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Men når skal vi frimerke'
markere revir i Antarktis?
Av Odd GunnarSkagestad
(1926).Nordmenn Dette er noe som vel de færoverNordpolen
i resteav oss går rundtog tenker
starteti 1904opp hvalfangsten
på i det daglige. Men i kraftav
denne
dominerte
og
Sydishavet,
n æri n g enfr am til 1960- år ene. vår særegne,så å si "bi-polare"
finan- status,er Norgesompolarnasjon
Norskehvalfangstredere
rettog slettunik. Vi haren polar
eksPedisJoner
utrustet
sierteog
kartlastore identitet
somingenannennasjon
som i 1920-30-årene
delerav Sydpolkontinentet
- en kanmatche,Andrelander rause
sine
flyvere
ogsynliggjøre
var medå markere
hvor
norske
virksomhet
polarbesittelser
ved
med respektive
de fremsteforegangsmenn,
teknologi, frimerkeutgivelser.
dentidsmestavanserte
polarekspedisjoner
- en- Villedet ikkeda ogsåværerimeNettopp
for lig å forventeat Norgespolare
tendetvariforskningsøYemed,
på
ogsåburdeavspeiles
matauk,som sportsPrestasjoneridentitet
ellerkunfor å markererevir- var norskefrimerker?
i det nor- I hvilkengradog på hvilkenmåte
selvegrunnelementet
så er tilfelle,er temaetfor denne
ske nasjonsbyggingsProsjektet,
slik det utspantseg På 1800'og artikkelen.
av 1900-tallet.
begynnelsen
Odd Gunnar Skagestadhar
De norske provlnserI Nord og
I Syd
fortid
ffernere
Stadlg
mentet,hvor han bl.a. har
I Arktishar vi værtheletiden,for
vi
historie,
riktignok
Detteer
generalkonsuli Murmansk,
råsjef i Utenriksdepartementet snakkerom bragderfra en etter så vidt som nestenen tredjepart
liggernord
hvertstadigfjernerefortid. Men av fastlands-Norge
seksjonfor Arktis og Antarktis
polarsirkelen
(660
33' N.). I
er
Norge
en
for
i
dag
ogsåden dag
fungerendePolanådgiver,
Kongetil og med i dobbelt 1920-åreneekspanderte
av bl. boken"NorskPolarpolitikk", polarnasjon,
den 9,
riket
nordover:
Allerede
det
eneste
faktisk
Vi
er
forstand:
sendelagsleder(ambassadør)
internahadde
en
territoriale
februar
1920
har
i
verden
som
land
Tsjetsjenia for Organisasjonen
både i de nordligeog sjonalavtale("Svalbardtraktaten")
besittelser
Sikkerhet og Samarbeid i
tilhørteNorge.
iArktis fastslåttat Svalbard
desydligepolarområdene(OSSE/, Norgesfaste
Den
siden
av saken
statsrettslige
iAntarktis.
vel
som
så
tant (ambassadør)til Den
17,
Stortinget
ble håndtertved at
juli 1925vedtokLovom Svalbard,
lWC. Han har tidligereskrevet
hvoretterNorgeden 14. august
rekke aftikler om frimerkerog
1925formeltovertokstyretover
teli i NorskFilatelistiskTidsskrift.
øygruppen.
PolarnasjonenNorge
En ytterligereutvidelseav norske
er så
At Norgeer en polarnas.lbn,
fantsted
besittelser
i Nord-lshavet
visstingenfloskel.Somfolkeferd
da den tidligereherreløseøya
har vi hatt en utpregetdragning
Jan Mayenbleannektertved Kgl.
mot planetenstierneste,kaldeste
resolusjon
L mai 1929.
grisgrendte
og mest
strøk.Norske
I Antarktishadde polfarereog
polfarereog polarforskere
gåttforan
som
hvalfangstekspedisjoner
FridtjofNansen,RoaldAmundsen
for norskeinterog lagtgrunnlaget
og Otto Sverdrupvar piondrskikesser. Detteførtei sin tur førtetil
kelsermed oppdagelsesferderDe enestenorskefrimerkenesom at Norgeannektertetre områder
på ver- markerer revir når det gjelder i denneherreløseverdensdelen,
som sattepolarområdene
denskartet. Nordmennvar først vårepolareområderer Svalbard- henholdvis
de to små øyeneBoufra
1925.
på Sydpolen(1911)så vel som merkene
vetøya(ved Kgl. resolusjon23.
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januar 1928),Peter| Øy (Kgl.resolusjon6. mars1931)og til sluttdet
store området på det antarktiske
fastlandetsom senere skulle få
navnetDronningMaud Land (Kgl.
resolusjon14. januar1939).
Mens våre nordligsteprovinser
- Svalbardog Jan Mayen - har
status som deler av Kongeriket
Norge, har de norske områdene
i Antarktis status som såkalte
biland, noe som innebæreren
noe løsere tilknytningtil Riket i
statsrettsligforstand.
Fellesfor dem alle er at de er underlagt norsk lov og jurisdiksjon.
For våre tre territorieri Antarktis
er det Bilandsloven (Lov av 27.
f eb r u a r 1 9 3 0 nr.3, med senere
endringer)som gjelder. Vi kan
likevel merke oss at i en nylig
stortingsmelding
har Justisdepargått
tementet
inn for at Bouvetøya
bør endre status og innlemmesi
Norgesom en del av Kongeriket.

Vikan herskjelnemellomområder
som blir gjenstandfor erobring
eller kolonisering,områdersom
er eller har vært gjenstandfor
mellomstatligekriger og konflikter, områder som separatistiske
myndigheterhar søkt å løsrivefra
eksisterendeeller tidligerestatsdannelser,samt nyervervedeeller
nyoppdagedeområderhvor ulike
staters ekspansjonstrangeller
deresulikeprinsipperfor landnåm
har skapt uoverensstemmelser.
Uansetter det slik at grenselinjer
trukket opp på et frimerkesbilledflateer et politiskbudskapfra
utstederstaten- og slik blir det
også oppfattetfra omverdenen.
I alle tilfellersom gjelderområder
med uklareelleromtvistedesuverenitets-ellerjurisdiksjonsforhold,
vil en stats utgivelseav frimerker
for området innebære det klare
budskapet: "Her er det vi som
styrer!"

Frimerkeutgivelsersom revirmarkering
Her må vi ta en pust i bakkenog
minneom hvilkemangfoldige
funksjonerog formålfrimerkeutgivelser
kan tjene.
I henholdtil hevdvunnenoppfatning har organiseringav et lands
postvesen,og følgeligogså utstedelse av frimerker,vært et prerogativ for de respektivelands og
territorierspolitiskesentralmyndigheter. Dermedfikkfrimerkeutgivelser nødvendigvisogså karakterav
å være en sfafsakf. Ved å utstede
frimerkerog la disse bli tatt i bruk
innenforet gitt geografiskterritorium,annonserteutgiveren- dvs.
staten- samtidigat angjeldende
territoriumfalt inn under samme
statsjurisdiksjori.

Vanlig fenomen
Men slik revirmarkering
er også
et vanligfenom6nnår det gjelder
nyervervedeterritorier hvor suverenitets-og ju risdiksjonsforhol- Norges anneksjon av Dronning
dene ikke lengernødvendigviser Mauds land i 1939 har ikke blitt
omstridte.Et eksempeliså måte markert med noen frimerkeutgave
er utgivelsenav Svalbard-serien som understreker denne annek(NK 137-140)i anledningav Nor- sjonen. Kun to generelle merker
ges overtagelseav Svalbard14. er utgitt
august 1925.
1925 med spinkle,beskjednetypå
per.
over
Og dermed er vi
temaet
Kanskjeikke særlig"flashy",
norskutgivelsespolitikk
hva angår men greit nok.
våre polarbesittelser:I hvilken Og så, i 1975,kom en utgave i
gradog på hvilkenmåtehar Norge anledningav at Svalbardi 50 år
benyttetfrimerkeutgivelserfor å hadde vært en del av Kongeriket
markere at landet hadde skaffet Norge. Dennebestodav en serie
seg nye provinser,eventueltfor på tre merker(NK 757-759)med
senere å markerejubilder eller motivenehenholdsvisTempelfjelpåminnelser
(1,25
om de rundeår som let (1,00kr),gruvearbeidere
var gåttsidendissebegivenhetene kr) og isbjørn (1,40 kr). Samt,
fant sted?
øversti billedflatene.med bitteliten
Stadfestelse
skrift1925SVALBARD1975.
I områdermed avklartog alment Arktis på norske frimerker
Disseto serieneer de enestefriaksepterteju risdiksjonsforhold, Svafbard-serienfra 1925 er al- merkeutgivelsene
som uttrykkelig,
innebarikke dette mer enn en yt- lerede n e v n t . De n b e s t o d a v om enn på stillfarendeog smålåterligerestatdfestelseav tingenes fire frimerkermed samme riks- tent vis, målbæreret budskapom
eksisterendetilstand.
våpen -mo t iv s o m d e n v a n lig e at denne øygruppener norsk,ja
I områdermed uklare eller om- bruksfrimerkeserien.
Den eneste endogen delav Riket.
tvistede suverenitets-eller juris- forskjellenvar en tilføyelseøverst Svalbardhar riktignokdukketopp
diksjonsforhold,
er bildetet annet. i billedflaten- ordene SVALBARD på norske frimerker-vedenkelte
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tegneseriefigurer,
Altfra strikkeluerog bladvofter,
revyskuespillere,
og brennmaneter,
OL-vinnere,
brevandrere
opprevneolabukserog Moldejazzbenyttessompåskuddfor å produserestadignye utgivelserav dissesmå
papirbitenesom presumptivtskullegjøre tjenesfesom fedrelandetsog nasjonensvisittkort,ja som symbol
på statsma ktens autoritet.
er få og sporadiske.Vi kan nevnei
andreanledninger.Men dettehar
merkene.
værtanledninger
hvorformålethar . | 2007 ble det utgitt en serie på fleng Polmerkenemed isbjørnog
værtet annetenn å markerenorsk
samt f ly f ra 1 9 2 5 (NK 1 3 0- 1 3 6 ) s, o m
to merker(NK 1639-1640,
statstilhørighet:
et miniatyrarkBL 33) i anledning dukketopp igjeni 1978som dekor
. | 1957 ble det utgitt en serie
av det 4. lnternasjonalePolar- på NORWEX8O-serien(NK 823på tre frimerker(NK 448-450)
året. Motivet på det ene av 826); videre polarskuteneMaud,
i anledningav det Internasjonale merkene(NK 1640,pålydende Fram og Gjøa fra 1972 (NK 69713,00kr) er geodesi-antennen 699); jubileumsmerkenefor Otto
GeofysiskeAr 1957-58. Et kart
pryder
over Svalbard
i Ny-Alesundog kystvaktfartøyet Sverdrupmed Fram i 2004 (NK
billedflaten
på ett av disse (NK 449, på1537-1538,samt miniatyrarket
BL
K/V Svalbard.
lydende35 øre).
25); dessutenen isbjørnpå ett av
. | 1978 utkom en serie på åtte Så langt frimerkeutgivelserhvor turistmerkene
i2005 (NK 1568).
f ri m er ke r( N K 823-830) i an- Svalbardhar dukket opp - i en A lt i a lt e n t e mme li g s p a r s o m
ledningav den internasjonale eller annen sammenheng,
og på beholdning.De norskelandnåm
frimerkeutstillingen
i Arktis har i meget beskjeden
NORWEX en ellerannenmåte.
grad inspirertde norskepostmyn80. Fire av disse merkene(NK Men hva med Jan Mayen?
827-830)inkludertereproduk- Norgesanneksjonav Jan Mayeni dighetenetil å utgi frimerkersom
sjoner av Svalbardmerkene
fr:a 1929 foranledigetingen frimerke- k u n n e ma rk e ree lle r m i n n e o m
(NK
1925
137-140)som dekor- utgivelse. Hellerikke ved senere begivenhetene.
elementer.
åremål - som f.eks. ved 50-års. I 1 9 9 6 u tkom en serie på to milepæleni 1979,75-årsjubil6et
i Antarktis på norske frimerker
(NK
frimerker
1251-1252)i an- 2004ellerved de fylte80 år i 2009 For Antarktis'vedkommendeer
ledningav at detvar400år siden - fant Postverketnoen grunntil å bildetenda blekerei så måte.
Sp itsbe r g e n ble gjenopp- markereanledningenmed noen Norgesanneksjonav Bouvetøya
daget av nederlenderen
i 1928ble ikke markertmed noen
Willem frimerkeutgivelse.
Barentsz. Billedflatenebærer
frimerkeutgivelse.
NoenfrimerkemotiveneAdventdalenog is- Serien tra 1957
utgivelserskulle heller ikke finne
bjørn, samt ordet SVALBARD DetenesfetilfellethvorJanMayen sted ved de påfølgendeannekmed små typer.
forekommerpå noe norskfrimerke, sjonerav Peter | Øy i 1931 eller
. | 2006 utkom en serie på tre er i serientra 1957som ble utgitt av DronningMaud Land i 1939.
m e r ke r( NK 1 613-1615,
samtet i anledningav det Internasjonale Senereanledninger(så som 50-,
miniatyrarkBL 30) med mottoet GeofysiskeAr fifr.ovenfor),nemlig 75- eller 80-årsjubileer)
til å mar"100 år iArktis". Serienvar en 25-øresmerket(NK 448). Dette kere de sydpolarebesittelsenes
markeringav at det var gått 100 gjengiren avbildningav øya, hvor norsketilhørighethar kommetog
år siden hhv.den første norske man så vidt kan skimte- gjennom gått: For Bouvetøyasvedkomvitenskapeligeekspedisjontil skoddeheimen- fjelletBeerenberg mendei 1978,2003og 2008;for
Svalbard;etableringenav Arctic stige opp av havet. Samt navnet Peter| Øy i 1981,2006 og 2011;
Coal Company;samt bosettin- JAN MAYENi øvrevenstrehjørne. for DronningMaud Land i 1989
gen i Longyearbyen,
og disse Andre eksemplerpå motiver fra og 2014. Disse milqpælenehar
tre motivene var gjengitt på fri Arktisfor øvrigpå norskefrimerker knapt nok vært registrerti media,
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men også inflasjonmed hensyntil
hva slags anledningersom markereseller hva slagsmotiversom
avbildespå de nye utgivelsene.
Lavere terskel
Det er et faktum at terskelen for
hva som benyttessom påskudd
på nye frimerkeutgivelser,er blitt
stadiglavereopp gjennomårene.
Opprinneligvar frimerkenesbille d f la t e r h e ls t g je n g iv e l s e ra v
rik s s y mb o le r,s t a t s o v e r h o d e t s
portretteller postmyndighetenes
emblem. Senerekom også andre
motivertil - f.eks. til minne om
viktigenasjonalebegivenheter.I
Hvorforhar ikke Norgeutgittet stiktfrimerkemed Bouvet-øya?
en uttalelsefra offisieltnorsk hold
langt mindre foranledigetnoen aldri- i de langtover80 årenehvor er detteformåletblittfastslåttitøl
frimerkeutgivelser.
vi har hevdetkrav på suverenitet gendeordelag,som manvanskelig
har
Ku n ve d to a n le dningerer det over områderi Antarktis- latt kan siseg uenigi: "Frimerket
mange
oppgaver.
Det
ikke
er
bare
utgittnorskefrimerkermed direkte dissekravenebli synliggjort
ved
et frankeringsmiddel.Frimerket
tilknytning
til DronningMaudLand: frimerkeutgivelser.
. Førstegangvar i serienfra 1g5T Om Arktisgenereltog våre nord- skat gjenspeile et lands historie,
som ble utgitti anledningav det l i g stepr ovinserer beskjedent naturog kultun forutenå minne om
InternasjonaleGeofysiskeAr tilstedepå norskefrimerker,
så er storebegivenheter, pe rsonIigheter
( j f r . ove n for ) . Her gjengir Antarktis
og de norskebilandene og jubil6er. Derfor har frimerker
65-øresmerket(NK 450) et kart i syd nærmesttotaltfraværende. fått ord på seg for å være et lands .
visittkort".
over hele det antarktiskekonti
Greit
nok, men etter hvert er det
nent,hvor DronningMaud Land Hva må giøres?
gått
fullstendig
inflasjonpå områer tydeligavmerket,med navns Forfatteren
av disselinjerharaldri
nevnelse,som en sektor inn til påståttat Norgeførerenforrestrik- det. Inflasjonog trivialisering:Nå
Sydpol-punktet,mellom 200 V. tivfrimerkepolitikk
- at vi utgirforfå er det ikke bare"historie,naturog
og 450 Ø.
frimerker.Tvertimotharjeg gjen- kultur" eller "store begivenheter,
. Neste gang var i 1985 med en nommangeår i en langrekkear- personligheterog jubil6er"som
seriepå to merker(NK 9OO-9OZ) tikleri aviserog tidsskrifter
i tildels gjelder. Nå benyttesalskensten- fra de mest
med motiv"Fjelli Antarktis"(hhv. polemiske
ordelagadvartmotden keligebilledmotiver
Sagbladetog Hoggestabbentiltagendeog vedvarende
infla- sære til de mest intetsigendebegge i DronningMaud Land).
sjon som har
funnet s t e d
Øvrige norske frimerkermed til- med hen s y n
knytningtil Antarktis- men uten til nye frimerreferansetil noen av de norske keutgivels e r,
bilandene- omfatterde to seri- noe som ved
e n e s om b le utgitt i 1961 (NK flereanlednin502-502) og i 2011 (NK 1783- ger har utløst
1784)i anledningav henholdsvis sure opp s t ø t
50- og 100-årsjubil6ene
for Roatd fra våre postAmundsenserobringav Sydpolen. myndigheter.
I tilfeggble det i 1971utgittet fri- Dette dre ie r
merkeianledningav at det var 10 seg velå merår siden Antarktistraktatentrådte ke ikke bare
i kraft (100-øresmerket
NK G76). om infla s jo n
Motivetvar her en kartskisseover ibetydni n Antarktis,sidestiltmed et portrett gen et stadig
av RoaldAmundsen.
økende antall Hvortor har vi ikke utgitt et eget frimerkeom vår eienOg det er det hele. Norgehar altså nye utgivelser,domsretttil Peter Is øy?
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som påskudd for nye utgivelser. og utviklingslinjer 1905-1974, Dreyers
Alt fra strikkeluerog bladvotter, forlag, Oslo 1975, 302 sider: samt
brevandrereog brennmaneter,
til stortingsmeldingenNorske interesser
tegneseriefigurer,
OL-vinnere,re- og politikk i Antarktis, Metd. St. 32
(2014-2015),12. juni 2015 (httpst/
vyskuespillere,
opprevneolabukwww.regj eringen. no/no/dokumenter/
ser, Molde-jazz, Valentin-hjerter,
meld.-st.-32-2014201s/id24 159970.
popsangereog nyerenordiskmat_
StortingsmeIdingen Norske intereskultur (!), benyttessom påskudd ser og politikk for Bouvetøya, Meld.
for å produserestadignye utgivel- Sf. 33 (2014-2015),12. juni 2015,
ser av dissesmå papirbitenesom s.31 (https://www.regjeringen.no/no/
presumptivtskulle gjøre tjeneste dokumenter/meId. -st.-33-20 1420 I S/
som Fedrelandetsog nasjonens id2415895/).
Jtr. Odd Gunnar Skagesfad,<Glemvisittkort,ja som symbol på statsmeboken: Svalbardjubil6et 14. aumaktensautoritet.
gust>,

kronikk i Farmann Newsletter.
Uke 34, 26. august 2005 (httpt/www.
Mikke Mus-frimerker
farmann.no/arkiv/2005/08/gIemmeboDetteer riktignokikkeet særnorsk ken_sva.html).
forhold- også i mangeandreland
<Spitsbergen)) var fra Wiltem Baser vi tilsvarendeutviklingstrekk. rentsz'tid det vanlige navnet på hele
Produksjonav "MikkeMus"-frimer- Øygruppenfrem til Norgesoveftagelsei
ker for å flå samlerevar noe man 1925,da navnet <Svalbard>bteinnført
offisielt - på norsk og i internasjonal
tidligerehelstforbandtmed såkalte
bruk. Navnet<Spitsbergen>
har siden
"bananrepublikker"
og "operette- 1970 væft det offisiellenavnet på den
stater",men vi må bare erkjenne stØrsteav Øyene.
at dette nå er et globaltfenom6n.
KullgruveselskapetArctic Coat ComOm vi holdeross til norskeforhold, pany ble grunnlagt av amerikaneren
og ønskerå feie for egen dør, så John M. Longyear,som gruvesamfunburde det likevel være mulig å net Longyearbyensenereble oppkalt
utvirkeen meredrueligutgivelses- etter. Selskapetkompå norskehender
politikk. En stram nedprioritering 10 år senere,da det ble kjøpt opp av
det nyetablerteStore NorskeSp/sberav den nåværendeovervektav gen Kullkompani.
trivialiteterburdekunnegi rom for
Som en kuriositet skal nevnes at
en tilsvarendeopp-prioritering
av denne frimerkeutgavenmålbar et
utgivelsertil minneom "viktigena- utilsiktetbudskap,som illustrererhvor
sjonalebegivenheter".
Blantdisse sterkt og sens/ryf virkemiddel frimers t år "po la r - ju bil6er",herunder keutgivelserkan værei utenrikspolitisk
markeringerav våre nordligste sammenheng:At DronningMaudLand
var tegnetinn somen sektormed grenog sydligsteprovinserstilknytning
selinjertrukket helt inn til Sydpolen, var
til Fedrelandet-til polarnasjonen i klar motstridmot etablert norskpolitikk
Norge- ien særstilling.
dengangen.Detteføfte til at det norske
Anledningenei så måte står i kø: utenriksdepartementmottok en henOm knapttoår- i2018erdet 90 år vendelse fra USAs ambassade med
sidenBouvetøyable norsk. l2O1g spØrsmålom det var så at Norge hdde
er det 90 år siden vi annekterte skrinlagt sin tidligere motstand mot
Jan Mayen og 8'Oår siden Dron- bruk av det såkalte<sektorprinsippet>
for regulering av suverenitetsspørsmål
ningMaudLandble lagtinn under
ipolarområdene.
norskstatsvelde.
l2O2Okanvifeire
Se bl.a. flg. artikler av undertegat Svalbardtraktaten
er 100 år, og nede: <Frimerket for fall>, kronikk
i 2021 er det 90 år siden peter I i Aftenposten 22. april 2005, s.4
(http ://www.aftenpo sten.no/meninger/
Øy ble norsk.
Noe å tenkepå for våre postmyn- kronikker/Frimerket-for-faIl -635 I 04 1.
html); <Frimerket: Modernitetens
digheter?
budbringer - vår tids anakronisme>,
aftikkelitidsskriftet Historienr.4, 2011,
s.40-51 (http://www.ogskagestad.net/
For en nærmereutdypingav dette FimerketHistorieDesl1.pdf) < Posten,
;
temaetska/ yr'sestil undertegnedes - produktutviklingog prestisje>,artikbok NorskPolarpotitikk
- hovedtrekk kel i Norsk FilatelistiskTidsskriftnr.3.
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2012, s.24-25 (http://www.ogskagestad.neilPostenNFTapriI 12.pdfl ; <Hva
skalvi med alle fimerkene?>, artikkeli
NorskFilatelistisk
TidsskriftnrS,2012,
s. 14- 15 (http://www.ogskagestad.net/
AlleFrimNFTaug12.pdf); <FrimerketutgiveI sespolitikk og inflasjon>>,artikket
i Historie nr.4, 2012, s.30-36 (http://
www.ogskagestad.net/FrimerketHistorieDesl 2.pdt); samt avhandlingen
Frimerkemotiver som samfunnsmesslgr
budbærer (En komparativog dynamisk
studie i politisk m assekommuni kasjon),
12. desember2011,264 sider(http://
www.ogskag esta d.net/Fri mM ofi verMassekommDesll.pdf).
Se b/.a. frimerkedirektørHatvor Fastings to artikler <Frimerketfor falt?>,i
Aftenposten3. mai 2005 (http://www.
aftenpo sten.n o/mening er/kronikker/
Frimerket-for-fatt-6352484.
htmt); samt
<Hva skal vi med alle frimerkene?>
i Norsk FilatelistiskTidsskriftnr.6,
2012,s.6.
Odd Gunnar Skagestad,<Norske
frimerkemotiver - fra rikssymboler via
jubileer og samfunnsliv til popkuttur
og trivia>, artikkel i Oslo Filatetistklubbs medlemsbtadOFK-INFOnr.2
(mai) 2016, s.11-1S (http://www.ogskage stad.n et/Frim erkemotiverOFKlNFOmail6.pdt).
Frimerkedirektør Hatvor Fasting,
artikkel i Posfens informasjonshefte
Abonnement 2006/2007,s.2.
Jfr. Odd Gunnar Skagestad,<polarnasjonenogjubilAumsåret>,kronikkiFarmann NewsletterUke 30, 29.juli 2005
(http ://www.farmann.no/arkiv/2O0S/07/
farmannkronikke_4.htmt#more).

Gå på
møtene
i frinrer.
k e k l u b'
ben din!
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