Opprevne olabukser og brennmaneter:

Men når skal vi frimerke.
markere revir i Antarktis?
Av Odd Gunnar Skagestad

Vi beklagerat oversikten med noter forsvant totalt fra Odd GunnarSkagestadsartikkel i NFT
nr. 6, noe som kunne g1øredet vanskelig å få et riktig inntrykk av artikkelen.Vi trykker den
derfor pånytt slik at ad fommer slik det var i det opprinnelige manus fra artikkelforfatteiåh.
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efler "store begivenheter,
personIigheter og jubil6er" som gjelder.
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brennmaneter,til tegneseriefigurer, Ol-vinnere, revyskuespillere,
opprevne olabukser,Molde-jazz,
Valentin-hjerter,
popsangereog
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St. 32 (2014-201S), 12.juni 201S anakronisme>>,
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dokumenter/metd.-st.-32-2014201s/
www.ogskag estad.net/Frimerketid241Sgg7/).
HistorieDesl1.pdf); <Posten,- pro2) stoftingsmeldingen
Norskein- duktutviklingog prestisje>,artikkel
feresserog politikkfor Bouveiøya, i Norsk FilatelistiskTidsskriftnr.3,
Meld.St.33 (2014-2015),12.juni 2012, s.24-25 (http://www.ogska2015, s.31 (https://www.regje- ge stad.net/PostenNFTap riI 12.pd| ;
ringen.no/no/dokumenter/metd.- <rHvaskalvi med alle frimerkene?>,
st.-33-20142015/id241SB*S/).
artikkeli NorskFilatelistiskTidsshrift
3) Jtr. Odd Gunnar Skagestad, nr5, 2012, s.l4-1 5 (http://www.og<Glemmeboken:svalbardjubil1et skage stad.net/AlleFrimNF Taug 12.
14. august>>,kronikk i Farmann pdf); <Fimerket - utgivelsespolitikk
Newsletter,lJke 34, 26. august og inflasjon>,aftikkeli Historienr.4,
200s (http://www.farmann.no/ar- 2012, s. 30-36(httpl/www.ogskagek i v/2 0 0 5/0 8/gIem meb.oke n_sv a. stad.net/FrimerketHi storieDes 12.
MikkeMus-frimerker
pdf); samt avhandlingenFrimerhtml).
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forhold- også i mangeandreland Barentsz' tid det vanlige navnet budbærer(En komparativog dynaser vi tilsvarendeutviklingstrekk. på hele øygruppen frem til Nor- miskstudiei politiskmassekommuProduksjonav "MikkeMus"-frimer- ges oveftagelsei 1925, da navnet nikasjon),12. desember2011,264
ker for å flå samlerevar noe man <Svalbard>ble innført offisielt- på sider (http://www.og skagestad.net/
tidligerehelstforbandtmed såkalte norskog i internasjonalbruk. Navnet FrimMotiverM assekomm Des11.pdf).
"bananrepublikker"
og "operette- t<Spitsbergen>
har siden 1970væft
B) Se bl.a. frimerkedirektørHalvstater",men vi må bareerkjenneat det offisiellenavnet på den største or Fastingsto artikler <Frimerket
dettenå er et globaltfenom6n.
av øyene.
for fall?>, i Aftenposten 3. mai
Om vi holdeross til norskeforhold, 5) KullgruveselskapetArctic Coal 2005 (http ://www.aften posten.n o/
og ønskerå feiefor egendør,så bur- Companyble grunnlagtav amerika- mening er/kronikker/Frimerket-fo rde detlikevelvære
muligå utvirkeen nerenJohnM. Longyear,somgruve- fall-6352484.htm1)
; samt<Hva skal
meredrueligutgivelsespolitikk.
En samfunnetLongyearbyensenereble vi med alle frimerkene?> i Norsk
stramnedprioritering
av den nåvæ- oppkaltetter. Selskapetkompå nor- Filateli stisk Tidsskriftnr.6, 2012, s.6.
rendeovervektav trivialiteterburde skehender 10 år senere,da det ble
9) OddGunnarSkagestad,
<Norske
kunnegi romfor en tilsvarende
opp- kjøpt opp av det nyetablerte Store frimerkemotiver- fra rikssymboler
prioritering
av utgivelsertil
minneom NorskeSpitsbergenKullkompani.
via jubil6er og samfunnsliv til pop"viktigenasjonalebegivenheter". 6) Som en kuriositet skal nevnes kultur og tivia>, artikkel i Oslo FilaBlantdissestår"polar-jubil6er",
her- at denne frimerkeutgaven målbar teIi stklubbs medlem sbladOFK-INFO
undermarkeringer
av vårenordligste et utilsiktet budskap, som illustrerer nr.2(mai)2016,s.11-15(http://www.
og sydligsteprovinserstilknytning hvor sterkt og sensitivt virkemid- ogskag e stad.n et/Frimerkemotiver
til Fedrelandet
-til polarnasjonen del frimerkeutgivelserkan være i OFK-lNFOmail6.pdf).
Norge- i en særstillingtr).
utenrikspolitisk
sammenheng:At
10) Frimerkedirel<tør HalvorFa sting,
Anledningenei så måte står i kø: Dronning Maud Land var tegnet artikkeI i Posfensinforma sjonshefte
Om knaptto år - i 2018er det g0 år inn som en sektormed grenselinjer Abonnement2006/2007,s.2.
siden Bouvetøyable norsk. | 2019 trukket helt inn til Sydpolen, var
11) Jfr. Odd Gunnar Skagestad,
er det 90 år sidenvi annekterte
Jan i klar motstrid mot etablert norsk <Polarnasjanenog jubildumsåret>,
Ma y e n o g 8 0 å r si den Dronning politikk den gangen. Defte førte til kronikk i Farmann Newslefter,Uke
MaudLandble lagtinn undernorsk at det norske utenriksdepartement 30, 29. juli 2005 (http://www.farstatsvelde.
12020kanvi feireat Sval- mottok en henvendelse fra USAs mann.no/arkiv/2005/07/farmannkrobardtraktaten
er 100år,og i 2021er ambassademed spørsmål om det nikke_4.html#more).
det 90 år sidenPeter| Øy ble norsk. var så at Norge hdde skrinlagt sin
Noe å tenke på for våre postmyn- tidligeremotstand mot bruk av det
digheter?
såkalte <sektorprinsippet>tfor regulering av suverenitetsspørsmåli
polarområdene.
1) Foren nærmereutdypingavdette
7) Se bl.a. flg. artikler av undertemaetska/ vises til undertegnedes tegnede: <Frimerketfor fall>, krobok No rskPolarpolitikk - hovedtrekk nikk i Aftenposten 22. april 2005,
og utviklingslinjer 1905-1974, Drey- s. 4 (http ://www.aften posten. no/
NorskFilatelistisk Tidsskrift- 75.årgang,nr 7/ 2016

93

