Arets nye Polare motiver:

Hvorfor ikke benytte anledningen
til e vise noe annet enn dyr?
Av Odd Gunnar Skagestad
motiver i raus stsrrelse: Svalbard,

Jan Mayen, Dronning Maud land,
Bouvetoya og Peter I Oy? (NBl I
s5 m*te er det viktig at DML tegnes inn som en full sektor helt inn
til Sydpol-punktet, jfr. ovennevnte
Stortingsmelding nr.32, s.17).
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Og sist men ikke minst: Motiver som forteller om Jubil6er/
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iremA lsma rkeri n ger/-feiri n ger.
For Norges vedkommende har
denne kategorien vert benyttet
i liten utstrekning og pi lite imponerende vis. Se for eksempel
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NK 757-759 fra 1975, hvor noen
diffuse bilder fra natur, byggverk
og arbeidsliv
Svalbard ble

pi

.Ed.,r_.

Arets nye frimerker med polare motiver ble introdusert 16. februar. Men

hvorfor dyr ndr det er sA mange andre og bedre motiver som kunne
re p re se nte re v 6 re p a I a ro m rd d e r, sp o r a fti k ke lfo rf atte re n

lsbjorn, hvalross og pingvin
er sikkert ilreite dyr, men det
finnes andre - og muligens
bedre - motiver som bsr kunne
representere vAre polaromrider.

Se spesielt nedenstiende fire
motivkategorier:

i Stortingsmelding

nr.32 (2014-

201 5) Norske interesser og

politikk

iAntarktis.

Polarskuter: En "klassisk" motivkategori, benyttet i 1972 med
serien Fram/MaudlGlaa (NK 697-

699). Fram dukket dessuten opp

Personer (polfarere/polarhelter): Fridtjof Nansen og Roald
Amundsen har vaert selvskrevne
gjengangere, senest i 2011 (NK
1782 og NK 1783-84), og i 2004
kom ogs6 Otto Sverdrup meget
fortjenstfullt med p5 laget (NK
1537-38). Men det finnes jo flere.
Hva for eksempel med Carsten

Borchgrevink
sette sin fot

- fsrstemann til 5

pi Sydpolkontinentet,

Ieder av den britiske Southern
Cross-ekspedisjonen ( 1 898-1 900)
som foretok den fsrste overvintring
iAntarktis? Om Borchgrevink, se
for ovrig min artikkel "Historia om
Norge i Antarktis" - kap.3 (s.10-1 1 )
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p5 ett av Sverdrup-merkene i 2004

(NK 1538)- Men denne kategorien
er vel likevel ikke oppbrukt?

Kart/kartskisser (kartogrammer): En meget velegnet molivkategori for 5 representere norske

polaromrAder. Har s6 vidt vart
benyttet tidligere - se lGY-merkene

fra 1957 med Svalbard og Dronning Maud Land (NK 449-50)
samt Antarktistraktat-merket fra
1971 (NK 676). Men her er det
adskillig uutnyttet potensial for
ikke 6 si uployet mark! Hva med
en skikkelig prangende S-merkers

serie best6ende av folgende kart-

benyttet for 6 markere 50

ir

siden

Norge overtok aygruppen. Enn
videre serien "100 ar iArktis" fra
2006 (NK 1613-15) som skulle
minnes etableringen i 1906 av det
amerikansk-eide (! ) gruvesamfun-

net i Longyearbyen. Men skik-

kelige suverenitets-markeringer,
knyttet til mer eller mindre runde
ir, glimrer ellers ved sitt fravar.
For a vise hva jeg mener, se vedIagte artikkel "Polarnasjonen og
jubil6umsiiret" fra 2005. Ps dette
feltet vildet imidlertid stadig dukke
opp nye muligheter til markeringer
ved frimerkeutgivelser. For 6 indikere hvilke muligheter som apner
seg pd kort og mellomlang sikt,

se flg. oversikt over forest6ende
3-drsperiode t.o.m. 2020:

Svalbard.

9. februar 2020:. 10A dr siden
undertegnelsen av Svalbardtraktaten.

Jan Mayen.
8. mai 2019: 90 6r siden Norge

annekterte Jan Mayen ved Kgl.
resolusjon av 8. mai 1929.
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27.tebruar2020: 90 5r siden an-

Norvegia-ekspedisjonen gikk i land
og gjorde krav pEr aya for Norge.
23. mars 2018: 85 6rsiden Norges anneksjon av bya (Kgl. res. 6.
mars 1931) ble stadfestet ved Lov
av 23. mars 1933 om Peter I @y.

neksjonen ble stadfestet ved Lov
nr.2 av 27.2.1930 om Jan Mayen.

Dronning Maud Land:
14. januar 2019: B0 iir siden
DML ble annektert ved Kgl. resolu-

sjon av 14. januar 1939.

Det finnes sikkert ogsA andre
relevante merkedager, men jeg
kommer ikke p6 noen flere...
For 6 gjore seg p6 frimerker bsr
slike jubil6er og merkedager kom-

Bouvetaya:
23. januar 2018: 90 6r siden
Norge annekterte Bouvetoya ved
Kgl. resolusjon av 23. januar 1g28.
2T.februar 1930: 90 ir slden anneksjonen ble stadfestet ved Lov
nr.3 av 27.2,193A om Bouvetoya.

bineres med andre billedelementer

(samt kortfattet forklarende tekst)
som kan anskueliggjore hva 6rs-

tallene eller datoene dreier seg
om. De egner seg derfor bra i

Pe!.sl I Ay:

sam men med ri ks-/nasjonsJstatssymboler (for eksempel flagg eller

riksvdpen).

Odd Gunnar Skagestad skrev sin
magisteravhandling om Norsk
Polarpolitikk, og futgte bl.a. opp
med en vitenskapelig avhandling
om De norske besittelser i nordlshavet- Han var med pd 6 bygge
opp Fridtjof Nansen-stiftelsen pit
Polhagda, og var ansatt i lJtenriks-

departementet siden 1974, hvor
han bl.a. har vaft generalkonsul i
M u rm an sk og Norges re presentant
i Den lnternasjonale Hvalfangstkommisjon.

kombinasjon med kartskisser fifr.

2. februar 2019: 90 Ar siden

ovennevnte motivkategori), evt.

Norske Frimerke.ark
Lei av ditt gamle album?
Onsker du et album tilpasset
deg og din samling?
Mangler du plass for plater,
typer, varianter og/eller vannmerkestillinger?
Da har jeg losningen for deg!

begynneren som til den proffe.
Du velger selv hvor detaljert ditt
album skal vare!
Onsker du rene hovednummer,
eller snsker du i bygge ut med
for eksempel plater, bokstaver,
typer, varianter og vannmerkestillinger? Du velger hva du vil
ha med pi dine ark!

Mine ark finnes i mange detaljni-

som passer like godt til ny-

Ta

kontakt s6 vi sammen kan skreddersy
Mail : PSFrimerker@gmail.com
Facebook: PSFrimerker
Mobili 47A 21 572
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Jeg lager ogsi spesialsider for
merker med attester, brev, oppplating, 3-rings nummerstempel, forskjellige stempeltyper,
for par og striper osv.
Se min facebook-side for eksempler og mer informasjon.

Dlrr frimerkealbum!
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