2005 jubileumsåret

- det store

AvOno GuNNanSrecesrao

Semot nord. Ofrere.
Det er langt dette landet.
Detmesteernord.
(RolfJacobsen- diktet
"Nord")

offisielle festkomit6 har nrkket å svi av for at hundreårsjippo'et skulle få en politisk
korrekt ramme og retning ...

Men jubilder, åremålsfeiLeseren skal være unnskyldt ringer og -markeringer er
om han eller hun begynnerå altså blitt en av samfunnets
gå lei av all omtalen av hun- heftigste vekstnæringer, og
dreårsmarkeringenavunions- når våre kjæreste nasjonale
oppløsningen med Sverige. skrømt skal hentes frem fra
skapetmå det for all del ikke
Entenman snakkerom'Jubi- sparespå noe.I såmåte er det
I6um" eller "markering"harvi intet som slår myten om vår
nå siden årsskiftet 2004-2005 "frigjøring fra svenske-åket".
gått ogvassetsåettertrykkelig i
hundreårsbølgenat noen hver Men året 2005 har hatt mye
har risikert å få 1905-syndro- mer å by pa. fu zoos er selve
met på hjernen. Og da orker jubildumsåret, for ikke å si
vi ikke engangå masemer om jubelåret- og da tenkervi slett
hvor det ble avallede hundre- ikkepå at deti år er 100år siden
tall millionene som statens Albert Einsteinformulerte sin

relatMtetsteori (selv om den Og året 2005 har hatt flere
ikke er helt uten relevans i godbiter på lager:Om vi aldri
foreliggende sammenheng. så gjerne skulle ha ønsket å
klare oss uten 65-fusminnet
Vi tenker heller ikke først og for L april, så fikk vi til gjenfremst på at det i år er l0 år gjeld desto større grunn til å
siden Europa-domstolenavsa feire 60-fusdagenfor frigjøBosman-dammen, og dermed ringenB.mai.
slo en bresje i det stavnsbåndregimesom hadderådet Bokormerhar selvsagtmerket
grunnet på det idrettslige segat det er 300år sidenbibli
arbeidsmarked,- en reform otekpiondrenCarl Deichman
som merkteshelt inn i uten- ble født.
forlandet Norge. Ett av de
mange eksempler på globa- Som om ikke d6t var nok, har
liseringens velsignelser, men Kirkens Bymisjon nettopp
når det gjelder jubildums- Mt 150år, mens Norsk Geofeiringer har vi nok av hjem- logisk Forening runder de
lige begivenheterå varte opp 100.LikeledesNorsk Hydro med. Ikke minst har det vært selvevirkeliggjørelsenav den
høysesongfor nasjonalejubi
industrielletidsalderpå norsk
l6er innen kommunikasjons- gmnn - som like godt feiret
og samferdselssektoren:
segselv med en gratiskonsert
for 120tusenpublikummerei
Som en opptakt kunne vi i Frognerparkeni Oslo!
2004 feire jernbanens 150 år
her til lands,og i år noterervi Blant mindre påaktedejubiat både telegrafenog det før- I€erbør det heller ikke stikkes
ste norske frimerke har 150- under stol at det i år er 150
årsjubildum. For ikke å snak- år siden Vestfold-bondenog
ke om at det er 125 år siden meierigrtinderen Anders [,artelefonenkom til Norge,og B0 sen Bakke lyktes å fremstille
år siden man kom igangmed den første Jarlsbergosten,
- et
radiokingkasting (...mensdet produkt som i våre dager er
bareer skarve45 år sidenNRK blitt et veritabelt nasjonalinnledet
fiernsynsepoken ikon og selve flaggskipet i
med regulæredagligesendin- norsk landbrukseksport.Når
ger).Ruvendemilepælerover det derimot gjelderimport av
epokegjørende
hendelsersom landbruksprodukter, kan vi
notereat det nå er gått 100år
vel fortjener å minnes!
siden Norgebegynteå innføre

historis*e nvfietur

bananer (og siden dengang
har vi visstnok rukket å passere tyskerne som verdens
mest bananspisendenasjon).
Ikke uventet er det blitt markert med brask og bram at
Datatilsynet har rukket å
oppnå den ærverdigealder av
25 år - en begivenhetsom har
fått tilsynsdirektørApenestil
å utgi en jubildumsbok hvor
han selv karakteriseresav en
iddhistorikersom "museumsvokter".
Men den viktigste og mest
bemerkelsesverdige merkedagenav dem alle fant sted l.
august,da det var 20 år siden
lukkelovenble opphevet.Idag
kan det virke helt utenkeligat
butikkene skulle Mnges til å
stengekl. I7, men slikvar det.
Alle som handler i butikkene
etter klokken 17 er derfor enten de vet det eller ei - med
på å feire denneskjelsettende
lovendringen...Herhar såvisst
ikke skortetpå anledningertil
utagerende åremålsfeiringef!

Og fikk vi med oss at også
polarnasjonen
Norgekan notere
en hel serie med milepæler
som er passerti åretsløp?Det
skader saktens ikke med en
rask gjentagelse,men hvem
toksegbryet med å markereat
det i år er gått 75 år siden"/an
Mayenble annektert - som en
del au Kongeriket Norge - ved
Lov nr. 2 av 27. februar 1930?
Samt at det likeledeser 75 år
siden Bouvetøyable annektert
- som et såkalt "biland" - ved
Lov nr. 3 av 27. februar 1930?
Detteblir likevelbarepeanuts
sammenligaet med vår viktigste polarprovins - Svalbard
å
- som i år har hatt to åLremål
feire nåLrdet gjelder territorietstilknytning til Fedrelandet:
Svalbard ble norsk land for
B5 åLrsiden - ved inngåelsen
9. februar 1920 av Svalbardtraktaten, som fastslo Norges fulle og uinnskrenkede
høihetsrett(det vil si suverenitet) over øygruppen. Det
skulle deretter gå ytterligere
5 år før Norge faktisk overtok

Svalbard.Dette skjeddesommeren for 80 år siden som et
drama i to akter: Først ved
Stortingets vedtak 17. juli
1925 av Svalbardloven,som
fastsloat øygruppener en del
øu KongeriketNorge, dernest
ved en offisiell flaggheisingsseremoni i Longyearbyen14.
augustsammeår. Dermedvar
en ny provins til Iandet lagt,
og RiketsarealuMdet med 20
prosent.Og restener historie.

om Sualbardtraktaten. - Fordi
det blir en storfeiring i Longyeørbyennesteår, besluttet ui
å ikke gjøre rner ut au denne
dagen,opplyser Hansen.Etter
gudstjenestensøndag blir det
en tiktelning i kirken.
Så langt ifølge bladet som
med full rett ynder å kalle
seg uerdens nordligste avis,
Men på jubildumsdagen

14. august ble ikke begivenheten nermt med ett ord i
En historie som i den norske noen av hovedstadsavisene.
mediavirkeligheteni det store
jubildumsåret 2005 øyensyn- Besynderlig? At media ikke
lig kun hører hjemme i Glem- fortaper seg i polarhistorisk
meboken. Vel, det stemmer nostalgi og ishavsromantikk
ik,ke helt. I Sualbardposten er i og for seg greit nok. Men
kurureman 12.august2005på vi lever i en tid hvor de såkalte
side 5 leseen liten notis med "nordområdene" står i fokus
overskrift Svalbard 80 år'og for den offentlige debatt som
følgende nøktemt informa- aldri før - il*e minst i polititive ordlyd: Søndag er det 80 kernes profilering av merkeår siden Norgefikk suuerenitet sakerforan det nylig avholdte
ouer Sualbard. Det marheres Stortingsvalg.Og i den debatmed en utuidet gudstjenestei ten kan neppe historieløshet
SualbardKirke, der assisteren- anseså gi etbetryggendesolid
de sysselmannRune B. Han- grunnlag for egne meninger.
sen blant annet skal fortelle

