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Mange tør ha fått med seghistorien om hvordan
mannskapet fra ekspedisjo nsfatøyet Noruegia den
1. desember1927 glkk i land og tok øya i besittelsesom norsk eiendom, hvoretter regjeringen
ved kgl. resolusjon23. januar 1928 stadfestetanneksjonen.Samt at det i lovs form 27. februar
1930ble fastslåttat øyt var underlagt norsk statshøyhet som såkalt<biland>.
Men hvor kjent er det diplomatiskespillet som
dettelandnåmetutløste,- et spill med konsekvenserfor norskeinteresserpå den andresiden
av kloden før sakenvar brakt i havn?
Hualfangsten
utgjorde en hoveddel av bakgrunnen for det norskeengasjementog tilstedeværelse
i Antarktis gjennom drøyt førstehalvdel av det
20. århundre.Og der haddeStorbritanniahegemoniet og kunne lenge diktere de politiske rammebetingelsene.
Et hovedtrekkved utviklingen i
Antarktis i 7920-årenevar at etterhvert som
hvalfangstentiltok i betydning, syntesdet mer
og mer klart at den britiske politikk gikk ut på
om mulig å gtrøtehele det antarktiskeåstland
med tilliggende øyet til en britisk verdensdel.
Dette kom spesielttil uttrykk på Imperiekonferanseni London i1926, hvor det ble vedtatt en
resolusjonsom prinsipielt<fastslo>
at visseområder i Antarktis tilhørte Storbritannia ikraft av at
de (åktisk eller angivelig) var oppdagetav briter.
<Ønskelisten>
omåttet sværestrekningersom
alment haddevært betraktetsom herreløstland
(herunder land som faktisk var oppdagetav andre
nasjonaliteter).
Bouvetøyastod ikke på dennelisten, som imidlertid ellersdekket ca. 40 prosent
av det antarktiskeåstland. I tillegg til tidligere
britiske kravsområder(benevnt hhv. Falkland
IslandsDependenciesog RossDependency)kom
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de britiske krav dermedtil å utgjøre over to
tredjedelerav iskontinentet.
Selvom denneresolusjonenikke hadde
sammefolkerettsligegjennomslagskraft
som en
formell anneksjon,var den en viktig programerklæringsom klart tilkjennegavdet britiske verdensriketspolitiskeambisjoneri Antarktis. Som
sådanskulle den ogsåfa følger for Norges stilling
i denne del av verden.
I7927 rnntraff et linjeskifte i norsk Antarktispolitikk. Mens man hittil hadde forholdt seg
reaktivt og - når det kom til stykket - resignert
overfor den britiske hegemoniadferd,slo man nå
inn på en proaktiv kurs som i sin konsekvens
medførte at ogsåNorge skulle få statussom
kravshaverog eiendomsbesitteri syd.
Det begynte med at hvalångstrederenLars
Christenseni 7927 utrustet den første av det som
skulle bli en serieav spektakulæreekspedisjoner
til Antarktis,- de såkalteNoruegia-ekspedisjonene. Med hjernmel i fullmakt fra den norske
regjering (utstedtav UD 31. august 1927) gev
kaptein FlornChristensenekspedisjonslederen
tvedt autorisasjontil å annekterenytt land som
han måtte finne og eventueltgå i land på, og som
ikke alleredevar okkupert av noe annet land.
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Bouvetøyahadde vært oppdagetav franskmannenJean-Baptiste
Lozier Bouvet alleredei 1739,
men ingen stat hadde ennå funnet pi å g1ørekrav
pi øya,som dermedbehørigble tatt i besittelse
som Norges eiendom.

i
Norrrcglø-ekspedisjonen
1927 la grunnlaget fcrr
Ilouveteryasståtussom
norsk <bi-lmdri 1930.

Fullt såenkelt og problemfritt som man vel
kunne ha håpet, skulle det likevel ikke bli. Selv
om øya lå utenfor Imperiekonferansensgeografiske ønskeliste,skaptesakenbetydeligegnisninger i de norsk-britiske bilateraleforbindelser.
En kompliserendefaktor vår at det norske hvalångstrederietRasmussen& Co. - uten å konsultere norsk UD - haddesøkt det britiske Colonial
Office - og fått innvilget eksklusivrett til å drive
hvalångstmed Bouvetøyasom base.At koloniministeriethaddeutstedten slik lisensviste at
StorbritanniaansåBouvet for å værebritisk territorium. Nyheten om Rasmussens
lisensnådde
UD via pressenden 18.januar 1928.Allerede
dagenetterble den norskesendemann(minister)i
London instruert om å underretteForeignOffice
om at norsk offisiell okkupasjon av Bouvetøyå
haddefunnet stedhalvannenmånedtidligere,og
at det haddevært regjeringenshensiktå awente
rapport fra Norvegias
kaptein før man ville gå videremed formell anneksjon.Fra britisk sideble
det svartat den norskeregjeringmåtte ha visstat
de haddeokkupert britisk territorium. Ikke desto
mindre besluttetregjeringenå godkjenneog
stadfeste
okkupasjonen,og åstslo ved kgl. resolus3on23.januar at Bouvetøyavar blitt lagt under
norsk suverenitet.Dermed haddeNorge slåttinn
på anneksjonslinjen
i Antarktis.

JohanLudvig Mowinckel (V) som bådestats-og
utenriksminister.Anneksjonenav Bouvetøya
fremstår dermed som en hastverkshandlingfor å
komme en eventuell Mowinckel-regjering i forkjøpet - diktert av frykt for at Mowinckel ville
værefor ettergivendeoverfor britene. I et hemmelig Stortingsmøte16. mars 1928erklærte
Hambro i sterkeordelagat Norge måtte opptre
åst og resolutt for å skafle segfotfestei Antarktis,
selv om det skulle forårsaketurbulens i forholdet
til Storbritannia.Mowinckel på sin sideargumenterte med at det var nødvendig for Norge å
holde en beskjedenprofil i sakerhvor Norge og
Storbritanniahaddedivereerendeinteresser.
I mellomtiden (20. februar)haddeutenriksminister AustenChamberlaini Underhusetbestridt
den norske anneksjonenog hevdet at Storbritannia hadderett til BouvetØya,noe som resultertei
en norsk note om saken23. april.

Den norsk-britiske tvisten om Bouvetøyable løst
seneresammeår på en måte som man i ettertiden
må kunne karakteriseresom en veritabelhesteAnneksjonen av Bouvetøyavar et dristig trekk,
handel- om enn med klar slagside.I begynnelsen
ikke minst fordi den innebaret brudd med en
av oktober tok de britiske myndigheter ved Persentraltradisjon i norsk utenrikspolitikk ved at
manentUnder-Secretary(ForeignOffice) Sir
man ikke haddeforetattnoen underhånds-sonde- Ronald Lindsey kontakt med Norges sendemann
ring i London før man foretok et viktig politisk
i London, Benjamin Vogt, vedrørendeønskeligskritt.
heten av et norsk-britisk samarbeidom sikring av
hvalbestandenei Syd-Ishavet.Budskapetvar at et
I tillegg til omsorgenfor hvalångstnæringenvar
slikt samarbeidmåtte skje under de britiske myntrolig den innenrikspolitiske situasjonutslagsgidigheterskontroll, da Norge angivelig ikke var til
Lindsey gjorde det
vende for regjeringensopptreden. Ivar Lykke (H)
å stolepå i hvalfangstspørsmål.
klart at Storbritannia(med detsdominions
var på dennetid stats-og utenriksminister,og
hans utenrikspolitikk var sterkt påvirket av forinnenfor det britiske imperium) ikke ønsketnoen
manneni Stortingetsutenrikskomit6,CarlJoanaboer i Antarktis, og at ytterligere norske anneksjoneri Antarktis ikke var ønskelig.Vogt anchim Hambro. RegjeringenLykke gikk av 28.
januar, og etter to ukers mellomspill med Christydet at en tilfredsstillendeordning lettest ville
topher Hornsrud (Ap) som statsministerovertok
oppnåsdersomNorge i likhet med Storbritannia

av
@ffin.;onen
",ljBdtrvetøyavar et
dristigtrekk
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drup haddeoppdaget,kartlagt og tatt i besittelse
i årene
for Norge under den 2. Fram-ekspedisjon
7898-1902.Denne øygrvppen,som strekker seg
nordoverfra ca.78oN. til forbi 83oN., omfatter
Axel Heiberg Land, Amund Ringnes Land, Ellef
Ringnes Land samtstørredelerav EllesmereIsi
land. Canadabegrunnetsitt suverenitetskrav
- at landet
Arktis på det såkaltesektorprinsippet
hadde krav på alt land og alle øyer innenfor en
arktisksektormellom meridianenefra henholdsvis vestligsteog østligstepunkt av Canadaslandterritorium og helt opp til Nordpolen.Dette var
et prinsipp som Norge ikke aksepterte,og når det
i tillegg alleredeforelå et norsk krav på overhøyhet over vesentligedelerav dette området,var det
duket for en latentsuverenitetstvist.

Årnb*ssadørBer{arnin
Vergtslik han er *emsrilt
på portrettmaled.etsonr
henger i ambassaden
i
I-ondon. Det er trolig;
malt av portrett- og
karikaturmal.erenSir
LeslieM.Ward.

i Antarktis.Britenesrespons
var eiendomsbesitter
ville
var at man <undergitte omstendigheter>
kunne stille segvelvillig til eventuellnorsk suverenitet over Bouvetøya.

1 Da Norge senere
(1939) annekterte
Dronning

Maud Land,

skjedde dette vel å

I et møte den 16. oktober med Acting Secretary
of Statefor ForeignAfåirs, Lord Cushendun,
antydetVogt at den norskeregieringkunne stille
segimøtekommendetil de britiske krav hva hvalångstspørsmålet
angikk. Norge ville videre med
gledeimøteseen britisk bekreftelseav norsk statshøyhet over Bouvetøya,men dette spørsmålet
måtte væreen sakfor seg,da Bouvet ikke var en
del av de områdenesom inngikk i Imperiekonferansens'ønskeliste.
Lord Cushendungientok på
sin side det britiske krav om at dersom Storbritannia skulle gi avkallpå Bouvetøya,måtte
Norge forplikte segtil avståfra fremtidige anneksjoneri Antarktis.

merke fullt ut i
samforstand med
britene, og gjaldt et
område som ikke stod

For Norgesvedkommendevar dette ikke godt
nok, og på dette stadietbrakte Vogt en ny brikke
inn i spillet, nemlig Sverdrup-øyene.

oppført på Imperiekonferansens ønskeIiste.

på de
Sverdrup-øyene
var - og er - betegnelsen
øyterritoriene nord for Canadasom Otto Sver-

22

Denne konflikten kom imidlertid ikke for alvor
opp på forhandlingsbordet før de norsk-britiske
uoverenstemmelsene
vedrørendeBouvetøyaak*
tualisertespørsmålet.
At Storbritanniavar part i
saken,fulgte automatiskav Canadasstatussom
dominion innenfor det britiskeimperiet. I en
note til det britiske Foreign Of{ice 23. april 1928
(hvoravforhåndskopivar levert det canadiske
utenriksministeriumallerede26. mars)gjorde
Norge det klart at man forbeholdtsegalle rettighetermed hensyntil Sverdrup-øyenei henhold
til folkeretten.Dette betyddeat Norge for første
gangoffisieltfremmet krav om suverenjtetover
øygruppen.Norgesholdning var prinsipieltbegrunnet: Etter norsk syn, og i samsvarmed tradisjonellfolkerett,måtte oppdagerprioritetog
effektiv okkupasjonvære de primære kriterier for
landnåmi polartraktene,- ikke hvilke vilkårlige
strekerman kunne trekke på globuseni forhold
til polpunktenesplassering.
Overfor Lord Cushendunkunne Benjamin Vogt
således
argumenteremed at Norgeskrav på Sverdrup-øyenestodvel såsterktsom Storbritannias
påståtteoppdagerprioritetpå BouvetØya.Dette
argumentet var trolig effektivt: Lord Cushendun
var neppekomfortabel med å kompliseresaken
ved å trekke Canadainn i konflikten og få en
<bi-polar>tvist med Norge. Han tilkjennegav
derfor å kunne modifisere kravet om Norge
skulle gi avkall på muligheten av fremtidige ankunne
neksjoneri Antarktis.Britene ville således
gå med pi en quidpro quoIøsningsom innebarat
Storbritannia fraålt sitt krav på Bouvetøyamot at
Norge ville forplikte segtil å avståfra å foreta
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anneksjonerinnenfor de områdersom Imperiekonferansenhaddeutpekt.

sitt krav på øygruppen. Etter en noteveksling
mellom Oslo og London i 1930ble spørsmålet
om Sverdrup-øyenesstatusendelig bilagt ved at
I norsk (JD var forståelsenat sakenvanskelig
Norge aner(ente Canadassuverenitet.I den norkunne løsesuten at man i noen grad tok hensyn
skenoten av 8. august1930ble det imidlertid uttil britenesønskemål.Etter samrådmed Stortintrykkelig slått åst at anerkjennelsenikke innebar
<.. .my
getsutenrikskomit6 erklærte den norske regjeav sektorprinsippet'.
noen anerkjennelse
ring derfor iet PM til den britiske regjering 14.
is anxiousto emphasize
that theirrecogniGouernment
november at <TheNorwegianGouernment
of His BritannicMajestyouer
hauenot
zanceof thesouereignty
sfficient knowledge
of thebasisuponwhicharefounded theseislandsis in no way basedon any sanctionwhatetheBritishclaimsto eachoneof theterritories
principle'.>
whichthe
uerof whatis named'thesector
lastImperialConference
asserted
to beBritish. The
NorwegianCouernment
howeuer
arepreltaredto exOg restener - som det sies- historie.r
presstheirwillingness
to reJrainJrom
occupying
any land
>.
within theseterritories

Kildereferanser:
Den norske erklærineen førte tlI at den britiske
regjering 19. november offisielt meddelteUnderhusetat Storbritanniatrakk sitt krav på Bouvetøya til fordel for Norge. <Hestehandelen>
innebar
således
at Norge oppnåddebritenesanerkjennelse
av Norges suverenitetover Bouvetøya, mens
Storbritannia på sin side oppnåddeat Norge fraskrev segretten til eventuellefremtidige krav i
enormeherreløseog på den tid tildelsennåuoppdagedeområderpå det antarktiskefastland,hvor
alle andre land ellerskunne foreta rettsgyldige
anneksjoner.l
Dermed var spørsmåletom Bouvetøyasstatusløst
- definitivt og i Norges favør. For å si det grovt
forenklet: Hambro og Lykke var arkitektene,
mens det ålt i Mowinckels lodd å bringe prosjektet i havn.
Hva Sverdrup-Øyeneangikk, ble utfallet til syvendeog sistet annet.De norsk-britiskeforhandlingenehøsten1928betydderiktignok en stadfestelseav at Norge ikke var villig til å gi opp sine
rettighetermed hensyntil Sverdrup-Øyene
uten
noen form for kompensasjon.Og selv om Sverdrup-øyenesstatusikke direkte var en del av forannevntehestehandel,
var forhoideti realiteten
det at når Storbritanniahaddefraålt sineinnsigelservedrørendeBouvet, var Sverdrup-øyenes
verdi som norsk forhandlingskort oppbrukt.
Veien lå dermed åpenfor at Norge kunne oppgi

Norgei Antarktis,hefte utgitt t 1993av Utenriksdepartementeti samarbeidmed Justisdepartementet,
Mi!øverndepartementetog Norsk Polarinstitutt
(28 sider).
Norway and thepolarregloøs(ISBN 82-7177-499-9),
hefte utgitt av Utenriksdepartementet11998(33
sider).
Bouuetøya,
åkta-ark. utg. av Norsk Polarinstitutt,
http: //www.pol^r.no / no/ ant^rktis/bouvetoya.html.
historieBd.3
Odd-Bjørn Fure, Norsk Utenrikspolitikks
Mellomkrigstid192 0-1940, Universitetsforlaget,Oslo
1996,s.736-145.
Iver B. Neumann og Halvard Letra,,Aktiu ogduuenLiu 1905-2005,Pax forlag,
tende:Utenrikstjenestens
Oslo 2005,s.45-48ogs.62-64.
(ISBN 82-03SusanBarr, Norway'sPolar Territories
15689-4),Aschehougsforlag, Oslo 7987,s.58-64.
SusanBarr, Norway- A ConsistentPolar Nation?,OsIo
2003.
Lars Øwrnd Øran, Norskekspansjonspolitikk
i Arktis og
Antarktk i mellomkrigstiden:
Beueggrunner
for annekteringenauJanMayenogBouuetøya,Hovedoppgave
(historie),lJniversiteteti Bergen, 1995.
Odd Gunnar Skagestad,Norskpolarpolitikk1905-1974,
Dreyersforlag, Oslo 1975,s.44-47,s.778-726og
s.138-140.
Odd Gunnar Skagestad,<Vårsydligsteprovins - fortellingen om Dronning Maud Land>, Nytt Norsle
Tidsskrft,m3, 2005, s.347-356.
Thorleif Tobias Thorleifsson, Norway 'mustrcallydrop
theirabsurdclaimssuchas that to the Otto Suerdrup
Islands'.Bi-PoIarInternationalDiplomacy:The Suerdrup IslandsQuestion,1902-1930,Masteravhandling,
Simon FraserUniversity 2006, s.43-55.

23

