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Et noe pussig og finurlig trekk ved anneksjonsbe-

Om forrige århundres hvalfangst i Antarktis lærer

slutningen, slik den ble formulert, var at områdets

man i vår tid stort sett bare at den hadde karakter av

utstrekning sydover mot polpunktet

ikke ble klart

hensynsløs nedslakting - en rovdrift som førte til at de

definert. Denne formuleringen var gjennomtenkt, og

tidligere så rike hvalbestandene ble desimert, nærmest

skyldtes behovet for å markere norsk ikke-anerkjen-

på grensen til utryddelse. Noe er det nok i det, selv om

nelse av det såkalte "sektorprinsippet" som grunnlag

den virkelige grunnen til at dette fangsteventyret tok

for etablering av suverenitet i polarområder. Dette var

slutt, ikke var at ressursgrunnlaget ble uttØmt, men

den gang en viktig prinsipiell sak i norsk utenrikspo-

at økonomien sviktet - hvaloljen ble utkonkurrert av

litikk, men fremstår i dag nærmest som en kuriositet.

andre oljeprodukter (parafin m.v.). Verdensmarkedet
kan være nådeløst sånn. For vår tids generasjoner kan

Bakgrunnen - fra motiv til handling

det imidlertid være vanskelig å forestille seg hvilken

De norske landnåm i Antarktis i mellomkrigstiden er

enorm betydning hvalfangstnæringen den gang - og

stundom blitt fremstilt som uttrykk for norsk "pola-

spesielt i mellomkrigstiden - hadde for Kongerikets

rimperialisme", motivert av nasjonale prestisjehens),.n.

utenriksøkonomi, verdiskaping og sysselsetting.I ut-

Dette er et 6nsidig, tendensiøst og langt på vei historie-

viklingen av denne næringen var Norge i føringen: I

løst syn. Norges anneksjoner må først og fremst forstås

1904 opprettet nordmannen C.A. Larsen den første

i Iys av hvalfangsten i Sydishavet, som på denne tiden

fangststasjonen i Grywiken på Syd-Georgia. Norge

spilte en stor ogviktig rolle i vår nasjonaløkonomi.

ledet an i uwiklingen i 1920-årene av den pelagiske
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hvalfangsten,da norskerederier introduserteflytende
hvalkokeriersom opererteuavhengigav landstasjoner.
Som illustrasjonpå Norgesdominerendeposisjonpå
fangstfeltenekan nerryresat i sesongen1930-31var 27
av i alt 41 fangstekspedisjonernorske,samt at i tillegg
var mannskapenepå andre nasjonersekspedisjoneri
all hovedsaknordmenn.
Men om den norskehvalfangstenhaddeen dominerende posisjon i Antarktis, var den samtidig ytterst
sårbari politiskhenseende.Bakgrunnenfor de norske
anneksjonenei Antarktis - det gjaldt frafør av Bouvetøya (1928)så vel som PeterI Øy (1931)- var en høyst
reell frykt for at denne livsviktige næringen skulle bli
skadelidendesom følge av andre lands politikk. Nærmerebestemtstodman overfortrusselenom å bli utelukket fra fangstfeltenesom følgeav andre lands suverenitetskrav- på det antarktiskekontinent så vel som
på øyene i Sydishavet. Spesielt Storbritannia (med
dets imperie-partnere New Zealand og Australia som
haleheng)haddeført en aktiv ekspansjonspolitikksom
omfattet både suverenitetskavog krav om lisensavgifter fra norsk hvalfangst.Et hovedhensyni norsk politikk med hens)mtilAntarktis var å oppnå et mest mulig
knirkefritt forhold til Storbritannia.Dette var ikke problemfritt - noe som haddevist segi 1928ved de negative britiske reaksjonenepå Norgesanneksjonav BouvetØya(som det krevdesadskillig diplomatisk kløkt å
få glattet over). Å vinne britisk forståelsefor Norges

interesser ble derfor et prioritert anliggende. Dette
lyktes etter hvert, og fra 1933av ble det fra britisk side
gjentattegangergitt signalerom at Storbritanniaville
stille segvelvillig til et eventueltnorsk suverenitetskrav
på selvedet antarktiskefastlandet.Norgevalgtelikevel
i det lengsteå føre en forsiktig og tilbakeholdenkurs.
Omslagetkom da det i desember1938 inntraff
en situasjon som på dramatisk vis aktualisertedette
spørsmålet. Dramaets nøkkelskikkelsevar stifteren
og den mangeårigelederen av NorgesSvalbard-og
Ishavsundersøkelser(forløperen for Norsk Polarinstitutt), dosent Adolf Hoel. Hans medlemskapeti
Nasjonal Samling og samarbeidetunder krigen med
den tyske okkupasjonsmaktenskulle senerebli hans
ulykke.Men i 1938gjordeHoel bruk av sine godetyske
kontakter, og hans videre resolutteoppfølging overfor
den norskeregjeringsatteimidlertid på avgjørendevis
Regjeringeni stand til å ar,vergeet tysk initiativ som
kunne ha satt NorgesposisjoniAntarktis over stlr. Det
springendepunkt her er at det lyktes Hoel å komme
under vær med at en tysk ekspedisjonhadde satt kurs
for Antarktis 17. september,om bord på katapultskipet Schwabenland.Ekspedisjonenvar omgitt med den
største hemmelighet, men ut ifra de opplysningene
som var tilflytt ham, kunne Hoel slutte at ekspedisjonens destinasjonvar det samme området som Norge
haddehatt planer om å ta i besittelse.Hoel underrettet
22. desemberdet norskeUtenriksdepartement(UD),
som heller ikke hadde vanskelighetermed å se at den
tyske ekspedisjonensmest sannsynligeformål var å
gjørekrav på land innenfor den norskeinteressesfære,
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Over:
Medlemmer
avdentyske
ekspedisjonen.
Tilhøyre:
AdolfHoel
- områder som norskeekspedisjonerhadde oppdaget,
utforsket og kartlagt. Regjeringenforstod at det måtte handlesraskt og resolutt,og 5. januar 1939ble det
holdt et møte i UD for å drøfte hvorvidt situasjonen
burde gi anledningtil norsk anneksjon.På møtet deltok representanterfor Regjeringen(statsministerNygaardsvold,utenriksminister Koht og handelsminister
Madsen),UDs embetsverk,interesserteinstanserog
sakkyndig.Det var her enighet om at det var nødvendig å komme tyskerne i forkjøpet, og at Norge derfor
burde gå til anneksjon.
Etter å ha nølt i innpå seksår, handlet Regjeringen
nå raskt og besluttsomt.Slik gikk det til at det aktuelle områdetved kgl. resolusjon14.januar 1939- bare
noen få dager før Schwabenland-ekspedisjonens
ankomst til Antarktis - ble lagt inn under norsk suverenitet. Når man tar i betraktning sakensbakgrunn og
nærmere omstendigheter,vil det fremgå klart at anneksjonsbeslutningenikke var et utslagav en angivelig
polarimperialisme - snarere må beslutningen kunne
karakteriseressom et i hovedsakdefensiuttiltak.
Anneksjonenble straksgjort kjent overfor en rekke
andre land som Norge hadde diplomatiske forbindelser med. De fleste hadde ingen bemerkninger.Tyskland protestertei kvasseordelag,USA,Sovjetunionen
og Chile uttrykte reservasjoner,mens Storbritannia på vegneav det britiske imperiet - uten forbehold akseptertedet norskekravet.

Da 2.verdenskrigbrøt ut sammeår, flkk bådeNorge
og verden forøwig andre ting å tenke på. Og det skulle
seneregå mange år før Norge fulgte opp anneksjonen
på en måte som kunne antyde hvilke hensikter man
egentlighadde hatt med kravet. Selv om hensynettil
hvalfangstnæringenhaddevært den motiverendefaktor, skulle det annekterteområdet aldri få noen praktisk anvendelsei dette øyemed- dette så meget mer
som den norske hvalfangsteni Sydishavetetter hvert
ble kraftig trappet ned og til slutt (1967)helt utfaset.
Nye utfordringer - Antarktistraktaten
Smått om senn beglmteimidlertid norske myndigheter å overveiehva man burde gjøre med landets nyeste og sydligsteprovins, - spesieltmed henblikk på
spørsmåletom eventuellenorsketiltak i fall det skulle
bli fremsatt nye krav fra andre land. Blant annet ble
spørsmåletreist om formalisering av det annekterte
territoriets forhold til Kongeriket- m.a.o. dets statsrettslige stilling. Fortgangi denne sakeninntraff likevel ikke før det ble klart at et storstilt internasjonalt
forskningsprosjekt- Det InternasjonaleGeoSrsiske
fu
(IGY 1957-58)ville medføreomfattendenærværav vi-
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tenskapeligeekspedisjonerfra mangeland på iskontinentet, inkludert forskningsbaserinnenfor det norske
kravsområdet.
Resultatetble at Stortinget21.juni 1957
vedtok en lovendring som innebar at den såkalte"bilandsloven" (Lovav 27. februar 1930om BouvetØyaog
Peter I Øy) også skulle omfatte det området som var
blitt annekterti 1939,og som det i mellomtiden var
blitt vanlig å omtale som Dronning Maud Land. Dermed fikk ogsådette enorme området - som i prinsippet omfatter henimot 3 mill. km2- offisiell statussom
norsk "biland", drØye18 år etter at områdetvar blitt
"biland"
underlagtnorsksuverenitet.Hva betegnelsen
besittelser
angår,bety'rdenneat Norgestre antarktiske
- Bouvetøya,PeterI Øy og Dronning Maud Land - er
undergitt norsk suverenitet,men ikke utgjør noen del
av selveKongeriket (og vil derfor for eksempelkunne
avhendesuten at dette kommer i strid med Grunnloven,som fastslårat Riketer "udelelig").
Antarktistraktaten,som ble fremforhandlet i 1959
trådte
i kraft i 1961,innebar en vesentligendringi
og
for Norgesog andres
de rettsligerammebetingelsene
lands politikk og virksomhet forøwig i Antarktis. Traktaten, som omfatter alt område syd for 600S. (det vil
si inkludert Dronning Maud Land og Peter I Øy, men
ikke BouvetØya,som ligger lengre nord), medførte
blant annet - kort fortalt - at de til dels kompliserteog
kontroversiellespørsmåleneom suverenitetskravble
"lagtpå is".
Traktatenslo uttrykkelig fast at de ulike lands territoriale krav hverkenble anerkjenteller ar,vist.Man ble
rett og slett enigeom å væreuenige,samtidigsom det
ble slått fast at ingen nye krav eller utvidelserav eksisterendekrav skullefremmes.

Polarnasjonen Norge etter 196l - traktatsamarbeid
og forskning
megetbeleilig:Med
For Norgekom Antarktistraktaten
sineanneksjoneri sydhaddeNorgepådrattseget markeringsbehov-behovetfor å viseossselvog andreat vi
tok vårekrav alvorlig,og gjennomhandling synliggjøre
vår seriøsitetog troverdighetsom polarnasjonog internasjonalaktør. Med Antarktistraktatenpå plassvar
noe av presseti såmåtefjernet.Norgekunneslappeav
i forvissningenom at vår posisjoni Antarktis ikke stod
overfor noen umiddelbaretrusler eller utfordringer.
Eller kunne vi egentligdet?Traktatengavikke bare
et pusterommed hensyntil suverenitetsspørsmålene,
den påla ogsåtraktatpartenekonkrete,omfattendeog
kostbarearbeidsoppgaverog forpliktelser- fremfor alt
samarbeidsvirkknyttet til de forskningsvitenskapelige
somhetene.Var dette en sideved traktaten som skulle
bli en inspirasjontil fornyet og forsterketaktivitet?Og
hvilke utfordringer står NorgeiAntarktis overfor i dag?
Uansett har traktatsamarbeidetog de forpliktelsene som dette medfører, i over femti år utgjort et
permanent knippe med utfordringer. Hvordan Norge
senerehar taklet disse utfordringene - som i praksis
dreier segom prioriteringer av ressursertil antarktisk
forskningsvirksomhet- har opp gjennom årene vært
et stadigtilbakevendendespørsmåI,som i dag er mer
aktuelt enn noen sinne.
Ikke så å forstå at vi har vært aldelespassive:ForskningsbasenTroll, som ble etablert i beglmnelsenav
1990-årene,
ble i 2005utbyggetog oppgraderttil helårsdrift,forqmt med en egenfllplass somble åpnet11.
februar 2005med pomp og prakt av selvestedronning
Sonja.Noe har altsåskjedd.
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Dennorskeforskningsbasen
Troll

Det er likevel ikke Ml om at vår forskningsinnsats
i Antarktis må styrkesbetydeligom Norge fortsatt skal
hevdesegsom polarnasjoni fremsterekke.Men utfordringeneer flereenn som så.
Hva vil Norge i Antarktis?
Her kan det spesieltværegrunn til å rette et kritisk blikk
på hvordan arvenfra 1939forvaltesi dag,på bakgrunn
av de sisteårtiersuMkling innen internasjonalhawett.
<Grunnloven>i så måte er FNs Hawettskonvensjonav
er et dynamisk instru1982.Havrettskonvensjonen
ment, som på verdensbasishar gitt rom for fremveksten av nye grensemØnstretil havs og på havbunnen.
Det er en utvikling som ogsåhar relevansfor spørsmålet om etableringav maritime grenseri Antarktis - det
væresegfor territorialfarvann,økonomiskesonereller
for de respektivekontinentalsokkelområder.Med henblikk til Antarktistraktatensforbud mot at det fremsettes nye krav eller uMdelser av eksisterendekrav, har
landenesom tidligerehaddefremmet suverenitetskrav
i Antarktis (inkludert Norge),hittil utvist stor tilbakeholdenheti såmåte.
Enkelte land har likevel fremlagt dokumentasjon
på utstrekningen av kontinentalsokkelen ved sine
respektivekravsområder for FNs Kontinentalsokkelkommisjon. Dette gjelderblant andre Australia (2004)
og Norge(2009).For Norgesvedkommendegjaldtdette både BouvetØya- som ligger utenfor Antarktistraktatens virkeområde - og Dronning Maud Land, som
liggerinnenfor.

Kohnen
Dentyskeforskningsbasen

Hva betyr egentlig dette?Et slikt tiltak vil normalt
være første skritt på veien til et senerekrav om råderett over sokkelområdetdet dreier segom. Av hensyn
til Antarktis-samarbeidetbad Norge imidlertid Kommisjonen om ikke å behandle dokumentasjonensom
ble imidgjaldt Dronning Maud Land.For BouvetØya
lertid dokumentasjonen fremlagt til behandling på
vanlig måte, og et førstemøte mellom en norsk embetsdelegasjon
og Kommisjonenfant sted i november 2013(ogvil bli fulgt opp med nytt møte3.-7.mars
2014).Det ligger dermed an til at det innen rimelig
fremtid vil bli etablert et deflnert sokkelområdeunder
ubestridt norsk suverenitetomkring BouvetØya.
Norgehar imidlertid hittil ikke - til trossfor at Havrettskonvensjonengir anledningtil det - etablertnoen
200 nautiske mils eksklusiv økonomisk sone rundt
BouvetØya.
I dette spørsmåletkan det værebehovfor
en mer offensiv politikk. UMklingen med hensyn til
høstingenav de verdifulle fiskeressursene(særligkrill
og tannfisk) i dissehavområdene- en virksomhethvor
fartøyerfra mangefjerntliggendeland er aktive- tilsier
at dette er en sak som norskemyndighetersnarlig bør
lrrrdere. Samtidig versererforlydender om at det fra
miljøpolitisk hold foreliggerplaner om å erklærefarvannene rundt Bouvetøyafor et marint verneområde
(sakaltMPA = Marine ProtectedArea).Dette er i tilfelle
et spørsmålsom må sesi sammenhengmed de drøftelseneav MPA-spørsmålsom foregårinnenfor Kommisjonen for bevaring av marine levende ressurseri
Antarktis (ogsåkjent ved forkortelsenCCAMLR= Com-
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missionfor the Conseruationof AntarcticMarine Liuing
Resources),
- en organisasjonsom ogsåomfatter havområdeneomkring BouvetØya.Hva vil for eksempelet
marint verneområdeomkring Bouvetøyabety for våre
muligheter til å nyttiggjØreossen økonomisksonei de
samme farvannene?Her er det uansett behov for avklaring av hva som skalværeoffrsiellnorsk politikk.
En etablering av maritime grenser for Dronning
Maud Land er et tiltak som norske myndigheter pr. i
dag - ut fra en streng fortolkning av Antarktistraktaten - trolig vil avståfra. Mye vil imidlertid kunne bero
på hva andre traktatparter vil kunne flnne på å gjøre.
En eventuell norsk presiseringav hvordan formuleringene i anneksjonsbeslutningenav 1939vedrØrende
Dronning Maud Lands avgrensningsydover - frem
mot Polpunktet- skalforstås,må derimot anseså være
overmodenogvel sådet.
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