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Landnåmet i 1939

a

orge har tre biland i Antarktis: Bouvetøya, Peter I Øy og Dronning
Maud Land. Biland er betegnelsen
på områder som er underlagt norsk
statshøyhet,men som ikke er en del
av Riket i henhold til Grunnlovens S l. Den første
offisielle norske tilegnelseav land i Antarktis skjedde
Norvegia gikk i land
da folk fra ekspedisjonsfartøyet
på Bouvetøya
i 1927.Den27. februar1930ble det i
lovs form fastslåttat øyavar underlagtnorsk statshøyhet som biland. PeterI Øyble annektertav den andre
den 2. februar 1929,og ble i
Norvegia-ekspedisjonen
1931formelt lagt under Norgesom biland.
Ved kgl. resolusjonden 14. ianuar 1939ble imidlertid et større område på det antarktiske fastlandet
underlagt norsk suverenitet. Utenriksdepartementets
innstilling, som ble ført i pennen av utenriksminister
Koht personlig,haddefølgendeordlyd:
"Kongensamtykkerog skriv under eit frarnlagt utom at denpartenavfastkasttilkongelegkunngjering
landsstrandai Antarktis som tøyer segifrå grensafor
i vest (grensatil Coats
Falkland IslandsDependencies
Land) til grensafor Australian Antarctic Dependencyi
aust (45 grader austleglengd) med det landet som ligg
innafordennestrandaog det havetsom ligg innåt, blir

behov for å formulere segpå en måte som utvetydig
markerte landets konsekventeawisning av sektorprinsippet som grunnlag for å hevdesuverenitetover
polare områder. Hva bestod dette behoveti, og hvilken relevanshar dette i dag?

Forhistorien
Sakensforhistorie er historien om hvordan norske
interesseri Arktis og Antarktis gjennom den første
tredjedelav det 20.århundremåttemeldepassi møtet
med mektigereimperiersterritorialeambisjoner.
I tradisjonellfolkeretter et hovedkriteriumfor å
kunne hevde suverenitetover et gitt territorium, at
kravshaverenkan sieså utøve ffiktiv okkupasjonovet
angjeldendeområde. I geografiskog klimatisk marhvor prinsipginaleområder,såsom polarområdene,
pet om effektiv okkupasjon vanskelig kunne gjøres
gjeldendeeller praktiseres,ble det etter hvert vanlig at
stater påberopte segoppdagerprioekspansjonslystne
ritet somprinsipielt grunnlag for sineterritoriale krav'
som
I så måte var Storbritanniaen foregangsnasjon,
imidlertid fikk følge av flere. Også Norge kom til å
vektleggedette prinsippet, dog først og fremst som et
defensivtargumentvis-å-vis parter som fremsattesuverenitetskravover områder oppdagetav norskeborgere. Dette skullespesieltbli tilfellet i spørsmålhvor
kravshaverenhverkenkunne vise til effektiv okkupasjon eller oppdagerprioritet,men i stedetbegrunnet
kraVetmed henvisningtil det såkaltesektorprinsippet.
I all sin enkelhet går dette prinsippet ut på at
kravshaverenhevder suverenitetover alt land og øyer
(eventueltogsåhav- og/ellerhavbunnsområder)som
måtte befinne segmellom to linjer, som løper langs
angjeldendemeridian fra to nærmereangitte startpunkter og møtespå nærmestepolpunkt, - det være
segNordpolen eller Sydpolen(Krogdahl 1968:274-

dregeninn under norskstatsvelde".
Det annekterte området hadde altså et definert
(450Ø.). Den noe mindre presistanØstgrensepunkt
("grensatil CoatsLand") ble senere
gitte vestgrensen
fastsatt200V.,- etter uttrykkelig og generøstforslagfra
Storbritannia,som hevdetsuverenitetskravover de tilstøtendeterritorier i vest,inkludert det såkalteCoats
Land. Det annekterteområdet, som senereskulle få
statussom norsk biland med narmetDronning Maud
Land, ble såledesgeografiskdefinert ved to grensepunkter, med koordinater angitt ved to meridianer
hvor dissekrysset iskontinentetskystlinje. Men hva 284).
Også for sektorprinsippets tilhengere måtte en
var poengetmed de finurlige og øyensynligutstudert
vage formuleringene med hensyn til avgrensningen argumentasjonbasertpå polpunktenes- og følgelig
mot sydog nord ("...det landetsom ligg innafor den- ogsåmeridianenes- plassering,fortone segi enkleste
og spinklestelaget. Prinsippetble da ogsåi de fleste
ne strandaog det havetsom ligg innåt")?
Svaret på dette spørsmålet er å finne i Norges tilfellene anvendt under henvisning til eller i kombi-
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nasjonmed annen,mer eller mindre solid argumentasjon,basertpå andre prinsipper,tog det ble gjerne
forklart mer som en praktisk metode enn som et
"prinsipp" med opphøyetstatus.
Det var imidlertid denne typen suverenitetskrav,
hvor nettopp sektorutformingen var det definerende
trekk, som Norge fra og med 1906ved en rekke anledninger skulle møte i saker som gjaldt polarområder som i utgangspunktethaddevært å ansesom
men hvor Norge
terra nullius (dvs.ingenmannsland),
hadde materielleeller ideelleinteresser.Dette var tilfellet både i Arktis og i Antarktis. I en rekke tilfeller
gjaldt det ogsåområdersom i tilleggvar oppdaget(til
dels ogsåkartlagt og navnsatt)av nordmenn, og hvor
Norge derfor ansåsegå ha oppdagerprioritet- selv
om dette ikke nødvendigvismedførte at Norge av den

ogsåvar den ledendesjømakt,i mangesøyneogsåden
ledendepolarmakt. Slik gikk det til at Norge i 1906og
1907rettet flere henvendelsetil det britiske utenriksministeriet (Foreign Offrce) med en rekke spørsmål
vedrørende den eventuelle suverenitetstilhørigheten
for øygruppenei Vest-Antarktis.
Britenessvar (da de fikk tenkt segom) gikk ut på
at Syd-Georgia,Syd-Orknøyeneog Syd-Shetlandsøyene, samt Graham Land (på det antarktiskefastlandet)
tilhørte Storbritannia.Det ble videremeddeltat områdenevar britiske i kraft av oppdagelsergjort i første
halvdel av det 19. århundre, samt at den britiske regjering ikke pleide å notifisereutenlandskeregjeringer

om territoriale suverenitetsutvidelser.
De norske henvendelseneskulle få som konsekvens at Storbritannia - som den første stat - foretok formelleanneksjoneri Antarktis:Ved en kongelig
grunn fremmet noen egnesuverenitetskrav.
juli 1908
Tildragelserav denne art skulle spesieltinvolvere forordning (et såkalt"LettersPatent")av 21.
kunngjorde britene at alt land og øyer i Syd-Atlantefølgendefem områder:
ren syd for 500S. og mellom 200og 800V. var britiske
1.
Øygruppenei Vest-Antarktis
besittelser("dependencies")underlagtkolonien FalSverdrup-øyene
2.
klandsøyene.Da det ved nærmereettersynviste segat
RossDependency
3.
dissekoordinateneogsåomfattetstoredelerav Chiles
FranzfosefLand
4.
ble - etter chilenog Argentinasfastlandsterritorier,
5.
Øst-Antarktis
for de såkalte
grensene
protester
skeog argentinske
vedny forordningav
"FalklandIslandsDependencies"
Øygruppene i Vest-Antarktis
Ved inngangentil det 20. århundre var hele Antarktis 28.mars 1917redefinertsom mellom 200og500V. syd
for 500S.,og mellom 500og 800V. sydfor 580S.
- selveiskontinentet såvel som øyer og hav utenfor Det britiske anneksjonsområdet- som i tillegg til
fortsatt allment betraktet som herreløst område(terra
nullius).z Samtidigvar det i ferd med å bli etablerten øygruppenei Vest-Antarktisogsåomfattet en betydebetydelig hvalfangstindustri,med norske interesseri lig del av det antarktiskefastlandet- ble såledesdefiførersetet.Nordmannen C.A. Larsenopprettet i 1904 nert som en sektormed topp-punkt på selveSydpolen.
hvalstasjoneni Grytviken på Syd-Georgia,et foretak Sektorutformingen ble imidlertid ikke benyttet som
som ble iverksatt gjennom Larsensargentinsk-regis- noeprinsipp for eventueltå begrunne eller legitimere
trerte firma og som opererte under argentinsk flagg suverenitetskravet.
Den britiske regjeringgikk imidlertid raskt i gang
(Araldsen& Tenvik1968:Vedlegg5, s.4). Flaggetmåtte han imidlertid strykeda britene sendteet orlogsfar- med å utferdige forordninger for reguleringen av
tøy til øya. Kort tid etter denneepisodeninntraff den hvalfangsteni disseområdene,- områder som delvis
norsk-svenskeunionsoppløsningen,og de rettsligeog var blitt oppdagetav nordmenn og hvor den norske
politiske forholdene med hensyn til Antarktis og Øy- hvalfangstenutgjorde de vesentligstebrukerinteresenei Syd-Ishavetble med ett et brennaktueltspørsmål sene. Norge fremsattederfor i en note 2. september
for det unge og lett desorientertenorske utenrikssty- 1907visseinnsigelsermot de britiskebestemmelsene.
Dette gjaldt spesieltkravet om at man skullebetaleavret.
I et spørsmålav en slik art falt det naturlig at man gift hva enten hvalenvar fangetutenfor eller innenfor
rådspurte seghos verdensmaktenStorbritannia, som britisk territorialfarvann. Dette ble tatt til følge i et
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skriv fra det britiske landbruksministerium18' mai
1908. Det lyktesimidlertid ikke Norge å oppnå Øvrige
lempelseri de britiske konsesjonsvilkårenefor hvalfangsteni dennedel av Syd-Ishavet'
Norge reisteellersingen innsigelsermot britenes
krav, og måtte dermed ansesiallfall defacto å ha anerkjent den britiske suverenitetover "Falkland Islands
Dependencies". Det er imidlertid tvilsomt om den
norske regjering i det hele tatt - før henimot midten
av 1920-inene- ble oppmerksompå de to britiske for-

spedisjonoppdagetstore områder på det antarktiske
kontinent (Kong Haakon VIIs Vidde m'm')' og tatt
disseområdenei besittelsepå vegneav Norgeskonge'
Disseokkupasjoneneresulterteimidlertid ikke i noen
anneksjonereller utløstenoe politisk initiativ forøvrig

fra norsk side.
Dette har mer enn rent akademiskinteresse:Som
senereerfaringer.skullevise,ble oppdagerprioritetfortrinnsvis uttrykt gjennom formelle okkupasjonshandlinger - tillagt avgjøtendevekt ved de anneksjoner som Norge (og andreland) skulleforeta' I denne
ordningeneav 1908ogl9l7.
imidlertid norsk politikk i Antarktis
Det skulle såledesen troskyldig norsk forespørsel tidlige fasengikk
man primært forholdt seg til Storbritannia
til for å bringe de britiske myndigheter til bevisster- ut på at
disposisjoner,og søkteå giøre det beste
kjennelseav at disseenormeområdenevar deresegne og de britiske
rammebetingelserog det handlingsrom som
besittelser.For Norge var det uaktuelt å føre noen an- ut av de
neksjonspolitikki Antarktis i denneperioden' Private dette innebar.
okkupasjoner utført på Norges vegne ble aldri fulgt
opp av norske myndigheter. Det er en utbredt, om
enn feilaktig, oppfatning at Roald Amundsen ikke
okkuperte Sydpolen(Røer 2005). I forbindelsemed
Sydpolferden lgll-12 hadde Roald Amundsens ek-

SverdruP-øYene
Nærmest parallelt med at spillet om øygruppene i
Vest-Antarktisutfoldet seg,skulleet beslektetscenario
aytegnesegi Arktis. Konflikttemaet her gialdt de øy'
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territorier nord for Canadasom Otto Sverdruphadde spesieltdet forhold at Canadasregjeringkort tid etter
oppdaget,kartlagt og tatt i besittelsefor Norge under publiseringenav det norskekartmaterialetutruster en
sin ekspedisjon (den 2. Fram-ekspedisjon)i årene ekspedisjonmed formål å kreve det sammeområdet
1898-1902- en gruppe Øyersom omfattetAxel Hei- som nordmenn nettopp haddeoppdagetog kartlagt,
berg Land,Amund RingnesLand,Ellef RingnesLand og som Norgehaddegjort krav på (Fairley1959:277).
Sverdrupshenvendelseble imidlertid ikke offisielt besamt størredeler av EllesmereIsland.
svart (Hegge1996:192).
Ogsåi nord skullede norskeambisjonermøte
et motkrav fra Det britiske imperium
At Canadabegrunnet sitt suvereni.
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ridianene fra henholdsvis vestligste og østligste punkt av Canadas land-

territorium og helt opp til Nordpolen(Dominion of
Canada1907: 266-273).Selvom Senatetpå dettetidspunkt ikke offisieltvedtokprinsippet,ble det i praksis
adoptert av de canadiskemyndigheter,og ble "official
in virtually everyrespectexceptthat it was not incorporatedin statute"(Smith 1952:337).
Canadaskrav ble videre fulgt opp ved en seremoni
l. juli 1909på Melville Island,hvor kaptein i.E. Bernier på vegne av Canadagjorde krav på "all islands
and territory within the degrees141 and 60 west
longitude,and as far north as 90 degrees,that is to
say the North Pole" (Bernier 1939:343-344).Berniers krav førte til at Otto Sverdruptilskrev det norske
Utenriksdepartementog forlangte å få vite hva som
ville bli gjort for å sikre Sverdrup-øyenefor Norge.
Sverdrup gav herunder klart uttrykk for at han fant
det canadiskekrav urimelig og underlig - herunder

var tilfellet
(Canada

Commons

House

Debates

of
1925:

3925-3926;Smedal 1930:1I3-lI4;

Fairley 1959:280-281; Pharand 1983).

Mot slutten av I920-åreneble Sverdrup-øyenes
status gjenstandfor fornyet kontakt mellom norske
og canadiske(britiske) myndigheter - dels som følge
av vissepresedenshensyn
som ble aktualisertved de
samtidige norsk-britiske uoverensstemmelservedrørende Bouvetøya(Thorleifsson2006). I en note
til det britiske ForeignOffice 23. april1928 (hvorav
forhåndskopi var levert det canadiske utenriksministerium allerede26. mars) gjorde Norge det klart
at man forbeholdt segalle rettigheter med hensyntil
Sverdrup-øyenei henhold til folkeretten. Dette betydde at Norge for første gang offisiett fremmet krav
om suverenitetover Øygruppen.Norgesholdning var
prinsipielt begrunnet:Etter norsk syn, og i samsvar
med tradisjonell folkerett, måtte oppdagerprioritet
og effektiv okkupasjonværede primære kriterier for
landnåm i polartraktene, - ikke hvilke vilkårlige stre-
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ker man kunne trekke på globuseni forhold til polpunktenesplassering.
Etter en notevekslingmellom Oslo og London i
1930 ble tvisten endelig bilagt ved at Norge formelt
anerkjenteCanadasoverhøyhetover Sverdrup-øyene.
I den norskenoten av 8. august1930ble det imidlertid uttrykkelig slått fastat anerkjennelsenikke innebar
noen anerkjennelseav sektorprinsippet (Hackworth
1940:463-465):"...my Governmentis anxiousto effi'
phasizethat their recognizance
of the sovereigntyof His
is in no way based
Majesty
these
islønds
Britannic
over
on øny sønctionwhateverof what is named'thesector
principle'."

Ross Dependency
Etter oppstarteni 1904(jfr. foran) haddeden norske
antarktiske hvalfangstende første årene i hovedsak
foregått i Vest-Antarktis. Her var fangsten underlagt det britiske konsesjons-og avgiftsregimet,for så
vidt som den var avhengigav landstasjonerinnenfor
Falkland IslandsDependencies.Men i L922innledet
Magnus Konow og C.A. Larsenen ny epoke i hvalfangsten,da de ønsketå starte opp pelagiskfangstpå
nye felter i Rosshavet.Ingen hadde fremsatt offisielle
krav på landet innenfor, som derfor måtte væreå anse
var
som herreløst.I det norskeUtenriksdepartement
man imidlertid knapt innforstått med at såvar tilfelle,
og de norskehvalfangernesøktederfor med UDs støtte for sikkerhetsskyld om britisk konsesjonfor å drive
(Tønnessen1969:269-270).
fangsti Rosshavet
Atter en gang - på sammemåte som i Vest-Antarktis 15 år tidligere - skulle de norske henvendelseneføre til britiske territorialkrav. Anneksjonen'som
skjeddeved såkalt"Order-in-Council" (dvs.kongelig
resolusjon)30.juli 1923,gjaldtdenneganget område
- definert som en sektor inn til Sydpolpunktet - syd
for 600S.mellom 1600Ø. og 1500V.Områdetfikk navnet "Ross Dependency". Som et uttrykk for den interne arbeidsfordelinginnenfor det britiske imperium
med virkning fraL4.november
ble den nyebesittelsen
1923 underlagt New Zealand,som den gang hadde
statussom selvstyrtbritisk dominion.
Anneksjonen ble ikke notifisert overfor Norge'
Den skulle imidlertid føre til norsk-britiske uoverensstemmelserog en langtrukken notevekslingmel-

lom de to land. Ikke så å forstå at det på noen måte
kom på tale fra norsk side å protesteremot det britisk/
newzealandskekrav, men man ønsket likevel å ta
forbehold for eventuelleuoppdagedeøyer innenfor
den annektertesektoren,samt for områder som var
blitt oppdagetog tatt i besittelsefor Norge av Roald
AmundsensSydpolekspedisjon.Disseforbehold ble
meddeltbritenei en norsk note av 24.februar 1924.I
noten ble det tilkjennegittat Norgepå det daværende
tidspunkt ikke hadde til hensikt å kreve overhøyhet over de områdenesom Amundsenhadde okkupert. Det ble imidlertid samtidiggjort klart at Norge
haddeet rettsgyldiggrunnlagfor et prioritetskravpå
å kunne annekteredisseområdeneså snart folkerettens krav til effektiv okkupasjon av nytt land måtte
være oppfi'lt. De norske forbeholdeneble awist av
britenei en svarnote3. november1925,noe som med
tid og stunderutløsteen ny norsk note 13.mai 1927.
Her understreketman fra norsk side påny den norske
og reistevidere spørsmåletom
oppdagerprioriteten,
status. Norsk syn var at sidendenne
Ross-barriårens
isbremmenhvilte på vann, kunne den ikke værement
å være inkludert i kravsområdet Ross Dependency.
Fra britisk side ble denne forståelsenawist - på uttrykkelig vegne av regjeringenei Storbritannia så vel
som i New Zealand- i en svarnote9. desember1927.
Norgepå sin sidesvartei en note av 8. november1929
at man måtte opprettholdede påstandenesom en
haddefremsatt i de tidligere noter av 24. febtuar 1'925
og 13.mai 1927.
Med dette opphørteden norsk-britiskemeningsutvekslingen i denne saken uten at partene hadde
oppnådd å komme frem til prinsipiell enighet. Det
virkeligeforhold var imidlertid at de britiske krav ble
akseptertdeføcto fra norsk side. Når det gjaldt hvalfangsten,innførte New Zealandlisens-og reguleringsbestemmelsersom ble håndhevetoverfor norskehvalfangereogsåpå det åpne hav. Med sin tradisjonelle
holdning til havenesfrihet innså imidlertid britiske
myndigheter at dette åpenbartvar i drøyestelaget. I
en britisk note 17. november 1929 tll den norske regjering ble norskeprotestermot detteforholdet tatt til
i
følge,ogdet ble fastslåttat hvalfangstbestemmelsene
3-milsgrensen
kun
innenfor
gjaldt
RossDependency
(TidensTegn 1929).
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Et hovedtrekkved den politiske utviklingen i Antarktis i 1920-årenevar at etterhvertsom tiden gikk og
hvalfangstentiltok i betydning, syntesdet mer og mer
klart at den britiske politikk gikk ut på - om mulig åtgSørehele det formodede antarktiske fastland med
tilliggendeøyer til en "britisk verdensdel".Dette kom
spesielttil uttrykk på Imperiekonferanseni London
I926,hvor det ble vedtatt en resolusjonsom prinsipielt "fastslo"at visseområder i Antarktis tilhørte Storbritannia i kraft av at de (faktisk eller angivelig)var
oppdagetav briter. Ønskelistenomfattet sværestrekninger som allment haddevært betraktetsom herreløst land - herunder land som faktisk var oppdaget
av andre nasjonaliteter,inkl. av nordmenn. Selv om
knapt kunne sieså ha sammefordenneresolusjonen
melle folkerettsligegjennomslagskraftsom en formell

som
var denenYiktigprogramerklæring
anneksion,
klart tilkjennegavdet britiske verdensriketspolitiske
ambisjoneri Antarktis. Som sådanskulleden ogsåfå
følger for Norgesstilling i dennedel av verden'

Franz f osef Land
Norgesproblemer med sektorprinsippetskulle også
manifesteresegi forholdet til ytterligereett imperium
* det russiskekeiserriketog detssovjetiske
suksesjonsstat.
En keiserligerklæringav 29.september19l6 fastslo
at en rekke nærmere angitte øyer nord for det sibiriske fastland var å ansesom en del av Det Russiske
Keiserriket,fordi "de utgiØrden nordlige fortsettelse
av den sibiriskekontinentalsokkel'l Erklæringensinnhold ble gjentatti et sovjetiskmemorandumav 4. november1924(Svarlien1958:139;Smedal1930:104)'
Disseerklæringeneble ikke søkt begrunnet med noe
sektorprinsipp. Dette skulle imidlertid bli den vanlige fortolkning av det dekretet som Det øverstesovjetssentraleksekutivkomitd
utstedteden 15.aptil1926
(Trentral'nyj Ispolnitel'nyj Komitet Verkhovnogo Soveta 1926), og hvor Sovjetunionenpå sammemåte
som Canadagjorde krav på alt land ag øyet innenfor
en arktisk sektor avgrensetav meridianenefor østligste og vestligstepunkt av fastlandsterritorietsnordlige
kystlinje.3
I dettedekretetble det kunngjort at "...alle land
og øyer,både alleredeoppdagedeog som måtte bli

oppdaget i fremtiden, som ikke ved tidspunktet for
offentliggjørelsenav nærværendedekret innbefatter
territorium tilhørende noen fremmed stat anerkjent
av USSRsregjering,beliggendei Det Nordlige Arktiske Hav, nord for Unionen av SovjetiskeSosialistiske
Republikkersstrenderopp til Nordpolen mellom meridianen 32 grader 04' 35" Ø. og 168 gtadet 49' 30"
V., ...er proklamertå væreUSSRsterritorium". Det
var dette dekretet- i ettertid hyppig omtalt som det
sovjetiske"sektordekretet"- som skulle komme til å
spille en såsentralrolle med hensyntil såvel sovjetisk
politikk i Arktis som med hensyntil andrelands(inkl.
Norges)oppfatningav den sovjetiskepolitikk i Arktis.
Fremståendesovjetiske jurister foretok ganske vidtgående fortolkninger av hva sektordekretet
innebar, blant annet ble det hevdet at det gav hjemmel for sovjetisksuverenitetover så vel is som åpent
hav innenfor sektoren,samt luftrommet over denne
(Lakhtin 1926;Korovin 1926;Korovin 1927;Brejtfus
1927). Slikekrav ble imidlertid ikke fremsatt offisielt
av den sovjetiskeregjering(Armstrong l97l:4). Det
kan også bemerkesat sovjetiskemyndighetergjennomgåendeheller ikke begrunnet sektordekretetsom
manifestasjonenav et "sektorprinsipp" per se, men
snareresom en for anledningennaturlig og hensiktsav andremer grunnmessigutforming og anvendelse
(Timtleggendeprinsipperfor suverenitetservervelse
chenko1997:30).
Uansett skulle dekretet få store og problematiske
for Norgesvedkommende.Dette hadkonsekvenser
de i førsteomgangsammenhengmed at øygruppen
FranzJosefLand - som frem til sluttenav 1920-tallet
allment haddevært betraktetsom terra nullius - befant seginnenfor det sovjetiskekravsområdet. Norge
kunne her påberopesegoppdagerprioritet,for såvidt
som øygruppeni 1865var blitt oppdagetav fangstfolkene Nils Fredrik Rønnbeckog ]ohan PetterAidijårvi fra Hammerfest (navnet fikk området av en Østerriksk-ungarskekspedisjonsom besøktedet i 1873)'
Men ogsåut ifra prinsippet om effektiv okkupasjon i
betydningenvedvarendefrsisk nærværog tilhørende
næringsvirksomhet,ville et eventuelt norsk suverenitetskrav ha stått folkerettslig sett betydelig sterkere
enn det sovjetiske. Norsk fangstvirksomhet hadde
hele tiden utgjort de vesentligsteinteresseri området.
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I tidsrommet 1865-1928hadde således110 norske
fangstekspedisjonerovervintret på Franz JosefLand,
mot kun 12 russiske/sovjetiske.
Av ekspedisjonersom
i tidsrommet 1903-27hadde besøkt øygruppen,var
69 norske og kun 9 russiske/sovjetiske.Såsent som i
1928ble øygruppen.besøkt
av 14norskeog bare2 sovjetiskefangstekspedisjoner
(Smedal1930:119-121).
Det sovjetiskesektordekretetble notifisert Norge
den 6. mai 1926,og.førte ikke til noen umiddelbar
norsk respons.Da det imidlertid ble åpenbartat det
sovjetiskekravet medførte at norske selfangereble
utestengtfra sine tradisjonelle fangstfelterved Franz
/osef Land,protesterteNorge i en note 19.desember
1928. Den norske protestenble ikke tatt til følge,og
sommeren 1929 tok en offisiell sovjetiskekspedisjon
øygruppen formelt i besittelse(Araldsen & Tenvik
i968:Vedlegg
7:2; Smedal1930:ll9 ogI23).
Fra norsk myndighetsholdble spørsmåletom
Franz fosef Lands statusikke fulgt opp ytterligere,etter at stats-og utenriksministerMowinckel i et hemmelig møte i Stortinget 7. mai 1929haddeadvart mot
de mulige utenrikspolitiske,
og ikke minst handelspolitiske konsekvenserav åforfølge sakenvidere overfor
Sovjetunionen.
Sommeren 1930 ble alle norske fangstfartøyer
bortvist fraFranz JosefLand av et sovjetiskoppsynsskip, og dermed var øygruppensnorske epoke et avsluttet kapitel.
Stilt overfor den mektigere østlige nabo hadde
Norge såledesmåttet resignere,på det praktisk-politiskeplan. På det prinsipielleplan var det imidlertid
viktig for Norge å holde fastved en linje hvor motstanden mot sektorprinsippetstod sentralt. Konsistensen
i den norskeargumentasjonhaddeogsårelevansblant
som i disse
annet med hensynettil Grønlandssaken,
årenenærmetseget klimaks. Danmarkskrav på suverenitet over hele Grønland var riktignok ikke noe
sektorkrav,men ogsåher fastholdt Norge prinsippet
om at ervervelseav suverenitet over polarområder
måtte baserespå de hevdvunnefolkerettsligekriterier
oppdagerprioritetog effektiv okkupasjon.

@st-Antarktis
Frankrikes anneksjoni 1924av Ad6lie Land mellom
1420og1360Ø.berørteikke norskeinteresserogførte

heller ikke til noen internasjonalkontrovers forøvrig.
Bortsett fra denne smalesektorenforble hele Øst-Antarktis mellom 1600Ø. og 200V.aherreløstland, selv
om britene på Imperiekonferanseni 1926(jfr. omtale
foran) haddetilkjennegittprioritetskravpå størstedelen av detteområdet. Fra 1929ble Øst-Antarktis gjenstand for intensivert utforskning, særlig fra norsk og
britisk/australskside,ved henholdsvis"Norvegia"-<lg
" Discovery"- ekspedisj
onene.
Regjeringenhaddegitt "Norvegia"-ekspedisjonen
en generellfullmakt til under sitt tokt 1929-30e b i
besitteisei H.M. Kong HaakonVII's navn nytt land
som måttepåtreffesog sornikke tidligerevar blitt okkupert av noe annetlandsregjering.Det var samtidig
en klar forutsetning at det ikke skulle okkuperesland

N O RS K I S HAVS I M PE R IALI SlUlE i RoalilAmundsenog
HelmerHanssenpå Syilpolen,desember1911.
Foto: N øsjonalbiblio teket.

som falt inn under de områdenesom Imperiekonferansenhaddeoppregnet.Norgesholdningble understreket av stats- og utenriksminister Mowinckel i en
samtale21. desember1929med den britiske sendemann i Oslo om faren for norsk-britisk interessekonflikt pga. de fullmaktene som "Norvegia" og "Discovery" hadde ffitt for å leggegrunnlag for henholdsvis
norskeog britiske krav. Mowinckel gjorde det samtidig klart at Norge tok avstandfra det såkaltesektorprinsippet som eventueltgrunnlag for territorialkrav
i polartraktene,og understreketat Norge hevdet det
frie havsrett uten hensyntil påståtteinteressesfærer.
I løpet av de nesteårene oppdaget,utforsket og
kartla Lars Christensens "Norvegia"-ekspedisjoner
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store områder i Antarktis. En rekkeokkupasjonerble et forsiktig initiativ overfor britene. I et memoranforetatt med hjemmel i den generellebemyndigelsen dum av 26. januar 1934 reiste man således- så vidt
som regjeringenhaddegitt. Noen norsk anneksjonpå vites for første gang i noe som kan kalles en offisiell
det antarktiskefastlandfant imidlertid - enn sålenge kontekst - spørsmåletom en mulig norsk anneksjon
- ikke sted. Regjeringenfant åpenbartpå dennetiden i sektorenmellom Falkland IslandsDependenciesog
etter omstendigheteneikke å kunne stadfestede ok- Australian Antarctic Territory. I en svarnote23. okkupasjonenesom "Norvegia"-ekspedisjonene
hadde tober 1934oppfordretStorbritanniaindirekte Norge
foretatt.
til å gå til anneksjoni angjeldendesektor ("... His
Derimot ble det utvist fornyet og forsterket akti- Majesty'sGoyernmentin the UnitedRngdom recognise
vitet - for ikke å si aktivisme - fra britisk side. Ved thespecialinterestsof Norway in theAntørctic..."), Da
"Order-in-Council"av 7. februar 1933gikk man såle- sakenom en eventuellnorsk anneksjonble fremmet
destil det skritt å annekterealleøyer og landstreknin- i Utenriksdepartementet
i 1936,ble den imidlertid
ger innen en sektorsydfor 600S.mellom 1600og 450 stansetav utenriksministerKoht, som foretrakkå stilØ. (med unntak avAddlie Land), - dvs. mesteparten le sakeni bero sålengeman haddeandreog viktigere
av Øst-Antarktis og hele 42 prosent av den samlede spørsmålå håndterei forholdet til Storbritannia. I
antarktiskelandmassen. Det ble samtidig meddelt 1938ble spørsmåletom et eventueltnorsk krav påny
at områdetville bli lagt under Australia,et tiltak som drøftetunderhåndenmed britene,som fremdelesstilble effektuertved australsklowedtak i juni 1933om te segvelvilligetil tankenom å få Norgesom nabo og
(Fure 1996:144).
opprettelsenav det såkalte"AustralianAntarctic Ter- med-eiendomsbesitter
ritory". Anneksjonenav den austraiskesektorenble
Da Norge i januar 1939tok skrittet ut og gikk til
begrunnetmed britiske oppdagerrettigheter
og med anneksjon på det antarktiske fastland, skyldtesdette
behovet for regulering av hvalfangstenfor å beskytte imidlertid et utenforliggendeforhold som på avgjøbestandene
mot overbeskatning.
Da dommeni Grøn- rende måte skulle forandre hele situasjonen- herlandssaken
falt i Haag5. april 1933,ble denanførtsom under ogsåmodalitetenefor norsk handling- nemlig
en ytterligereprinsipiell styrkelseav det australske opplysningeneom en foreståendetysk ekspedisjon
sektorkravet.For norskeinteresserinnebar det aust- med formål å leggegrunnlag for et tysk territorialkrav
ralskesektorkravet- som delvisomfattet land som var innenfor den norskeinteressesfære
(sebl.a.Barr 2003:
oppdagetog kartlagt av nordmenn - en Øktantatt fare 170; Røer2005;Widerøe2006:l-2 og65-70).
for at norsk virksomhet i de utenforliggendefarvann
(dvs. hvalfangsten)kunne bli underlagt restriksjoner (Litteraturliste:Til slutt i artikkelensDel II)
fra fremmedestater.
I et britisk memorandumav 14.februar 1933ble
Norge notifisert om anneksjonen.Dette utløsteikke
noen umiddelbart utenrikspolitisk responseller initiativ, men Norge innledet en rekke sonderingerog underhåndskontakter- innenlandssåvel som utenlands
I For en redegjørelse
for andreprinsippersom har vært benyttettil
- med sikte på å avklarehvordan en best burde forstøttefor bruken av sektorprinsippet,såsom gravitasjonsprinsippet, kontiguitetsprinsippetog kontinuitetsprinsippet,seKrogdahl
holde segtil den situasjonensom nå var under utvik1968:274-284.
ling i Antarktis. Den rådendeoppfatning i Norge var
2 For en mer utførlig fremstilling,seSkagestad
1975:40-53og84at selvom Haag-dommeni Grønlandssaken
innebar
87).
at det ville bli stilt små krav til suverenitetservervelser 3 Bortsettfra koordinatenefor en strekningøstfor Svalbard,hvor
sektorlinjenmellom 740 ogSlo N. skullefølgemeridianen35oØ.,
i polarområder,kunne likevel ikke sektorkravetanses
i h.t. de koordinatersom nevnesi Svalbardtraktaten
av 9. februar
for folkerettsliggyldig.
1920.
På bakgrunn av ovennevntesonderingerog den 4 For en mer utførlig fremstillingav "spillet om Øst-Antarktis'lse
avsnittetmed sammetittel i Skasestad
2005:337-340.
hjemlige debatt fant regjeringenimidlertid å måtte ta
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