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.l |i1 Vt str. sNAI{T halvveis i det Her:r'ens år 2(X)5, og våre øvris-

*,,',,,1Iå,..*1,,i l-reter har allerede rukket ;i svi av et tresifret rnillionbeløp pir

å fortelle oss at clet er gått 100 år sidcn unionsoppløsnir-rgen

nrccl Svcrigc. Sarnticlig har presseu nyliu kunnet oppiyse at de norsk-svelt-

ske forhandlingene om en revisjon av l{einbeitekonvensjonen av 1972 hm

trrutt srrmrrtctt.

1b tilsynelatende innbyldes urelaterte begivenhcter, sont hve:r fbr scg --

og sel))llren * gir grurln til ir hente en 31 år ganrtnel bok frenr fl 'a glenrse-

lcn. lkke på grunn arv detrs litterære kvalitetcr,nren cicsto nler sonl en do-

kunrentarisk kilde til inrtsikt i viktiqc - og stadig aktuelle - stder vcd for-

holclct til vårt næntreste nabolancl.

I bokcn gis en gr:undig redegjørelsc fbr clet onrfattcncle bilatcr:ale rrvtrtlc-

verkct som siclen 1905 pii ulike ourrådrrr, 6nsidig og vecierlagsfi-itt cllcr nrot

symbolske' ntotytelser, har gitt Sverige særlige rettighetcr i Norse. Av dc

seks avtalene sonl ornlranclles,ble to inngått i Karlstad i 19()5 sotr lerdd i

unionsoppgjørct, ncnrli g '[iansitt,tutalcn os. I:ttrbudct nntt arilegg au _fi:stninguer-
ftcr. Tb irv avtalene var utløpcre av hver sin Karlstadkclnvetrsjon, hcnholclsvis

Vassdragstraktatcn w 1()29 og Rchrbeitckorrucns.ionur w 1972). l)c to restc-

rcncle avtaler ble inngått tttctr lorbindelse nied unionsoppgjørLrt, os gjaldt

Suari.qcs haunt,rctti,qltctcr i ' l iondheirnsfiordcn (195fi) sanrt Sucriqc rdt til nutlnt-

trdnsport ouer Naruik (1963).

I(iellancls anliggende anno dazunnl vu dels å p;ipeke clct uverdigc vccl ii

opprettholclc et avtalcvcrk av cn s:i ubalansert art nrellottr to preslllllptivt li-

keverdigc stirtsparter, dcls å belysc hvorclan de cnkelte avtalene pir rydclig vis

kunne refor:handles ellel ternrineres. Spesielt i fbråincle,lse med irrngåelserr

av l{einbeitekonvensjonen skulle forfåttererrs cn g:rsjer trctt t rttcd{øre en ilter

respolls lia deler: av Ul)s enrbetsverk. I s;l nråte kan clet vr:rt: av intcrcssc fbr

nlanse kolleger: ii lcse onr den prcssepolemikk sonr Lltspant scq sonrrnerert

1c)72 nrellonr på clcn ene sidc fbrfatteren, og på den annen sicle dcpartenrcll-

rct vcd ekspeclisjonssjcfJens Evensen og byråsjef-Ulf Underiaucl, ivris sekttn-

dert av professor dr. jr-rris C)arl August Fleischer og h.r.advokat Andreas Arnt*

zen (sistncvnte i escnskap av reinbeitekonrnrisjonens sekrc'tær).

Anrnelderen er ikke kjent rtred hvor:vidt alle cle seks avtalene sotn be-

hanclles, ftrrtsatt er i kr:aft idas. I)et er imidler:tid et poeng å ttrerke scg, at

dcrsonr boken hadde utkonnret tre :1r senere, ville den ha knnnet dissekere

ytter{igere 6n bilateral avt:rle av samnle karakter - nernlig clen norsk-svenske

Fiskeriautalc,r, solr ble frernforhandlet avJens Evensen i 1977 og sonr utell

nrofytelser gir svenske fiskere evigvarende kvoterettigheter i norskc farvann.

l)ctte er err bok som fortsatt - 1 00 år etter unionsoppløsningeu og 31 :ir:

etter at boken utkorn - bør innby til ettertanke.Vel å merke en etterrtanke

blottet f<>r lmrdJeelin,gs,for vi unner Sota lJror alt sodt. Som clet en gang ble

s:rst: ,l)ef cr typisk norsk å vcvre gttd.
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Bokanmeldelse, arbeidsoverskrift: "FREM FRA GLEMSELEN"

Trygve Kiellønd: D, svenske ^tiv:iksier iNqw'i das

aJfiN gi-og-otzq.frFl.wAs Fortag, oslo le74)'

Vi er snart halweis i det Herrens år 2005, og vqe øvrthetgr har allerede rukket å svi av et

tresifret millionberøp på å fortene o* ut-åJ?t lett roo it siden unionsoppløsningen med

sverige. samtidig liJ;;;.r nylig kunnet op;1ys? at de norsk-svenske forhandlingene om

,ni#irjo" av Rei-nbeit^ekonvensjonen av Ig72 har brutt sammen.

To tilsynelatende innbyrdes urelaJgrtg b^egivgnheler' som hver for seg - og sammen - gir

grunn til å hente .";'il;*t-"l9* nå m Slem9e191, Ikke på grunn av dens litterære

kvaliteter, men desto *oio,,, 
"n 

aomment*i.[ nta. til innsikfi uiktigt - og stadig aktuelle

- tiåo ved forholdet til vårt nærmeste naboland'

I boken grs en grundig redegjørelse for.det omfattende bilaterare avtaleverket som siden 1905

på ulike områder, e"r?Jrg d'""a.dugrfri; "["t 
*"t symbolske motytelser, har gitt sverige

særlige rettigheter i Norge. Av de ,.tt u"tuÅe som åtnh*dltt, ble to inngått i Karlstad i

1905 som ledd i *iå"-t-""ppg,øret, nernli gTrans,ittavta.len-ogForbudet mot anlegg av

festningverker. to iiuttåå" va, uttøp-ere uu tt'"t sin Karlstadkonvensjon' henholdsvis

Vassdragstraktaten av lOiO og Reinbeitekonvensionen,au 1972)' De to resterende avtaler ble

inngått uten forbindelse med unionsoppgi øret,2åsi.aldt sveriges havnerettigheter i

Trondheimsfiord.en(1956) sanfi Sverigå rett tit malmtransport over Narttik (1963)'

Kiellands anliggende Anno dazumalvar dels å påpeke.det uverdige ved å opprettholde et

avtareverk av en så ubaransert art merlom io ptårrqntivt rikeverdige statsparter' dels å belyse

hvordan de enkerte avtalene på ryddig;; i;.r. refårhandres erler termineres. spesielt i

forbindelse *.a i*g'a.rr." u:v neinGitekonvensjonen skulle forfatterens engasjement

medføre en ilter respons fra deler uu uo, Åuetsverk. I så måte kan det være av interesse for

mange kolleger å lese om den pressepolernikk som utspant seg sommeren 1972 mellom på

den ene side forfatteren, og på den annen side departementet ved ekspedisjonssjef Jens

Evensen og byråsjeiuf u;aerland, ivrig sekundert av professor dr. juris cad August

Fleischer og hr. advokat Andreas erntzeir (sistnevnte i ågenskap av reinbeitekommisjonens

sekretær).

Anmelderen er ikke kjent med hvorvidt arle de seks avtarene som behandles, fortsatt er i kraft

idag. Det er imiAfertiå et poeng a *ot" t"g, at der;om boken hadde utkommet tre år senere'

ville den ha kunnet dissekere ytterliger;errlitut"tut avtale av samme karakter - nemlig den

norsk-sven ske Fiskeriavtalen,som ble fremforhandlet av Jens Evensen i 1977 og som uten

motytelser gir svenske fiskere evigvarende kvoterettigheter i norske farvann'

Dette er en bok som fortsatt idag - 100 år etter unionsoppløsningen og-31 T^etter 
at boken

utkom - bør inntylil-ettertanke.- v"t a *"ttr en ettertanke blouit fot hardfeelings, for vi

unner S6ta Bror alt godt. Som det 
"n 

g*g ble sagt: Det er typisk norsk å være god'


