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Det var f0r~t'{ 1~97, da verneplikten ble utvldet til a
omfatte Nord-Norge, at grunnlaget blr lagt for a etablere et
milit~rt forsvar i denne del av landet. Og det var
grenseavtalen med Russland av 1826 som la grunnlaget for en
fredelig utvikling for den norske delen av de tidligere
fellesdistrikter helt frem til den tyske okkupasjonen av
Finnmark i juli 1940.

Da verneplikten ble innf0rt i Nord-Norge pa slutten av 1880tal let var det frykten for en europeisk konflikt hvor de
forenede kongeriker, Norge og Sverige, kunne lide et
forsmedelig nederlag og tape hele hele Nord-Norge som da var
forsvars10st, som la bak bestrebelsene for a bringe forsvaret
av landsdelen i betryggende former.
FORHISTORIEN
Det var imidlertid revolusjonene i Russland 1917-18 og
Finnlands frihetskrig som skulle sette forsvaret av Nord-Norge
pa de f0rste alvorlige pr0vene. Utbruddet av den finske
borgerkrigen i januar 1918 f0rte til stans i transitten av
krigsmateriell til Russland over Skibotn til Sillastua i
Finnland fordi Finnlands borgerlige regjering var kommet i et
fiendtlig forhold til Russland, og de finske r0degardistene
ble st0ttet av sovjetlederne. Pa denne tid kom det frem i
pressen finske planer om a skaffe havner bade pa den norske og
russiske kysten til Nordishavet. ~ra¥et til Norge skulle
gjelde ikke bare en havn i Varangerfjorden, men hele omradet
mellom Pasvik og Tana. Man kunne tenke seg en kompensasjon med
finsk avstaelse av den nordvestre del av finsk Lappland.
For0vrig skulle ogsa russisk Karelen bli finsk. Selv om de
finske offisielle myndigheter dementerte slike planer, var
meldingene en bekreftelse av utsagn, fra finnlendere som var pa
bes0k eller arbeidet i S0r-Varanger om at de trodde pa en
finsk ekspansjon til et Stor-Finnland.
Pa norsk hold kunne man innse at S0r-Varanger med rike
malmleier, og den gode havnen i Kirkenes kunne v~re et gunstig
mal for finsk ekspansjon . "Overbefalhaveren for Finnlands
skyddsskar" som general Mannerheim da titulerte seg
hadde hatt planer om et fremst0t mot Murmanskbanen og russisk
Karelen, men oppga disse da det ble meldt at Vestnaktene hadde
tropper i Murmansk og langs banen, fordi han 0nsket a unnga
enhver konflikt med disse.
.
Uavhengig av disse planene utrustet den lovlige finske
regjering
i Vasa
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besette Petsjenga som rettmessig tilh0rte Finnland. Dr Philos
Thorsten Renvall startet i mars 1918 en ekspedisjon til
Petsjenga med ca 100 mann sakalte "Lapplands jagare". Denne
styrken besatte Boris Gleb 12 mai og erkl~rte omradet som
finsk besittelse, hvoretter den fors0kte a erobre Petsjenga,
Parkina og Trifona men ble tvunget til a trekke seg tilbake.
Under disse stridighetene var en stor del av den lokale
befolkning , skoltesamer, flyktet over pa norsk side og det var
heller ikke utelukket at den tapende part skulle vike inn pa
norsk om ~ade . Gruppen av hvitegardister som okkuperte Boris
Gleb ov~rga s~g t~l norske vaktavdelinger ved Elvenes.
,

:fI

Situasjonen var na at finnene hadde trukket seg helt ut av det
russiske omradet i Pasvikdalen som de hadde besatt. Russere og
britiske marinesoldater hadde satt seg fast i Petsjenga, og
ville neppe godvillig slippe finnene frem til Ishavet. Utenfor
kysten opererte na tyske ubater og britiske jagere sa
naboskapet var alt annet enn fredelig!
En kompliserende faktor var at de allierte ledere i NordRussland pa denne tid fryktet et tysk fremst0t nordover. Den
tyske "0stersj0divisjonen" sto fremdeles i Finnland, hvor den
hadde rettet et St0t mot Murmanskbanen ved Kern. Det gikk
stadig rykter om tyske planer om a erobre Petsjenga.
Vestmaktenes vellykte offensiver pa vestfronten i juli og
august 1918 f0rte imidlertid til at den tyske divisjonen ble
kalt tilbake, og de fredelige forhold som inntraff i midten av
juni 1918 i Petsjengaomradet ble derfor ikke forstyrret f0r
varen 1920 da stridigheter mellom finske og sovjetiske styrker
blusset opp igjen.
I 1920 ledet major K.Wallenius en ekspedisjon pa ca 150 mann
for a okkupere Petsjenga-omradet, om mulig pa mer fredelig vis
siden det pagikk forhandlinger mel lorn Finnland og
Sovjetunionen som man ventet skulle ende med russisk avstaelse
av omradet. Wallenius nadde havnene i Petsjengafjorden 1
februar 1920 og avvepnet den r0de garden der. under
tilbaketrekningen kom det imidlertid til trefninger og noen
finner falt. Ekspedisjonen kom tilbake til Salmij~rvi i
slutten av mars og fikk ordre om a bli der. Wallenius skulle
pr0ve a "bibeholde situasjonen" i Salmij~rvi, men unnga strid
med overlegne styrker . Befolkningen i Salmij~rvi var redde for
f01gene av en sannsynlig lokal kamp, og ordf0reren i
Salmij~rvi ba derfor norske myndigheter om tillatelse for
bygdas folk til a flytte over til S0r-Varanger hvor de hadde
bade slekt og venner. Tillatelse ble gitt, og husene 1
Salmij~rvi sto tomme da paskehelgen sto for d0ren.
Russerne angrep fra tre sider: fra nord langs Ishavsvegen, fra
0St over Kuotsj~rvi og fra S0r . Fra norsk side kunne man f01ge
trefningene ved Salmij~rvi , og det kom til kontakt bade med
de finske og sovjetiske styrkene. Etter 7 timers kamp matte
finnene flykte over isen til Norge, 33 finske soldater kom til
Svanvik, hvorfra de ble f0rt til Kirkenes og internert.
De som var falt ble begravet i Kirkenes under honn0r av sine
landsmenn og en norsk ~resgarde.
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Trefningen ved Salmij~rvi i 1920 gjorde slutt pa
fiendtlighetene i Petsjengaomradet. 12 april startet de
avsluttende finsk-russiske forhandlinger om vapenstillstand og
fastsettelse av demarkasjonslinjer for en n0ytral sone.
Finnene sto fast pa sitt gamle korridorkrav, og da freden
endelig ble sluttet i Dorpat 14/10 1920 ble russisk Petsjenga
til finsk Petsamo.
DET NORSKE GRENSEVAKTHOLDET
,

Da den finske borgerkrig br0t ut i januar 1918 satt Sverige
opp n0ytralit~t~v~kt langs den svensk-finske grensen. Norge
haddedengang ingen grunn til a etablere grensevakt verken mot
Russland eller Finnland. Men i mars/april ble asituasjonen
endret ved at striden mellom Finnlands hvite og r0de styrker
ogsa kom til a ber0re Petsjenga-omradet, samtidig som russerne
ansa at Vestmaktenes intervensjon der var en aggresjon som
matte avvises.
Meldingene fra S0r-Varanger om hva som var hendt og om hva man
ventet ville hende pa russisk side av Pasvik gjorde det klart
at Norges forpliktelser som n0ytral nabostat matte oppfylles.
De f0rste grensevaktoppsetninger ble dannet av bade H~ren og
Marinen. Marinens f0rste bidrag ble disponert til Svanvik, og
det andre til Skafferhullet ved Boris Gleb, der det gjennom
skoltesamenes flukt var blitt kjent at en finsk styrke hadde
besatt omradet. Den f0rste h~rkontingenten pa ca 85 mann satt
sammen fra Korporalskolen i Vads0 og Varanger bataljon ble
ogsa disponert til Svanvik med posteringer bl.a. til Mellesmo,
Bj0rnsund, og Holmfoss. De paf0lgende vaktkompanienes styrke
og disponerinmg til grensen var meget variabel, aVhengig av
situasjonen i Petsjenga-omradet og 0St for grensen i Pasvik.
Minimum var 46 mann i april 1919, og maksimum 262 mann i juli
1920. Mannskapene var ekstraordin~rt innkalt blant 0vede fra
6. divisjons infanteriregimenter. Kompanienes vaktt0rn var
ogsa varierende, som regel 2 maneder.
Allerede 4 dager etter at lste verdenskrig var slutt ble
n0ytralitetsvernet avviklet, med unntakelse av noen
vaktavdelinger, herunder grensevakten i S0r-Varanger som ble
holdt tilbake i en avviklingsperiode. Grensevakten kom derfor
til a bli staende i 2 1/4 ar inntil 1/7 1921, da det ble
opprettet en garnisonsavdeling pa Kirkenes med 60 stridende og
9 ikke-stridende samt n0dvendig innbeordret befal. De
vernepliktige skulle ha 6 maneders sammenhengende tjeneste, i
likhet med HM Kongens garde og garnisonskompaniet i Trondheim
pa den tid. 20 mann skulle forlegges til Svanvik og
underbringes i Statens fjellstue, resten av styrken i Kirkenes
i den sakalte "60-mannsboligen"
som ble leiet av AS SydVaranger. Da denne leieavtalen gikk ut i 1922 ble det
besluttet a forlegge hele kompaniet til Svanvik og kr. 7.500,stillet til radighet for oppf0ring av en st0rre jordgamme ved
kompaniets egen hjelp. I 1925 kunne hovedstyrken flytte
tilbake til Kirkenes hvor det var bygget en kaserne til
garnisonskompaniet.

Militærhistorisk Samling Gausdal

Militærhistorisk Samling Gausdal

UTVIKLINGEN UNDER 2DEN VERDENSKRIG
Da Tyskland angrep Polen 1 september 1939 besluttet den norske
regjering a etablere n0ytralitetsvern. I 6. divisjon ble dette
i f0rste omgang ordnet ved at rekruttavdelingene ble holdt
tilbake 1 maned pa ekserserplassene. Fra 22/9 ble de
tilbakeholdte . rekruttavdelinger av10st av planmessig innkalte
n0ytralitetsv~ktavdelinger. I 0st-Finnmark skulle
oppsetningene omfatte:
,

- Eh l~njebataljon, med 30 innkj0pte hester
- Garnis6nskempaniet i Kirkenes, forsterket med en mitr
tropp og ett bk lag
- En luftvern mitr tr
- Tre 6 . 5 em feltkanoner
Da den finske vinterkrigen br0t ut 30 november 1939 rettet
general Kirill Meretskov, 0verstkommanderende for de
sovjetsiske angrepsstyrkene et angrep vestover fra russisk
Karelen for a skj~re av Finnland pa det smaleste. Samtidig
skulle Petsjenga-omradet erobres og angrepet f0res videre
S0rover. De tallmessig overlegne angrepsstyrkene drev den
finske grnsevakten ea 40 km s0r-vestover fra Petsjenga. Fra
norsk side kunne man iakta sovjetiske fly angripe finske
forflytninger langs Ishavsvegen. Etterhvert som finnene trakk
seg tilbake rettet raske patruljer angrep mot russernes
flanker og rygg, samtidig som alle bruer ble sprengt, vegen
savidt mulig 0delagt og bebyggelsen svidd avo Ildhavet langs
Ishavsvegen kunne ses helt til Kirkenes og sv~re r0ykskyer
hang i lang tid over omradet. Den finske befolkning flyktet
dels S0rover og dels vestover til S0r-Varanger hvor den norske
grensevakten og det lokale politi tok imot ea. 1.200
flyktninger.
Den 15 desember matte finnene gi opp stillingene ved
Salmij~rvi og ga tilbake til Poroj~rvi 0St for Skogfoss. Her
og langs Pitkaj~rvi sto det harde kamper med sterk innsetting
av sovjetiske stridsvogner. Finske patruljer og mindre
avdelinger ble avskaret og drevet inn pa norsk omrade. En
norsk observat0r som sto pa Pasvikisen utenfor H0yenj~rvi
gjestgiveri rapporterte: "Over Jordanfossnakken sas tank etter
tank med fulle lys komme S0rover Ishavsvegen, i stadig
skuddveksling med hvitkledte finner".
Etter en pause, antaglig for a bringe frem forsterkninger,
gjenopptok russerne angrepet den ,16/1 og erobret Nikel. Under
den avsluttende kampen den 26/2 satt finnene fyr pa husene ved
den 0delagte Konettijoki- broen og trakk seg tilbake til
Nautsi. Under de nne trefningen matte den norske grenseposten
ved Tangenfoss r0mme, pa grunn av bomber og granater som
haglet i omradet. Nautsi ble erobret, og den finske styrken
som na talte bare 110-120 mann trakk seg tilbake til
Janiskoski. 8/3 stilnet fiendtlighetene og den 13/3 ble freden
undertegnet i Moskva.
Den finske kaptein Antti Pennanen f0rte striden frahan
ble angrepet i Petsjenga den 30 november 1939 til
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vinterkrigen sluttet 13 mars 1940. Med ca 450 mann sinket
han den russiske fremrykningen slik at angrepsstyrkene
aldri nadde sine marsjmal, og matte tale betydelig tap.
Pennanens eksempel viser hva som kan oppnas med godt
lederskap, fast vilje
og vel utdannede mannskaper selv om forholdene ellers
skulle s~ vanskelige ut.
Tross full erob~ing av Petsjenga-omradet ga allikevel
Sovjetuni9nen omradet tilbake til Finnland, bortsett fra
vestsiden av Fiskerhalv0ya. Finnland matte forplikte seg til
ikke a anlegge ' e~n marinebase i fjorden, og til ikke der a
holde undervannsbater eller andre krigsskip over 100 tonn, og
heller ikke stasjonere bevepnede fly i omradet. Russerne
forlot Pasvik den 19/3 og finnene marsjerte inn igjen 1
slutten av mars - begynnelsen av april 1940.
Allerede mens de finsk-sovjtiske forhandlinger pagikk i Moskva
forut for vinterkrigen, ble Garnisonskompaniet overf0rt til
Svanvik, og vaktholdet i 0vre Pasvik forsterket. Den norske
grensevaktens forhold til de krigf0rende var hele tiden godt
og korrekt, bortsett fra ved til feller av sovjetiske
krenkelser av norsk luftrom.
Etter den norsk-tyske vapenstillstandsavtalen den 7 juni 1940
besatte tyskerne Finnmark og Waffen SS av10ste de norske
grensetroppene ved den norsk-finske grensen den 4 juli 1940.
De norske styrkene ble straks dimitert, med unntak av
garnisonskompaniet som ble v~rende i Svanvik til 9/7 med det
norske flagget vaiende over leiren. Som forberedelse til det
tyske angrepet pa Sovjetunionen skulle det tyske Gebirgskorps
Norwegen f0rst besette det finske Petsamo-omradet frem til
Ishavsvegen, sikre seg byen Petsamo og havnebyen Liinahamari
samt nikkelverket og malmgrubene ved Kolosjoki. Dette skulle
utf0res i dagene 22-29 juni, altsa etter det tyske
hovedangrepet pa Sovjetunionen. Fra 29 juni skulle
Gebirgskorpset tilintegj0re de sovjetiske styrkene 1
Murmanskomradet, erobre flatehavnen Poljarnoje, og kutte
jernbaneforbindelsen S0rover.
Det tyske felttoget pa Kolahav0ya nadde imidlertid aldri
lenger enn til Litsa-elven, ca 45 km vest for Murmansk. Her
fr0s fronten fast til stillingskrig som varte helt til den
store russiske offensiven den 7 oktober 1944. Gjennom disse
lange krigsarene ble S0r-Varanger med Kirkenes havn det
viktigste forsyninsgomradet for de tyske troppene pa
Litsafronten. I 0stFinnmark var det til enhver tid forlagt ca
16.000 tyske tropper, i tillegg til de ca 55.000 mann som
gikk ini i 20. Gebirgsarme pa Litsafronten. Bl.a. som f0lge av
dette var Kirkenes utsatt for 328 flyangrep og ble etter
Valetta pa Malta den mest bombede byen i Europa under krigen.
Etter at det lykkes russerne a bryte igjennom det sterkt
utbygde tyske forsvaret ved Litsa var de n~r ved a avskj~re
den tyske hovedstyrken ved Luostari, og det var bare et siste
fortvilet motangrep av en tysk divisjon som var
motortransportert direkte fra Salla-fronten som gjorde det
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mulig for Gebirgsarmeen a unnslippe fra omradene 0St for
Kirkenes, og iverksette den lange marsjen tilbake til Lyngen
med de katastrofale f01ger dette fikk for brenning av
bebyggelseog tvangsevakuering av befolkning i Finnmark.

GSV OG GRENSEVAKTEN ETTER FRIGJ0RINGEN I 1945
Etter frigj0ringen av S0r-Varanger 25/10 1944 ble
grensevaktholdet bes0rget av forkjellige avdelinger fra
Poli ti troppenEi: ' fta Sverige, Utrykningspoli tiet og suksesssi ve
grensevaktkompanier fra H~ren, og deretter av ulike
oppsetninger fra Utrykningspolitiet, Grensepolitiet og
Grenseoppsynet ved den norsk-sovjetiske grensen frem til 30/6
1959.
Med St prp nr 1 for 1948 ble det foreslatt den f0rste
bevilgning til et etablissement for Garnisonen i S0r-Varanger
pa H0ybuktmoen. Hvorfor dette stedet ble valgt har mange spurt
om i betraktning av den utsatte plassering i forhold til v~r
og vind.
Jeg vil anta at det var den usikre situasjonen i
1948 etter Tsjekkoslovakia-krisen og Sovjetunionens press pa
Finnland for en VSB-avtale, at det ble tillagt stor vekt at
garnisonen kunne utgj0re et staende beredskap pa flyplassen
samme sted, fremfor a velge en mer gjestfri og skjermet
plassering pa Hesseng eller Sandnes.
Etterhvert er den opprinnelige kompaniforlegning for ca 120
mann blitt utbygget til et komfortabelt og velutstyrt
etablissement for en liten bataljon. Det ville nok allikevel
ha v~rt en fordel om utbyggingen hadde skjedd som del av en
samlet og enhetlig etablissementsplan, og ikke i form av
enkelt10sninger som har presset seg frem av umiddelbare og
patrengende behov.
Etter inngaelsen av den Norsk-Sovjetiske Avtalen om 10sning av
grensekonflikter den 29/12 1949, og den norske grenseloven av
14/7 1950 ble ansvaret for grensetjenesten f0rst overtatt av
Politiet . Grensen var na fullstendig lukket, og det ble etter
russisk 0nske innf0rt en rekke begrensninger for ferdsel og
atferd i grenseomadet, bl.a:
- forbud mot kryssing av grensen bortsett fra det
godkjente grensepasseringssted ved Storskog
- forbud mot enhver kontakt over grensen, ogsa mel 10m
grensevaktene pa begge sider
- forbud mot fotografering over grensen
- forbud mot
part

"forn~rmelig

opptreden" overfor den annen

Dette var en enorm endring av forholdene langsden tidligere
sa apne grensen til Finnland, og det gikk stort sett ut over
befolkningen pa den norske siden av grensen i Pasvik. Den
tidligere finske befolkning hadde jo valgt a flytte til

Militærhistorisk Samling Gausdal

Militærhistorisk Samling Gausdal

s0rlige deler av Finnland, og for skoltesamene fra Boris Gleb
og Pasvik hadde USA bekostet oppf0ring av sma gardsbruk i
Sevettij~rvii traktene nord for Enare.
Ved inngaelsen av den norsk-sovjetiske avtalen om felles
utbygging av vannkraften i Pasvik-vassdraget den 7/6 1957 ble
det besluttet. at GSV skulle overta ansvaret for
grensevakttjenesten. Dette var nok vesentlig av praktisk0kono~iske ~rsaker: Politiet hadde vansker med rekruttering av
det n0dvepdige antall kvalifiserte personell til
Grenseoppsynet i S0r-Varanger, og a s0rge for
tilfredsstill~~d~utdannelse av grensepersonellet.
Pa milit~r side mente man det ville ha fordeler av
beredskapsmessig art,- man ville fa st0rre sikkerhet for rask
rapportering av observasjoner og hendinger som kunne innvarsle
muligheter for v~pnet angrep. Dessuten ville man unnga
dublering, fordi GSV under enhver omstendighet matte holde
meldeposter fremme ved grensen.
Den felles utbygging av vannkraften medf0rte omfattende og
vanskelige kontrolloppgaver. Det skulle bygges ialt 4 nye
kraftverk, for en del pa russisk omrade og den vesentligste
del av utbyggingen skulle utf0res av norske entrepren0rer. Det
bet0d at et stort antall norske arbeidere og ingeni0rer matte
passere inn og ut over den norsk-sovjetiske grensen hver dag.
Kontrollen var n0dvendig i samarbeid med politiet for a pr0ve
a hindre at passeringene ble utnyttet til smugling eller
etterretningsvirksomhet.
De norske entrepren0rene var, bortsett fra en
uoverensstemmelse i begynnelsen, sv~rt im0tekommende overfor
GSVs 0nsker om OP tarn og kontrollposter, og dette bidro til
at tjenesten kunne gjennomf0res uten problemer og til
politiets fulle tilfredshet. Selv om grensetjenesten for den
enkelte kunne bli lang og ensformig var det ogsa begivenheter
som livet opp tilv~relsen pa postene. En dag kom det f0lgende
melding fra OPen pa Skoltefossnakken rett overfor
utbyggingsstedet i Boris Gleb:
"Det kommer tre ZIS limousiner opp til
administrasjonsbrakken. Ut kommer en mann som likner
Khrustjov .....
og etter en liten pause: "Det er Khrustjov"
Khrustsjov tilbragte hele dagen med a spasere rundt pa
anlegget i selskap med den norske overingeni0ren og i munter
samtale med norske arbeidere. Han var s~rlig interessert i tre
sp0rsmal.
"Hvor meget tjener du?"
"Har du bil?"
"Har du arbeid hele aret?"
Svarene fra de norske arbeiderne var tydligvis ikke egnet til
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a stimulere hans go de hum0r ytterligere, og han kom ikke
tilbake neste dag!
Det ble imidlertid relativt snart klart at a drive
d0gnkontinuerlig OP-og patruljetjeneste langs den 196 km lange
grensen til Sovjetunionen ikke var mulig bare med de OP tarn,
forlegningsbrakker, og leide kvarter som GSV hadde overtatt
fra Grenseoppsynet. Dessuten krevde grensevaktstasjonene en
bedre beflasoppstning enn hva som er hjemlet ved et vanlig
geveerkompani.
Daveerende S'j ef 'fot Heeren II Store Bj 0rn II Christophersen var klar
over at Heeren hadde tatt pa seg en ansvarsfull oppgave i
grensebevoktningen, og at den ikke matte mislykkes i denne
oppgaven. Han bes0kte selv GSV sommeren 1960, og dannet seg et
bilde av situasjonen og behovene. Deretter ga, han uttrykk for
en av sine lIenkle sannheter pa h0yt nivall som han kalte dem:
Hvis GSV trenger det, sa trenger de det NA!
Det var tydeligvis dette som skulle til nedover i hierarkiet.
For i l0pet av relativt kort tid fikk GSV bygget de stasjoner
og overnattingshytter som var n0dvendig for a kunne drive
grensevakttjenesten pa forsvarlig mate. Enna viktigere var det
kanskje allikevel at det bli innf0rt skjerpede krav for uttak
av vernepliktige mannskaper til GSV, - altsa noe i likhet med
kjennelsen G+ som tidligere ble benyttet for Garden. Det viste
seg ogsa at tjenesten ute ved de sma og 0de stasjonene i
Pasvik og Korpfjell - Grense-Jacobselv var popular blant
mannskapene, og at uttaket til GSV etterhvert kunne skje blant
et stort antall frivillige mannskaper.
Sommeren 1960 var det ytre omstendigheter som kom til a sette
preg ogsa pa tjenesten ved grensen. 1 mai 1960 ble Gary Powers
med U-2 skutt ned over Sverdlovsk pa veg til Bod0.
og den 1 juli ble et langtrekkende amrikansk rekognoseringsfly
av typen RB-47 skutt ned over Barentshavet. Sjefen for GSV er
samtidig stedfortreder for Norges Grensekommiseer for den
Norsk-Sovjetiske grensen, og jeg skal ikke glemme det f0rste
grensem0tet etter nedskytingen av U-2. Oberst Audun Magnus var
norsk Grensekommiseer og overbragte f0rst en invitasjon til a
holde m0tet som tidligere avtalt pa norsk side, med
etterf0lgende lunsj. Den russiske grensekommiseeren startet med
en overh0vling av Oberst Magnus pa grunn av det inntrufne med
U-2, og sluttet av med a sla fast at det var feil at m0tet
skulle holdes pa norsk side, og at feilen utelukkende var pa
Oberst Magnus side! Den erfarne og sindige norke obersten
hadde veert ute en vinternatt f0r, han beholdt roen og lot seg
ikke affisere av den russiske skylleb0tten hvoretter m0tet ble
holdt pa norsk side, og avsluttet med en lunsj i meget
vennskapelige og avslappede former.
Det var nok typisk for russerne at nar de hadde fatt avlevert,
- og protokollf0rt sine politiske IIbudskapll sa strakte de seg
langt i retning av a gjenopprette det gode forhold som i
virkeligheten hersket. Det var om a gj0re for de russiske
grensemyndighetene at sakene kunne gj0res opp pa det lokale
plan. Ellers matt de rapporteres til Moskva og eventuelt tas
opp diplomatisk, og da ville grensemyndighetene IImiste
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ansikt" .
Na var det jo heller ikke sa mange virkelige problemer,
bortsett fra nar russere r0mte over grensen og s0kte
oppholdstillatelse i Norge under ulike paskudd. Russerne
godtok ved slike saker ikke den norske fremmedloven, fordi den
var vedtat t · f0r Sovj etunionen var oppret tet !
Pa norsk side av grensen var de st0rste vanskene med a fa den
norske befolkning, og tilreisende turister til a rette seg
etter grenselQven~
.
., mange bestemmelser:
- britiske turister skrudde ved en anledning ned og tok
med seg de russiske statsskiltene pa grensestolpene.
- norsk russ oppf0rte en 17 Mai en "gledesdemonstrasjon"
ved grensebommen i Skafferhullet, og det ble straks
innlevert klage fra russerne pa "fona:rmelig opptreden"
Det var 0yensynlig de r0de luene som hadde forarget
russerne.
- norske personer kunne ogsa i sjeldne tilfeller ta seg
inn pa russisk omrade. Det kunne va:re fordi "den store
fisken" jo altid finnes pa den andre siden av
grenselinjen, eller andre og mer obskure grunner. Det
kunne va:re forvirrede eller berusede personer - og som
politimesteren uttrykte det om en som "syklet rett inn i
Russland" at "han sa ut som han kom fra Grasbakken ..... "
DE RUSSISKE PR0VESPRENGNINGENE 1961-1963
H0sten 1961 tok russerne opp igjen pr0vesprengningene av
kjrnefysiske ladninger pa Novaja Semlja. Dette fikk ogsa
konsekvenser for tilva:relsen ved GSV pa forskjellig mate.
Dette var f0r Tsjernobyl-ulykken, og man hadde dengang ikke
noen sikker kunnskap om de mulige skadevirkninger av straling
fra pr0vespprengninger. Men det var klart innsett at det kunne
va:re en viss risiko for personellet ved GSV og deres familier .
GSV ble umiddelbart varslet, og fikk tildelt forskjellig
spesialutstyr for a pavise og eventuelt male radioaktiv
straling. For familiene ble det gitt beskjed om at man skulle
tette igjen og dekke til kjellervinduene i boligene, og legge
opp tilstrekkelig forrad av vann og mat. I tilfelle straling
ble pavist skulle barna holdes hjemme fra skolen, og familiene
ta opphold i kjellerne inntil na:rmere ordre ble gitt.
I forbindelse med den diskusjon vi har hatt i mediene den
senere tid om det var tilstrekkelig apenhet fra myndighetenes
side om stralefaren dengang, kan jeg a:rlig talt ikke se at det
pa det dava:rende grunnlag ville va:rt mulig a gi mer
informasj on eller "varsel II uten at det hadde f0rt til
alminnelig frykt for ikke si panikk hos befolkningen, med krav
om umiddelbar evakuering av hele omradet.
Det ma ogsa slas fast at pr0vesprengningene pa Novaja Semlja
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1961 inntil pr0vesprengningsavtalen kom istand i 1963 var
luftsprengninger fra stor h0yde, som normalt ikke medf0rer
n~rnedfall. Senere har pr0vesprengningene pa Novaja
Semlja
foregatt som undergrunnsprengninger i stor dybde. Slike
sprengninger gir ikke straling pa overflaten eller nedfall fra
luften. Problemet med undergrunnsprengninger pa Novaja 8emlja
er at fjellets konsistens pa det dyp der sprengningene
foregarer er darligere enn hva amerikanerne krever ved
tilsvarende ' sprengninger i UTAH, og at det kan v~re risiko for
utslipp av; radioaktivt materiale til havomradene rundt Novaja
Semlja. bette vil ,i tilfelle ha helt andre mUlige
skadevirknlnger~ ~or bl.a. fiskebestander, enn hva radioaktivt
nedfall kan ha for mennesker og dyr pa overflaten.
Pr0vesprengningene i 1961 hadde ogsa noen andre f0lger for
GSV som det i lys av den st0rre apenhet som hersker rna v~re
lov a omtale ved denne anledning. Kort tid etter at
pr0vesprengningene tok til h0sten 1961 ankom det til GSV en
liten gruppe briter. De hadde med seg et 8-manns telt av den
typen vi selv har hatt s0rgelige erfaringer med her oppe, og
noen svarte bokser som de skulle bruke til a registrere de
russsiske sprengningene med. Alle offisielle tillatelser var
iorden under forutsetning av at britene skulle holde seg
innenfor det milit~re omradet. De fikk plass i messen, mens
utstyret ble anvist plass bak sykestuen hvor de satt opp
teltet sitt.
Ganske kort tid etterpa kom amerikanerne! Med tre
kjempemessige trailere som var f10yet inn til Banak, og kj0rt
pa vegen derfra. Dette beS0ket var godkjent pa samme vilkar
som britene, og ble anvist plass innenfor leiren hvor det tok
opp en stor del av kj0ret0yoppstillingsplassene.
Slutten pa historien er at britene i 8-mannsteltet klarte a fa
inn alle de gjenv~rende pr0vene. Amerikanerne, dessverre, fikk
ingen, fordi det avanserte utstyret ikke ville virke! Men best
var allikevel Forsvarets Fors0ksstasjon pa H0ybuktmoen, som
kunne si pa forhand nar hver sprengning kunne ventes! Det var
mulig pa grunnlag av analyse av den russiske radiotrafikken.
DEN RUSSISKE MAKTDEMONSTRASJONEN 6-11 JUNI 1968
En annen episode illustrerer problemene med a ha en stormakt
som n~rmeste nabo. Den 6 juni 1968 klokken 1822 og 2230 meldte
OPene pa grensen ved Midtfjell og Bj0rnsund 0ket sovjetisk
aktivitet i grenseomradet fra 5 juni. Sterk ildgivning med
stridsvogner og artilleri kunne h0res helt til GSVs leir, stor
trafikk pa Ishavsvegen og H0yfjellsvegen med kolonner,
lastebiler med overbygning, PPKer og stridsvogner.
Den 7 juni klokken 0200 meldte OP 185 2 stridsvogner i
stilling ved Illepinlahti, og at 7 stridsvogner PT-76 fulgt av
flere beltekj0ret0yer kj0rte mot Boris Gleb. Klokken 0405
meldte OPen ved Elvenes at 4 strv PT-76 var i stilling pa
h0yden 80 for boligfeltet i Boris Gleb.
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Reaksjonen fra grensevaktstasjonene og GSV var korrekt og
rask. Det som var observert ble fort10pende rapportert til
FO/E-staben, 0KN, DKN, FLF og Forsvarets Fors0ksstasjon
Kirkenes. Den 6 juni klokken 1700 ble det gjennomf0rt en
alarm0velse ved GSV, og bruvakt etterlatt ved Str0mmen bru.
den 7 juni klokken 0015 ble demoleringsettet for Elvenes bru
armert, og vaktlag plassert ved broen. GSVs langtrekkende
radiostasjon 399ble kj0rt ut og GSVs kommandoplass bemannet.
Klokken 0245 rykket GSV ut i avdelingenes beredskapsomrader,
kj0ret0yene ble lastet opp og ammunisjon utlevert ned til
tropp. B~reds~ap ble beordret ved samtlige grensevaktstasjoner
og OPer, og ammun~sjon utlevert til den enkelte mann.
Reaksjonen var som nevnt rask og korrekt, men det var aldri
tale om noe tiltak som kunne bidra til a trappe opp
situasjonen. La oss et 0yeblikk se pa situasjonen kunne
inneb~re for en av stasjonene: Skoltefossnakken er en OP som
er plassert i fremskraningen pa en h0yde rett over demningen i
Boris Gleb. Her er det normalt 4 mann som bemanner OPen og
patruljerer grensen til enklaven pa norsk side av elven som
skal v~re n0ytralt omrade. Ved alarm skalen mann bli pa plass
i tarnet og resten ga i stilling utenfor stasjonen i
fremskraningen med stasjonens vapen - et maskingv~r og en
panservernrakettkaster. Rett over elven og pa h0yden bak
boligfeltet sto 7-8 stridsvogner i stilling, kanon10pene pekte
rett mot den norske stasjonen. Avstand ca 700 meter Posten i tarnet visste at "han ville se glimtet, men ikke h0re
smellet! ....... "
Det er enkelte situasjoner hvor man kan f0le seg ensom. Det
var nok tilfellet for de vernepliktige mannskapene pa
Skoltefossnakken de nne juninatten. Men ordren var klar:
Plakaten pa veggen sier: "Det skal uten videre gj0res motstand
mot et v~pnet angrep med alle midler som star til
radighet ........ .
Klokken 0800 den 8 juni ble beredskapen opphevet, og GSV og
grensevaktstasjonene gikk tilbake til sin daglige tjeneste.
Men hva var det egentlig som hadde foregatt pa den andre
siden?
FO/Etterretningsstaben sier i sin rapport for perioden 16/5
15/6 1968 at i tiden 3-12 juni ble det observert en meget
uvanlig virksomhet innen h~rstyrkene pa Nordvestre Kola.
3 juni ble det iverksatt en antatt beredskapsalarm ved
samtlige h~renheter i Leningrad milit~rdistrikt. Samme dag
begynte sovjetiske h~renheter i Petsjenga-Luostari omradet a
forlate sine garnisoner og kj0re 0stover pa vegen mot
Murmansk. 4 juni ble det overf0rt fra s0rlige omrader minst
ett regiment med taktiske jagerbombefly til baser pa NV Kola.
Samme dag rykket nye store h~ravdelinegr ut av Petsjengaomradet pa veg 0stover. Det var etter FO/Es mening grunn til a
tro at hele 45. Motoriserte Infanteridivisjon oppmarsjerte i
omeradet mellom Petsjenga og Murmansk. Divisjonen ble antatt a
ha v~rt klar til strid 5 juni om kvelden. Til direkte st0tte
disponerte divisjonen pa dette tidspunkt:
- En FA bn/regt fra 5. Arme i petrosavodsk
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- Ett regiment taktiske rekognoseringsfly
Ett regiment jagerbombefly
Denne aktivitet pa NV Kola synes a ha vcert ledd i en meget
omfattende beredskaps0velse som antagelig omfattet alle
hcerenheter 'i ' ,L eningrad MD.
6. Juni begynte' sa en felttjeneste0velse i tilknytning til det
antatte oppmarsjomradet til 45. Motinfdiv. 0velsen synes a ha
vcert tosidig ~~d deltagelse av alle divisjonens avdelinger og
med st0tte ' av taKtiske fly. Natt til 7 juni grupperte 45.
Motinfdiv i grenseomradet mellom Kobbfoss og Petsjenga, med 3
regimenter i fremste linje (se skisse). De fremste styrkene
sto Vest for Nikel, i Kontiosalmi og Boris Gleb samt S0rvest
for Korpfjell bare 1-2 km fra grensen. Styrkene i fremste
linje inntok feltmessige stillinger med front mot vest. Det
ble observert 70-80 stridsvogner (T-54) i omradet ncer grensen.
Divisjonens stridsvognregiment med sine 90 stridsvogner var
ikke observert, og antagelig disponert i 2den linje vest for
Luostari.
De sovjetiske styrkene ble liggende i nevnte omrader til 11
juni. Samtlige hceravdelinger trakk seg tilbake til
Petsjengadalen og sine garnisoner i l0pet av 11-12 juni.
FOjE antar at det fra sovjetisk ide ble spilt pa NATO-0velsen
POLAR EXPRESS med innflyging av AMF til Bardufoss som startet
den 3 juni klokken 0500. 0velsens m0nster fremt til 6 juni var
meget lik en tilsvarende 0velse som ble gjennomf0rt i februar
1967 .

Bade gruppering og opptreden i stillingene tydet pa at de
sovjetiske styrkene fors0kte a vekke mest mulig oppmerksomhet.
Den sovjetiske virksomhet i tiden 6-11 juni 1968 var en ren
demonstrasjon med politisk siktemal
I ettertid er det grunn til a peke pa at tildragelsene den 6 11 juni 1968 i grenseomradet satt GSV og grensevaktholdet pa
en virkelig pr0ve, som avdelingene bestod med glans! Norsk
suverenitet og beredskap var ivaretatt til fulle, og det ble
ikke gjort noe som kunne resultert i opptrapping av den
truende situasjon som var skapt ved sovjetisk atferd.
Samtidig er det viktig a understreke at hendlngene i
grenseomradet i 1968 illustrerer betydningen av at det
eksisterer en overordnet etterretningsstjeneste som har et
bredere synsfelt og som har midler til a trenge dypere ned i
situasjonen enn avdelingene i fremste linje, og som kan
avdekke og vurdere hva som er reelle angrepsforberedelser og
hva som bare er 0velser eller politiske demonstrasjoner . Det
gir den n0dvendige sikkerhet for a reagere korrekt, og a unnga
kriseopptrapping og konflikt.

RUSSERNES MENING OM GSV
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Etter disse trekkene fra GSVs virksomhet ved grensen antar jeg
at det kan v~re av interesse a referere hva russerne mener om
Garnisonen iS0r-Varanger idag. Det som f01ger er sitater fra
en artikkel som er hentet fra det russiske milit~re
tidsskriftet "R0de Stjerne" for 4 januar lar, tydeligvis
skrevet av en russisk offiser som har deltatt i et bes0k l
Nord-Norge og . ved GSV.
"Garnisonen ' i S0r-Varanger, som er i Nord-Norge, like ved den
for russe~e kjente byen Kirkenes, er omgitt av barsk natur som
pakaller' noksa frosne f01elser. Naturen i dette omradet
tilsvarer da 6gsa~geografien. En som aldri har v~rt pa disse
kanter, men for sitt indre blikk ser for seg dette omradet,
vil v~re pa rett veg: en kald himmel, gjennomtrengende vind,
sparsom vegetasjon, 3-timers dag om vinteren, og dagen likner
mest pa tussm0rke........ Russere, som de fleste andre, vil
fantasere pa basis av sine egne opplevelser, og trenger ikke
ta frem sine siste mentale krefter for a kunne forestille seg
hvordan tilv~relsen arter seg i fjerne garnisoner, spesielt
etter som vi har slike ikke bare i den arktiske regionen, men
ogsa i Sibir, Kaukasus og andre steder ..
Vi ventet selv med korreksjoner for skandinavisk niva og
felles NATO-standard, a finne endel problemer her oppe i Nord.
Men, 0 skrekk, vare forventninger ble ikke innfridd! Den
lille garnisonen med ca 600 mennesker f01er ingen mangler,
forbundet som den er til utenverdenen med ypperlige
kommunikasjoner.
Man kunne f01e overalt at varme boller til frokost, friske
gr0nnsaker og sitrusfrukter, varmt vann i springen, og 20
grader pluss i soldatforlegningene - det var normen som de
forlengst er vant til. Det er ingen som har noen tanke om at
en ikke trenger samme komfort i kompaniadministrasjonen som i
private firmaer. Det sosiale aspekt ved drift og ledelse av
vare vepnede styrker regnes som en av de h0yest prioriterte
oppgaver, sier 0KN, general10ytnant Per B0thun. vi fors0ker a
gi vare offiserer og soldater forhold som gj0r at selv pa de
mest avsidesliggende steder ikke f01er seg avsondret fra
sivilisasjonen.
Dette er ikke bar tomme fraser fra en h0ytstaende offiser. At
dette virkelig er tilfellet, fikk vi selv muligheten til a
overbevise oss om, da vi gjennomf0rte den halvannet tusen
kilometer lange tuen fra Oslo mot nord. vi meilomlandet to
steder, Bod0 og TromS0. Vi ble ikke bare kjent med lokale
severdigheter, men vi forstod ogsa litt av folkets og
styremaktenes forhold til dagliglivet i dette landet,
inkludert de milit~res. Selv de mest "bortgjemte" tettsteder
er overforsynt med elektrisitet og ly. De star der som
opplyste oaser i en kald, grense10s uendelighet. Str0m brukes
til alt, inkludert oppvarming av husene. vi vet jo fra vare
1~reb0ker at elektrisitet er en av to hovedforutsetninger for
a opprette et b~rekraftig samfunn. Den andre forutsetningen er
rettferdige styresmakter og et solid sosialt grunnlag. I
denne sammenhengen kan en regne Norge til de land hvor
forholdet til menneskerett ikke bare er formaliteter. Man kan
kalle Norge et land av felles goder, hvor medisinsk
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behandling, utdanning, og en mengde andre sosiale tjenester er
gratis. Det er karakteristisk for denne norske tradisjonen med
"allemannsret ten" et enhver borger kan krysse, slcl opp tel t
og plukke b~r pa annen manns eiendom.
Hva angar forsvaret, sa er det bygd opp pa konseptet om
totalforsvaret. Grunnlaget er at alle sektorer innenfor det
offentlige har visse plikter og palegg i den totale
forsvarspl~nlegging. Pa denne maten fremstar igjen prinsippet
om det fe~les ansvar for stridsevnen og forsyning til de
tjenest~gj~rende . .
,

."
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Sjefen for GSV, oberst10ytnant Sundstr0m er en 44-arig friskus
som har tjensten bade som livsstil og hobby. Dette kan man ane
gjennom han karakteristiske bemerkninger og replikker. Av dem
f0lger at det er ikke den lille ting eller detalj han synes er
for liten til a fa oppmerksomhet og innvirke pa og styre i
0nsket retning. Hvis man fulgte ham gjennom dagems gj0remal
med skult kamera, ja sa ville det framkomme et bilde av bade
en sjef og en farsskikkelse som inngyter tiltro, palitelighet
og autoritet.
Garnisonssjefen mener slett ikke a antyde at infrastrukturen
han er betrodd, ikke har mere behov. Snarere tvert imot, han
fors0ker liksom a overbevise oss om at det slett ikke er noen
overflod i teknisk materiell og undervisningsmateriell. "Mere
komfort - mindre tapperhet"? - Sundstr0m er tydeligvis bare
delvis enig i dette gamle postulatet. Han ser ikke pa en
oppvarmet gymnastikksal med de mest moderne treningsapparater,
eller et toppmoderne basseng med internasjonale mal, som
tiltak som vil gj0re tjenesten for lettvint.
Vi sa bade basseng, treningsapparater, undervisningsrom
utrustet med datamaskiner og mye annet pa vart beS0k i
"Vargheim", kultur- og utdanningssenteret ved garnisonen, hvor
blikket na og da tiltrekkes av profilen av en grabein. Dette
emblemet er tegnet pa milit~rt heltemot og h0Y stridsmoral.
Norske milit~re forholder seg alvorlig til milit~re symboler,
historie og tradisjoner. Pa en lett synlig plass er utstilt 21
protretter av Sundstr0ms forgjengere, helt tilbake il 1921.
Vargheim er ogsa soldatmesse (offiserene har sin egen). Fra
klokken fern om ettermiddagen nar tjenesten avsluttes, kan
soldatene etter eget 0nske tilbringe tiden i forskjellige
deler av bygget. Foruten sport kan man slappe av med, eller
arbeide foran, dataskjermer og tilegne seg kunnskaper helt opp
til niva programmerer. Man kan se pa TV, spille CD-plater,
samtale med presten, sitte sammen med en venninne pa kafe, men
uten alkohol, der er man strenge.
Kasernene er typiske soldatforlegninger, _ som man kan se dem i
andre NATO-armeer. Det er intet overf10dig, men alt ser ut til
a finnes for et normalt soldatliv. Soldatene er forlagt pa
firemannsrom med dobbeltk0yer. Privatskapene er last med
hengelas. Pa veggene er det bilder og fotografier fra
"Playboy". Sjefen forholder seg rolig til disse
"soldatsvakhetene". Han anser imidlertid at han har rett til a
kontrollere hva hans underordnede leser, og hva de bedriver i
fritiden. Grensevakttjenesten gjennomf0rer guttene pa den 196
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km lange grensen. Pa de ni grensevakttarnene er det faste
mannskaper pa tre til fire soldater. Til bestemte tider blir
postene etterforsynt
"Hvordan har dere det med varm mat"?
spurte vi . . " Jo takk, vi har mikrob0lgeovn ", var svaret.
Sa meget for sitater fra "R0de Stjerne". En sa positiv omtale
kunne GSV kanskje ikke hape pa i Forsvarets eget organ
"Forsvarets ' Forum". Og det er kanskje like bra!
AVSLUTNING
Etter at den "kalde krigen" er over er det helt nye tilstander
langs grensen, og russiske milit~re kan komme til H0ybuktmoen
igjen som venner - som de gjorde i 1944. I 1994 feiret vi
frigj0ringen av S0r-Varanger sammen,
50 russsiske
krigsveteraner av alle grader fra Nordflaten og fra 14. Arme
var invitert til Kirkenes og bodde sammen med et liknende
antall norske veteraner i mannskapskasernen her pa
H0ybuktmoen. Det var en stor opplevelse for alle som deltok,
nordmenn som russere. Det ga oss hap om at tiden virkelig har
startet pa nytt, og at vi na kan se frem til fred, samarbeid
og vennskap med var store nabo pa den andre siden av grensen!
Takk for oppmerkomheten!
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SITUASJONEN I 6RENSEOMRADET
I TIDEN 6 - 11 JUNI 1r.xx3.
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