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utvisningenevakte, bar bud om sakensalvor. Den
Den 27. januar 1977 ble kontorfullmektig i Kalde Krigen var inne i en av dens kjøligere faser,
Utenriksdepartementet (UD) Gunvor Galtung og Norge ble jevnlig omtalt i sovjetiskpressesom
NATOHaavik arrestert, siktet for spionasjetil fordel for "detme-stantisovjetiskeland i den aggressive
Sovjetunionen.
Umiddelbartetterpågripelsenbeslut- pakteni I det diplomatiskemiljø i Moskva- og ikke
tet regjeringenNordli å utviseHaaviksføringsoffiser, minst internt i den norske ambassaden- ble det
ville iverksette
tredjesekretærA.K. Printsipalovved den sovjetiske spekulertpå om sovjetmyndighetene
ambassade,samt dennes sjifør S.Z. Gromov. I en hevnaksjon,f.eks.ved å utvise norske ambastillegg ble følgende personer besluttet utvist med sadepersonell.Og i så fall, hvem ville de ta?
øyeblil&eligvirkning: AleksandrV. Dementjev,Igor I.
Zasjtsjirinskijog IevgenijA. Klimanov - allemedlem- The Evil Empire strikes back
1976-77som
mer av den stedligesovjetiskehandelsrepresentasjon Foråtterenavdisselinjertjenestegjorde
(1977
-79)som2.ambassadesekreog allemed diplomatiskstatus.Overvåkningspolitiet attach6,og videre
ved
Norges
Moskva-ambassade.
Sammedagsom
tær
anbeålteogsåat TASS-korrespondent
i Oslo,fevgenij
Zotin, burde utvises.Men Zotin, som ikke hadde ambassadenmottok nyheten om arrestasjonenav
diplomatiskstatus,forlot landeti all hastda hanvisste Haavikog utvisningeneav de sovjetiskediplomatene,
at han kunne arresteresav norsk politi. Alle disse stodmin familie og jeg imidlertid i ferd med å reise
var kontakter for Gunvor Haavik. Kort etter forlot
ogsåSovjetunionens
ambassaderåd
GennadijF.Titov
landet. Han var selv klar over at han kom til å bli
utvist fordi han var KGB-sjefvedOslo-ambassaden,
og dermedvar mannen som organisertealle spionmøteneog kontaktene.r

Spionsaken i 1977

At sovjetiskediplomaterble erklærtuønsket(dvs.
entendirekteutvist eller - dersomde på angjeldende
tidspunkt ikke oppholdt segi Norge - ble erklært
som persona non grata), var i og for seg ingen ny
eller spesieltoppsiktsvekkendeforeteelse.Iløpet av
etterkrigstiden og frem til L977hadde til sammen
mer enn 30 sovjetiske diplomater blitt erklært
uønsketpå bakgrunn av ulike forhold, herunder
også i samband med spionasjesaker.Men slike
saker hadde gjennomgåendevært håndtert med
betydeligdiskresjon,uten overdrevenpublisitet.Og
fra sovjetiskside hadde ingen norsk diplomat vært
utvist siden8. mai 1941,da Sovjetunionenbrøt de
diplomatiskeforbindelsenemed Norge og samtidig
sparketut ambassadørEinar Masengog helestaben
ved den norske legasjoni Moskva.2
Men dette var annerledes.Denne saken ble
opplevetsom større og mer dramatisk. Her lå mer
Arrestøsjonenav kontorfullmektig i UD Gunvor Galtung
diplomatisksprengstoff.Sakensomfang,regjeringens Haavik i 1977,utløsteet lite skredav reaksjoner,og
resoluttehåndtering, og den oppmerksomhetsom motreal<sjoner.
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på ferie,og de nesteto ukeneble tilbrakt på Tenerife.
Etter en uke fikk vi selskapav et par kolleger,som
brakte med seget eksemplarav Dagbladet,datert 2.
februar.Avisen inneholdt på s.8en artikkel, signert
Ragnar Kvam jr., under overskriften "To norske
attachderrisikerer utvisning".3Artikkelforfatteren
anså det som opplagt at Sovjetunionenville svare
på utvisningen ved å utvise en eller flere ansatte
ved den norskeambassadeni Moskva,og fremsatte
følgendespådom:"Kjennere av sovjetiskeforhold
regner det derfor som høyst sannsynlig at norske
diplomater får reisepass.I så fall syneshandelsattach6Knut Mugaasog politisk attachdOdd Gunnar
Skagestad
ved den norskestasjoneni Moskvaå sitte
utsatt til". Avisens sovjetkjennerfremholdt videre
at "Om Moskva besluttersegfor å gå til utvisning,
vil man sørgefor at det svir. Skagestadog Mugaas
snakker beggerussisk,og det er en relativt sjelden
kvalifikasjon i norsk utenrikstjeneste.Ved å utvise
to stykker,vil dessutenstore deler av arbeidet ved
ambassadenbli svekket".
Dettevar selvsagturovekkende.fegvar riktignok
på ferie, og ambassadenvisstehvor jeg oppholdt
meg. Påbakgrunn av oppslageti Dagbladetfant jeg
det imidlertid under omstendighetene
best ogsåå
ta direkte kontakt med Utenriksdepartementet,og
ringte derfor straksdepartementetsadministrasjon
og la igjen den fornødne kontaktinformasjon.Ved
avsluttetferie gikk ferden først til Oslo, hvor jeg i
samsvarmed ståendeinstruks troppet opp i UD for
å ta med kur6rpostvideretil Moskva.Den førstejeg
møteri trappener ekspedisjonssjefen
i Administrativ
avdeling,fan Arvesen.Han stanseropp, serpå meg
et par sekunder,og sier lakonisk "De tok ikke deg".
Det viste seg at sovjetmyndigheteneganske
riktig hadde tatt to av oss- henholdsvishandelsattachd Mugaasog ambassadesekretær
Kåre Hauge.
Sistnevntehaddetjenestegjorti Moskvainntil august
året i forveien, men var nå for lengstblitt forflyttet
til Tokyo.Han kunne derfor ikke "utvises"i egentlig
forstand,men var blitt erklært personanon grata.
I beggetilfeller - hhv. direkte utvisning ellernon
grata-erKæring- er det tale om at man ansessom
uønsket,og vil senerebli nektet adgangtil landet.

Den praktiske forskjell - iallfall på kort sikt - er
likevelbetydeligforden personsom utvises,og som
på kort varsel må bryte opp og forlate landet for
godt. I tillegg vil en slik utvisningssakogsåmedføre
en betydelig praktisk belastningfor angjeldende
utenriksstasjon, som plutselig må improvisere,
håndtere og fordele eller omfordele de samlede
arbeidsoppgaver.Ved denne konkrete anledning
ble det gjort ved at undertegnede- i tillegg til de
ordinære arbeidsoppgaver- midlertidig overtok
gjøremåI.Etter drøyt tre måneder
handelsattachdens
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lyktesdet Norge Eksportrådå skaffeen etterfølger ikke på noen måtetroverdig.Franorskemyndighei stillingen,hvoretteren normalsituasjonkunne terssideble offisiellresponsgitt i form av følgende
Egil Helle:
gjenopprettes.
erklæringfra UD ved pressetalsmann
"Utenriksdepartementet
al'visersom grunnløse
Norsk respons
påstandeneom at norskeambassadefunksjonærer
Sovjetmyndighetenes begrunnelse for aksjonen skalha vært engasjerti virksomhetsomer uforenlig
mot Mugaas og Hauge var at "visse medlemmer av med deresstatus.Når handelsattachden
er blitt utvist
staben ved den norske Moskva-ambassadehadde og en tidligereambassadesekretær
er nektetå vende
vært innblandet i aktiviteter som var uforenlige
må detseesi sammenheng
tilbaketil Sovjet-Unionen,
med deres status".a Hva dette skulle bety, ble ikke
med at Norge nylig erklærte seks sovjetborgere
nærmere konkretisert, og begrunnelsen var heller
uønskether i landet'l

NO RSK M I TIT Æ R T T I D S S K R I F T I S I D E 2 I

NON GRåTAISOVTETISK
MOT NORGEr977-1987,OG REPRISEN
KALDKRIGSDIPLOMATI
I 1998

'.:

Formannen i Stortingets utenrikskomitd Tor
Oftedal (A) uttalte at han "i det lengstehaddehåpet
at den sovjetiskereaksjonpå den norskeutvisningav
de sovjetiskediplomater som var innblandet i spionasjeher i landet, kunne begrensestil den formelle
beklagelse
fra sovjetiskemyndigheteroverforNorges
Moskva-ambassadør.
Uwisningen kommer i og for
segikke overraskende,men jeg haddelikevel håpet
vi kunne unngå det'i Høyres medlem av utenrikskomitden Paul Thynessuttalte på sin side at "dette
er en tradisjonell sovjetiskfremgangsmåte"og "en
nærmestrituell handling fra Sovjet-Unionensside
hver gang et land utviser noen av deresspioner".u

var den enestemed diplomatstatus(og den eneste
av de tre som ikke lenger oppholdt segi Norge).
Utvisningeneutløste spekulasjoneri media om
hvorvidt saken ville føre til tilsvarende sovjetiske
aksjoner mot norske tjenestemenn i Moskva.
Ifølge Aftenpostenskilder i UD regnet likevel ikke
departementetdet for sannsynligat russerneville
møte de norske utvisningene med et tilsvarende
trekk ved at 6n eller flere nordmenn ble erklært
uønsketi Sovjetunionen.Dette ble begrunnetmed
at dennesakenikke var av sammestoreformat som
Haavik-sakeni 1977.7

Alt i alt må Norgesresponspå utvisningenav de
to diplomatenekarakteriseres
somnøkternog avmålt.
De sovjetiskepåstandeneble awist som grunnløse,
men i ordelagsom bar bud om at man ikke ønsket
noen ytterligereforverring av de skjøre,men viktige
norsk-sovjetiskeforbindelserfor øvrig.

Den 30. april svarteimidlertid sovjetmyndighetenemed å erklæretidligere handelsattachdved
den norskeambassadeni Moskva,Arild Blixrud og
lektor Per Mohr (tolk, tilknyttet E-tjenesten),for
uønsketi landet. For beggesvedkommendevar det
tale om å bli erklært personanon grata, idet ingen
av dem på angjeldendetidspunkt oppholdt seg i
Med utvisningenei 1977hadde imidlertid de Sovjetunionen.Blixrud hadde fratrådt sin stilling
sovjetiskemyndigheter etablert en presedens,med ved ambassadenåret i forveien, og derettertiltrådt
et reaksjonsmønster
som de siden kom til å følge stilling som avdelingssjef
i NorgesEksportrådmed
vis-å-vis norsk utenrikstjenesteved ytterligere tre ansvarfor handelmed Øst-Europa.Mohr var aldri
anledninger,henholdsvisi 1981,1984og l9B7.I fast stasjonert i Sovjetunionen, men reiste ofte
tillegg skulle man oppleveen reprise i 1998- etter dit i tjenstlig medfør, idet han var flittig brukt av
Sovjetunionensfall.
blant annet Utenriksdepartementetså vel som av
Fiskeridepartementetsom tolk ved offi siellenorske
På'n igjen: Utvisningene i l98l
besøki landet.
Mens hendelsenei 1977ånt stedunder dramatiske
omstendigheter,og følgelig var blitt omfattet med
Sakenble omtalt i Aftenposten 2. mai 1981 i
stor medieoppmerksomhet,skulle dette i adskillig en artikkel signert avisensMoskva-korrespondent
mindre grad bli tilfellet i 1981.
Kjell Dragnes,som innledningsviskunne fortelle
at "To nordmenn ble torsdag erklært uønsket i
Ved denneanledningenvar det industrispionasje Sovjet-Unionen,åpenbartsom en sovjetiskreaksjon
somvar temaet.Den L april 1981ble tre representan- på utvisningen av tre sovjetborgerefra Norge for
ter for Sovjetunionens
handelsrepresentasjon
i Oslo industrispionasje'l8Om utvisningeneav Blixrud
erklært uønsketi landet. Den offisiellebegrunnelse og Mohr haddeavisenvidere følgendekommentar:
(som minnet sterktom sovjetiskpraksis!)var at de "Den sovjetiskereaksjon på de norske utvisninhadde drevet "virksomhet som var uforenlig med geneblir i Moskva karakterisertsom forholdsvis
deresstatus'lDen reellegrunnen var ifølgelekkasjer moderat eftersom russernehar valgt ikke å gå til
til pressenat de hadde drevet industrispionasjeog direkte utvisning av noen diplomater som i dag
forsøkt å verve nordmenn med adgangtil graderte arbeider ved ambassaden.Det er likevel klart at
opplysningersom kontakter.6 De tre industrispio- Moskva har rammet forholdsvis sentralepersoner,
nenevar henholdsvisfevgenijS.Mironenko, Timov og at misnøyenmed den storeinternasjonaleomtale
A. Besedinog Georgij G. Petrov,hvoravførstnevnte
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spionutvisningene fra Norge fikk, muligens har
bidratt til at de i det heletatt ble møtt med mottiltak'l
Den sovjetiskebegrunnelsenfor å erklæreBlixrud
og Mohr for uønsketi landet, var at de to skulle ha
beskjeftigetsegmed "virksomhet som var uforenlig
med deresstatus".Heller ikke veddenneanledningen
ble det konkretisert nærmerehva dette skulle bety,
og påstandenble da ogsåawist som grunnløsfra
offisielt norsk myndighetshold.Dette ble gjort i en
uttalelsefra UDs pressetalsmannGeir Grung, hvor
utvisningen ble omtalt som en "hevnaksjort''fra
sovjetiskside:"Utvisningenmå seesi sammenheng
med at Norge nylig utviste en representantfor handelsrepresentasjonen
ved den sovjetiskeambassaden
i Oslo og erklærte to tidligere medarbeidereved
handelsrepresentasjonen
for uønsketi Norge".e
For øvrig foranledigetsakensparsomtmed kommentarer fra norsk myndighetshold.

spesieltTitov en gammelkjenning fra Haavik-saken,
(jfr.
da han haddevært KGB-sjefved ambassaden
omtale innledningsvis).
I tillggg til utvisningeneble den sovjetiskerepresentasjoni Oslo begrensettil 89 personer,dvs. at
Sovjetunionenikke fikk anledning til å erstattede
utviste tjenestemennenemed nye.
Moskvashevn skjedde20. februar,da to norske
tjenestemenn- førstekonsulentØyvind
Oslo-baserte
i
Nordsletten UD og høyskolelektorTore Børresen
(tolk ved ForsvaretsSkolei E- og S-tjeneste)- ble
erklært for uønsketi Sovjetunionen.
Fra sovjetiskside ble det i førsteomgangikke
gitt noen grunn for beslutningenom å nekte de
adgangtil landet,men
to norsketjenestemennene
man kom raskt tilbake og forklarte at grunnen var
de utvisningenesom var foretattfra norsk side.tt

Februar 1984 - Represalienei kiølvannet av Treholt-opprull in gen

I en kommentartil sakenuttalteutenriksminister
SvennStray at det var med sterk beklagelseat den
Annerledes skulle det bli ved neste hendelse, norskeregjeringenhaddemottatt meldingenom at
som inntraffi 1984.Bakgrunnendenne gang var to norskeborgerevar blitt erklært uønsketi Sovjetarrestasjonen20. januar 1984 av Arne Treholt, Unionen,idet han fremholdt at "Fra sovjetiskside
og avsløringenav hans sovjetiskenettverk og de er det ikke det minste grunnlag for en slik reaksjon,
påfølgendeutvisningene av hans kontakter ved somer å anseutenforenhverrimelighet'lStraykunne
Sovjetunionens
ambassade
i Oslo.Treholt-sakener videre opplyseat det fra regjeringensside ikke var
vel kjent fra andresammenhenger,og skalpå ingen tatt stilling til spørsmåletom ytterligerenorsketiltak.
måterekapituleres
her.to
Opposisjonensleder Gro H. Brundtland uttalte
likeledestil NTB at"legdeler fullt ut de vurderinger
Norges reaksjon på spionsaken kom den l.
som utenriksminister SvennStray har gitt uttrykk
februar ved at man utviste fem personer (tre for. Dette er en ubegrunnetog urimelig reaksjonfra
side".Dettesyntesogsåå væreden
diplomater og to funksjonærer)ved den sovjetiske Sovjet-Unionens
oppfatningeni media.r2
Oslo-ambassaden,
samtidigsomytterligerefire andre toneangivende
sovjetisketjenestemennble erklært personanon
grata. Diplomatenevar den antatteKGB-sjefved
Blantde mer fritt-talendekommentatorervar den
ambassaden,
ambassaderåd
LeonidA. Makarov(som non grata-erklærtelektor Børresen,som blant annet
for anledningen ikke befant seg i Norge) samt de betegnetden sovjetiskehandlemåtesom "...enmild
to førstesekretærene
diplomatiskreaksjon,men rent teknisk rammer den
StanislavI. Tsjebotokog Iurij
A. Anisimov. De to funksjonærenesnavn var hhv. megethardt".r3
Mikhail I. Utkin og Anatolij A. Artamonov. De fire
Det sa segselv at denne sakenmåtte komme til
somble erklærtpersonanon gratahaddealletidligere
tjenestegjorti Oslo:Ambassaderåd
GennadijF.Titov å forsure de norsk-sovjetiskeforbindelsenei tiden
og annensekretærene
Vladimir L Sjisjin,Aleksandr fremover. I så måte ble non grata-beslutningen
G. Lopatin og IevgenijA. Beljajev.Blant dissevar vedrørende de to norske tienestemennenelikevel
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overskygget
avTreholt-sakeni heledensbredde,hvor
Regjeringenshandlemåtei dennesakenble stort
utvisningssakenbareutgjordeett av flere elementer. sett bifalt fua øvrig politisk hold, iallfall hva angikk
berettigelsenav å utvise de sovjetiskeindustrispio1987 - "D6jå-vu all over again"
nene.Det ble imidlertid ogsågitt uttrykk for en viss
Den 27. juli 1987 ble ambassadesekretær
Rune kritikk 4vden opprinneligehemmelighetsholdelsen
Aasheimog tidligereambassadesekretær
Åge Grutle av saken.Lengsti kritikken gikkAftenposten,sompå
erklærtfor uønsketi Sovjetunionen,12dageretterat lederplassfant det "bemerkelsesverdig
at Regjeringen
fire medarbeidereved landetsambassadei Oslo var i første omgang valgte å utvise de fire offisielle
bedt om å forlateNorge.Grutle haddetjenestegjort representantene
i stillhet.Førsttre dageretterat man
i Moskva et par år tidligere, men var nå for lengst sto overfor en sovjetiskgjengjeldelsesaksjon
valgte
tilbake i Norge som førstekonsulenti UD. Aasheim utenriksministerThorvald Stoltenbergå meddele
tjenestegjordefortsatt ved Norges ambassadei offentlig at de fire fikk reisepassallerededen 15.
Moskva,men befant segpå dettetidspunkt på ferie juli".rs Og for godt mål tilføyetavisenat "Forsøkpå
i Norge, og kunne såledesikke vende tilbake og å avdramatisere
spionasjeer ikke i norsk interesse.
gjenopptasineoppgaveri Sovjetunionen.
Enten den retter segmot militære mål eller, som
i dette tilfelle, industrielle måI, er det nødvendig
De fire medarbeiderneved sovjetambassaden å reagereklart og skarpt - og i full offentlighet.
som var blitt utvist var annensekretærValentin Sovjet-Unionenhar ikke krav på noen form for
V. Korpusov og de tre handelsrepresentantene særbehandling.Aller minst når man med fullt
Valerij L Resjetnikov,Aleksandr I. Sergienkoog overleggkrenker norsk suverenitetog undergraver
Vladimir M. Vetrov. Bakgrunnen for utvisningene vår sikkerhet'i
var dennegang- liksom tilfellet haddevært i 1981
- industrispionasje.
På dennetiden var Kongsberg
Utvisningssaken i 1987 skulle bli den siste
Våpenfabrikkunder etterforskningi forbindelsemed episodenav denne art mens SovjetunionenfremToshiba-affæren,
som gjaldt salgtil Sovjetunionen delesbestod.Det norsk-sovjetiske
forholdetvendte
av avansertdataprogramvarefor produksjon av stil- raskt tilbake til "businessas usual".Enn så lenge
legåendeubåtpropeller.Franorskemyndighetersside betyddedetteat man fortsattbefantsegi en betinget
ble det senerebenektetat utvisningenehaddenoen kaldkrigs-modus,med få eller ingen forutanelser
direktesammenheng
med Kongsberg/Toshiba-saken.om hva de nesteåreneville bringe av avspenning,
fustisminister Helen Bøsterudgikk likevel så langt omveltninger,fremskritt og tilbakeslag.
som til å opplyseat de utvistesovjetrepresentantene
hadde forsøkt å innhente hemmelig etterretnings- Frem til 1998 - Det nye Russland
materiale om, blant annet, undervannsteknologi i Sovietun ionens fotspor
ra Blant de mange følgeneav Sovjetunionens
inkludert informasjonvedrørendeubåt-tracking.
sammenbrudd skal her spesieltnevnesbortfallet av
Fra norsk sideble dennesakeni utgangspunktet statusen som persona non grata for de norske
forsøkthåndtertmed stor diskresjon.Den sovjetiske myndighetsrepresentanter
som tidligere var blitt
reaksjonen ble en bekreftelsepå at dette kanskje utvist eller erklært uønsket.Dette skjeddeikke ved
velmente,men likevel klønete forsøketikke hadde noen formell kunngjøring, men ved at russiske
lyktes.I forbindelsemed utvisningenav de to norske myndigheterstilltiendeså å si startetmed blanke
diplomatenevedgikk utenriksminister Thorvald ark - ved at visumsøknadernå ble innvilget norske
Stoltenbergat utvisningeneav de sovjetisketjenes- tjenestemennsom tidligere var nektet innreise.l6
temenneneble beordret allerede15.juli, men var Blantpersonersompå dennemåtenble "rehabilitert'l
blitt hemmeligholdt i håp om at detteville medføre var Knut A. Mugaas,Øyvind Nordslettenog Rune
at Moskva ville avståfra gjengjeldelse.
Aasheim,som alle senereskullekomme tilbake og
tjenestegjøre
ved norskeutenriksstasjoner
i Russland
(Nordslettenkunne i år 2000endatilvendetilbake
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til Moskvaog tjenestegjøresom Norgesambassadør en påtageliglettelseover at den russiskereaksjonen
"heldigvis" hadde vært såpass"mild" som man
til Russlandi nesten9 år).t7
gjerne ville anse den som. For var ikke dette et
Men gammelvaneer vond å vende,og det skulle vesentligmildere mottiltak enn de hevnaksjonene
vise segat "detnye Russland"ikke haddeglemt sine som vi hadde opplevetfra Sovjetunionensside i
sovjetiskercTlekser.En repetisjonav tidligere hand- tilsvarende saker?Svareti så henseendemåtte bli
lingsmønCferinntraff i mars 1998.Denne gangen et ubetinget nei: Her var det i realitetentale om et
gjaldt det politisk etterretningsvirksomhet,
og saken tilsvar i skjerpet retning. Tre forhold burde her tas
ble utløst - for ikke å si fremprovosert- ved kreativ i betraktning:For detførsteutvisterussernedenne
kontraspionasjefra det norskeovervåkingspolitiets gang to personersom beggevar i aktiv tjenestei
side.Kortversjonenher var at fem russiskediplomater Russland.Noe slikt skjeddealdri i sovjetperioden,
kjøpte norske "hemmelige" dokumenter i et nøye da reaksjonenei overveiendegrad rammet personer
regissertdobbeltspill.Regissørene
i landet.Fordetannet
i overvåkingspo- somikke lengertjenestegjorde
litiet fikk det lykkeligeutfallet de håpetpå: Russerne rammet utvisningenedennegangikke baredn av de
gikk rett i fella.l8
norskeutenriksstasjoneri Russland- som tidligere
ambassaden
i Moskva- men nå ogsåvårt generalResultatetble at Norge 12. mars 1998 utviste konsulati Murmansk (en nyopprettetstasjonmed
ambassaderåd
|evgenijSerebrjakovog attachdValerij en nøkkelrollei norsk utenrikspolitikk).'3For det
KotsjkarovvedRusslands
ambassade
i Oslo.Samtidig tredjehaddeallede sovjetiskeutvisningenerammet
ble tre diplomater som tidligere haddetjenestegjort personerpå tekniskeller saksbehandlernivå
- aldri
ved ambassaden
erklært personanon grata.Disse på embetsplaneller høyerediplomatisknivå, såsom
var ambassaderåd
AleksandrMonakhov attachdIgor en nestlederennsi stasjonssjef.
Ved utvisningenav
Tsjuly og visekonsulAnatolij Zjigalov.te
Bjørnøy gikk man opp et nivå ved å ta generalkonsulensfastestedfortreder.
At det nye, "snillere"Russlandville reageremer
vennligsinneti en slik sak enn hva Sovjetunionen
Den russiskemotreaksjoneni 1998var følgelig
haddefor vane,var det neppesærliggrunn til å tro. på ingenmåteav milderekarakterenn den tidligere
De umiddelbareverbale reaksjonenei Moskva var sovjetiskepraksis.Somtidligerevar det regelenom
da ogsåganskekvasse.2oNoen håpet nok at rus- 'bye for øye,tann for tann" som gjaldt.Når såer sagt,
serneville nøyesegmed det,men det skullekomme synesdet ogsåå være en generellobservasjonat
mer: Den 17.marsble Norgesambassadør
i Moskva sidenoppløsningenav Sovjetunionen,
har Russland
innkalt på teppeti det russiskeutenriksministerium konsekventpraktisert likebehandlingsprinsippet
i
og meddelt at fiskeriråd Rune Castbergved ambas- forbindelsemed utvisninger:Begynneret vestlig,
sadeni Moskva og konsul (nestleder)ved Norges eller et annetland med utvisning av så og såmange
generalkonsulati Murmansk Ole f. Bjørnøy skulle personermed diplomatisk status,og på så og så
utvises.De to fikk tre dagerpå segfor å forlatelandet, nivå,, gjøres det (så vidt undertegnede har brakt
og utvisningenble grunngitt med den tradisjonelle i erfaring) fra russiskside uten unntak gjengjeld
påstandenat de "haddeopptrådtpå en måtesomvar både med hensyn til antall og hva angår nivå eller
uforenlig med deresdiplomatiskestatus".2r
diplomatisk rang.'a
Norges offisielle reaksjonpå utvisningeneble
målbåret av statsministerKjell Magne Bondevik,
som beklagetden russiskehandlemåten,som han
samtidig karakteriserte som "ubegrunnet, men
tross alt begrenset".2t
Stikkordet"begrenset"gikk
for øwigigjen i de mangeuoffisielle kommentarer
som fremkom i sakensanledning, som uttrykk for

Epilog:
" In gen- røk- uten - i ld "-synd romet
Å bli utvist medfører en betydelig belastning for
den tjenestemannsom rammes - og for dennes
familie. Den utviste må i all hast awikle sine egne
(og familiens)dagligevirksomheter,bryte opp fra sitt
arbeid og allehåndeuteståendegjøremål inkludert
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eventuellebarnsskolegang.Han eller hun må sørge
for å få pakketog ekspedertflyttegods,avhendeeller
eksporterekjøretøy,ogdertil vedhjemkomstfinne et
stedå bo (hvisvedkommendeikke har hatt en bolig
ståendeledig). Samt skaffesegen ny jobb - med
mindre en slik alleredestår og venter på ham eller
henne. Og på toppen av det hele,takle og parere
påtrengendeog nærgåendemedieoppmerksomhet.
Alt i alt, en eksepsjoneltopprivendeopplevelsefor
den som rammesav en slik hendelse.
Blant de mer ufyseligebieffekterav utvisnings-og
nongrata-saker,
er hvajeg vil kalle"ingen-røk-utenild"-syndromet.Dette gamle ordtaket brukes ikke
sjeldeni ondsinnetinsinuerendehensikt.For om
den som observererrøykutvikling skulle mene at
ilden er løs,er det dermedsagtat han vet hvem som
er brannstifteren?

Om og om igjenhar man likevelkunnet registrere
at utvisningerhar avstedkommetslarvog spekulasjoner omkring spørsmåletom hvilke forhold som har
førttilat akkuratdennepersonen- og ikke en annen
- skullebli rarnmet av sovjetmyndighetenes
unåde.
Hvorfoltok de nettopp N.N. og ikke hans kollega
på tilsvarendenivå og arbeidsoppgaver?
Hadde de
kan hende noe på ham?Hva haddevedkommende
foretatt segsom gjorde at han satt spesieltutsatt til?

rOm og om igjen har man kunnet registrere
at utvisninger har avstedkommetslaru og
spekulasjoner.n

Det enkle- og riktige - svareter: Ingenting. Ikke i
noetilfellehar detværtgrunn til å tro at utvisningene
I slikeutvisningssakersom de ovenforbeskrevne, haddenoe som helst å gjøre med vedkommendes
burde det vært selvsagtå forståat offeretikke er den tjenstligeadferdellerpersonligeforhold.Det skulle
som med noen rimelighetkan klandres.Med sine væreunødvendigå påpekedette,men "ingen-røkuspesifiserte
påstanderom'bpptredensomer uforen- uten-ild"-syndromethar en lei tendenstil å gi segtil
lig medvedkommendes
status"er det anklagerenselv kjenneselvhos folk som burde vite bedre.
som opptrer i rollen som ildspåsetterog røkspreder.
Her har det dreiet segom rene hevnaksjonersom
Etterraksten av disse utvisningssakene- og
ledd i et sovjetiskkaldkrigsdiplomati - rettet mot spesieltspørsmåletom hvordanUD behandletsine
Norgesom nasjonog utenrikspolitiskaktør,og uten hjemskremtemedarbeidere,
er et tema som kunne
hensyntil personersvandeleller anseelse.
fortjene å belysesnærmere.Men ddt er en annen
fortelling.
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