
INTERNASJONAL POLITIKK 54(3) 1996: 359-391 
·········································································· ···· ···· ······ ····· ··· ·· ............................................................. . 

ISSN 0020- 577X 
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« ... Den norske regjering må dessverre seie frå at ho ikkje 
kan sende våpen eller andre militære saker til Finnland.» 

Oslo 13.desember 1939. 1 

«Statsråden vil de helst ikke ha noe med denne sak å gjøre ... Vi har 
jo avgitt utstyret til Bofors. Og det er B. som sender det videre.» 

«RH».2 

Det er vanlig blant historikerne å hevde at Norge var strengt nøytralt under 
Vinterkrigen 1939-40. Et nærmere kritisk blikk tilsier at det ikke er rime
lig å opprettholde denne forestilling. At nøytraliteten- i en sterkt finsk
vennlig form- tross alt ble liggende fast, skyldes først og fremst at både 
Tyskland og vestmaktene var best tjent med dette. 3 

Utformingen av den nye nøytraliteten 
Den !.september 1939 erklærte de nordiske regjeringer nøytralitet i kri
gen mellom Tyskland og Polen. Den 3.september fulgte en liknende er
klæring i forhold til krigen mellom Tyskland og vestmaktene. Den tyske 
regjering sa straks fra om at den ville respektere norsk nøytralitet dersom 
Norge hevdet sin nøytralitet og ikke tålte krenkelser fra en tredje makt. 

Utenriksminister Halvdan Koht svarte med å vise til norsk kunngjø
ring om fullkommen nøytralitet.4 Dette prinsipp var utformet i en uttalelse 
fra Det norske storting av 31.mai 1938, om «'hel og ubetinget' nøytralitet 
i en krig som Stortinget ikke selv godkjenner som en Folkeforbunds
aksjon».5 

Denne erklæring var utformet med distansering fra Folkeforbundets 
sanksjonspolitikk og den kollektive sikkerhetspolitikk i sin alminnelighet 

Note etter utenriksminister Kohts ordre levert til den finske minister Laakso 13.12.39, 
UDs arkiv, dos. 38 P 6/39 l. 

2 Generalstabssjef Rasmus Hatledal, udatert notat, Generalstaben IV, 111, Riksarkivet (RA). 

3 Begrepet nøytralitet er i denne artikkelen brukt i folkerettslig forstand. 
4 Arne Bergsgård: Utrikspolitikken til april 1940, bilagsbind 3, eske 2, til Innstilling fra 

Den sivile undersøkelseskommisjonen av 1945, s.183. 

5 Frede Castberg: Norske problemer (Stockholm 1944 ), s.43. 
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for øye. Det formelle utgangspunkt var de mislykkede sanksjoner mot 
Italia i 1935-36.6 En av intensjonene med vedtaket var rettet mot Sovjet
unionen, som ønsket å gjøre forbundet til en antifascistisk allianse mot 
Tyskland, med krav om deltakelse i sanksjoner og militære aksjoner. Dette 
var et utslag av den nye sovjetiske utenrikspolitikk fra 1934-35, hvor det 
overordnede mål var å bygge en antinazistisk allianse - en folkefront -
helst i form av en militær allianse mot Tyskland, altså en strengt gjennom
ført kollektiv sikkerhetspolitikk. 

Fra britisk og fransk side ble denne sovjetiske politikk møtt med mis
tro og skepsis. Vestmaktene hadde vanskelig for å bestemme seg for om 
Sovjet eller Tyskland var den største trussel. Småstatene, med Norge og 
Sverige i spissen, var bekymret for å bli oppfattet som sovjetiske støtte
spillere. 

De nordiske land, Belgia, Ned erland og Luxembourg gikk sammen om 
å hindre en slik utvikling av Folkeforbundet, og på et utenriksminister
møte i København i juli 1938 brøt disse statene for godt med prinsippet 
om kollektiv sikkerhet. Tyskland hilste Københavnerklæringen med glede, 
mens Sovjet, som følte at småstatenes initiativ i første rekke var rettet mot 
seg, så på erklæringen med den største misnøye.7 

En sammenlikning med Norges nøytralitet under Den første verdens
krig er derfor sterkt misvisende. Det var den sovjetiske politikk i Folke
forbundet om kollektiv sikkerhet mot Tyskland Stortingets uttalelse i mai 
1938 var rettet mot. 

Flere argumenter taler for at da nøytraliteten kom i konflikt med sterke 
ønsker i Norge om å støtte Finland under Vinterkrigen, ble det satt i gang 
en bevegelse for å uthule nøytraliten til finsk fordel. Forsøkene på endrin
ger skjedde i flere faser: Den første endringen kom i og med den nølende, 
men likevel avgjørende norske deltakelse i aksjonen for å få Sovjetunio
nen ekskludert fra Folkeforbundet. Den andre endringen kom gjennom 
tiltak for å muliggjøre norsk militær bistand til Finland. Den tredje fasen 
skjedde ved etableringen av et hemmelig samarbeid om spionasje mot 
Sovjetunionen. Den siste, men mest avgjørende fase, besto i forsendelsen 
av etter norske forhold betydelig militærhjelp, et åpent brudd på folkeret
tens bestemmelser om nøytralitet. 

Det måtte oppfattes som en historisk ironi i Sovjetunionen at nyhetene 
om den tysk-sovjetiske ikke-angrepspakt av 23.august 1939 skapte de 
voldsomste reaksjoner i de land i vest som selv hadde gått i spissen for å 
bryte den kollektive sikkerhetspolitikken mot Tyskland. Sovjetunionen, 
som den siste stat som forlot den kollektive sikkerhetspolitikken, fikk nå 

6 Bakgrunnen var at Frankrike og Storbritannia gikk bak Folkeforbundets rygg og tilbød 
Italia fred. 

7 Norges betydning i initiativet ble understreket ved at landene bak fra nå av ble omtalt 
som «Oslo-statene>>. 
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skylden for dens sammenbrudd. Den voldsomme reaksjonen mot Sovjet
unionen på alle plan i disse land avspeilet ikke bare sterke antikommunis
tiske strømninger som først nå kunne finne sitt utløp. Men på sovjetisk 
hold overså man nok at i enda større grad avspeilet reaksjonene bekym
ring for den tyske fascismens fremgang i ly av avspenningspolitikken, en 
fremgang som disse lands regjeringer var ansvarlig for. 

Norges erklæring om nøytralitet 
Da de finsk-sovjetiske fiendtligheter brøt ut den 30.november 1939, forelå 
det allerede to nordiske initiativer for å støtte Finland i Moskva. Det før
ste var utformet på et fellesmøte mellom de nordiske statsoverhodene i 
Stockholm 18.-19.oktober. Det var svært forsiktig, og nevnte ikke fin
nene. Det andre var et svensk soloinnspill, som Koht og den danske uten
riksminister Munch ikke ville delta i. Det var betydelig krassere. Begge 
utspill kom på finsk initiativ. De øvrige stater ble ikke informert om bak
grunnen for innspillene, eller om hvilke tilsagn Sverige hadde gitt fin
nene. 

Finsk hemmelig diplomati var svært aktivt under de siste fire uker av 
forhandlingene i Moskva, og søkte å oppnå forhåndstilsagn om militær 
støtte. Helsinki var seg bevisst at muligheten til å lykkes var bedret ved å 
ta på seg rollen som forløser for antibolsjevismen i vest. Da Koht den 
2.november fikk henvendelse om militær støtte, var det nok dette han 
hadde i tankene. Hans svar var negativt og avvisende. Han trodde ikke at 
Sovjet ønsket krig, og var svært overrasket da krigsutbruddet var et fak
tum den 30.november 1939. Han trodde til siste slutt at finnene ville være 
imøtekommende overfor det sovjetiske kjernekrav: spørsmålet om 
Leningrads nærforsvar. 

Ikke endring, men modifisering? 
Professor Ole Kristian Grimnes uttrykte en tradisjonelt akseptert vurde
ring av norsk politikk da han i Krigen i Norge skrev at Vinterkrigen ikke 
endret noe på Norges nøytralitetspolitikk. Han anga tre premisser: For det 
første at norsk politikk var forsiktigere enn svenskenes, at norske offiserer 
ikke fikk melde seg som frivillige, og at Regjeringen ikke ville sende 
militær hjelp. De to første av disse premisser er ikke svært omstridt. Det 
er derimot det tredje. 

Norges nøytralitet i stormaktskrigen var bare 12 uker gammel da Vinter
krigen brøt ut. Og at Koht så annerledes på partene i Vinterkrigen enn på 
partene i stormaktskrigen, kan det ikke være tvil om. Hans ønske om nøy
tralitet i stormaktskrigen mellom Tyskland og Storbritannia var ærlig ment. 
Koht ønsket derimot å hjelpe Finland mot Sovjet. Allerede omstendighe
tene rundt hans håndtering av krigsutbruddet viser dette. 
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Da Vinterkrigen brøt ut, ønsket ikke den svenske utenriksminister Ric
hard Sandler at Sverige skulle innta noen formell nøytralitet, i motsetning 
til danskene.8 Koht tok et tredje standpunkt, ved ikke å ønske en spesiell 
kunngjøring om nøytralitet. Resultatet ble at danskene istedenfor alene 
utferdiget visse nøytralitetsregler. Bak denne tilbakeholdenheten fra Kohts 
side lå helt klart sympati med finnene. 9 Formalitetene i tilknytning til norsk 
nøytralitet under Vinter krigen ble løst av Koht ganske enkelt ved å vise til 
nøytralitetserklæringen i stormaktskrigen. 10 Hva nøytraliteten innebar, 
måtte dermed tolkes i henhold til de generelle bestemmelsene i folkeret
ten. Ikke alle problemer knyttet til nøytralitet var imidlertid folkerettslig 
klarlagt. Man kunne ikke støtte noen av partene militært. Men kunne en 
tredje makts styrker under bestemte betingelser ha fri gjennommarsj? 
Kunne man tillate transitt av våpen og ammunisjon? Fri gjennommarsj til 
Finland av britiske og franske styrker mente Koht ikke var mulig. Deri
mot mente han at frivillige kunne få reise både fra og gjennom landet. Om 
transitt av regulære militære forsyninger var i tråd med nøytraliteten, var 
han såpass usikker på at han lot et spørsmål om Tyskland ville godta dette 
fra USA til Finland over norsk område bli besvart av tysk UD.'' Svaret var 
forsiktig positivt. 12 Våpenhjelp fra private nordmenn kunne antakelig gå. 13 

Men hvor gikk grensen mellom offentlig og privat? 
En sterk pro finsk opinion i landet satte disse spørsmål på dagsordenen, 

og svarene innebar at innholdet i nøytraliteten i realiteten var i endring. 

Finsk-sovjetiske forhandlinger 1938-39 
Det er vanlig å forklare den sovjetiske aggresjon mot Finland høsten 1939 
på bakgrunn av ikke-angrepspakten mellom Tyskland og Sovjet, som skapte 
en sovjetisk interessesfære som i nord-øst omfattet de baltiske statene og 
Finland. Dette er naturligvis i noen grad riktig. 

Forklaringen er imidlertid for snever til å forstå kontinuiteten i sovje
tisk sikkerhetspolitikk. Også innenfor rammen av den kollektive sikkerhets
politikken hadde Sovjet overfor de allierte krevd aksept for retten til sik
ring av sin vestgrense, og til gjennommarsj til den tyske grense. Ett av de 
forhold som hadde vært tatt opp fra sovjetisk side, var sikring av Leningrad. 

8 Sovjets opphevelse av den finsk-sovjetiske ikke-angrepsavtalen av 1932 og innlednin
gen av fiendtlighetene ble ikke fulgt av noen formell krigserklæring . 

9 «Det ville ta seg dårlig ut- se ut som at vi fornektet det fellesskap vi naturlig følte med 
Finland.» Halvdan Koht: For fred og fridom 1939-1940 (1957), s.1 12. 

1 O Som igjen refererte til Stortingets formuleringer fra 1938. 
11 Bergsgård, s.203. 
12 Tyskland svarte at landet bare drev krig mot Storbritannia og Frankrike, ikke Finland. 

Det var en indirekte aksept. 
13 Noen helt klar forpliktelse til å gripe inn overfor private våpenforsendelser, så lenge de 

ikke foregikk i offisielle former, forelå ikke i folkeretten , kf. Haag-konvensjonen V, av 
18.10.07, art.2 og 7. 
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På sovjetisk side var man bekymret for den tyske innflytelse i Finland 
i 1938. Kanskje overdrev man denne frykten. På den andre siden kunne ~ 

skifte av finsk utenriksminister høsten 1938 tyde på økt finsk lydhørhet 
overfor tyske ønsker. 14 Noen måneder senere besøkte den tyske general
stabssjef Franz Halder og andre høytstående militære Finland. Det ble 
selvsagt registrert av sovjetisk diplomati. 

Sovjet fryktet tysk militær etablering i Finland som springbrett for an
grep gjennom Karelen mot Leningrad. Gjennom hemmelig diplomati for
søkte Sovjet å oppnå en forsikring fra finsk side om en rekke militære 
forholdsregler mot en slik trussel. Forhandlinger pågikk fra midten av 
1938, men ebbet ut i mai 1939 uten resultat. Finske politikere informerte 
ikke Norge om forhandlingene, og Koht var overrumplet da nyhetene kom 
om at forhandlingene i september og oktober 1939 var så skjerpede. 15 Han 
hadde i løpet av 1938 hatt sterke forhåpninger om å trekke Finland inn i 
nordisk politikk, og betraktet seg som en av arkitektene bak Oslo-statenes 
initiativ. 16 

Sovjet var opptatt av å sikre tilgangen til Leningrad og Murmansk, og 
hadde foreslått at grensen måtte flyttes nordvestover på Det karelske ne
set, og vestover på Fiskerhalvøya. I tillegg krevde de å befeste Hango. 
Dermed ville hele Finskebukta kunne sperres. 

Kravene var begrensede og koblet til motytelser. Finland skulle få et 
dobbelt så stort område i midtsektoren, og dessuten få sovjetisk aksept for 
befestelse av Åland. 17 Massemedia fremstilte de sovjetisk kravene som en 
trussel mot Finlands eksistens som stat, og som påskudd for erobring av 
landet. I virkeligheten var det ikke grunnlag for slike spådommer. Sovjet 
ser ut til å ha vært så dårlig militært forberedt at vi i dag er tvunget til å tro 
at de ventet en diplomatisk løsning. Tyske militære kilder mente senere at 
krigen kunne vært unngått hvis Finland ikke hadde vært «umedgjørlig». 18 

14 Særlig illustrert ved en vellykket tysk aksjon for å få fjernet den finske utenriksminister 
Rudolf Holsti høsten 1938. Holsti ble på tysk hold bedømt som sterkt antitysk. Manfred 
Manger: Deutschland und Finland im zweiten Weltkrieg (1988), s.47. 

15 Først flere år etter krigen er disse forhandlingene blitt beskrevet. Se V. Tanner: The 
Winter War (1957), s.3-16, J.Nevakivi: The Appeal that was never made (1976) , s.7 og 
186, C.Andrew/O.Gordievskij: KGB sett fra innsiden (1990), bd.1, s.301. 

16 Det er derimot grunn til å anta at Sandler var fullt informert om forhandlingene i 1938-
39. 

17 Egil Danielsen: Norge-Sovjetunionen (1964), s.214. 

18 Den tyske militærattache, oberst Rossing, uttalte til den norske militærattache at kri
gen kunne vært unngått hvis russerne hadde fått leie Hango. Rapport til Generalsta
ben 4.2.40. 
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Mottiltak 
Det er grunn til å tro at sovjetledeme hadde regnet med at opinionen i 
Finland ville støtte kravene. Når de så proklamerte opprettelsen av «Den 
finske demokratiske republikk» fra den erobrede byen Terijokij, følte ak
tivistene i Finland og i vest at de hadde mer enn tilstrekkelig bevis for at 
Sovjets krigsmål var å erobre hele landet og endre dets statssystem. Stod 
Norge og Sverige som neste operasjonsmål på Kremls slagplan? Spekula
sjoner om det kom til å versere i Sverige og Norge, og passet godt inn i 
den atmosfæren som da ble skapt. 

Den 6.desember fikk Koht et telegram fra legasjonen i Berlin som hev
det med anonym kilde som grunnlag at Sovjet ville kreve isfrie havner i 
Finnmark etter at kravene overfor Finland var satt igjennom. Kilden viste 
seg siden å være en norsk forretningsmann, og baserte seg på løse rykter. 
Men for utenriksministeren var alarmen gått. 

Koht varslet regjeringen og utløste det omfattende militære og sivile 
fokus på nordområdene som med visse forbehold lå fast i fire måneder, 
inntil hendingene den 9 .april 1940 brått igjen flyttet fokus. 19 

Det var vestmaktene som bevirket den første endring av innholdet i 
den rene nøytraliteten, og det skjedde allerede to uker etter krigsutbrud
det, ved at Norge spilte en nøkkelrolle i eksklusjonen av Sovjetunionen 
fra Folkeforbundet. 

Den 7 .desember kom utenriksministrene Sandler, Munch og Koht 
sammen i Oslo for å diskutere felles opptreden i Folkeforbundet. Man ble 
enige om å forsøke å få til forhandlinger mellom Sovjet og Finland. I 
Folkeforbundet var Norge representert av stortingspresident C.J.Hambro, 
en av Høyres fremste aktivister i Finlandsspørsmålet. Vestmaktene, som 
var vel kjent med det nordiske forhandlingskravet, sørget først for å velge 
Hambro som ny president i forbundet, og under hans ledelse av dagsorde
nen ble det så den 13.desember stemt igjennom et forslag om å ekskludere 
Sovjetunionen hvis ikke landet innen 24 timer samtykket i å starte nye 
forhandlinger, og deretter en sterk oppfordring til alle land om å yte Fin
land hjelp. Tidsfristen, som var satt for å imøtekomme de nordiske sta
tene, var nærmest å betrakte som symbolsk. Selv om Norge stemte avhol
dende, ble landet på grunn av Hambros rolle som dirigent tatt til inntekt 
av stormaktene for en hard linje mot Sovjet. 

19 6.Divisjon i Nord-Norge ble nå mobilisert. Grenseberedskapen i Øst-Finnmark ble sterkt 
økt. Artilleriet i Nord-Norge ble styrket ved overføring av nøkkelpersonell fra Sør-Norge. 
Kommunistene ble satt under intensiv overvåking i Nord-Norge. Jonas Lie, sjefen for 
Utrykningspolitiet, ble sendt til Øst-Finnmark med oppdrag å samordne all overvåking 
av kommunistene. Overvåkingspolitiet mente at kommunistene forberedte «kupp» , og 
at det lå en norsk •• Kuusinen-regjering» skjult i kortermet. l den militære korrespon
dansen figurerte til og med navngitte personer som statsråder. 
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Vedtaket ble en mektig stimulans for finnene, og for Finlands-aktivis
tene i Sverige og Norge. Sovjet ble på sin side ytterligere isolert. Willy 
Brandt karakteriserte situasjonen slik i januar 1940: 

En oppmerksom og kritisk iakttager kan ikke unngå å legge merke til at det 
siden begynnelsen av desember overalt finnes krefter som vil gjøre den fin
ske fronten til en europeisk hovedfront. Ikke lenger Hitler, men Stalin er blitt 
utnevnt til hovedfiende. Etter år i jammerlig senilitet viser Folkeforbundet 
tegn til liv igjen. Forræderne mot Etiopia, Kina, Spania og Tsjekkoslovakia 
husker plutselig prinsippene for kollektiv sikkerhet. 20 

Det var Storbritannia og Frankrike han hadde i tankene, som begge med 
ett var blitt sterkt opptatt av Finlands skjebne. Britene, som ikke tidligere 
hadde hatt mange diplomater i Finland, hadde fra september 1939 både 
militær- , marine- og flyattache på plass i Helsinki.21 

De allierte 
I London satt fortsatt Chamberlain ved roret og forsøkte å demme opp 
mot Churchills aktivisme. Churchills stjerne var stigende. Som ny mari
neminister produserte han en strøm av forslag om å utnytte en kamuflert 
britisk hjelp til Finland til antityske tiltak i nord, særlig til å okkupere de 
svenske malmleiene i Kiruna-Gallivare-området. For å få det til måtte han 
også etterhvert inkludere okkupasjon av deler av Norges vestkyst. 

Mens Churchill ønsket å bruke den finsk-sovjetiske konflikt som på
skudd til å ramme Tyskland, var det andre i London og særlig Paris som 
ønsket å bruke konflikten til å ramme Sovjet. Det franskmennene ønsket, 
var en vellykket reprise av den mislykkede allierte intervensjonen i Sovjet 
i 1918-19. Det var planer om å få sendt et stort ekspedisjonskorps til unnset
ning til Finland. Dermed skulle krigslykken snus, styrkene skulle rykke 
østover. Forskjellige planer verserte om samordnet angrep sørfra: mot ol
jefeltene i Baku i Kaukasus, og nordøstover gjennom Ukraina. Styrkene 
nord- og sørfra skulle møtes øst for Moskva. Koht kjente til disse planene, 
men tok dem ikke alvorlig. Disse luftige planene hadde det til felles med 
Churchills at de uansett anså et alliert angrep i Nord-Skandinavia som 
fornuftig. 

For Finlands-aktivistene var det viktigst uansett begrunnelse å få så 
mye materiell og tropper til Finland så fort som mulig. I Paris stod Fin
lands-aktivismen sterkt. I det allierte krigsrådet ble franskmennene 
pådrivere, mens de forskjellige britiske fraksjonene aldri ble enige. Fransk
mennenes krigsplaner mot Sovjet ble etterhvert like viktig som hjelp til 
Finland, ikke minst av indrepolitiske grunner. Regjeringen Daladier kri-

20 Willy Brandt: Frihet til venstre (Oslo 1983), s.206. 

21 Fra den norske militærattache i Helsinki til Generalstaben, 29.9.39, Generalstaben IV, 
110, RA. 
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minaliserte og satte i gang forfølgelse av de franske kommunistene i et 
forsøk på å stå frem som nasjonens redningsmenn. Men aktivistenes utal
lige planer- mer og mer ekstreme- skulle vise seg å være forgjeves. Da 
det allierte ekspedisjonskorpset endelig var innskipningsklart i første halv
del av mars, brøt den finske fronten sammen, og finnene undertegnet freds
avtale med Sovjet. For regjeringene Daladier og Chamberlain ble Vinter
krigen et middel til å avlede storkrigen til Øst-Europa, mens den opposi
sjonelle Churchill hadde det klart for seg at britene for all del måtte unngå 
prosjekter som kunne bringe imperiet i krig med Sovjet. 

Ett av problemene for aktivister i vest var å finne allierte i Helsinki, 
der store deler av militærapparatet var orientert i tysk retning. 

Tyske reaksjoner 
Striden mellom de allierte ble nøye overvåket i Berlin.22 En mulig allianse 
mellom Sovjet, de allierte og USA var den verst tenkelige situasjonen for 
Tyskland. Ikke-angrepsavtalen med Sovjet løste noe av dette dilemma og 
ga ryggdekning mot øst, men betød samtidig at Tyskland ikke kunne gripe 
inn offisielt på finsk side. 

Det betød imidlertid ikke at Tyskland måtte forsone seg med utslet
ting av den finske stat. Tyskland hadde vært jordmor for det hvite Finland 
i 1918, ved militær inngripen i borgerkrigen, og hadde ingen intensjoner 
om å la landet i stikken. Norske okkupasjonshistorikere, og særlig Magne 
Skodvin, har ikke lagt vekt på denne dobbelthet i tysk politikk, men har 
redusert tysk politikk til en dimensjon.23 

Tyskland var tvunget til på den ene siden ikke å utfordre sovjetiske 
interesser, men på den andre siden å sørge for at Finland fikk de forsynin
ger landet trengte for å unngå sammenbrudd. 

Helt åpenlyse støttetiltak til Finland måtte Tyskland gripe inn mot, særlig 
i krigens åpningsfase.24 

Koht hadde fått en klar beskrivelse av dette tosidige innhold i tysk 
politikk da han i midten av desember fremmet spørsmål om flere sider av 

22 l Berlin diskuterte man hvordan krigen måtte føres for å gjenvinne Tysklands rettmes
sige stormaktsstatus, mens de vestallierte diskuterte hvordan de skulle stoppe Tysk
land og samtidig ødelegge «bolsjevismen ». Det var Storbritannia, og til dels Frankrike , 
som stengte Tyskland ute fra koloniene og monopoliserte verdenshandelen. Konflik
ten med de vestallierte var derfor sett fra Berlin påtvunget Tyskland, i motsetning til 
konflikten med Sovjet, som man kunne velge. Sovjet stod i veien for ekspansjonen mot øst. 

23 Professor Magne Skodvin har satt dette på spissen ved flere anledninger, bl.a. i Atten
posten 31 .12.87: << Hitler har ingen problem med hjelp til Finland . Han har sjølv utlevert 
Finland til Stalin. Hans mål er å hindre hjelp til Stalin. •• 

24 Det skjedde f.eks. med en transittforsendelse av italienske fly. Etter sovjetisk protest 
ble sendingen returnert til Italia. l stedet fant den vegen via Frankrike og Norge. Fra 
midten av desember begynte flyene å ankomme Finland, via Bergensbanen. 
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tysk politikk overfor det tyske utenriksdepartementet. Der ble russiske 
trusler overfor Norge avfeid som rent tøv, samtidig med at tyskerne mar
kerte velvillighet til at vestlig hjelp til Finland kom frem. 25 To uker senere 
kritiserte minister Curt Brauer Koht for at det stod annonser for verving 
av frivillige til Finland i avisene. 26 I midten av januar meldte den norske 
sendemannen Jo han Michelet fra Helsinki at Tyskland hadde fornyet sin 
handelsavtale med Finland, og at tyske skip skulle gjenoppta farten på 
finske havner. 27 

Heller ikke i spørsmålet om fri villige fra vestmaktene til Finland var 
tyskerne entydig negative. Tvert imot kunne det se ut til at de stilte seg 
positivt til at tekniske spesialister reiste, særlig artillerister. Derimot var 
de redde for at britiske fri villige kunne sette seg fast i malmleiene, og den 
nye svenske utenriksminister Giinther avviste av denne grunn gjennom
marsj av britiske tropper. 28 Koht var klar over at Tyskland ville interve
nere hvis Norge gikk inn i krigen på finsk side, selv om finnene søkte å så 
tvil om dette. 29 

Statsminister Ryti hadde også nevnt en annen form for tysk hjelp, som 
fullstendig og endelig torpederer enhver påstand om at Tyskland ønsket 
finsk nederlag, og som tvert imot viser at tyskerne ytet helt avgjørende 
militær hjelp til finnene og trengte nordisk og særlig svensk nøytralitet for 
å sikre dette. 

I Norge kom jernbanen fra den blokadefrie havnen i Bergen til Oslo til 
å bli stadig mer opptatt med å frakte godt kamuflert, umerket gods fra 
midten av desember til ut i mars. Godsmengden ble så stor at NSB måtte 
leie ekstra lokomotiver og vognmateriell i Sverige. 

Norsk-finsk militært samarbeid 
Det fantes flere grupper aktivister i Norge som ikke respekterte Kohts 
intensjoner om nøytralitet. En slik gruppe fantes blant yrkesbefalet. En 
særlig pådriver blant dem var major Wilhelm von Tangen Hansteen, norsk 

25 Bergsgård, s.203. 

26 Referat av samtalen 29.12.39 i <<Notat» av Koht, dos. 35 G, 11 , UDs arkiv. 

27 Dette skjedde på tross av at Sovjet hadde erklært havnene for blokkert. Opplysnin
gene, som kom fra statsminister Ryti selv, bekreftet at det skjedde om ikke med sovje
tisk velvillighet , så i det minste ut fra det faktum at Sovjet offisielt ikke hadde erklært 
Finland krig. 

28 Referat av samtale med GOnther av 22.1.40 fra den norske sendemann i Stockholm. 
FOs arkiv, 3273, RA. 

29 Etter Vinterkrigen ble det tyske standpunkt presisert offentlig pga. utspill om det mot
satte fra den finske president Svinhufvud. Koht orienterte utenriksstasjonene om de 
tyske truslene om intervensjon i skriv den 26.3.40. Skriv til legasjonen i Paris, dos. 38 
P, 6/39, UDs arkiv. 
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militærattache i Helsinki. 30 Hansteen var ingen upartisk iakttaker. 3 1 I sine 
analyser var han sterkt preget av den offisielle finske versjon, og lite nøk
tern når det gjaldt krigsutviklingenY 

Hansteen ser ut til å ha klart å skape et tillitsfullt samarbeid med finske 
militære myndigheter. 33 Antakelig var det lettere for en militær av Hanste
ens type å bryte igjennom gammel finsk-norsk skepsis enn det var for 
politikere.34 Han var klar over at den norske Generalstaben hadde bygd 
opp et hemmelig militært apparat for å møte revolusjonstrusselen, delvis 
etter inspirasjon fra den hvite kontrarevolusjonen i Finland i 1918.35 Han
steen så Vinterkrigen som en fortsettelse av oppgjøret med kommunistene 
i 1918, og som man også var forberedt på å ta i Norge.36 

Allerede før krigsutbruddet hadde Hansteen lykkes med å knytte in-

30 Wilhelm von Tangen Hansteen var 43 år gammel og hadde fått med seg både juridicum, 
militær høyskole og ett år som dommerfullmektig . Han var noe for gammel i forhold til 
de andre fra krigsskolekullet i 1917. l 1940 skulle han etter de vanlige tjenestereglene 
tiltrådt som garniserende major et eller annet sted i Norge. Men livet som nedstøvet 
stabsmajor i Norge mens Vinterkrigen raste i Finland , fristet ham ikke. Han var klar 
over at attachestillinger lett kunne bli avskjedsbilletten til offisersyrket, men satset 
likevel på å få forlenget sitt oppdrag i Helsinki. Generalstabens utenriksavdeling hadde 
ikke noe imot å la den ærgjerrige Hansteen få fortsette sitt oppdrag enda noen måne
der. Man var sikret en iherdig mann. Ferien hans i 1939 hadde gått med til tjenestere
iser, først til Estland og Latvia, og deretter til grenseområdene i Øst-Finland . 

31 Hansteens korrespondanse fra Helsinki til Oslo forteller om stor virksomhet i forkant 
av krigsutbruddet, men også om en intens vilje til å skrive ned alt han foretok seg i 
rapporter til utenriksavdelingen. De offisielle meddelelsene fra det finske «Hag kvarteret>> 
utgjorde et betydelig innslag i rapportene, og likeledes forskjellige offisielle avisklipp. 

32 Sympatien for finnene blandet med opplagret antikommunisme fra mellomkrigstiden 
påvirket hans vitenskapelighet. l en rapport til Generalstabens utenriksavdeling 23.12 
refererte han sovjetiske tap på til sammen 100 000, av dem 30 000 døde pr.19.12 mot 
finske 4800 sårede, 700 forsvunne og 1400 døde. De sovjetiske tapene er antakelig 
voldsomt overdrevet etter så få dagers krig. Se Generalstaben IV, 11 O, RA. Det rus
siske forsvarsdepartement oppga i 1993 de samlede sovjetiske tap under hele den 
105-dager lange Vinterkrigen til126 975 mann. Se G.F.Krivosheeva: Grif sekretnotski 
snjat. Moskva, Voennoe izdatelstvo 1993, s.99-123. Selv om tapene altså var enorme, 
bidro denne typen overdrivelser til å undervurdere den sovjetiske militære styrke. 

33 Bakgrunnen for militært samarbeid var ikke så bra på midten av 1930-tallet. Finsk 
befal hadde engasjert seg sterkt i den høyre-nasjonale «Lappobevegelsen>> og andre 
storfinske strømninger. Fra tiden rundt 1920 var norske militære bekymret for hvor 
pålitelig den finske og samiske befolkningen i Finnmark ville være i tilfelle et sosialt 
opprør i Norge. Ti år senere var Generalstabens etterretningskontor fortsatt bekymret 
for grensebefolkningen av finsk avstamning , men nå i forbindelse med det finske ytre 
høyres krav om «Stor-Finland >>, som også omfattet deler av Nord-Norge. 

34 Særlig fordi han hadde gjort tjeneste både ved tropp og i Generalstaben, og dermed 
ikke var bare stabsoffiser. 

35 Det var denne hvite kontrarevolusjonen som hadde reddet det borgerlige Finland fra 
undergang. 

36 Man kan hevde at de militære ut fra sin profesjon snakket samme språk over lande
grensene. 
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time etterretningskontakter med finske militære myndigheter.37 Finnene 
ønsket samarbeid. 38 

En uke senere ba Hansteen om en oversikt over militære oppsetninger 
i Nord-Norge, og om han kunne gi opplysningene videre.39 Få dager se
nere fikk han svar fra Wrede Holm, med den ønskede oversikt.40 I mel
lomtiden hadde han mottatt en etterretningsrapport om sterk økning av 
militær virksomhet på havnen i Arkhangelsk.41 Rapporter av særlig inter
esse omhandlet sovjetisk skipsfart i Nordsjøen og Skagerrak, med nøyak
tige observasjoner som bare kunne ha interesse for militære operasjoner.42 

Finland hadde selv små muligheter til å iverksette aksjoner utenfor sitt 
nærområde.43 

I begynnelsen av november hadde Hansteen også opprettet kontakter 
med det finske statspolitiet og hatt flere møter med en av sjefene om fins
ke spionasjesaker, og om mulige forgreninger til Norge.44 

Fra finsk side var et politisamarbeid svært ønskelig. Ishavsbyen Petsamo 
og kystområdene rundt var uten særlige problemer blitt erobret av Den 
røde hær i de første dagene av Vinterkrigen. De finske styrkene ble presset 
c a.l 00 km sørover. Store ødemarker lå mellom frontene. Dermed mistet 
finnene muligheten til å skaffe seg opplysninger om sovjetiske bevegelser 
i nord, og særlig om tilførsler til kampavsnittene i Nord-Finland via den 

37 Antakelig skjedde det i første halvdel av oktober 1939. Den 16.oktober anmodet han 
Generalstaben om tillatelse til utveksling av etterretninger, samt en vurdering av 
sikkerhetsrutinene ved legasjonen. Når det gjaldt det siste, ønsket han å vite om den 
chiffernøkkel og sikkerhetsinstruks som var gjeldende fra 1.juli 1937, fortsatt var bruk
bar. Vi må regne med at han hadde fått en forespørsel om det norske chiffersystemet 
var sikkert nok. G.U.2402 1939. 

38 Vi må regne med at bakgrunnen er at han har fått en konkret henvendelse fra den 
finske etterretningstjeneste om dette. Det ser ikke ut til at Hansteen var bekymret for 
at et slikt etterretningsopplegg kunne få konsekvenser for norsk nøytralitet. General
stabens utenriksavdeling ofret ingen oppmerksomhet på denne side av saken. 

39 G.U.2490 1939. 

40 Innholdet i oversikten, som var datert 28.1 O, fikk han tillatelse til å «meddele strengt 
fortrolig til bruk innenfor den minst mulige krets i den finske generalstab». G.U.2490 
1939. 

41 Rapporten var fra en gresk skipskaptein og var den første i en serie rapporter om 
sovjetisk skipsfart som gikk fra den norske til den finske generalstab. Denne gikk 24.ok
tober. G.U.2463 1939. 

42 For eksempel gikk følgende melding fra den norske admiralstaben den 29.november: 
«Admiralstaben melder at den russiske isbryter «Jermak» og dampskipet «Kazahstan» 
gikk fra Bergen den 28/11 kl.1 000. De russiske skip kom inn i norsk territorium 23/11 
og passerte idag 29/11 Færder på veg til Østersjøen.» G.U.2847 1939. 

43 Det var imidlertid neppe mulig for Generalstabens utenriksavdeling å vite hvor slike 
telegrammer endte opp etter at Hansteen hadde levert dem i dechiffrert form til det 
finske Hogkvarteret. 

44 Skriv til G.U.datert Helsinki 2.og 8.november, det siste under tittelen «Spioneri i Nord
Finnland» . G.U.2690 1939. Samtalene var med soussjef Aaltonen. 

www.larsborgersrud.no



370 INTERNASJONAL POLITIKK 

viktige Murmanskbanen.45 Like viktig var oversikten over sovjetisk mili
tær virksomhet i Petsamo-traktene og på ishavskysten.46 Dette var gamle 
samisk-russiske områder hvor befolkningen hadde tatt fiendtlig imot de 
hvitefinske «befrierne» i 1918.47 

Disse finske behov hadde Hansteen oppdaget. I midten av desember 
foreslo han for utenriksavdelingen at norske myndigheter burde spionere 
på russerne for finnene i nord.48 Kort tid etter ble det opprettet en direkte 
etterretningskontakt mellom sjefen for de norske grensestyrkene og fin
ske militære. Fra midten av januar var samarbeidet utvidet til politiet, og 
det ble arrangert en rundreise i Nord-Norge for statspolitisjef Bruna 
Aaltonen.49 Etter at Aaltonen kom tilbake til Finland, satte Hansteen opp 
en rapport om hans erfaringer og forslag . Han advarte mot dannelsen av 
en norsk «Kuusinen-regjering», anmodet om sterkere inngripen mot nor
ske kommunister og oppfordret til sterk utbygging av overvåkingsetatene.50 

45 Murmanskbanen var den eneste jernbaneforbindelse nord-sør langs Finlands østgrense. 
Fra den fantes det noen svært få og dårlige veger vestover mot finskegrensen . Alle 
troppeforsyninger til fronten i Nord-Finland måtte gå denne vegen . Det finske grense
området var derimot rikt dekket med veger. Sovjetiske troppeforflytninger måtte derfor 
enten forflyttes på jernbanen eller i vegløse skogområder. Transport på Murmanskba
nen var følgelig av stor interesse for finnene. 

46 Hansteen fikk 16.12.39 etterretninger fra Varanger bataljon som tydet på at opplysninger 
i finske aviser om 4-6000 russiske soldater under sluttkampene ved Salmijarvi i Petsamo
området var sterkt overdrevet. l realiteten var det «ikke mer enn >> 3 bataljoner, dvs. ca. 
2500 mann. Generalstaben IV, 111 , RA. 

47 Petsamo-området ble avstått til Finland i 1920 som resultat av stormaktenes inngripen på 
reaksjonens side under borgerkrigene i Russland. Området hørte ikke under det gamle 
Storfyrstedømmet Finland (1809-1920) , eller under eldre finske (ev. finsk-svenske) områ
der. 

48 >> Jeg tillater mig å foreslå at Avdelingen foranlediger at alt hvad der fra vor side kan 
bringes på det rene om russernes bevegelser m.v på Petsamofronten blir formidlet 
direkte fra chefen for våre tropper i Øst-Finnmark til grensekommandanten på finsk 
side som nu fører befalingen over de finske tropper der, oberstløitnant Willamo. >> Han 
skrev videre at '' ... de finske myndigheter vil de være meget forbundne for en slik hjelp ... ,, 
og avsluttet slik: << Vi vil jo kunne gjøre en rekke viktige iakttagelser fra vor side over 
grensen som finnene særlig når det nu etterhvert vil bli en retrett ialfald et stykke 
sydover på denne front, vil være avskåret fra selv å gjøre .>> <<Samarbeide i etteretnings
tjenesten >>, datert 15.12.39. G.U.3485 1939. 

49 Aaltonen hadde samtaler om overvåking av kommunister med lokale politifolk. Reisen 
endte i Oslo. Der hadde han samtaler med overvåkingspolitiet sentralt. 

50 Av innholdet kan vi lese at norsk politi var klar over at det skulle dannes en norsk 
<< Kuusinen-regjering>> i Alta den 15.februar 1940, med Arvid Hansen som regjerings
sjef og Christian Hilt som forsvarsminister. Nordahl Grieg var << påtenkt >> som utenriks
minister. << Aaltonen mente av vi , særlig i Nord-Norge hadde et ganske stort antall kom
munister som kunde bli farlige under spesielle forhold og som man derfor ikke måtte 
negligere.>> Aaltonen foreslo å infi ltrere <<ekte>> finske kommunistiske flyktninger inn 
blant de norske kommunistene, og kom forøvrig med en rekke andre råd om hvordan 
overvåkingen kunne skjerpes. Vi burde lære av svenskene: <<l Sverige har man nu for 
en tid siden laget et eget statspoliti for den indre overvåkning og satt en viss understat
holder med tjenestefrihet fra sitt egentlige embede som chef for den samt stillet bety
delige midler til disposisjon for arbeidet (Sakerhetspolisen (Sapo)s leder Eric Hallgren 
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Det var nå rimelig å vente et sentralt militært initiativ for å trappe opp 
overvåking, kupp- og angrepsberedskap i grenseområdene i Finnmark. 
Det kom den 9.januar via to kanaler. 

Kommanderende general Kristian Laake henvendte seg til forsvarsmi
nister Birger Ljungberg og ba om å få økt politistyrken i Sør-Varanger. 51 

Han kunne vise til telegram fra 6.Divisjon, som opplyste at militære myn
digheter i Øst-Finnmark i samråd med politimesteren anså dette som nød
vendig.52 Avhør av flyktninger tok mye tid, og det var her kunnskapene 
om sovjetiske militære forhold på den andre siden av grensen kom frem. 
Laake kjente Hansteens forslag, og brukte det som begrunnelse. 53 

Generalstabssjef Rasmus Hatledal forsøkte å få Justisdepartementet i 
bevegelse. Han henvendte seg samme dag via Overvåkingspolitiet, og det 
var ikke småtterier han hadde å berette: Kommunistene var både lands
svikere og spionerP4 

Regjeringen fant nå situasjonen så farlig at forsvaret av Øst-Finnmark 
og Tromsø-avsnittet atter ble styrket. Sjefen for 6.Divisjon ble utnevnt til 
forsvarssjef, flyvåpen og luftvern ble oppsatt med full styrke. 55 

- LB.) Det var dette han mente vi også måtte gjøre ... ».<<Overvåking», datert 3.2.40. 
G.U.0420 1940. 

51 Med 1 O mann, enten fra Utrykningspolitiet eller fra krigspolitiet. 

52 En henvendelse direkte fra politimesteren til justisminister Terje Wold var ikke •• imøte
kommet>>. l hvilken grad Hansteens spionasjeargumenter var blitt brukt overfor Wold , 
har jeg ikke brakt på det rene. 

53 •• Flyktningene og de relativt store militærstyrker skaper nye oppgaver for politiet, etter
forskingen i overvåkingstjenesten er øket sterkt og det er også behov for politivakt ved 
de etablerte bomstengsler. Man må også regne med en øket spionvirksomhet i disse 
trakter og en nøyere gransking av kommunistenes virksomhet er blitt nødvendig. For
holdene i Nord-Sverige synes å bekrefte en slik antakelse. Det har i den senere tid 
vært flere vanskelige situasjoner hvor den nåværende politistyrke har vist seg helt 
utilstrekkelig .>> Laake gjør videre rede for at Jonas Lie, som allerede er i gang med 
overvåkingen i området som sjef for Utrykningspolitiet, skal være krigspolitisjef i Hæ
rens Overkommando (HOK) i tilfelle mobilisering. Så kommandomessig ville det bety 
lite om man satte opp krigspolitiet eller styrket det eksisterende Utrykningspolitiet. 
•• Forsterkning av politiet i Øst-Finnmark>>, datert 9.1.40. Fra Generalstaben IV, Nr.54 
(kopibok s.036) , RA. 

54 •• Generalstaben mener at vi slik som forholdene er idag, må regne med at våre kom
munister blir brukt av en fremmed makts E-tjeneste og at de ikke vil betenke seg på å 
fremme landsskadelige opplysninger til denne. Generalstaben ber om at skrivelsen 
blir vist Justisdepartementet. Skrivelsen bes sendt tilbake etter bruken.>> Henvendel
sen var i form stilet til Oslo Politikammer, men var i realiteten til politimester Kristian 
Welhaven som sjef for Overvåkingspolitiet. 
Et pussig trekk ved henvendelsen var overskriften •• Kommunistisk agitasjon>> , som 
hadde lite med spionasje å gjøre. Var det agitasjon eller spionasje man var opptatt av, 
eller begge deler? Slike nyanser ser ikke ut til å ha hatt særlig interesse for en forvalt
ning der indre fiende var et innarbeidet militært begrep, og det språklige presisjonsnivå 
var lavt. ••Overvåkingstjeneste. Kommunistisk agitasjon>> , 9.1.40. Generalstaben IV, 
54 (kopibok s.027), og er påført ••Genst.74/40 IV. >> 

55 •• Det (flyvåpen og luftvern-LB) hadde vore minka med ein del frå 15.oktober og 1.no
vember. ,, Bergsgård, s.213. 
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«Finnlandskomiteen» og «Norsk Folkehjelp» 
Støtte til Finland ble enklere enn det hadde vært å støtte Spania. 56 Mange 
av de Spania-frivillige ble møtt med arrestasjon og forhør da de kom hjem 
- og i noen tilfeller bøter og fengsel. 

I Frankrike og Storbritannia var det de samme som hadde gått i spissen 
for «Non-lntervention» mot Spanias lovlige regjering, som stilte seg i spis
sen for hjelp til Finland. 57 I Norge spilte artilleriobersten og høyremannen 
Birger Ljungberg denne rollen. Hans eneste politiske kvalifikasjon før han 
overtok som forsvarsminister etter Fredrik Monsen den 23.desember, var 
som norsk representant i «Non-lntervention»-komiteen. Det er lite påaktet 
blant historikerne at det nettopp var i forbindelse med hjelpen til Finland 
at Ljungberg kom til å fylle en rolle. 

Finnlandskomiteen ble stiftet på møter i Oslo 15. og 16.desember etter 
offisielt initiativ fra general i reserve Ivar Aavatsmark, og regimentssjef 
oberst Ebbe Astrup. Komiteen fikk dermed et sterkt offisielt preg, uten at 
det gikk an å bevise at det var militære myndigheter som stod bak.58 For
målet med organisasjonen var først og fremst å verve frivillige , selv om 
dette offisielt var i strid med norsk lov. For å stå for det praktiske arbeidet 
opprettet man et «Frivillig Kontor», som til forveksling lignet et militært 
stabs- og rekrutteringskontor. Tre pensjonerte stabsoffiserer ledet arbeidet. 59 

56 Det var arbeiderbevegelsen i Europa som hadde stått for støttearbeidet for den span
ske republikken, under motstand og forfølgelse fra myndighetene i land etter land. 
Norske myndigheter la også vanskeligheter i veien for støttearbeidet. Regjeringen for
bød i praksis norske frivillige å reise til Spania for å kjempe for landets lovlige regje
ring, bl.a. ved å stemple sjømannspass og pass tilhørende (antatt) frivillige for ugyl
dige ved innreise til Spania. Verving til fremmed krigstjeneste var forbudt ifølge norsk 
lov, men det var ikke forbudt verken ut fra folkerett eller norsk lov på privat grunnlag å 
delta som frivillig. 

57 l Storbritannia engasjerte Anthony Eden og oberst Harold Gibson seg sterkt. Den siste 
skjøttet daglig sitt arbeide i krigskabinettets sekretariat, og ble en slags daglig leder i 
«Finnish Aid Bureau», som svarte til den norske «Finnlandskomiteen>> . Eden og Gib
son hadde samarbeidet under dannelsen av «International Board of Non-intervention» 
under Spaniakrigen. Nevakivi , s.165,170,174-76,179. 

58 l selve komiteen satt en general, en oberst, en generalkonsul, tre direktører, en bank
sjef og en godseier. For å bedre balansen noe gikk general Aavatsmark til Arbeiderpar
tiet , som oppnevnte Kristian Gleditsch og Johs.Fougli. l «Finansrådet» satt fem 
skipsredere, seks direktører, to banksjefer, en godseier og en advokat som represen
tanter for henholdsvis bankvesen, skipsfarten , industrien, handelsstanden og hval
fangsten. 

l midten av juni 1940 utarbeidet general Ivar Aavatsmark en beretning for komiteens 
arbeid under tittelen «Rapport fra Finnlandskomiteen, desember 1939-juni 1940». 
Sammen med annet arkivmateriale fra komiteens arbeid befinner denne seg i Riksar
kivet under betegnelsen «Finnlandskomiteens arkiv», PA 317, 1, RA. 

59 Oberst i infanteriet Georg F.Rubach (tidligere Generalstaben og KGs adjutant), oberst 
Alfred Zimmer (tidligere ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet), samt major i in
fanteriet Finn Quale. De hadde lang stabstjeneste bak seg . 
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Ikke alle i regjeringen var like begeistret for den høye profilen til 
Aavatsmarks kontor.60 Det irriterte nok også at henvendelser til og fra 
kontoret gikk den militære tjenesteveg. Statsrådene var klar over at for
malitetene ikke avspeilet realitetene.61 Men Ljungberg engasjerte seg som 
kontorets beskytter vis-a-vis de andre statsrådene. For å roe ned Koht fikk 
utenriksministeren selv skrive teksten til komiteens verveopprop. Koht 
gikk på limpinnen. 62 

«Frivillig Kontor» var et stort apparat, med legeundersøkelser og in
tervjuer av rekrutter, med oppkledning og utrusting av mannskaper, med 
presse- og propagandavirksomhet, og ikke minst av transporter til Fin
land. 63 Næringslivet stilte store midler til rådighet. 64 

Aktivitetene ble viet stor oppmerksomhet av media. Etter all oppmerk
somheten rundt de frivillige fra de internasjonale brigadene i Spania ble 
det nå endelig mulig å være «nasjonal», høyreorientert aktivist, og pioner 
i kampen mot kommunismen, til og med på nordisk grunn. At virksomhe
ten formelt var privat- på tross av Generalstabens lett kjennbare stempel 
- ble sett på med irritasjon, av noen som «forræderi». I miljøet rundt kon
toret mobiliserte man til ruteknusing i lokalene til NKP og Den sovjetiske 
legasjon. 65 

I tillegg til dette typisk borgerlige miljøet, hvor unge NS-offiserer og 
deres sympatisører, konservative og andre Finlands-aktivister fant hver
andre, fantes det også et annet aktivistmiljø som la press på Kohts strenge 
nøytralitet. Da må vi bevege oss noen hundre meter fra Kirkegaten 15 til 
Youngstorget. 

Den 7 .desember ble «Den norske hjelpekomite for Spania» omdannet 
til «Norsk Folkehjelp».66 Planen hadde vært at dette skulle skje i løpet av 

60 Både Nygaardsvold , Koht og ikke minst justisminister Terje Wold holdt igjen da konto
ret krevde at befal måtte få permisjon for å la seg verve. 

61 Hansteen fikk jevnlig rapporter fra kontoret om utviklingen av vervingen . Han fikk dem 
fra Generalstabens utenriksavdeling. 

62 Om hvordan Koht skrev teksten på oppropet, se Halvdan Koht: For fred og fridom i 
krigstid 1939-1940 (1957) , s.124. Selve oppropet er gjengitt i •• Rapport .. . », s.14. 

63 De frivillige ble utrustet med førsteklasses vinterutstyr. 

64 Til å finansiere virksomheten hadde Rederiforbundet , Industriforbundet, Handelsstan
den, Bankforeningen og hvalfangerorganisasjonene garantert for 8 millioner kroner, et 
enormt beløp. Noe skulle bli brukt til innkjøp av 6 fly, men det meste gikk til oppsetnin
gene. 

65 Og feiret som en seier at man hadde klart å lure en annonsemedarbeider i Arbeideren 
til å ta inn annonse for «Finnlandskomiteen>>. Annonsen ble registrert av A.Lozovsky i 
Kominterns sekretariat og oversendt Kominterns leder, Georgij Dimitrov, med følgende 
påskrift: «Med hjelp av hvilken del av kroppen tenker våre norske kamerater? >> Kom
internarkivet, 495-7 4-389, Moskva. 

66 Omdannelsen og rapport om virksomheten er beskrevet i «Norsk Folkehjelps 
meddelelser nr.1 ,, , datert 16/2-40, og «Årsberetning for Norsk Folkehjelp>> for 1939-
40. Begge er tilgjengelige i Arbeiderbevegelsens arkiv. 
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vinteren.67 Men krigsutbruddet i Finland og general Aavatsmarks virk
somhet gjorde at det var viktig å komme på banen kvikt. Valgt til organi
sasjonens ledelse ble blant annet den unge sekretær Haakon Lie.68 Han var 
også sekretær i AOF. 69 

Noe av det første den nystiftede organisasjonen gjorde, var å sende 
Haakon Lie til Finland for å undersøke hva Norge kunne gi av hjelp.70 Han 
hadde nettopp vært i Finland, men da som representant for AOF, og var en 
glødende aktivist.71 Lie skrev at han møtte personer fra det politiske miljø.72 

De ble enige om at den norske hjelpen burde prioritere humanitære be
hov.73 «Militært utstyr nyttet det ikke å snakke om,» skrev han.74 Han skrev 
ikke at han også traff Wilhelm Hansteen, og med ham i aller høyeste grad 
også diskuterte militært utstyr. 

Finland får våpen fra utlandet 
Vel tre uker etter krigsutbruddet hadde Hansteen skaffet seg tilgang til 
graderte finske opplysninger om anskaffelser av krigsmateriell i utlan-

67 Utgangspunktet for «Spaniakomiteen>> hadde vært støttearbeidet i fagbevegelsen , og 
i ledelsen av komiteen ønsket man å omdanne den i løpet av vinteren 1940 til et 
permanent hjelpeapparat, med helsearbeid og hjelpeaksjoner som hovedoppgaver. 
<< Spaniakomiteen >> hadde igjen ca. kr 120 000 som var prioritert til spanske flyktninger 
i Sør-Frankrike. Det ble nå i stedet startkapitalen for støttearbeidet for Finland. 

68 Forretningsfører ble Albert Raaen , hovedkasserer I.B. Aase og sekretær Neimi Lager
strøm fra LO. Videre Karl Evang, Fredrik Haslund, Gunnar Disenaaen og Haakon Lie. 

69 Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) . 

70 «Som spesielt oppdrag hadde han å undersøke hva de finske myndigheter og hjelpe
organisasjoner hadde behov for av norske produkter og varer, idet hovedstyret var av 
den oppfatning at mest mulig av de innsamlede midler burde anvendes til innkjøp i vårt 
eget land. >> Det fremgår ikke av beretningen om det var Lie som foreslo at det var han 
som skulle reise , men det er sannsynlig at det var tilfelle . «Årsberetning .. . >>, s.8. 

71 Det er mulig at valget falt på Lie fordi han repesenterte både AOF og Arbeiderpartiet, 
og dermed kunne ivareta partiets kontakter i den nye situasjonen. At partikontaktene 
var viktige, bekreftes av at han reiste sammen med en annen partimann med dobbelt
rolle, journalist Paul Gjesdahl fra Arbeiderbladet. De ikke bare reiste sammen til Fin
land, men de opererte også sammen i Finland . Vi har med en delegasjon å gjøre hvor 
formålet har vært mer enn det rent humanitære fra Norsk Folkehjelp . Lie fortalte om 
reisen i Loftsrydding, s.454, men verken der eller i «Årsberetning .. . >> står det noe om at 
han reiste sammen med Gjesdahl. 

72 Fra «Arbeiderpartiet , landsorganisasjonen, regjeringen og Røde Kors>>. Loftsrydding, 
s.455. 

73 Mat og klær til de 500 000 evakuerte i første omgang , og senere medisin, sanitets
materiell , leger og sykepleiere. 

7 4 Lie tok ansvaret for at 50 000 ryggsekker og 500 ski kjelker ble sendt. Til sammen 70 
leger og sykepleiere var i Finland for Norsk Folkehjelp i hele perioden. l løpet av de fire 
månedene aksjonen varte , ble det gitt ca. kr 2 millioner til virksomheten . «Årsberet
ning ... '', s.7. 
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det.75 Finnene kjøpte overalt. Av luftvernmateriell hadde de nå 25 ganger 
så mye som de hadde to måneder før. 76 

Materiellanskaffelser hadde høyeste prioritet i Finland, ikke bare i for
bindelse med forberedelsene til fiendtlighetene, men også i fortsettelsen. 
Særlig på ammunisjonssiden ble det fort kritisk. 77 Hjelp fikk man i Sve
rige, men Sveriges beholdninger var begrensede. 

I denne situasjonen dukket det opp en intrikat løsning. Hansteen infor
merte hjem om at han var blitt kjent med et pikant arrangement som in
volverte Sverige.78 Han ønsket imidlertid ikke å sette på trykk hva det 
dreide seg om. For å finne svaret på dette mysterium må vi gå noen uker 
frem i tiden. Det var den norske minister i Helsinki, Jo han Michelet, som 
røpet hva den store hemmeligheten gikk ut på. Tyskland ønsket at tysk 
krigsmateriell til Sverige skulle gå videre til Finland.79 

Måten det tyske materiellet gikk videre til Finland på, var like genial 
som den var enkel. I et senere skriv røpet Hansteen hvordan: Tyskerne 
fylte de svenske mobiliseringslagrene, finnene tømte dem: « ... av 3 skudd 
fra artilleriet i de finske styrker som har været fyrt i den senere tid har de 
2 været svenske. Denne erstatningstilførsel fra Tyskland vil komme til å 
ophøre hvis Sverige går offisielt inn i krigen.»80 Hansteens kilde var den 

75 Det fremgår av en rapport til utenriksavdelingen av 25.november at han på det tids
punktet hadde tilgang på graderte finske opplysninger om anskaffelser av krigsmateriell. 
«Finnland . Materiellanskaffelser.m.v.''• datert 25.11.39. G.U.2842 1939. General
staben.IV, 11 O, RA. 

76 24 stk. 75mm kanoner var kommet fra Sverige, 40 stk. 40mm skyts fra Ungarn, 134 
stk. 20mm skyts var kjøpt fra Tyskland , og av disse var halvparten allerede levert. Tysk 
befal lærte opp finsk personell på skytset. Fra Italia var kjøpt et større antall fly, fra 
USA et større antall flymotorer og et mindre antall fly. Fra Tyskland var det mottatt et 
stort parti geværer. Et annet parti geværer var sendt over Norge fra et ikke angitt land. 
Fra Tyskland var det også bestilt 37mm panservernkanoner. Generalstaben.IV, 110, RA. 

77 Det finske granatforbruket under den første sovjetiske fremrykkingen på Det karelske 
neset var svært stort. 

78 Han skrev at «Krigsmaterielltilførslene er kommet i en gunstigere stilling efter visse 
netop trutne disposisjoner i Sverige som jeg fikk vite om i almindelighet, men uten 
spesielle oplysninger fra min svenske kollega idag. Det gjælder ialfald et større parti 
panservernamm." «Situasjonen », datert 9.12.39. Skrivet er journalført i Generalsta
ben IV, 6771 1939, men det har vært innom Forsvarsdepartementet hvor det er jour
nalført FDM 3729 1939. 

79 «Det er kommet frem enkelte sikre opplysninger av helt fortrolig art, som bør danne 
utgangspunkter for en bedømmelse av enkelte sider av situasjonen. Et slikt utgangs
punkt bør være den uttalelse Goring kom med angående krigsmateriell , som Tyskland 
nå leverer Sverige. Tross det fastsatte forbudet mot å gi dette videre til et tredje land, 
anmodet han nettopp om at materiellet skulle gå til Finnland. Det kan ikke være så at 
Goring fører en utenrikspolitikk, som ikke stemmer med diktatorens. Jeg ledes derfor 
til å tro at Hitler ønsker å styrke Finnlands forsvar. » «Til utenriksministeren» , datert 
Helsinki 18.1.40. Min gjenpart er ikke journalført i UD, men i FD (FDM 0431 1940) og 
Generalstaben (Generalstaben 1001 1940). 

80 «Tyskland-Finnland », datert 4.2.40. Militærattacheen, Nr.34/40. FKA, Krigen i Norge, 
legasjonen i Helsingfors, boks 8, RA. 
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tyske militærattache i Helsinki, oberst Rossing. Det er ingen grunn til å 
tvile på at opplysningene var riktige. 

Fra Helsinki rapporterte Hansteen at han hadde hatt besøk av sekretær 
Haakon Lie.81 Ifølge rapporten var det Hansteen som i samtalen brakte på 
bane spørsmålet om anskaffelser av våpenteknisk materiell fra Norge. Lie 
kunne fortelle at han allerede hadde konferert med finske myndigheter 
om levering av «ski, ryggsekker m.v». De to ble enige om at Hansteen 
skulle sette opp en detaljert liste med forslag til hva som kunne skaffes i 
Norge av militært utstyr.82 Listen skulle Haakon Lie ta med tilbake til 
Norge. 

I samme rapport spesifiserte Hansteen de finske ønskene. De spredte 
seg over forskjellige typer våpen. Hovedsaken var å få artilleri og ammu
nisjon i så store mengder og så hurtig som mulig.83 Han berettet at Lie tok 
på seg å få ønskene innfridd gjennom de rette kanaler hjemme, og at Lie 
hadde reist hjem den 19.desember.84 Lies avtale med Hansteen var at Ge
neralstaben skulle bli informert snarest. 85 

I Oslo hadde finnene allerede aksjonert. Utenriksminister Tanner hadde 
om formiddagen den 8.desember ringt til den finske generalkonsul Nord
berg og anmodet ham om å legge frem for utenriksminister Koht en øn
skeliste over militært materiell på til sammen ni punkter. 86 Nordberg 
nådde Koht i løpet av en time. Koht lyktes allerede samme dag å legge 
frem de finske ønsker for generalfelttøymester Ravnsborg. Ravnsborg 
hadde klart sitt svar til Koht i løpet av ettermiddagenY Etter hans vurde-

81 Sammen med Paul Gjesdahl. Rapport til utenriksavdelingen, «Krigsmateriell til Finn
land>>, datert 22 .12.39 . Generalstaben 7345 1939. 

82 Listen skulle inneholde <<de eksakte ønsker som de finske militærmyndigheter har 
innenfor grensene av våre antatte muligheter>>. 

83 Listen inneholdt: Bombekasterammunisjon inntil 300 000 skudd med drivladninger. 
Bombekastere. Lyspistoler med ammunisjon , 500 000 hvite lys og 100 000 farvede. 
En komplett berghaubitsbataljon med 3 batterier med alt utstyr. Senere en bataljon til, 
eller en 12cm haubitsbataljon . Minst 1000 skudd pr.skyts som en begynnelse. Tegnin
ger av den norske 12cm granat. Inntil 700 mitraljøser og all ammunisjon som kan 
skaffes. Dessuten ville de gjerne ha håndgranater, men det fantes ikke i Norge. 

84 Den finske krigsøkonomisjefen var «meget takknemlig >> for en henvendelse gjennom 
Hansteen til de norske militære myndigheter, selv om han var klar over at den finske 
legasjonen i Oslo også arbeidet med disse sakene. 
Krigsøkonomisjefen hadde kanskje blitt forskrekket hvis han hadde vært klar over at 
ønskelisten hans ble fraktet hjem og brakt til forsvarsministerens bord av sekretæren 
i Det norske Arbeiderparti. Ifølge Hansteen skulle Lie, som hadde fått «de her nevnte 
fullstendige oplysninger>>, reise til Oslo, hvor han skulle ha «en konferanse med en
kelte av regjeringens medlemmer og virke for virkeliggjørelsen av disse leveranser>> . 

85 Militærattacheen regnet med at henvendelsen hjem var rask og pålitelig. Hans egen 
rapport fikk nærmest karakter av formaliteter og ble ikke satt på papiret før den 22.de
sember. 

86 UDs arkiv, dos. 38 P 6/39 l. 

87 UDs arkiv, dos. 38 P 6/39 l. 
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ring kunne Norge «muligens» levere 14 stk. 7,5cm feltkanoner med 14 
000 skudd, og 20 stk. posisjonskanoner 10,5cm, samt i løpet av noen må
neder produsere 30 stk. 81mm granatkastere. Tanner instruerte også Nord
berg om å undersøke om Norge kunne avstå krigsmateriell hvis Storbri
tannia leverte erstatninger til Norge. Det var med andre ord et liknende 
arrangement som mellom Tyskland, Sverige og Finland som ble antydet. 
Koht kvitterte på at han hadde mottatt Tanners instruks til Nordberg. 88 

Da Haakon Lie kom hjem med sitt militære oppdrag, var statsminister 
Nygaardsvold fortsatt forsvarsminister, en oppgave han mislikte å skjøtte.89 

Lie kontaktet ikke Nygaardsvold eller Ljungberg direkte. I stedet valgte 
han omveien via Oscar Torp og Trygve Lie.90 Henvendelsen endte på 
Nygaardsvolds bord. 

Den 22.desember ba FD ved Nygaardsvold om UDs syn på transitt og 
eksport av krigsmateriell til Finland.91 Vedlagt henvendelsen lå to skriv 
fra generalfelttøymester Johannes Ravnsborg. Det ene behandlet transitt 
til Finland i sin alminnelighet.92 Det andre gjaldt eksporttillatelse av «for
trinnsvis» 7 ,62mm geværammunisjon.93 Begge fastslo at det var general
felttøymesteren som skulle gi den formelle tillatelsen. Begge sakene has
tet svært.94 Det er snublende nær å tro at Ravnsborgs skriv var satt opp 
etter at Hansteens ønskeliste var kommet frem. Som vi har sett, sendte 
Nygaardsvold sakene videre til UD istedenfor å ta avgjørelsen selv. 

Dagen etter overtok Ljungberg. På bordet lå en søknad fra Ravnsborg 
om å utstyre ambulanser med våpen og ammunisjon. Han innvilget søk
naden uten mer om og men, og sendte den i retur til Ravnsborg.95 Det var 
en liten sak, men likevel et brudd på nøytraliteten. Svaret fra UD på 
Nygaardsvolds henvendelse ble skrevet den 23.desember og sendt tilbake 
til Ravnsborg av Ljungberg. UD hadde ingen bemerkninger mot «almin
nelige transittforsendelser av våpenteknisk materiell til Finnland». Som 

88 UDs arkiv, dos. 38 P 6/39 l. Det ser ikke ut til at Nordberg fikk noe eget svar på dette 
spørsmålet. 

89 Han så neppe på Lies uformelle virksomhet med blide øyne. Det samme må vi tro 
gjaldt for ønskelisten fra Hansteen. 

90 « ... som var pådrivere når det gjaldt de to første.>> Haakon Lie i brev til meg (LB), datert 
1.1.88. 

91 «Utførsel samt transitt av våpen og ammunisjon m.v. til Finnland.>> 3629/39.2. Gene
ralstaben IV, 54, s.2820. 

92 «Transitt av våpenteknisk materiell til Finnland .>> 0/1939 V. Journalført i UD med 30099 
UD/1939, dos. 38 P 6/39. 

93 «Eksport til Finnland.>> 0 /1939 V. Journalført i UD med 30100 UD/1939, dos. 38 P 6/39. 

94 Begge skrivene er datert den 20.desember. De er journalført etter hverandre og der
med etter all sannsynlighet skrevet i samme åndedrett. 

95 Søknaden gjaldt 30 gassmasker, 14 pistoler og 500 skudd, alt fra Hærens lager. «Våpen
teknisk materiell til Røde-Kors-Ambulanse til Finnland >>, 3639/39.2, Generalstaben IV, 
53, s.2838. 
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jeg har nevnt, var saken allerede klarert med tysk UD.96 Spørsmålet om 
eksport ble ikke besvart.97 

Nyttårskrisen- sovjetisk protest 
Tiden fra 20.desember til 15.januar ble dramatisk for dem som var fullt 
informert. I Finland hadde den sovjetiske offensiven riktignok stilnet av. 
Men fra Danmark kom det melding om at tyske skip var på vei nordover 
den 23.desember. Julepermisjonene for mannskapene i nøytralitetsvernet 
ble inndratt. Julaften lot Koht seg intervjue kort av NTB, men ellers lyktes 
det å holde pressen i taushet for å unngå panikk.98 Stemningen var ikke 
høy verken i UD eller FD. Men det viste seg å være falsk alarm. 

Samme dagen kom et finsk varsel til UD om at vestmaktene ønsket 
transitt av krigsmateriell og «teknikere» til Finland. Selve henvendelsen 
kom 28.desember i form av en note om materiell og «teknikere», med en 
hale om at vestmaktene var villige til å drøfte hva som måtte gjøres for å 
sikre Norge mot følgene av denne hjelpen. Situasjonen ble ytterligere til
spisset den 6.januar. Britene proklamerte at de fra nå av ville la sine krigs
skip gå inn i norske farvann for å stoppe tysk virksomhet.99 Koht oppfattet 
dette som den alvorligste trusselen mot nøytraliteten som var kommet til 
da. Han så krigen for døra. 

Slik var situasjonen den 6.januar da Sovjet leverte skarpe noter til den 
norske og svenske regjering med anklager om å bryte nøytraliteten i Fin
landskrigen. Norge ble beskyldt for å tillate en «hemningsløs» kampanje 
mot Sovjet. Særlig ble Arbeiderbladet nevnt. Finnlandskomiteen med 
Aavatsmark i spissen ble angrepet for å oppfordre til militær støtte til 
Finland. Det samme gjaldt stortingspresident Hambro. Endelig ble regje
ringen anklaget for å tillate militære forsyninger fra andre land å passere 
norsk område, og for å sende våpen til Finland. Den sovjetiske regjering 
oppfattet disse forhold som brudd på den erklærte nøytralitet, og under
streket at det kunne føre til uønskede «forviklinger» mellom Sovjet og 
Norge. 

Koht hadde et svar klart på mindre enn et døgn. Han avviste de sovje
tiske anklagene punkt for punkt. 100 Men den sovjetiske noten var på en 
rekke punkter mye nærmere sannheten enn Kohts svar. Det var riktig at 

96 Henvendelsen til Koht var besvart fra Berlin til den tyske legasjon i Oslo den ?.de-
sember. Bergsgård, s.203. 

97 «Transitt av våpenteknisk materiell til Finnland••, datert 5.1.40. 3669/39.2 . 

98 Avisene meldte om permisjonsinndragningene 27.desember. 

99 Bakgrunnen var at tre britiske malmskip var senket av tyske ubåter innenfor norsk 
nøytralitetsgrense. 

100 " ... norske myndigheter (har) ikke deltatt og vil ikke få adgang til å delta i handlinger 
som strider mot Norges nøytralitet i den pågående krig i Finnland ... Om de enkelte 
blad ... () ... uttaler seg mot den nøytralitetspolitikk som Regjeringen har forkynt , så er 
det uttrykk for opposisjon mot Regjeringen ... () ... Norske myndigheter har absolutt ikke 
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det strømmet krigsforsyninger til Finland gjennom Norge. 101 Selv om det 
var feil at det hadde gått store krigsforsyninger fra den norske stat, var det 
korrekt at nettopp dette nå var under forberedelse. Det var også sant at 
Koht hadde hatt en finger med i Finnlandskomiteen, og at flere av Forsva
rets offiserer i realiteten brukte sin arbeidsdag på dette. Det var riktig at 
Finnlandskomiteen i realiteten var et underkontor under Generalstaben. 
Alt i alt var det ikke urimelig fra sovjetisk side å anta at tiltakene kunne 
være ledd i skjulte krigsforberedelser, eller at innflytelsesrike kretser ar
beidet for at de skulle oppfattes slik. 102 

Likevel fikk svarnoten god mottakelse i Moskva. Antakelig var det 
viktigste ved den at den var holdt i en vennlig tone, og at den særlig under
streket at Norge under hevdelsen av nøytraliteten ville holde seg innenfor 
gjeldende traktater og folkerett. Den signaliserte i det minste at Koht og 
regjeringen ikke ønsket å bli viklet inn i en krig med Sovjet. 

Regjeringen var mer redd for presset fra Storbritannia. Det måtte ses i 
forhold til vestmaktenes ønske om at Norge ikke hindret transport av bri
tiske og franske forsyninger til Finland. 103 Situasjonen var ytterst alvorlig 
da Koht formulerte positivt svar på dette krav den ll .januar. 104 Transitt av 
materiell var med visse forbehold lov etter folkeretten, og regjeringen lo
vet å medvirke til at det kunne skje uten «hefte». 105 Gjennomreise av mi
litært personell var i strid med folkeretten, men regjeringen kunne se på 
dem som private personer. 106 

medvirket til å opprette organisasjoner og vervingskontorer her i landet for deltakelse 
i krigen i Finnland. Heller ikke har norske myndigheter medvirket til å sende våpen 
eller militære utrustninger til Finnland ... () ... det er ikke noe brudd på nøytraliteten om 
enkeltpersoner frivillig reiser ut for å delta i krig utenlands. Men den norske regjering 
har ikke gitt og vil ikke gi tillatelse til noen offiser til å delta i krigen i Finn land på denne 
måten ... () ... hittil har ingen gjennomførsel av krigsmateriell t il Finnland foregått i 
Norge ... () ... den norske regjering har opprettholdt og akter fremdeles å opprettholde 
den nøytralitet overfor krig i et fremmed land som regjeringen selv har forkynt. .. " Noten 
og svarnoten er gjengitt i Sven G. Holtsmark: Norge og Sovjetunionen 1917-1955 
(1995) , s.276-9 . 

101 Dagen før Koht skrev sitt svar, henvendte Generaldirektøren for NSB seg til sin sven
ske kollega i Stockholm og orienterte om at et ammunisjonstog den 6.januar ville 
passere grensen ved Charlottenberg på veg til Finland. Han understreket at vognene 
ikke var merket som ammunisjonstransport. 

1 02 l et fortrolig telegram fra Moskva 15.januar, etter at notevekslingen ble kjent i norsk 
presse etter sovjetisk initiativ, understreket den norske sendemannen , Einar Mas
eng , at det sovjetiske utenrikskommissariatet uttalte at (de svenske og norske regje
ringer) •• ... ikke viser den motstand de burde mot påvirkning fra land som forsøker å 
trekke Norge og Sverige inn i krigen mot Sovjetsamveldet». UDs arkiv, dos. 38 B, sak 15, 11. 

103 Av den 28.desember. Holtsmark, s.27 4. 

104 Den 11.januar. Bergsgård , s.212. 

105 Haagkonvensjonene, 18.10.07 nr. 5, art. 7, og nr. 13, art. 7. Forbeholdet i nr. 5, art. 2 
var at sendingene måtte foregå uten tropper, og at de skjedde for den finske regje
rings regning . 

106 Det forutsatte at reisen ikke kunne skje i uniform og med håndvåpen. Men Koht god-
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Svaret var ikke i samsvar med svaret til Sovjet den 7 .januar hvor Koht 
hadde presisert at ingen transporter skjedde, og nærmest beklaget at re
gjeringen ikke kunne hindre slike transporter med henvisning til folkeret
ten. Det var ikke urimelig av Sovjet å oppfatte formuleringene som bin
dende. Koht var klar over dobbeltspillet og anmodet uttrykkelig vestmak
tene om å holde notevekslingen hemmelig. 107 

Våpenhjelp fra Norge 
Mens notene svirret, arbeidet den finske legasjonen i Oslo under høytrykk 
med å skaffe krigsmateriell. En av de første dagene i januar kom en spesi
alagent til Oslo for utelukkende å arbeide med dette. 108 Hans første kon
takt var Hambro. 109 Deretter besøkte han generalfelttøymester Ravnsborg 
og flere bedrifter. 110 På dette tidspunkt dukket også Hansteen opp i Oslo.''' 
Han forstod omgående vanskelighetene som finnene arbeidet under i Oslo, 
og innledet et daglig og nært samarbeid med dem. 11 2 Det ble nå fortgang i 

tok at dette kunne bringes med i bagasjen . 

1 07 " ... elles kunde det lett koma til å sjå ut som No reg samarbeidde med de i to vestmak
tene om krigføring mot Sovjet-Samveldet. •• Bergsgård , s.212. Også notevekslingen 
med Sovjetunionen ble holdt hemmelig i Norge. Først den 15.januar eksploderte ny
heten i avisene, og da med det sovjetiske telegrambyrået «Tass •• som kilde. 

108 Hans identitet er ikke klarlagt. l en rapport fra legasjonens handelsavdeling , datert 
Helsingfors 25.5.40, som dekker perioden 2.1-9.4, omtalte han seg som «J >>. 

109 l den første uken fikk han anledning til å spise lunsj med stortingspresident Hambro. 
Men Hambro ga ham et klart bilde av hvor vanskelig det var å skaffe krigsmateriell fra 
den norske staten, som selv manglet alt. Hambro var svært positiv til å bistå med råd 
og dåd, men fikk ikke noe mer å gjøre med denne saken . 

110 Etter at «J •• kontaktet direktørene ved flere av de største verkstedene i Oslo, besøkte 
han direktør Bang i Verkstedforen ingen, som stilte en av foreningens ingeniører til 
«J •• s disposisjon. Sammen med ham besøkte «J •• generalfelttøymester Ravnsborg 
og besøkte AlS Norma Prosjektilfabrik. l første omgang fikk han likevel bare bekreftet 
hvor små mulighetene var. Etterhvert skulle det vise seg at kontakten med Verksted
foreningen var et bomskudd. Det førte ikke til noe. 

111 l all hemmelighet var han blitt invitert av det finske Hogkvarter til å besøke fronten i 
nordøst. Etterpå planla han en rask Oslo-tur for å få fart på de militære leveransene 
fra Norge. l Finland begynte det å haste . Hansteen hørte ikke til dem som trodde at 
finnene var i ferd med å vinne krigen , selv om den sovjetiske pågangen var stilnet av 
for en tid . 

112 «J •• rapporterte : << l denne sammenheng vil jeg gjerne nevne, at den norske militærat
tasjeen i Helsingfors major V.Hansteen besøkte oss i Oslo i slutten av januar. Han 
hadde før sin reise til Oslo foretatt en 2-3 ukers reise langs fronten i Finland , og var 
dermed vel orientert med hensyn på det materiell som den fi nske hæren hadde størst 
behov for. Han la ned et svært energisk og målbevisst arbeide for å få Norges poli
tiske og militære myndigheter til å innse nødvendigheten av å hjelpe Finland med 
krigsmateriell. Han lykkes tilogmed å få til at 12 stk. 75 mm feltkanoner med full 
utrustn ing samt 12 000 granater ble utlevert fra statens lager. Spørsmålet om betal
ing , forsendelse m.m. hadde jeg diskutert med felttøymester Ravnsborg . Etter flere 
konferanser ble saken ordnet slik at den norske regjeringen gikk med på å levere 
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arbeidet. Den 26.januar forlot Hansteen Norge med kurs for Helsinki etter 
en formidabel innsats i Oslo. 

Den finske legasjonen rapporterte hjem at «saken» ble ordnet som gave 
til Finland fra den norske regjering. Før vi drøfter hvordan «saken» kan ha 
blitt besluttet, skal vi se på hva som faktisk skjedde. 

Det gikk frem av Hansteen og Lies liste at finnene mest av alt ønsket å 
få artilleri og ammunisjon fra Norge. I Norge fantes det ikke mye artilleri. 
Det ble derfor satt i gang en operasjon for å dokumentere et overskudd av 
materiell, som så kunne gå til finnene. De tre norske artilleriregimentene 
hadde 40 kanoner hver. 11 3 Ifølge skriv fra KG fra slutten av januar 1940 
var det bare planlagt å bruke 106 av 138 skyts. 114 Av de 106 var 12 reserve
skyts. Dermed ble det et «overskudd» på 32 stk. 115 

Når det gjaldt ammunisjon, fant KG å kunne avse 12-15 000 brisant
granatkardesker, av en beholdning på kun 70 000. «Gaven»- 12 feltkanoner 
og 12 000 skudd m.m.- utgjorde 9 % av den mengden skyts og 17 % av 
den ammunisjonen som fantes. 

Omtrent samtidig som KG kom med denne vurdering, foretok general
felttøymesteren en gjennomgang av ammunisjonsbehovet i sin almin
nelighet, og konkluderte med at beholdningene var altfor små. 116 «Gaven» 
var så betydelig at den reduserte krigsbeholdningene i betenkelig grad. 11 7 

kanonene som gave til Finland. Mitt personlige inntrykk er at vi først og fremst hadde 
major Hansteen og oberst Ravnsborg å takke for den lykkelige løsningen på dette 
spørsmålet. 

Jeg møtte major Hansteen praktisk talt hver dag den tiden han var i Oslo, og fikk 
mange gode råd og anvisninger, som har vært handelsavdelingen til stor nytte i for
bindelse med dette arbeidet.» Rapport fra den finske legasjonens handelsavdeling i 
Oslo. Dok.fra Finlands krigsarkiv, Forsvarsministeriets handelskontor. Dok.om 
anskafninger fra Sverige og Norge 1939-40. Sign.177717/7. 

113 Det var i teorien nok til 3 store bataljoner a 3 batterier a 4 kanoner. Eller 4 små 
bataljoner a 2 batterier. 

114 «Oversikt over behov og beholdninger av 7,5cm feltkanon U31 Rheinische med sele
tøy og ammunisjon .» Journalnummer og dato er uleselig . Fra Generalfelttøymesteren 
24.2.40, kopi i LBs arkiv. 

115 l virkeligheten planla man et enda større «overskudd». Bergartilleribataljonen, som 
kom i tillegg til de oppsetningene som artilleriregimentene skulle foreta, skulle 
omvæpnes etter planen våren 1940 med 12 nye berghaubitser, som var under pro
duksjon på Kongsberg Våpenfabrikk. De 12 feltkanonene de var oppsatt med tidli
gere, ville dermed bli «overskudd». Regnet man denne framtidige omvæpningen som 
gjennomført allerede, så ble «overskuddet» hele 44 skyts. 

116 Ravnsborg mente at de tidligere beregningene ikke var tilstrekkelige, og foreslo for 
KG å øke beholdningene. Hans oppstilling til KG viser at beholdningen av brisant
granatkardesker var 58 000 skudd. 12 000 skudd til finnene var altså trukket fra. 
Forøvrig var det behov for å ha 152 000 skudd av alle typer på lager etter de nye 
beregningene, mens den eksisterende beholdningen var 96 740. «Anskaffelse av 
ammunisjon. 10 slagdagers behov», datert 1.2.40. Generalstaben 1181 1940. 

117 l Finland ble alt brukbart materiell kjørt til fronten . De oppsetningene som var planlagt 
i fredstid, var helt uaktuelle. 
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Den 19.februar gikk transporten. Ifølge avleveringsoppgaven var det 
12 7,5 cm feltkanoner med utstyr, 12 ammunisjonsvogner og 12 spenn 
seletøy. 118 12 000 granater ble sendt fra Raufoss Ammunisjonsfabrikk. 119 

Opplastingen av materiellet skjedde i største hemmelighet. For å kamu
flere at det skulle til Finland, var det avtalt med våpenfabrikken Bofors at 
mottaker i Sverige var «Tygmastaren» i Boden i Nord-Sverige. 120 General
stabssjef Rasmus Hatledal formulert det slik i et håndskrevet notat: «Vi 
har jo avgitt utstyret til Bofors. Og det er B. som sender det videre.» 121 

«Gaven» ble kun direkte omtalt i chifferbrevene som gikk mellom 
Hansteen i Helsinki og Wrede Holm i Generalstabens utenriksavdeling i 
Oslo. I NSBs arkiver er alt saksmateriale som har med transporten å gjøre, 
makulert. 122 

Foruten feltartilleribataljonen ble det skaffet saler og seletøy til 500 
hester, også fra Forsvaret. 123 Senere ble det gjort en avtale om maskinge
værer, 124 samt avtaler om sprengstoff, våpendeler og konstruksjoner. 125 Jeg 
antar at særlig avtalen om sprengstoff var av stor betydning for finnene, 

118 Ammunisjonsvognene, seletøyet og ti av kanonene kom fra AR 1. De to siste kano
nene kom fra AR 2. «Forsendelse av kanonmateriell », Generalfelttøymesteren 24.2.40, 
kopi i LBs arkiv. 

119 «Forsendelse av kanonmateriell », datert 24.2.40 . Journalført Mob.avd .898/1940 , 
Generalfelttøymesteren 3424/1940.3. 

120 Den første som refererte at en bataljon ble sendt, var oblt. Sven Solberg , i avhandlin
gen 7,5cm feltkanon M/ 1901 . Historien bak dens utvikling og innpassing i tiden 1905 
ti11940 (1983), Forsvarsmuseets bibliotek, Oslo. Da jeg i artikkelen «Den hemmelige 
våpenhjelpen » i 1988 (Materialisten 1 /2/88) behandlet forsendelsen i en bredere sam
menheng, kjente jeg ikke til Solbergs avhandling . 

121 << Ad indstrukser i bruk av artillerimateriell. >> Udatert og ikke journalført notat av «R.H .>> 
(Rasmus Hatledai-LB) , Generalstaben IV, 111 . 

122 På spørsmål fra forfatteren har arkivar Magistad ved NSBs arkiv i Oslo opplyst at alt 
materiale om transporter til Finland i 1939-40 er makulert. 

123 «Angående oberst Ravnsborg vil jeg samtidig få understreke hans store fortjenester 
når det gjaldt å hjelpe Finland. Hans oppgave var bl.a. å ordne med transittlicenser, 
og dette skaffet han alltid uten videre for oss. Jeg hadde et utall konferanser med 
han, delvis alene, delvis sammen med kaptein Jusu, og han var alltid like hjelpsom og 
vennlig stemt. Jeg vil ikke unnlate å nevne, at han fra statens lagre skaffet 500 full
gode sadler, samt seletøy for flere hundre hester. Denne oppgaven ble løst av kap
tein Jus u og ingeniør Jordan i Oslo. ,, Se note 112. 

124 «Jeg hadde senere gleden av å motta tilbud fra ham på 13 stk. maskingevær samt 
100 000 skudd , som han (Ravnsborg - LB) til og med lovte å stille gratis til disposi
sjon . Dette tilbudet rakk riktignok ikke å bli effektivt før freden ble besluttet. >> Se note 
112. 

125 Av andre tiltak nevnte «J >> at den nye norske handgranatkonstruksjonen ble stilt til 
disposisjon. Prøver av den ble sendt til Finland. Hvis finnene var interessert, skulle 
de få hele produksjonen fra et av de verkstedene der den skulle produseres. Det 
fremgår også av rapporten at finnene gjorde flere innkjøp ved Norsk Sprengstoff
industri og Norma Projektilfabrik. Med Kongsberg Våpenfabrikk ble det forhandlet om 
kjøp av geværpiper, men ingen avtale ble gjort før fredsslutn ingen. Se note 112. 

www.larsborgersrud.no



I N TER N ASJONAL POLITIKK 383 
················ ············ ·· ····· ·················· ······················· ································ ········· ·· ····--

med betydelige leveranser fra Gullaug Fabrikker. Antakelig kom hoved
tyngden av kruttleveransene i gang for alvor først i annet halvår av 1940.126 

Leveransene er ikke utforsket. 
H vern tok beslutningen om å sende det norske krigsmateriellet? Hva 

visste statsrådene? 
Haakon Lie hadde ingen direkte kontakt med Nygaardsvold eller Koht 

om hjelp til finnene. Hans vei gikk via Oscar Torp og Trygve Lie. 127 Der
med må også begge disse ha vært orientert. Koht bekreftet senere sin med
virkning.1 28 Det samme gjorde Haakon Lie.129 Det er utelukket at Hatledal, 
Ravnsborg eller Laake kan ha tatt en beslutning av så stor forsvarspolitisk 
betydning på egen hand. Ljungberg var fullt orientert. Overfor Ravnsborg 
ba han uttrykkelig om å bli holdt utenfor. 130 Dermed bekreftet han ikke 
bare kjennskap til saken, men også til dens rekkevidde, og sitt eget ansvar. 
Antakelig var også Nygaardsvold inne i bildet i slutten av desember, da 
han vikarierte for Monsen. Men, som vi så, han rakk bare å ekspedere 
spørsmål om transitt og hjelp til finnene til UD før Ljungberg overtok. Vi 
må derfor la spørsmålet om statsministerens medvirkning stå åpent. 

Noe spor av en formell beslutning i FD finnes ikke. I den korrespon
dansen som angår saken, finnes det ingen referanser til noe vedtak. Det er 
derfor sannsynlig at det har vært avtalt et muntlig arrangement mellom de 
herrene som er nevnt ovenfor. 

Det er ingen tvil om resultatet. Kanonene kom til Finland og ble tatt 
kjærkomment imot. 131 

126 Kommandørkaptein W.H.C. Landgraff forteller at han som ansatt ved fabrikken høs
ten 1940 var opptatt med å ta ut av fabrikkens ammunisjonsbeholdninger krutt som 
passet for det finske kystskyts. Kruttet ble nominelt solgt til Norsk Sprengstoffindustri 
AlS (eier av Gullaug Fabrikker) , som solgte det videre til Finland, med tillatelse fra 
tyske og norske myndigheter. Brev til «Granskingsutvalget for befalet», 1.9.45 , eske 
bokstav L, RA. 

127 Haakon Lie i brev til forfatteren , datert 1.1.88. 

128 Han <<var i det minste med på det då Forsvarsdepartementet i løyndom fikk sendt eit 
feltbatteri vi ikkje lengre hadde bruk for». Halvdan Koht: For fred og fridom 1939-1940 
(1957) , s.124. Som vi ser, var Koht ikke så nøye med detaljene. Det var en bataljon, 
ikke et batteri. 

129 <<Vi sendte godt kamuflert 12 bergkanoner!» Hvem han mente med <<Vi» , er ikke godt 
å si. Han må i det minste ha ment at han hadde et visst ansvar. Haakon Lie: Loftsryd
ding, s.455. 

130 Hatledal bekreftet dette i en annen sammenheng. Hansteen hadde nemlig forstått det 
slik at de norske kanonene skulle sendes med vinterutstyr. Generalstabssjefen un
dersøkte om dette var tilfelle, og satte opp et håndskrevet notat: <<Mil.attacheen er 
nok feil underrettet her. Det art. materiell som avgis er på hjul og ikke med vinterutstyr. 
Jeg har vist statsraaden denne eks. og han ringte generalfelttøimesteren og fikk be
kreftet at så var tilfelle. Statsraaden vilde helst ikke ha noe med denne sak å gjøre.»>>Ad 
indstrukser i bruk av artillerimatriell.'' Udatert og ikke journalført notat av <<R.H.» Eske 
111 , Generalstaben IV, RA. 

131 l den finske generalstabens underhållsavdeling er de registrert mottatt i uken 22.-
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Bergensbanen med i krigen 
Jernbanen Bergen-Oslo var i ferd med å bli det viktigste sambandsmidde
let for vestmaktene til Finland. Krigsforsyningene kom med skip til Ber
gen krigshavn, som - fordi Norge var nøytralt - ikke var utsatt for noen 
blokade. Utenriksminister Halvdan Koht hadde personlig bedt Tyskland 
om et «gentlemen's agreement» om ikke å torpedere britiske eller franske 
skip som kom til byen med materiell til Finland.132 

I Bergen ble materiellet enten omlastet til tog, og transportert over 
land til Oslo, eller skipene fulgte norsk nøytralitetsfarvann til Oslo eller 
Trondheim, hvor omlastingen til tog skjedde. Til Finland gikk det over 
Kornsjø, Kongsvinger eller via Trondheim over Meråker. 

Det ble reagert skarpt mot omtale av sendingene i media.133 NSBs ho
vedstyre innskjerpet sine egne rutiner i to interne rundskriv den 15.januar. 
Det ene var myntet på NSBs eget personale. 134 Det andre var myntet på 

24.februar, med følgende kommentar: '' 12 st. 75 mm.kanoner m/01 samt 12 000 skott 
ti l desamma. Kanonene er av taml igen ålderstigen modell och kvaliteten på dess 
ammunition något diskutabel , bø r åtminstone testas føre bruk.» << Utvecklingen av 
underh.situationen under krigsv», n:o 1308/undh .avd ./40, datert 1.3.1940 7 HR/AMS. 
Dok. fra Finlands krigsarkiv, Forsvarsministeriets handelskontor, dok. om anskaffel
ser Sverige og Norge 1939-1946, sign.177717/ 7. Historiker Berit Nøkleby, som har 
bistått meg med å finne dokumentasjonen i finske arkiver, omtalte forsendelsen slik: 
<< Det kom altså frem , og du kan regne med at det var kjærkomment.. .Det var (likevel) 
ingen ubetydelig hjelp, finnene kjørte på denne tid med alt de hadde, inklusive kano
ner fra 1870!» Skytset fra Norge var norsk standardskyts, og var i 1940 en av de mest 
utbredte kanontypene i Europa. 

132 l en samtale med den tyske sendemann von Neuhaus ?.desember 1939 sa Koht ifølge 
sitt eget referat: << Eg sa at vi i Noreg gjerne ville la slike tilførsler ta vegen gjennom vårt 
land; men så spurdest det om tilførsler som kom over havet frå framande land, ville nå 
frelst fram til norsk hamn. Eg sa at eg kunne ha lyst til å høyre om den tyske regjeringa 
kunne tenke seg å lova at tyske u-båtar ikkje skulle torpedere skip med slik last ombord . 
Det måtte i tilfelle bli et gentlemen's agreement om dette. Neuhaus lydde med interesse 
på dette og lova han skulle nemne tanken for regjeringa si. >> UDs arkiv, dos. 38 P/39 l. 

133 Generalstabens etterretningskontor mottok melding om at folk på gaten i Hønefoss pra
tet om den første transporten fra Bergen og hva den inneholdt, til og med før den var 
kommet. En annen melding forteller at sønnen til stasjonsmesteren på Skotterud (sta
sjon øst for Kongsvinger) << Var kjent med >> en rekke detaljer i allierte våpentransporter 
som passerte stasjonen.Begge meldingene finnes i en egen mappe om dette som har 
følgende påskrift: <<Mappe 1/40. G.U.Jnr. 286/40. Diskresjon. Sirkulære fra Jernbanen 
ang. underretning om jernbanens trafikk.'' De er datert 22.1 og 24.1.40. Mappen er å 
finne i Generalstaben IV, 349, RA. 

134 Teksten lød: ''Under den nåværende situasjon må det ikke bli gitt noen uvedkommende 
-herunder avisene - opplysninger om de transporter som foregår ved jernbanen, hverken 
i de tilfelle det måtte gjelde spesielle forhold eller transportene i sin alminnelighet. Jern
banens personale må hver i sin stilling være oppmerksom på uvedkommende som kan 
tenkes å søke opplysninger om gods som er bestemt for utlandet og melde av til nær
meste overordnede alle mistenkelige tilfelle.>> <<Underretning om jernbanens trafikk m.m.>> 
Datert 15.1.40. Generalstaben IV, 349, RA. 
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havnearbeiderne. 135 Samtidig var militære sikringstiltak av ekstraordinær 
karakter under forberedelse for Bergensbanen, som nå var blitt selve 
legemliggjørelsen av norsk nøytralitet, og hadde fått storpolitisk status. 

Opprinnelig hadde det eksistert et hemmelig opplegg for militær 
jernbanedrift, som del av det omfattende «Regler for opsetning og anven
delse av sikkerhetsvakter, ordensvern og jernbanevakter i tilfelle av uro
ligheter» fra 1922. 136 Den militære jernbanedriften innenfor dette syste
met ble imidlertid avviklet i 1932. 

Da våpentransportene kom i gang, ønsket Bergen jernbanedistrikt mi
litært vakthold. 137 Distriktskommandoen støttet dette og henviste til de 
spesielle transportene, den alvorlige internasjonale situasjonen, samt fa
ren fra norske eller andre «illgjerningsmenn». 138 I et eget skriv samme dag 
beskrev distriktskommandoen situasjonen som temmelig akutt. 139 

Også hovedstyret i NSB tok vaktholdet opp med KG. 140 Den 8.februar 
samtykket FD i at jernbanevakter ble satt opp slik det var foreslått. 14 1 For 

135 Det skulle ikke være tillatt å føre opp skipets navn på forsiden av vognlappen som 
skulle følge med de enkelte vognene. Kun spedisjonsfirma, evt. rederi samt nummer 
på bryggesporet skulle skrives på forsiden av vognlappen . På baksiden av vogn
lappen derimot skulle skipets navn skrives. Den vanlige havnearbeider kunne der
med ikke se skipsnavnet. «Merking av vognlaster. » Datert 15.1.40. 

136 Om dette reglementet, se Ottar Strømme: Den hemmelige hæren (Oslo 1978), s.77 
og 166. 

137 Bergen jernbanedistrikt tok rundt årsskiftet kontakt med 4.distriktskommando for å få 
til en bedre sikring. Jernbanedistriktssjef Christie « ... fremholdt at han under den nu
værende situasjon med spesielle og betydelige vest-østgående transporter anså det 
meget heldig om ihvertfall de større broer ble bevoktet>>.» Oppsetting av jernbane
vakter ved Bergensbanen >>, datert 11 .1.40. Generalstaben 0379 1940. 

138 « ... Distriktskommandoen deler Distriktssjefens oppfatning ikke bare med tanke på de 
spesielle transporter som pågår for tiden , men hensyn tatt til den alvorlige situasjon i 
sin alminnelighet.>> Brev om dette ble sendt til KG den 11.januar. Dagen etter fulgte 
forslag til «Direktiv>> for hvordan jernbanevaktene skulle settes opp. l dette «Direktiv
et >> ble den mulige trussel i fredstid presisert til «Illgjerningsmenn av fremmed eller 
norsk nasjonalitet>>. «Direktiv for jernbanevaktchefen på Bergensbana innen 4.Kom
mandodistrikt>>, datert 12.1.40. Generalstaben 0421 1940. 

139 «Denne bane er allerede i dag av så stor betydning for transitt av varer til og fra 
krigførende land, at en ikke kan se bort fra faren for en ødeleggelse av banen ved 
illgjerningsmenn. Imidlertid vil Bergensbanen bli av enda større betydning hvis Norge 
blir innviklet i den europeiske krig .. . >><< Militært vakthold av Bergensbanen innen 
4.Kommandodistrikt >>, datert 12.1.40. Generalstaben 0421 1940. 
Det første skrivet om denne saken fra 4.DK til KG var datert 5.1.40. 4.Distrikts
kommando hadde i tillegg til de refererte henvendelsene også sendt et telegram den 
11 .januar, og nok et skriv den 5.januar. Det ble til sammen 5 henvendelser til KG om 
samme sak på en uke. Det var høyst uvanlig , og tyder på at temperaturen må ha vært 
høy på stabskontoret på Bergenshus. 

140 Som tok den opp umiddelbart med forsvarsministeren . 

141 Samtidig skrev KG til 2. Distriktskommando og ba om at det måtte bli utarbeidet pla
ner for den øvrige delen av Bergensbanen, fra fylkesgrensen på Hardangervidda og 
østover. 
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å forsikre seg om at det ikke var kommunister blant de innkalte mannska
per, hadde Hatledal allerede tatt initiativ til en gjennomgang av de inn
kalte.142 Hvor mye krigsmateriell kom gjennom Norge? Hvor mange mann
skaper? Det lar seg neppe lenger påvise. 143 Men jeg antar at en betydelig 
andel av den totale hjelp- utenom den tysk-svenske- kom denne vei. 

Da fredsavtalen ble undertegnet den 12.mars, bestod den svenske avdel
ingen av frivillige- «Svenska Frivilligkåren»- av 8260 svensker og 727 
nordmenn. 144 Den norske styrken hadde ikke vært i kamp, men hadde hatt 
to døde, av dem en løytnant. 145 Svenskene hadde 31 savnede eller drepte. 

Regjeringen hadde ikke latt offiserer reise til Finland offisielt. Det var 
grunnen til at den norske kontingenten kom til å stå under svensk kom
mando, med svensk befal. Det dro likevel endel offiserer, og det var i gang 
forsøk på å få sendt flere, på tross av at dette to ganger var avslått av 
regjeringen. 146 Det lyktes også å verve 33 bilmekanikere, som dro den 
l.mars. 147 

Fra svensk side gikk det adskillige mengder utstyr. Ifølge en kilde gikk 
20-30% av landets krigsforsyninger til Finland og ble kontinuerlig erstat
tet med nytt materiell fra Tyskland. 148 En norsk kommentator hevder at 
det fra svensk side ble sendt betydelige mengder. 149 Danske frivillige ut-

142 «Generalstaben er blitt kjent med at det i den siste tid har forekommet fr ivillig inn
rullering av kommunister som tidligere har unndratt seg militærtjeneste. Generalsta
ben ber i den anledning Generalkrigskommissæren om å undersøke om i hvilken 
utstrekning det for tiden foregår en frivillig innrullering av folk som tidligere ikke har 
meldt seg til utskriving i rett tid. Det bes også om mulig opplyst hvor stor del av disse 
folk antas å være kommunister. » «Frivillig innrullering av kommunister», datert 2.2.40. 
Fra Hatledal til Generalkrigskommissæren , Generalstaben IV 335/1940. 

143 Se note 122. 

144 «Rapport fra Finnlandskomiteen ", s.18, satte tallet på norske frivillige til 725 . Den 
tilsvarende svenske komiteen avga en liknende rapport , og den oppga 727 norske 
frivillige i tillegg til de 8260 svenske. << Finlandskommiteens verksamhet och de frivil
liga svenske fbrbanden i Finland 1939-40>>, Stockholm 1941. 

145 Løytnant Abraham John Christensen . 

146 «Frivillige til Finnland>>, datert Oslo 2.3.40. G.U.776 1940 (Generalstabens Utenriks
avdeling). 

147 «Rapport fra Finnlandskomiteen», s.12. Samme sted nevnes det at «myndighetene 
sannsynligvis ville gå med på at 1 O a 12 vernepliktige befalingsmenn ville kunde 
sendes til Finn land». General Aavatsmark fikk beskjed om dette den 16.2. Noen da
ger tidligere skrev generalstabssjef Rasmus Hatledal at 1 O offiserer ville få reise . 
Hvordan dette ble behandlet videre , er ukjent. Det er imidlertid ikke tvil om at det var 
offiserer blant de frivillige. F.eks.var en av de to falne løytnant Abraham John Chris
tensen. Se «Rapport ... '', s.19. Christensen hadde vervet seg i Stockholm og figurerer 
derfor ikke på listen over norske frivillige i «Svenska Frivilligkåren >>. En nærmere 
undersøkelse av svensk materiale vil kunne bringe på det rene hvor mange offiserer 
som deltok på tross av det offisielle forbudet. 

148 Ifølge bankier Marcus Wallenberg. Nevakivi, s.84. 

149 «84 000 geværer, 575 mitraljøser, maskinpistoler etc., 85 tankkanoner, 112 feltkanoner, 
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gjorde ca.900 mann, av dem 15 offiserer. 150 En amerikansk kontingent 
utgjorde ca.250 mann.15 1 

Britene sendte 40 ambulanser, som fed personell ble fraktet den van
lige veien på Bergensbanen. Transport9n vakte oppstyr på grunn av perso
nellets uniformer. 152 Britiske frivillige reiste samme veien, til sammen 225 
mann. 153 

Alliert krigsmateriell kom i betydelige mengder, men det er vanskelig 
å gi nøyaktige opplysninger. 154 

Bistand etter fredsslutningen 
Freden i Moskva den 12.mars kom som resultat av det finske militære 
sammenbrudd på den karelske fronten etter den l .februar, og landet lå 
åpent for okkupasjon. I Norge og Sverige var det frykt for at det ville føre 

104 luftvernkanoner, 24 fly, 50 millioner patroner og 300 000 granater». Egil Daniel
sen: Norge-Sovjetunionen, s.229. Danielsens kilde er Norges Krig 1940-45, Bd.lll , 
s.349. 

150 «Vedtagelsen av fredsoverenskomsten i Finnland. Frivillighets-bevegelsen. Nordisk 
Forsvarsforbund m.v. », datert Helsinki 16.3.40. Generalstaben 3058 1940. 

151 Hansteen oppgir dette tallet i et skriv til Hærens Overkommando, datert 8.6.40. 
Militærattacheen 100/40. 

152 Den tyske sendemannen i Oslo forlangte forklaring på hvorfor britisk personell opp
holdt seg flere uker i Asker. Grunnen var at de ventet på selve ambulansene. 

153 De reiste i sivil som «turister>>. Uniformene fikk de først ta på seg i Finland. Det var en 
pussig detalj ved uniformene. Luemerkene og knappene var merket «IN >>, - som kunne 
bety intervensjon. Forklaringen på merkene var følgende: Som tidligere nevnt var 
den britiske Finlandskomiteen en slags fortsettelse av den såkalte «Non-lntervent
ion >> -komiteen under den spanske borgerkrigen. Bl.a.overtok de uniformseffekter, og 
blant dem var det luemerker og knapper med «NI >> på ( «Non-lntervention >> ). Merkene 
ble bare snudd «på hodet>>. At de hadde slike mengder av dem at flere hundre mann 
kunne utstyres, tyder på at det må ha vært store planer. Nevakivi , s.177. 

Britene fordelte seg på de fire banene til Sverige. Den 11.mars visiterte den norske 
vaktbåten «Kvitøy >> den britiske dampbåten «Briarwood >> utenfor Narvik og oppdaget 
12 «turister>>, av dem en general. De 12 tok første tog fra Narvik. «Engelske offiserer 
på gjennomreise over Narvik>>, datert 28.3.40, fra 3.Sjøforsvarsdistrikt til Kommande
rende Admiral. K.A.3532 1940. 

154 Nevakivi , s.80-83. Nevakivi skiller ikke klart mellom materiell som ble lovet og mate
riell som ble levert. Han oppgir at britene ga 52 fly, og av dem 24 Blenheim bombefly, 
25 1 05mm haubitser, 24 tunge luftvernkanoner, 24 trekkvogner for artilleri , 4 panser
vogner , store mengder av varierende typer ammunisjon . Franskmennene sendte et 
stort antall jagerfly, 12 7,5cm feltkanoner, 12 1 05mm haubitser, 24 155mm haubitser, 
over 1 00 rekylfrie kanoner, 1 00 bombekastere, store mengder ammunisjon av for
skjellige typer. 
Hansteen skrev i en rapport 6.2 at 100 fly var levert pr.26.1. Pr.samme dato var i alt 
41 O fly lovet, fra Storbritannia, Frankrike, Italia og USA. Flyene kom for det meste 
pr.jernbane til Sverige, hvor de ble montert. Ved grenseovergangen Haparanda-Tornio 
ble alt omlastet til vogner med finsk sporvidde . «Krigsmateriell til Finnland >>, datert 
Helsinki 9.2.40. G.U. 0517 1940. 
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til masseflukt til Sverige og Norge. Den tidligere utenriksminister Sandler 
hadde spådd i den svenske riksdagen at det ville føre til « ... den finske 
folkstammens bosetting i Sverige og Norge».155 Det var ville spekulasjo
ner om at fronten ville flytte seg vestover. 

Ingenting av dette hadde med virkeligheten å gjøre. 156 Finnene ønsket 
å unngå okkupasjon, og Sovjet hadde behov for sine tropper andre steder. 
Finnene hadde kjempet energisk, og det er ikke vanskelig å forstå at de 
oppfattet fredsvilkårene som harde. Sett i forhold til de store sovjetiske 
tap og det totale finske militære sammenbrudd må imidlertid skjerpingen 
av de sovjetiske kravene ses på som moderate. 157 Et ytterligere tegn på 
sovjetisk moderasjon var at de sovjetiske styrkene trakk seg ut av Petsamo
området, og den finsk-norske grensen fra 1920 ble gjenopprettet. I Norge 
kom meldingene om freden og fredsvilkårene som en overraskelse for 
mange. At Sovjetunionens krigsmål i grove trekk var de som landets di
plomati hadde hevdet hele veien, og ikke total underkastelse eller forts et
telse av krigen inn på svensk og norsk område, ser ut til å ha vært vanske
lig å godta. Forsvarssjefen i Øst-Finnmark, som presumptivt skulle be
sitte den største militære ekspertise på finske forhold, meldte inn til Gene
ralstaben at finnene forberedte seg på ny krig.158 På norsk side holdt stor
tingspresident Hambro en radiotale i NRK den 13.mars, som på sovjetisk 
side ble oppfattet som en ren oppfordring til revansjekrig.159 

Hansteen engasjerte seg nå for å skaffe mer våpen. 160 Den 18.mars skrev 
han til Wrede Holm i anledning den norske artilleribataljonen. 16 1 Et par 

155 Johan Michelet til UD 13.1 .40. Sandlers tale ble holdt den 12.1.40. Generalstaben 
0871 1940. 

156 Den norske sendemann i London , Erik Colban , rapporterte den 29.februar 1940 hjem 
referat av en fortrolig samtale med den sovjetiske ambassadør i London, Ivan M.Maiskij . 
Maiskij ga en gjennomgang av de sovjetiske mål med krigen og ga også uttrykk for 
sovjetisk frykt for Tyskland. Han etterlot ikke noe rom for uklare fortolkninger av sov
jetiske hensikter. UDs arkiv, dos. 35 G, sak 2. 

157 Nå omfattet de også Ladogasjøens nordbredd og områder i Midt-Finland, samt hele 
Fiskerhalvøya og hele Det karelske neset. 

158 l en etterretningsrapport av 26.mars rapporterte stabssjefen for forsvarssjefen i Øst
Finnmark, kaptein Erling Søvik, til generalstaben at de finske krigsoperasjonsområdene 
ble opprettholdt, at nye årsklasser ble innkalt, at utdannelsen av nytt befal ble forsert , 
og at arbeidet med å skaffe mer krigsmateriell fra utlandet ble intensivert. «Krigen er 
ennu ikke slutt >> og «det kommer nokk å skje naget om ikke så lenge >>, kunne han 
berette at hans finske venner uttalte. Generalstaben IV, 349. 

159 «Ingen rettskrenkende og urettferdig fred har kunnet bestå meget lenge. l finske hjer
ter og i våre hjerter vil det leve deres dikters ord : << An kommer dag >> .>> Talen ledet til at 
Molotov valgte å avvise tanken om et nordisk forsva rsforbund, som han tidligere hadde 
stilt seg positivt til. Bergsgård , s.150. 

160 Samme dag som fredsbetingelsene ble undertegnet av den finske forhandlings
delegasjonen i Moskva, formidlet han kontakt til den norske Generalstaben for en 
forbindelsesoffiser fra det finske Hogkvarteret, som skulle til Oslo for å skaffe mer 
krigsmateriell. Grankulla 12.3.40. Militærattacheen 45/40. 

161 Kanonene kom til Finland uten reglementer og beskrivelser. Det hadde dermed opp-
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dager senere ba han om å få forlenget oppholdet i Finland ytterligere, og 
om å få nok en mann til legasjonen for å hjelpe med de militære sakene. 
Den 30.mars reiste han til Rovaniemi for å inspisere de norske frivillige. 162 

Den 14.mai ba Hansteen på vegne av den norske overkommandoen det 
finske Hogkvarteret om å få overlatt 50 kilometer feltkabel. Videre ba han 
om å få igjen den norske artilleribataljonen og det som var igjen av am
munisjonen.1 63 

Senere kom forespørsler om annet krigsmateriell, ryggsekker, skotøy 
og sportsklær, og til slutt- ganske ynkelig- om poteter. Forespørselen må 
forstås på bakgrunn av at det var nærmere lO 000 frivillige i Finland, og at 
den finske krigsmakt hadde mottatt betydelige mengder våpen og utstyr, 
det meste som ren hjelp. 

Finland avslo alle forespørsler. I stedet innførte landet eksportforbud 
og utreiseforbud, det siste også for de utenlandske frivillige. 164 Som følge 
av dette endte flere av de frivillige som tyske krigsfanger. 165 

Hansteen samarbeidet videre med det finske etterretningsvesen etter 
9.april og 6.juni. Det er uklart når samarbeidet tok slutt. 166 Det kan se ut 

stått problemer for brukerne. To svenske offiserer som gjorde tjeneste som frivillige 
ved bataljonen , kontaktet Hansteens svenske kollega for å rette på mangelen. De 
ønsket både reglementene og instruktører. Både Ravnsborg og Hatledal mente at 
materiellet var så enkelt at det ikke kunne være behov for dette . Grankulla 18.3.40. 
Militærattacheen 51/40. 

162 Datert Helsinfors 30.3.40. G.U.1121 1940. 

163 « ... Således som situasjonen har utviklet sig i Norge er man også kommet i den ube
hagelige stilling å måtte spørre om det skulde være mulig å få tilbake en mindre del 
av de ryggsekker som blev sendt hit under krigen mot Rusland, samt å få gjenerhverve 
de norske feltkanoner som blev levert Finland med tilbehør og gjenværende ammuni
sjon .•• Hansteen til Finske Armeens Hbgkvarter, datert 14.5.40. 

164 Det eneste Hansteen oppnådde, var å få tilsagn om at den norske regjeringen kunne 
få overta et innkjøp av bombekastergranater fra USA som var bestilt til Finland. Noen 
praktisk betydning fikk det ikke fordi leveransene ikke kunne nå frem i tide. Hansteen 
til Hærens Overkommando, datert 22.5.40. Militærattacheen 80/40. 

165 Av de britiske prøvde noen å ta seg hjem igjen, men oppnådde å bli arrestert av 
tyskerne 9.april i Oslo. Andre satt i leire i Finland i mange måneder før de kom seg 
over til Sverige, eller til den gamle fienden , Sovjetunionen. Ironisk nok var det de 
siste som klarte å ta seg tilbake til Storbritannia. Nevakivi , s.178. 

166 6.juni skrev han til Hærens Overkommando og informerte om et nytt samarbeidspro
sjekt. Han hadde avtalt med det finske overvåkingspolitiet at en finsk-kanadisk spion 
skulle skaffes hyre på et norsk fiskefartøy som skulle drive fiske på Sovjetkysten . 
Spionen ble betalt av britisk Secret Service. Materialet han skaffet frem, skulle gå til 
norske og finske militære myndigheter. Det var finnene som hadde skaffet mannen, 
men det var oberstløytnant Os i Kirkenes som skulle stå for det praktiske arrange
mentet i Norge. Dagen etter skjedde kapitulasjonen i Nord-Norge. Hansteen var ikke 
informert, og skrev denne dag nok et brev om samme sak. Han ba om at arrangem
entet med den finske spionen ikke ble meddelt videre til britiske eller franske myndig
heter i Nord-Norge, fordi finnene hadde bedt spesielt om dette. Hansteen til HOK, 
datert Helsingfors 6.6.40. «Finsk etterretningsmann i norsk tjeneste••. Militærattacheen 
99/40. 
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som at hans finske etterretningskontakter ble beholdt og senere overført 
til militærattachestillingen i Stockholm, hvor Hansteen gjorde tjeneste i 
1942. Da Hansteen ble kalt til London og utnevnt ti l Forsvarssjef i 1942, 
overtok Ørnulf Dahl hans stilling i Stockholm, og også hans finske kontakter. 

Fra «streng» til «velvillig» nøytralitet 
Norge hadde basert sin sikkerhetspolitikk på internasjonalt samarbeid og 
kollektiv sikkerhet inntil 1938. Etter den tyske anneksjonen av Østerrike 
dette år var det bare Sovjet som tilbød en kollektiv, bindende allianse mot 
Tyskland, knyttet til militære forpliktelser. Etableringen av den strenge 
nøytraliteten i 1938 var drevet frem av frykt for at Norge skulle bli et ledd 
i Sovjets politikk for den kollektive sikkerhet gjennom Folkeforbundet. 
Alle politiske partier- unntatt NKP - stod sammen om å avvikle den 
kollektive sikkerhetspolitikken. 

De forskjellige fremstillinger av norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk 
før 9 .april har i større eller mindre grad undervurdert at det reelle innhold 
i denne nøytralitet var at den først og fremst var rettet mot sovjetisk uten
rikspolitikk. Sett i dette perspektiv var det betydelig kontinuitet mellom 
norsk politikk før og etter perioden 1938-40, selv om nøytraliteten endret 
seg til alliansepolitikk etter 1945. De historikerne som i etterkrigstiden 
har argumentert for at Norges nøytralitet før 1940 var et hinder eller en 
svekkelse for landets forsvar, baserer seg på en formalargumentasjon mot 
nøytralitetsbegrepet i seg selv, ikke på realitene- innholdet- i denne po
litikken, nemlig at den svekket den kollektive sikkerhet mot Tyskland. 
Det var dessuten ikke nøytralitetspolitikken som svekket det norske felt
artilleriet, men bruddene på den. 

Fra aktivistisk side kom både Sverige og Norge under sterkt press for å 
tre inn i krigen på finsk side. Imidlertid ble det snart klart at særlig Tysk
land, men også de vestallierte, ønsket en nordisk nøytralitet for å sikre de 
betydelige militære hjelpetransporter til Finland, både fra Tyskland gjen
nom Sverige, og fra vestmaktene gjennom Norge. Bergensbanen ble ga
rantist for norsk nøytralitet. Fra tysk side ble det gitt uttrykk for velvilje 
overfor norsk og svensk hjelp til Finland, og advarsel mot å tre inn i kri
gen på finsk side. 167 

Norges nøytralitet kom under særlig press den 6.januar 1940, da regje
ringen ble anklaget av Sovjet for omfattende nøytralitetsbrudd og de facto 
krigsforberedelser. Den norske regjerings svar var i hovedsak i strid med 
kjensgjerningene, ved å benekte norsk militær hjelp samt transitt fra an
dre stater. 

167 Fra den tyske militærattachee Rossing og den tyske marineattachee von Benin , begge 
i Finland, til Hansteen. Rapport til Generalstaben 4.2.40. Generalstaben IV, 11 O, RA. 
Koht var helt på det rene med at Tyskland i så fall hadde grepet inn. Koht i skriv til 
legasjonen i Paris, 26.3.40. UDs arkiv, dos. 38 P, 6/39. 
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Våpenhjelpen til Finland, som utgjorde en vesentlig del av Norges be
holdning av artilleri og ammunisjon, var et klart brudd på den strenge 
nøytralitet som regjeringen selv viste til. Norge hadde også engasjert seg 
i spionasje mot Sovjet for det finske militære etterretningsvesen, en virk
somhet som neppe kan ses som forenlig med streng nøytralitet. Det må 
derfor være rimelig å revidere forestillingen om at Norge inntok en streng 
nøytralitet under Vinterkrigen. Det er mer korrekt at den strenge nøytrali
teten ble uthulet gjennom uoffisielle, men bevisste nøytralitetsbrudd, som 
direkte og indirekte svekket landets forsvarsevne kort tid før den 9 .april. 
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