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Skønt den kreds af mennesker der endnu fæster lid ti l skrønen om "trus len fra øst" - der var den i hvertfald formelle anledning til oprettelsen
af NATO - bl iver mere og mere indsnævret, fornyer og udvider dette foretagende ti l stadighed sin enorme kapacitet. I de første 25 nr af sin
levetid har NATO anvendt den næsten ufattelige sum af over l ,8 billioner dollars ti l sine krigeriske formål. Under store ofre beta l t af de
menneske-masser, der blev smedet i de atlantiske lænker for et kvart
årh undrede siden. I et tilsvarende omfang som optøningen af "den kolde
krig '" s barske kl ima skred frem, formindskedes troen på NATO's oprekl amerede rolle som "den frie vestlige verden"'s forsvar imod den "rø de fare "
Oog ska l det på ingen måde bestrides, at se l v om denne stadig i højstemte øjeblikke anvendte l øgnhistorie forlængst befinder sig uden for tro værdighedens grænser, så har NATO fortsat en overordentl i g vigtig forsvarsfunktion: Nemlig forsvaret af det samfundssystem, hvoraf den er
rundet - både mod ydre og indre fjender. Det er den sidste funktion vi
i denne pjece skal beskæftige os med.
Den del der er rettet imod folkene og de folkelige bevægelser i NATOlandene selv - den del af NATO's funktioner, der ha r til opgave med alle
midler at sikre et uretfærdigt og overlevet samfunds fortsatte beståe n.
Med alle midler! Selv om alliancens "ydre" fundament, i folkenes bevidsthed, er ved at slå revner er der ingen grund til at tro, at NATO blot vil
smuldre bort. I deres umættelige begær efter profit har ":Jøder;s kræmme r e"
- de store monopoler og_multina t ionale selskaber - stadig brug for et
stærkt militær til at beka:mpe det de, med deres specielle sprogbrug kalder "indre uro og oprør " . For at sikre at deres "lo_v og orc!en" til stadig·hed måtte herske - imod folkenes interesser og demokratiske rettigheder!
Til den ende gennemfører NATO med tætte mellemrum omfattende fæl lesøve l ser - "borgerkrigs-spil" - hvorunder øvelsesgrundlaget gøres så "realistisk" som muligt. I disse mange NATO-øvelser deltager ikke blot militæret. Også det såkaldte civilforsvar, hjemmeværn, politi, ministerier og
andre civile myndighecter og institutioner inddrages og koordineres i øvel serne til "bekæmpe l se af indre uro og oprør". Herunder udpeges - som de
følgende sider vi l give en række eksempler på - fuldt legale og lovligt
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eksisterende navngiv,1e grupper, orgdn i.;dtione1· og en ke1tpe r·so11er som
"Femte kol orme'', der ur.de r øvelserne bl i vet· "bekæmpet på et r eali stis k
grundlag". Narve rrædal-sagen i Norge giver det friskeste eks e!llpel :
Tr ædal-sagen
Eger.tl i g er der. overskrifL, hvorunder vi bringer denne kortf3.ttede redeg11re l se ,( der vil s ene re biive udgi vet en he l bog

0111

cte hi::r ~ehan,flede

i:,roblemer) noget misvis ende. Den er de-c al den ;;tund ret ss«grn imod den
værnepl i gti ge soldat Na rve Trædal ikke kan trækkes ud af sin samme11hæng med det anti-mil ibristisk~ arbejde_ den norske "venstrefløj" og
andre demokratisk sindede menneskzr- hd r udført i dette å:--ti . Uv i ljen
i mod Norges med I em8skab af NATO og mi sti 11 iden t"il de n. ,,orske NATO- off i cerskaste e r støt st i gende ·i vort nroderfol k - ikke mindst iblandt de
værnepl igtige soldater s el" · Så ledes vi:;te det sig ved et landsomfattend e
soldater-talsmandsmøde for adskillige måneder siden , at kun een af so1date i--til1idsmændene gik ind for r. ot·s k medl emsskab af NATO. Når vi all i geve l s.a.s. har tildelt Narve Triedal "titeiro"ilen" er det ford i i
sær lig gr ad denne soldat - i~ennem r etssagen imod ham for at have rø bet "militære hemmel igheder" - mere end naget andet har "tegnet" den
aktu el le no r s ke situati on på disse område r . Som kilde ma t eriale er i
stor grad a nvendt referate r og a rtikler fra de t r e socialisti s ke ugeb 1ad e Ori ent er ing, Fri heten og KLas sek ampen, de;- a 11 e har bragt den
mest detal.jerede og fyldige or.,tale a.f begivenh edern e. Ligel edes e r
bragt materiale fra "Støttekom i teer. fcr Narve Træda1 ", samt enkelte uddrag fra rien borger] i ge pr esse mm. Se 1v om vi

~

som a 11 erede nævnt -

har taget vo rt udgangspunkt i netop Narve Træda l -sagen sky nde r vi os
at understrege, at s åd anne begivenheder der førte til denne retssag
på ingen måde er enestående i Norges NATO-historie ( e 11 er i andre NATO~ landes for så vidt).

Mi 1i tær r ea 1 i sme
Naturligv i s må en hvilken som heist mi1itær øvehe være så nær virkeligheden (den tærikte) som muligt. Denne selvfø1gelighect indebærer derimod
på ingen måde, at det i øvelsesøjemed kan være militære t tilladt at
udpege bestemte - og navngivne - de"ie af befolkningen som "Fjenden"
(hvilket det da heller ikke er ifølge norske øvelsesdire ktiver). Sker
naget sådant er der ikke længere tale om blct og bart en militærøvelse, men der imod om oolitisk s tilli ngstagen til bes t emte politiske opfattelse r i det egne fol k. Men laa os se på et tørste eksempel på "militær realisme". Det første "øvP.lses"-telegram der kom offentl igheden
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til kendskab var i vinteren 1971. Det var under øvelsen kaldet "Good
Hea rt ". Vi bringer det i den nors~e version :
"nato confedential e-150 exercise good heart
1. in tet å meide
2. int (ell. s u f og f n 1 grupper agiterte fe>r ::;trei k flere stecler sær~i9 i trondl:jem og namsos, For øyebl i kket uro i h3 11necmr og sit.downstre ik!"r ,,ed bedrifte:-- i trendhjem. særlig utsatt e:r trc. nci hj em mek verksted,
marienborg jv-verksted marienbo rg , nht, niht. agitasjor. muiigens årsak
ti, svakt oppmøte ved hrgr i/r 12 . hva~sn 124 melder sjik3.ne, ukvem~ord,
sneba llkastn ing mot liv-post en. n s b melder svikt i oppmøte blant togpersonalet.
.
3. politiet i ålesund nar arrestert en del perserer mistenkt for Sdbotasje. ~vanlig interesse for depot~r i ålesund. i molde ffiislykket forsøk pa
sprengning av ferjeleie. mange an·estasjoner· .
excrcise exercise
exereisP"
Dehne øvelse var en såkal~t "bl andet øvelse " (~t komb ineret civil ou militær art og rettet 1::1od "ind r e 'i'jender" ) . Sorn det vil fremgå af telegrammets ord lyd udpeges bl.a. den eks1sterende po1iti5ke ungdomsorgani sation SUF og Flil-grupperne (vietnamkomiteer ), Jigesom det udpegrr eksis terende virksomheder som (potentiel l e?) "fjEnder ". Om den ne øvelse oplyser "Støttekomiteen f or Narve Trædal " bl.a.: Øvel sen "Good Heart" ble~
afholdt engang i januar/ feb ruar 1971. Den ~ar en "stabsøvelse • hvor alle
NATO-stabe i Europa var mea. Meningen med øv el sen var, at stabene ~kulle få en virksi ighedstro træn i ng i at bedømme og håntere er. tænkt kri gssitua tio ;1. Næsten ingen andr e end de in,p1ic:erede mili t ærfo'ik f i ~ at vide hv ad "Good Heart" egentl i g dre jede sig om. Erik Himle , departeme:itsc:h ef i forsvarsmini steriet på den ti d hvor "Good Heart" forcg i k, har siden forta l t at h~n ikke vi dste mere om øve lsen end navnet. Det vi r i
april måned , efter at "i<lassekamoen" og "Dagbladet" havde slået øvel;;en
stort op.
Artii<lerne om Good Heart vakte i: , etyd eiig <:psigt. Grunden var i særlig
grad den omtalte "fortrolige" ::el ex-melding der blev offentliggjort .
Denne melding viste at forsvaret under "Good Heart" - altså i en tænkt
krigssituation - anså bestemte dele af folket som en trolig og mul ig
femte-kollene. · Som det fremgår af teksten gjaldt det så vel n~v ngivne,
politiske organisationer som strejkende arbejdere ved en del af Trondheims virksomheder ! Antage lig v~r meldingen gået via Kols;s (det norske ·
NATO-hovedkvarter) til NATO-hovecikvarleret i Bruxelles - afsendere~
var en efterretningsoffic2r i Ncrd-Nn:--ge. Reaktionen på nyheden var,
som torventeligt , særdeles kraftig - særlig blandt arbej derne i Trond··
heim. H~f bringes et udd rag f r a en Jdtal else iedt&get af Trondheims
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···Fa'g'I ige Fællesorganisation: " .... det er yderst skræmmende at højere
norske off i ce rer leger borger-krig, med fagorgan i se rede arbej dere på
navngivne arbejdspladser som µotentielle fjender, som det skete i forbindelse med mil itærøveisen "Good Heart" i vinter" . .
" .... de fagorgan15erede arbejciere nverken kan eller vil finde sig
at blive betragtet som potentielle landsforræddere. Denne sag er af
en så yderst alvorli~ karakter, at vi må kræve en grundig undersøgeise heromkring og at alle fakt i ske forhold bliver lagt på bordet•.
Herudover blev øvelsen fortolket på forskellige måder. Enkelte - som
f.eks. Dagbladet - kaldte øvelsen en skandale. Andre satte den i forbindelse med hemmelige NATO-planer og anvendelse af militærn,agt imod
det norske fo1k - som tilfældet var i Grækenla1,d. Forsvarsmir.ister,
Alv -Jacob Fostervoll, udtalte at der var sket en fejl under øvelsen og
at det var sket uden Je ansvarlige politiske myndigheders vidende.
~erimod benægtede han (naturligvis) at der fandtes planer om at slå en
evt. "indre ut·oa ned i Norge.
Efter den meget omtalte øvelse blev der udsendt et ''direktiv for øvelsesvirksomhed i Forsvaret". Vi citerer herfra side 16 punkt 72, der i
dansk oversættelse lyder:
"Brug af tænr.t femtekolonnevirksomhed under øvelser.
I forbindelse med tænkt femtekolonnevirksomhed som forudsættes at i ndgl i en øvelses hændelsesforløb, skal der ikke anvendes navne på eksisterende po 1i t ·i ske parti er og grupperinger, men i stedet ska 1 benyttes
benævnelser som "femtekolonnister", "orange sympatisører " , "ekstremistiske grupper" o.lign . Sådanne g~uppedannelser må ikke sættes i forbindel5e med navne på virksomr.eder, skoler eller andre eksisterende inst ituticner".
At denne instruks ikke bl iver overholdt, skal vi senere få at se.
"Strong Express"
Hed nok en NATO-øvelse imod "indre uro", som blev afholdt i Norge 1 september 1972. Det var en af de største NATO har gennemført . 64.000 mand,
300 fartøjer og 700 fly fra samtlige NATO-lande deltog i øve lsen , der
for størstepartens vedkommende foregik i Nord-Norge . Et af hovedformålene var at. opøve NATO-alliancens mobile styrker (AMF) også kaldt "NATO-brandkorpset ". Den italienske avis, "Lotta Continua" kalder AFM for
NATO's anti-oprørsstyrke. Den 27.9.1972 kan den vesttyske kristelig-demokratiske avis "Frankfurter Allgemeine Zeitumg" meddele om "Strong Express"-øvelsens rammer: "Den (øvelsenJgår ud fra at der hersker uro i
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skandinaviske byer, særlig i svenske og norske. Venstreorienterede grupper demonstrerer i gaderne og forlanger NATO ud af Norge. På flyveblade
fortælles udførligt om·aktionerne, som i sit omfang slet ikke er truende . Men åbenbart opmuntret af radikale elementer vil gadedemonstrationerne alligevel svulme op. De som står bag vil udnytte den forventelig
latente forsvarsuvilje i Skandinavien". Disse.urolige forhold skulle
så lede til invation fra Sovjet("orange styrker"). NATO' _s styrker ("Bl å
styrker") skal komme til hjælp, 4.000 mand bliver J.and sa t på Dyrøy
Troms.
Den første melding der afsløres er en øvelsesmelding. Indho ldet er konstrueret og rapporterer om "undergravende virksomhed". Det fremgår af
meldingen, at studenter er'udpegede. Se lv om situationen er opdigtet,
er det kla r tale fra officerernes side : Studenter er i kke til at stole
på, de er potentielle landsforræddere. (Trods de nysnævnte "direktiver
for øvelsesvirksomhed i Forsvaret" hænger officererne fortsat navngivne
grupper ud!) I al sin enkelthed lød dette øvelsest:e.)egram fra "Strong
Express" som følger:
"l nato hemmelig - øvelse strong expres s - undergravning - en anti-natodemonstrasjon ble arrangert i går kveld i bodø. Omtrent 100 personer
deltok - de fleste av dem var studenter . demonstrasjonen var ikke tillatt og 12 ble arrestert av politiet".
Bladet "Klassekampen" bragte afsløringen i januar 1973 og skrev i et
senere nummer~ at denne melding viste, at NATO-_øvelsen var rettet imod
den "indre oposition". "Klassekampen" stillede forsvarsminister, Johan
Kleppe, spørgsmålet om hvad han mente om nævnte telegram og øvelse. Vi
gengiver her et uddrag af "Klassekampen"'s offentliggørelse af Kleppes
ikke overraskende svar .
Kleppe forsøger at ba gate 11 i sere øvelses telegrammets i ndho l d og tal er
om, at det var af "rent spilleteknisk art" og "ganske ubetydeligt".
Sådanne meldinger bliver ofte lavet for at "skabe realisme i øvelsesoplæggene" . På trods af ordlyden i telegrammet om studenter der deltog
i den omtalte demonstration hævder forsvarsministeren at øvelsen udelukkende var "rettet imod ydre fjender" og ikke imod norske borgere,
hverken "studenter" eller andre. Kleppe når i sit svar til "Klassekampen" dog at få sagt, at alle vil forstå at "vi ders~ vi skal være realister, må regne med mulighed for femtekolonne i vort land i tilfælde
af ufred. Under øvelser kan forsvaret derfor ikke se bort fra at ydre
fjender også vil arbejde igennem norske talsmænd og få hjælp af disse
på forskellig måde". I sit gensvar til bladet kommer Kleppe med et "hjer-
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tesuk", idet han beklager at en hemmeligstemplet øvelsesmelding er offentliggjort og at "Klassekampen" opfordrer folk som deltog i øvelsen
og som "ved naget" at meddele denne evt. viden til bladet sl "hurtigt
som muligt". Han synes at det er "ganske drøjt af en norsk avis at apfordre personel, som har afgivet tavshedsløfte til at meddele ting de
ved, ihvertfald hvis det er hemmeligstemplede sager det drejer sig om.
Kleppe opfordrer "Klassekampen til at ophøre med den slags urimelige
ting og siger videre: "For min del er jeg ikke det mindste n"Ed for
norsk ungdom, heller ikke for den ungdom der er oppositionel. Men en
vis orden i rækkerne må vi have, lov og ret bør respekteres selv om
man ønsker at ændre lovene". Længere fremme i sin argumentation siger
forsvarsministeren: "Som dyrlæge må jeg sige, at når jeg kommer til
en ko jeg mener er syg, så har jeg indset at det ikke nytter naget at
aflive koen først og så forsøge at helbrede den. Som politiker tror
jeg mere på reformer i vor del af verdenen". Han afsl utter sit svar
med at sige, at ud fra sit kendskab til den "magtpolitiske situation
i vor del af verden" er det absolut nødvendigt at "vi deltager i det
nordatlantiske forsvarssamarbejde for at betrygge vor fred og sikkerhed og vor handlefrihed som selvstændig nation". Kleppes slutreplik
til "Klassekampen" er at Norge ikke "i den nærmeste fremtid kan slappe af i kravet om et mest muligt effektivt forsvar af vort land. - Vi
er for fl mennesker og har for sml ressourcer i relation til størrelsen af vort land og den strategiske betydning vore områder har, til at
magte at bygge et realistisk forsvar op alene".
"Klassekampens" kommentar til forsvarsmi nis teren:
"Vi kan ikke nægte at vi synes at forsvarsministerens suar er nok sl interessant. Kleppe er som privatperson sikkert en mand med en vis portion
"folkelig Jifgning" ("Som dyrlæge må jeg sige .... "). Sikkert en person
som opfatter sig selv som retskaffen og med stor ansvarsfølelse. Men han
administrerer for tiden et uhyre tvivlsom mandat, i lag med slette internatiooale venner. Det er i lyset af "vennerne" i NATO, at vi finder
de forske 11 i ge tel exme l di nger vi gti ge. Afs l øri ngerne er sl et ikke "sensatione 11 e". Heller ikke efter hvad man kunne have ventet. Men netop derfor er det vigtigt at sætte søgelyset på disse "højst ordinære 0:velser"
for at finde svar pl spørgsmålet: Hvilke interesser har disse øvelser
til formål at forsvare, folkets eller imperialismens"'.? Om forsvarets
klassekarakter som beskytter af det nuværende samfundssys tem-.1 siger
bladet videre: "De mener ikke at det er så vigttgt: om den omtalte melding er hvad forsvarsminister Kleppe kalder "rent spilleteknisk ·art",
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om det er udsendt af norske officerer eller efterretningsfolk eller om
den er "ubetydelig", som Kl eppe udtry kker sig . Det afgørende er, siger
"Klassekampen", at "s ådan nP. gigantøvel ser ikke bare rette r sig imod
"Yd re fjende r " , men ogs å i rl(ld den INDRE OPOSITION. Kleppe sva r er i kke
på om den "i ndre opos i ti on" var et vigti gt led i øvelsen . Han s i ger
derimod på den ene side at "øvelsen var ikke rettet imod nors ke bo rgere" og på den anden side siger han længere fremme at hhvis vi skal
være realis t er " så må vi regne med en femtekolonne i ti lfælde af ufred.
Med al ri me l ighed spørger "Kiassekampen " nu Kl eppe : "Hvem er det dPr
udgør en sådan femtekolonne i NATO's øve l ser ?" Ikke no r ske borgere,
s i ger Kl eppe. Nej, ikke irnod no rske borgere i den "etablerede" del af
borgerne - de samfundsbevarende, som de ynde r at kalde si g. Øvelse rne er derimod rettet imod sådanne almi ndelige norske mennesker , som
er i mod norsk med)emsskab af NATO. "Sensati onel? Ove rhovedet ikke.
Men det er sagen , som Kleppe og ha ns li ge ikke ha r sans for , at det
tydelig vise r klas sekara kteren i Norges NATO- fors var . Det norske forsvar, s i ger "Kl assekamper." , beskytter idag i kke det norske folk.
Kleppe stiller tingene på hovedet når han siger at Norge kun kan bevare sin handlefrihed ved at være medlem af NATO. "Klassekampen" afs lut ter si ne kommentarer til Kleppes i ndlæg med føl gen de ord: "Hvilken
s l ags f rihed giver NATO os? Skal vi virke1i g sætte vor lid til et borgerl igt mi l itærapparat, gennemsyret af imperialistma gters officerer?
Et folk som ikke vi l fo r svare sig med egne kræfter, vil snart bl ive
unde r lagt et overf ormy nde ri! Vi ønsker at fors vare os imod i mperialismen. Men det er kun folket som kan gøre dette, ikke "fo r svar" af
Kleppes type".
Det var ikke "leg" denne gang'.
Det næste om borgerkrigsøvelser der kommer til off entlighedens kendskab er ikke en "tænkt" situation, men om en rent faktisk. Det dreje r
sig om en tel exmeddelelse udsendt af .9eneraaløj tna nt Reidar Kvaal, der
er leder af øvelsen. En li lee flok modstandere af Norges medlemsskab
af NATO demonstrerede ved et hotel i byen Finnsnes, der husede en ræk•
ke NATO-generaler. I den militære telex-meddelelse står bl.a. om
" .. .. mindre grupper på op til syv personer , der bærer .an.ti-NATO sla gord" . Der var faktis k netop syv per soner der ba r anti - NATO-paroler
i Finnsnes . Denne si t uation blev af gen er al løjtnan t en og hans stab
altså betragtet som "underg r avni ng" og i ndgi k i øvelsens rammer . Med
andre ord, sk river "Støttekom.iteen for Narve Træ<lal", "norske officerer regner NATO-modstandere som fjender og retter det militære for-
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sva r imod denne ikke ubetydelige de l af vort fol k. Da dette blev kendt,
dvs. da ugeavisen "Klassekampen" offentliggjorde det i januar og marts
i år, var Narve Træda l forlængst stationeret i kommun ikat ionscentralen
~å Reita 11 . Hans handl ing må ses på denne baggrund . .Her kan vi til 1ægge:
Soldater· der tog del i øvelsen, særlig telex-operatører, kan fortælle
at d1s$e tre meldinger ikke var enestående. Det var nok bare t oppen af
isf.ie1det de r kom almindelige mennesker for øje. Øve lsen "Streng Express" glider ind ·j en række af sager hvor forsvarets virksomhed ikke
t~ le r dagens lys". Det er karak t eris tisk at den mand - Narve Trædal der l ettede på sløret blev fængslet.
Efter· afsleri ngerne omkring "Stren g Express " - i forbinde l se med øvelsen "Fi rm Sand" - sP.nd te overkommandoen en meddelelse ud der i nd s kærpede det militære personel at overhol de øveisesreqierne i § 72 om ikke
under øve 1ser at ,ia vngi ve eksisterende personer e 11 er grup oer, men
udelukkende ber.ytte benævr.elserne "femtekolonnefolk", "orange sympatisører", eller "ekstremister" og heller ikke markere om diss e grupper
var højre- eller venstreorienterede.
Efter dette skulle man fa kt i~k forvente at det var forbi med sådanne
meldinger og at forsvaret skulle ophøre med at føre krig imod store dele
af befolkningen! Næste militærøvelse skulle dog vise noget ganske andet. Man bør mcerke sig , at Narve Trædal på dette tidspunkt tjenstgjorde
på kommunikationsc entralen Reitan cirka 30 km fra Boaø (hvor hans sag
var for , første gang) for ~edens "Klassekampen" og andre blade of fent liggjorde de sidste 2 meldin ger fra "Strong Express" var en følgende
Dve1se alle r ede igang: "Wintex 73". "Wintex 73 " var en cen tral t - dv s.
f r a NATO-hovedkvarteret i Bruxell~s - dirigeret øvelse, som omhandlede
hele Nord-kommandoens område:. Altså også Danmark. JP,t var en fælles
NATO-øvelse - en krig imod "indre" N.1\TC-modstandere. Hele tota'lfcrsvarit var invo lveret. Det vil sige også den civi le del:
11

Fi rm Sand 11

"Win tex 73" var sammensat af flere deløvels er, hvoraf den ene bar betegnel sen "Firm Sand". Fra denne øvelse er der fremkommet tre meldinger.
Den første blev bragt i "Orientering", "Friheten", og i "Klasse kampen "
og lød i sin norske version således:
"begrenset o-1
exercise f+rm sand
e-oversikt for perioden 07060oz
ekstremister aktive med anti-nato propaganda i odda og tyssdal studenter
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i bergen synes å planlegge demonstrasjoner. orange handelsskip forlot
odda 07140oz og høyanger 07150oz. lastingen.ikke avsluttet før avreise.
forebyggende tiltak mot sabotasje av viktige militær anlegg iverksatt.
sabotasje mot kaianlegg i florø
exercise exercise exercise"
Under overskriften "Ny NATO-øvelse mod progressive" gav "Klassekampen"
telexmeldingen følgende ord med på vejen:
"Så kan vi nok engang fastslå: Det norske forsvar har igen trænet i
overvå:gning af NATO-modstandere. Telexmeldi_ngen fra øvelsen "Firm Sand"
- frit oversat "Fast Grund" - er den fjerde som Klassekampen på kort
tid kan offentliggøre. Alle har de en ting til fæl les: De viser at militærapparatet driver en overordentlig omfattende overvågning af NATOmodstandere eller andre som på eA eller anden måde udgør en "femtekolonne". Så omfattende begynder denne overvågningsrutine at blive, at vi
synes der er al mulig grund til at reagere kraftigt. Naturligvis kan
denne nye øvelse være en provokation fra Forsvarets Overkommando . Hvis
det er tilfældet, gør det ikke sagen bedre". Efter de oplysninger bladet sidder inde med viser telexmeldinger at øvelsen er af "spilletekn·iSk" art. Dvs. at den indgår i træningen af forsvarets koordineringstjeneste. "Firm Sand" var en efterretningsøvelse. Den melding "Klasse-
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kampen" er i besiddelse af er udsendt på norsk telenet, men er tydeligvis en del af en større NATO-øvelse ifølge bladets ~hændeværedde oplysninger. Meldingen blev sendt sidst i februar - i begyndelsen af øvelsen . Den er gået igennem Fors varets Overkommando . Sikkerhedsmæssigt er
den gradueret ret lavt ("begrænset" hedder kl asificeringen). Er denne
melding nu mindre "interessant" af den grund ? På ingen måde - tværtimod! Det inter-essante i denne melding er at et så groft pol i tisk indhold ikke bliver sikret bedre af forsvarsledelsen. Det kan ikke godt
betyde andet end at sådanne øvelser virkelig ER rutineøvelser.
Mod hvem er meldingen rettet?
M& man uvilk&rligt spørge sig selv, så sjældent klar den er i sit
indhold! Hei· slås det fast at det er "ekstremis ter" der uddeler antiNATU-propaganda. Og det endda ikke hvor som helst denne propaganda uddele s. Det er i Odda og Tyssedal, netop et sted hvor de progressive
kræfter i fagbevægelsen har stået og stadig står særdeles stærkt. Man
bør forøvrigt notere sig at industrien i Odda er kontrolleret totalt
af amerikan sk, engelsk og svensk/belgisk kapital. Videre: Ikke bare
en lille gruppe studenter, men studenterne i Bergen planlægger demonstrationer. "Orange" handelss 1<ib "oransje", (dvs . et "spilleteknisk" udtryk
for fjende) rapporteres. Forebyggende forholdsregler er taget mod sabotage !
Hvilke? Hvem har ud ført sabotage imod kajanlæg i Florø? I det hele taget
er denne me·1di ng bemærkelsesværdig "stærk" i s it politiske indhold. Dog noterer "Klassekampen" sig - der er ingen grund t i l forundring. Vi har
al tid vidst at NATO og det norske forsvar ikke er til for at forsvare
folkets interesser, men for imperialismen og dens allierede i Norge.
(Og i Danmark med - for cten sags skyld). Lad os på dette sted bryde den
norske beretning og først se lidt på den såkalctte McConnel-plan, der er
en NATO-plan imod "oprør og indre uro" gældende for såvel Norge, som Danmark og alle andre NATO-lande! McConnel-planen, der blev sendt anonymt
fra Rom til det norske ugeblad ·"Orientering" i 1967. Det var den første
generelle NATO-plan, som offentligheden derigennem fik kendskab til.
Planen er udarbejdet af amerikanske officerer og går i korthed ud på, at
der for hvert enkelt NATO-land er opstillet en strategi med henblik på
indsættelse af et "stærkt" regime i de lande, hvor den indenrigspolitiske
situation ikke er gunstig set med USA's øjne. Et citat fra planen lyder:
"i tilfælde af indre uro som materielt kan influere på USA-styrkernes opgave eller deres sikkerhed, såsom væbnede oprør eller omfattende modstand,
skal regeringen i ..... anstrenge sig for at undertrykke en sådan uro ved
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hjælp af sine egne ressour~er. Men hvis disse skulle vise sig at være utilstrækkelige, eller dersom regeringen f ...... ikke er i stand til effektivt -at slå en sådan uro ned i tide, kan US-styrkerne gå i aktion, efter hvad den US-øverstkommanderende anser for nødvendigt, hvad enten det
sker på egen hånd eller i samarbejde med regeringen i vedkommende land".
Og videre: "USA-styrkerne skal have ret til at okkuppere ethvert område eller enhver genstand, som anses for at være nødvendig for fuldførelsen af deres opgave og for sikring af deres sikkerhed, sådan som bestemt af den amerikanske øvertkommanderende. Og de skal ~ave ret til at installere det udstyr, som de afgør er nødvendigt for at fuldføre disse opgaver". Og til
sidst §-S-: "Regeringen i ... ... giver USA-styrkerne till adel se til at
tage atomvåben med til ... '. .. og at anbringe dem de steder, som bliver
anset for nødvendige". Denne generelle plan gælder for alle NATO-lande,
og i tillæg kommer så de lokale planer, hvoraf vi kender PROMETHEUS-planen fra Grækenland og ES-planen for Italien. Men der er ingen tvivl om, at
lignende planer findes i alle NATO-lande. At sætte i kraft når det passer
USA's præsident eller de lokale magthavere!
Efter dette lille sidespring går vi igen tilbage til den norske beretning,
som den er fremstillet i "Klassekampen", der skriver at efterkrigstiden
til ful de har vist: Bereds kabsøve lserne vedtaget i 1950 giver ful dmagter til at sætte sædvanlig retssikkerhed ud af spil, den såkaldte McConnel-plan som giver retningslinier for NATO-kup i Norge på linie med det
der sketc i Grækenland i 1967, intensiveret civilt og militært overvåg-.
ningsarbejde, aftaler om udlevering af efter~etningsrapporter til NATO
osv. osv. Bladet konkluderer endnu engang at NATO forsvarer imperiali smen, og at det norske for.svar er et klassefo rsvar , rettet imod fol ket'.
Den norske lov s iger : "Det står dig frit at kritisere NATO og vort forsvar . Politiske meningsytringe r er ti l ladt i et demo krati. NATO-fo rsvaret sørger samtidig - bag din ryg - for at træffe forholdsregler som systematisk kortlægger din virksomhed og træner sit samarbejde og sine tropper til at slå dig ned". Disse forholdsregler synes at være endnu mere omfattende end vi hidtil har troet, sltltter "Klassekampen" sin _beretning
og runder af med følgende rigtige bemærkninger:
"Dette er ikke bare en sag for kommunister, ikke bare en sag for venstrekræfterne, men for _a lle mennesker som ønsker at tage de demokratiske rettigheder - som mer e eller mindre stadig findes intakte - alvorligt'.".
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"Er politisk virksomhed kriminel?"
Spørger Oslo-bladet "Friheten" i forbindels~ med de,-mange militære NATOøvelser imod "indre fjender", som er kommet til offentlighedens kendskab
- særlig omkring retssagen imod soldaten Narve Trædal. Vi bringer her en
artikel som har været offentliggjort i "Friheten" under ovenstående overskrift. "Friheten" skriver:
"Den telexmelding som Friheten gengiver føjer sig ind i rækken af meldinger som tidligere har været offentliggjort i bl.a. Orientering og Klasse~
kampen. I 50'erne var anti-kommunismen så stærk at hetzen konsekvent stemplede norske kommunister som potentielle landsforræddere. Det blev sagt
åbent af fremtrædende politikere i alle andre partier, men sådan snak er
ikke længere gangbar mønt.
Men betyder det at problemstillingen ikke længere gør sig gældende på så:kaldt "ansvarligt hold" indenfor offentlige norske instanser? Tydeligvis
ikke. Det samme primitive syn gør sig fortsat gældende bl.a. i forsvaret.
Det er bare blevet endnu grovere. På dette sted forsøger man at s kabe "lidt
mere bredde" over de kredse som er en "fare for rigets sikkerhed". Eller
hvad betyder det at folk som er aktive i anti-NATO-propagandaen bliver
stemplet som ekstremister?
Lad os se lidt nærmere på meldingen. Den stammer troligvis fra en militær
efterretningsøvelse i koordinering i slutningen af februar - "Firm Sand" .
Meldingen konstruerer en situation, hvor der "sker" ting på forskellige
steder i Vestlandet.
Af meldingen fremgår det at der er forekommet sabotage mod kajanlæg i
Florø, Sogn og Fjordane. At der er iværksat "forebyggende forholdsregler"
mod sabotage af vigtige militære anlæg .
Dette er de militære foranstaltninger som fors varet har fundet det nødvendigt at iværksætte på gr und af en situation som er opstået. Hvilke fakto r.er er nævnt i denne sammenhæng? Jo, fo r det f ørste at "ekstremister" er
aktive i anti-NATO~propagandaen i Odda og Tyssedal . For det andet at
"studenterne" i Bergen "synes at planlægge" (vor -kursv . ) demonstrationer .
Dette er altså en situation der hentyder til at norske borgere udøver sin
demonstrationsret, garanteret i norsk lov.
Så kommer det: "orange handelsskib forlod odda 071400 og høyager 0715002.
Lastningen blev ikke afsluttet før afrejse". Den som har deltaget i militære øvelser ved at orange (engelsk '.betegne] se på en til nærmet rød farve)
står for "fjenden".
Skal man tro "e-oversigten" er der her tale om det som vanligvis betegnes
som "ydre og indre fjender" som er i aktivitet samtidig. Det der i særlig
grad gør denne sag betænkelig er at det ser ud til at de militære gang
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på gang "kører" øvelser - ifølge de telexmeldinger der efterhånden er afsløret overfor offentligheden - hvor det er folk med bestemte politiske
opfattelser som i øvelse efter øvelse trækkes frem. Det er loviigt at være NATO-modstander i Norge, men al1igevel fremturer militæret med tiltagc
bag om ryggen på folk , de r går ud på at kriminalisere denne ret. I bestemte situationer planlægger efterretningstjenesten at iværksætte forholds regler imod dem som har et andet syn på norsk forsvarspolitik og som giver
. udtryk herfor. Ikke no k med det - i fredstid opererer de militære efterretRrilngsmyndi gheder med betegnel sten "eks tremister" ( læs "fj ender" ), på
fol k som ikke gør naget andet end at dele anti-NATO-propaganda ud.
Hvor dele s så denne propaganda ud'? Jo , i Odda oy Tyssedal. For de der
ikke ved det: Odda og Ty~seda1 na:-- altid været kendt som steder hvor Norges kommunisti~ke parti har stå.et stærkt og hvor der har været et akt ivt
fagforeningsmiljø hvor sy nspunkte r ne er klart socialistisk betonede , f.
eks., under EEC-kampen, hvor ar oejderne i Odda gik i politisk strejke for
at mobilisere den nors ke arbejderklasse til at sige ja til Nages nationale selvstændighed og nej til EEC. Hvad ligger der i "orange handel sskibe" - er det mili tære styrker fra et socialistisk land, for klædt som
sømænd på "handelsskibe"?
Kortene på bordet
Vi stiller bare spørgsmålene. Det er i kke vor sag at sva re. Det ansvar
ligger hos de politiske myndigheder. Vi mener at der må være grund til
at kræve de civile forsvarsmyndighede r - med forsvarsminister Johan Kleppe i spidsen - lægger kortene pi: bordet . Johan Kleppe skrev selv i Klassekampen for en uge siden: "FDr min del tror Jeg at en sådan femtekolonne
ville være overordentlig lille, så lille at det er helt urealistisk at
igangsætte øvelser som tager sigte på at bekæmpe indre fjender". Under
overskriften "hvordan tænker de professione lle mil i tære" skriver Friheten videre: "Telex-meldingen opererer med "indre fjender". Den er resultat af en øvelse . Vil Kleppe undersøge nær!llere om op ·lysn i ng om øvelsesoplægget for "Firm Sand" og finde ud af hvorfor der fortsat opereres
med "indre fjender"? Kan Kleppe fortæll e hvorfor det spi 11 er er. fremtrædende ro 11 e i me 1di ngen at "s tudenterne i Bergen synes at p I an lægge demonstrati oner".
Vi kan ikke svare. Men finder det helt rigtigt at stille spørgsmålet på
denne måde, fordi vi nu bør få en rimelig redegørelse for hvordan de
professionelle militære tænker, hvorfor de i deres øvelser konstruerer
situationer med politis·k indhold, hvorfor de opererer med begrebet "ekstremister" og hvad det betyder.
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Så langt Friheten og Klassekampen. Men efterhånden begynder også borgerlige politiskere at interessere sig for sagerne omkring de militære NATOøvelser. Onsdag den 28. marts 1973 stillede højrepolitikeren, Kolbjørn
Stordrange, følgende spørgsmål i Stortinget: "Det hævdes i pressen at endnu engang er et hemmeligt efterretningstelegram fra forsvaret kommunikati onsnet kommet i hænderne på uvedkommend·e . Er dette ri gti gt - og hvis
det er tilfældet, hvordan ser ministeren på en sådan lækåge, og hvad agter ministeriet at foretage sig for at forhindre at noget sådant forekommer i fremtiden". Klassekampen kommenterer således: "Typisk nok, fristes vi til at sige. Højrerepræsentanter og en del af pressen rundt om i
landet har været svært interesseret i een ting: Hvem er det der "lækker",
hvordan kan det stoppes? Til sådanne kræfter vil vi sige: Pointet er slet
ikke hvem der "lækker". Det reaktionære Morgenbladet, Stordrange og deEes lige undgår at tage det op der er sagens kerne, ved at snakke om
"lækåger": Om det er "undergravning" og landsforrædderi at være imod
NATO. Vor, og sikkert også Frihetens, hensigt med at offentliggøre telegrammerne, er netop at vise, at den demokratiske ret til at have politiske standpunkter og at kunne give udtryk for dem, tydeligt undergraves
af NATO-forsvaret, i praksis, bag ryggen på almindelige mennesker. Vi mener også at sådanne øvelser er indrettet på en fremtidig situation hvor
folket kræver NATO ud af Norge. Hvad skulle de ellers tage sigte på? Det
er dette vi mener er hovedsagen. Og ikke "lækågen" eller forundring
over at noget sådant kan finde sted. I en fremtidig situation hvor folket
ønsker NATO ud af Norge, vil NATO-forsvaret rimeligvis have øvet sig i
at undgå at det lykkes. På denne baggrund tror vi at det er vigtigt at
arbejdere, fagforeningsfolk og andre skarpt tager afstand fra sådanne
øvelser ... " .
Medens norsk højrefløj utilsløret tilkendegiver deres billigelse af militærets her omtalte fremgangsmåde imod legale norske organisationer, havde
det norske arbej.derparti (socialdemokratiet) det derimod betydelig sværere. Således udtalte formanden for Stortingets justitskomite, Jens Haugland, til Klassekampen: "Det er klart at det må være tilladt for alle at
være modstandere af NATO. Det er fuldt legalt at arbejde for et sådant
synspunkt, i tale, skrift og ved ordinære demonstrationer. Dette synspunkt har krav på respekt, og det er selvsagt ikke rigtigt at NATO-modstandere skal mist:ænkes for sabotage og spionage fordi de er NATO-modstandere. Trykke- og meningsfriheden er jo til og med fastslået i Norges
Grundlov.
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I alle militære øvelsesspil som drives i fredstid i alle lande, regnes
der rimeligvis med tænkte fjender, ydre såvel som indre. Men det er kla r t
at man må kunne forlange at det ikke markeres HVEM der er denne indre
opposition. Det bør være en klar rettesnor for alle s~danne øvelser, at
de ikke ærekrænker personer der ikke overtræder norsk lov, at de ikke retter sig mod synsretninger som demokratiet tiliader. Norge er for øvrigt
bundet af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvis konvention
for beskytte 1se af menneskeretti gheder og grundlæggende fr ·i heder ikke 1evner tvivl om dette, siger Jens ~augland".
En tils varende halvvalen holdning gav stortingsmedlemmet fra partiet Venstre ( kan nærmest sammen 1ignes med Det Rad i ka 1e Vens tre her- i 1andet),
Hans Hammond Rossbach, udt ryk for i et interview med nysr.ævnte Friheten :
"Det er uheldigt og galt at en bestemt gruppe, nemlig NATO-modstandere,
blive r betegnet som "ekstr emister", som det blev gjort i den ne øvelsesmelding, siger stortingsmand, Han s Hammond Ri ssbach (Ven stre) , da Fr i heten
fo r el agde ham te lextel eg r ammet fr a "Fi rm Sand" -øvelsen, sum vi genga v i
fo rrige nummer. Rossbach understreger at han i kke ha r noget kendskab til
den ne øvelse. "Dette er vel e~ af de tusindvis af meldinger sore udsendes
underøve l ser. Jeg vil antage at det er en lapsus" . - Der har tidligere været offentliggjort lignende meld!nger hvor man opererer med NATO- modstandere. Begynder det ikk e at l i gne et mønster?
"Mit pers onlige skø n er at i sådanne øvelser bø r man und gå at nævne bestemte grupper. På det purktermin holdning klar " - Er det mås ke ak tu elt
at tage dette op i St orti nget i fo rm af en f orespørgsel ti l forsvarsmin isteren ? "Det er da ve l mest na turligt at tage det op i fo r binde l s e med en
debat om fo rs varet. Vi er j o enige om, at forsv aret i kke skal kunne dr i ve
politik" - I telegrammet f remgår at eftcrretningsvæsenet har r egistreret
at "studenterne i Bergen synes at planlægge demonstrationer" . "Hvis man
ha vde brugt betegne 1sen "en gruppe" vi 11 e det ha ve haft en anden betydning end når man bruger navnet på en bestemt social gruppe". -"Ekstremister aktive med anti-NATO-propaganda i Odda og Tyssedal" , hedder det også
i eft erretningsoversigten . Er det ekstr emistisk at være aktivt med i en
sådan kampagne? "Nej , jeg vil ikke sige at det er ekstremistisk, og jeg mener heller ikke at det er heldigt at meldingen et sat sa1!1111en på denne måde"i;i siger stortingsrepræsentant Hans Hammond Rossbach".
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Narve Træda 1s "for bryL1e l s ~"
Men knapt ha vde dønningerne laQt sig før de n soc i al i sti ske ugep ress e kan
cffentliggøre endnu to nye te1~grorrrne;- fra "Fi nn S.and". De to nye oile l dinger (øvelsestelegrammer), hvis offent1iggørelse man kan takke f'1arve Træda l
for, havde dette indhcld (i norsk versicn):
"nato confident i al
"firm sand"/ r.1:to nemrn.::,1ic:
undergravning
massernøder og demon s t rasj oncr ved ekstremister i larv i k, bodø og trcr.,sø .
canto løpesedler de it ut i os , o. i ntens landsomfattende propagandakampagne
til støtte for canto virkS•)mheL
soldater inviteres t : l A stø t t2 car.to .
prioritert
øvelse øvelse øvelse
bt"
(canto~ ifølge sta tsråd Fc~tervoll står bogsta verne for "Carnpa i gn f or abol ition of NATO", dvs. "kJmpagne for afskaffels e af NATO")

øv

Det andet telegram som Trædal fik lejlighed ti l at of fentliggøre lyde r
i al sin nai ve dr amatik således :
"bt
n a t o
c o n t e n f i d e n t i a l
l. ui den t i f isert radio ~amband rapporteret
2. sabotasje- li knen de aksjoner mot mil i tære in st all as j oner og forskjell i ge sivi l e bedrifter og kom~unikasjons mid le r.
undergravning
3. canto løpeseddel ka mpanje sat t i gang over hele landet, slagord:
norge ut av nato
nato ut av norge
4. godt organisert og rolige demcnstrasjcner ved ekstremist-grupper utenfor stortinget, den amerikanske ambassaden og n~to's hovedkvarter.
øyeblikkelig tilbaketrekkning fra nato krevet.
rutine
øvelse øvelse øvelse
bt"
I det nummer af Klassekampen hvor de nye tele x-meld i nger blev bra~t kommen terer bladet bl.a. som følger:
"På ny kan Klassekampen offentliggøre telex-meldinger fra NATO-forsvaret.
På kort tid er hermed seks meldinger afsløret. Alle har et POLIT ISK indho l d
fæl les som gør det højst nødvend i gt at sætte på dem: De markerer NATOmodstandere som UNDERGRAVENDE elemen t er, og er et led i øvelser .der skal
træne NATO i at gri be ind hvis de t norsk e folk bestemmer sig at presse igennem at Norge skal ud af NATO . De to sidste meldinger klarere og grovere
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end nogensiden tidligere at denne påstand er mere end blot en påstand".
Videre frem hæver bladet at "meldingerne er gået igennem bla. ·forsvarets
overkommando i Oslo, forsvarskommandoen i Nord-Norge og til SHAPE, dvs.
NATO-hovedkvarteret i Bruxelles" - Således på ingen måde en tilfældig
"lapsus" begået af lokale officerer i en nordlig norsk provins. Det er betænkeligt, mener Klassekampen videre at "meldingerne beskriver en landsomfattende opstand, ledet _af anti-NATO-folk". Klassekampen gør yderligere
opmærksom på at "der er grund til at lægge mærke til at denne NATO-øvelse
træner i at møde en situation hvor også soldater opfordres til at desertere". Det er en logisk udvikling mener bladet, at meldingerne er så sjældent klare at de kun levner liden tvivl tilbage om hvad NATO og dens allierede inden for officerskorpset i Norge agter at gøre: Hvis NATO-medlemsskabet ko11111er i fare skal denne trussel mødes på den mest effektive måde.
Hvordan det kan gå til giver Grækenland eksempel en uhyggelig klar illustration af. Klassekampen slutter denne kommentar med at s,i ge: "Det er på
høje tid at arbejdende mennesker får at vide hvilke tiltag der træffes bag
vares ryg, både når det gælder overvågning og anden skjult undergravning af
folkets rett i gheder, fra general ernes side".
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.:Arrestationen af Narve Træd al
I dagene 4. til 8. juni 1973 holder samtlige talsmænd for de meninge soldater
i Norge deres årlige landskonference . Narve Trædal er del egeret som ta l smand
for sin forlægn i ng ved kommuni kationscentralen Reitan ved Bodø . Denne l andskonference - der udelukkende va r de menige soldaters fæl lesforsamlin g - var
gen s tand for overkommandoen s udelte interes se . Ove rkommandoen forsøgte ( natur'li gvi s i det skjulte) at organisere et frakti onsa rbejde ti l forde l for mulige NATO-tro talsmænd , men det mis lyk kedes totalt fo r de høje herrer i mi l i tæret . Kun fem dage efte r konferencen - den 13 . j uni - blev Trædal arresteret .
Om end ikke denne arrestation foregi k åbenl yst - ma n fryg tede uro bl andt so l da terne. Under ove rs kri f te n "Hemme l i g fængsli ng af t alsmand" skri ver det oft e cit~rede Klassekampen bl. a. følgend e: "Vi sl år al arm om det der sker på Reitan (T ræda l s for lægnin g) i fo rs va rko mmando "Nor d-N orge i disse dage. Rygterne gå r om r azz i ae r i so l dater barakkerne , SIPO- folk i aktion, hemmelige afhøringer af sol dater i lej ren. Hovedtal smanden på Re itan , Narve Trædal er sporløst forsvundet. Ledel sen på basen gi ve r - i det øjebl i k avisen går i trykke n mærkelige fo rk l arin ger på hvorfor Trædal er forsvun det. Off i ci elt hedder det ,
at han er hj emme på t re ugers orl ov, men det e r l øgn. Narve Trædal er en dygtig talsmand. Han va r delegat på landskonferencen for sol daterti ll idsmænd for
nylig, og markerede si g stærkt i debatte n her. Det er en kendt sag at forsva re ts overkommando har fået et s t ød efter ko nferencen, så vel på grund af vedtagelsen om f r i po l itisk virksomhed i tjenesten, som af de progressive valg.
Mange ha vde ventet et udspil f r a overkommandoen for at stoppe denne udv i kl ing.
Nu ser vi starten på et rea kt ionært angreb fra mili t ærlede,sens side .
Narve Trædal er stationeret på en kommunikationscent ra l . Meget er uklart
,ifo rsvindingsnummeret" . Men vi ha r ap lysninger der tyder på at det fo rmelle
påskud man bruger for at iso l er e Trædal, er at han på gr und af sin kommuni ka t i on stjenes t e kan have begået s i kkerhedsb r ud . Ko nkret : At ha n kan have "lækket" komp romi teren de NATO - t ele xmel dinger ud, som bl . a . Klasse kampen ti dli gere
har geng i vet . Uden et gr an af bevis er går militær lede l sen t i l arres t at ion
(hemmelig) af en progress i v t illi dsmand - fo r at komme ud af telex- afsl øringerne uden at tabe ans i gt . Ar restati onen er et forsøg på at kr imi nal i sere
progressi ve til l idsmænd. Fo rsøge t er t ilmed dårl ig kamo ufle r et , i det de mi l itære ledere opere r er i det skj ul te i ndtil de håber at kunne bevise naget .
Ude l uk ken de på po l iti s ke i ndic i er - at Trædal er en prog ress iv ti lli ds mand
- går mil i tær lede lsen til hemmelig arresstation , og sandsynl i gvi s omfattende
fo rhør på Reitan. "
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De hemmelige forhør af Trædal
Under de hemmelige forhør bekræftede Narve Trædal, at han havde overgivet ordlyden af 2 telegrammer "fra øvelsen "Firm Sand" til pressen. Om omstændighederne ved arrestationen og de 3 ugers fængs1ing skrev "Støttekor.iitten fo;,- Narve
Trædal":
"Den 14. juni blev hovedtilldsmanden p!I FKN Reitan, Narve lrædal, arresteret i
et hemme 1 i gt retsmøde for tre uger med brev- og besøgs forbud. Hans sol daterkammerater fik besked på at de ikke havde lov til at fortælle at han var arresteret, og hvis nogen skulle ringe til forlægningen og spørge efter Træda1 skulle der svares at han var- på arlov. Chefen for kommunikationsafdelingen var ikke til at få tag på ·i telefonen. Narve Trædal var arresteret som mistænkt for
at have sendt meldingerne til aviserne.
Den 27. juni blev hemmeligholdelsen brudt da Dagblo.det sk1·ev at Trædal var ar-·
resteret. Samtidig begyndte protesterne mod hans arrestation at indløbe. I Oslo krævede en demonstration at Trædal ofl'gående skulie løs lades.
1. juni erkendte Trædal, at det var ham der havde sendt meldingerne til pressen. Han erklærede sig samtidig "ikke skyldig". Han havde taget beslutningen
om at udsende meldingerne ud ford·i indholdet deri stred imod inst_ruksen om
forbud mod i øve ·l sestel grammer at anvende navngi vne personer ell er grupper.
Samme dag blev han s 1 uppet ud og hjemsendt fra mil i tær.i enes ten. En 1ang række
af Trædals kammerater fra tiden i militæret blev i denne periode afhørt - en
del af dem flere gange . De blev opfordret til a~ give en udførlig politisk karakteristik af Trædal og hans nærmeste venner". Ved retsmødet i Bodø ret blev
Trædal tiltalt efter den militære straffelov§ 69, der kan give op til 5 års
fængsel til "den som uden vægtig grund" åbenbarer, hvad der i den mil i tære
tjenestes medfør er bl evet ham betroet", samt efter§ 77 (max. 6 måneders fængsel) for forsømmelse af tjenestepligt.
Solidaritets tilkendegivelser
Med arrestationen af Trædal brød den politiske storm for alvo_r løs. Fra talrige militær-forlægninger indløb solidaritetstilkendegivelser til støtte for
Trædal. Det samme var tilfældet fra store dele af fagbevægelsen. Som et eksempel blandt mange gengiver vi her støtteudtalelsen fra · soldaterne i Brigade Nord-Norge, og fra Trondhjems faglige fællesorganisation. Først so1daternes protest:
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--"~ ka l det dom'.lkratisi<e , t yn,s æi: vi r: a r i tJorge c pretho l des,

E:r 2n

af foru d, æ>

ni r.ge rr.e et militært forsvar der IKKE op2rerer solT: en s e: vsta:ndig rio 1 itisk
magtfak tor 09 som IKKE griber ind i indre politis ke kon fli~ter. I 1øoet af de
sidste par i!r har vi se t en del te:idrnse, t~·1 at dette fundamenta ie prir.cip e;·
blevet brudt af de n militære l~delse. De:t der i særli'.J gnd har brag t ris se
furhold frer.1 i ly set, er tele~-n•elc''.r.~Ec r ne em øve~sesc:p 1;:.:g hv () r militære s i.yrker er tær.kt s~t hu im:id strejv.ende arnejdcre r,!1er niud ·1ega!e politiske organ isa tioner i dEct norske samfur.d.
Til licism'fndene ; b;a'gade;1 i f!ord -:'forg2 s11r.11et til brigade-Konterence den 4.
og 5. oktober 1973, vil pS de1 s~arpeste reagere mod disse tendenser . Vi ho r
se1.

110k

af eksempler på hvordar. et µolitisere;1de fo,-svar har fejet ane demo-

kratiske rettisheder ti 1 sidEc. 'Jort lra·1 er 1\t no,·ske s0i dater al dri g skal
sættes ind ioo d ce: nors~e toik.

"✓ i

vil ~ar.r::;dig udtd1e vor sol ida ritet med

den soldat der offentl i ggjo r e tEc ·lex-!ne l dingerne og sor.' sener :e r b1even arresteret og tiltalt for de tt e. Vi afv i ser for s øgen e på at skyde n pmærksomheden
over p.; det forr.elle lo vbrua han må tte begå for at

rn

me l di nge r ne frem cil ot-

fentligheden . Det dere;- vi9tigt og farligt i de,i ne forbindelse, e r tendenserne til politisering fra Forsvarets side . Oe+: er et forho·10 offentligheden havde krav på ut bli ve gjort bekendt rr:e,j".
Ti lsvarende er kl æringer indl øb i stort tal fra andre mi litære f orlægnin ger
over hele Norge, :1vo~ de menige so loate r harmedes ove r a rrestationen a f Na r ve Trædal og sol i darisered P. s i g med ham. Det bør mås!<e i den ne fo r binde lse bemærkes, at der fra en del po lit i~ke ungrlomsorgani sati oner i N:irge i fl ere år
har været udført et strå l ende so1daterarbejde - uden hvi l ket den omfattende
opbaKn in g af Narve frædal næp pe havcie fil.e t det omfan g der, fik.
Og nu til ud t ale 1sen fra "Trondile1 ms f ag lige fæ1les organ isatior." der - som
so.ldaternes va r det - er karakteristisk fo r en la:19 række andre udta l eis cr
fra fagbevægel sen eg amejdspladser i de!lne s ag:
Trondheims Faglige Fæl l esorganisotion om Træda1-sag en:
"Bestyrelsen for lrondheims Faghge Fænesorganisation har på s it møde den
16 . oktobe r drøftet den nær f ore staen de retssag imod so lda te n Na r ve Trædal.
Trædal er tiltalt fo r at ha ve gået til av iserne med fortrolige tele x-me1 din ger der 1/iser a t Fo r svaret dr i ver øvelse r rettet imod lovlige politis ke grupperi nge r .
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Disse meldinger er ikke enkelttilfælde. Både i 1971 og 1972 blev det kendt
at forsvaret holdt øvelser hvor såvel navngivne politiske grupperinger som
strejkende arbejdere var lllålet. En melding fra øvelsen "Good Heart" i 1971
om sit-down-strejker ved Trondhjems mek. særksted og Marienborg.
Vi vil pege på at vi som tidligere mener at denn·e form for militærøvelser,
som vi her har fået et afskrækkende eksempe l på, bare kan betegnes som kr iminel, med andre ord i strid med gældende instruks.
Det er glædeligt at der findes vågne soldater , som er vil lige til at tage konsekvensen af deres synspunkter og l ader offentligh eden få kendskab til det
nedrige spi l som officerer sætter igang i den tro at offentl igheden ikke skal
få kendskab ti l hvad der egentlig sker.
Det er hårrejsende at vart forsvar leger krig med fagorganiserede arbejdere som
fjender og modstandere.
Dette er for os en meget alvorlig tankestreg, og i stedet for at misbruge magt
imod vedkommende so ldat, burde vart samfund, og samfundets instanser, i demokratiets navn, sørge for at søgelyset rettes imod den eller de som er ansvarlige for sådanne krigslege.
Vi vil ikke undlade at pege på at vi IKKE kan se nogen mentalitets forskel mellem norske officerer, der udpeger organiserede arbejde r e som fjender, og officerer i andre lande der lader øvelserne få praktiske konsekvenser.
Det sidste eksempel på naget sådant har vi i Chile.
Bestyrelsen for Trondheims Fagl ige Fællesorganisat ion for langer at det norske
retsapparat stopper forfølgelsen af Na rve Trædal , og at det omgående iværksætter de nødvendige eftersøgninger for at få bragt på det rene hvem der har
ansvaret for at sådanne militærøvelser finder sted.
Vi vil minde om at også daværende forsvarminister Kleppe har bekendt at øvelser under sådanne forhold er i strid med gældende instruks.
Vi savner imidlertid en praktisk konsekvens af denne udtalelse.
Trondheims _Faglige_ Fæl le:sorg::rn is at ion ,._bes tir~ 1sen ".
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Støttekomiteen for Nar ve Træda 1 0p_re t tes

I oktober 197-3 cprettes Støttekomiteen for Narve Trætlal på initioti ·v af soldaterkammera ~er og ti dl i gere medstudere:-ide ved Oslos Un b2rzitet. I kom·i t een
in dt ræder en lang række orgc:.n ·isationer. Organisat icrie:--

l,v i~

t ;·1hørsfo rhold

rakte l angt ind i den pol1tisk, borgerlige le jr (f. e ks . fllcr9es 0r9e Venst·. -e;.
lind Laget var bl .a . Det Norske Arbejderi,arti ( soci a l dem::)Ki'"c:t1et), der ~un i od
sin ungdomscrganis a tion, AUF, støtte komiteen - dog uden direkt e at i~dtræde.
Komiteens 2 centr-ale krav blev kravet om tiltale ·f: ·afald og kravet om a-:: søgelyset skul:e rett es irnd forsvaret s v1rksomhed . Som midler til at

f;l.

di sse

krav ge r: nemført opfo ,· dre de støttekomiteen til økonomi s k støtt2, støtteudta1e1 ser og resolutioner, læserbreve, oprettelse af lo kal e st0i:tekam i teer .og gen nemførelse af rooder og demo nstre1t ion er.
Op rette1sen a f Støttekomiteen fik stor indflydels e på sag ens videre for l øb.
Bodø byret havde utvivlsomt idømt Trædal en betyde li <J hå rdere straf, hvis ikke støttekomiteen havde formidlet de meget omfattende folkelige protester .
Og at protesterne virke li g var omfattende viser a l ene den enor111e li s t e af organis ati oner og enke ltpers oner der med deres navn støttede støttekomiteens
arbej de, som Støtte komi teen udarbejdede den 6 . fe bruar i år ("i 9-4) (af plads rræssige hensyn kan vi desværre ik ke brir.ge denne li ste ved denn e l ejl ighed dert il er den for omfattende).
Nogle afsluttende benærkni nger
Sagen imod Narve Trædal t og efterhå nden ei: såd3nt omfa ng, at en de l stortin9smænd tog sage n op på stor·ingsplan . ( Det var hovedsage1ig fo l k fra Socialistisk
Valgfo1·bund (SV) . Den 1. november r~steSV's repræs entant i St orri:igets forsvarkomite spørgsmå l e t i Stortinget (modsvarer det danske folketing). men fik
ikke noget svar under henvisning ti .I den løbende retssag. Enkelte DNA-politike i·e (DNA=Det Norske Arbejderparti (socde1r.. ) udtrykte at t iltalen aldrig burde være re.jst. Oog kun som deres personlige synspunkt. Så ledes udtrykte stats s2kretær Thorva ld Stoltenberg (DNA) den 18 . november i '' Ungdommens Radioavis,
a t" det, som jeg mener er uheld ig t, er at man i en s ådan situation \ved øvel ser/ca) medtager grupper,som er uenige i den nuværende forsvarspolitik". Den
gode arbejderparti-politiker lo vede ved den lej"lighed å benbar t mere end militæret kunne stå ved - kun halvander. måned senere dementerede nye øve ls este1eg r ammer effekti ·vt Stoltenbergs letsindige løfte. Det var offentl iggørel-

www.pdf-arkivet.no (2021)

-24-

sen af ikke mindre end hele 29 telegra11mer fra NATO' s to ta l forsv arsø velse Wintex - 73 (som vi dog ska l un dla de at t1·ætte l æserne med i denne pj ece ) . Vi skal
- for forståelsens skyld kun kort omtale .dens grund lag: Ved årsskiftet 1973/74
sprang den næste bombe. De tre ugeavise r, F;-iheten, Ori entering og Klassekampen, samt Dagbl adet k1J11ne afsl0re ikke i:lare toppen af is bje rget, men hele is bjerget, af "Winte x - 73". Offis ie lt var denne øvelse klassificeret som Stabsøvelse i beredskab . Reelt var det en NATO-øve·lse i regelret Kup. En øvelse hvori
ogs å Danmark og Vesttys k] and deltog . Den var cent ra lt di ri geret fra NATO-hovedkvarteret i Bruxelles . Det mest in teressante ved denne øvelse var, at den tydelig afslørede det civile statsap parats rolle i .det man i NATO-sprog kalder
"Total fars var"~
Afslutning
Om det endelig forløb af selve r etssagen imod soldaten Narve Trædal kan vi
afslutningsvis meddele , at medens byretten i Bodø dømte Narve Trædel som skyldig i anklagen - afviste landsretten, hvortil sagen var appelleret af forsva-·
ret, at beskæftige sig med den under henvisning til at det var en sag der beroede under det militære retsvæsen. En senere behandling i Norges højesteret
gav til resultat at Narve Træda l blev pure frikendt for anklagerne.
Hele denne sag - som vi kun meget ko rt har kunnet redegøre for i denne pjece
- vi ser at folkelig kontrol med det borgerlige samfunds militærvæs en er
høj st påk rævet. At også DanmarKs med l emsskab af NATO er overordent l ig farli gt for vor s el vbestemmelsesret. At NATO er farligt makkerskab for et lille
land som vart . At vi pa ingen måde ved med1emss.kabet a f "den frie verde_n s"
forsvarsmagt NATO er sikret imod "chilenske ti ls tande" - snarere tvært imod!
Den norske Narve Trædal-s ag har lær t os at vi skal være årvågne - meget~

Samarbejdsudvalget mod NATO
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