
NARVE TRÆDAL 
ER INGEN FORBRYTER! 

Torsdag 20. juni begynner høyesteretten å behandle anken fra Narve Trædal, soldaten 
som offentliggjorde hemmelige t~lexmeldinger der bl.a. NATO-motstandere ble 
stemplet som undergravere og femtekolonnister. Bodø byrett dømte i februar Trædal 
til 60 dagers betinget fengsel. 

DET KAN IKKE V ÆRE KRIMINILE Å AVSLØRE FORSV ARSØVINGER SOM ER 
RETTA MOT DELER AV DET NORSKE FOLK! 

Trædal offentliggjorde telexmeldingene fordi han mente det norske folk hadde krav på 
å få vite hvem Forsvarsledelsen betrakter som indre fiender. Han mente han gjorde sin 
demokratiske plikt, og dermed ikke noe ulovlig. Bodø byrett på sin side påstår at 
Trædal visste at han ikke hadde »skjellig grunn» til å offentliggjøre meldingene, dvs. at 
Trædal løy i retten. Trædal krevde fornyet behandling i lagmannsretten for å få denne 
påstanden omvurdert. Dette kravet ble forkastet uten grunngiving. I Høyesterett vil 
bare de rent juridiske sidene ved saka bli vurdert. Trolig vil det bare bli strødd sand på 
dommen fra Bodø byrett. 

RETTSAPPARATET ER HELT I UTAKT MED FOLKS RETTSOPPFATNING 

Tusener på tusener av fagorganiserte, soldater, studenter og andre har gitt sin støtte til 
Trædal gjennom resolusjoner og underskrifter. De har ment at Trædal hadde god nok 
grunn til å offentliggjøre meldingen, og at rettsak aldri skulle vært reist. 

HVA SLAGS ROLLE VIL MYNDIGHETENE PÅTVINGE SOLDATENE? 

T~ædal er ikke eneste offer for en slik rettspraksis. Nylig ble fire soldater dømt til 
ubetinget fengsel for å ha nektet å skyte på Steinsjøfeltet på Totenåsen. De handlet da 
utfra hensyn til lokalbefolkningens livsinteresser, som trues av Forsvarets skyteøvelser i 
dette beiteområdet. 
Også disse fire ble frakjent enhver rett til slike vurderinger av ordre og tjenesteregler. 
Dette er i strid med prinsippene fra Nurenbergprosessen. De går ut på at enhver soldat 
har og både rett og plikt til å vurdere ordre ut fra sin samvittighet. 

HØYESTERETT VIL I DISSE DAGER TROLIG FASTSLÅ AT SOLDATER I DET 
NORSKE FORSVAR SKAL VISE BLIND LYDIGHET OVERFOR ENHVER 
ORDRE. 
DETTE ER EN TRUSSEL MOT FOLKETS KONTROLL OVER HVA MILITÆR
APPARATET SKAL BRUKES TIL. 

PROTESTER MOT DOMMEN OVER NARVE TRÆDAL! 
FORSVARSLEDELSEN PÅ TILTALEBENKEN! 
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