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Stans prosessen 
mot Narve Trædal 

Vi har spurt Narve kvifor han gjekk 
til pressa med meldingane: 

MELDINGANE VAR SO GROVE AT DEi 
MÅTTE UT! 

Dei stemplar anti-Nato propaganda 
som undergraving og koplar dette saman 
med landsvikarverksemd. 

Det kan vere bevisst politikk frå grup
per innan forsvaret som vi.I bryte ned re
spekten for visse politiske syn. Nato
motstandarar blir sett på som ikkje 

. truverdige. 
Det kan og vere so at dei som sender 

slike meldingar førebur å nytta .våpen 
mot politiske meiningar. 

Dette har lukkast godt i andre Nato
land, t.d. Hellas. 

- Kva syn har du på rettsaka? 
RETTEN MÅ TA STILLING TIL INNHAL

DET I MELDINGANE! 
Dersom eg blir dømt, så blir det slege 

fast at soldi!ter ikkje har lov til å reagere 
på ting dei er overtydde er rett å seie i 
frå om. Blir eg frikjend, så har retten sagt 
frå at teieplikta ikkje skal vera eit fengsel 
for soldatane og ein garanti for at for
svarsleiinga kan gjera kva dei vil utan at 
nokon kan mukke . 

MÅ SYNE KVA VI MEINER OM 
ØVINGANE! 

Eg meinte at eg måtte reagere på mel-

dingane, reagere på ein slik måte at eg 
var viss på at folkemeininga greip inn og 
sette stoppar for ein sovoren øvingspoli
tikk. Reaksjonane hjå folk tyder på at eg 
i min situasjon gjorde det einaste rette. 
Det er no viktig å seie klårt frå kva vi mei
ner om øvingane. Dei rettar seg særleg 
mot den politiske aktivlteten på grasrota 
her i landet, dvs. massemøter, demon
strasjonar. No når rettsaka står for døra 
må vi med slike aksjonar som blir omtala 
i øv ingstelegramma · syne vårt stand
punkt. . 

Dette er ei sak som ikkje berre gjeld 
me!;J personleg, men alle som vert omtala 
i øvingane, seier Narve til slutt. 

-Fagforening krever rettssak mot de 
·ansyarlige for Wintex-73. Se side 3. 
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Sju.· «farl~ge» telegram 
«Good Heart»: 
(januar/ februar 1971) 
nato confidential e-150 
exercise good heart 
1 intet å melde 
2 int (c1 ). su f og f n I grupper agiterte for streik flere steder 
særlig i trondhjem og namsos. for øyeblikket uro 1 havneomr, 
og sitdownstreiker ved bedrifter i trondhjem. særlig utsatt ertrond
hjem mek verksted, m·arienborg jv-verksted marienborg, nth, 
nlht. agitasjon muliger;is årsak til svakt oppmøte ved hngr i/r 12. 
hvavsn 124 melder sjikane, ukvemsord, sneballkasting mot hv
posten. n s b melder svikt i oppmøte blan't togpersonalet. 
3 politiet i ål'esund har arrestert en del personer mistenkt for 
sabotasje. uvanlig interesse for depoter i ålesund. i molde mistyk
ket forsøk på sprengning av ferjeleie. mange arrestasjoner. exer
cise exercise exercise 

«Strong Express»: 
(september 1972) 
1 
nato hemmelig 
øvelse strong express 
undergraving: 
en ; nti-nato demonstrasjon ble arrangert i går kveld i bod~. om
tren_t 100 personer deltok - de fleste av dem var studenter. de
monstrasjonen var ikke t illatt og 2 ble arrestert av politiet. 

2 
nato konfidensielt f-5 
ø:,,else strong express 
sep 72 
representant fra.komnon var ved sk~nland kirke som avtalt i ref 
a. ingen· representanter f ra ett ble observert. komnon sikkerhets
avd . er fortsatt interessert i å opprette kontakt og ·de bes om 
å antyde sted og tid via telefon distaff ext 563. 
angående sivile aktiviteter kan følgende rapporteres. spionasje
trusel eksisterer og uønskede personer er observert i øvelsesom
rådet. 
undergraving er fmda . ikke observert unntatt i mindre grupper 
opp til syv personer som bærer anti-nato slagord. intet tilfelle 
av sabotasje er blitt rapportert og truselen er vurdert til å være 
usan'nsynlig. og det er absolutt ingen indikasjoner på at terrorist
grupper opererer innenfor nordre norge, fys isk sikkerhet for 
svært viktige personer skulle v~ e tilfredsstillende med normalt 
vakthold . om spesiell trusel skulle forutsees så vil det bli varslet 
umiddelbart. 

(komnon: øverstkommar:iderende for Nord-Norge 
tlf 563: tlf til forsvarskommando Nord-Norge, FISN, trolig til sik

kerhetsstaben.) 

3 
hemmelig s-15-72 
økn ser ikke bort fra at det før og under øvelse strong express 
som demonstrasjoner fra uansvarlige norske eller utenlandske 
personer kan bli foretatt aksjoner fo r å skade norsk eller alliert 
materiell og installasjoner. økn går derfor ut fra at sjefene for 
alle stasjoner, enheter og staber skjerper vakthold og kontroll 
med de midler som er t i l rådighet. 

(økn : norsk betegnelse for komnon, se ovfr.) 

«Firm Sand»: 
(mars 1973) 
1 
begrenset 0-1 
exercise f irm sand 
e-oversikt for perioden 070600z-080600z: 
ekstremister aktive med anti-nato propaganda i odda og tyssedal. 
.studenter i bergen synes å planlegge demonstrasjoner. orange 
·handelsskip forlot odda 0714002 og høyanger .0715002. lastingen 
ikke avsluttet før avreise. 
forebyggende tiltak mot sabotasje av viktige militære anlegg 
iverksatt 
sabotasje mot kaian legg i florø. 
exercise exercise exercise 

2 
nato confidential 
øv «firm sand» / nato h.emmelig 
undergraving : 
massemøter og demonstrasjoner ved ekstremister i larvik, bodø 
og tromsø. canto løpesedler delt ut i oslo. intens landsomfattende 
propagandakampanje til støtte for canto virksomhet. soldater in
viteres til å støtte canto. 
prioritert 
øvelse øvelse øvelse 
bt 

(~anto: iflg. statsråd Fostervoll står bokstavene for «Campaign 
for abolition of NATO», dvs. «Kampanje for avskaffelse av 
NATO».) . 

3 

nato hemmelig 
øv «firin sarid» 
spionasje : 
1. uidentifisert radiosamband rapportert 
2. sabotasjeliknende aksjoner mot militære installasjoner og 
forskjellige sivile bedrifter og kommunikasjonsmidler. 
undergraving; 
3. canto løpeseddelkampanje satt i gang over hele landet, slag

ord: 
norge ut av nato 

nat~ ut av norge 
4. godt organiserte og rolige demonstrasjoner ved ekstremist-· 
grupper utenfor stortinget, den amerikanske ambassaden og na
to 's hove

1
dkvarter. 

øyeblikkelig tilbaketrekking fra nato krevet. 
rutine 
øvelse øvelse øvelse 

(canto: se ovfr.) 
(Narve Trædal offentliggjorde 
melding nr .. 2 og 3.) 
fra «Fi rm Sand» 

Kommentar 
Telegram 2 og 3 fra .,.,Strong Express» er l!(KE øvelsestele

grammer fra tenkte situasjoner, men beskriver faktiske forhold. 
Nato-motstandere blir av forsvarsledelsen' definert som under
gravere. Da blir heller ikke øvelsestelegrammene så «tenkte» 
som forsvarsledelsen vil ha dem til å være. Dette er ennå ikke 
kommentert av forsvarsdepartementet. 
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Fra Prioritert bedrift 
(storbedrift) 
Til Fylkesindustrisjefen 

ØVELSE FIRM SAND 
Flygeblad med Nato-fiendtlig innhold 
spredt innen, og ved, bedriften i etter
middag. 
Flygebladet har denne tekst: 

«TIL ALLE NORSKE KVINNER OG MENN 
SOM STØTTER DEMOKRATIET OG VIL 
HA FRED. 
Facismen og kapitalismen vil kaste vårt 
land ut i krigen .Sl NEI TIL OFFISERENE! 
KAST GEVÆRENE OG UNIFORMENE PÅ 
BÅLET! 
Tenk på din familie og på dine barns 
framtid. 
VAKNE OPP FØR DET ER FOR SENT! 
La NORDMENN bestemme i NORGE! 
LEVE MAO OG DET SANNE DEMOKRA
TI» 
Det er vanskelig å bedømme om den 
slags aksjoner har noen respons, men 
det er antakelig behov for mottiltak fra 
myndighetenes side om man skal bevare 
ro og orden, o'g maksimal innsats hos de 
ansatte. 

øv øv 

Oslo, 21 . februar 1973 (NTB) 
Rapporter fra demonstrasjonene som 

ekstremistiske grupper sammen med or
ganisasjonen «Norge-uf-av-NATO» har 
holdt over hele landet, særlig i byene 
Oslo" Bergen, Trondheim, -Fredrikstad, 
Sarpsborg, Moss, Stavanger og Bodø 
gjør det klart at det står en sentral ledelse 
.bak alle disse demonstrasjoner. De sam
me slagord og plakater går igjen i alle 
demonstrasjonene, og de følger alle 
sammen (dvs. samme. Vår anm.) møn
ster, fra oppropet for samling til demon
strasjon til avslutningstalene som er helt 
identiske. 

FRA FYLKESMANNEN 

KONFIDENSIELT 
i h.t. Sikkerhetsinstr. 

Fylkesarbeidssjef 
Fylkesforsyningssjef 
Havneavsnittssjef 
Kraftforsyningens fylkesrepresentant. 
Rådgiver i politi - og 
sivilforsvarssaker 
Fylkes informasjonsmedarbeider 
Fylkeslandbrukssjef 
Fylkesskogsjef 
Fylkestrafikksjef 
Fylkesvegsjef 
Sjef for drivstoffylkessentralen 
Fylkeslege 

BEREDSKAPSØVELSE «WINTEX 73» 
En går ut fra at De har fått en del informa
sjoner fra Deres overordnede på det sen
trale I regionale plan om ovennevnte øvel
se. En skal her likevel ganske kort oriente
re litt generelt om denne. 
Øvelsen er delt inn i 3 avsnitt slik: 
7. februar - 6. mars 1973 (Forøvelse) 
7. - 13. mars 1973 (Exercise Firm Sand) 
14. - 16. mars 1973 (Exercise Broken Pled
ge) 
Under Forøvelsen er det forutsetningen at 
alle sivile myndigheter med beredskaps
oppdrag skal delta fra sine vanlige ar
beidssteder. Deltakerne vil bli holdt under~ 
rettet om situasjonsutviklingen gjennom 
bulletiner og nyhetssammendrag. Dette vil 
trolig bli gjort på den måten at deltakerne 
på forhånd får tilsendt lukkede konvolutter 
påført datotidsgruppe som angir tiden når 
disse skal åpnes og innholdet tas ut og 
gjennomgåes. Det er meningen at alle be
redskapsorganer i denne perioden gjen
nomgår evt. ajourfører planer m.v. I de si
ste dager av Forøvelsen, fra 3.-4. mars må 
en regne med at situasjonen vil tilspisse 
seg. Arbeidsbelastningen vil da kunne øke 
noe. 

4. Det er uttrykt ønske om at det på enkel
te land og statssammenslutninger blir 
benyttet dekknavn. Man har foreløpig 
funnet det nødvendig å benytte dekknavn 
i forbindelse med omtalen av to stater: 

. ORANGE = USSR og CLOUD GLOVE = 
· Finland. 
5. Som det fremgår av nasjonalt, sivilt di
rektiv for ØVELSE WINTEX 73, er det me
ningen at deltakerne skal reagere på den 
fiktive situasjonsuPJiklingen slik de ville 
ha gjort ifall situasjonen hadde vært vir
kelig . En forhåndskonstruert situasjons
utvikling kan imidlertid svært vanskelig 
lages fyldestgjørende, og kan således 
ikke dekke alle de assosiasjoner som en 
virkelig situasjonsutvikling. ville skape. 
Dette medfører at alle deltakere må være 
innstillet på å vise fantasi og innlevelses
evne for å kompensere disse mangler 

1 
ved øvelsesopplegget. 

Dette er et lite utvalg av de telegrammene som 
nylig blei offentliggjort i avisene Klassekampen, 
Friheten og Orientering. De forte til avsloringen 
av den egentlige karakteren til ovelse WINTEX-
73. et omfattende «tenkt» oppgjor med «indre 
fiender» i en tenkt krisesituasjon. 

Kirkenes, 3. mars 1973 (NTB) 
8 mann ved industribedrift i Sør

Varanger gikk i dag til sit-down streik. 
De ble foreholdt at streiken var ulovlig, 
og svarte at streiken var en demonstra
sjon mot den politikk den norske regje
ring fører, og at de og mange med dem 
nå forlangte at regjeringen skulle ta situa
sjonen opp til overveielse og innse at .det 
norske folk ikke lenger kunne tolerere 
det hasardspill som drives med landets 
frihet og sikkerhet som innsats. Regje
ringen måtte øyeblikkelig ta forholdet til 
ORANGE opp som sin viktigste 
sak. 

WINTEX-73: <<Skjellig grunn>>? 
Etterhvert blei følgende klart: Øvelse FIRM 

SAND som Narve Trædal hadde avslørt, viste 
seg å være bare en liten del av totalforsvars
øvelsen WINTEX, som ikke bare omfatta 
forsvaret men også hele statsapparatet, med 
regjeringen i spissen. Beredskapsansvarlige 
fra stat, fylke og kommunaladministrasjonen 

deltok. Av telegrammene framgår det at «in
dre uro» er lovlige aksjoner, demonstrasjo
ner og streiker. «Indre ·fiender» er arbeidere, 
nato-motstandere, fagforeninger og lovlige 
organisasjoner.· 

Avsløringene blei gått forbi i stillhet av sta: 
ten, det eneste resultat blei en formell ref-

sing av Direktoratet for Sivilt Beredskap fra 
justisminister Valle. 

De nye avsløringene har vist at Narve Træ
dal uten tvil hadde «skjellig grunn» (det av
gjørende juridiske poeng) til å offentliggjøre 
telegrammene fra FIRM SAND. Men han skal 
framleis straffes. 

Rettssak mot de ansvarlige 
Fagforeninga «Nordens Klippe», Sør-Varanger, krever i en uttalel- , over på et underordna organ. Det er Sikkerhetsutvalget (med stats-

se at LO reiser krav om rettsak mot de ansvarlige for'Wintex-73. ministeren som formann) i regjeringa som er direkte ansvarlig for 
Foreninga mener en må reagere skarpt når fagbevegelsen blir be- totalforsvarets beredskapsopplegg. 

handlet som en indre fiende. I forhold til det omfattende tillitsbrudd regjering / forsvarsledelse 
Vi mener dette kravet er helt berettiget. Direktoratet for Sivilt Be- har gjort seg skyldig i under øvelse Wintex-73, vil en rettsak mot 

redskap har rykket ut og beklaget meldingene, samtidig som de har Narve Trædal lett utarte i parodi. 
tatt på seg ansvaret for dem. Dette er å skyve ansvarsforholdene Støttekomiteen krever derfor: 

Full offentlig gransking av ø-,elsesmrksmnheten 
Frafall tiltalen mot-Narve TrædaU 
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Full s(Øtte til Trædal: 
\ 

Siden den sentrale støttekomiteen blei danna i okto
ber i fjor, har det strømmet inn støtteuttalelser til fordel 
for Trædal. Pr. 22/1 er det kommet inn vel 160 støtteut
talelser {fra fagforeninger, soldater, andre foreninger 

osv.) Det finnes bl.a. lokale støttekomiteer i Stavanger, 
Bergen, Sogndal, Trondheim, Elverum, Bodø, Tromsø, 
Harstad, Oslo, Fredrikstad, Kristiansand. 

Fra noen av uttalelsene: 

TRONDHEIM FAGLIGE SAMORG: 
«Vi vil peke på at vi som t idligere me

ner at den form for militærøvelser som 
vi her har fått et skrekkens eksempel på 
bare kan karakteriseres som kriminell, 
med andre ord i strid med gjeldende in-
struks. , 

Det er gledelig at det finnes -våkne sol
dater, som er1villige til åta konsekvensen 
av sitt syn og lar allmennheten få kjenn
skap til det nedrige spillet som offiserer 
setter i gang i den tro at offentligheten 
ikke skal få kjennskap til hva som egentlig 
skjer. 

Det er hårreisende at vårt forsvar leker 
krig med fagorganiserte som fiender og 
motstandere.» 

Andre uttalelser: 

KJEMISK, Hordaland/Rogaland: 
Odda Fagl ige Sam.org. og fellesstyret 

for Norsk Kjemisk' avdelinger i Horda
land/Rogaland uttaler bl.a. : 

«Vi anser slike øvelsr for å være krimi
nelle. Retten til agitasjon, demonstra~ 
sjoner og streiker er en demokratisk rett. 
Norske soldater skal ikke brukes mot fag
bevegelsen, studentene eller andre deler 
av folket. I følge forsvarsminister Kleppe 
er da også disse øvelsene i strid med 
gjeldende instruks. ' 

Narve Trædal gjorde derfor bare sin 
demokratiske plikt da han offentliggjorde 
telex-meldingene. Vi krever at t iltaleh 
mot ham frafalles og at søkelyset i stedet 
rettes mot Forsvarets egen kriminelle 
virksomhet.» 

SOLDATER PÅ REITAN: 
Trædals arbeidskamerater fra Reitan 

sier i sin uttalelse: 
« .. Forsvarets ledelse har gått bak ryg

gen på demokratiet her i Norge. Når slike 
brudd på demokratiet blir oppdaget, må 
det ikke holde skjult. Allmennheten har 
rett til å få vite det. Derfor er det forståelig 
at vår tillitsmann reagerte da han leste 
meldingene som kom inn på fjernskrive
ren. ( .. ) Derfor vil vi gå inn for at vår tid li
gere tillitsmann bør slipp·e å idømmes 
straff. Et slikt statuerende eksempel er 
ikke vårt moderne demokratiske sam
funn av i dag tjent med.» 

Etter at Statsråd Valle avslo å frafalle t i ltalen, skrev «Demo
kraten», Fredrikstad, på lederplass, at Regjeringen burde ha 
handlet motsatt. Nå er det det sekundære ledd i denne skan
dalen som straffes. 

som har lekket ut etter totalforsvarsøvelser i -tida 1971-73, 
strider mot det befolkningen og regjer ingen mener er tilbør
lig.» 

Dagbladet 22/1-73. 

Ukebladet «Aktuell» hevdet i en leder 15/12-73 at saken 
aldri burde vært reist. Søkelyset burde i første rekke vært 
rettet innover i forsvaret. 

Til slutt fra tillitsmennene ved Brigaden, Nord-Norge: 
«Vårt krav er at norske soldater aldri skal settes inn mot 

det norske folket. Vi vil samtidi.g uttale vår solidaritet med 
den soldat som offentliggjorde telexmeldingene og som sei
nere er blitt arrestert og tiltalt for dette. Vi avviser forsøkene 
på å skyve oppmerksomheten over på det formelle lovbrudd 
han måtte begå for å bringe meldingene fram for offentlighe
ten». 

På et møte i Studentersamfunnet i Oslo 27 /10-73 uttalte 
Gunnar Alf Larsen, tidligere ·nestformann i forsvarskomiteen 
i Stortinget at han syntes det var begått feil i denne saka, 
og at tiltalten burde frafalles. 

Rolf Thue, informasjonssjef, Direktoratet for Sivi lt Bered
skap: «Det er. åpenbart at en rekke av de øvelsesmeldinger-

StØtt 
Trædøl 
Økonomisk: 

Ansvarlig for avisa: 

Byretten i Bodø bestemmer hvilke vitner som har vitneplikt. Det er nå 
klart at vitner som for Trædal og h.r.adv. Helle (forsvarer) er helt vesentlige 
for å belyse saka skikkelig, ikke har fått vitneplikt. Dvs. at byretten ikke 
anser dem nødvendige. Dette gjelder bl.a. forsvarsminister Fostervoll og 
representanter for fagbevegelsen. Trædal må sjøl betale reise og opphold 
for dem. I tillegg kommer nødvendige utgifter som advokaten får i forbin
delse med forberedelser. (I alt 10-12 000 kroner.) 

Til nå har vi fått inn en god del penger, men det trengs fortsatt mer, 
og særlig da til informasjon om saka. Denne avisa vil bli spredd i et opplag 
på 100 000 over hele landet. Vi har også laget ei hvitbok om Trædalsaka. 
Støttekomiteen mener det er svært viktig å sikre at saka blir godt kjent 
langt utover ·Bodø byrett . 

. 

S(Øttekomiteen 
for Narve Trætlal 

v/ Frode Mannsåker, 78 355, Studentbyen på Kringsjå, 
Oslo 8. 
Postgiro: 2 22 14 63 
Kan treffes på rom 346, SV-bygget, Universitetet, Blin
dern. Tlf. 46 68 00 I. 8327, sikrest tirsdag / torsdag 
15.00-17.00. 

Sats og trykk : A/ S All-Trykk 
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