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DETTE ER HEFTE NR. 1 AV FIRE.

FORORD

Disse heftene er en del av studiesirkelopplegget " Politisk Militærtjeneste ",
som er beregnet på de som er villige til
å arbeide aktivt politisk i Forsvaret og
som innser nødvendigheten av en grundig
skolering på forhånd. Opplegget kan også
med endel modifikasjoner benyttes til
sirkler inne i Forsvaret.
For å gjøre litteraturheftene "fleksible"
og praktisk anvendelige, er de delt opp
i fire hefter. Dette er praktisk for de
grupper som har forandret på visse deler
av opplegget p.g.a. politisk uenighet
eller alternativt syn på god litteratur.
Heftene er satt sammen av utklipp, kopier og lignende fra original-litteratur.
Trykk-kvaliteten er derfor noe varierende, men det skulle være leselig, og
det er det viktigste. Utseendet er en
luksus vi må sette til side for effektivitet i studiearbeidet.
Lykke til.
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FRI EDRICH ENGELS:

OM AUTORITETEN
Friedrich Engels' artikkel «Om autoriteten» er
skrevet en gang mellom oktober 1872 og mars
1873 og er rettet mot italienske anarkister.
Nødvendigheten av å bekjempe feilaktige oppfatninger innen arbeiderbevegelsen er like påtrengende i dag. Engels' tekst er selvsagt preget av
den allmenne historiske situasjon og den særskilte
,polemiske situasjon den ble skrevet i. Enkelheten
og virkelighetsnærheten i tankegangen gjør den
ikke desto mindre til et godt redskap i kritikken
av visse oppfatninger som er utbredt.. i dagens ven•
st reopposisjon.
En stor del av den opprørske europeiske —
og til dels også norske — studentbevegelsen er
preget av anarkistiske tanker om at det er kampen mot autoriteten som sådan, og dermed kampen for den fullstendige ødeleggelse av der bestående, som skal være rettesnoren for det revolu.sionære arbeid. Mot en slik tankegang setter Engels, i enkle — og for «dype tenkere», som han
sier, nesten banale — vendinger, en forståelse mk
at det forhatte beståendes egne produksjonsmidler
for det første selv er den kraft som kan bringe
en utvikling i retning av frigjøring av menneskene
framover — og for det annet at disse produksjons-1
midlene selv alltid vil utøve en autoritet som en.
er nødt til å underkaste seg, om en skal være
i stand til å nå fram til den frihet de muliggjor.
Autonomi og autoritet står i et avhengighetsforhold til hverandre; det spørs bare om autonomi
og autoritet for hvem og til hva. Derfor kan ikke
det revolusjonære arbeid rette seg mot autoriteten
i sin alminnelighet. Det ville føre til en selvødcleggende praksis, siden det ville hindre de revolusjonære fra å bekjempe autoriteten med midler
som de selv hadde definert som autoritære, og
derfor onde. Den «revolusjonære» praksis vil da
i stedet komme til å likne det medisinmannen
driver med når han stikker nåler i dokker som
forestiller mennesker som han ønsker å drepe, og
tror at menneskene dermed blir drept. Det er
Overtro, men kanskje likevel tilfredsstillende nok
for 'intellektuelle medisinmenn som — på grunn
av den rolle de er tildelt i arbeidsdelingen —
kan se ut til å være mer opptatt av å bekjempe
ubehagelige hindringer for sin egen åndelige frihet,
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kjetnix., for proletariatets egenhendige fri;' i5rin;.! fra materiell, hverdagslig og total under1Thkeise.
De,tne frigjoringen kan bare skje ved -af arbeiderklassen seiv tilkjemper seg makten (autoriteten)
over produksjonskreftene gjennom en revolusjon
som nettopp, som Engels sier, «er det mest autoritære som lins». A tale om autonomi og absolutt
demokrati for. de materielle forhold som skaper
kapitalens klasseautoritet over arbeidet er avskarfet, er venstreopportunistisk prat fra folk som har
mistet — eller aldri har hatt — kontakt med den
konkrete virkelighet.
Forsåvidt kan Engels' tekst i dag rettes like
mye m't anti-autoritære student«revolusjonære»

Ert del sosialister har i den senere tid satt
i gang et regelrett. korstog mot det de kaller
autoritetsprinsippet. De 'behøver bare å si
den eller den handling er autoritær, så
har de alt fordømt den. Denne summariske
framgangsmåte ei gjenstand for så mye
misbruk at det er nødvendig å betrakte
dette anliggende noe nærmere. Autoritet
betyr, i den forstand av ordet det dreier
seg om her, så meget som: Overordning av
en fremmed vilje over vår egen. Autoritet
betyr på den annen side underordning. Siden begge disse ordene har en dårlig klang,
og det forholdet som de gir uttrykk for er
ubehagelig for den underordnede part, dreiepo her altså om spørsmålet om det
ikke finnes andre utveier, om vi ikke -under de nåværende samfunnsmessige forhold — kan kalle en annerledes sosial tilstand til live, der denne autoritet ikke lenger har noen mening og altså kan forsvinne.
Dersom vi undersøker de økonomiske —
industrielle og landbruksmessige — forhold
som danner grunnlaget for det nåværende
borgerlige samfunn,' da finner vi at det har
den tendens at isolert virksomhet mer og
mer blir erstattet av flere individers samordnede virksomhet. I stedet for små verksteder med enkeltstående produsenter trer
den moderne industri, med store fabrikker
og verksteder der hundrer av arbeidere overvåker kompliserte dampdrevne maskiner.
www.pdf-arkivet.no/soldat/
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,somflkeiatprmnskeati.

Kjøredoningene og kjerrene på de store
landeveiene er avløst av jernbanetogene,
liksom de små robåtene og seilfartøyene
er avløst av dampbåtene. Maskiner og damp
fører etterhvert også landbruket under sitt
herredømme, idet de langsomt men sikkert
istedet for små jordeiere setter store
kapitalister som dyrker store landarealer
ved hjelp av lønnsarbeidere. Overalt trer
den samordnede virksomhet, prosesser som
mer og mer komplisert er avhengig av
hverandre, i stedet for enkeltindividers uavhengige virksomhet. Men den som sier
samordnet virksomhet, har dermed sagt organisasjon. Er organisasjon uten autoritet
mulig?
La oss nå anta at en sosial revolusjon
har detronisert kapitalistene, som nå styrer
produksjon og sirkulasjon av rikdommene
med sin autoritet. La oss videre anta, for
helt å innta de anti-autoritæres standpunkt,
at jord og grunn og arbeidsredskaper er
blitt arbeidernes kollektive eiendom og at
de selv betjener seg av den. Vil autoriteten
da være forsvunnet, eller vil den bare ha
skiftet form? La oss se etter.
La oss ta et bomullsspinneri som eksempel. Bomullen må i det minste gjennomløpe seks påhverandrefølgende operasjoner før den antar skikkelse av tråd, oper2-janer som — for en svært stor del —
foregår i forskjellige saler. Dessuten trenger en, for å holde maskinene i gang, en
ingeniør som overvåker dampmaskinene,
mekanikere til de løpende reparasjonene og
mange ulærte arbeidere til å bringe produktene fra den ene salen til den andre osv.
Alle disse arbeidere, menn, kvinner og
barn, er tvunget til å begynne sitt arbeid
på ett tidspunkt, som er fastsatt av dampens autoritet, og den bekymrer seg ikke
det døyt om den enkeltes autonomi. Det er
altså først ihvertfall nødvendig at arbeiderne blir enige om arbeidstiden. Er denne
tiden først engang fastlagt, så er enhver
uten unntak underkastet den. Videre vil
det i hver sal i hvert øyeblikk oppstå detaljspørsmål om produksjonsmåten, ford i
lingen av materialet osv., spørsmål som må
' s straks, dersom ikke hele produksjonen
www.pdf-arkivet.no/soldat/
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Om
stanse
i selvsamme øyeblikk
gjøre-:se
fr.,
...n
dele,,
de nå blir løst ved ri
gert som er satt i spissen for hver arbei
prosess, eller — når dette er mulig — g;eni alle tilfelle
nom majoritetsbeslutning
vil enhver enkeltvilje måtte underordne ser,
og det betyr at spørsmålene blir løst
autoritær måte. Den mekaniske. aut.er. stor fabrikk er langt mer tyrannisk enn
den vesle kapitalist som beskjeftiger arbeiderne noen gang kan være. I det minste
hva arbeidstiden angår, kan en sette over
døra på denne fabrikken: La all autorya;
fare. den som irer :ilnenfor denne po;•J.

Når mer ne:,ket, ved hjell. , av vitenskapn
og oppfirmertalenter, har lagt naturkre:tene under sitt herredømme, så hevner c:=.
seg på eet, idet de, i den grad det tar dem
i sin este, tvinger det inn under et
sant 'despoti som er uavhengig av enhver
Å ville avskaffe autoriteten i :torindustrien ville bety å avskaffe
industriel. seiv; å tilintetgjøre dampspinneriet for å venne tilbake til spinnerokken.
La oss t ri jernbane som et annet eks• :nivirke mellom et
empel. Også her
i. ivid r an.:.e. lutt
stort entall er
må
vendig: et samvi! -::e
komire
bestemte tider, for at
til noen ulykker. Også ber
Hei som skv.
betingelse en ( 4 ..rnire-.
(d. side
y:A- ethvert un(4,...ø..3net
måtte .,.•art: .epresen- -. om denne vilje
en kotert av en enkelt c' 'egert eller
mite som er over ► ått utførelsen a besnaningen fra et cl - ørre antall imp'.:serte. I
det ene som i jet andre tilfelle har vi å
gjøre med en helt bestemt autoritet. Og
dessuten: Hva ville skje med det toget som
hadde første avgang, dersom de ansattes
autoritet over d-. reisende herrer ble avskaffet?
Men autoritetens nødvendighet, og nettopp en autoritet 'av denne art, trer i dag
mest anskuelig fn.rn ombord på et skip i
høy sjø. I farens øyeblikk er alles liv her
avhengig av at alle straks og absolutt adlyder en enkelts vilje.
Hvergang jeg har forelagt de mest bal- styrige anti-autoritære
slike argumenter, har 2015
www.pdf-arkivet.no/soldat/

de ikke kunnet gi meg annet svar enn dette:
«Å! Det er sant nok, men her dreier det
seg ikke om en autoritet som vi tildeler de
delegerte, men om ei oppdrag!» Disse herrer tror de har forandret saken selv, når
Ile har forandret navnet på den. Slik gjør
isse dype 'tenkere seg lystige på verdens
bekostning.
På den annen side har vi nå sett at de
materielle produksjons- og sirkulasjonsbetingelser uvegerlig blir utvidet gjennom
storindustri og stor drift i landbruket, og
får en tendens til å gjøre området for slik
autoritet stadig større.. Derfor er det absurd å tale om autixitetsprinsippet som absolutt ondt og om autonomiprinsippet som
absolutt godt. Autoritet og autonomi er
relative ting, som har varierende anvendelsesområder i de ulike faser av den sosiale
utvikling. Om autonomistene nøyde seg
med å si at framtidens sosiale organisasjon
ene og alene vil komme til å begrense
autoriteten til de grenser som produksjonsbetingelsene gjør uunngåelige, da kunne
en komme til forståelse med dem. Men i
denne henseende er de blinde for alle kjensgjerninger som gjør autoritet nødvendig, og
styrter seg over selve ordet.
Hvorfor nøyer ikke de anti-autoritære seg
med å tordne mot den politiske autoritet,
staten? Alle sosialister er enig om at den
politiske stat, og med den den politiske
autoritet, vil forsvinne som en følge av
den neste sosiale revolusjon, og det betyr
at de offentlige funksjoner vil miste sin
politiske karakter og forvandle seg til enkle
administrative funksjoner, som tar seg av
sant sosiale interesser. Men de anti-autoritære fordrer at den autoritære politiske stat
skal bli avskaffet med ett slag, før de sosiale betingelser som har lati den oppstå er
blitt tilintetgjort. De fordrer at den sosiale
revolusjons første handling skal være å avskaffe autoriteten. Har disse herrer aldri
sett en revolusjon? En revolusjon er sikkert
nok den mest autoritære ting som fins. Den
er en handling av en slik art at en del ad
befolkningen påtvinger den andre delen
sin vilje ved hjelp av geværer, bajonetter
og kanoner, altså med de mest autoritære
www.pdf-arkivet.no/soldat/
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midler. Og den seierrike part må, om den
ikke vil ha kjempet forgjeves, gjøre dette
herredømme varig ved å ta i bruk den
skrekk som deres våpen kan inngyte i de
reaksjonære. Ville Paris-kommunen bestått
en eneste dag om den ikke hadde brukt
det bevæpnede folks autoritet mot borgerskapet? Kan en ikke heller tvert imot klandre den for at den ikke tok denne autoritet
i bruk i stort omfang?
Om disse to tingene er det ett å si: Enten
vet de anti-autoritære ikke hva de sier, og
i det tilfelle sår de bare forvirring; eller
de vet det, og i det tilfelle forråder de
arbeiderbevegelsen. I begge tilfelle tjener
de reaksjonen.
(Oversatt av Knut Johansen).
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Kotsinz4sr li/69
KARL MARX
PARISER-KOMMUNEN
Om morgenen den 18. mars 1871 ble Paris
vekket med et tordenrop: «Leve Kommunen»! Hva er Kommunen, denne sfinx som
stiller borgernes hjerne på så hårde prøver?
«Paris' proletarer,» sa sentralkomiteen i
sitt manifest av 18. mars, «har midt under
nederlagene og de herskende klassers forræderi, forstått at den time er kommet da
de må redde situasjonen ved å ta ledelsen
av de' offentlige anliggender i sine egne
hender... De har forstått at det er deres
høyeste plikt og deres absoliitte rett å gjøre
seg til herre over sin egen skjebne og å
gripe regjeringsmakten.»
Men arbeiderklassen kan ikke bare ganske enkelt ta det ferdige statsmaskineri i
besittelse og sette det i bevegelse for sine'
egne formål.
Den sentraliserte statsmakt med sine alles* , r—værende organer — stående hær,
presteskap, dommerstand,
skapt etter planen om
en systematisk og hierarkisk deling av arbe:det — nedstammer fra det absolutte
mcnarkis tider, da den tjente det spirende
borgersamfunn som et mektig våpen dets
kamper mot feudalismen, Likevel ble dens
utvikling hemmet av alle slags midde.lalderlig slagg, godsherre- og adelsforretter, lokalprivilegier, by- og laugsmonopoler og
provinsialforfatninger. Det attende århundres-franske revolusjon sopet med sin jettefeiekost bort alle disse levninger fra forgangne tider, og renset dermed samtidig
• samfunnsgrunnen fra de siste hindringer
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som sto i veien for den moderne statsbygningens overbygning. Denne moderne statsbygning reiste seg under det første keiserdømme som selv igjen var et produkt av
det gamle halvfeudale Europas koalisjonskrig mot det moderne Frankrike.
Under de følgende styreformer ble regjeringen stilt under parlamentarisk kontroll, dvs. under de besittende klassers direkte kontroll. På den ene side utviklet den
seg nå til å bli et drivhus for kolossal statsgjeld og trykkende skatter og ble i kraft
av sin embedsmyndighets uimotståelige tiltrekningskraft, sine inntekter og sin bortgivelse av stillinger et stridens eple for den
herskende klasses konkurrerende fraksjoner
og eventyrere, — på den annen side endret
dens politiske karakter seg samtidig med
samfunnets økonomiske forandring. 1 den
utstrekning som den moderne industris
framskritt utviklet og fordypet klassemotsetningen mellom kapital og arbeid, i samme utstrekning fikk statsmakten mer og
mer karakter av en offentlig makt til undertrykkelse av arbeiderklassen, en maskin
for klasseherredømme.
Keiserdømmets direkte motsetning var
Kommunen. Ropet på den «sosiale republikk», hvormed pariserproletariatet hadde
innledet februarrevolusjonen, uttrykte bare
det ubestemte krav på en republikk som
ikke bare skulle fjerne klasseherredømmets
monarkiske form, men klasseherredømmet
selv. Kommunen var den konkrete form for

denne republikk.
Paris, den gamle regjeringsmakts sentrale punkt og sete og samtidig den franske
arbeiderklasses samfunnsmessige tyngdepunkt, — Paris hadde reist seg med våpen
i hånd mot Thiers' og hans landjunkeres

B
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forsøk på å gjenopprette og for evig befeste den gamle regjeringsmakt de hadde
arvet fra keiserdømmet. Paris kunne bare
gjøre motstand fordi det som følge av be, !eiringen var blitt kvitt hæren, i hvis sted
det hadde satt en nasjonalgarde som hovedsakelig besto av arbeidere. Dette faktum
gjaldt det nå å omforme i en (permanent
institusjon. Kommunens første dekret var
derfor å undertrykke den stående hær og
erstatte den med det væpnete folk.
Kommunen ble dannet av de kommunalrepresentanter som var valgt ved alminnelig stemmerett i de forskjellige distrikter i
Paris. De var ansvarlige og til enhver tid
avsettelige. Flertallet besto selvsagt av arbeidere eller anerkjente representanter for
arbeiderklassen. Kommunen skulle ikke
være en parlamentarisk, men en arbeidende
korporasjon, utøvende og lovgivende på
samme tid. Politiet, som hittil hadde vært
statsregjeringens redskap, ble straks berøvet alle. sine politiske egenskaper og forvandlet til Kommunens ansvarlige og til
enhver tid avsettelige redskap. På samme
måte med embedsmennene innen alle øvrige grener av forvaltningen. Fra Kommunens medlemmer av og nedover måtte den
offentlige tjeneste utføres for arbeiderlønn.
De høye statsdignitærers erhvervede rettigheter og representasjonsgebyrer forsvant
med disse dignitære selv. De offentlige embeter opphørte å være privateiendom for
sentralregjeringens håndlangere. Ikke bare
byforvaltningen, men også hele det initiativ, som hittil hadde vært utøvet gjennom
staten, ble lagt i Kommunens hender.
Etterat den stående hær og politiet, redskapene for den gamle regjerings matrielle
it kt var skaffet av veien, gikk KommuNarr-straks til å brekke den åndelige undertkkelses verktøy, svartkjolev eldet; den
dekreterte oppløsning og ekspropriering av
alle kirkesamfunn i det omfang de var
ettende korporasjoner. Svartkjolene ble
se ilbake til privatlivets ro, fot der
etter sine forgjengere apostlenes forbilde,
å nære seg av de troendes almisser. Samtlige undervisningsanstalter ble åpnet for
folket uten avgift og samtlige renset for all
www.pdf-arkivet.no/soldat/
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innblanding fra staten og kirken. Dermed
var ikke bare skoleutdannelsen gjort tilgjengelig for enhver, men også vitenskapen
selv befridd for de lenker den hadde vært
pålagt av klassefordom og av regjeringsmakten. Embedsmennene innen rettsvesnet
tapte den tilsynelatende uavhengighet som
hare hadde tjent til å skjule deres underdanighet under alle på hverandre følgende
regjeringer, overfor hvilke alle i rad og
rekke hadde svoret og brutt troskapseden.
Som alle øvrige offentlige tjenestemenn
skulle de for framtiden velges, og være
ansvarlige og avsettelige.
Pariserkommunen skulle selvsagt tjene
som mønster for alle de store industrisenter i Frankrike. Såsnart den kommunale
tingenes ordning var gjennomført i Paris
og i sentrene av annen rang, ville den gamle
sentraliserte regjering ha måttet vike for
produsentenes selvstyre også i provinsene.
I en kort skisse til nasjonal organisasjon,
som Kommunen ikke hadde tid til å utarbeide videre, heter det uttrykkelig at
Kommunen skulle være den politiske form
selv for den minste landsby, og at den
stående hær på landet skulle erstattes med
en folkemilits med ytterst kort tjenestetid.
Landkommunene i hvert distrikt skulle forvalte sine fellesanliggender gjennom en deputert forsamling i distriktets hovedby, og
disse distriktsforsamlinger skulle så igjen
sende deputerte til der nasjonale representantskap i Paris; de deputerte skulle til enhver tid være avsettelige og forpliktet gjennom sine velgeres bestemte instruksjoner,
«De få men viktige funksjoner som
da ble tilbake for den sentrale regjering, skulle ikke — slik som det bevisst
ble forfalsket framstilt — avskaffes, men
overdras til kommunale, det vil si strengt
ansvarlige embedsmenn. Nasjonens enhet
skulle ikke brytes, men tvertimot organiseres gjennom kommunalforfatninger; den
skulle bli til virkelighet gjennom formidlingen a\ den statsmakt som utga seg for
legemliggjørelsen av denne enhet, men som
ville være uavhengig og overlegen overfor

nasjonen på hvis legeme den likevel bare
,'ar en snylteutvekst. Mens det
gjaldt å avwww.pdf-arkivet.no/soldat/
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skjære de av den gamle regjeringsmakts
organer som utelukkende hadde vært anvendt til undertrykkelse, skulle dennes berettigede funksjoner: fratas en makt som
gjorde fordring på . å stå over samfunnet
eg gis tilbake i hendene på samfunnets ansvarlige tjenere. Istedenfor en gang i løpet
av tre eller seks år å avgjøre hvilket medlem av den herskende klasse som skulle
'representere og søndertråkke folket i parlamentet, skulle den alminnelige stemmerett tjene det i kommuner konstituerte folk
på samme måte som den individuelle stemmerett tjener enhver annen arbeidsgiver til
å søke ut arbeidere, oppsynsmenn og bokholdere i sin forretning. Og det er kjent
nok at korporasjoner likesåvel som enkeltpersoner i virkelige forretningssaker i al-,
minnelighet forstår å finne den rette mann,
og hvis de engeng skulle ta feil, å gjøre
'denne snart god igjen. Men på den annen
side kunne intet være mer fremmed fos•
Kommunens ånd enn å erstatte den alminnelige stemmerett med hierarkisk investitur.
Det er de historiske nyskapningers al
;minnelige skjebne å bli tatt for sidestykker
til eldre, ja til og med overlevede former
for samfunnslivet som de synes å likne
:noenlunde. Således er denne nye Kommune, som knekker den moderne statsmakt blitt
anset' for en gjenopplivning av de middelaluerlige kommuner, som først gikk forut
for denne statsmakt og derpå dannet dens
grunnlag. — Kommunens forfatning er
blitt betraktet som et forsøk på å sette et
forbund av småstater, slik som Montesquieu
og girondistene drømte om, istedenfor
den forening i store folk, som selv om den
opprinnelig er kommet i stand med vold,
likevel nå er blitt en mektig faktor i samfunnsproduksjonen. — Kommunens fiendtlige forhold til statsmakten er feilaktig blitt
tatt for en overdreven form for den gamle
kamp mot oversentralisasjon. Særlige historiske forhold kan i andre land ha hindret utviklingen av den borgerlige regjeringsform slik som den forløp i Frankrike,
og kan ha tillatt — som i England, at de
;lore sentrale statsorganer er blitt komnlef•rt med korrupte menighetsråd (veswww.pdf-arkivet.no/soldat/
2015
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tries), pengehøkrende byråd og vredesfnysende fattigforstandere i byene og gjennom
faktisk arvelige fredsdommere på landet.
Kommunalforfatningen ville tvertimot ha
gitt samfunnslegemet tilbake alle de krefter som hittil hadde vært slukt av snylteutveksten «staten» som lever av samfunnet og hindrer dets frie bevegelser. Bare
gjennom denne ene gjerning ville den ha
innvarslet Frankrikes gjenfødsel.
Middelklassen i provinsbyene så i Kommunen et forsøk på å gjenopprette herredømmet som den hadde utøvet over landet under Louis Philippe, og som 'andel
Louis Bonaparte var blitt fortrengt av lands
bygdenes angivelige herredømme over byene. Men i virkeligheten ville kommunalforfatningen ha brakt landsbygdens produsenter inn under distriktshovedstedenes
åndelige ledelse, og der, i byarbeiderne,
sikret dem de naturlige representanter foi
deres interesser. — Kommunens blotte eksistens førte det lokale selvstyre med seg,
som noe selvfølgelig, men nå ikke lenger
som motvekt mot den nå overflødiggjorte
statsmakt. Det kunne bare falle en Bismarck
inn, som når han ikke er opptatt av sine
blod- og jern-intriger, gjerne vender tilbake til det for hans åndelige kaliber så tiltalende håndverk som medarbeider ved
«Kladeradatsch» — bare et sånt hode kunne det falle inn å ville pådytte Pariserkommunen en lengsel etter den karikatur av
den gamle franske byforfatning av 1791
som den prøisiske byordning representerer,
og som fornedrer byforvaltningen til rene
underordnede hjul i det prøisiske statsmaskineri.
Kommunen gjorde alle borgerrevolusjonenes slagord — billig regjering — til virkelighet, idet den opphevet de to store
utgiftposter, hæren og embetsstanden. Dens
bare eksistens forutsatte monarkiets ikkeeksistens, det som i det minste i Europa,
er klasseherredømmets regulære ballast og
uunnværlige skalkeskjul. Den la grunnlaget for virkelig demokratiske institusjoner
for republikken. Men hverken «billig. rewww.pdf-arkivet.no/soldat/
gjering» eller
den «sanne republikk» var2015

bigående og av segSelv- . Mangfoldigheten
av de tolkninger som Kommunen har vært
gjort til gjenstand for og mangfoldigheten
lav de interesser som fant sitt uttrykk i den,
beviser at den var en helt igjennom utviklingsmulig politisk form, mens alle tidligere regjeringsformer har vært vesentlig
undettrykkende. Dens sanne hemmelighet
var denne: den var i hovedsaken en arbeiderklaesens regjering, resultatet av den
serende klasses kamp mot den ervervende klasse, den endelige oppdagede
politiske form hvorunder arbeidets økonomiske befrielse kunne fullbyrdes.
• Uten denne siste betingelse var kommunalforfatningen en umulighet og et bedrag. Produsentenes politiske herredømme
kan ikke bestå ved siden av deres sosiale
slaveri. Kommunen skulle .derfor tjene som
brekkstang til å omstyrte de økonomiske
grunnlagene klassenes eksistens og dermed
klasseherredømmet hviler på. Når arbeidet
først er emansipert, blir hvert menneske en
arbeider, og det produktive arbeid opphører å være en klasseegenskap.
Det er en eiendommelig kjensgjerning:
Til tross for den store praten og den umåtelige litteratur i de siste seksti år om arbeidernes emansipasjon, — knapt tar arbeiderne noensteds saken i sine egne hender, så lydel snart igjen de apologetiske
talemåter fra talsmenn for det nåværende
samfunn med dets to poler: kapital og
lønnsslaveri (godseieren er nå bare kapitalistenes stillferdige kompanjon), som om
det kapitalistiske samfunn ennå befant seg
i den reneste jomfruelige uskyldighetstilstand, med alle sine prinsipper ennå
uutviklet, alle sine selvbedrag ennå ikke avslørt, all sin prostituerte virkelighet ennå
ikke blottet! Kommunen, utroper de, vil
avskaffe eiendom, grunnlaget for all sivi
lisasjon! Javel, mine herrer, Kommunen
ville avskaffe enhver klasseeiendom som
forvandler de manges arbeid i de fås rikdom. Den hadde til hensikt å ekspropriere
ekspropriatorene. Den ville gjøre den individuelle eiendom til en virkelighet ved å
forvandle produksjonsmidlene -, jorden og
kapitalen ; som nå først og fremst er et 7
www.pdf-arkivet.no/soldat/
2015
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ICIICKLC og utuytte atomer, ru
verktøy for det frie assosierte arbeid.
Men det er ke”nmunismen, den «umulige» kommunisme: Nå, de folk fra de
herskende klasser som er forstandige nok
til å innse umuligheten av at det nåværende
samfunn kan bestå — og av dem fins det
..;Al_LUCI L11 6

mange -- har oppkastet seg til påtrengende
og stortalende apostler for den kooperative
produksjon. Men hvis den kooperative
produksjon ikke bare skal bli skinn og
svindel, hvis den skal fortrenge det kapitalistiske system, hvis de samlede kooperative foreninger skal regulere den nasjonale
produksjon etter en felles plan, og dermed
ta den under sin egen ledelse og gjøre
en ende på det stadige anarki ode periodisk tilbakevendende konvulsjoner som er
den kapitalistiske produksjons uunngåelige
skjebne, hva ville så det være annet, mine
herrer, enn kommunismen, den «umulige»
kommunisme?
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EZIFONSUArill OG MATO
av Kari Enholm og Richard Edvardsen
«Hendelsene i Tsjekkoslovakia gjør det klart at vår egen
mentale beredskap må styrkes,og at vår vilje til å forsvare
oss må holdes levende», sa statsminister Per Borten på sin
pressekonferanse den 13. september 1968. Hvordan tenker så
våre myndigheter seg at denne mentale beredskap skal holdes
levende og styrkes?
Vi tror Arbeiderpartiets Rolf Hellem
ga en god beskrivelse av det i et innlegg han holdt i forsvarsdebatren 17.
juni i år, der han bl. a. uttalte: «Totalforsvaret er integrert i samfunnslivet på
mer sagt alle områder. Si vel statlige
som kommunale etater deltar i den organiserte virksomhet på dette felt. Det
gjelder forsynings- og transporttjeneste,
helsemessig beredskap,. indurtriberedskar og sikring av kraftforsyning. Det
gjelder sivilforsvarets oppgaver og ikke
minst det psykologiske forsvar (vår uth.)
som har den viktige oppgave å gi saklig
opplysning og inforrnasjon om norsk sikkerhetspolitikk og om forsvare
Raver og virksomhet.
Ved at totalforsvaret på denne måten
griper inn i alle veent ■ ige. ledd i sam
funnsapparatet, v;.i det kreve' en betydelig innsats av koordinering. Det er Regjeringens oppgave å sørge for denne samordningen.» Så langt Rolf Hellem.
I Norge som i andre NATO-land er
det i de senere år bygget opp et totalforsvar. TOTALFORSVARET omfatter,
foruten den militære beredskap, også sivilforsvaret, psykologisk forivarsbered
skap og arbeidskraftsberedskap. Forberedelsene tar sikte på en total innsetting
av alle samfunnsressurser, såvel materielle som åndelige, i tilfelle krig.

Dette TOTALFORSVARET er en integrert del av fellesforsvaret i NATO, og
samarbeidet omfatter følgende områder
som for oversiktens skyld er gruppen i
10 punkter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

'

9)
10)

Felles kommandosystem.
Felles militære styrker.
Fellesfinansierte militære anlegg.
Feiles framskut; strategi med bruk
av atomvåpen.
Felles sivil beredskapsplanlegging.
U.SA's våpenbjelpprogram.
Felles våpenproduksion.
Felles vitenskaps- og forsknings.
program.
Felles informasjonstjeneste.
Felles, utpekt fiende: Sovjetunionen.

Norge deltar aktivt i hele denne integrasjonsprosess. Og selvsagt ikke bare
i den hensikt at NATO skal komme OSS
til «hjelp», Vi er selv forpliktet ti] «å
hjelpe». Under EEC-debatten (juli 67)
uttalte Finn Moe at «Hvis vi tar forpliktelsene i NATO-pakten helt alvorlig,
betyr det en ganske sterk innskrenkning
i vår råderett. Der har vi forpliktet oss
på en måte som er ganske bindende
til eventuelt å gå i krig».
I mars i år skrev den franske forsvarsminister onn organisasjonen NATO
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a: den. gis-innom sin inteireaston av de
væpnede styrker under en fremmed
kommando og sin auromatisme '-ed eventuelle militære aksjoner, fratar den franske regjering dens beslutningsfrihet i de
aller alvorligste situasjoner, nemlig når
freden er i fare.

roze!sC-Pi

11511119 1111,110PS1.
Mot denne bakgrunn må Norges «gjensieige forpliktende medlemskap i NATO»
vurderes. Den informasjonsvirksomhet
som knytter seg til totalforsvaret er av en
slik an at det helt åpenbart er en organisert indoktrinering av norsk opinion
som foregår.
I en artikkel i Norsk Militært Tidsskrift nr. 7/1966 om «Totalforsvarets
informasjonsvirksomhet — Mål og midler», gir sekretær P. Bjarne Lundgard en
oversikt over det omfang denne virksomheten har. Og en bør merke seg a:
det her ikke er tale om informasjonsvirksomhet om forsvaret løsrevet fra sin
politiske sammenheng det er tale om. Når
opplysningstjenesten i Forsvaret forsøker
å skape en positiv innstilling til forsvaret
— så er dette ensbetydende med NATOforsvaret \li skal her referere det meste
av nevnte artikkel i NMT angående den
informasjonsvirksomhet som drives i
fredstid. Om de mål informasjonstjenesten bør ta sikte på å nå, er disse trukket
opp slik:
1. Spre generelle opplysninger om forsvaret og dets effektivitet — opplysning
som det også er av betydning for oss at
en potensiell angriper får kjennskap til.
2. Forklare forbruk og disposisjoner på
beredskapssektoren, så opinionen får et
så godt grunnlag som mulig til selv å
danne seg en riktig mening om berettigelsen av de ofre som må ytes.

tydning for den å kjenne til for at den
selv skal kunne opptre korrekt i en
krigssituasjon.
4. Holde faginstansene i totalforsvaret orientert om hvilke tanker og meninger som gjør seg gjeldende i befolkningen og organisasjonene om forsvarsspørsmål og sikkerhetspolitikk.
5. Benytte de fora som finnes. eventuelt skape nye, for en kontaktvirksomhet
og meningsutveksling mellom totalforsvarets representanter og sivilbefolkningen, institusjoner og kommunale myndigheter om lokale, spesielle og generelle
forsvarsspørsmål
.

No-ordifierino

Da totalforsvaret på høyeste plan impliserer både statsministerens kontor og 8-9
departementer (UD, FD, JD, Sosialdeptet, Industrideptet, rianaersceptei,
Samferdselsdeptet, Kommunal- og Arbeidsdeptet, Landbruksdeptet og i mindre utstrekning et par andre) er det som
man vil skjønne, ingen direkte koordinering på toppen når det gjelder opplysningsvirksomheten cm totalforsvaret.
Virksomheten drives av spesielt tilsatte
tjenestemenn i en del av sektorene, særlig i Forsvaret og i Sivilforsvaret, mens
andre grener av totalforsvaret helt mangler informasjonsfolk i fredstid. Deres interesser blir dog delvis ivaretatt av mer
frittstående organisasjoner som får bidrag over statsbudsjettet for å drive slik
informasjonsvirksomhet.
For dog i en viss utstrekning å få en
koordinering istand om dette informasjonsarbeidet oppnevnte statsministeren i
desember 1963 et «Utvalg lor sarnordrtie

av opplysmingsvirksombeten om wrsaets
forsvar». Medlemmer av utvalget ble rep-

resentanter fra Folk og Forsvar, Forsvarets pressetjeneste., Forsvarets rekruttetings- og opplysningstjeneste, Sivilforsvaret, Kvinners Frivillige Beredskap,
Norges Forsvars-forening, Direktoratet fot
Så
langt
det
er
mulig
gi
befolknin3.
økonomisk
forsvarsberedskap og Beredgen kjennskap til detaljer
som er av bewww.pdf-arkivet.no/soldat/
2015

skapsnemcia tor Statens informasjonstjeneste i krig. Da man høsten 1964 fikk
en egen informasjonsavdeling i Forsvarsstaben, ble også denne avdelingen representert i utvalget som ikke har noen
besluttende myndighet, men har som oppgave å gi råd og veiledning til de organer som er beskjeftiget med opplysningsvirksonabeten innen totalforsvaret.
Hvis vi så går over til å se på virksomheten til de enkelte institusjoner som
et representert i dette samarbeidsutvalget,
er det kanskje rimelig å starte med presseog informasjonstjenesten i det militære
forsvar.

Her et

t igjen naturlig å starte med
som er plassert
i Forsvarsdepartementet 'og faglig fore
satt for pressekonsulentene i overkommandoene og for sjefen for informasjonsavdelingen ved Generalinspektøren for
Heimevernets stab. FP's oppsetning er
en redaktør, en redaksjonssekretær og en
kontordame, og deres oppgave er å holde
departementet (og delvis forsvarsgrenene og fellesinstitusjonene) orientert OM
hva pressen skriver om forsvaret. FP
koordinerer en felles presseservice fra
overkotrunandoene, 1-1V og Nordlcontmadocn («Nytt fra forsvaret») og be.
sørger alle pressemeldinger ,Ja departementsnivå. Selv og sannnen med andre
produserer pressetjenesten en, del opplysningsmateriell — vesentlig brosjyrer.
(I 1964 ble det utgitt 20 000 stk «13
år i NATO», 10 000 stk «Vårt forsvar»,
10 000 stk «Fakta om forsvaret», 2 000
stk. «Welcome to Norway» (i forbindelse
med NATO-øvelser), 30 000 stk. «Min
plass i forsvaret» og 30 000 stk. «Forsvaret i 1814».)
Pressetjenesten registrerer årlig ca.
20 000 klipp om forsvaret. Om lag 76 oh
;gv disse er refererende stoff, ca. 18 96
som FP selv har sendt ut, og
ro
neningsytringer hvorav 4,4
r.
og 1,6 % negative. Om man
skal driste seg til å kalle noen av dem
Forsvarets pressetjeneste

«uberettiget negative» vil det dreie seg
om ca 1/10 promille.
I forbindelse med Forsvarets pressetjeneste bør en vel også nevne Informasjonstjenesten ved Nordkommandoen på

Kobla (Public Information Divisjon
AFNORT11). Staben her utgjør i alt 7
personer, og man driver regulær presse=Mot Og, arbeider delvis med «community relations». Den samarbeider med
Forsvarets pressetjeneste. Den norske Atlanterhavskomite eg mod Folk og Forsvai ntir det gjelder foredragsvirksomhet,
koder:iriser og studieturer.
Forsvarsstabens nyopprettede informwsjonsavdefing skal forst og fremst sørge
for at forsvarets personen så langt det
er mulig blir gitt sildig og nøktern in-

formasjon om alle hovedspørsmål ved.
nytende forsvaret, som 1. eks. målsetting,
oppgaver, midler og Forststessjefens syn
og rettLingslnier for arbeidet. Fire offiserer er knyttet til denne avdelingen.
Prersekonsstkntene ved astrektornmandøme er det neste leddet. De bar gjerne
en vernepliktig eller ansatt hjelper, og
deres oppgave er information innad i
overkommandoene eg delvis ut til forsvarsgrenene, de skal yte presseservice,
ordne med reportasjeopplm, sørge for
at det blir oppnevnt p-rsseicontaktoffiserer og :mobiliseringsplaisert informasjonsoffiserer. I Herrn er det pressekon
tak toffiserer ved alle distnitkommandoene (norm)alt stabitirefert) eig ved krig. N.,
og 32 pressefolk• er •Inghplarsert som
inforMasjciitsoffiserer ved Meiens moboppsetninger. I Sjøforsvaret er det pressekontaktoffiserer ved SKinee. og 21 pressefolk figurlærer i moboppeemingen. I
Luftforsvaret er det pressdnantaktoffiserer ved flystasjonene, eg 1 moboppsetningene..er det plassert 14 pressefolk.
Omtrent alle disse 67 pressefolkene
som er mobplassert I forevassgrenene har
gått infokurser og andre kw= i forsvaret og har tjenestegjort i sine mobstilling under øvelser. To av- dem har også
gjennomgått Forsvarets høgskole.
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I ntorm ,2 sjonsavdelingen vrid Gent talpek:øren for Heimevernets stab har

i alt 7 ansatte. Avdelingen driver presseservice, filmproduksjon, foredragsvirksomhet, ungdtnnserbeid og opplysningsog sekretasrseevice for HVs tillitsmenn
og sivile rad. Videre gir avdelingen ut
14V-blader som kommer med 11 nr. pr.
år i et opplag på ca. 75 000. Presseklipp
om HV noteres i et antall av ca. 5000
pr. år, og om lag 20 To av disse er meldinger gått ut fra HVs egen informasjonsavdeling.
Forsvarets rekrutt erings- og opplysningstjeneste star mellom departementet

ng overkommandoene og driver først og
rerrsst opplysningstieneste fete rekruttetire til skolene i forsvaret.
Redaksjonen av Mannskapsaviw er underlagt fRO. MA kommer med 26 nr.
pr. år i et opplag på ca. 20 000, og den
går til alle - enheter i forsvaret. Under
MA ligger en fotosentral for billedservice som står til tjeneste for folk både
i og utenfor forsvaret.
_Forsvarets filmtjeneste er også underlagt FRO. Filmtjenesten distribuerer underholdningsfilm. produserer opplysningsog treningsfilm, ren instruksjonsfilm og
billedbånd og tekster utenlandske instruksjonsfilmer.
Når det gjelder FROs kontakt med det
publikum man henvender seg til, kan
det opplyse; at kontoret årlig besvarer
mellom 25 000 og 30 000 forespørsler om
utdanningsmulighetene i forsvaret, og av
disse besvares 7-8000 i personlige brev.
Av det som er sagt hittil går det frem
at det i det militære forsvar er ansatt
og lønnet ca. 60 personer som er direkte
knyttet til informasjonsvirksomheten på
en eller annen måte. De spiller både på
ein offentlige opinion og på tjenestegjørende personell. Den årlige rekuttmasse
utgjør vel for tiden vel 25 000 mann, og
antall tjenestegjørende soldater noe mer.
Dertil kommer det mellom 13 000 og
15 Orv' , ;enestegjorende befal og Ill] sivilansatte, slik at det tilsam-

men er over 50 000 informasjonstjenesten innad i forsvaret kan rettes mot.
Det er i denne forbindelse verd å merke
seg at om lag halvparten av disse skiftes ut og erstattes med nye hvert år.

FOREPErgiVerin

Det har vært diskutert om man i tilstrekkelig grad bar benyttet seg av de
muligheter forsvaret selv har til å påvirke folkemeningen cm forsvaret og det
er sikkert også de som mener at det er
svært diskutabelt i hvilken utstrekning
forsvaret selv skal drive en opplysningsvirksomhet hvis hensikt det er å få folk
til å godta forsvarets eksistens og virksomhet.
Uten 2 ta stilling til dette som mange
s.vries er et kontroversielt spørsmål, har
savn i Hæren, og noenlunde tilsvarende
• ; Luftforsvaret, innført «forsvarsmotive•
' nag» som forelesning på befalsskolene.
I Hæren skal man i løpet av 12 skoletimer lære elevene, og lære dem å
kunne redegjøre for, de verdier og mo.' river som ligger til grunn for et sterkt
• og effektivt forsvar, f. eks. også forsvarets betydning som • fredsbevarende faktor. Videre skal bibringes kjennskap til
hovedtrekkene i norsk sikkerhetspolitikk
før og etter siste krig, hvordan dette
har innvirket på vår forsvarsinnstans, og
dermed våre muligheter til å forebygge
og motstå et væpnet angrep. De skal få
kjennskap til de viktigste hendelser av
forsvarspolitisk og militær art i nyere
norsk historie som har vært bestemmende for vår frihet og beståen som nasjon,
herunder frihetskampen 194C-45. Videre skal de få kjennskap til de faktorer og utviklingstendenser som kan virke
nedbrytende på forsvarsviljen, og de tiltak som kan treffes for å motvirke slike
tendenser. De skal innen dette timetallet
også orienteres om moderne samfunnsproblemer og de etiske grunnverdier som
vårt samfunnssystem bygger på, og på
.
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torsvarets plass og betydning i denne
sammenhengen.
Forelesninger om disse og tilknyttede
emner gis også på krigsskolene, stabsskolene og Forsvarets høyskole.
Dette er i store trekk hva man kan
si om den aktive og bevisste informasjonsvirksomhet i det militære forsvar.»
Videre i oversikten går det fram at
det også på andre sektorer innen totalforsvarets ramme drives en omfattende
informasjonstjeneste gjennom Sivilforsva-

oppgave er å styrke landets forsvarskraft
gjennom saklig opplysning og informasjon om forsvarssaken, og å samarbeide
med og såvidt mulig støtte organisasjoner som arbeider for forsvarssaken.
Folk og Forsvar ble stiftet i 1951, og
har ca. 60 samarbeidende organisasjoner.
Her er - det i alt 5 ansatte, og siden
starten har anslagsvis ca. 400 000 nordmenn vert i direkte kontakt med FF
gjennom arrangementer som har tatt sikte
på å skape best mulig kontakt mellom
totalforsvarets representanter og den øvrets informasjonstjeneste, Direktoratet for
rige befolkning. I samarbeid med Forøkonomiske forsvarsberedskap, Kvinners
svarets pressetjeneste, Den norske AtFrivillige Beredskap (De organisasjoner
lanterhavskoadte og NATO's informa1,7B har fast samarbeid med er: Norges
sjonstjeneste produserer og distribuerer
Lotteforbund, Norges Røde Kors, Norsk
FF opplysningsmateriell av forskjellig
Folkehjelp, Norske Kvinners Nasjonalråd,
slag, arrangerer studieturer innen- og
Norske Kvinners Sanitetsforening, LOs
utenlands og for, dier foredrag og film.
kvinnenemnd, Norges Husmorforbund og
Det arrangeres ‘arailieturer, utstillinger,
Norges Kristelige Forening for Unge
møter og i ganske stor utstrekning konKvinner), samt Norges Lotteforbund.
taktkonferanser mm man tror kanskje
Norges Forsvarsjorening er den eldste
er FFs viktigste medium nis det gjelder
av de foreninger i landet som har fri•
å gi fyldige opplysninger og å skape bevillte forsvarsopplysning som hovedopptydningsfull kontakt. Konferansene kap
gave. Iflg. foreningens formålsparagraf
f. eks. være om «Pressen og forsvaret»,
skal den «arbeide for å styrke forsvarsdet kan være «Ungdommen og forsvaviljen og holde den levende i befolkret», «Kvinnene og forsvaret», «Vårt toningen, og den skal arbeide for at vi
talforsvar», «Vårt sivilforsvar», «Forsvatil enhver tid skal ha et betryggende
ret av Nord-Norge» — «Trøndelag» og
forsvar.»
«Vestlandet», det kan være kontaktkonDen får ikke penger over forsvarsferanser om «Bygda og forlegningen»
budsjettet, men lever på kontingenter,
forskjellige steder i landet, «Lærerne
gaver og fonds. Den har 70-80 lokalog/eller Skolen og forsvaret» osv.
foreninger og samarbeidende foreninger
Gjennom årlige arrangementer (eks(hvorav de fleste er skytterlag). Medklusive utstillinger) regner FF med
lemstallet er ca. 20 000. Foreningen utkomme i direkte kontakt med ca. 6000
gir bladet «Norges Forsvar» som kommennesker. FFs tilskudd over forsvarsmer med 10 nummer pr. år.
budsjettet i 1966 er på 340 000 kr. og
fra de tilsluttede organisasjoner får man
ca. 60 000 kr. Folk og Forsvar opererer
De to viktigste foreninger som arbeihverken med personlig medlemskap eller
der med å påvirke den sivile befolkning
lokalavdelinger. Folk og Forsvar gir ut
er uten tvil «Folk og Forsvar» og «Den
årlig 2 stipendier a kr. 3000. Det ene
norske Atlanterhavskomit». Om disse
gir til en joneDslist, det andre til et
skriver Lundgard:
medlem i en av FFs tilsluttende organi«Folk og Forsvar», kan vi kalle et frisasjoner. Stipendiene skal brukes til stuvillig, koordinerende opplysningsorgan
dium i utlandet av norsk sikkerhets- og
om totalforsvaret, idet det i formålsparaforsvarspolitikk i forbindelse med Norges
grafen bl. a. heter at Folk og Forsvars
medlemskap
i NATO.
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Norsk basepolitikk
Norges basepolitikk ble fastlagt for
tilslutningen til Atlanterhavspakten i
1949. I formuleringene er det slått fast
at den norske regjering aldri vil medvirke til en politikk som har aggressive
formål og at den aldri vil tillate at norsk
område blir brukt i en slik politikks
tjeneste.
Den norske regjering vil ikke tiltre
noen overenskomst med andre stater
som innebærer forpliktelser for Norge
til å åpne baser for fremmede makters
stridskrefter på norsk territorium så
lenge Norge ikke er angrepet eller
utsatt for trusler om angrep.>

Om atomvåpen i norsk forsvar
Det norske forsvar er ikke utstyrt med
atomvåpen. I stortingsmelding nr. 28
1960-61) heter det bl. a. om dette spørsmål:
«Vi har i vår politikk villet understreke at det ikke ligger aggressive
hensikter bak det vestlige fellesforsvar. Vi mener at dette ikke bare er
i vår nasjonale interesse, men også
til beste for hele alliansen.

Etter Regjeringens oppfatning taler
de samme hensyn som har bestemt
vår tidligere politikk for at vi ikke
foretar noe som kan endre den nåvæ-.
rende situasjon når det gjelder ::tomsprengladninger på norsk territexium.
Regjeringen vil imidlertid samtidig
understreke at vårt land som en suveren stat til enhver tid må stå fritt når
det gjelder a vurdere om landets forsvarspolitikk - med de begrensninger
og forbehold de ansvarlige statsmyndigheter selv har fastlagt tar tilstrekkelig vare bh landets sikkerhetsbehov under skiftende forsvarsmessige
og utenrikspolitiske forhold. De sikkerhetstiltak vi treffer må bygge på
en samlet vurdering av den internasjonale situasjon.
Etter nøye avveining av de hensyn
som gjør seg gjeldende. er Regjeringen kommet til at den ikke vil foreslå
noen endring i de retningslinjer som
hittil har vært fulgt fra norsk side i
sporsmålet om å lagre atomsprengladninger på norsk område i fredstid.
Under de rådende forhold blir det desto
nødvendigere å opprettholde et effektivt beredskap av konvensjonelle styrIts:7; evrr

Kjemiske og biologiske stridsmidler
Biologiske
stridsmidler

Kjemiske stridadikiler

Nervegasser

Opptas gjennom åndedrettsorganene
eller huden.
Dødelig i meget
små doser.
Opptil 400 ganger giftigere
enn sennepsgass.

Hudgasser

Opptas gjennom åndedrettsorganene
og huden.
Dødelig utfall
sjelden.

Ikke-dødelige
prestasJøns
nedsettende
gasser
Opptas gjennom åndedretts- og fordøyelses-orga nene. Fremkaller dels
fysiske, dels
mentale funksjonsforstyr relser.

Toxiner

Opptas med
mat og drikke.
Sterke gifter
produsert av
mikro-organis mer.
Forgiftning
vil ofte medføre døden.

Levende
smittestoff
Bakterier,
virus m.v.
Da det her er
tale om levende
smittestoff, vil
de smittede
individer spre
smitten videre.
Egenspredning.

Latenstid innen virkning inntrer
Minutter noen få timer

Noen timer

Minutter ca. 1 time
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Politisk virksomhet i militære forlegninger og på militære arbeidssteder.
26. mai
Bestemmelser i KtF I 1957, s. 86, og 1960, s. 46 og 173, om politisk
virksomhet i militære forlegninger oppheves og erstattes med følgende:
I.
Med de unntak som er nevnt i avsnittene nedenfor, er det ikke
tillatt å drive politisk virksomhet av noen art innenfor militære forlegninger/stasjoner, arbeidssteder
in. v. På Marinens fartøyer kan det
under ingen omstendighet drives politisk virksomhet.
Med politisk virksomhet forstås også underskriftskampanjer med
politiske formål.
1. Før stortings- og kommunevalg skal de politiske partier på like
linje kunne orientere det tjenstgjørende personell om sine programmer. Orienteringen bør helst gis av samtlige politiske partier
i samme møte. Skal et valgorienteringsmøte kunne tillyses eller
avvikles, må minst 2 partier møte fram. Når det av praktiske
grunner ikke er mulig å gi orienteringen i samme møte, kan det
avtales på forhånd at den skal gis i 2 møter.
2. Møtet ledes av
vedkommende militære sjef eller den offiser han
utpeker. Hvert parti skal gie anledning til å
a) gi orientering om partiprogrammet,
b) besvare spørsmål fra tilhørerne.
Hvert parti skal gis like lang tid. Innlederen avgjør selv hvordan han vil nytte den tilmålte tid fordelt
på en første orientering
og eventuell besvarelse av spørsmål — og
sluttreplikk.
Podiumsdiskusjon er ikke tillatt. Heller
ikke kan partienes
representanter kommentere andre partiers svar på spørsmål fra
tilhørerne.
Valgrevyer tillates ikke framført.
Avdelingen/stasjonen m. v. kan, om den finner det hensiktsmessig, sørge for kunstnerisk underholdning som
ved velferdsarrangementer.
Alle partier skal stilles likt ved utdeling av valgbrosjyrer, valgaviser og programmer. Slikt materiell skal være fordelt før møtet
holdes.
3. Utdeling av valglis t er (stemmesedler) innenfor
militære for-•
legninger/stasjoner og arbeidssteder må ikke finne sted, unntatt i
de tilfelle det foreligger spesielle bestemmelser om slik utdeling.
4. Så langt det er mulig, må en unngå at det blir arrangert andre
møter i forlegningen samtidig. Når forholdene gjor det nødvendig
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og tjenesten tillater det, kan vedkommende sjef bestemme at
møtet skal arrangeres i tjenestetiden (arbeidstiden). : Frammøtet
må i alle tilfelle være frivillig.
III.
1. De politiske partier, ungdoms-, avholds-, idrettsorganisasjoner
o. a. skal gis anledning til å kunngjøre sine møter ved nøytrale
oppslag i forlegningene. Oppslagene skal bare angi møtested, -tid
og -program.
2. Kontakten med forlegningen skjer normalt gjennom velferdsoffiseren. Der det ikke er velferdsoffiser, skal adjutanten eller en
annen offiser som sjefen utpeker, være organisasjonenes kontaktledd.
IV.
Distribusjon av politiske skrifter er tillatt når dette skjer på like
linje med andre politiske partier. Distribusjonen må skje samtidig og
gjennom det kontaktledd som er nevnt i pkt. III, 2.
V.
1. Snarest mulig etter større nyinnrykk i en forlegning skal avdelings/stasjonssjef foranledige kalt sammen til et orienteringsmøte. De
politiske partier, ungdoms-, avholds-, idrettsorganisasjoner, andre
organisasjoner som det er naturlig å samarbeide med, og kommunale myndigheter anmodes om å sende representanter til møtet.
2. Hensikten med møtet er å la representantene for de innkalte
organisasjoner og myndigheter få anledning til å orientere det
tjentgjørende personell om sitt arbeid, om møtested, møteform,
om kommunale innretninger som personellet kan nytte, så som
bibliotek, idrettsanlegg m. v.

4. mar.

Sirkulasjonslister /or tidsskrifter.
Når politiske tidsskrifter sendes som gratisabonnement til militære
forlegninger/stasjoner/staber eller liknende, kan tidsskriftene legges ut
på forvccrlser og leserom. De skal ikke sendes i vanlig sirkulasjon til
personellet. Sirkulasjonslistene må forbeholdes faglige og tekniske tidsskrifter.
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Kunngjøring til Forsvaret. Avd I, nr

B 1083

Fra Forsvarsdepartementet.
Politisk virksomhet I militære forlegninger og på militære arbeideren
Hovedbestemmelsene om «Politisk virksomhet i militære for.
ninger og på militære arbeidssteder» er tatt inn i KtF I 1961, s.
I KtF I 1961, s. 123, er kunngjort en tilleggsbestemmelse. Denne
tilleggsbestemmelse oppheves med dette, og i stedet gjøres denne tilføyelse til slutt (som nytt siste ledd) under avsnitt I i
bestemmelsene i KtF I 1961, s. 89:
«Med politiske partier forståa i denne forbindelse partier
med landsomfattende organisasjon og nominasjon.»
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Kunngjering til Forsvaret. Avd. I, nr. 3 B. 1960.
Fra Forsvarsdepartementet.

Politisk virksomhet på militært område. Fordeling av valglister.
Foranlediget av et inntruffet tilfelle bestemmer Forsvarsdepartementet at utdeling av valglister innenfor militære forlegninger og arbeidssteder ikke må finne sted, unntatt i de tilfeller der det foreligger spesielle bestemmelser om slik utdeling.
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Kunngjøring til Forsvaret. Avd I, nr 4 B 1963
Fra Forsvarsdepartementet.

Politisk virksomhet i militære forlegninger og på militære arbeidssteder.
Hovedbestemmelsene om «Politisk virksomhet i militære forlegninger og på militære arbeidssteder» er tatt inn i KtF I 1961, s. 89-90.
I KtF I 1961, s. 123, er kunngjort en tilleggsbestemmelse. Denne
tilleggsbestemmelse oppheves med dette, og i stedet gjøres denne tilføyelse til slutt (som nytt siste ledd) under avsnitt I i
bestemmelsene i KtF I 1961, s. 89:
«Med politiske partier forstis i denne forbindelse partier
med landsomfattende organisasjon og nominasjon.»
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UTDRAG AV DØ MILITÆRE STRAFFSLOV
De enkelt* militære forbrytelser og forseelser.

Straffebudene, som gjelder bide i fredstid og krig, omhandler
— ulovlig fravær, rømning og annen unndragelse av krigstjeneste
— forbrytelser og forseelser med omsyn til den militære underordning
— misbruk av myndighet
— forbrytelser og forseelser med omsyn til særegne tjenesteplikter og den
militære orden.
Det vesentlige av innholdet i de viktigste bestemmelsene i straffebudene
er tatt med her:

Ulovlig fravær.

S 34 Det er straffbart og rettsstridig I forlate eller bli borte tra det
sted hvor en har militær plikt til I viere til stede. Straffen er
bøter eller arrest. Straffen skjerpes for krigsmann i særlig grad om
fraværet varer mer enn 7 dager.
S 35 Uten omsyn til om den skyldige er krigsmann eller ikke, skjerpes
straffen når den som ulovlig blir borte har til hensikt helt å unndra seg den militære tjenesteplikt, eller etter å ha møtt fram helt
nekter å utføre sin tjenesteplikt. Straffen kan da gå opp i fengsel
i 2 unntaksvis 3 år.
S 36 Den som for å unndra seg den militære tjenesteplikt gjør seg helt
eller delvis ubrukbar til den .ved lemlestelse eller på annen måte,
straffes med fengsel i inntil 2 år.

Militær underordning.

S

38 Med arrest inntil 10 dager straffes den som under tjenstlige forhandlinger eller møter, eller når han er i uniform, med forsett
unnlater å vise en overordnet de påbudte tegn på respekt.
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Med arrest eller fengsel i inntil 6 måneder straffes den som i tjeneste ellex-uricd e
av militære tjenesteplikter gir til kjenne
uvilje mot en foresatts befaling eller tar til gjenmæle mot hans tilrettevisning, eller like overfor en overordnet gjør seg skyldig i
annen respektstridig oppførsel enn den som omhandles i S 38.
Den som ærekrenker en foresatt eller overordnet, straffes — under
henvisning til den alminnelige straffelov — med fengsel i inntil 1,
2 eller 3 år.
5
For falsk anklage mot foresatt eller overordnet, for militær forbrytelse eller forseelse, settes det — under henvisning til den alm.
stri. — straff av arrest eller fengsel i opptil 8 år.
S 4 Den som gjør seg skyldig i forbrytelse mot den personlige frihet
overfor foresatt eller overordnet, straffes — under henvisning til
alm. stri. — med arrest eller fengsel inntil på livstid.
5 4 Den som med vold eller trusel søker å få en foresatt eller overordnet til å foreta eller unnlate en tjenestehandling eller å hindre
ham under tjenestehandling, straffes med fengsel inntil 6 år. Likeså
straffes med fengsel i inntil 3 år den som ved vold eller trusel
søker å hindre en annen krigsmann i å utføre en befaling han
har mottatt av foresatt i tjenesteanliggende.
§ 44 For forbrytelse mot foresatt eller overordnets liv, legeme eller helse
settes det, under henvisning til den alm. stri., straff av arrest eller
fengsel inntil på livstid.
5 46 Den som unnlater å vise skyldig lydighet mot en foresatts befaling
i tjenesteanliggende, eller rettsstridig handler mot eller overskrider
befalingen eller mot bedre vitende svarer usant i tjenesteanliggender, straffes med arrest eller.fengsel inntil 3 måneder (unntaksvis
inntil 8 år). På samme måte straffes den som forleder eller tilskynder en annen til slik ulydighet.
47 Den som søker å opphisse krigsmenn til uvilje mot tjenesten eller
h.kt mot foresatte eller overordnede, straffes med arrest eller fengsel i inntil 3 år (unntaksvis 4 år).
S 48 Har den foresatte eller overordnede ved utilbørlig forhold vært
årsak til de straffbare handlingene som er omtalt i S 38-46, kan
straffen settes ned.
S 49 Den som søker å opphisse krigsmenn til i fellesskap rettsstridig å
øve vold eller tvang mot en foresatt eller overordnet, eller nekte
lydighet mot foresatts befaling i tjenesteanliggende, straffes med
fengsei :nntil 6 år.
S 50 Avtale mellom flere krigsmenn om i fellesskap å øve vold eller
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tvang eller nekte lydighet mot foresatts befaling i tjenesteanliggende straffes som mytteri med fengsel inntil 4 år.
S 51 Med hefte eller fengsel inntil 2 år straffes den som, skjønt det ennå
er tid til det, unnlater å anmelde eller på annen måte søke å avverge mytteri eller andre alvorlige forbrytelser mot den militær&
lydighetsplikt.
S 52 Søker flere krigsmenn i fellesskap rettsstridig I øve vold eller
tvang mot foresatt eller overordnet, eller å nekte lydighet mot en
foresatts befaling i tjenesteanliggende, straffes dette som opprør.
Straffen er fengsel i minst 6 måneder, for anstiftere og hovedmenn
minst 3 år, og opptil 6 år (unntaksvis 12 år eller livstid).
S 55 Forøves forbrytelsen mot militær vakt som utfører sin vakttjeneste, straffes forbrytelsen i alminnelighet som om den var forøvet mot foresatt.
Misbruk av myndigheit.

S 56 Liksom loven setter streng straff for brudd på den militære lydiglog
hetsplikt, straffes pl den annen side også den foresatte eller overs 59 ordnede strengt om han ved misbruk av sin myndighet, eller ved'
ulovlig å tilta seg myndighet, øver rettsstridig tvang mot en under-.
gitt eller underordnet eller som mot en undergitt eller underordnet
i anledning tjeneste eller under utførelse av militære tjenesteplikter
gjør seg skyldig i noen ærekrenkelse eller forbrytelse mot liv,
legeme eller helse.
; 57 Den som rettsstridig søker å avholde en undergitt eller underordnet fra å komme fram med eller fastholde søknad eller klage,
straffes med arrest eller fengsel inntil 2 år.
S 58 Den som uberettiget utøver disiplinærmyndighet eller overskrider
sin disiplinærmyndighet, straffes med arrest eller fengsel inntil
5 år.
Særegne tjenesteplikter og døn militsar* orden.

S 65 Med arrest eller fengsel inntil 3 år straffes den som pliktstridig
unnlater å anmelde sine undergittes straffbare handlinger eller å
utøve sin disiplinærmyndighet.
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5 66 Krigsmann som lar en fange som står under militær bevoktning
unnvike eller medvirker til unnviking, straffes med hefte eller
fengsel inntil 5 år.
Si 67 Den som avgir uriktige tjenstlige attester, meddelelser eller erklærog
inger eller som anfører usannhet i tjenstlig protokoll, straffes med
§ 68 arrest eller fengsel inntil 3 år, unntaksvis inntil 6 år.
§ 69 Den som uten skjellig grunn åpenbarer noe som er blitt betrodd
ham i medfør av den militære tjeneste, eller som ved gyldig
bestemmelse er betegnet som tjenestehemmelig, straffes med arrest
eller fengsel inntil 5 år.

§ 70 Den som ulovlig åpner, eller tilsteder andre å åpne, et brev som
er betrodd ham i tjenestens medfør, straffes med fengsel inntil 3
år, unntaksvis inntil 6 år.
§ 71 Krigsmann som under utførelse av vakttjeneste med forsett eller
ved uaktsomhet forsømmer de plikter vakttjenesten pålegger ham,
eller som setter seg ut av stand til å vareta disse plikter, straffes
med arrest eller fe el inntil 1 år, unntaksvis fengsel opptil 3

eller 10 år.

5 72 Den som viser seg beruset
utførelse av militære tjenesteplikter eller når tjeneste ham itterlig forestår, eller under tjenstlige
forhandlinger og meter, eller når han er iført militær drakt, straffes med arrest eller fengsel inntil 3 måneder.
S. 73 Den som under utførelse av militære tjenesteplikter eller under
tjenstlige forhandlinger og møter bruker rå eller utilbørlig tale,
straffes med arrest eller unntaksvis fengsel inntil 3 måneder.
5 75 Krigsmann som ved uforsiktig behandling av våpen eller ammunisjon skader noen på legeme, straffes med arrest eller fengsel inntil
3 år, unntaksvis inntil 6 år.
S 77 Krigsmann som unnlater å utføre en tjenesteplikt eller som på
annen måte overtrer sine tjenesteplikter, straffes med arrest eller
fengsel inntil 6 måneder unntaksvis inntil 2, 4 eller 6 år.
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Krigsforrusdøri.

80 Krigsforrxder er den som i hensikt å skade Norges eller noen med
Norge forbunden stats krigsmakt foretar noen av de forræderihandlinger som regnes opp i S 80. Straffen er fengsel fra 10 år
inntil pl livstid. Av handlingene nevnes:
— søke 1 bringe norske eller forbundne tropper eller krigsmenn
i fiendtlig vold,
— søke å bringe festningsverk, forsvarspost, forråd av våpen og
ammunisjon eller kommunikasjonsmidler og lignende i fiendtlig
vold, eller ødelegge eller gjøre ubrukelig noe av det nevnte,
— forlede norske eller forbundne krigsmenn til å gl over til fienden eller opphisse dem til mytteri eller annen troløshet,
— opplyse fienden om vår egen stilling, styrke, forsyning eller
operasjonsplan,
skaffe fienden spion eller yte fiendtlig spion bistand, åpenbare
parole, løsen, feltrop, signal eller annet hemmelig tegn,
— avgi falsk melding eller unnlate pliktmessig å avgi riktig melding,
— tjene fienden som veiviser,
— løslate fiendtlige krigsfanger,
— unnlate I utføre tjenstlig befaling eller å utføre den riktig
— eller som krigsmann løpe over til fienden.
Mens hensikt å skade er grunnlaget for S 80, er det i de paragrafene som videre er referert her, tilstrekkelig med forsett:
5 82 Med hefte eller fengsel i inntil 4 år straffes den som bevirker eller
medvirker til at en fiendtlig krigsfange unnviker.
S 83 Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved forsømmelse av tjenesteplikt eller annet pliktstridig forhold bevirker eller medvirker
til at fiendens foretakender befordres, eller at vår egen eller en
forbunden krigsmakt utsettes for fare eller skade, eller for at den;
foretakende mislykkes. Også uaktsom forsømmelse er straffbar,

S

med fengsel inntil 5 år.
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5 85 Den som ulovlig har omgang eller veksler brev med noen som
hører til den fiendtlige krigsmakt eller befinner seg på fiendtlig
område, straffes med arrest eller fengsel inntil 3 år.
5 86 Den som sprer ut etterretninger som er egnet til å nedsette krigsfolkets mot, straffes med fengsel inntil 3, unntaksvis 4 år.
5 88 Krigsmann som under strid griper flukten og ved ord eller tegn
søker å forlede våpenfeller til flukt, straffes med dødsstraff eller
med fengsel fra 5 år inntil på livstid.

5 89 Krigsmann som under strid eller når strid forestår, griper flukten,
hemmelig blir tilbake fra sin tropp, sniker seg bort, holder seg
skjult, kaster våpen eller ammunisjon eller lar seg ta til fange uten
å gjøre tilbørlig motstand, straffes med fengsel inntil 15 år. — Gir
han senere fremragende beviser på tapperhet og oppofrelse, kan
straffen nedsettes til arrest eller falle helt bort.
5 90 Med dødsstraff eller fengsel på livstid straffes den som tjener
fienden som spion.
Den siste delen av den militære straffelov, fra 5 80 og utover betegnes
vanligvis krigsartiklene, og gjelder med noen få unntak bare i. krigstid.
For de øvrige bestemmelsene i loven gjelder generelt at straffen ofte
høynes i krigstid. En rekke straffbare handlingef som i fredstid er borgerlige forbrytelser, kan i krigstid bli militære forbrytelser, når de fastlagte vilkår for dette foreligger.

%t %/'.

Vernepliktig. sivilarbeidere.
-Vernepliktig i fredstid som nekter I utføre sin militære tjenesteplikt, og
som kan begrunne at det strider mot hans alvorlige overbevisning å gjøre
militær tjeneste av noen som helst art, kommer ikke under straffebestemmelse i 55 34 og 35. I henhold til lov om vernepliktige sivilarbeidere av
17. juni 1937 skal han i stedet utføre sivilt arbeid for det offentlige.
Tjenesteplikten forlenges da med 50 prosent.
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1969. 13. nov. — Intern. frå repr. Ferde om vurdering av retningsliner og praksis for pol. verksemd i Forsvaret m. v.

'politiske impulsar frå, når dei første gong
. Einar Førde: Det problemet vi skal drøfte kal
bruke røysteretten? Dei vil møte eit miler eit resultat av det evige -dilemma det er --.
Åtilpasse eit militært forsvar som i stor monn d er po' litisk verksemd i vanleg tyding er
bygger på ein autoritær og hierarkisk organa -bannlyst. Men dei mest vakne av soldatane vil
sasjon, til eit samfunn der det elles er eit ut -likevel oppdage at forsvarets krav på å vere
trykt mål å demokratisere - alle institusjonar.upolitisk er noe stort tøy. Bevisste menneske
Ingen stad har denne demokratiseringsproses-yil oppdage at forsvaret lia r ein litisk
e vil oppdage at det blir. snaksen så dårlege vekstvilkår som i forsvaret, o
ingen stad er motstanden mot fenomenet «po-k a politikk i instruksjonstimane og i preslitikk> større enn her. Forsvarets effektivitettens timar. Dei vil sjå at ein definisjon av orkrev autoritet og disiplin, heiter det. I det mi -det «politikk> som held forsvaret utenfor, er
Utære er drill viktigare enn diskusjon. ein ubrukbar definisjon. Indirekte vedgår
Men påstanden om at eit folks evne til åogså forsvarets folk dette. — Vi kan ikke negforsvare seg er avhengig av eit militærveseillisjere vår indoktrinering, uttrykte ein begre
Prega av klassiske autoritære ideal, kan i høgoffiser seg nyleg. Ja ved, men dk får sin også
grid diskuterast. Særleg i den siste tida har vi Linne seg i at indoktrineringa blir stempla posett eksempel frå andre delar av verda på at hu sk, pg at ho vil kalle på motførestellingar ,
gigg av politiske faktorar som av tradisjonelle gruppe rekruttar ved Sessvollmoen til å lider•
militære ideal. Desse eksempla kan også tyde beide den nå så famøse «Rekrutten« komite.
på at større integrasjon av dei militære styr - rapport>. Den omfattande offentlege debatter
kane i det sivile samfunnet har positive verk- vi har hatt etter denne historia, har klårt syt
nader på evna til militær motstand. ' behovet for ei total syygrtiSfinit liv illikkUl!
Det er i alle høve rett å peike på at det ab-nen vere på retur. Dersom ikkje også foissa-',
solutte kravet til autoritær effektivitet ettertet tilpassar seg denne utviklinga, er eg redd
kvart har blitt nokså uthola i det norske forrilitærvesenet for alvor kjem i utakt med det
svaret. Faktisk har det også i dei militæreaivile samfunnet.
styrkane gått føre seg ein demokratiserings- Dei eksisterande reglar for politisk verksprosess, endå om denne har gått svært sakt;ma i forsvaret og måten dei blir praktiserte
og sterke krefter alltid har stått mot. Det e It.,. er eit eksempel på at forsVaret held på å
mi overtyding at denne prosessen må . gå vi-tome i utakt med det sivile samfunnet. Unge
dere, og min interpellasjoikpeiker på eit avtnenneske får stadig betre pOlitisk skolering,
dei områda der ei vidare demokratisering nå eg det er eit mål å skape større politisk interer ønskeleg. For eit damfunn som kallar segesse blant dei unge. I skolen og i organisasjodemokratisk, er det nemleg berre eitt svar Pånane oppmodar vi dei til å sette spørsmålsdet dilemmaet eg har skissert: Forsvaret mkeikn ved etablerte sanningar. Stortinget har
aldri få bli ein autoritær enklave i vårt 8am-sjølv sett ned røysterettsalderen til 20 år. Det
funn. Dette problernet,.vil bli enda meir akuttl y der også at storparten av soldatane får deni åre framover når alit kjem fart i demokrati- 2e borgarretten medan.dei er -inne til militærseringe av så viktige samfunnsinstitusjonarteneste.
som skolen og bedriftene. Overalt i samfunnet Kva er det så for miljø dei skal hente sine
_burde autoritetsdyrkinga og, kadaverdisipli-
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grunn til å peike på at den dramatikken sentrale og lokale organ i forsvaret har greidd å
stelle i stand omkring denne rapporten, viser
at store delar av forsvaret ikkje går i takt
med resten av samfunnet.
Dei lokale krigsmenn på Sessvollmoen gjekk
sterkt •ut med konfiskasjon av rapporten, dei
Forsømde ikkje å understreke alvoret i saka
For dei impliserte, og etter kvart vart ho send
heilt opp til topps i forsvaret. Generaladvokaten fekk arbeid, vi fekk gjennom avisene vite
it ein drøfta rettslege skritt, dei impliserte
ekk brev med dårleg skjulte trugsmål ip2
<nisse ordrar. Einskilde mangla tydeleg det
zjolige overblikket og den mentale balansen
!in gjerne skulle ha sett i handsaminga av ei
;lik sak. Ein ting er at koilfiskasjonane og
aksjonane er juridisk tvilsomme, særleg i forLold til Grunnlovens paragraf om ytrings- og
rykkefridom. Ein annan er at forsvarets
eaksjon var nokså tåpeleg.
Eg synest forsvaret skal slutte med å beLandle slike saker på denne måten. Eg må
eie meg heilt samd med ein framståande ung
:onservativ, cand. jur. Stein Ulrich, nå sjølv
oldat på Sessvollmoen, se a skriv i «Morgendadet»:
«Forsvaret har behov for konstruktiv kriikk og mer åpne og demokratiske samarbeidsormer. På litt lengre sikt er dette den e ,,,,ste
låten Forsyaret kan vinne positiv ,,siuting fra norsk ungdom på. Den nuværende
adaverdisiplin er demoraliserende.»
Denne rapporten frå Sessvolhnoen, som
inskilde fryktar skal undergrave heile
årt forsvar, er laga av rekruttar som stiller
!g negative til vår nåverande •tryggingspolikk og dels til forsvarets funksjon i vårt
Lmfunn. Meiningane i denne rapporten er
:kje oppsiktvekkende. Den som følger noen:nde med i den politiske debatten blant ungmr, vil kjenne dei igjen. Nokså mange deler
;sse vurderingane. Dei er også representerte
..Lr i Stortinget. Eg • kan utan vidare seie
eg einig i ein del av ,dei konklusjonane rap- .
›Men poenget er her at )rienkjmfatl,
:t er nokså avslørande for den politiske to.

,

loran:3'
i forsvaret når r;• .pr
tar som denne blir ..,:.empla som femtekolv, e.
verksemd, infiltrasjon, °pm-i obstruk
sjon — for å låne noen sm:. -fulle uttrykk fr
debatten.
Dersom motstanden mot vår nåverand(
try;:,ingspolitikk fortener slike uttrykk, 1-M
eg sjølv som ein. av dei «Offisersbladet» om.
talar som «visse krefter her i landet», få no•
tere meg det. Men då vil eg også minne orr
at det norske forsvaret også gjerne vil roere
eit forsvar for dei som ikkje fullt og heilt står
på den offisielle• tryggingspolitikken. Det er
framleis ikkje tillatt å nekte militærtene .ste på
politisk grunnlag her i landet, mye bra foll;
har gjenncm tidene fått lære det, hr. presi•
dent! Og det er nokså avslørande at dei som
nå kraftigast fordømer k omiterapporten,
ofte er dei mest aktive motstandarane mot e:
liberal ise, .lig av militiernekta.rloven.
Men komiterapporten har i alle fall seti
søkelyset på eksisterande reglar for politisk
verksemd. Kva er så desse reglane? Eg har
funne noen av dei i «Kunngjøring til Forsva•
ret», avd. I, nr. 5 B 1961. Der finn ein reglar
som slår fast at det er «ikke tillatt å. drive
politisk virksomhet av noen art innenfor *ni.
litære forlegninger/stasjoner, arbeidssteder
m. v.» Dette Modererer ein seinare no ved å
tillate at før val skal politiske parti på Bl«
line kunne orientere det tenestegjerande personellet om sine program. Kvart parti skal ha
like lang tid. Men, seier KtF, «podiumsdiskusjOn er ikke tillatt.» Par wesentantane kar
heller ikkje kommentere a..dre partis svar på
spørsmål. KtF slår også fast at valrevyar o.1.
ikkje vil bli tolererte. Mange i denne salen vil
ha røynsler frå valkampen i militærleirar som
går ut på at desse førestellingane inneheld
nok komikk likevel, og at behovet for valre•
vyar såleis ikkje er akutt påtrengande. Men
eigentleg er dette alvor. Særleg alvorleg blir
det når ein fiå visse hald legg opp til å bruke
den militære straffelov mot freistnader på å
bringe forsvaret meir i takt med samfunnet,
Eg minner om § 47 i loven, der det heiter:
«Den, som Bøger at ophidse. Krigsmand
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til Uvilje mod Tjehesten eller til Had mod
foresatte eller overordnede, eller pm medvirker hertil, straffes med Arrest eller med
Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 4 Aar,
saafremt Fotibrydelsen er forøvet 'ved trykt
Skrift.»
Vi må demokratisere vårt forsvar. Eg kan
likevel vere samd med dei som seier at vi
treng reglar på dette området, ikkje minst
fordi det er så langt fram før forsvaret her
kan bli- ein del av samfunnet, at vi treng retningsliner for utviklinga. Eg har stor sympati for dissensen frå medlemet Ulf Sand i «Innstilling fra Utvalget til vurdering av spørsmålet om de vernepliktige mannskapers velferd,.
deres sosiale og økonomiske kår under og etter tjenestetiden'. Utvalet vart oppnemnt av
Forsvarsdepartementet i skriv av 13. februar
1965.
Sand seier i denne innstillinga — som vart.
avgitt i april i år — at «de prinsippene som.
gjelder for politisk virksomhet i samfunnet.
forøvrig, også må gjøres gjeldende på de militære tjenestesteder». Det må etter Sands.
meining heller ikkje vere restriksjonar for politisk verksemd for mannskap i uniform.
Dette kan vi ikkje oppnå nå i eitt skritt.
Men dersom demokratiet ikkje Skal stanse ved
leirområdet, må forsvaret godkjenne og oppmuntre til politisk aktivitet. Mest mogleg bør
livet i ein militærleir på dette området vere
likt samfunnet elles. Soldaten må bli ein bor- 1
.

.

gariunfom.Sldtskaijeurlyde ordre. Vi har gode historiske eksempel på.
at det kan føre gale av gårde.
Så vil då einskilde straks med dette kalle,
fram faren for av vi med dette opnar alle sluser for infiltrasjon og undergraving i forsvaret. Særleg redd er ein her for dei to organisasjonane Sosialistisk Ungdomsforbund;
med parentesen m-1, og Kommunistisk Ungdom. For det første vil eg nok seie at forsvarets otte for dei ikkje sierleg talrike marxist
leninistane som kvart år vil bli å finne i Kongens klær, verkar nokså overdimensjonert,
for ikkje å seie komisk. Dernest har vi ingen
andre akseptable måtar å kjempe mot syns-

-
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punkta til desse gruppene på, enn å bruke argument. Dei millitære treng å auke sin verbale .
bered:tkap dersom dei ikkje, slik som vi andre
må gjere. kan forsvare seg med diskusjon og
argument. Det er gode våpen i eit demokrati.,
Så eg er likevel Samd med dei som hevdar
at vi treng reglar. Vi treng reglar, nye reglar for den partipolitiske ver,ksemda i for-,
svaret, nye reglar for valdiskusjoner og for
dei politiske ungdomsorganisasjonenes arbeid
i forsvaret blant dei vernepliktige. Men dette
er kanskje likevel ikkje hovudproblemet. Partinolitikken greier seg nemleg alltid og sik. ;
seg nok alltid grovilkår. Det trur eg er eit ra
problem ein kan løyse, og som eg vonar forsvarsministeren vil bidra til å løyse.
Men uroa omkring <Rekruttenes komiterapport» har avslørt at det også er sterkt behov
for endring av det alminnelege organisasjonsklima i forsvaret. Vi må verne
dei vernepliktiges rett til å drive organisasjonsarbeid.
Vi kunne kanskje få reglar som verna om
deira ytringsfridom og dei andre demokratiske rettane i vårt samfunn. Her ligg den verkelege utfordringa for dei som vil skape oit
meir demokratisk forsvar. Og utforminga av
nye reglar bor ikkje vere ei sak berre for ungdomsorganisasjonane og "forsvaret. Reglane
bør også utformast av dei vernepliktige sjølve,
og gjerne av befalet dersom dei vil medverke.
Soldatane framfor alt få kome med i det
utredningsarbeidet som nå vonleg skal starte.
Det er ei kjend sak at det er mye misnøye
med tillitsmannsordninga i forsvaret. Det blir
ofte peika på at ho,fungerer som ein reiskap
'for befalet i forsvaret og ikkje for dei vernepliktige. Ei av årsakene til at det utvilsamt
har vore lita interesse mange stader blant dei
vernepliktige for tillitsmannsarbeid, er det
,

snevre arbeidsenuråde som denne ordninga har
fått i forsvaret. Også dette systemet må endrast. Eg vil i denne samanhengen peike på det
interessante eksi, i imentet som nå er sett i
gang i Sverige, med den «Vernepliktsriksdagen,' som kjem saman til to dagars sesjon i
februar 1970. Soldatane skal her diskutere te-
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nesteforhold og velferd. Men dei skal også etter nærmare reglar diskutere andre spørsmål.
Ein slik ting kunne vi også få her i landet.
Eit norsk vernepliktsting kan vere eit godt
første skritt for ei demokratisering av det norske forsvar.
Myk lebust hadde her teke over presidentplassen.
Statsråd Grieg Tidemand: Jeg får først rette på en misforståelse i jiterpellantens innlegg.
I Det er ikke riktig at man i Sverige foreslår at
rekruttene skal gis anledning til i de vernepliktiges ting å diskutere sikkerhets- og forsvarspolitikk.
Saken om den såkalte «Rekruttenes komiterapport» fra Sessvollmoen, som ikke var noen komiterapport, er ferdigbehandlet fra forsvarets side. Resultatet skulle jo være kjent,
og jeg skal derfor ikke for: ,Jig gå nærmere
inn på dette spesielle tilfelle. Jeg skal derimot
gi en del synspunkter på de regler som er
trukket fram i tilknytning til denne sak.
Gjeldende regler for politisk virksomhet i

forsvaret ble til gjennom et samarbeid mellom
Statens ungdomsråd og forsvaret i midten av
1950-årene. Så vidt jeg kjenner til, har praktiseringen av reglene ikke skapt problemer eller
vanskeligheter i de årene som er gått.
• •
•
Politiske engasjement og aktivitet er derfor
ikke tabu for den som trekker i uniform, selv
om det ikke gis fritt spilleroni for politisk aktivitet på militært område. Begrensningene tar
imidlertid ikke sikte på å hindre en alminnelig
diskusjon av politiske samfunnsspørsmål.
På den annen side kan vi ikke gjøre forsvaret om til en slags politisk diskusjonsklubb,
like lite som man kan gjøre det i andre offentlige etater eller på arbeidsplasser generelt.
Det vi må unngå; er virksomhet som kan føre
til uheldige konflikter mellom mannskapene,
virksomhet som går ut over kameratskap, samarbeid, tillit og disi 'lin — alt sammen nødvendige foru setninger for at forsvaret skal
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kunne ,lose sine oppgaver og tilfredsstille de
strenge effektivitetskrav som myndighetene
setter til dem.
I denne forbindelse vil jeg ikke unnlate å
peke på — selv om jeg kan si meg enig med
interpellanten i at man ikke skal overdimensjonere betydningen av det — at det finnes grupper som har et noe annet siktemål, nemlig å få
full frihet til å agitere mot forsvaret for på
den måte å kunne motarbeide og bekjempe innenfra det forsvar dette storting med overveldende flertall har besluttet at vi skal ha,
men som denne gruppen ikke ønsker.
At vi må sette visse grenser for politisk
virksomhet i forsvaret, betyr ikke nødvendigvis at de gjeldende regler er gode nok. Vi må
være våkne for strømninger i tiden. I de nærmere 15 år som er gått siden retningslinjene
ble utformet, tror jeg at de unge er blitt mer
politisk bevisst og engasjert i samtids- og
samfunnsspørsmål. Som en konsekvens av
dette er både myndighets- og stemmerettsalderen senket, og det er viktige momenter I
det aktuelle spørsmål.
Ut fra disse betraktninger vil vi gjennomgå
reglene på nytt sammen med ungdomsorganisasjonene og representanter or Befalet, som
får særlig ansvar når det gjelder praktiseringen av slike regler. Saken er tatt opp med
Statens ungdomsråd med sikte på å få etablert ,
et samarbeidsforum som er representativt
for ungdommen. Departementet ser det som
en fordel at også de tjenestegjørende mann..Skåper blir representert. Jeg går ut fra at det
også vil være praktisk ål^ resultatet
dette
arbda om nadyendig legges fram for Stortinget. • • —

-

Presidenten: Det har meldt seg så mange

talarar at presidenten vil gjera framlegg om
at taletida vert sett til 6 minutt etter at interpellanten har halde sitt andre innlegg. — Då
ingen har sagt imot det, reknar presidenten
det for vedteke.

36
www.pdf-arkivet.no/soldat/

2015

dinar Førde: Eg skai få takke forsvarsministeren for svaret og få rette hans retting til
mi misforståing." Eg sa ikkje at dei i Sverige
skal diskutere forsvarspolitiske spørsmål — eg
sa «andra» spørsmål.
Pressemeldingane om dette er litt forskjellige akkurat på dette punktet. Men det som
står igjen når det gjeld «vernepliktsriksdagen» i Sverige — og. som eg gjerne vil peike
på — er at vala til denne «riksdagen», som
skal haldast overalt, ved alle avdelingar rundt
om i heile Sverige, går føre seg ved at dei politiske ungdomsorganisasjonane går inn på
leirområda og driv valkamp, og at kandidatane blir valde på politisk grunnlag. Det er i
alle fall — og det var i grunnen hovudpunktet
mitt då eg drog fram «vernepliktsriksdagen»
i Sverige — ei langt betre ordning og ei langt
meir liberal ordning enn den vi har her i dag.
Elles noterer eg med glede at forsvarsministeren nå er villig til å sjå på desse reglane,
at han også understrekar at det i dette arbeidet bør vere eit breitt utval av menneske Som
sit saman for å lage nye reglar. Spesielt viktig
er det at dei vernepliktige sjølve kjem med i
dette arbeidet, fordi vi ikkje er interesserte i
— like lite her som på alle andre område i samfunnet — at demokrati i forsvaret skal vere eit
leia demokrati ovanfrå eller eit leia demokrati
av noen få tillitsmenn. • • • • •
Eg vil også gjerne peike på at ein del av dei
argument som kjem mot demokratisering i forsvaret, er argument som har vore brukt mot
all demåkratisering i vårt samfunn sidan ein
i 1814 begynte med slike debattar. Ein finn
dei igjen hos svenskekongane,• ein finn dei
igjen hos Frederik Stang, og ein finn dei igjen
i motstanden mot kvinneleg røysterett. Det
er yttarst primitive argument, og mange av
dei avslører ei sterk mistillit til demokratiet.
• • • • •
Paul Thyness: Bakgrunnen for denne sak
er for så vidt alvorlig nok. Det er visse ungdomsgrupper som stiller seg sterkt fiendtlig til forsvaret og for så vidt til hele vår samfunnsform, og som har gitt uttrykk irr at ak-
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sjonen for politisk militærnekting har vært
mislykket, og at det nu er behov for en strategisk omlegging i retning av å arbeide blant
soldatene. • • • • •
I vårt land, med så rotfestede demokratiske
tradisjoner som vi har, tror jeg det er meget
få og meget små tiltak som er nødvendige.
•
• •
Gunnar Skaug: Det er etter min mening
unektelig et faktum — dersom forsvaret og
departementet ønsket å dempe debatten om
politisk virksomhet i militærforlegningene —
at man ikke kunne opptrådt mer klosset enn
det man har vært vitne til i den såkalte Sessvollmo-saken. Etter min mening har de offiserer som har hatt befatning med denne saken,
selv provosert fram en diskusjon som — som
interpellanten sa — har favnet tusenvis av
mennesker og er kjørt inn på demokratiseringsprosessen innen forsvaret.
Inndragningen av rekruttenes debattopplegg på Sessvollmoen viser hvor strenge og
stive reglene er, og at det er all grunn til å
utarbeide nye regler for politisk virksomhet
blant de vernepliktige, slik også forsvarsministeren fornuftig nok nå bebuder, og som
det av talerne 'i denne debatten også klart er
uttrykt et ønske om.
Jeg er enig med AUF's sentralstyre som i
forbindelse med dagens interpellasjon slår fast
at nye regler bør gi vesentlig bedre arbeidsmuligheter for ungdomsorganisasjonene og
andre til å komme i kontakt med de vernepliktige'
•
• •
Hallvard Fik z) :bet problem dagens interpellant reiser, er vel , prinsippet eit enkelt
problem. Forsvarets primære og sentrale oppgåve er å førebyggja krig og tryggja Norges
ølvstende og handlefridom. • • •
Stortinget senka i siste stortingsbolken røysterettsalderen til 20 år. Det fører til at om
lag 80 pst. av rekruttane når røysterettsalderen medan dei er inne til teneste. Vi i denne

sal er vel alle villige til å vedgå at bruken av
røysteretten på rett og fornuftig måte har
som føresetnad eit visst minstemål av kunnskapar om samfunnsmessige spørsmål.,
• • •
,
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Arne Kielland: Til hr. Langslets spark om
enkelte rekrutters PR-behov vil jeg si at Sessvoll-initiativet er et skoleeksempel på hvordan
en utenomparlamentarisk aksjon kan føre
F.fskind og representanten Førde fortjehonnør, ikke sleivspark.
ne:
ta utgangspunkt i begrepet «for:je> og ønsket om å styrke denne. Det
blir jo ofte framstilt slik at det militære forsvaret er et konservativt, til dels reaksjonært
innslag i de politiske samfunn rundt om i verden, og at forsvarsviljen følgelig er de konservatives eiendom.
Det stemmer ikke for alle land pg situasjoner. I det revolusjonære Sør-Vietnam er den
militære geriljaen et' progress+vt element. Det
er harmoni mellom de politiske og militære
FLN-myndighetene; de utfyller hverandre, og
følgen er høy forsvarsvilje i befolkningen.
I vårt eget land har vi iallfall stolte tradisjoner på dette feltet, både fra 1814 og 1905.
Det er særlig viktig at det militære apparatet og miljøet er lydhørt og vart overfor sivilistene der hvor verneplikta er obligatorisk,
som i Norge. Det skorter mye på forsvarsviljen i store lag av folket og blant ungdommen
vår, og det er et problem som representerer
en utfordring til oss alle, uansett syn på forsvarspolitikk. Her kommer da dagens tema
inn i bildet.
Årsaka til at forsvarsviljen er mangelfull
hos oss, må være at forsvaret ikke tilfredsstiller de krav og forventninger som store grupper stiller til det. Svært få i den løpende forsvarsdeba t• - f. eks. tiltak etter følgende må' , 'e styrke forsvarsviljen?
Det er jo mulig at militært forsvar bygd på
lokale og heimkjære enheter supplert med teknisk avanserte avdelinger ville styrke forsvarsviljen, eller at andre slags forsvar attåt
det militære vil gjøre det.
Når både militærvesenet og myndighetene
ellers har vist så liten vilje til å møte opinionsstrømningene, iallfall til nå — og de strømningene har stort sett vært konstruktive i sin
kritikk — opplever en nå til gjengjeld at små
grupper aktive unge velger den strategien at
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de nettopp vil gå inn i forsvaret for å gjøre livet surt for andre der og kanskje skaffe seg
litt krutt attåt. Det heller enn å sture og gruble i et fengsel eller en tvangsarbeidsleir. Bl. a.
.-1...fnw
har vi snarest få lovreoler 'som vtar
den samme respekt for et politisk som religiøst
fundert militærnekterstandpunkt.
Men også slik det militære forsvaret er i dag
kan altså mye bli gjort for å møte det sivile
livs behov på en annen måte enn gjeldende retningslinjer, noe interpellasjonsdebatten for
lengst har dokumentert.
Jeg vil særlig understreke at organisasjonslivet må få de samme mulighetene i kaserna
som ellers i samfunnet, politiske grupper eller
lag den samme sjansen som idretten og det
kristelige ungdomsarbeidet har hatt. Særlig
må «Mannskapsavisa» bli et fritt soldatorgan,
slik som «SH-nytt» har utviklet seg til å bli
det for sivile tjenestepliktige, med evne og vilje — framfor alt det siste — til debatt om så
vel praktiske spørsmål som mer prinsipielle
forsvarspolitiske spørsmål.
Forsvarsministeren har, etter det han har
sagt i dag, tydeligvis vært under press fra visse hold. D e kretsene bør være klar over at
hvis siktepunktet er maksimal forsvarsvilje
blant oss unge, må vi før eller seinere utvide
begrepet om hva forsvar er og kan være. Ellers er jeg redd for at det vi gjerne kaller forsvarsnihilismen, etter hvert vil omfatte langt
flere enn de som kjennetegnes med liten m og
1 rundt en bindestrek.
.

Bisn] Unneber: Det er særlig et aspekt
ved denne saken jeg har lyst til å trekke fram.
Jeg har lyst til å minne om forsvaret som vår
største voksenopplæringsinstitusjon. Dette
bringer tanken hen på skolen, og en gang —
det er ikke særlig lenge siden — stengte vi jo
også våre skoler for politisk virksomhet. Burde vi ikke egentlig fjerne den biklang ordet
apolitisk virksomhet» har i enkeltes ører, slik
vi etter hvert også har åpnet både skolehusene og skolen for samfunnsengasjert virke?
• •
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Einar Førde.: Det har her særleg frå hoyrehald i all denne velviljen blitt reist visse prinsipielle betenkelegheiter ved al ein nå kanskje
kan gå for langt i .å sleppe inn politikken i
militærforlegningane. • - • • •

Dokument nr. 3.
(1959-60)

Eg vil gjerne seie meg samd med hr. Berge, Instruks for Forsvarets ombudsmannsnemnd,

som åtvara mot at forsvaret skal kome til å (Stortingsvedtak 21. april 1952, jfr. Innst. S.

støtte dei dessverre altfor talrike krefter i
ur. 56 for 1952, med endring ved stortingsvedvårt samfunn som meiner at politikk er noe
tak av 9. april 1956, hvorved antall medlembra folk skal holde seg unna, politikk er noe
mer i nemnda ble økt fra 5 til 7 (instr. § 2)).
snusket.
Elles har denne debatten vore prega av brei
§ 1.
semje om at reglene bør endres. Vi har vore
usedvanleg liberale. Eg trur vi nå kan føre Ombudsmannsnemnda skal bidra til å sikre
denne debatten bort frå at reglane skal end- de 21menmenneskelige rettigheter for Forsva. og ved sitt arbeid også søke å
rast, til i kva retning dei skal endrast og bli
meir konkrete. Når forsvarsministeren nå meci,...;e Li. d effektivisere Forsvaret.
skal ha ordet etterpå, vil eg gjerne kome med
§ 2.
eit par konkrete spørsmål, om han vil svare
på dei, og om han er villig til å diskutere Ombudsmannsnemnda består av 7 medlem•
mer som velges av Stortinget for 4 år ac
desse.
gangen. Et av medlemmene velges som for.
For det første:
Skal ungdomsorganisasjonane få kome inn mann og benevnes Ombudsmannen for For
på, militære område og drive organisert poll- svaret. Ombudsmannen er årslonnet. Lønner
tisk aktivitet? Skal «Mannskapsavisa» bli eit fastsettes av Stortinget. De (ivrige medlemmet
politisk forum der alle meiningar — også dei tilkommer godtgjørelse etter komiteregulati
forsvarskritiske og dei NATO-kritiske — kan vet.
• • 4»
49
kome fram? Eller for å spørje aldeles aktuelt'
på bakgrunn av forsvarsministerens velvilje:
Kan rekruttane alt nå danne diskusjonsgrupper rundt om i leirane, og sjølve velje komitear for å -utreie dette spørsmål' Det er
mannskap som verkeleg har eit en.
_;'domsher, og eg kan også tenke meg at
organisasjonane vil ta initiativ i d ne retning. Eller for å ta eit anna spø' :ål: Vil
forsvarsministeren bruke dei nåve nde reglar for å hindre vidare diskusjon i forsvaret
• • • •
om endring av reglane?
gt.tÅtt

n-ter-pta«

sj OVl,
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Ha drok ‹for soicto±tr. (itotrttj)
DU BLIR SOLDAT

Etter sesjonen er du blitt utskrevet til en av Hærens avdelinger. Der
skal du nå føres i «rulle» — en fortegnelse over alt personell som hører
til denne administrative avdeling, eller hjemmeavdeling som den også
benevnes. Du vil være skrevet ut til et våpen: Infanteriet, Kavaleriet,
Feltartilleriet, Ingeniørvåpnet, Hærens samband, Hærens transportkorps,
— eller til en tjenestegren: Hærens intendantur, Hærens våpentekniske
korps, Hærens sanitet eller Veterinærkorpset. I spesielle tilfelle kan utskriving .:så finne sted til en av Forsvarets fellesinstitusjoner: Feltprestkorpset, ..,:svarets velferdstjeneste eller Heimevernet. En tid etter blir
du kalt inn til tjeneste, du blir soldat. Overgangen fra sivil til soldat kan
for mange fortone seg drastisk, det er faste regler for hvordan en skal være
kledt, for hva en skal gjøre, når en skal spise, so' ,rbeide og hvile.

De aller fleste er ungdommer uten forsørgels_ ,,de når de første gang
møter til tjeneste, men for den som har forpliktelser av økonomisk eller
annet slag overfor familie eller andre, kan det i enkelte tilfelle være
vanskelig å gjennomføre tjenesten i det pålagte tidsrom. Er det en
alvorlig hindring, og du mener den er av forbigående art, kan du søke
om utsettelse med frammøte, men da bør du også angi når du vil kunne
møte.
Som norsk statsborger har du rett og plikt til å verne om landet, og det
er for å sette deg i stand til å kunne gjøre det at du kalles inn til opplæring som soldat. Det er Stortinget som bestemmer hvor lang tid du
skal gjøre tjeneste, i førstegangstjenesten så vel som i repetisjonsøvelser.
Men mens du er i alderen mellom 19 og 44 år, har du plikt til å gjøre
væpnet tjeneste om det skulle bli nødvendig å forsvare landet.
Alle soldater blir først gitt en grunnleggende alminnelig soldatopplæring, en rekruttskole. Denne er gjerne delt opp i en alminnelig periode
og en periode med spesialutdannelse. Noe avhengig av avdelingenes
behov for kategorier av spesialister, vil du og dine samtidige bli fordelt
til slik spesialopplæring etter utviste evner og anlegg, dels basert på
generelt inntrykk, dels på tidligere utdannelse og praksis. Du kan bli
tatt ut til sjåføropplæring, kokkeopplæring, sambandstjeneste og sanitetstjeneste m.m., og du kan også, om du ansees spesielt skikket, bli tatt
ut til befalsopplæring. Som spesialist eller befalingsmann vil du kunne
bli kalt inn noen dager ekstra i forbindelse med repetisjonsøvelser, men
ellers vil din tjenesteplikt i slike tilfelle normalt ikke overstige den sort
ellers blir pålagt din årsklasse.
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I soldatopplæringen legges det stor vekt på
den fysiske treningen. Din fysikk skal bygges opp under kyndig rettledning. Du skal
trenes og herdes slik at du fysisk kan tile
påkjenninger, til beste for deg selv både
under. din tjeneste som soldat og senere i
livet. Under tjenesten vil det dessuten bli
lagt vekt på at du lærer I behandle og
bruke våpen, lærer I innordne r deg under
andre og sammen med andre. Du vil fl
ansvar for orden og for vedlikehold av
utstyr som du får utlevert.
U trmstnin en du får utlevert er god. Det
aglig øvelsesbruk får
v-sr5niformer scun skal slites ned. Dette
d -i-~ringen, halvslitt mai skaritke kastes, men slites ut. Og
kan nye effekter i blant spares for slitasje
ved at slitt, men ellers fullverdig materiell
nyttes, så skal dette gjøres.
Allerede ved sesjonen har du fått beve til
å gi uttrykk for hvilken tjeneste du.ønsker
i fl. Det er imidlertid behovet for visse
kategorier soldater til mobiliseringsoppsetningene, så vel som til de stående avdelinger, som i stor utstrekning avgjør hvor
mange det skal utdannes av hver kategori,
derfor kan mulighetene for I plassere deg
der du ønsker I komme, være sterkt begrenset eller kanskje helt utelukket.
Innen den avdelingen du blir tildelt, vil
du imidlertid bli gitt • den plassering og

_
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opplæring som du finnes best skikket for.
Det kan være oppgaver som ligger langt
på siden av det du akter å slå inn på i ditt
sivile liv, men det kan også være at du
kan få en som ligger særlig vel til rette.
Det er derfor stort sett den opplæringen
du får under førstegangstjenesten, som avgjør din plassering ved senere mobiliseringsoppgjør.
Befalet ved din avdeling er dine ledere.
De har som sin oppgave ikke bare å lære
deg til å gjøre en jobb, men de skal trene
deg til å tåle fysiske påkjenninger, til å
kunne utføre de oppgavene du pålegges
med viljestyrke og mot, også under mindre
behagelige forhold som å være frossen, våt,
sulten eller tørst. Samtidig skal de også se

til at du tar vare på helsa, at du lærer å
ta vare på deg selv og det utstyret du er
betrodd, at du finner din plass blant kameratene — alt skal de se til går i orden. De
er dine ledere, men også dine rådgivere.
De gjør sitt beste for deg og for Forsvaret.
Håndboka er din personlige eiendom. Den
skal gi deg veiledning og hjelp i oppgaven
som soldat. Ta den med deg også ved
repetisjonsøvelser, da kan du få føyd til
eventuelle nye ting. Mye vil nok endre seg
etter som tiden går, men likevel vil håndboka alltid være veiledning og hjelp når
du trekker i uniform.
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