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Innledning
Den såkalte Steinsjøsaken reiser en rekke problemstillinger: Soldatens
lydighetsplikt, Forsvarets forhold til lokalbefolkningen, tillitsmannens rolle osv. Derfor har en rekke organisasjoner gått sammen om å
danne en støttekomit6 for de tiltalte soldatene. Fra forskjellig utgangspunkt er man blitt enig i at det eneste akseptable resultatet av
rettssaken 27. mai er blank frifinnelse på alle tiltalepunkter. Skal
denne målsettingen oppnås, er det nødvendig med en bred solidaritetsbevegelse. De tiltalte trenger både økonomisk og politisk støtte. Vi
oppfordrer alle organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner til å
sette seg inn i saken og gi sitt bidrag til støttekampanjen.
I denne hvitboka legger arbeidsutvalget i Steinsjøkomiteen fram de
viktigste dokumentene i saken og en oversikt over hva som skjedde på
Steinsjøfeltet ifjor sommer og bakgrunnen for hendelsene. Artiklene
står for forfatternes egen regning. Det politiske grunnlag for komiteen finner du bakerst i dette heftet.
Oslo, 30. april 1974.
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Hendelsesforløp
Saken startet med at noen totninger i en av troppene i IØ I
overfor sin tillitsmann (Selliaas) ga uttrykk for at det var
galt av Forsvaret å drive skyteø iser på Steinsjøfeltet. De
grunnga dette med at eiendomsfr )idet var omstridt, og at
bygdefolket i flere år hadde • ,testert mot miljø-ødeleggingen
på Totenåsen. (Mer om begrunnelsen i del III). Tillitsmannen
mente at dette var en sak som angikk soldatenes interesser, og
tok det opp i, et forberedende tillitsmannsmøte den 21. mai.
Her forelå et Internt arbeidsdokument som grunnlag for en - Ittalelse. Saken vant tilslutning fra de andre tillitsmenn, og
den ble vedtatt ført opp på dagsorden for det berammede tillitsmannsmøtet.

STRID OM DET ER EN TILLITSMANSSAK.
På dette forberedende møtet var det bare velferdsoffiseren,
(den eneste av befalet som var tilstede) som mente at dette var
en liten fillesak, han nærmest latterliggjordt hele problemet.
Etter møtet informerte han nestkommanderende ved 10 I (Oblt.
Stampe), og hen reagerte umiddelbart ved å innkalle Selliaas.
Her framholdt Stampe at dette var en sak som ikke kunne tas
opp av tillitsmennene, og krevde at Selliaas skulle trekke hele
saken tilbake. Stampe insinuerte at dette var "oppvigleri" og
refererte til den militære straffelov. Men Selliaas mente at
saken var viktig feT soldatene, og forbeholdt seg retten til å
kontakte Landsutvalg for tillitsmenn.
Landsutvalget undersøkte så saken, og ga klar beskjed om at den
selvfølgelig kunne behandles. Fra FO fikk så Sjefen beskjed om
at den måtte behandles på vanlig måte i utvalget. Sjefen (oblt.
Nertnoen) innkalte så Selliaas mandag 28. mai, der han fikk redegjøre for sakens bakgrunn. Sjefen var i prinsippet enig med
Selliaas, og sa at han ville støtte at det ble gjort et vedtak.
Et vedtak ville imidlertid ikke få noen praktiske konsekvenser ,
da IØ I i dette innrykk ikke skulle til Steinsjøfeltet. Saken
måtte da behandles av høyere organer, fordi det var noe
angikk flere militæravdelinger på Østlandet.
Den smule strid som hadde vært om saken munnet ut i forsoning og
på møtet den 29.mai ble en uttalelse mot fortsatt skyting vedtatt. (jfr. vedlegg 2). Vedtaket ble levert Totenforeningen.
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SAKEN B.1_,T_R AKTUELL P

NYTT.

til å være en sak av bare prinsippiell karakter,
Det som så
skulle ved en rekke tilfeldigheter om 14 dager få praktiske konsekvenser. Det viste seg nemlig at det ved bestilling av skyte•
felt for 10 I på Terningmoen, hadde oppstått "misforståelser"
slik at de ikke kunne komme dit. lø-ledelsen bestemte seg så
for å bruke Steinsjøfle tet. Dette ble meddelt av kompanisjefen
for KpB (kpt Vik-Strandli) til soldatene i den troppen der Selliaas var tillitsmann, noen få dager for avreise til Terningmoen.
Selligas reagerte på måten dette ble gjort, og framholdt siden
det hadde vært en tillitsmannssak at det luktet provokasjon av
hele saken.
Selliaas furlangt å få snakke med Ia- sjefen, for
å bringe klarhet i endringene. Søndag 17.jmi kontakter Selliaas
Tntnforeri -n - e-,
fe
e - ler hva som har skjedd, og foreningens
formann blir oppriktig forbannet og sier at dette er noe totningene ikke kan tåle.
!

Mandag 18/6 oppsøker Selliaas Nermoen og får der en forklaring
på hva som er skjedd.
elliaas sier at saken har tatt en beklagelig vending, uan s ett årsaken til programendringen. Nermoea
er enig, og sier at dersom det kommer til episoder og motstand
fra lokalbefolkningen mot at det skytes, vil han avblåse hele
øvelsen. Selliaas er tilfreds med et slikt løfte, og presiserer
at det er viktig ikke å provosere totningene.
PÅ MARSJ MOT STEINSJ'AFELTET.

Tirsdag 19/6 starter KpB en 3 mil lang marsj mot Tisjøen som
skal være overnattingsplass før ankomst til skytefeltet. I
løpet av dagen meldes det i hver eneste dagsnyttsending (kpsjefen har med reiseradio) at det er ventet demonstrasjoner på
Totenåsen mot en. skyteøvelse (i). Intet skjer imidlertid før
kompaniet er framme ved Tisjøen. Da kommer en journalist for
Eidsvolds Blad, og sprer en avvis som på iøynefallende plass
skriver om saken. Soldatene merker seg spesielt Nermoens uttalelse Om "ikke å nøre opp under ilden".
Etter en stund kommer også to totninger for å snakke med kompaniet. De sprer en løpeseddel som oppfordrer til å avblåse
øvelsen (vedlegg 3). Det blir av soldatene krevd et almannamøte, og Selliaas tar på seg organiseringen og ledelsen av dette.
Her redegjør Kjell Blegen for totenfolkets syn på saken, og
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almannamøtet vedtar enstemning å anmode lø- sjefen om å avblåse
øvelsen, da de episoder som er inntruffet som han ikke ville
provosere fram.
Kp-sjefen og tillitsmannen kjr r tilbake til Jessheim for å fore-legge saken fdr Nermoen. Ha- lover å kontakte sine overordnede
dagen etter, og sier at marsjen mot feltet skal fortsette, men
har kommet oppover og redegjort
skyting skal ikke startes før
for hva som E -al gjøres.
De to utsendingene kommer tilbake til Tisjøen og meddeler soldatene hva som er skjedd. Totningene svarer med at de vil komme tilbake neste dag og høre på hvilken beslutning son blir tatt.
Da vil det dessuten komme flere.

PA STEINSJOFEITET.
Ved firetida dagen etter kommer Neriaoen ned beskjed fra FO om at
_g2Lpl2nlagt. Både totningene som er til stede
sis-slåsol
og spesielt soldatene er i harnisk over denne ubegrunnede meddelelsen. Totningene protesterer, og Selliaas bærer overfor
Nermoen fram et ønske om å få avholdt et almannamøte for å bringe
slik det har utviklet seg,
klarhet i saken. Han hevder at dette
er blitt en samvittighetskonflikt for soldatene som føler seg
sterkt presset fra to kanter. Nermoen avviser militært alle
innvendinger og gir Selliaas ordre om å innfinne seg i troppen
sin.
Denne troppen har imidlertid avholdt et troppsalmannamøte der
de beklager Sjefens steile holdning, og sier at de som eventuelt
kommer til å skyte utelukkende gjør dette av frykt for straff
(jfr. vedlegg 4).
I all hast blir soldatene inndelt i grupper og kjørt ut på forskjellige felt. Mot et av feltene stormer tre totninger, og tar
opp en diskusjon med soldatene.
På et annet felt befinner Selliaas seg, der er alle soldatene
opprømt over hva som er skjedd. Selliaas mener han er i sin
fulle rett når han ikke skyter. Det samme gjelder Eutenschøn
og Snopestad som befinner seg på et annet felt. Disse tre blir
så kjørt ned til Sessvollmoen og tatt ut av øvelsen. Alle tre
føler seg oppriktig provosert av den svært lite smidige måten
I0-sjefen har "løst" denne saken på, og Selliaas som har vært
tillitsmann og "saksordfører i lengre tid føler seg ført bak
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lyset av Nermoens tilsynelatende velvilje helt inn i stridens
ellevte time.

KRISTIANSEN EN UKE SEINERE.
Erik. Kristiansen var tillitsmann for et annet kompani og hadde
vært med på det første prinsippvedtaket. En uke ettec KpB er
hans kompani på feltet. De har kun lest om episodene de 20.6.
i avisene, og det oppstår diskusjon i kompaniet. Imidlertid
fattes intet vedtak. Kritiansen mener seg imidlertid å ha full
rett til å stå på den prinsipputtalelsen som er gjort, og vil
heller ikke delta i øvelsen.

Alle fire soldatene blir så avhørt av befalet,seinere utformer
- DistrLkskommando Østlandet en anmeldelse til politiet. Politiet
"etterforsker" saken (ingen av de tiltalte blir avhørt) og ettur
et par måneder foreligger tiltalebeslutningen. (Jfr. vedlegg 1).
Arnt Erik Selliaas

Historisk bakgrunn
SteinsjØfeltet ligger på Totenåsen som strekker seg fra Hadeland til Mjøsa, i Østre Toten ved kommunegrensen til Hurdal.
Skytefeltet brukes av de militære avdelinger ved Sessvoldmoen,
Trandum og Gardermoen. Forsvaret leier feltet av MathiesenEidsvold Værk (MEV) og betaler 150.000 kr. året i leie.
Totenåsen var fra gammelt av almenning. Dette er skogområdene
mellom de enkelte bygder. Almenningen eies av bygdelaget,i den
kunne alle ta det naturen ga etter deres behov. Etter loven
skulle almenningene være som de hadde vært fra gammel tid, dvs.
de kunne ikke selges. Bare etter bestemte regler kunne almenning
tilegnes som privat eiendom.
Den fellestanken som preger almenningretten er etterhvert blitt
uthult. Store områder er idag underlagt et fåtall godseiere og
skogeiere, mens almuen har mistet sine rettigheter. Det er mot
denne utviklingen Totenfolkets Forening til Bevaring av Totenåsen kjemper. Foreningen har flere hundre medlemmer i de bygdene
som sogner til Totenåsen.
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Mathiesen er en av de store godseierne i Norge. Hans rettsforgjengere tilegnet seg anslagsvis 300 000 dekar almenningskog
fra Toten, Hadeland og Eidsvold, deriblant den ll000 dekar
store Ankerdelen som er hovedde] , av Steinsjøfeltet.
MATHIESENS RI ,SGRUNNLAG.
MEV påberoper seg en rekke skjøter som grunnlag for sin
eiendomsrett. Pisse er etter Totenfolkets mening ugyldige:
enkeltpersone hadde ikke rett til å selge noe av almenningen,
Videre kan DIF:\ ikke påberope seg hevd da de aldri har vært i god
god tro m.h.p. eiendommens beskaffenhet. Til høsten vil derfor
Totenfolkets Forening gå til sak for å få frakjent MEV eiendomsretten til store områder på Totenåsen, bl.a. SteinsjØfeltet.
Men om nå domstolen forkaster Foreningens påstand, er allikevel
skyteavtalen rettsstridig. Over hele åsen har det alltid beitet
sau. Beiteretten er en bruksrett som tilligger bygdefolket. Den
hviler som såkalt servitutt på Mathiesens eiendom. Krenkes
beiteretten er dette er ulovlig handling og gir de bruksberettigete
krav på full erstatning. Myndighetene har kjent til beiteretten
i lang tid, antakeligvis allerede fra etableringen av skytefeltet.

•

SKYTEFELTET ETABLERES
På begynnelsen

-tallet startet MEV en storstilt skogs-

drift i Ankerdelen. 2

av området ble gjenstand for snauhogst.
Så i 1968 ble området leid ut til Forsvaret som skytefelt.
Dette kom som et sjokk på innbyggerne i de omkringliggende
bygder. En stor protestbevegelse reiste seg mot avtalen. Folkemøter ble arrangert. Det kom fram at de berørte parter ikke
hadde fått adgang til å uttale seg før avtalen mellom Forsvaret
og MEV var ferdig undertegnet. Folk holdt fram en rekke ubehagelige konsekvenser av skytefeltet,og MEV's eiendomsrett ble
•betvilt. En underskriftskampanje- i bygda Feiring samlet nær
lod% av de stemmeberettigete. Nesten enstemmige kommunestyrer
i Østre Toten og Eidsvold gikk imot skytefeltet. Men fra MEVs
og høyere offiserers side ble det hevdet at skadene ville
bli ubetydelige for beiting, friluftsliv etc.
Avtalen mellom For s v a ret og MEV var inngått for 2 år med adgang
til forlengelse for ytterligere 2års-perioder. Når enkelte
organer seinere har godkjent fortsatt drift av skytefeltet har
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det ',Tært under den klare forutsetning at feltet bare skulle
eksistere midlertidig under avventning an Watnebryn-komiteens
innstilling. Videre skulle det bare brukes håndvåpen, men idag
kalles jo svært mye for"håndvåpen" i Forsvaret.
Watnebryn-komiteen har vurdert Forsvarets behov for skytefelt.
Den går inn for å bevare skytefeltet. En sterk opinion har
reist seg mot dette. I slutten av april -74 var en delegasjon
med representanter fra 7 forskjellige organisasjoner i Feiring
( Vannverk, Landbrukslag, Husmorlag, Idrettslag, Ungdomslag,
Saueavlslag, Grunneierlag ) på Stortinget og leverte en
protest som krevde at skytevirksomheten skulle opphøre.

TOTENFOLKETS FORENING TAR OPP STEINSJØFELTET.
Driften av skytefeltet førte raskt til forgiftning av naturen
og store skadevirkninger for saueavlen. Obduksjon av flere
døde sauer konstaterte hemolyse som følge av kopperforgiftning.
En del beitedyr ble også skadet av prosjektiler. Dette medførte
selvsagt tap for de bønder som var rammet, men Forsvaret har oftest
nektet å betale erstatning.
Skytefeltet er også farlig for friluftslivet. Det er funnet kuler
i veggene på hytter ved feltet. Potensielle tomtekjøpere har
trukket seg, Skytinga fører til bråk og nervepress - redsel for
at ungene skal dra til skogs og komme bort i blindgjengere.
Dessuten er ikke feltet skikkelig inngjerdet, kun en ståltråd
er spent mellom noen stenger. Hverken unger eller sau legger
merke til fareskilt (!)
Totenfolkets Forening til Bevaring av Totenåsen ble stiftet i
januar 1973. Den tok da straks opp Steinsjø-saken. Foreningen
rettet en rekke henvendelser til Forsvaret om driften av skytefeltet, hvor mye ammunisjon som var brukt osv. En henvendelse
til Forsvarsdepartementet foreslo at betalingen for leien skulle
settes på en sperret konto inntil eiendomsforholdet var avklart.
Alle disse henvendelsene førte imidlertid ikke til noen konkrete
tiltak. Flere brev ble det overhodet ikke svart på tiltross
for at det framgikk av pressen at Forsvarsdepartementet så
alvorlig på saken og i begynnelsen prioriterte den høyt! Alt
dette økte forbitrelsen i befolkningen og forholdene ble tatt
opp i lokalpressen. Men Totenfolkets Forening ville ikke la seg
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avfee på denne måten. På Foreningens anmodning ble det foretatt
2 undersøkelser av forurensingen i feltet. Etter offentliggjørelsen
av den ene sendte Foreningen ut en pressemelding hvor det bl.a.
heter:
"De to undersøkte felte - - iser en gjennomsnittlig
forurensing av henhold _s 140 mg og 3800 mg kopper pr.
3 sammenholdes med kopperinnholdet
kilo tørrstoff. Når c"
i uberørt mark som er a 15-20 mg, er dette et varsel om
enda alvorligere ulykker enn at beitedyr kreperer.I
tillegg kommer mengden av bly, sink og andre metaller.
Resultatene er desto alvorligere som denne forgiftningsgrad rr nådd etter bare 5 års forvitring av de prosjektiler som ligger i marka."
Skadevirkningene av skytefeltet er følgelig enorme. Saueavlsnæringen i Feiring står iferd med å bryte totalt sammen, med
de følger det vil få for næringsliv og bosetning. I lang tid
framover vil forurensninga av skytefeltet ha ettervirkninger
selv om driften stanses.
Kjell Blegen, formann i Totenfolkets Forening til Bevaring av
Totenåsen, hadde mange bygdefolk på sin side da han oppfordret
soldatene til å nekte å skyte, og sympatien med de tiltalte
soldater er stor på bygda. Bygdefolket er ikke imot Forsvaret,
men de kan ikke forstå hvorfor Forsvaret ska] gå mot deres
interesser. Er det Mathiesen Forsvaret skal tjene? Blegen fikk
for sitt "oppvigleri" 120 dagers ubetinget fengsel. Saka skal
opp for Høyesterett i første halvdel av mai. En ting vet vi:
Fellende dommer i ?isse sakene er ikke i pakt med folkets
rettsoppfatnLn.
.•
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Hvorfor er Steinsjøsaken viktig?
Steinsjøsaken har stor prinsippiell betydning. Den rokker ved et
av av vårt militære forsvars grunnpilarer - den blinde ordrelydighet.
Den stiller spørsmål ved bruken av soldater som umyndige våpen for
en maktelite.
Saken tar opp til rettslig vurdering en rekke problemer som har
vært debattert her i landet i den senere tid: Politikk i forsvaret,
tillitsmannsordningens uavhengighet, offiserenes holdninger og
lojalitet, soldaters rett til egne meninger, forsvarsøvelser mot
sivile grupper, og bruk av soldater i sivile konflikter
(Menstad-slaget, o.l.). For første gang siden Militær Straffelov
ble innført i 1902 har konflikten mellom soldaters sosiale og
politiske samvittighet vært satt opp mot kravet til ordrelydighet
ved en norsk domstol. Og ikke siden 1924 har oppvigleriparagrafen
(§49) vært benyttet, denne gang mot en tillitsmann som har handlet
innenfor tillitsmannsordningens bestemmelser.
SOL=ENS ROLLE
. Soldatens handlinger grunngis og motiveres gjennom utdannelsen i
militæret. Hans overordnede forteller ham der hvorledes han må
virke som individ i det store militære kollektivet. Denne læren
bygger på tre hovedprinsipper:
ANSVAR
Det individuelle ansvar for egne handlinger etterlates utenfor leiren,
legges av sammen med sivile klær. Innenfor gjerdet er alt personlig
ansvar kollektivt og institusjonelt forvaltet. Bare forsvaret,
avdelingen, kompaniet og troppen vet hva som er riktig eller
galt, og befalet er disse kollektivers talerør. Soldaten forsvarer og er
lojal mot staten og gruppen; han skyter fienden, ikke personer.
Soldaten beskyttes mot skyldfølelse, skånes for identifikasjon med
offeret ved at han som person fratas ethvert ansvar for hva han gjør.
Han blir et ubevisst ledd i et stort uoversiktlig system løsrevet
fra sosial og politisk virkelighet.
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LCJALITET
Ansvar og moral underbygges av offiserenes lojalitetsfølelse.
Lojaliteten er kanskje den største roraske dyd i det militære,
og offiserene forsvarer seg og sir holdninger med å si at deres
lojalitet er fast fom fjell. De sier: "vi er lojale, derfor har
ingen noe å frykte".
Men den militære lojalitet er rettet til stat og konge; den
institusjon som sitter med makten til enhver tid. Offiserene er lojale
mot den autoritet som gir dem ordre. De definerer sin lojalitet til
institusjonell makt, ikke til prinsipper som rettferdighet eller
demokrati eller folks interesser. Om statsmakten skifter hender
(eksempelvis ved statskupp: Hellas, Chile) vil det lojalitets
begrepet som idag underbygger den militære utdannelsen føre til
lydighet mot det nye regimet, uansett hva dette regimet måtte stå
for politisk. Lojaliteten spør om hvem som har makten, ikke hvorfor
og på hvilke premisser.
LYDIGHET
Når offiserer forvalter moral, ansvar og lojalitet, sier det seg selv
at ordre som gis må adlydes blindt. I norsk soldatutdannelse gis det
ikke tvil på dette punkt. Uteksaminerte offiserer belæres i all
enkelhet: "En befalingsmann er gitt en meget stor myndighet. Han skal
gi sine undergivne ordrer om at det eller det skal gjøres. En ordre
skal adlydes blindt og uten innvendinger." I rekruttskolen settes dette
prinsippet ut i livet fra første dag: Tenk ikke, vurder ikke, bare
gjør som du blir fortalt, hverken mer eller mindre. Blind lydighet
er en logisk konsekvens av umyndiggjøring.

HVA FØRER SLIK ORDRELYDIGHET TIL?
I krig eller krise gis det alltid ordre som ikke skulte gis.
Normer utarbeidet i fredstid forlates under stress, og mål, utpekes
uten militær hensikt eller vurdering av menneskeliv.
I My Lai ble det gitt ordre om å utslette en landsbybefolkning,
og ordren ble fulgt. Off rene, "fienden", var utpekt og i lang tid
nedvurdert som uverdige kryp og kommunister, "gooks" og "Cong".
Myrderiene var den blinde og logiske følge av situasjonen i felten,
og en rekruttopplæring som ikke på noe vesentlig punkt varierer fra
den norske.
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På Kent State University i USA ble fire studenter skutt ned
etter er lignende umenneskeliggjøring: soldatene ble fortalt at
de sto overfor krek, avskum, slyngler og kriminell boms. Studenter
ble omgjort: fra personer til fiende, og ble skutt ned.
Trædal-saken viser på liknende måte hvorledes offiserer peker ut en
fiende.Geværene rettes inn mot spesielle grupper som ikke har
tilstrekkelig lojalitet eller riktige holdninger til at de av
offiserene kalles borgere. De kriminaliseres og umenneskeliggjøres.
Hvis senere ordren skulle gis, vet soldatene hvem de skal skyte
På. og at de skyter på en legitimt definert fiende.

SOLDATEN SOM FORBRYTER
Geneve-konvensjonene av 1949 fastsetter strenge begrensninger
for bruk av militær makt i krig. Der 4. konvensjonen forbyr således
all bruk av vold og brutal behandling mot sivilbefolkningen i krig.
Folkemordkonvensjoner forbyr overgrep mot befolknings rapper.
;

I Nt5rnberg-prosessen mot tyske offiserer etter 2. verdenskrig
ble det personlige ansvar slått fast: Kommer det til konflikt mellom
en ordre-og samvittigheten plikter man å følge samvittigheten:
Adlyd ingen ordre hvis moralske konsekvenser du ikke selv kan ta
på deg.
Bryt enhver lov som du ikke ut fra din egen moralske erkjennelse
kan godta.
Vit at du vil bli dømt som forbryter om du aldri så mye var en
pliktoppfyllende soldt.
Norge har undertegnet traktaten som etablerte Nrnberg-domstolen.
Norge har undertegnet Genevekonvensjonene, Folkemordkonvensjonen,
Menneskerettighetserklæringen, og har støttet FN resolusjoner og RødeKors-resolusjoner som utvider disse konvensjonene til bla. å
gjelde lokale konflikter. Norge er derved også forpliktet til å
påse at det selv og dets borgere overholder disse konvensjonene.
Dette innebærer et klart krav til utdannelse av våre militære styrker.
Det er pålagt Stortinget å se til at norske offiserer utdanner
soldater i henhold til disse direktivene.
Utdannelsen av soldater ved norske rekruttskoler er i strid med
landets forpliktelser. Den blinde ordrelydigheten har grunnlag hverken
i norsk eller in te rnasjonal rett.
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HVA SKJER PÅ REKRUTTSKOLEN?
Rekruttskolen er en tre-måneders sløVings- og fordummingsproSess
utdypning. SOldaten' innpodes
etterfulgt av 9 måneders repetisjon
tillit til autoritet og den
en mekanisk disiplin og lydighet
skyte uten å spørre om hva han
sterkes rett..an.læres opptil
skyter på, til å vurdere et menneske og en papp-blink på samme måte,
han gis en politik utdannelse til støtte for en. sterk konservativ
ret.
seg•holdningersom han tar med ut i privs
Han
og i det sivile samfunn, ut i kriser hvor han kan settes inn som
tvangsmiddel mot egne interesser (ved kupp, som streikebryter, o.l.)
og ut i krig hvor han på diktat fra sin utdannelse gjøres til
forbryter. •

HER KOMMER ST,EINSJØSAKEN INN
'For å forhindre at soldater blir 'brukt mot folkets og sine egne
interesser må bevisstgjøringen om disse prinsippene . komme-inn på
rekruttskolene og i leirene, i fredstid. Når krisen inntreffer kan
det være for sent. Maktapparatet må forstå at det ikke uten videre
kan regne med lydige.håndlangere.
Soldatenes handlinger ved Steinsjøen uttrykte klart krav til
soldatens rolle: D': 1` as ikke på noe tidspunkt for politisk og moralsk
ansvar. Nåredet kommer il konflikt mellom offiserer og sivilbefolkning plikter du selv å treffe et valg om hvilken side du står på.
Når du sikter inn geværet plikter du å vurdere hvilken retning det
peker i. Om nødvendig må du snu det en annen vei.Du - er borger og
individ også når du er i uniform.
Soldatenes samlede opptreden og fordømmelse av militær-ledelsen
ved Steinsjøen (de enstemmige uttalelser gjengitt i dette heftet)
viser det nødvendige fellesskapet mellom soldater som interessegruppe
mot en enerådende og allmektig offisergruppe.
SOLDATENE PÅ STEINSJØEN

Soldatene ved Sessvoll registrerte lenge før skyteøvelsen at det
var konflikt om eiendomsforholdet ved Steinsjøen.De anmodet om ikke
å bli trukket inn som part i en slik konflikt, på den
ene.eller•den
•
annen side. De hadde klare uttalelser fra lokalbefolkningen at
www.pdf-arkivet.no/soldat/

2015

12

lik

ir :1_11:1g viU

E

ph som klart p -rtik og uønsket. Soldatenes

gj-nn= morale kanaler åpne gjennom

9.-.m.nger ble frc=x!t

påtegnel:,e, Tros

!:, Ef

ri

for ert frem, soldatene ble nektet

K_nfliken

ak, skyting ble fremskyndet,

s;:m
det
L

I€ ÀTP

l'r.k -inr1,,t eller hensyn til dem det gjalt. Konfrontasjonen

..

om tydighetens grenser, om hvem

et kl:,Jrt st

• h

;

i.

(wertar . answ,!ret rår . -)ffiserere

nv-1

1r,.)1

•
'.!:.•1'.;:-•

)vertramp.

:ndte det hele i

FtranJige

dette

«

•

kke:

e :"-•

ituasionen ville

i

i t -y -t- ti,=. (-! Larme.
ph ....;teinsjøen er et spørsmål

flvcrvi , t
.i.Ver •t

:)'•[-“--t e: av

ker,

rett

•

::

fr

handle, som

,.- Tdikt til slik

a; i c.

PETER H. BUTENSCHØN

www.pdf-arkivet.no/soldat/

2015

Ed/AaJ
572o-73

VEDLEGG 1

TIL ' A _uEBESLUTNING

STADVOKENi

• EIDSIVATING

Gjør vitterlig: 1.Petter Henrik Butenschon f. 2o.4.1914
Bopel: 183o Ytre Enebakk.
2.Arne Erik Selliaas f. 2o.4.1948
Bopel: Kongleveien 14.b. 1400 Ski
3.John Martin Snope stad f. 24.12.19 .)1
Bopel: 1895 Gautestad
settes herved under tiltale ved Toten herredsrett til
fellelse etter
militære straffelov § 49, litra c jfr. § 9
for å , ha ,søkt å opphisse krigsmenn til i fellesskap rettsstridig å nekte lydighet mot en foresatts befalir.,g i
tjenestehandling eller å ha medvirket hertil,
nr. 2 Selliaas
ved i tiden 19.6. - 2o.6.1973 i østre Toten som
vernepliktig soldat i forsvaret, under soldatenes allmannamøte ved Tisjøen og/eller under forsvarets skyteovelser
på Steinsjøfeltet, i tale og ved å utdele eller henvise
til utdelte flygeblad med bl.a. følgende innhold:
" SETT DERES KROPPER OG HJERNER OPP SOM EN UBRYTELIG
MUR TIL FORSVAR AV STEINSJØPELTET OG FOLKET SOM BOR
PÅ. TOTEN OG I FEIRING SOM SKAL BRUKE OMR.beET I TUSEN

ÅR. HOLD DERE RENE

OG RANKL-3

SKYT IKKE ET SKUDD,"

å ha oppfordret soldatene i KpB/IgI til å nekte beordret
skyting, eller å ha medvirket hertil.

II
militære str a ffelov § 46, 1. o 2.1edd 1 2.strafealternativ, jjfr. § 9,
for i nærvær av samlet tropp eller noen betydelig del derav
å ha unnlatt å vise skyldig lydighet mot en foresatts befaling
i tjenesteanliender, og å ha fastholdt sin ulydighet tross
gjentatt befaling,
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Selliaas og nr, 3 Snopestd

nr. 1 Butenschøn, nr.

ved 2o.juni 1973 i østre Toten som verne'oliktig,
soldat i forsvaret, på Steinsjøfeltet under forsvarets
skyteøvelser i nærvær av samlet tropp eller betydli
del derav å ha nektet beordret skyting og senere fastholdt
sin ordrenektelse tross gjentatt befaling.
For tiltalte nr. 2, Selliaas, får straffelovonn,
62 anvendelse. For tiltalte nr. 3, Snopestad far
lovens § 53 nr. 2 anvendelse.
Som forsvarer for de tiltalte er opnnovy:c
h.r.advokat Hugo J.Mohn, Gjøvik.

OsloFden lo nuar 1974
1'1(11.1'stad(s)
Jostein

Ii,aleoeslutning er også ta,tet mot Erik Kristiansen
etter §43.
De tiltaite nar senere l'itt oppnevnt h.r.advokat
Alf Nora.:Jus som forsvarer.
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me d ca

ok...:ri);3noi., 5 eller
n. at, tvii•;:e
1,%ret.a! ,,*: &Lg' uralla4o en 1.jein•:-..iftsli;•irallin;!„ eller
az-i.•;,.
fot•esal...› i•.:faiing i '1:jetie. ,:te:;iTki'i:2gielicle,
•,;ti•i':ffe.> for 0;ivi/leri med
6 Aar.
'
§
U), 52 og SO nr. 3.
Jfr. §
— ' 4^ 3 a nr. 1---4.
§ 4.
Sn n 6 og 55.
Jfr. § 46.
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VEDLEGG 2

SAK 5.

VEDTAK I DET SENTRALE TILLITSMANNoUTVALG AV 29. MAI.
UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL.

UTTALIE OM r2OTINAKSjOUEN OG STETNSJØFTET.

52 SELLIAAS la fram forslag til 1.6talelse;
"Steinsjøfeltet - er skytefelt im blir brukt av soldatene ved
Sessvollmoen har under den pågående Totenaksjonen for bevaring
av Totenåsen, blitt trukket inn som et svært omstridt område
hva eiendomsforholdet angår.
Forsvaret betaler årlig 150 000 kr. i leie til brukseier MATHIEEN
for skytefeltet, men Totenfolket sier at dette ikke er hans eiendom.
Aksjonskomiteen ønsker å klargjøre eiendomsforholdene og fastholde og bevare Totenåsen som folkets eiendom. De ønsker å b•uke åsen som friareal, beiteområde etc.
Ettersom Steinsjøfeltet i det nu.nste er et omstridt område, er
det ikke riktig at Forsvaret dels på feilaktige premisser bruker
området. Det vil medføre at Forsvaret tar parti for brukseier
MATH C ESEI i saken. Det samme gjelder for oss soldater. I en
slik situasjon kan vi ikke være med på å forgifte et område som
kanskje tilhører andre enn den som påstår å eie det, og som seinere
har tenkt å bruke området som rekreasjon og beite. Flere sauer
er allerede blitt kopperforgiftet i området. Dessuten må vi
tenke spesielt på å ha et godt forhold til lokalbefolkningen,
og siden stemningen blandt bygdefolket på Toten er så opphetet
kan det være svært uheldig å provosere fram ubehagligheter.
På denne bakgrunn mener vi før det blir avholdt skyting på eltet
at soldatene bør orierfteres om striden, og at for den er avklart,
mener vi det er riktig at all kytevirksomhet innstilles på
Steinsjøfeltet."
Sjefen orienterte kort om Forsvarets kontrakter med brukseier
MATHIESEN og refererte fra Watnebry-n-komiteens utredning av
Forsvarets øvingsområder, der Steinsjøfeltet er berørt. Han
presiserte videre at IØ I er en svært liten bruker av feltet i
forhold til andre avdelinger på Østlandet, og mente at denne
saken angikk et større område. Hans personlige oppfatning av
saken var at dersom det utviklet seg almen motstand og demonst•
rasjoner fra lokalbefolkningen var det ikke riktig av I0 I å
nøre opp under ilden. Han foreslo derfor at saken skulle fremmes overfor høyere myndighet så raskt SOM =lig, og mente det
var riktigst å overlate den videre behandling til Landsutvalget
for tillitsmenn i Forsvaret. Dette ble enstemmig bifalt.
www.pdf-arkivet.no/soldat/
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SOLDATER - KAMERATER.

VEDLEGG 3

LLE HVERV SKULLE VÆRE:
x t rORSVAF,E DETTE LANDET OG FOLKET SOM BOR HER
VED å SETTE DERES KROPPER OG HJERNER OPP SOM
EN UBRYTELIG MUR MELLOM FOLKET OG FIENDEN.
I DAG ER DERE KOMMANDERT PÅ MARSJ MOT STEINSJØFELTET PA TOTENÅSEN FOR A DRIVE SKYTEØVELSER DER
x ER DETTE TIL VERN OM FOLKET OG LANDET?
x ER DETTE I SAMSVAR MED DET TILLITSFULLE HVERV?
DERE
KJENT MED TOTENFOLKETS KAMP MOT GODSEIER MATHIESEN SOM
HAR UNDERLAGT SEG DELER AV ALMENNINGEN VÅR MED MAKT
x AT HAN EGENMEKTIG HAR LEID UT STEINSJØOMRÅDET TIL SKYTEFELT PA TROSS AV PROTESTER FRA FOLKET.
x AT HAN IKKE HAR SVART PÅ VÅR HENSTILLING TIL HAM OM Å
BEVISE SIN PÅSTÅTTE EIENDOMSRETT.
x AT VAR HENSTILLING TIL FORSVAREEPARTEMENTET OM IKKE Å
UTBETALE HAM LEIE FØR HAN E:' BEVISE SIN PÅSTÅTTE EIENDOMSRETT - FOR TIDA ER T
BEHANDLING I FORSVARSDEPARTEMENTET.
x AT TO RETTSSAKER ANGÅENDE MATHIESEN PÅSTÅTTE EIENDOMSRETT I VÅR .A.LMENNING - FOR TIDA VERSERER I EIDSVOLL
HERREDSRETT.
DERE ER KJENT MED MILJØØDELEGGELSENE SOM SKYTINGA MEDFØRER:
x OMRÅDET ER SNAUHOGGET.
x MANGE SAUER ER SKUTT.
x 6 SAUER ER DØDE AV KOBBERFORGIFTNING.
x DER ER BRAKT INN NOK KOBBER, BLY. OG ANDRE FARLIGE METALLER FOR MANGE TI-ÅRS FORVITRING.
x JORDFORGIFTINGA ØKER INNTIL ALT METALLET ER FORVITERT.
x GRUNNEN TIL AT FORGIFTINGA AV SAU ER KJENT ER BARE AT
DETTE ER HUSDYR - HVA. SKJER MED RESTEN AV NATURLIVET?
DERE ER KJENT MED VAR KAMP FOR Å REDDE NATUROMRÅDET FOR FOLKET:
x SJØL OM VI ER SIKRE PÅ AT FOLKETS EIENDOMSRETT TIL SLUTT
VIL VINNE, VILLE DET HJELPE LITE HVIS OMRÅDET VAR TOTAL-FORGIFTET FØR DETTE ER FASTSLÅTT.
x EN NATURVITENSKAPELIG OG SAMFUNNSVITENSKAPELIG UNDERSØKELSE AV PROBLEMKOMPLEKSET ER IGANG OG VENTES Å BLI
FERDIG I LØPET AV NESTE AR.
FORSVARSDEPARTEMENTET, FORSVARETS OVERKOMMANDO, FORSVARETS
DISTRIKTSKOMMANDO ØSTLANDET, INFANTERIETS ØVINGSAVDELING NR 1
PÅ SESSVOLLMOEN ER ALLE KJENT MED FORHOLDET.
VI ER KJENT MED AT DERE, SOLDATER FRA SESSVOLLMOEN, HAR VEDTATT:
x AT DERE BØR ORIENTERES OM STRIDEN.
x AT ALL SKYTING PÅ STEINSJØFELTET BØR INNSTILLES INNTIL
STRIDEN OM EIENDOMSRETTEN ER AVKLART.
DETTE BEKREFTER AT DERE ER VERDT DEN TILLIT VI HAR TIL DERE SOM
KAMERATER OG SOLDATER SOM IKKE KAN TRUES TIL OVERGREP MOT FOLKET.
OG VI BER DERE NÅ:
x

SETT DERES KROPPER OG FJERNER OPP SOM EN UBRYTELIG MUR TIL FORSVAR AV STEINSJØFELTET OG FOLKET SOM BOR PÅ TOTEN OG I FEIRING,
SOM SKAL BRUKE OMRÅDET I TUSEN ÅR.
HOLD DERE RENE OG RANKE. SKYT IKKE ET SKUDD.
19.6.1973

jel B egen

TOTENFOLKETS
FORENING TIL 2015
BEVARING AV TOTENÅSEN
www.pdf-arkivet.no/soldat/
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"Kpl), I01, beklager at 10-sjefen har unnlatt å etterkomme Kompaniets.
enstemmige oppfordring 19/6 om å avlyse Steinsjøfelt-øvelsen. De av
oss som skyter vil gjøre dette utelende av frykt for strafferettslige føl - r. Vi .nener Totenfolkets ±literesser har vært alvorlig tilsidesat_ i denne saken, og at Forsvaret ved en slik behandling tjener
iandetF: forvar dårlig."
Steinsjø-lei -, -..en 20. juni 1973.
Vedtatt enstemmig på allmannamøte i 1. tropp.

TT

Wsolusjon om
Steinsjø-saken
he
le

Mxnsge i 1. tropp, Kp B, ISJ 1,
ag avgitt følgende uttaden såkalte Stainsja-sa-

L tropp avsluttet i dag
feretegangstjenesten og blir
overført til Heimevernet. Tre
trc .en går ut med trussel om
rei..ssak og lang fengselsstraff
hengende over seg. Ved Steinslaen 20. juni ville de ikke delta
skyting, og uttrykte ved det

hva vi alle følte og tenkte. At
de nu skal svi for å ha stått
ishot våre overordnede mener vi
er uriktig.
Gjennom
tillitsmannsordningen ba vi 1 mai om at
Steinsjøeei skytefelt ikke skulle
benyttes inntil eiendomsforholdet ble avklart. Allekevel ble vi
på kort varsel sendt dit opp. Vi
anmodet 19. juni enstemmig om
at alryteevelsen skulle avlyses.

Da dette Ikke ble gjort bekl•ls .
vi enstemmig dette. Vi var
skuffet over den behandling
vårt syn fikk. Vi tok Ikke

standpunkt i eierforholdet, men
mente Forsvaret på en utilbørlig måte skadet sitt forhold til

sivilbefolkningen og brukte oss
som partsinnlegg i en sivil sak.
For oss som går inn 1 lokalforsvaret er det trist å notere at loliaLsamftuniets interesser teller
så Ilt* ba våre sjefer. VI burde
trenes opp til å samarbeide
med, ikke til å motarbeide, lo
kalbefellmingen.
Sessvollmoen 5. juli 1973.
45 stemte for.
0 stemte mot.
1 kunne ikke uttale seg, da
han ikke var ved Steinajeen.
1 var fraværende.

Troppen teller 47 menig•

_ EGG 6

)TTEBL,WEGLSE BLANT SOLDATER
-

'ddelbart etter at saken ble slått stort opp i pressen dagene etepisoden på Steinsjøfeltet, ble det i flere militærleire vedtatt
ste til soldatene.

aj Første uttalelse kom fra tillitsmennene ved Andøya flystasjon,
der det heter: "Vi krever at soldatenes innerste overbevisning i
ne saka må respekteres: Det må derfor aldri bli snakk om tiltale
de fire soldatene."
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b) Dernest vedtok Landsutvalget for tillitsmenn en uttalelse som sa:
"Vi ber videre at de soldatene som nektet å skyte, ikke tiltales for
ordrenekt uavhengig av hvem som blir erkjent som den rette eier av
Totenåsen."
c) Det oppstår nå en hektisk debatt i Mannskapsavisa, der spesielt
journalist John Berg legger opp til en storstilt offensiv både mot
de tiltalt ,-: soldatene, men spesielt mot Landsutvalget for deres uttalelse. Bl.a. blir Erik Kristiansen anmodet om å gå ut av Landsutvalget som han var valgt av landskonferansen på Sola til å være med
i. Han ble dessuten forsøkt sparket av sin kompanisjef som tillitsmann i Garden. Ombudsmannen grep imidlertid inn og stanset disse
overgrepene.
d) Videre kommer det støtteuttalelser Dl.a. fra: Gimlemoen, Forskolen for sivilarbeidere, Grøtavær Fort, Trondenes Fort, Garnisonen i
Porsanger.
e) Det nye innrykket på Sessvollmoen setter også i gang en aksjon,
men blir avvist av leirledelsen. Imidlertid behandles saken av soldatene, og en avstemning i tre av fire kompanier viser at 70% av
soldatene var mot at skyting skulle fortsette på Steinsjøfeltet.
f) Tiltalen mot soldatene ble raskt et omfattende diskusjonstema i
mange militærforlegninger.
Men nå var det begynt å gå prestisje i saken fra forsvarsledelsens side, og FO sendte ut et direktiv som ble kunngjort for alle
militære mannskaper.

VEDLEGG 7
bt
ugra , Jert p 1 30/73
steinsjoe-saken
1.: forsvarets overkomtn•o finner
riktig
orientere forsvarets
avdeLinger/enneter om r n~Ltt fornoll omkring steins Joe-saken.
n
i
i
juni mianel nektet 4 soLdatPr al skyte oaa steins joe skytefelt
unier nenvisning til at 1;? -t sivile eiunlomsforhold var omstri'dt.
soldatene bLe ariiieL , it til oaatalelynligneten ora saken er for tiden
under ettFJrfor:;kninfi vel romeriko oeLittkamffier.
3. str ,Iffes4k ,?n , not 5oLlatene henrr:r urlier lomstoLenes kompetanse.
forsvaret nar injen anLednimi til aa iverksette tiltak som kan
paavirke eLLer foregripe domstolnes avgjoerelse.

stein;, oo-sakpn driPr sr:g irfor ikke om nrobLemer som kan Loeses
innen rammen av tiLLitsmannsoriniiilens formlil og droeftelser av
sLike IiLtak Lififier foeLgelin utenfor tiLLitslannsutvaLgenes
arbeilsomraaJer.
bt
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VEDLEGG 8

FRA WATNEBRYNUTVALGETS INiTILLING
OM FORSVARETS BEHOV FOR SKYTEFELT.

STEINSJØEN
Fylke: Oppland

Kommune: Østre Toten

Steinsjøen skytefelt er etablert mi ertidig primært til bruk for
de avdelinger som ligger forlagt
randurrL-området (garnisonsskytefelt). Dertil nyttes feltet av de avdelinger som har sitt standkvarter i Oslo-området, endelig av repetisjonsavdelinger. Forsvaret
har pekt på at med den store militære aktivitet som foregår i det
sentrale Østlands3mrådet trengs ytterligere et skytefelt ved siden
av Heistadmoen og Terningmoen. Spesielt gjør behovet seg gjeldende
i forbindelse med repetisjonsøvelser. For nærmere bakgrunn for behandling vises til Del B kapitel V pkt 106.
Det har fra de lokale myndigheters side vært relativt sterk motstand
mot dette felt. Østre Toten kommunestyre har hatt saken til behandling og frarår at Steinsjøfeltet blir etablert som skytefelt i fremtiden.
Spørsmålet har også vært forelagt Fylkesmannen i Akershus som peker
på at det alltid vil være konfliktsituasjoner mellom militære øvingsønsker og friluftsinteresser.
Fylkesmannen kan ikke påvise andre områder som vil føre til mindre
skadevirkninger.
Utvalget er enig i at Forsvaret på Østlandet har behov for et garnisonsskytefelt i tillegg til --leistadmoen og Terningmoen. Det store
antall avdelinger, blant d',_ - se et stort antall mobiliserings- og
HY-avdelinger i det sentrale Østlandsområdet gjør at feltet bør søkes plassert i dette området.
Utvalget finner at det hersker usikkerhet når det gjelder den fremtidige militære virksomhet i Trand -.un-området da dette er avhengig
av den fremtidige plassering av hovedflyplassen. Dersom den militære
virksomhet i Trandum-området blir nedlagt faller en del av-begrunnelsene for Steinsjøen bort. Utvalget rår til at også andre alternativer for et garnisonsskytefelt for Trandum-området blir vurdert,
og utvalget er kjent med at en slik utredning er satt i verk, og utvalget vil eventuelt komme tilbake til dette.
Utvalget foreslår imidlertid at Forsvaret inntil videre får beholde
Steinsjøfeltet i nåværende omfang. Dersom andre alternativer som er
tilfredsstillende for Forsvaret ikke kan påvises, etableres Steinsjøen som permanent skytefelt og med de utvidelser som er foreslått.
(Fra Watnebrynutvalgets innstilling s. 64-65.)
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VEDLEGG 9
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otencisen— ingen rettssak om
eiendomsretten Stenspleltet
1- 4(. 1f-Jiorelz-e

fra Matluestm-Eidsvold 'Værk

•

1.:5(tn 'senere tid litlr pressen bragt Hit'il har det. kun vært fremsatt e n
om en sak smil i rekke iibegrtumede påstander som
kjlt v' -sere ved Eidsvoll ikke bygger på kjensgjerninger.
Herreditt vedror-nde eiendomi;-: I men på apenbarr manglende kunnretlen til i -a: eiendom Steirsiofitet skap om sakens juridiske og faktis t
pa - ru: rmt-Jser! Det har endog ‘ttiert• - ke side. Når foreningen ikke har-i.
antydet . at , aken skulle behandle., i. ,.,onsket å se dom for sine påstander,
inneværende. måned.
i •na vi, gå ut fra -at den heller ikke
Vi vil gjerne gjøre dei. klart at har den tilborlige tro på sin egen
disse opplysninger savner ethvert argiunentasjon.
grunnla.. og at lioklislik sak i ci"t.
For Eidsyoll Herredsrett verserer
hele ta , *. ikke eptst.21:er Det er ikke frir' ttcl.ii to saker Den ene sak
k en, tido
....'eider fortolkningen av en bestem- t,teit
tensaitelte'. •
mr ..-4-., om beiterett i et skjote. den
:•
• I - •Itt70 fin, .riktignok eiii. fliert- annen gjelder utstrekningen av en
jttend€Ise fra Norges Bon -delag"pa • seters bruksrettsområ,cle. Begge dis%egnt ai" 50 .brukt Feiring . Y.Mro- Se,fsaker gjelder bruksretten innen
rende bruksrett til Stensjoteltei. den tidligere Hadelands Almenning„
Efter at kravet ble avl -ist brev fra områder som ligger 30 — 40 kilovarAdvokat 10 - 12-1970 er påstan- meter fra Stensjofeltet.
den .ikke senere forfulgt gjennom • Ingen av disse tvi.ster.har det rusaksanlegg Det sanunri gielder trin geite .med eiendomsretten' til Stentilsvarende henvendelse fra eien- snifeltet a gjøre, og de dOnimer som
doms- og bruksberettigede Toten i sin tid vil bli avsagt .i .de to saker,
Almennini,s Lodd nr. 5
vil ikke fa, betydning liVerken diDe an ei
s.:insenere har vært rekte eller indirekte for Stens»ipl •
rettet mot eiendomsretten fra den iet Retten vil i det heie tatt ikke
såkile ••Totenfolkets forening til lia noen foranledning til, i di:;.ie_sa..'1
Bevaring av Totenåsen„ har hin- i ker a behandle eller ta . stillii-ig.,.tili
skrenket «g il aviartikier. :.ter- I
• 1StensilgeItet eindosfrhl:
vitier og andre former for .onfor- som ligger På. en helt anned katit .
I av-Totens
masion- oiennom møter og
media Imidlertid har foreningen
Vi er kjent med at soldater på i
ikke fulgt døp disse angrep gjen- Sessvollmoen og andre forlegninger
nom pastern.ng av sak for virkelig gjennom løpesedler Ier oppfordret
å få sine pastander rettslig provet. •til å,. anmode FetrSyaret, om å utsette I
,

.bruken av Steinsjofeltet til efter at
de 10 rettssaker er avsluttet. Denne
oppfordring må --- i beste fall
skyldes mangiende kjennskap til
hva de to saker egentlig "cireicm - se1/4
om .A benytte disse saker som et
påskudd ro.' å nekte bruk av.skytefeltet., er det i hvert fall ingen mening i
Vi har grunnbokshjemmel til de
to eiendommer som onifa,ttes mv
Stensjoteltet 'og tiår hjemmel
bygger p det opprinnelige salg fra
16 garder på Toteri. Som eiere er vi
fullt berettiget til . å' inngå leieavtale
med Fårsvaret, om bruk av vår eiendom til skytefelt, og vi imøteser
gjerne et saksanlegg dersom andre
måtte .mene vår rett kan bestrides.
Hittil 'har imidlertid ingen reist
noen slik sak -- og det kan vel neppe [Orv- ei-it-es at vi skal reisesak mot
oss selt- r.).
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STØTTEUTTALELSE FOR DE TILTALTE I STEINSJSSAKEN
Etter 2.verdenskrig ble et viktig rettsprinsipp knesatt: Lover, forordninger og befalinger som står i strid med de 'menneskelige rettighetene'skal ikke følges. Det er en plikt å bryte slike befalinger, og å
oppfordre andre til å gjøre det.
HUrnberg-prosessen var et uttrykk for at dette rettsprinsipp er gyldig.
Detyske nazistene kunne ikke skylde på lov, domstol, ordre da de
forbrøt seg. Det samme gjaldt Lt.Calley da han påberopte seg "ordre"
under y Lai massakren. Han ble dømt til lang fengselstraff for sine
handlinger.
illarve Trædal ble dømt fordi han reagerte mat at forsvaret øvet seg
mot studenter, fagorganiserte og NATO-motstandere. I vår kommer en ny
sak opp for norsk domstol der soldater som har fulgt sin samvittighet og
'forbrutt' seg mot militær straffelov, blir satt under tiltale for ikke
å ha fulgt 'militær befaling'.

Steinsjøsaken
Den 27.mai stilles 4 soldater for Toten Herredsrett for at de ikke
skjøt på Steinsjøfeltet, et 11 200 mål stort område som leies av
Forsvaret av brukseier athiesen, Eidsvold Værk, for 150 000 kr pr år.
Leieavtale trådte i kraft l.juli 1968, noe som førte til enorm
protest fra lokalbefolkningen.
En enstemmig opinion har vært og er fortsatt motstandere av dette
skytefeltet bl.a pga de miljømessige forstyrrelser. Friluftsliv og
beite i området er ødelagt, flere sauer er bl.a drept av kopperforgiftning. Dessuten betviles Mathiesens eiendomsrett til området, og
den vil senere i år bli gjenstand for rettslig prøving ved at Totenfolkets forening for bevaring av Totenåsen går til sak for å få
fradømt ',,athiesen eiendommen.
.Under en skyteøvelse i juni i fjor rettet representanter for
totningene en oppfordring til et kompani om å avblåse skytingen til
striden var avklart mellom totningene og :athiesen. Tidligere hadde
soldatenes tillitsmenn i en uttalelse krevd at skytevirksomheten på
feltet skulle stanses, da de mente det var galt å framprovosere et
fiendtlig forhold til befolkningen.
de militære befalingsmenn bestemte at det skulle skytes, og 3
av soldatene fulgte sin samvittighet og nektet. Under en skyteøvelse
en uke senere med et annet kompani nektet deres tillitsmann det samme.
Soldatene tok ikke stilling til partene i eiendomskonflikten, men
mente at det - eneste riktige av Forsvaret i en slik konflikt var å
forholde seg nøytral og avvente en avklaring. Det motsatte var å ta
part for brukseieren mot lokalbefolkningens interesser.

Støtt soldatene
3 av soldatene risikerer inntil 2 års fengsel, mens den 4. kan få.
inntil 8 år. ` y en. soldatene handlet rett, og fortjener vår støtte.
Opinionen må ta skarp avstand fra rettsaken.
STEINSJØSOLDATENE HANDLET RIKTIG - FRIFINN DE TILTALTE!
GI SOLDATER RETT TIL A FØLGE SIN SOSIALE SA1VITTIGHET - MOT DEN
BLINDE LYDIGHET!
?led utgangspunkt i denne uttalelsen har følgende organisasjoner og
enkeltpersoner tatt initiativ til opprettelsen av en støttekomite
for de tiltalte:
Norges Unge Venstre, Folkereisning mot Krig, Totenfolkets forening for
bevaring av Totenåsen, Rød Ungdom, Sosialistisk Valgforbunds Ungdom,
Jan Bøhler (vernepliktig medlem av Landsutvalget for Tillitsmenn i
Forsvaret) og Trond f!ordam (hovedtillitsmann Onsrud Garnison).
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