1973 og 1978 i fokus for medias oppmerksomhet. Hvem hadde ansvaret for våpendepoet som ble funnet i Urdalen?
t av Egil Ueland.

V åpendepotet i Urdalen
i Lund kommune
DEL I
A v Jostein Berglyd
ll erede i de første årene etter
krigen oppstod mistenksomhet
og spenning mellom seierherrene fra 2. verdenskrig. i første rekke
representert ved de to nye supennaktene USA og Sovjetunionen. Fra 1947
var de hovedmotstandere i verdenspolitikken, og rundt dem leiret seg henholdsvis Vest- og 0steuropa. Spenni ngs forholdet mellom de to blokkene, som varte helt til 1989, ble kalt
den kalde krigen.
Hvordan Dalaneregionen på grunn
av erfari ngene fra krigen rent konkret
kom til å bli en liten· brikke i dette
spillet, forteller følgende hendelse noe
om:
Det vakte stor oppsikt på Ualand
påsken 1973 da helikopter og personell fra forsvaret var i aktivitet innover
i Urdalsheia. Et helikopter hadde lan. det ved Bilstad gård. og poli tibiler
kjørte med stor hasti ghet gjennom
Helleland og Ualand med det blå
utryknings lyset. tent. Dette ga grobunn
til en sterk rykteflom. Folk gikk ut fra
i!t det hadde skjedd en større ul ykke,
og flere personer møtte fram for å
være med i det de trodde måtte bli en
omfattende redningsaksjon. De frammøtte ble imidlertid bedt om å fjerne
seg. noe so m også vakte oppsikt. Dette førte til at ulike versjoner oppstod
av det som skulle ha skjedd.
En av di sse antake lsene gikk ut på

A

at det var gjort et større våpenfunn, et hadde vært å kunne operere i avsidesfu nn som kunne stamme fra en revo- li ggende og vanskelig til gjengelige
lusjonær gruppe. eller fra tyveri fra strøk i til fe ll e krig. En annen av Rogamilitære' lagre? Ei Il år gammel jente lands aviser, Stavanger Aftenblad.
fra Skien som hadde vært på tur i konstaterte på sin side at funnet hadde
Urdalen på Ualand sammen med sin avdekket en del av Norgeshistorien.
far, hadde oppdaget et depot i ei stein- som hittil ikke ' hadde vært offentli g
ur ved østre bredden av Urdalsvannet. kjent. Flere sli ke beredskapslagre lå
Lageret skulle inneholde våpen, . godt skj uh ute i terrenget i urer og
amm uni sjon og annet nødvendig fjellhuler. Oe inneholdt komplett
ut styr, som lå godt skjult tildekket av utstyr, våpen, sprengstoff, stridsrasjoen presenning under store steinblok- ner og sanitetsmateriell for mindre
ker.
.
grupper. slik at de skulle kunne utføre
Da Rogaland Avis spurte lens man- geriljapregete militære operasjoner
nen i Lund, poli tiet i Egersund og Hei- mot en inntrengende fiende, noe som
mevemet sin områdesjef om hva det hadde sitt grunnl ag i motstandsbevevar som hadde hendt, vi lle ingen av gelsens operasjonsmetoder under 2.
dem kommentere saken. Avisen tok verdenskrig. For å forstå dette måtte
derfor kontakt med politimesteren ved en forsøke å sette seg inn i den situaRogaland Politikammer, som hevdet sjonen som hersket ved fredss lutningat det ikke var gjort noen funn av en våren 1945. Oet stod da flere hun·
våpen. Oet som hadde foregått var en dre tusen ubeseirete og topptrente
militær øvelse der politiet hadde vært bevæpnete tyskere her i landet. Ingen
med. Dette var ingen sensasjon. og det visste helt sikkert hvordan de ville
var bare å droppe hele saken. Oagen stille seg, om det ville komme til
etter di sse uttalelsene kom oberst kamp eller ikke. For at norske styrker
Bjørn Egge fra Forsvarets Overkom- skulle stå godt ru stet til å møte alle
mando til Stavanger. Han opplyste til mu li gheter, ble derfor krigens illegale
pressen at funnet var opprinneli g et depoter utvidet og supplert all erede i
lager fra krigens dager, et lager som i frigjøri ngsdagene. I flere å etler krigen
full forståelse med landets politiske hadde nemlig den politiske og mili tæmynd igheter : hadde blitt etterfy lt i re ledelsen bestått av mennesker som
tiden etter frigjøringen i 1945 .
ennå hadde motstandsånden fra kriI en del år etter krigen hadde en gens tid i seg. og de ville være beredt
ønsket å beholde en del depoter av den til å møt e nye internasjonale kri ser og
typen heimefronten hadde lagt opp til en eventuell 3. verdenskrig. Berlin under krigen. Erfari ngene de hadde kri sen og Korea-krigen skulle her
gjort vi ste hvor betydningsfullt det være sti kkord gode nok .
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