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formasjon om hva som ble
funnet under steinen oppe i

Da RA ble overfalt i Urdalen:

Foretok ,seg intet for å bindre det
'.

Etter det RA erfarer var
. det to miIltære som var sam·
men med bonden i Urdalen I
Lund, der et av våre re·
l'Ortasje·team ble overfalt
ved 19·30·tida onsdag kveld.
De to ml følgelig ha vært
vitne tn opptrinnet, da
bOnden antastet RA 's ut·
sendte medarbeidere. med
slag, spark og steinkasting .

uten Il foreta seg noe for å
hindre dette.
Alt tyder også på at de to '
offiserene sammen med
bonden opptrådte på vegne
av de miIltære myndigheter
og at forsøket på å hindre RA
I å fotografere stedet, der
våpenlageret ble ' funnet
langfredag, skyldes en svikt
i den interne kommunlka·

(5)
ura.
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sjonen I de miIltære rekker.
Det er grunn til Il gl ut fra aV
de tre sOm RA møtte i Ur·
dalen, ikke visste noe om at
oberst Bjørn Egge fra For·
svarets Overkommando pl
det daværende tidspunkt
hadde vært i Stavanger og
hadde gitt pressen full in·

Forts. nest siste .s ide (5)

Bonden og de to offiserene
har trolig fulgt tidligere
instrukser. og har hatt som
oppgave Il fjerne alt · som
kunne være .farUg for uved·
kommende, ikke minst for
mindreårige. Som kjent var
det en 11 år gammel pike
som fant vlpendepotet under
steinen.
Dette uDnskylder imidler·
tid ikke overfallet. V åre
medarbeidere ble heller ikke
på noe tidspunkt informert
om at de tre presenterte de
miIltære myndigheter.
Mystikken omkring
våpenfunnet i Urdalen I
Lund kunne værl unngått
·dersom det helt fra be·
gynnelsen var bUtt spllt med
åpne kort. Men pressens
representanter Ille først for·
talt direkte usannheter,
nemlig at intet våpenfunn
var gjort, deretter halve
sannheter og endelig hele
sannheten om hva slags de·
pot som var funnet. Etter at
oberst Bjørn Eggp.fra FO
hadde orientert pressen om
de faktiske forhold, gikk vi ut
fra at det ikke var noe i veien
. for Il fotografere området
der funnet ble gjort, ikke
minst siden alt som lå i de·
potet var fjernet eller brent
pl stedet •
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