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dette ble brent på stede! p!oJc~ 
aften av poUtlet. l Ulleglj: ble det 
opl f\WIet en eldn! SPren&Stoft· 
type, antaUl!&" plastW< spren,,
Rot! omn ble benyttet av lab<>
~rer unde. I<rI~ MillulOre 
sprengsto!!-ebperter vII nå 1$ 
S8II: .v dette, som etter"'" Iani 
tid lun ''ære lartlfl , behandle 
fer ul<Jmdi~. 

Depotet ble funnet av turgå. 
em som 'IlIrSlet PorsVltrsdlltrtkt. 
et I Stava"",r, som 111M varslet 
høyere mIlltære myndl,heter. 
Påskeaften var det lIvlli vlrk. [ 
~I tunnområdet med lr\no 
uts a V militære beIlIr.oplerø, per. 

-'Onel! Ira Forsvaret o.- 51vilt 
pollll, AkWrlteten lortsane <>ed. 
påskeaften Ol fIS ,mtet Ul en 
'terk rykteflOIll. Det Vkli: blant 
annet forlydende Om at det var 
. Ierske< vApen -'Om Var funnet. 
"""'metl med I ltl o.- annet utstyr 
tU en mllltær lruppe. Det bUr 
altså nA a lfM!lnet Ira mlUtært 
hold. 
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VA I'ENL AGER I-'UNN ET 
UROA LEN I UALAND 

På Ualand vakte det stor 
oppsikt langfredag og påske_ 
aften at helikopter og perso
nell rra forsvaret var i akti· 
vitet innover Urdalsheia. Po
litet var ogs.!. tilstede. - Det 
gikk rykter om funn av vå
penlager. Elter hva vi erfarer 
skal det være et miliært de. 
pot gjenglemt fra krigens tid 
som ble oppdaget av tu rgåere 
Det meddeles at sakene ikke 
lenger hadde noen militær 
verdi og mesteparten ble 
brent opp p.~ 6tedet av polio 
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I Våpendepot er 
Lund funnet • 

l 
Trolig gjenglemt fra krigstiden 

Et mlUtært depot fra krJeens 
dager eUer Ilden Ilke etter krlpn 
ble I plsken funnet I Urdalen ved 
Ollestad I Lund kommune. Tals
menn for Forsvaret OR: politiet 
aler til Aftenbladet at depotet 
lI<ke lenger Inneholdt noe av ml· 
Utær ""ml. Ol" at mesleparten .v 
InnlIoldet derfor ble brent opp 
på sledet. 

Oberst BJom Ene I Forsvarets 
Overkommando opplyser Ul AI· 
tenbladet at depotet Apenbart har 
$&ffimenheng med den megale 
aktivitet som fant .led I det te 
omrMet under krlpn, og at det 
antakeU, er gjen,lemt. Han un· 
derstreke. at det utelukl«mde ble 
funnet gamle Un; som stort ""It 
""r <>delafl av elde. 
Etter Il"" Aftenbladet har ,runn 

ttl A tro ble det funnet noen pm. 
le p"",rer som var demonlert 0& 
roste!. I stykker, kuser med 

aprtttAbletter Ol kJek$. noen I~!ll~[l~ 
ramle ski etc. SkJene. -'Om apA 
var av eldre type, var det enHte 
av Innholdet I depotet 10m var 
noenlunde Inntakt. Det ml!5le av 
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Vdpendepalet ble funnet I Urd4len. Inn "V O/lefla4 (overol 
pel karl~I). 


