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stand W A. utføre gerUjaprege<!.e
mll1tære opel"Mjoner mot en inntrengende fiende.
Da funnet ble gjort, ble det først
sagt at utstyret stammet fra krigens dager. V ed selvsyn så ImIdlertid Aftenbladet at disse opplysningene tltke kunne være riktige. Det
tantes materiell som var produsert
lenge etter at verdenskrtgen slut-

tavangerw~
Nr. II I · 86. årgang

Fredag 19.
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På Infonnert hold fikk en daop!>
lyst at lageret var rester etter et be1

I

bekrefter CIA-sjefen
Hemmelig depot kom for dagen i Urdalen i 1973
Hemmelige militære depot og beredskapslagre fOT mIndre mllltære
grupper ble holdt skjult I tenenget
over store deler av Norge lenge eir
ter $.Iste krig. Et depotsom I pAskehelgen 1973 ble funnet i Urdalen

ved Ollestad I Heskestad. bekrefter
muligens opplysningene som den
Udligere ClA-sJefen. William
Colby. gir i sin bok h.."Ot" han blant
annet skildrer IIln hemmelige vtrk-

lIOmhet I NOrden I begynnelsen av
1950-årene.
Aftenbladet brakte bMe 24. or
26. aprU 11m meldlnger om funnet
I Urda.len. Depotet Inneholdt både
gamle våpen, IIprengstoff. strtdsra-

&joner, sanitetsmaterIell etc. Det
var nok utstyr for en mindre
gruppe slik at denne under en
even tuell konfilkt kunne være l
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redskapslager fm lcrlgen som var
vedlIkeholdt og supplert også l
fredstid. Det har trolig bUl tsjekket
sA sent som under Korea--Itrlgen
(1950-19S3).

Denned avdekket en også en del
av Norges-historien som innW da
Ikke hadde vært otfentilg kjent..
Etter fredsslutningen 11945 ble det
opprettholdt og vedllkeholdt-qillltære beredskapslagre godt skjult
ute 1 terrenget i urer og fjellh uler.
Di.sse lagrene Inneholdt komplett
utstyr for en mindre gruppe W å
drive strid over lengre Ud I allslags
vær.
Opprettholdelsene avdlsse gerIlJalagrene - som altså har sitt utspring I motstandsbevegelsens våpendepoter under den annen verdenskrig _ skjedde etter det Aftenbladet fikk opplyst 11973, I full torståelse med ansvarlige poliUske organer. Det Iål sakens natur at slike
vedtak aldrt har værtortentllgomtalt InnW funnet I den ulendte
rJeUuren I Urdalen.
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