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fA"PiKKE VAPEN OG
BARE NORSK'E
EFFEKTER FUN T
Sier daværende politimester Stiloff
MI
((Hysj-hysj))'
ROLF0VRUM

• leg flkk aldri vite hvem det
var som hadde lag! opp og som
i etterkrigs-åra hadde supplert
os: vedlikeholdt det militære beredskapslageret som i 1913 ble
funnet I stein-UTa i Urdalen på
Ualand. leg spurte heller aldri
om del. Sikkert er det imidlertid
al del blant effektene !Klm ble
funnet. ikke vaT noe som hebt
10m tydet pA al amerikansk etterretning eller andre utenlandske
organisasjoner Vllr i nne i bildet.
Del som ble funnet vaT utelukkend e norske effekter.
Del er forhenværende po litimester K, N. S t i lof f ved
Rogaland Politikammer som på
denne

m åten

kommenterIlT

ny-

helen om al det milltære lageret
i stei nura i Utdelen var el bered-

skapslager for en , terre geri!iagruppe 188! opp i samarbeid me4
amerikans k etteretnl ngstjeneste.
- VI hadde ved Rogaland Politikammer svært lite med saken
A gjøre. Da d et ble klart at funnet
ikke dreide seg om militære ef·

fekter som var stjålet. men om
et bere(hkapslager lagt opp I forståelse med militære myndigheter,
ble saken av oss betraktet som
en militærsak. Med andre ord
var det en sak vi ikke hadde
noe med ..

Ikke vApen
Var du selv tilstede på funnstedet?
- leg var pA funnstedet. og det
jeg sA. var utelukkende norske
effekter. Det stemmer ellors ikke
det som or skrevet med he'lsyn
til våpen. Det fan tes ikke våpen
på lageret . Bare telt. unifonnseffekter. ski og en del provi ant.
Det aller meste va r såvidt jeg
kunne se i svært dårlig fo rfatning.
. Dot var et fantastisk · hem·
me l ighetskre mm eri
omkrlnø
funnet?·
_ Det er klart det mA.tte være
hemmeHg. Et slikt lager er Ikke
noe folk flest skal vite om. Da
ville det sikkert blitt en fantas·
tlsk trafikk oppe l steinura. sier
StiloU.

Milimhistorisk Samling Gausdal

Hva det enn var I Jageret som ,
ble funnet I Urdalen langfredag l
1978 og hvem det enn var som
hadde lagt opp lageret, så er d et
Iallfall sikkert at det hele fikk
over lIeg en slags hemmelighet·
ens aura som gjorde at offentlig.
heten reagerte. Et militært heli·
kopter ble allerede om kvelden
langfredag fløyet opp med frem·
stående offiserer og poliUtjenes·
temenn. Funnstedet ble I flere
dager etterpå passet på av væp·
nede vakter. Da en av RA;s fo.
tografer besøkte stedet fire da·
ger eUer funnet, ble han boksta·
velig talt kjeppjaget. sJått og
kas tet stein etter .
_ Funnet ble Ikke som en
s kulle tro, omgitt aven mur av
taushet, men aven hel del m ot·
s tridende og forvir rende opplys·
nlnger. At forsvaret betraktet
saken som svært viktig, ble un·
derstreket av at Forsvarets
Overkommandos pressetals·
mann. Oberst Bjørn Egge I ens

æ rend kom til Stavanger for å
forklare saken. I et Intervju med
Rogalands Avls den 26. april
1973 bek reftet oberst Egge at la.
geret var etterfyll t åre ne etter
krigen.
Lensmann Sigvald Tøge på
. Mol sier om det som skjedde I
påsken I 19'78 ; . Rent umlddel.
bart slo det meg at dette måtte
dreie seg om et Jager fra krigens
dager. Etler hvert ante vi Imld·

RAAotogralen Bjarne Bringe
land ble jaget og Jul,stet stein

pl da han fire dager etter fun·
net ville fotografere funn·
stedet, De to bevæpnede vak·
tene som fotografen rakk l
avbilde f.r opptrinnet (bUdet)
rtJtk I dekning. mens grunn·
eteren kade, steiD.
lertld at det måtte være noe eks·
tra. Det hele forsvant jo som en '
ånd I en fWehaug».

