
( 
IU-former:n, 

Vedlagt her fØlger et første-utkast til materiale som ble 
laget til bruk for beredskapsdiskusjonen i laga (som sto på 
planen førs 't i fjor hØst. så i vinter - og som nå er ytter
ligere utsatt). 
Når dette møtet i laga skal holdes vil vi utarbeide nytt mater 
ale - og det viØ sikkert bli bedre ut fra nye erfaringer til 
da. 
Vi sneder dette til dere til bruk 1 deres eget arbeid. Vi tror 
det i alle fall kan gi noen ideer å tygge på. 

Hilsen M. 

Oslo, jan. -82 
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Kamerater. Vi bringer her ~n artihlcel du helt sikkert har inter

esse for å ~ese. Den er agentlig "tatt opp" i interjuvs form, 

men vi 4ar valgt å forvanske den til artikkelform for å dekke 
~ 

til opphavsmannen/mennene. Som dere skd,Ønner av innholdet, 

stammer sakene fra et annet land, og ·- vi tar på oss an-

svaret for den middelmådige oversettelsen. Sjøl om altså erfaring

ene er gjort av kamerater i det store utlandet, inneholder 

de mye vi trur har almen interesse. Værsågod: 

VÆR FORBEREDT PÅ KRIG 

11 Dere spør meg om vi viste det ville gå mot k:x·ig. Dere . spør meg 

om vi hadde forberedt oss på det. Og dere spør om vi har tatt 

opp kampen. Det siste behøver jeg vel ikke å svare på etter det 

dere har fått se idag. Jeg skal forsøke å fortelle så kort og 

presist som mulig om forhistoria til den situsajonen vi har nå. 

Selv om vårt parti er noe eldre, startet det for alvor med 

. studier av Maos skrifter om follcekrig for en 5 -6 år siden. 

Vi skjønte da ·at det var .den sansynlige veien for landet vårt 

å gå. Dette ble kraftig forsterket gjennom diskusjonen om 3.de 

verden teorien noe seinere. Så en kan si at vi alt for 5 - 6 år 

siden ante at det gikk mot krig, og begynte fra samme tid å 
! 

gjøre noe arbeid for å forberede oss. Jeg skjønner at dere 

ønsker å høre hva vi gjorde mest mulig konkret, men . la meg 

først dra ett par innledende saker. Den første politiske kampen 

i partiet vårt om dette gikk på motsigelsen legalt/ilegalt. 

Linja som seira sa at vi skulle ha et pa~i med et flertall 

av medlemmene som hemn1elige, dvs som ilegale o~ ukjente for 

samf~Let. Nå er det lett å slå fast at dette i realiteten var 

et spørsmål om "vinn el}.er forsvinn". Dernest søkte vi lærdom 

hos klassefienden og imperialistene. De. b:cuker vold>.:ionune summer Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



årlig på k:rigsforberedende tiltak, til :t wili tc:n:·e 1 oppretting 

av lagre, mer eller mindre avanserte varsling::w.nlegg og i noe 

grad beskyttelsestiltak for sivilbefolkninga. Dette gjør de fordi 

deres egen historeie har lwrt dem at det ex· lØnnsomt. Mer enn 

det, det er faktisk eneste alternativ hvis en ikke bare har 

tenkt å legge seg ned å vente på slutten. Vi tenlcte at hvis det 

gjelder for et land, da gjelder det i enda større grad for oss. 

Vi resonerte sånn : for det første må vi unngå å bli fysisk ut

ryddet av fienden når han kommer 1 for det andre n~ vi være i 

stand til å gi igjenn med en gango Svaret på aet føl'ste er 

prinsippet om et ilegalt parti, noe jeg forstår dere er enige 

i. Svaret på det andre er å ha klart et aparat, on o~ ... ganisasjon 

som nettopp er innretta på å fungere underen okupasjon. Et 

aparat opp til og inklusive en militær organisasjon. Vi ønska 

ikke å komme i Saill.Jne stilling som flere land i f. elcs. Latin

Amerika, hvor alt for mange er drept 1 sitter i fengsel eller 

frister en relativt unyttig tilværelse riorn flyktninger. Derfor 

tok vi alvorlig' på våre egne beredskapstiltak. Og, tro meg, det 

er ikke det sarrune for motstandskrigen om det :t e arbeidet gjøres 

på forhånd, eller om det fulstendig må bygges opp under krigen. 

Se på våre erfaringer. Vi er rlli istand til å yte en viss militær 

motstand. Det hadde vært urnulig on1 vi ikke på forhånd hadde 

tr-imma etaparat som kunne . sh.afef forsynin ;;er til de som sloss, 

eterretninger til de som leder kampen, og som kunne bringe folk 

som ville sloss ut til fronten. Og sjølsagt 1 - det er jo en 

betingelse for enhver krigføring,- folk med noe militær erfaring. 

Jeg ber dere sette dere i vår sit~asjon: her kan vi risikere å . 

bli skutt for å gå ut på gata etter kl. 20, eller for å bli gripi 

med sl<:ri ve maskin hj eHune. Er det ikke lett•3re å foreta mye av 

det forberedende organisatoriske arbeidet under de relativt fred

elige forholda som hersker f.eks. i Vest Europa '? Svaret gir 

seg sjøl. 11 
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5. BY OG LAND - HAND I HAND 

Så langt den ut~nlandske kameraten. Hele interjuvmaterialet 

er ganske omfattende. Vi har derfor konsentrert en del. Neste 

avsnitt er en ganske lang utredning om motstandskrigen. Noe 

(i vårt r~syme) følger nedenfor, ~oe kan kansje kjøres en annen 

gang, men det meste kan leses ord for ord hos Mao. Ikke sånn å 

forstå at den utenlandske kameraten var dogmatisk,- vi synes tvert 

i mot at de var flinke til å tillempe etter sine forhold -, men 

de la stor vekt på stumme av Mao, særlig militære skrifter. 

' 
'.'Dere spør om våre e;rfaringgr med krigen så langt, og om vårt 

mål. La meg først aQ.var~ mot å adaptere erfaringer mekanisk. 

Se det sånn : Du kan ta .verdens beste kart og gå ut i naturen. 

Er du en god observatør vil du finne feil ved kartet. Men ingen 

er vel av den ~ så dum at han unlater å ta med seg kart ? 

Vår fiende er mektig, m~~ har alikevel begrensa resurser. Han 

holder byene og de viktigste tett~tedene, så som kom~ikasjons

knutepunkter og industrianlegg. Han har enkelte garnisoner på 

andre strategiske stede:r, og forøvrig mer eller mindre 

patruljevirksomhet. Vi på vår side har vår viktigste resurs i 

byene. Det er arbeiderklassen og andre prog~essive. Problemet 

f t · u1· k ~anøvr.~~e ·1·t t · b T"l d t or oss er a v~ um J.g . an . "' ·· -- ~ ~ .. : ~ ~ J. ær ~ yene. ~ e 

er sjølsagt forholdene ;t.'or gj ennoqJ.sil{tige. Vi må derfor grupere 

på landsbygda, og rette angrep derfra mot de tettsteder og byer 

fienden holder. Som der~ skjønner er vi bare i begynnelsen av 

denne prosessen. Foreløpig har vi bare styrke til å rette begrensa 

angrep, men etter som vi. styrker oss og fienden blir svekk a vil 

vi kunne møte ham i stø~re konfrontasjoner. Så sjøl om vi stadig 

står langt fra måleD - som er å kaste fienden helt ut - har vi 

oppnådd mye som ikke ville vært ml,llig om vi il{ke hadde lagt så 

stor vekt på forberedelsene. Der~ spør om ikke gjør noe i byene. 

Det er naivt. Vi mener sjøl· vi gjør en hel del. For det første 

kan vi ikke føre krig fra landsbygda om vi ikke får folk og Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



4. forsyninger fra byene. For det andre har vi en stor oppgave i å 

opplyse befolkninga om hva som virlcelig skjer, og det }!).qj:llnt gjør 

vi i hovedsak gj,ennom skriftlig pl .. upagauda i byene. Vi disponereJ."" 

noe radiomatriel, men tl·ykksaker er de:t typialce. For det tredje 

har fienden kontroll med industri og kont •:'lrer i by-:.ne som eJ." av 

stor betydning for krigførinz;a, og det ur i lr.lce utelll-: li.s r.d; de:':.. 

kan bli ramma av sabotasje. Dette arbeidet er tw1.gt rå, og j.:-;g 

tør ikke tenke på åssen de-t ville vært om vi il-cke hadde bygd 

opp et ilegalt partiaparat før ok"Upasjonen. u 

OLI BASEn 
Så langt om det. Til slutt bringer vi et redigert avsnitt om 

mer spesielle problemer de har hatt/har. 

11 takket være studiene av· !ii1ao, hadde vi lakt ned et ikke så 

li t ·e arbeid i å forberede baseområder. når jeg sier forberede 

baseområder, så ikke tenk i retning av seks nedgravde gunner 

på ei hytte. det er for snevert. jeg har ikke noe imot hverken 

nedgravde gunner eller for den sakens skyld nldkler til 

medisinlagre, men det er ikke det det dreier seg om når jeg 

snakker om baseområder. det jeg mener er at våre kamerater 

,som . '• i hovedsak sjøl var fra byene, hadde 

brukt mye krefter på å finne geografiske lokaliteter på landet 

som va.r egna til å huse ledelsen og til å grupere milit&3rt. 

den basen dere sjøl befinner dere i nå kan tjene som eks. 

på hva jeg mener,- sjølsakt har vi fler, og dere unskyldeJ:• sikkert 

at vi holder det for oss sjøl. her har vi et område som er 
• 

så stort at mange folk kan forflytte seg innafor det for å 

ungå oppmerksomhet. det l:i,.gger i tett vegetasjon - det gir 

brukbart utgangspunkt for kamuflasje. deres egne såre bein 

viser at det ligger utafor alfarvai. helt bevist har vi opp-

søkt steder vi viste fienden ville oppfatte som strategisk 

uinteressante, samtidig som det er fysisk ·mulig for oss å 

.. 
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5. 
,, 

holde ~egelmessig ko~takt med ~entrale byer herfra. poenget 
l 

vårt e:r at en'bbase ikke er et tilflukt~ted me~ et .arbeidssted. 

dere har sett flere bus her. npen sto da vi kom, aJ;ldre har vi rei 
l ; 

sjøl flled "velvillig 'bistand på materialsektoren fra en av 
li 
1. .: 

land~t;;J ledende husleverandører". vi har gjor"ji mye for å gi 
l • ' 

l' ! l 

k~e~atene best mulige arbeids:forhold, alikeve~ vi~ · .vi heller 

oppgi stedet enn å la det bli en slae,;zn!3Xk. det er derfor vi 

har alternative steder, og de~ er derfor vi legger like stor vekt 

på fluktveier som på forsyning~r. i p~;i.nsippet har alle våre 

tidliggere provinsledelser nå fortrukket til denne typen 
'i ' 

områder. derfra leder de kampe~ politisk og militært i sitt 

distrikt, i tråd med direkti ve* fra -''sental basen". · 

KONKRETE LÆRDOMMER 

nnere m~ser stadig om kqnkrete prpblemer. Jeg synes sjøl jeg 

har vært ganske konkret, og dere må ikke tro annet enn at jeg kan 

snakke i dager om de problemene vi har og har hatt. Problemer er 

det nok av. Men jeg kan referer for dere noen av de problemstil-
1 ' 

.. ·il . 

lingene vi jobba xnest m~,d i årene før krigen. Noe er er sjølsakt · 

farga av nva vi J;ar ltært undervei~. 
l 

- et partiaparat som kan virke i $t okupert område. Betydninga 

av dette har jeg allerede poen~ert. ~os oss var det sånn, at · 

en i samme celle kunn~ ha både b,emmelige medlemmer og la oss · 
' l 

!;f 

si en fagforeningstilli tsmann m~.d partioppgaver. Det er klart ·· 

at sånne åpent "belas~a" kamerater måtte forsvinne. For at ikke · 

partiets aparat skulle dette sruhmen, måtte alle nivåer hos oss 

ha et erstatningsoppl~~g parat. Dvs at cellaxX~«X til denne 

faglige kader~n måtte ) :1.a klart !ol' se~ hvem som skulle tre i 
' ( " :'. 

hans sted i ledelsen ~pr cella. Sånn gjorde vi det hele veien. 

- folk med militære kunnskaper. Fordi det både var ulovlig 

(kunne vært ~~nlag for å få partiet forbudt) , og reurs-

messig utenkelig, kunne vi ikke bygge opp noe ~om likna en Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



b. hær. Men herrene hjalp oss med det. Her hadde vi systemet 1ned 

o·bligatorisk forsvar, (:aogenlunde tilsvairende vår verneplikt, red. 

IJXa.) så forsvaret sente til o.g med noen kamerater på o:f'isers-

skoler ! Hos dere er det verve-hær som i USA, så det er kansje 

vanskelig å forstå. (! ? ) Som suplerencle wetodeJ;" brukte vi 

det frivillige forsvaret (antagelig noe i nærheten av vårt HV, 

red. a.), som ga en god del mi li tær kunnskap, , og idretslig sl\:yting, 

som i hvert fall gjør _ deg va.nt -~il våpen. Dette . var alt sammen 

legale og aktverdige metoder som passa herJ andre land ildce .. 

- en sivil forsY?ingsorga:nisasjon. Her hos oss hvor det nå er krie,.;

er det lett å se behovet for denne. Sånn var d-:,t ikke under 

mer fredlige forhold, og jeg .er l.l tt stol·t av at vi tok dette 

alvorlig alerede flere år før krigen. En hær skal sloss, og den 

trenger mat, klær, f~ltutstyr som sekker, soveposer, s·p;1der, 

verktøy, sys·aker, kol,cekar osv, medisiner og for'binQ.ingsutstyr, 

våpen og ~Ul)..is.jon. Alt dette skal skaffes til veie kontinu- · 

erlig, og det skal skaffes transport. Etter å ha prøvd det en 

st~d, kan je~ ~ove de~e at det er en helvetes oppgave. Jeg 

tror jeg·kan si med hånden på hjertet at hver celle i partiet 

har vært involvert i denne kabalen på en eller ~en måte. 

Det er ikke alle som er klar over det i utga.ngs:punktet, fordi 

tanken vil være fremmed, men praktisk talt alle kan gi sine 

bidrag ved ~ enga$jere seg samvittighetsfu~. Det er i hvert 

fall vår erfaring. 

folk med spesielle kunnekaper. Som de~e veit, ligger det 

almene kunnslcapsni vået hos folk h_er i landet langt tilbake 

i forhold til hva vi kunne ønslcet .• (Han f J.ire-r - tidliggere 

fort~lte han at han sjøl ikke :)..ærte 4 lese før ha,n var 18) 

Det har derfor væn;t en viktig opp-gave for oss å holde oversikt 

over hvor vi har foa.k med l;l.øyt kunnskapsnivå på ~pesielle felter. 
,. 

Jeg kan nev.ne sanitet. Før$tehjelp - ta hånd o~ sjokk; steppe 
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~ blødning o.l. - det er ikke det jeg mener. Det skal alle kurille • . 
Jeg mener folk som lc~n fun o·ere som "le :::re" for en rnili tær ""t 4 o . 5 

avdeling. De må bl.a. kunne enl-t:lere kirurgi, for å "j:;a det, 

la oss kalle det avansert sani tE;lt. Radd!~ jeg vist det jeg veit 

nå for 5 år siden, sktllle vi !iQc:criti?wcicxLJC kjøpt flere sånne ! 

Eller ta folk med grundig kjennskap til radio/elektronikk/ 

mekanikk. De er gull verdt, og det er ikke uten missunnelse vi 

ser på land med kunakapsnivå som deres. 

- etterretning. Ingen, heller iklce vi, kan føre krig med fram-

gang uten. Som dere helt sikkert , forstår,. kan ~eg ikke gi dere 
. . : 

noe konkret informasjon på dette området. Det kunne lett bli 

for dyrt for oss. Men i• j eg kan si at virkeligheten på dette 

området ikke har væz·t 'så mye anderledes enn vi kwme lese oss 

· til på forhånd. Det er noen områder sorn all tid · er interes-

sante, og som alle i bransjen veit er d~t. Hvis jeg newer 

politihovedkvarter, mi~itære kom~dopla~ser, ofiserskneiper, 

hovedpostkontor, viktige telefonsentraler, · jernbanestasjoner, 
' . l 
L 

flyplasser, erucelte ve~kryss og du ·leg~er til noen offentlige 
vi 

kontorer~ da har v~l fått meQ. det meste av det soru er 
l 

objekter i spionromane;-. Og det ~r stort sett a'et det dreier 

seg om • 

. ~ boliger. Som dere har ~onstanter~ ved ~elvsyn, er de fleste 

folk her fattige. Folk91. våre disponere:.;- derfor heller ikke 

·mange hytter og hus, e:l,.ler for d,en sak;:~ slcyld store leiligheter. 

Og det har vær~ et sto:rt savn for oss. På et tidlig tids
J/ 

punkt gav vi ordre om ~t flest mulig boliger måtte holdes 

"reine", dvs ikke brukes til ' partivirksornhet. Grunnen 

var naturligvi~ at vi ville ha disse til bntic etter okupasjonen. 

Ilegal organisering og forflytting av folk i en viss målestok 

krever mange boliger, og ganske spesielt har vi savna flere 

bnlicbare boliger på landsbygda. 
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3. FRA LEGALT TIL ILLEGALT 

Tilslutt har jeg lyst til'å svare dere på noe dere spurte om 

tidliggere, om åssen omlegginga av pal"tiorganisasjoncn fra 

legalt til :t.legalt gilck. På forhånd hadde vi lakt vekt på å 

løse spørsmål : 

OM BARNA 

for d_~:t . fø:r_~te, hva sktule vi ~jøra ·med 

mindreårige barn av foreldre som var utsatt eller måtte forsvinn~ ? 

Målet var å finne en tross alt best mulig løsning for barna. 

Fol;"di dette samtidig var nøkkelen til at foreldrene kunne kon.o;-

sentrere seg om det de var esla til. Vi fant, ikke overrask&nde, 

at i det store flertallet av tilfellene var øvrige· slektninger 

lø~ninga. Vi k~ nå konstantere at hos oss er den vanligste 

løsninga besteforeldrene~- og jeg har til go de å se de beste-

foreldrene som avslår når alvoret er klargjort for dem. 

En annen ofte foreko mmende variant, f~eks. hvis betteforeld1ene ~ · 
. l 

er svært grunle ell.e~ ikke :ra: fins , er at barna går til en voksen 

søster eller bror med egne barn. Det ville være tullete å si 

at det Ge har E?;ått uten problemer, me;n etter vår erfaring er dett.e 

tross alt det beste. Andre varianter som har vært diskutert, men 

S'om skjeldnere har fungert·, er at en kamerat påtar seg rollen 

som foreldre. En sånn løsning betinger i tillegg til andre 

problemer en vanntett svar på hvorfor er unga haVlLa der ? 

Vi gar erfart at det av og ti~ kan være nødvendig å spe på 

~konomien ti~ fosterforeldrene, og irinen _rimelie;e grenser har 

''nettet" greid det. Ellers ha,r det største problemet vært f~ran 

for at barna skal brul<:es som press mot foreldrene, for å tvinge 

dem fralll.\!lXU e.l. Etter vår er!a;c-ing er de viktigste tiltaka 

mot dette at unga ikke veit noe om hvor foreldrene er eller 

anri.et (for fienden) interessant, sånn a"!; f i enden lærer at det 

ikke er noe å få ut av unga. Por fienden er proplemet at han Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



.. Cf. oftest ikke veit om foreldra er i ~ve, elle~ åssen han kan !å 

gitt beslfj~d til dem om at han har tatt pant i unga. Han har 

derfor i liten grad beny~tet dette,.. 

GAMLE KADRE - NYE ROLLER 

For det andre, åssen skulle rolle~~ fordeles i cellene når teppet 

gikk opp for krigens skuespill ? For en hv~r pris måtte en ungå 
' 

at dette b~e tatt på spa~ket. Det yar derfor nødvendig å til-
' ' dele roller i god tid, og oppnå stor grad av enighet om dem. 

Tre behov måtte tilgodesees : Partiaparatet skulle holdes i gang 

av folk som kunne ferdes 'fritt, den væpn~ motstanden krevde sine 

folk, og dessuten var mange mobiliseringsoppsatt i ~tobligator

iske forsvaret (vernepliktige, re~.a.). For å oppnå en til

fredstillende løsning hadde en sa~t opp som tomelfingerregel 

for cellen,e at 1/3 skulle tildele~ hver sektor. På denne måten 

var det J!llllig for overordna orga.:r). å berE:?g:pe hva en disponerte 
' ,·, . 

til ulike gjøl"elnål, og å gjøre b~yiste endringer. 1/Iad untak 
' . ' 

~v dem so~ på forl~nd på legalt vis hadde søkt seg over i 

lokalforsvaret, ønsket en at de innrullerte skulle møte til 

tjeneste. Dette fordi det var viktig å hå folk der en stor 

del av den våpenføre befolkninga 'pefant ~eg, og fordi en ikke 

ønska at fientlige krefter beskylte patriotene ~or å være 

desertører. Det gir seg: selv at t?P. sånn ~ormalfordeling med 
;, ~ . 

1/3 på hver sektor ikk~ kunne fipne sted iraLafor hver celle, 
• l • • 

f.eks. kUnne det være rene kvinneceller uten ruileførte i det 
,.o: 
l 

hele tatt. Men som utgangspunkt for ce~lenes se~vransakelse 

fungerte det. Problemet lå i cel:+enes evne til å foreta en 
' . 

nøktern vurdering av hvert medlems rolle, ogi viljen til å 

justere folks liv for 4 tilsvare en ro~le", 
' 

. ! 
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1 (). DEN MILITJ1!J."1E KAIVJPEN ER OVERORDNA 

for det tredje, hvilke teser skulle legges til, ~~ for 

omgrupering av ledels~n, og åssen hovedregel skulle vi ha 

for inbyrdes prioritering~ mellom rnilit~re og sivile 

sektor ? det siste først. skal du ha det minste håp om å gjøre c 

gjeldene i en krig, så ~ du gi den militære sektor topp prior

itet. det gjaldt for deltagerene i annen verden~krig, og d0t 

gjelder e-nda mer for oss. i vårt partis historie har vi aldri 

hatt noen oppgave som kommer i nærheten av den nåværende 

med hansyn på viktighet og vanskelighet. og nøkkelen til 

s.E;!ier, men også til nederlag, er krigfr?Jringa. derfol;' blir 

alle andre oppe;aver unde;rordna dette, og vi tar stilling til 
· svekkQ~ OP.t~ 

andre oppgaver u.-t fra spørl;?målet : st;;rr}cer eller _ ~ ~ :-: 

vår krigføring. og for å slå det fast, etter at partiet hadde 

diskutert dette g:ronQ.ig, har vi slippi å dra på surrebuklcer 

som hadde lure ideer oru hva som var like viktig. derfor har vi 

vært nogenl"Q.nde i stand til å q1øte fienden forber(;}dt. 

spørsmålet ~m omgrupering av ledelsen springer ut av vårt 

syn på åssen krigføringa måtte prioriteres. alle ~edende nivåer 
) 

i vårt parti har i flere år kjørt med et klart opplegg for 

hvem ;JOID sklJ.lle gjøre hva når krigen kom. de hadde klart ned 

til siste utvalgsmedlem hvem som skulle forbli på stedet, oe~v( 

som slculle fortrekke til baseområdet. dette har lan.gt fra gått 

smer-tefri-tt, men hva om det ikke var · forberec;lt ? det hadde 

blitt pyton. poenget er at vi 1ax raskt fikk etablert 

politiske og miltare ledelsE?,r sammensa-f!t av de mest ·irtliøØ 

politisk ledende fra · f.eks. provinsledelsen og de kame:rateJ+e 

som var be~t s~a.ert i m±h krigføring jc i vedkommende 

provins •· baseområde. i tillegg J;laturligvis en fortsatt ledelse 

a~~ på stødet av ilegale folk til å holde grepet om net· 

i , la oss si , den byen pl;'ovinsledelsen tidliggere hold til i. 
målet var altså ikke å "overgi" byene, men å flytt.e sentra,li!3_meJ 
til baseområde, slutter vår venp.. 
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11.. Til leseren: Vi har gjort vårt beste for å forvanske deler 
' av lålclaLh det orginale interjuvet for at det skal være 

vanskelig for "internasjonale spanere" å feste opprinnelsen 

· til 'tid og sted. Det har sjølsakt gått i noe grad utover 

din mulighet til å bruke detvsom en oppsurr1ert erfaring direkte 

• Til tross for dette er det var mening at .det er mye av 

almen interesse å hente, hvis du sjøl bruker nøtta. RED. 
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