Lokalbefolkingen
foler seg truet
FNs mandat farutsetter at en skal sikre befalkningen mat
avergrep. I disse dager applever vi imidlertid en aktivitet sam
truer befalkningen pa dette punkt. FN-styrkene har ikke mulighet
til a gripe inno Pa side 5 kan du lese mer am dette i en artikkel
skrevet av aberst BIRGER GUNV ALDSEN.

Iog,eo 8timers dag
Gutta pa transporten er pa farten na?rmest hele
dognet. De har na:rt og godt samarbeid med vennene nede pa verkstedet
Ebel es Saqi. Pa
sidene 9, 10 og 11 kan du lese hva de driver med.
Pa dette bildet ser vi MORTEN KJELLAND.
Han er forst og /remst med p,a a administrere,
men stepper of te inn sam sjafor nar det er
nodvendig.
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Stor
aktivitet
o

pa

idrettsfronten
i

ldrettsaktiviteter er h@yt prioritert
FN-styrken og dette bildet skulle were et
synlig bevis pd at innsatsviljen er pd topp.
Legg forresten merke ti! at ingen av
disse tre nar bildet ble knipset har foten
i bakken. Dette er i innspurten pa et av
I@pene L@pskarusellen og de tre er
OLUF HOLMV AG, ARNE OLSEN og
ARNE HENRIK SANDNES og defikk
tiden 11.56.
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Les mer pd side 17

En av jentene
I• Libanon:

"lE
vreks

og
trives"
- Hvordan er det a vrere jente i Libanon???
Et gjenganger - sporsma! som jeg ti! tross for
18 maneders 'erfaring' ikke finner noe ordentlig
svar pa.
Ikke for det, - jeg vet jo godt hvordan det er
a vrere 'meg i !ibanon', men min 'tilstand' har
!ite med det at jeg er jente a gjore. Den er mer
et resultat av at jeg er UNIFIL so!dat. Og det er
vi jo alle.
Det jeg prover si er at jeg betrakter oss alIe pa
lik !inje, uavhengig av kjonn. - dermed skulIe
det 'jentesporsmalet' bli et sporsmal ti! enhver om
'hvordan er det a vrere so!dat i Libanon?'

Jommen sajeg Sm0f
Da kan ogsa jeg besvare fragan. Nem!ig at
det er: fint, - stort sett. IallefalI, 're vreks og
tri ves' (og skulIe gjerne vrert her enda en kontingent om bare FN-kontoret kunne sende meg en
ny kontrakt).
'K!art det ma vrere fint a vrere jente i et samfunn
med sa masse gutter ... ja for hvilket eldorado
vil1e det ikke vrert hvis det var omvendt, tenker
mange og him!er med oyan .•••
Jommen sa re
smor ...
_ For det forste, - en omvendt situasjon er
urealistisk og er ikke verd en tanke.
_ For det andre, - hva hjelper det om det er
a!dri sa mange gutter a 'velge i' sa lenge vi ikke
er her i det rerend a finne en 'livsledsager'.
_ For det tredje, - hva hje!per det a vrere
tilsynelatende omsvermet fordi man er jente
sa !enge man er uinteressant som den person!ighet man ero

side
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Hun er eneste FN-soldat som har egen hytte oppe skogen. JORUNN STR6MSV AG, 27 ar, fra Leknes
Lofoten er vel ogsa kontigentens mest aktive friluftsmenneske.
Hun kan tilbringe uker langt inne pd
fjellvidda og bare sammen med hunden Anna. - Ndr jeg na kommer hjem, bcerer det rett til Finnmarksvidda, sier Jorunn og hun smiler hjertelig og drIJmmende.

i
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For det fjerde tror jeg at om man skal fungere
i dette kunstige miljoet ma man innrette seg
deretter og ta del i kameratskapet (hvilket er
noe helt annet enn kavaier ... )

"H0rer til"
VrelI ... jeg har ikke her til hensikt a forsoke
a bevise at vi jenter 'glir inn i miljoet' og stilIer
likt med gutta i ett og alt, men heller prove a
si at vi utvi!somt har var plass her. Enkelte
mener jo at 'kvinner ikke har noe i forsvaret a
gjore, og spesielt ikke i Libanon' men heldigvis
forteller et sadant utsagn mer om den som sier
det, enn om kvaliteten pa det svake kjonn. For
jentene har jo forlengst bevist at de 'horer til 'det
militrere systemet der heime, selvsagt ikke pa alIe
fronter.
Man ma jo bare godta var fysiske
underlegenhet, - ikke som noe negativt for var
ytelsesevne, men som en begrensende faktor for
hva vi kan av naturen makte.

Det L0Sner
... ochei at jentene far slippe til der heime, men
et sa to1ft' krigsmiljo' som i Libanon ma de skanes
for.? Ja sann tenker enkelte - forresten sa alt
for mange. Men ingen grunn til a resignere av
den grunn, for i NORBATT VIII slapp vi til som
"krigere" vi ogsa.
Selvsagt ikke uten mye om og menn og masse
att og fram med hensyn til innkvartering osv.

2---------------------------

Men er na dette noe problem??
Ikke for oss som
det angar, men tydeligvis for 'gammeldagse' mannfolk som dessverre har det siste ordet ...
Men det !osner der ogsa kan man ane ... ja
selvsagt ma man som jente i Libanon selv folge
opp sakene og ikke gi seg. (Selv om undertegnede
har gitt opp kampen om a fa feltjakke i "damestorre!se", for nar det tar over fem maneder a
forsta at de store herrestorrelser blir "kape" ...
Ja da ... er det ikke verd a folge opp saken for
a fa permsko i passende skonr. heller ... )

Men ingen badetur
Forresten, apropos antrekk og jenter sa er det
kanskje der problemet ligger, hvis man overhodet
kan nevne ordet "problem" i forbindelse med
forcen" .
"jenter
I allefall, undertegnede fikk i sin tid utlevert
permbukse for damer (uten beltestropper i motsetning til mannebuksa), hvilket medforte 'krise' da
jeg stilte opp i finantrekket for a bli med pa
badetur.
Den gang ei sa "tordenskjold",buksa var ikke norsk standard sa jeg matte
slukoret ta med meg badeutstyret heim mens
gutta reiste pa badetur med permbukse type norsk
standard - med beltestropper - ...
Sann sett er det "hardt men alreit" a vrere
jente i Libanon ... Forresten : hvordan er det a
vrere gutt i libanon ???

i

(Et like banalt sporsmal som hvordan ... jente
i Libanon)

BLUE BERET

Nar dette leses har vi i underkant av en maned igjen her nede
i Sf}f-Libanon. Tiden har gatt meget fort. Det har v(Xrt en rolig
periode. Det er vi glade for, og
ikke minst bekrefter det at var tilstedev(Xrelse er et viktig bidrag for
a sikre freden. Lokalbefolkningen selv bekrefter gang pa gang
at UNIF/Ls tilstedev(Xrelse er avgjorende for sikkerhet og trygghet
i omradet.

335 skvadronen bar
floyet 223 tnrer
tiI Libanon og Israel

Enkelte spor seg imidlertid om
det har noen hensikt a v(Xreher nar
intet skjer, og at israelerne er de
som egentlig har kontrollen og
ansvaret i omradet. Sporsmalet
kan v(Xre berettiget, men like sikkert er det at vi ikke minst ovenfor
israelerne er med pa a presse
frem kravet de stai ovenfor fra
en hel verdensoponion om a trekke
seg ut av Libanon.
Fra FNs og UN/FILs side kunne
det v(Xrt onskelig med en litt
sterkere markering av det ansvar en egentlig har Libanon. En
mer markert og utadvendt oppfolging av vedtak fattet iblant
annet sikkerhetsradet, ville gi viktige bidrag til a fa opinionen til
a forsta den daglige utfordring
styrken star ovenfor.

i

Som en av de aller storste kontintene i UN/FIL helt siden opprettelsen, kunne det ogsa v(Xrt onskelig at Norge i sterkere grad
bidrar til af@lge opp v(lrt praktiske
arbeid pa CP-er og OP-er med
politiske signaler gjennom FNs
organer.

Red.
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Uten tvil har vi her nede i Sor-Libanon
meget
a takke 335 skvadronen
for.
Gjennom
fem ar
har de fraktet tusenvis av tonn med gods ned til
oss, og ikke minst tatt med SViert viktige postpakker og rekappbagasje
hjem til Norge.
Nar Loyntnant Arnfinn Skogheim
derfor skriver til oss og
forteller
at de har laget en jubileumskonvolutt
(se bildet ovenfor) i anledning jubileet vii vi gjerne
presentere
den for vare lesere.
Og vi anbefaler
interesserte
a bestille en slik konvoJutt
hos Lt.
Arnfinn
Skogheim,
Boks 162, N-2062 GARDEMOEN LUFTHA VN.
Postgirokonto
33 96389.
Prisen er kr. 15. - pr. stk og er portofri
ved '
forskuddsbetaling,
altsa hvis bestillingen
sendes
pa innbetalingsblanketten.
I konvolutten
ligger ogsa et hyggelig
som vi gjerne gjengir her:

x

335 skvadronen
ble opprettet
pa Gardemoen
f1ystasjon i dessmber
1946.
Siden den gang har
skvadronen
utfort forskjellige
transportoppdrag
til mange forskjellige land.
Skvadronen
har idag
6 stk. C 130 H Hercules
og 3 DA 20 Fan Jet
Falcon".
Med hiJsen
Ob.

I denne 5 ars-perioden
fra 25. mars 1978 til 25
mars 1983 har 335 skvadronen
utfort 223 f1yturer
for UNIFIL
tiI Libanon
og Israel.

BERNT

REPPE

Sjef 335 sky.
_

,•

brevkort

"Denne
jubileumskonvolutten
ble f10yet fra
Gardemoen
til Beirut med et av Juftforsvarets
C 130 H Hercules
tilh0rende
335 skvadronen,
Gardemoen
f1ystasjon.
Med denne turen
kan
skvadronen
feire 5 ar i UNIF1L's
tjeneste.
Mannskapet
pa turen: I. forerc, oberstloyntnant
BERNT
REPPE,
og kaptein TOR AUSEN.
2.
forer, loyntnant
J0RGEN
BUE. Navigator
kapte in KNUT
WINTHER
HANSEN.
Maskinist,
kaptein
BJ0RN
MINGE.
Lasteleder,kapteint
MARTIN
LANGVANDSBRATEN
FJytid:
14
timer og 30 minutter.

lt.
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Mange av 055 som har vlI'rt nodt til d overnatte

i

nede Naqoura er ofte plassert

i SWEDMEDCO

Y.

De er alltid gjestfrie og har stilt rom til disposisjon
for oss nordmenn.

Det er derfor btklagelig at

folk ikke rydder opp etter seg.
ti

Onsker vi fortsatt

bli tatt vel imot bor de som for ettertiden skal

overnatte her passe pd at dette blir g;ort.

SUk er utsikten fra oljeberget mot Kedrondalen.
Jesus som grat da han forufsa byens fall.

Kirken til hoyre heter Herren Grot (eller Domenus Flevit som den heter pa latin) og er bygget til minne om

Alle i NORMAINTCOY
tilbud om bibeltur
Bibelturene i NORMAINTCOY
har alltid
vrert populrere. Denne kontingenten danner ikke
noe unntak.
Det kan vi sia fast pa grunnlag av
den enorme interessen disse presteturene
er
omfattet med. Navnet har de fatt ford i det er
feltpresten som ]egger opp, administrerer
og
gjennomforer disse turene.
Feltprest Svein Raddum sier til BLUE BERET
at i utgangspunktet har en forsokt a gi alle en
sjanse til a bli med pa prestetur.
- Nar kontingenten er ferdig, tror jeg det vii
vise seg at s1\godt som alle tikk sjansen, - legger
Raddum tiI.
Men for at dette skal lykkes, kjores et tett
turopplegg. Til sammen vii det bli kjort II eller
12 turer for NMC. I tillegg er det kjort egen tur
for personelIet ved NORCO.
U ten den store velviljen fra ledelsens side, ville

ikke et sIikt opp!egg vrert mulig. Men presteturene blir sett pa som et av de beste velferdstiltak
sam Verkstedkompaniet har a tilby, og de har
derfor hoy prioritet nar det gjelder a fa leave.
Feltprest Raddum legger tit at han for sin del
ser disse turene som en av de beste og viktigste
muligheter tit a bygge opp kontakt og tiliit mellom
presten og personelIet.
- Vi kjorer bare grupper pa II stykker om
gangen, og det er klart at vi av den grunn blir en
srerlig godt sammensveiset gruppe pa turene vare,
- sier Raddum.
I NMC kjores presteturene i helgene. Det vii
si fra fredag morgen til sondag kveid. Av hoydepunktene pa turene ma foruten Fodselskirken i
Betlehem og turen langs Via Dolorosa opp til
Golgata, nevnes besoket i Petra restaurant lord ag
kveid. Der oppleves arabisk gjestfrihet og velsmakende mat pa sitt beste.
Badingen i Dodehavet horer dessuten absolutt
med til de mer spesielle opplevelser.
Ser vi bort fra alle de bibelske stedene som
besokes under turene, gjor vel vandringen rundt
pa borgen Massada sterkest inntrykk.
Det var her en gruppe israelitter i ar 73 valgte
doden frivillig framfor a overgi seg til romerne
som hadde beleiret borgen i over tre ar.
MASSADA er et minnesmerke over mot og
utholdenhet som taler like sterkt til oss i dag.
Men vi yter ikke presteturene full rettferdighet
hvis vi ikke nevner handleturene i Souken i det
gamle Jerusalem.

Neste BB
Det siste nummer av Blue Beret (altsa nr. 5)
kommer ut ca. 15. mai og vil i ali hovedsak inneholde stoff om de fem arene det har vrert norske
styrker i UNIFIL.
Vi arbeider na med dette og
har du spesiel1e historier, bilder elier tips a gi oss
si!erfristen for stoff satt till. mai.
Red.

•
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Det er ikke fa koner, forloveder, kjrerester,
familie og venner hjemme i Norge som gar rundt
med gullsmykker og varme saueskinnsjakker fra
Souken i Jerusalem.

i

Det er et enormt vareutvalg souk'en, og en Jerusalemtur ma derfor ogsa inneholde et besok
disse
trange smugene.

i
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Oberst

-Frykter overgrep mot befolkningen
og de lokale sivile myndigheter
En av de klart viktigste oppgavene, slik vi har
sett det, har vrert og er a stimulere befolkningen
slik at den selv og med egne midler kan hevde
nodvendig autoritet.
I denne forbindelse er mouktarer
(borgermestre) sentrale personer.

og mayorer

Som et godt eksempel pa dette er avleveringen
av "VAKTA" i Ebel es Saqi. Dette huset var
for krigen i ] 978 byens "radhus".
I februar i ar
f1yttet vakten over til en prefab slik at "V AKT A"
kunne leveres tilbake til byen. Siden har lokale
arbeidere vrert i full sving med oppussing.
Vi har
stottet opp med midler til blant annet maling.
Jeg ser med spent forventning frem til innflytting
for a gi Lord mayor helt andre og bedre arbeidsmuligheter.
Som kjent forutsetter navrerende mand at at vi
skal sikre befolkningen mot overgrep. Vi opplever sa i disse dager en okning av israelsk aktivitet
mot den libanesiske befolkning for a gjore sin
innflytelse gjeldende. Det har fremkommet krav
om byrad som skal samarbeide med IDF. Det
er ogsa krevd avgivelse av unge menn for vapenopplrering. I sammenheng med dette har det
forekommet trusler om arrestasjon, innkreving
av skatter og stengning av forretninger.
Dette
medforer at befolkningen foler seg utrygg.
Vi pa var side foler at vi svikter vart oppdrag
om befolkningen blir utsatt for den slags overgrep ... Det er vanskelig a si om dette er tiltak
som har sammenheng med de igangvrerende
forhandlinger, men uansett forhold onsker vi
inderlig at forhandlingene ma fore til et lykkelig
resultat som alle kan god ta.
I lang tid na har vi hatt folelsen av at folk tror
pa en god fremtid i Sor-Libanon.
Foruten
utstrakt husbygging og bygging av skoler merker
vi at stadig f1ere familier f1ytter tilbake.
La oss aIle hape at de ikke blir skuffet.
La oss hape de finner arbeid til gode for landsdelen og deres familier. Utviklingen forutsetter
fred og ro.
La meg derfor hape at vi og alle
her i Sor-Libanon far beholde de gode tider vi har
hatt iden tid vi i NORBA TT X har vrert her.
Birger Gunvaldsen
Oberst

Skiltet med" VA KT A" er na tatt ned og byens borgermester og mouklar kan glede seg over al oppussingen
snarl er ferdig slik al de kan ftylle inn egne konlorer. Her ser vi fenrik Bjonz R. Dahl som for sisle
gang ldser "VAKTA".

i

Nyhetstips
i

Den israelske aktiviteten det norske ansvarsomrddet truer de lovlige lokale sivile myndigheter,
skriver oberst BIRGER GUNVALDSEN
denne
arlikkelen

i
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Fors@k ikke a stikke av. Du klarer det ikke allikevel. Hundef@rer Per M@lIerfra Etnedal har sammen med Johan Boss fl/II kontroll over situasjonen.
merke til hvordan Johan Boss gar opp oppgaven. Svein Ivar Sivertsen som for anledningen var fange gjorde da heller ikke noe fors@k pa a unnslippe.

i

Gutta i hundetroppen synes som aIle andre at
troppen deres er noe spesielt. Og som aIle andre
har de rett i del. Troppen som bestar av 2 befal,
15 soldater og ikke minst 14 hunder har utvilsomt
en egen profii, og en avdelingsstolthet som nok
mange avdelingssjefer viI misunne troppen.
Og selvsagt er det hundene som star i sentrum
for det meste av det som foregar i omradet "Dog
House" og "Villa Rabies".
Det trenes og oves
jevnt og iherdig i tiIlegg tit at en rekke palagte
oppgaver og oppdrag skal loses. Gutta har stort
sett nok a gjore, og enda viktigere, det som
gjores er meningsfylt.
De 14 hundene (13 sch<efere og I labrador) kan
deles inn i tre forskjellige kategorier; narkotika,
varsling og patrulje.
NORBA TTs narkotikahunder, Tassy og Laban,
utforer sammen med hundeforerne Rune Stalesen
fra Sandnes og Per Malmo fra Steinkjer oppdrag
ikke bare innenfor vart eget ansvarsomrade.
Ogsa UNIFI L ellers kan trekke veksler pa narkosokernes evner og ekspertise, og gjor det da ogsa.
Og ikke uten resu!tat. For en tid ti!bake ble det
takket v<ere "narko-spesialistene"
vare gjort et
funn pa omkring halvannen kilo hasj, godt
bortgjemt oppunder taket i en bygning. Innenfor vart eget omrade er det hitti! ikke gjort noen
funn i det hele tat I. Dette skuIle vel klart si noe
om den preventive effekten av hundenes tilstedev<erelse. Kanskje sier det ogsa noe om de ncirske
FN-soldatenes holding til narkotika, stoff er ikke
sosialt akseptert blant FN-gutta.
Men det er som varslings - og patruljehund
sch<eferen er mest benyttet, og hvor rasens aIlsidighet og inteIligens virkelig blir satt pii prove.
Varslingshundene blir stort sett brukt til a bevokte
ulike instaIlasjoner og er oppl<ert til ii gi kraftig
Iyd fra seg om uvedkommende skuIle n<erme seg
omradet som bevoktes. Sc<eferens luktesans,
som er 7-8 ganger mer utviklet enn var egen, kombinert med en upaklagelig horsel gjor at et veltrent
eksemplar av arten kan varsIe om inntrengere pii
opptil I km avstand om vindforholdene er gunstige. Varslingshunden
kan etter varslingen
dessuten brukes til a finne, anholde deretter
bevokte inntrengeren.
AIlikevel er det patruJjehunden som er den mest
aIlsidige, og som kanskje aIler storst grad har
vist sin verdi
NORBA TTs tjeneste. Is<er for
invasjonen hvor patruljehundene var fast med lem
av nattpatruljene sammen med hundeforerne, var
disse et n<ermest uunnv<erlig par for gev<erkompapaniene. Og takket v<ereden overvevnte allsidig-
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Legg

Vi beseker hundetroppen:

,

un
heten utforer de ogsa idag arbeid som vi tobente
ikke kunne klart a!ene. Foruten for den allerede
omtalte patruljevirksomheten
benyttes patruljehundene til sporsok, sok etter personeIl i bygning,
gjenstanstandssokning, beskyttelse og bevoktning.
Denne virksomheten setter store krav ogsa tit
hundeforeren.
Patruljehunden er nemlig oppl<ert
til a varsIe uten a gi Iyd fra seg, og hundeforeren

ma derfor ]<ere seg til ii "Iese" hundens signaler
for ii kunne tolke de informasjonene hunden
forsoker ii gi, riktig. Forer og hund ma derfor
kjenne hverandre godt, og dette krever hardt
arbeid og mye trening. Men aIlikevel er det
sjelden at noen
hundetroppen klager, og etter
utsagnene ii domme er det fii i troppen som kunne
tenke seg ii bytte avdeling.

i
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Lord er NORBATTs ener. Tom Holmen fra Rossfjordstraumen
hans. Her ser vi "paret" pa lyttepost.

er ikke

i tvi! nar det gjelder

===--------------------------

hunden

BLUE BERET

HVA ER HEKSEGRYTA?

HVA ER TYR ...

Tyre Barracks er en observasjonsleir som UNIFIL bemanner og med "HEKSEGRYTA"
mener
undertegnede at byen TYR er en by hvor alt
kan skje. Her "koker" det stadig over og det
har ogsa NORBA TTs vaktstyrke [Att oppleve,
skriver var "vaktmedarbeider
i Tyr", SVENERIK EIKSJ0.

- Tekst og Foto: SVEN-ERIK
EIKSJ0-

"Heksegryta"

TYR BARRACKS

NORBATT har atter en gang [Att oppgaven a
bemanne vaktstyrken ved Tyr Barracks.
Vaktstyrken bestar av troppsjef, 10yntnant Erik Rune
Sand0Y, en NK, 2 kokker, 4 sambandsmenn, 1
sanitetsmann, 2 sjaf0rer og 21 gevrermenn. Tilsammen 32 mann. Og NORBA TT har delt vaktperioden opp i to puljer slik at tilsammen 64
mann far oppleve Tyr Barracks.

Sol og varme
Fredag 25. april var en varm og solrik dag.
Vaktstyrken fant seg derfor fort tilrette etter
overlevering fra FINBA TT. AlIe hadde h0rt mye
rart f0r avreisen fra NORBATT og vi syntes det
skulle bli spennende a oppleve noe nytt. Etter
en brief ved var troppsjef ble vaktene utplassert
i de fire vakttarnene og hovedporten inn til
leiren. AlIe var vi klar over at det vilie bli en
hard vaktbelastning.
Ja, hardere enn den vi var
vant med. Her nede er det 12 timer pa og 24
timer av.

Melding f0lger:
Det ble kveId og alle som hadde frivakt gikk til
ro, mens vaktene stod og speidet utover det nye
og fremmede landskapet.
Sj01uften kom sigende
innover leiren. Plulselig skjedde det noe uventet
og nytt. "Veksler dette er tarn en. Det kommer
haggelbyger med skudd fra IDF-Ieiren rett over
gata og det sky tes mot den gamle bydelen i Tyre".
Det vrimlet av IDF-personell over alt og alarmen ulet i IDF-Ieiren.
Vart eget personelI la
lavt i terrenget og observerte. Dette var ny "kost"
for oss som er vant til a vrere i roligere omgivelser
- ihvertfall i denne kontingenten.

Ingen panikk
AlIe tok det rolig, men man var selvf01gelig
nysjerrig pa hva som hadde skjedd. L0yntnant
Sand0Y kunne fortelle at det var et bakholdsangrep pa den ene av de to IDF-Ieirene som ligger
pa hver sin side av den "festningen" vi bemanner.
Snart ble det rolig igjen og alle gikk atter en gang
til ro. En dag var over, og det hadde skjedd noe
nytt som vel de aller fleste av oss hadde ventet
skulle skje en eller annen gang mens vi var her
nede.

Sd snart gutta har mulighet tar de seg en dukkert, og allerede

Velferd med no ko aWit
I fritiden er det ikke mye a ta seg til, men ogsa
dette omradet dukket det opp "nye" muligheter
for oss nordboere.
Nemlig bading. Nar vreret
tillater det har frivakten anledning til a ga pa
stranden og virkelig kose seg. ElIers blir fritiden
brukt til ballspill og spesielt vollyballkamper
mellom NORBA TT og soldater fra den Libanesiske hreren. Av andre blir fritiden brukt til a sove
eller reise til Naqoura for a ringe hjem til Norge
for en rimelig penge.
Alkohol er strengt forbudt ved Tyre Barracks
og dette blir selvf01gelig respektert avalle.
Sa
derfor er cola og juice ogsa en del av velferden.
Det er ikke lov til a bevege seg utenfor leiren
utenom de oppsatte turene til Naqoura hver dag.

Her er de fleste av gutta som reiste ned
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j [{}rste pulje

i slutten av april var tempraturen

18 grader.

En leir preget av krig
Det er tydelig at Tyre Barracks har vrert en
nydelig leir en gang i ti den. Det far vi raskt
bekreftet ved nrermere beskuelse. Det var franskmennene som bygde opp leiren f0r Libanon ble
en selvstendig stat. Det er vannfontener og prydbusker rundt omkring, men desverre er det ikke
vedlikeholdt de siste 20 arene. Det star mengder
av 0delagte PPK-er og tanks som en gang har
tilh0rt leb. army. De har fOf0vrig idag en styrke
pa 30 mann her som skal delta i vaktholdet sammen med oss i hovedporten.
Sa etter a ha vrert her i df0ye to uker er det bare
a konstantere at det har vrert en fin avveksling
og en opplevelse som viI bli husket. Det skjedde
litt na og da, men "pytt" hva taler ikke FN-Ola.
La der for det siste ord vrere: Forandring fryder
i den jobben vi er satt tiI her nede i S0r-Libanon.

samlet [oran hovedinngangen.
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Perioden bar gitt oss mange overraskelser:

i

i

i

Feltprestene SVEIN RADDUM
Tibnine og HELGE UTAKER
NORBATT el' her avbildet den gresk-ortodokse kirken
mennene. Og pd gudstjenestene her moter sivilbefolkningen frem og derfor overseffes prekenen via engelsk til arabisk.

Det lakker og lir, sa maleren.
Han sto og grunnet uten a tenke!
Det lakker og lir ogsa med den ne
kontingenten, men forhapentligvis ligger det en god del tankearbeid bak det rutinemessige arbeid
sam preger bataljonens
forskjellige ledd en helt van lig tjenestedag.
Det hen der nok at vi synes
noen og hver at tiden nesten gar
for fort. Andre tider synes tiden
a siepe seg avgarde. Men alt
tatt i betraktning, ma vi vel va:re
enige om at tiden her nede har
gatt fort. Vi har Ia:rt nye mennesker a kjenne gjennom daglig
tjeneste, vi har opplevd Iibanesisk gjestfrihet pa det beste og
la:rt hvorIedes vi mennesker har
en utrolig evne til a omsti1Ie seg
etter ytre forhold, ogsa der hvor
det er krig og krise sam danner
milj0et rundt dagliglivet.

Sam mennesker er vi alle en
ub0nnh0rIig del av tiden. Vi kan
nok cmske a hoppe av, men det
nytter bare ikke. Og tiden pre ger
oss ikke bare pa den maten at vi
alle blir eldre dag for dag, men
ogsa pa den maten at det sam
skjer med oss av st0rre eller mindre begivenheter i dagenes og
ukenes 10p, helt bestemt viI prege oss pa en eller annen mate.

Fra

'I
i

i Ebel es Saqi som brukes av nord-

kvnte om Guds Rike: "Jesus
Kristus er i gar og i dag den samme, ja til evig tid", leser vi i Hebreerbrevet kap. 13, vers 8.
Han har den samme makt sam
den gang, han har den samme
omsorg, han har den samme
kja:rIighet til aIIe mennesker. Det
liv han gay for oss, og den oppstandelse han vant til oss er noe
han stadig 0nsker a gi til'oss sam
slett ikke har fortjent det.
Tiden forandres, og vi med
den. Kristus er den samme. Og
han har alltid tid for det menneske som kommer til ham.

penn",~
prestenSJ'
A,.•• L.~ ••...•

Er det da ingenting
sam er
uforanderIig?
BibeIen forteIIer
oss om en sam er den samme
uansett tid. Det er Mesteren selv
sam for snart 2000 ar siden gikk
mndt i Galilea og Judea og for-
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Tross toffe
arbeidsforhold
-smiler
Adm. offi kp. A, kaptein ODD VAR PER HAUGSPER-AGE HERMANNSEN,
21 ar og fra SarpsDAL hvert
fra "arkitekten"
Matredal
inspiserer
av de verktoy.
skapene
som
kompani na
skal innredningen.
fa her
med etdiverse
borg
er
bak

"

m

•
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- Her i bataljonen har vi 108 kjoretoyer som
vi nede pa verkstedet er ansvarlig for. Med 10
soldater og fire befal er vi fortsatt underbemannet

rai

mutt

med fire mann i forhold ti1 andre bataljoner med
tilsvarende storrelse. I tillegg har vi generelt
kjempeproblemer
med a fil nodvendig og til-

En av de smilende mekanikerne er PER SOLSTAD,
43 dr fra 6stre Toten. Bak han ser vi fenrik PER
ARNE SELBEKK, 22 dr og fra Jevnaker. Han
er ansvarlig for delelageret ved verkstedet og
forsyner her med det nodvendige materieIl.

,
strekkelig utstyr til a drive tilfredstillende vedlikehold av materiellet, forteller var megct aktive
vedlikeholdssjef, kaptein Bjarne Gretland til BE.
forts. neste side

Aktivitetene pd verkstedet omfatter sd meget. Her er det Ingvar M. Mjos fra Radoy som pd bildet har motorrommet til bataljonens beltevogn som arbeidssted.
Oberst Eystein Singstad fra vdr moderavdeling hjemme Norge samt oberstloyntnant Alf Nes som for anledningen var fungerende bataljonssjej, virket begge for-noyde med det de sd og horte pd verkstedet.

i
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Forts. fra s. 9
Men Gretland ag hans falk star pa. Det gar
natt ag dag nede pa vekstedet ag med pekefingeren
hevet ser han ass rett inn i fJynene ag sier: - Da
jeg kam ned hit hadde jeg en plan. Da general
Egil Ingebrigtsen besfJkte ass i midten av februar
presenterte jeg planen vi hadde lagt app her
nede. Jeg kjente generalen fra ffJr ag vet at han
farstar seg pa vedlikehald.
Vten farbehald kan
en na sIa fast at han har IfJsnet et skred ag det er
jeg svrert takknemlig far, sier Bjarne Gretland sam
ikke legger skjul pa at det har vrert en sti tfJrn a
kamme dit man er idag med a tilrettelegge vedlikeldsvirksamheten i den narske FN-bataljanen

Millioner av skruer, men ...
Og et eksempel pa det han ass gjerne. - Her
har vi millianer av skruer, men inntil far naen
dager siden hadde vi ikke en eneste mutter.
En
skulle ikke tra det, men det har vrert en av vare
aller vanskeligste jabber i fa de nfJdvendige muttere app hit til NORBA TT, farteller han ag er
svrert aivarlig i stemmen.
Sam en av de sam har fartet litt rundt ag snakket med falk rundt am i UNIFIL kan vi i BB
bekrefte at det .ofte er de mest utrolige "deIer"
det er vanskeligst a fa tak i.

Na skjer det noe!
Idag kan han imidlertid ukentlig reise til Naqaura ag UNIFIL-havedkvarteret
far a hen te app
hardt tiltrengt verkstedmateriell.
Tatalt viI denne
nfJdvendige farnyelse fa en verdi av 10 ti112000$
eller amkring 75000 kraner. - Jeg trar vi skal
fa tak i en kamplett verkstedvagn agsa, ag da
blir det arden pa sakene, farteller han smilende
ag med glimt i fJyet.
Men dette UNIFIL-materiellet er ikke nae sam
kammer autamatisk.
Man har pa verkstedet ag
fra bataljanens side jabbet Jenge far a [ii dette
fil.
- Viktig er det a merke seg at generalen under
sitt besfJk, gadtak vare planer ag ga ass 17 500
kroner av nasjanale midler far a kunne bygge
app et teknisk miljfJ agsa ute i kampaniene.

Kun en skiften0kkel
- Da jeg kam hit ned kunne en umiddelbart
kanstantere at verkstedet ag den kapasitet vi har
er alt far liten til aklare alt daglig ag nfJdvendig
·vedlikehald.
Nar jeg agsa fant ut at det ute i
kampaniene ikke fantes verkt0y, ja med unntak
av en skiftenfJkkel sam vissnak NK'en i kp B
had de, sa sier det seg selv at nae var fullstendig
galt.
_ De midler vi na har fatt fra Narge - 17 500
kraner - er brukt til a kjfJpe inn utstyr slik at vi
har kunnet bygge app en start skap med alt fra
drill, fettpresser, hammer, skiftenfJkler, skrutrekkere asv. slik at man agsa ute i kampaniene kan
gjfJre en masse vedlikehald de tidligere ikke
hadde mulighet fil. Samtidig har vi utstyrt alle
stare lastebiler med egne verktoysett slik at de f.
eks. kan skru til ag smote bilene selv. Atdet
har gitt resultater vises blant annet ved at vi har
fardablet farbruket av fett den siste maneden.

St ore Ior b e d nnger
.
Ic'

.

Ja, slik kan Gretland fartsette.
Det er mge~
tviI am at det har skjedd stare endnnger pa
vedlikehaldssiden de siste mtmedene. Og denne
kraftige farbedringen merkes ved at det til enhver
tid er flere kjoretoyer sam ruller ag at man, ikke
minst, har lagt farhaldene til rette far et gadt
teknisk miljo agsa ute i kampaniene.
Og har vi da fatt med ass det viktigste da, spor
vi farsiktig?
- Vel, du ma agsa nevne at den stare verkstedhallen ute i Blat (nes ten 200 m2 ag like star sam
den hallen verkstedet idag disponerer) na skal
flyttes tII Ebel es Saql ag gi gutta !itt bedre ~rmslag
samt at VI kan flytte ned agregatmek en ag
kanskje agsa kjoleI!lek'en sam ja er underl~gt
vedlikehaldslaget, sler sjefen selv ag ber ass Igjen
huske a ta med den stare takken tIl generalen
sam han mener var den sam IfJsnet skredet ..•
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Pd dette bildet presenterer vi en del av de mange "bilgale" vi har her nede Sor-Libanon. Da mti en
selvfolgelig ho/de spesialistene Tibnine utenfor. Og disse gutta SfJrgerfor det aller meste av de daglige
kjoreoppdrag. Kremjobb, vii sikkert mange av leserne si og sjdffJrene vii ihvertfall vtere enig sd lange
som ti si at de har det ok og trives i jobben.

i

Her er det ingen
8 timers dag
Her er altsa gutta pa Dawn Tawn.
nar en ma kjore ag da hjelper det ikke
lista sier at det er lunch eller middag.
de agsa, men da vi sia ass ned has dem

De kjorer
am signalTrives gjor
far a prate

litt
samam
dettjenesten
en gang fikk
var. vi inntrykk av at ikke alt er
Og etter en stund farstar vi at det er innstramnincrene ved bruk av reiseregninger sam har fatt
de harde langturene til a bli enna lenger. Dette
betyr at f. eks. en Beirut-tur betyr retur samme
kveId. Da viI sji\foren [ii ca. 14 timers dag. Far
ass sam kjenner veikvalitet ag trafikkultur i Libanan vet vi at det ma vrere slitsamt ag ikke minst
tolft sa lenge det star pa. Og skal man hente permittenter pa Ben Gurian,lTel Aviv betyr det start
fra Saqi klakken 07.00 ag retur ved 20.00-tiden
samme kveId. Dette er en tur pa 50 mil.
Men er det ikke klare regler far slik kjfJring,
spor vi farsiktig?
_ Ja, vi kan ja si at vi er trotte ag vi! save
naen timer, men med 20 mann pa lasteplanet ag
avtalt tid far gate-passering blir ikke dette like
greit sam det hores ut til, svarer gutta.

Et annet mament er at am de av en eller annen
grunn ma avernatte, sa er det ikke mulig a fa en
"gad" hatellseng i Beirut. Da ma man pent ta
inn pa savesalen i brakka til Mavecan ved flyplasseno Etter at situasjanen agsa er blitt den at det
skal kjores med eskorte, betyr det at en slitsam
kjoretur ender app med en slitsam natt med
flyst0y i kfJya like utenfar flystripa.
- Men det sammer gjelder visst ikke far befalet, sier gutta litt spfJrrende
.
Na har de aller fleste av sji\ffJrene agsa bakgrunn fra denne jabben i forstegangstjenesten.
Og de mener at am det skulle vrere naen farskjell
sa er det start sett til det bedre. Ogsa her er man
ansvarlig far vedlikehald ag rengjfJring av kjoretoyet man har fatt tildelt. Dette betyr jevnlig
vasking, smfJring ag kantrol! av at alt er iarden.
- Det er svrert kjedelig am vi under kalannekjfJring applever matarstans sam skul!e vrert unngatt, farteller de.
Men uansett. Dette er gutta sam stadig er pa
farten ag nar regningen skal gjfJres app sa er altsa
svaret at de tri ves i jabben ag ikke minst miljfJet
mndt Dawn Tawn.
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Viktigst
o

na er

utskifting
av darlige
kjoretoyer
Down Town er hovedkvarteret til transporten
og her er det et yrende liv fra tidlig om morgenen
til sent pa kveld. Her er ingen atte timers dag,
men jevnt sig med utfylling av kjoreordre, foresporsler om transport i alle retninger, frakting av
varer og gods samt at gutta selvfolgelig ma sta
for et daglig vedlikehold av den bilen de er ansvarlig for.
Forleden snakket vi med sersjant RUNE L0LAND om hvilke oppgaver· han anser som de
viktigste for de 24 gutta som er ansvarlig for
kjoring og administrering av kontoret.
- Pa kjoresiden prioriteres permis.ionstransportene meget hoyt. Det er viktig at vi kan tilby
transport til rett tid nar folk reiser pa permisjon,
enten det er til Norge eller andre steder. Og
skal ferien bli vellykket er det selvfolgelig ogsa
viktig at vi kan hen te og bringe dem vel tilbake til
eget Aa.
Men Rune Loland har ogsa andre oppgaver
som krever meget arbeid. A v de tilsammen 112
kjoretoyene bataljonen idag disponerer er alt for
mange (spesieit Landroverne som kom fra Norge

God ferie, sia sersjant RUNE LOLAND ti! familien Foreland. Pappa Anders /rar her fatt besok av
datteren Astrid som er 6 ar og syntes det var morsomst a ri pa esel, mens kona Randi var mest overrasket
over landskapet Sor-Libanon med sa mye jjell og daler.

i

hr fem ar siden) begynt a bli fullstendig nedslitt.
Og det er ikke enkelt a fa fornyet kjoretoyparken
slik man gjerne hadde onsket. Gjennom UNIFI [~-systemet tar det lang tid og selv om man pa
oy ler mulighet for nye biler tror man ikke det
vii ga i orden for om et ars tid.
Selvsagt betyr den meget darlige veistandarden
meget, men uansett nar speedometret har gatt
"rundt" et par ganger kommer behovet for reprasjoner for tett pa hverandre.
Og det fores
noye regnskap ogsa pa dette omradet.
I februar
i ar stod (28.4 vehicle of road rate) ca. hver fjcrde
bil til enhver tid pa verksted. Arsaken er ikke
bare antallet reparasjoner, men ogsa at bilene far
urimelig langt ventetid nar de forst er satt inn til

reparasjon.
Normalt burde tallet som na er pa
28.4 vrert pa ti til 12.
- Og hcr er vi ved en nytt problem nar norske
biler na skiftes ut med UNIFIL-kjoretoyer.
Det
alt taler for at vi skal fa - og som vi trenger - er
jeeper med betegnelsen Cl 6 og Cl 8. Denne
typen kjoretoy er underlagt CTO i Naqoura og
ma dit for a skifte olje for eksempel. Her haper
vi det blir en forandring slik at vi her i NORBA IT
kan ta savel denne 4000 km service som 12000
km service. Det siste er blant annet a skifte 01jefjlter. Slikt kan vi ikke sende en bil vekk i
ukesvis for a fa ordnet, nar vi har dyktige mekanikere 50 meter unna, sier sersjanten bestemt.

•

I

KOLBJORN GROHOLT, 38 ar og fra Loten (t.v.) her sammen med HELGE ELIASSEN, 29 ar og fra Tenfjord er her igang med d montere denforste selvlagede skjermen som spesialistene ved verkstedkompaniet har laget. Bi!en ti!horte tidligere NEPBATT og var deres bergingsvogn.
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Feltprosten
pa besok
•

I SOf

-

Libanon
24 bes0k rundt pa posisjonene, 6 gudstjenester,
en hyggekveld pa Tell Quezi og en bibeltur viser
at Feltprosten, oberst Olav Tysnes, ikke la pa latsiden da han bes0kte Norbatt i midten av marso
I tillegg kom bes0k i Tibnine med gudstjeoeste
og kirkekaffe samt bes0k i Naquara og Swedmedcoy. Blue Berets medarbeider fuIgte med Feltprosten rundt pa noen av posisjonsbes0kene
Norbatt's AO. Feltprosten tok seg god tid til A.
snakke med gutta, orienterteom feltpresttjenesten
og var en oppmerksom Iytter mir det ble orientert
bade om tjeneste og problemer.
Det er viktig
med' bes0k som legger an pa a treffe "grasrota"
og fa den i tale, og det ma man absolutt sies at i
sa mate var dette bes0ket meget vellykket.

i

Selv uttalte Feltprosten til Blue Beret at det
hadde gjort et sterkt inntrykk pa ham a delta bade
ved gudstjenester ute pa posisjonene og i de greskortodokse kirkene i Rachayia el Foukhar og Ebel
es Saqi. I disse kirkehusene som benyttes av
norske mannskaper kommer ogsa de sivile libanesiske kristne fra de forskjeIlige kristne trossamfunn til gudstjeneste og nattverd hos en norsk
luthersk prest. Kanskje dette markerer et aldri
sa Iite hap for fred i verden og i omradet her?
sier Feltprosten som ellers uttalte at han var meget forn0yd bade med opplegget og oppholdet
i Libanon. Feltprost Tysnes sier at han haper
denne turen ytterligere kan bidra til a styrke feltpresttjenesten blant de norske UNIFIL styrkene
i Syd-Libanon.

Feltprost OLAV TYSNES
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BJ6RN KORDAHL, Mek, troppen, 25
or og fra Oslo er en meget velkjent stemme
po radio NORBATT.
Forleden satte han
ny rekord ved 0 were studio ti!sammen 35
timer og 20 minutter. Om han har sorget
for kontroll s/ik at rekorden b/ir godk;ent
Guiness vet vi ikke, men ihvertfall forbedret
han sin gamle rekord med vel 13 timer. Det gikk /itt tregt po formiddagen etter en
hektisk nattradio, men so ut po ettermiddagen kom formen ti!bake ti! det gamle gode
og sd gikk det frem ti! midnatt, forteller han

i

(t.v.) er her sammen med borgermesteren og mouktaren

i

i

i EbeI es Saqi.

ti! BB.
Og pd denne tiden ble det mange telefoner
og hi!sener som holdt ham
virksomhet.
lkke minst plateonsker som skulle oppfylles.
Mat og kaffe ble han med jevne mellomrom
servert blant annet av jentene "arresten".
Og andre tall som bor interessere er at det
gikk med 80 Prince, JO cola og 6;uicebokser.
Som bi!det viser var han /ilt trelt da vi tok
bi!det, men hygge/ig var det med Langradio
og god musikk elter frilt valg fra de som
ringte inn hele formiddagen 2. pdskedag.

i

i

Ti! hoyre feltprest HELGE

UTAKER.

BLUE BERET
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6 kpB:

Min hiIsen tiI....

Svein-Erik Eiksjo, alias Dennis fra Tonsberg.
Ass. kantine, Kp. B. HQ, Rachaiya.
-Forst mange klemmer til alle beundrere hjemme
som gar skjort og ullstromper. En ekstra stor
klem til hele familien. Hold kaffen klar, jeg er
like om hjornet sier Dennis og tenker da pa permisjonsreise til sommeren ettersom han skal holde seg
Libanon enda en periode.

i

i

Sersjant Inge Leraand fra Melhus Lagforer posisjon 4-13, tropp 3.
- En hilsen til familien og gjengen. Om svart kort tid klatrer jeg ned fra trarne og kommer til Norge
igjen. Et ar Libanon er nok, na skal det bli godt med en NORSK sommer.

i

i

KorporaI Havard Loberg fra Tennevold Troms.
NK lag, tropp 2, Rachaiya.
- Vil benytte anledningen til a hilse til slekt og
venner hjemme gamlelandet langt der oppe mot
nord. Vi sees om kort tid, kameraten pd bildet
derimot har fatt "recap" og blir ikke med hjem.

i

i

Havard Rovik fra Nes Romeriket
Sjafor, Kp. B HQ Rachaiya.
- Hilsenen kan ikke ga til noen andre enn Heidi
Nilsen som bor Oslo. Tenker mye pa permdagene vi hadde sammen
mars, men enda mer pd
tiden etter dimmedagen som mermer seg med
stormskritt.

i

i

i
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Leiv Olsen fra Bergen
Skriver, Kp. B HQ Rachaiya.
- Libanon er ikke bare sol og glede som det vel
skulle fremga av bildet, mener Leiv. Leiv sender,
som dere vel ser, en hilsen retning venstre som vel
ogsd skulle fremga av bildet. Personen det hilses
til er ingen ringere enn Jon Michelet.

i

Loytnant Jan Hartz fra Vikersund.
Troppsjef tropp 2, Rachaiya.
- Hilsenen gar selvfolgelig til kona Astrid og
til barna Bodil, Hildrun og Mads. Kommer snart
hjem, og skal da ikke ha grot pa lordager. Merk
det!!
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Endelig er det blitt var og sommer men-Avher
viI
vi
presentere
ulempene
...
lege
THOR ARTHUR JAHNSEN-

Til nar har vi ikke vrert plaget av krypdyr som
slanger, skorpioner og insekter her i bata\jonen.
Vi har hatt enkelte tilfel1er av skorpionbitt og av
insektsbitt, men bare ett skorpionbitt
var sa
alvorlig at vi matte sende pasienten til Naqoura
for videre behand1ing. Det har altsa ikke representert noe helsemessig problem for bata\jonen
salangt. Grunnen til denne artikkelen er at
krypdyrene kommer frem na nar varmen kommer
tilbake til vart AO. Man b0r nemlig av og til
tenke pa at disse krypdyr na finnes mndt oss.
Her f0lger derfor noen ord om behandling dersom
noen blir utsatt for bitt.
PALESTINIEN VIPER
Dette er den eneste farlige slangen vi finner i
omradet. Den er en del st0rre enn var hoggorm
og giften kan vrere mer ubehagelig. Fargen kan
variere og slangen er vanskelig a se i terrenget.
Som andre slanger biter den f0rst nar man kommer
uforvarende pa den. el1ers stikker den av. Den
har fire "hoggtenner" hvor gjennom giften Spf0Ytes. Blir man bitt kan man se to par sma sar.
Ofte bl0r man fra sarene. Umiddelbart etter
ser man r0dhet og hevelse rundt sarene.
BEHANDLING:
Hensikten med behandlingen er i st0rst mulig
grad a begrense effekten av giften. Det er den
generel1e virkningen av giften i kroppen som er
farlig og ikke den lokale reaksjonen rundt bittstedet. Personen som er bitt skal derfor holde
seg mest mulig i ro. Den aktueIle legemsdel
skal heves og det legges pa et stramt bind ovenfor
bittstedet. NB: Bindet skal dog ikke vrere sa
stramt at pulsen nedenfor ikke er f0lbar.
Har
man BET APRED-tabletter
tilgjengelig, gir man
pasienten 16 tabletter umiddelbart.
Deretter
foretas en mest mulig skansom transport av
pasienten tillegekontoret i Ebel es Saqi. Pasienten overvakes de f0rste 36 timers etter bittet pa
sykestuen i Saqi.
SKORPIONER
Av skorpioner finnes det to typer, nem1ig den
svarte og den gule. Den gule er den sjeldne, men
ogsa den farligste. Giften er en nervegift og kan
i enkelte tilfel1er gi lammelser.
BEHANDLING:
Her gjelder de samme prinsipper som ved bitt
av en viper. Man holder pasienten i ro, holder
legemsdelen h0yt og legger pa et stramt bind.
Dette er for a begrense virkningen av giften. Man
gir 16 tabletter BETAPRED.
Virkningene av
giften kommer tre tit fire timer el1er senefe etter
stikket. Det er derfor viktig at pasienten overvakes pa sykestua det f0rste d0gnet.
SKOLOPENDERSKORPION
Denne skapningen ser farligere ut enn den
egentlig er. Den biter seg fast i huden og er
vanskelig a fa vekk. Man b0r f0rst pf0ve a
hel1e pa diesel el1er bensin for a fa den til a slippe.
Pf0ver man pa a rive den vekk sitter oftest kl0rne
igjen og det gar infeksjon i saret. Dersom man
ikke far ut hele dyret, opps0ker man sanitetsmann
el1er lege s1ik at man far skrapt vekk resten.
HORNET (Kjempeveps)
Stikk av dette insektet er ikke far1ig. Det er
imidlertid enkelte al1ergikere som kan fa en
kraftig reaksjon. Derimot er stikket svrert ubehagelig med sviing og brenning.
Man behandler
dette best ved a ha eddik direkte pa stikkstedet.
Har man BET APRED-tabletter
tilgjengelig kan
man ta 16 av disse umiddelbart.
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Lopskarusellen
- Iekende Iett for

smilende lopsfantomer
Som vi ser pa den alltid smilende ops-10yntnant
ULF ANDREASSEN
fra Troms0 (bildet til
h0yre) foregar idrettsaktivitetene
med et stor
smil i denne FN-kontigenten.
For!eden skulIe
BB (etter sterkt press) dekke ett av de syv terreng]0pene i L0pskaruselIen og da hovedfeItet mermet
seg nede ved kirken i Saqi ble dette ledet an av
den omtaIte ]0yntnant. Vi ma her legge ti] at han
antaglig mistet dyrebare sekunder p.g.a. at han
nes ten stoppet helt opp for a vrere sikker pa a
komme med pa bildet og han som kom bak ham,
FREDE NYMOEN fra Askim, 10P derfor opp
pa siden og forbi ham akkurat i dette veikrysset.
Som man ser av resuItatlista endte Nymoen syv
sekunder f0r Andreassen i ma!. Den som imid]ertid kom sterkest mot siutten av de tre pa bildet
til h0yre var pAL ROGNE-RENNA fra Rogne i
Nordland.
Nar dette skrives er det enna igjen to 10P i
karuselIen og det er henho]dsvis ]8. april i Rashaiya og 22 april i Hebbariye. Det deles ut poeng
ti] alIe som er med og det er de fire beste ]0p som
telIer. Vi mper vel ikke mer enn det som er
rett og riktig nar vi her og na gratulerer assisterende velferdsoffiser, MAGNE WULLUM (en av
Sundals0ras store idrettss0nner) som vinner av
karusellen. Men alle som gjennomf0rte fire 10P
vii fa 10psplaketten.

Her er resultatene fra Saqi-10pet 30.

Klasse 1:
1. ID ASS T, Saq i bylag,

mars:
11.21.

Klasse 2:
1. Magne Wullum, Bnstab,
9.32
2. Pal Rogne-Renna, Pitropp,
10.41
3. Kar! Erik Teslo, Pitropp,
10.42
4. Frede Nymoen, Pitropp,
10.59
5. Jan Arild Heggstad, Blat,
1] .20
6. Ole Bj0rn Nordland, Blat,
11.26
7. Roger DulIum, Pitropp,
11.33
8. Per Oddvar Haugsdal, kp A,
] 1.35
9. J0rn Ove Martinsen, Pitropp,
11.40
Sa er det tre pa 10 plass: OIuf Holmvag KpA,
Arne Olsen, KpA og Arne Henrik Sandnes ogsa
KpA, alIe med tiden 11.56 (se bildet pa forsiden).
13. Paul Kadim, Pitroppen,
12.16
14. Are Edvard Hesenget, Pitroppen,
12.26
15. Dag Ragnar Berg, Stabstroppen,
12.53
16. Per Chr. Sreb0, KpA,
12.54
17. O]af Sandvik, samb. troppen,
13.15
Klasse 3:
1. Ulf Andreassen, Bnstab,
2. Alf Nes, Bnstab,
3. Roald S0lvik, Bnstab,

11.06
]2.06
12.16

Klasse 4:
1. Bj0rn S10re, KpA,
2. Birger Knapstad, Bnstab,
3. Asbj0rn Falkevik, Bnstab,

"A dra tenI da karer.
Det var stor stemning da UNIFIL-mesterskapet i tautrekking nylig
ble avviklet
IRISHBATT.
Laget til verkstedkompaniet (som holder til
rett over veien) ble shitt ut i ffJrste runde da de m{J(le "k;empene" fra FU 1BATT. Gutta fra NORBATT var litt heldigere med sin ffJrsle drakamp.
Der slo de lett ut FRENCHLOG, men sd skul/e de bryne nesa mot FUIog
da ble resultatet det samme som NORMAINTCO Y hadde opplevet. Imidlertid var det en meget hard kamp og ikke minst gutta fra FINBATT sIJrget

i
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11.58
13.09
13.18

"

for d hjelpe nordmennene maksimalt. Lagleder var I-off ROLD SOLVIK
som vi ser helt til hfJyre pd bildet. Laget fra NORBA TT bestod av fra
venstre: PETTER LINDQVIST,
Pi-Iroppen, ROLF ERIK KRISTIANSEN, tren-Iroppen, IVAR JOHANNES FALSTAD, mek-troppen, SVEIN
LOCKA, Blal, ElNAR TANGGARD, transporten, DAG NEDKVITNE,
pi-troppen og OLE YTREARNE fra mek-Iroppen. Lagets reserve var
ingen ringere en/! TROND LAMBERTSEN
ogsd mek-troppen.
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Gjor kroppen din
en god tjeneste
Nar vi driver fysisk trening for a forbedre
yteevnen var, skjer dette ved at vi belaster det vi
vii trene opp ganske hardt, hardere enn "normal
belastning".
Gjennom dette harde arbeidet blir
muskler m.m.
deivis
nedbrutt,
svekket.
Dette merker
vi ved at vi er
trotte,
svake like etter ei hard treningsokt.
Men nar
vi sIapper av igjen etter treninga, blir det vi brot
ned bygget opp igjen. Og ikke bare det kroppen
"overkompenserer" ved a bygge opp igjen mer
enn vi brot ned. Ferdig gjenoppbygget blir vi
a1tsa bedre enn vi var for treningsokta.
Det er
dette som er grunnlager for all fysisk trening.
Hvor lang tid det tar a "ta seg igjen" er vesentlig
avhengig av hvor mye vi har brutt ned (hvor
hardt vi har presset oss) og hvor fort du kan
bygge opp igjen (litt avhengig av treningstilstand).
Med ~'normale" treningsokter trenger kroppen
vanligvis 1-3 dager. Det jeg her har skrevet kan
vi skjematisk framstille slik skissen nedenfor viser:
Som du ser vii den forbedringa vi far etter 2-3
dager etter hvert avta og er tilbake til "gammelt
niva" ganske fort igjen dersom vi ikke setter inn
ei ny treningsokt for a fa ny oppbygging.
Denne
ma komme mens formkurven ligger over streken
for "normalform".
Kommer den for vi er
gjenoppbygget, bryter vi ytter1igere ned og far
ikke bygget opp igjen. Yteevnen kan da faktisk
reduseres pga. slitasje, sakalt overfrening. Kommer neste like etter at vi er tilbake i "vanlig form"
er vi der vi begynte forrige gang og kommer
a1tsa ikke videre. Raskest framgang far vi om
neste okt settes inn idet kurven nar toppen, eller
like for.

Styrke og utholdenhet
Dette er noe som gjelder all trening som tar
sikte pa ft trene opp fysisk yteevne. Bade styrketrening og utholdenhetstrening.
Prinsippene
for all slik trening er a1tsa like. Men virkninga
varierer etter hvilke funksjoner vi belaster. Dersom vi belaster muskler omtrent maksimalt ei

kort tid, er det musklenes evne til a dra med stor
kraft som settes pa prove. A1tsa styrken i
musklene. Bruker vi mindre kraft og holder pa
lenger, er det musklenes evne til a arbeide hardt
i lenger tid som belastes. A1tsa utholdenheten.

I

hvile er det lagret en del energi ("bensin til
arbeidet") i musklene, nok til en del sekunders
maksima1t arbeid. Skal en arbeide lenge ma
det derimot tilfores mer. Utholdenhetstrening
blir derfor forst og fremst trening av kroppens evne
til a frakte energi til musklene (og "eksos" bort
derfra), slik at musklene hele tida kan ha oksygen
og nrering (fett eller sukkerstoff) nok. Oftest er
mangelen pa oksygen det verste problemet.
All
transport foregar med blodet. Det er derfor
viktig a ha et godt utbygget blodarenett, ei kraftig
pumpe (hjertet) som kan pumpe mye blod og god
kvalitet og mengde av selve blodet. Styrketrening
rettes derfor mot musklene alene, vi prover a
bygge opp disse slik at de blic storre og kan dra
med storre kraft. Utholdenhetstrening rettes mer
mot kretslopsystemet pluss musklenes evne til
effektiv forbrenning og arbeid selv om de er trotte.

T ommelfingerregel
Hovedforskjellen pa styrke-og utholdenhetstrening er belastninga.
Vii vi forbedre muskelstyrken
ma vi drive med boy innsats, vanligvis over 70%
av det maksimale. Vii vi forbedre utholdenheten
ma vi holde pa lenge, og ma drive med mindre
intensitet for a orke a holde pa lenge nok. En
tommelfingerregel for hvordan treninga virker er
denne: Er belastning sa hoy at du greier maks 15
gjentakelser, gar virkninga av treninga vesentlig
pa styrke.
Greier du mer enn 30 gjentakelser, gar det mer
pa utholdenhet enn pa styrke.
Mellom 15 og 30 gjentakelser maks: Grenseomrade-halvparten pa hver?

Assisterende velferdsoffiser MAGNE WULLUM har skrevet denne artikkelen om fysisk fostring. Som "aktiv" idrettsmann er
han en av de best kiente
hele UNIFIL.
Artikkelen bygger pa den programserien
som har gatt
radio NORBATT.

i
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ldrettsaktiviteten blant FN-styrkene er godt synlig. Of te treffer man folk joggende bdde for frokost og pd
runden Lopskarusellen nylig ble avviklet
NORBATT.
restituert og klar til neste 0kt. Skal man fa
varmet opp og kj0rt en del effektiv trening, gar
Men ikke Overdriv
fort en halvtime. Men det er bedre a drive en
ViI du f0rst og fremst drive styrketrening, b0r
halv time to ganger i uka enn en time en gang pr.
du a1tsa velge 0velser som er sa tunge a utf0re at
uke. I det hele tatt b0r trening fordeles mest
du maks greier 15-20 ganger For all trening
muligjevnt utover skal man fit best mulig resu1tat.
gjelder at det er viktig a fil en del mengde. A
10pe 150 m a1t du orker 3-4 ganger er ikke god
IDRETT
utholdenhetstrening,
det er mye bedre a slakke
Muskelarbeid betyr forbruk av energi. Det er
pa farten og 10pe 15-20 stk. Likedan er det dumt
vi alle klar over, bade de som allerede har energien
a ta i sa du greier bare 2-3 gjentagelser pr. serie i
lagret og bruker treninga for a redusere lagrene
styrketrening, det er bedre a ta i litt mindre sa
og de som driver med prestasjonsidretter. Men er
du greier 8-10 gjentakelser.
Trening med maksivi alle bevisst hva slags nrering som kreves?
mal innsats brukes av idrettsut0vere nar de skal
Maten vi spiser inneholder det kroppen trenger.
drive fram en formtopp, men da er pa forhand
Det betyr massevis forskjellige mineraIer, vitamigrunnlaget for formtoppen lagt gjennom lang tids
ner, sa1ter osv., stoffer som opptrer i sma mengder,
trening med mindre innsats i st0rre mengder.
men er he1t n0dvendig for at vi skal fungere per"St0rre mengder" ma ikke overdrives slik at
fekt. Ikke for lite, ikke for mye. Og det betyr
kroppen ikke klarer a ta imot all treninga, jfr. det
de stoffene vi ska! omtale nrermere, nreringsstoffejeg var inne pa i begynnelsen. En ma bygge seg
ne. Vi skilIer her grovt mellom 3 grupper. Fett,
gradvis opp.
kullhydrater og proteiner.
For utholdenhetstrening
viI jeg ta med noen
Fett er brennstoff (bensin) til muskelarbeid,
spesielle tips for hvordan slik trening b0r legges
og kan lagres i nrer sagt ubegrensede mengder i
opp. Jeg har tidligere nevnt at slik trening vesentkroppen:
Er derfor viktigste energiressurser.
lig rettes mot kretsl0pet, og det er da vesentlig
Kullhydrater (sukkerstoff) er ogsa brennstoff,
at belastninga pa hjertet er passe stor. Dette
"h0yoktan fordi det gir mer energi av ei bestemt
kan vi miUe med a ta pulsen. Arbeider hjertet
oksygenmengde enn fettet. Ved hardt arbeid
med en puls pa 3/4 av det maksimale eller mer,
viI musklene derfor vesentlig bruke kullhydrater,
gir treninga bra utbytte. For de mange som ikke
ved lettere arbeid mer fett for a spare pa kullhyvet hva deres maksimale pulsfrekvens er, kan jeg
dratene. Lagrene i musklene og levra er nemlig
antyde at gjennomsnittet er .:a. 220 minus alderen.
bare pa hundre gram. T0mmes de synker blodMen der kan det vrere en del individueIle vari assukkerprosenten
og vi blir veldig slappe, "gar
jaoner, sa det kan vrere lurt a teste seg om en er
tom". Normalt holder lagrene til 1-2 timers
usikker. Arbeidspuls skulle etter dette bli ca.
hardt arbeid. Ved trening 0kes lagrene, samtidig
180-'- alder minimum. Om du driver intervallarsom kroppen lrerer seg til a bruke fett mer effektivt
beid' eller jevnt kj0r spiller mindre rolle for utviog sparer sukker.
klinga av grunnleggende utholdenhet, sa lenge
Proteiner (eggehvitestoffer) er ikke brennstoff,
pausene i intervallarbeidet er sa korte at pulsnimen byggematerialer for a bygge opp muskler.
vaet (belastninga pa kretsl0pet) holdes oppe.
Ved langvarige anstrengelser b0f en tenke pa
Pausene b0r alltid vrere kortere enn innsatsperiodene.
lagrene av kullhydrater og gjerne s0rge for a ta
inn litt underveis. Loff, sy1tet0Y er eksempler pa
LSD - trening
effektiv niste. Eller drikke med sukker i. Folk
A drive sa en er utslitt hver gang anbefales
som driver mye utholdenhetstrening b0r gjerne
ikke. Det bare bryter ned un0dvendig mye, og
tenke pa at kullhydratene er den gruppa de bruker
en far som sagt bra utbytte selv med litt mindre
mest av gjennom treninga, og s0rge for a spise
innsats. J USA har idrettsfysiologer i forbindelse
mye kullhydratrik mat. Feks. br0dmat.
med joggeb01ga lansert begrepet LSD-trening.
For styrkel0ftere er situasjonen annerledes. De
Forkortelsen star for Long Slow Distance, og
trerer pa musklene gjennom treninga og viI bygge
betyr kart og godt at de anbefaler lange rolige
opp mer muskelmasse enn de hadde f0r. Dette
trenings0kter framfor intense av kortere varighet.
krever mye byggematerialer, altsa protiner. De
Na ma ikke dette forstas slik at jeg sier at nar
vii derfor tenke spesiellt pa a fa mye proteiner
man trener b0r man holde pa veldig lenge og
(eggehvitestoffer) ikosten, feks. egg, melk, grovkanskje matte vente mange dager f0r man er
br0d og kj0tt.
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Dette bildet er tatt da den femte

VJESKEBALANSEN
Vi nrermer oss varme tider og b0r tenke litt
bevisst pa vreskebalansen i kroppen.
Kroppen
var bestar mest av vann, omkring 2/3 av kroppsvekta er vann. I kroppsvreska er ymse stoffer
oppI0st, og det skal vrere et helt bestemt blandingsforhold. Det skal veldig lite feil konsentrasjon
til f0r dette gir seg utslag i at kroppen fungerer
darligere og a1tsa prestasjonsevnen ryker. En
liters vresketap viI merkes, to liter merkes kraftig.
Fors0k som er gjort bla. i Norge viser klart at
den som er i veskeunderskudd, er redusert. Mest
i utholdenhetsidretter, men ogsa pa 100 m. Pa
varme dager kan vresketapet pa en times hardt
arbeid komme opp i 2-3 liter. Det sier seg derfor
selv at det da er viktig bade a ha velfyJte lager pa
forh1\nd, og ata inn vreske underveis. Ved inntak
av annen nrering i vannet, ma dette ford0yes
f0r det gar fra magesekken og ned i tarmene for
oppsuging i kroppen.
Derfor viI sIik drikke
komme langsommere ut i kroppen enn hva rent
vann vilie gjort. Ei 10% sukkeroppl0sning trenger langt pa vei dobbelt sa lang tid som rent vann,
Vanlig brus/cola inneholder over 10 % sukker.
XL-l i forskrevet blanding 8 %. Er derfor
problemet vart a erstatte vresketap, b0r vi drikke
mest mulig rent vann. Er det ogsa viktig a
unnga at kullhydratlagrene
t0mmes (veldig
langvarig arbeid), kan det vrere pa sin plass a
blande med sukker, Helst druesukker/fruktsukker, som er hurtigst a ford0ye. Norma1t viI en
5 milsl0per pa ski ha mer sukker i drikket enn en
maratonl0per, fordi sistnevnte pga. det varme
vreret har st0rre vresketap.
Enkelte nevner salttap som problem under
arbeid i varmt klima. Vi ma tenke pa at svette
inneholder mye mindre sa1t enn selve kroppsvreska, en del "blir a!tsa igjen" i kroppen. Derfor viI saltkonsentrasjonen
i kroppen stige nar
vi svetter. Men etterpa drikker vi og blander ut
igjen, og noe salt har forsvunnet og ma erstattes.
Men dette trengs ikke f0r etter at anstrengelsen
er over.
Ved inntak underveis b0r vi helst drikke of te
og i sma porsjoner for a unnga magetr0bbel ved
for mye som ligger og skvulper der. Helst ikke
over 150 ml om gangen. Srerlig ikke dersom du
10per. Pga. "humpinga" er 10ping ekstra hardt
for magen. For a unnga "kuldesjokk" for magen
kan det ogsa vrere en ide a lunke drikket Jitt.
Men dersom vi pa forhand koker, er det lite lurt
a tilf0ye kroppen varme. Bedre a avkj0le litt.
Sa varme drikker passer best i kaldt vrer.
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Meget hektisk paskehelg for sjefene, men:
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Mens katten er borte danser musene pa bordet
heter et velkjent ordsprog. Men hva har dette med
overskriften pa denne artikkel a gj0re? Vi skal fors0ke a svare. I paskedagene var "sjefene" i NORBA TT pa velfortjent ferie, men samtidig kom ogsa
denne kontigents st0rste utfordring pa operasjonssiden. Pi-troppens landrover med syv mann ble
kapret i H 5. Fungerende bataljonssjef Alf Nes
fikk dermed en vrien sak a takle. Men da vi nylig
Aprilsnarr ?
Som kjent er na utstyret tilbake hos de syv
gutta i Pi-troppen, men hva skjedde da bataljonssjefen kl. 17.00 den 1. april fra en sivil bilist
fikk h0re at en norsk FN-bil var hi-jacked i H
5? - Ja f0rst trodde jeg helt sikkert at det var en
aprilsnarr.
Men snart matte vi konstantere at
NA hadde det skjedd. Umiddelbart gikk meIdingen til UNIFIL og selv tok vi kontakt med IDFf
LO. De har som okkupasjonsmakt ansvaret, og
vi 0nsket a m0te Saad Haddad samme kveId.
Men via mellomledd fikk vi det svar at den gikk
ikke, forteller Nes til BB.
Men han som satt alene igjen i annen etasje pa
ops'en slo seg ikke til ro med det svaret. IDFf
LO m0tte opp i Saqi neste morgen og noen timer
senere kj0rte sjefen mot Marjayoun.
De tralf
Haddad oppe i en av byens gater og han slo fast
at denne episoden kjente han ikke til. Han var
ikke ansvarlig, men likevel lovet han a gj0re det
han kunne for a hjelpe til med a fa sakene tilbake. OK. da var det bare a vente.

•

et "

,

s

hadde en samtale med ham var det en lettet og
godt forn0yd oberstl0yntnant som slo fast :-Etterhvert som det gikk "sport" i etterforskningsarbeidet var det all mulig grunn til optimisme for en
fullstendig oppklaring. Ikke minst takket vrere
hjelpen fra lokalbefolkningen var vi pa offensiven
bare noen timer etter at bil, vapen og fotoutstyr
ble stjalet.

tjenesten, og hvordan han ville tilbringe paskedagene, Til det siste sp0rsmalet hadde han egentlig 0nsket a svare noe slikt som at med sa mange
helligdager blir det sikkert minimalt med "papi-

rarbeid", og dermed mulighet for en badetur eller
skidag i Hermod-fjellene. Det ble det altsa ikke,
men uansett kan vi sIa fast at oberstI0yntnanten
Forts. neste side

"Pa teppet"
Dagen gikk, men ingen reaksjon kom fra IDF
eller Marjayoun.
Nes hadde imellomtiden ikke
ligget pa latsiden. "Operasjonsordre"
ble utarbeidet. Senere pa kvelden kom det hete tips fra
lokalbefolkningen og snart satt han med en fullstendig navnliste over hvem som stod bak kakapringen (og litt til dersom det ikke var nok for
motparten).
Allerede neste morgen var igjen
IDF "pa teppet".
-Na hvordan gar det? Jo, var
svaret, det jobbes meget hardt for a fors0ke a
oppklare denne kjedelige episoden, men enna har
vi i ngen konkrete resultater.
-Vel, dere trenger
altsa hjelp, sa Nes og tilb0d all mulig bistand i
etterforskningen.
-Dette ser for meg ut til ii
vrere en sak som en lennsmannsbetjent langt ute
pa landet kan klare pa noen timer. Hvor lang
tid trenger de veltrimmede karene i IDF og hos
Haddad?, tenkte han.
Og sa ble det litt fart i sakene. Bilen, gf0nnmalt
slik tipsene fortalte, ble levert tilbake samtidig
med at det ble signalisert snarlig 10sning pa det
resterende ... Og som kjent, en ukes tid senere
var det aller meste tilbake.
Fortsatt er det imidlertid mange sp0rsmal a stille. Stod Haddad
ogfeller IDF bak, eller var det ukontrollerte elementer slik Haddad selv uttalte det?

Paskeferien 1983
Men vart intervju med NK var planlagt f0r 1.
april. Vi hadde tenkt oss a prate om hans jobb
hjemme i Norge, hva han ventet seg av FN-
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ALF NES er ofte a se joggende rundt
sakalte Lopskarusellen.

i AD.

Dette bildet ble imidlertid tatt

i ett av terrenglopene i den
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liker a kunne fortelIe at det gar sport i arbeidet.
I Norge tjenestegj0r han som hcerens idrettsoffiser. Har der ansvaret for solJatenes fysiske
fostring, budsjett pa vel en milIio!, kroner og har
pa denne utdanningssiden stor tro pa det a motivere den enkelte til innsats for fysisk trening FOR
seg seJv.
- Det holder ikke med bare kravmentalitet
pa dette omradet. Skal vi fa folket med og ikke
minst fa de til a fortsette med dette etter f0rstegangstjenesten, ma en arbeide bevisst for at soldatene skal f0le at dette er riktig, morsomt og
n0dvendig, sier den 42-arige oberstl0yntnanten.
Selver han sa absolutt en aktiv idrettsut0ver,
ikke "profesjonelI", men som han selv sier liker
han a 10pe langt og seint. Skigaing, SV0mming,
dykking, vannski og na ogsa vindsurfing star pa
programmet.

Kone og fem bam
Familien Nes bor na Apal0kka i Oslo. Foruten
kona Grete bestar kjernefamilien av fem barn.
Uno Andre (13), John Gustav (11) Beathe (9)
Tonje (7) og Gudrun (3). Selv har han tre ganger
vaert stasjonert i Nord-Norge, og hverken han elIer
resten av familien har noe imot a ta en ny periode
der oppe. Men na er han aItsa i Libanon. Hvorfor
det?
- Hadde Iyst pa utfordringen og er sa absolutt interessert i problematikken i Libanon og
Midt-0sten.
La meg presisere at det aldri har
vrert taIe om eventyrlyst, men jeg var forberedt
pa et spennende halvar der ingen ting vilIe skie,
elIer hvor vi kanskje ble liggende i gaupe de~
meste av tiden.

Gikk i vasken

Bzredskapen ble skjerpet noe etler hi-jackingen og her inspiseres en av CP-ene. Her gdr man
gjennom de forskjellige typer ID-kort som kan dukke opp. Pd bildet er ogsd MORTEN MOE,
22 dr fra Hamar.

- At pasken skulIe bli slik vi opplevet den
hadde jeg aldri dr0mt. Snarere gledet jeg meg til
noen svcert rolige dager og tenk te at na har
UNIFIL paskeferie og dermed blir det minimalt
med papirer.
Og idag har han all mulig grunn til a vcere tilfreds selv om "paskeferien" gikk i vasken. Da
sjefen kom tilbake kunne han overlevere en saksmappe hvor man pa omslaget had de begynt a
skrive avslu ...
GenereIt kunne Nes 0nsket at den enkelte jobbet mer med seg selv. Her har vi meget a laere
av franskmenn og finnene. Maten vi presenterer
oss og avdelingen pa overfor lokalbefolkning og
0vrige nasjoner, sier mer enn ord hva vi star for.
Feks. har det ikke noe med underkastelse a
gj0re at man hilser korrekt.
Tvert imot viser
det at vi tilh0rer en gruppe - er motivert og klare
til a gj0re en jobb.

Send hilsen hjem
Nes tok eksamen ved Krigsskolen i 1964. Fra
68-70 gikk han pa idrettsh0yskolen og her var
han for0rig fOr0vrig sammen med var navcerende
i-off Roald S0lvik. Han har senere ogsa vrert
laerer i idrett pa Krigssskolen og NK i 2. bataljon
i Brig. N. Det h0rer ogsa med til historien at da
han i 1960 gikk pa befalsskolen for Infanteriet i
S0r-Norge hadde han som sersjant Martin H.
Ness. Han kommer na ned som bataljossjef for
NORBATT XI.
Men f0r vi lar intervjuobjektet reise pa en velfortjent ferie til Eilat ma vi ha en litt morsom historie fra tiden her i S0r-Libanon.
Og den historien kom raskt. Like f0r jul var han pa bes0k
oppe pa 4-14. Pa bordet ligger et brev til en S0t
ung dame. Nes reagerer pa etternavnet og riktignok; det er datteren til en av hans beste barndomsvenner. Neste gang soldaten skrev lovet han
aj hilse. Snart fikk Nes i brev fra sin kone takk
for hilsenen som var formidlet gjennom 4-14 til
en veninne som igjen fortalte faren at han skulIe
ringe fru Nes og hilse sa meget fra mannen som
hadde vaert pa bes0k oppe i fjelIene i S0r-Libanon •..
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Verkstedkompaniet i Tibnine har fatt mye nedslitt materie\1 som pusses opp slik at det igjen kan
kan tas ut for kj0ring. Her er tre karer i fu\1 gang med a pusse opp en av eIIeve tilhengere som
ble bragt inn som "vrak".
Nar dette leses er tilhengerne igjen pa veien. Etter hva vi har h0rt
ska I de ha fatt norske fornavn.
Hver av kare ne som har slitt med dette har satt sitt fornavn pa vogna, og viI dermed rulIe i
S0r Libanon lenge etter at de har reist hjem.
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- Ser vi like "ferske" ut na som da vi kom, sa en vi snakket
med i rekognoseringspartiet
for neste FN-kontigent ved avreisen
tilbake til Norge like f0r paske. Og tenker vi tilbake pa f0rsteinntrykket vi selv fikk de to/tre f0rste dagene vet vi godt hva han mener.
Like sikkert er det at rek. partiet arbeidet hardt og intenst for a
innhente alle n0dvendige informasjoner som skal legges til grunn
nar neste kontigent skal "lreres opp" hjemme.
Men selv om alle som na kom ned var "f0rstereisgutter"
i
UNIFIL-sammenheng
har ftere av dem solid erfaring i andre FNoppdrag. Den nye bataljonssjefen, oberst Martin H. Ness har f.eks.
en periode som UNTSO-obstrvat0r
pa Golan og kunne ta med
sine kolleger pa en solid rundtur til det store fjellplataet og til
Tiberias.
Men selv om programmet de fa dagene var hektisk matte de
ta seg tid til en snartur innom markedet pa Souq el Khane. Og
her ble de invitert til lunch i "restauranten"
(se bildet til h0yre)
som hver tirsdag kan by pa ferske delikatesser. Her ser vi fungerende bataljonssjef, oberstl0yntnant Alf Nes sammen med den nye
sjefen for stabskompaniet, major John Arthur Svendsen og litt
lenger nede ved bordet sitter sjefen for NORBATT XI, oberst
Martin Ness.

\

ttY~

.--

""

"

.•

i

Her er rekognoseringsgruppen klar til avreise for ti ti/bringe noen ptiskedager h{lyfjellet f{lr de tar fatt pti kursperioden pti Gardemoen. I f{lrste rekke fra venstre ser vi oberst/{lyntnant KJELL ARMYR, stabssjef ved FDI 4, NK bata/jon, oberst/{lynant LElF GULLIK NILSEN, sief NORBATT
XI, oberst
MARTIN H. NESS, S-3, major, PER KONGR6D, Fra venstre midterste rekke: S-4, major ARNE JOHANSEN, NK i kp. B, kaptein KNUT L. ANDREASSEN. sjef kp. B, major ATLE N. STANDNES,
NK i stabskompaniet, ARE KV ALEN og bakerste rekke fra venstre: sjef stabskompaniet, major
JOHN ARTHUR SVENDSEN, NK
kp. A, kaptein FINN OLA HEGGELUND og S-l, major RICHARD NEDREBERG.
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Oberst ERLING HOEM om UNIFIL OPS:

40 befaI fra 12 nasjoner skaI
koordinere ops-tjenesten i Naqoura
• Aktuelle norske stillinger i UNIFIL OPS er:
- Deputy Chief of StaffjOperations, DCOSjOPS,
oberst
- Assistant Deputy Chief of StaffjOperations,
ADCOSjOPS, oberstl0ytnant
- Senior Military Information Officer, SMIO,
oberstl0ytnant
- Deputy Senior Operations Officer, DSOO,
major
- Operations Duty Officer, kaptein eller 10ytnant
• Nevnte stillinger gar pa omgang mellom Norge
og Nederland, og beordringsperioden er vanligvis et ar. DCOS/OPS og SMIO er alltid fra
samme nasjon.
• I dag er vi to norske offiserer pa operasjonssiden, ADCOSjOPS og DSOO (maj. Knut Jahr).
I tillegg har vi fatt utiant visekorporal Ove Hanssen fra KPBjNORBA TT X som sikkerhetsvakt.
Han gj0r en utmerket jobb og er til stor nytte.
• Jeg overtok stillingen som ADCOSjOPS den
15 sep 1982. Min forgjenger, en nederlandsk
ob.lt. var reist for flere uker siden slik at det ikke
ble anledning til overlapping.
Det var a ga rett
pa oppgavene.
• De f0rste ukene ble brukt til a gj0re seg grundig kjent i vart ansvarsomrade (AO) og med de
enkelte avdelinger og deres oppdrag.
• Neste oppgave var a organisere tjenesten i
operasjonsstaben
under den nye DCOSjOPS,
oberst Vos, sin ledelse.
• Min oppgave er a vaere NK/Stabssjef i operasjonsstaben, som bestar av f01gende seksjoner:
- L0pende operasjoner (Current Ops)
hvor alle meldinger fra avdelingene og andre
instanser termineres, behandles og omgj0res til
rapporter for h0yere myndigheter eller tilbakemelding til avdelingene. Herfra ledes ogsa alle
operasjoner.
- Informasjonsseksjon
- Planseksjon
- Sambandsseksjon
- Utdannings - og treningsseksjon
her deltar ASSjNORCO major Per HjeIIe pa
frivillig basis og etter NORCO sin godkjenning.
- Liasongruppe fra den italienske helikopterskvadronen
- Team Coordinator (TC)
for OGL's team star i tillegg under operativ
kontroll av DCOSjOPS.
- Utrykningsstyrkene (TF CEDAR)
som alle bataljonene deJtar i, h0rer ogsa innunder OPS hva utdanning og trening angar, men
ledes i tilfelle innsetting direkte av Force Commanjer, eller den han utnevner som sjef.
I UNIFlL OPS er det i alt 30-40 befal fra 12
nasjoner, som skal sveises sammen og arbeide
som et team.
• Tjenesten pa operasjonssiden er meget interessant og laererik, men ogsa krevende. Det forventes at en er tilgjengelig 24 timer i d0gnet nar
situa~jonen tilsier det.
• Det har vaert perioder da det har vaert aktueIt
- spesielt da NORBATT IX var isolert - men
ogsa senere, selv om det har vaert relativt rolig i
AO den senere tid.
• Jeg anbefaler tjenesten i UNIFlL OPS. En
far en meget god innf0ring i internasjonai stabstjeneste (FN), som for0vrig er mye lik den vi laerer
hjemme i Norge og i NATO. Milj0et i UNIFlL
OPS er godt.
• Tjenesten krever gode engelskkunnskaper
skrift1ig og muntlig, og helst ogsa erfaring fra

tjeneste i operativ stabo Tidligere tjeneste i norsk
UNIFIL-avdeling er ogsa en fordel, fordi en da
er kjent i AO, og er kjent med gjeldenede direktiver, bestemmelser og siviltjmilitaert milj0.
• I tillegg til a lede operasjonsstaben pa vegne
av DCOS/OPS, er det min oppgave a vaere liasonoffiser til den delen av den libanesiske haer som
inngar i UNIFlL, og til israelerne IDF.
STAFF OFFICER SPECIAL PROJECTS
• FN tilb0d Norge den ne stillingen, og 21. feb
dette ar ble jeg beordret den. Stillingen inngar
i Force Commander's Office.
• Min avl0ser som ADCOSjOPS,
oblt. G.

i

Haugen (artillerist fra KS-kullet 56) ble utnevnt
den 14. mars, men m0ter sannsynligvis ikke f0r
9. apri!. Dette medf0rer at jeg ma ivareta 0PPgavene som SOSP i tillegg til ADCOSjOPS-stillingen. P.t. fungerer jeg ogsa som DCOSjOPS
• SOSP utf0rer spesialoppgaver direkte under
Force Commander, og oppgavene kan vaere koordinering under feltene operasjon, utdanning,
forsyning, samarbeid med den sivile sektor (Field
Service) og liasontjeneste.
Som assistent har jeg for tiden en irsk oblt.
M. Wright.
Stillingen virker utfordrende og interessant.

i

Oberst ERLING HOEM (50 ar) skriver her blant annet om det daglige operative arbeid UNIFIL og
kommer ogsa inn pa sin nye jobb som stabsoffiser ved Force Commanders kontor. Her er han fotografert
UNIFIL OPS.
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De syv som ble "ruinert" H-5 el' iJorgrunnen 21 arige RUNE JOTA fra Trysi! (t.v.) og den 22 arige fenriken PETTER H. LINDQVIST fra Halden. Bak
ser vi fra venstre: RA YMOND THORSEN, 23 ar, Vagsbygd ved Kristiansand, OLE HEFTE, 21 ar, Torpo HaUingdal, DAG NEDKVITNE, 22 ar, Skulestadmo ved Voss, EINAR MARTlNUSSEN,
29 ar, Eggum L%ten og sjaforen PAUL KAD1M, 22 ar og fra Grungedal Telemark.

i

i

i

7 pionerer stanset av "villmenn" i H-5:

Ingen Aprilsnarr da NORBATT X
opplevet sin forste hi-jacking
Det skjedde pa selveste 1. april og nar de forste ryktene om hi-jacking spredte
seg trodde mange det var en aprilsnarr. Men virkeligheten skulle vise seg a vzere
at en Landrover med syv mann fra Pi-troppen klokken 16.50 ble stanset av flere
salver varselskudd ne de pa H-5. - De fem militzere og to sivile skrek og viftet
med vapnene. Pa oss virket de rett og slett voldsomt opphisset og de-t var langt
fra entydige ordrer som ble gitt, fortalte pionerene til BB like etter kapringen.
BB tralf gutta pa Pi-hoyden bare noen timer
etter kapringen pa H-5 og den forste kommentaren var: "Dette haper vi var forste og siste
gang en utsettes for slike opplevelser".
Videre mente de at det nok kunne vrere nedverdigende pa en mate, men nar en kommer ut
for en slik episode er det klare regler som skal
folges og derfor er det viktigste a beholde roen
og opptre korrekt. Det gjorde de syv som denne
ettermiddagen kom kjorende pa nyveien fra Blate
og skulle til Ebel es Saqi. Da bilen var 25 meter
fra veikrysset smalt de forste skuddene og sa
spratt en av kaprerne ut i veien rett utenfor H-5.
Gutta i Landroveren trodde forst det var noe
brak nede ved veien og at han som vinket til dem
nede i veien ba dem holde seg unna. Men nar
de begynte a rygge ble skuddsalvene flere, og skyteretningen ble slik at skuddene kom nrermere
bilen og mot veien. De ble na tydelig vinket
fremover.
Na var alle syv synlige og de skjot over og under
Landroveren.
Samtidig skrek de "down - down",
viftet med armene og oppforte seg, ifolge gutta i
bilen, voldsomt opphisset. De ble enige om a
ga rolig ut av bilen. Ble sa av den ene som kunne
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engelsk kommandert ned pa alle fire i gresset.
En etter en ble de sa tatt opp og kroppsvisitert,
kryssremmer fjernet og at de var "hysteriske"
kan teskrives nar de fant en beret innenfor jakka
til en av dem. Da holdt de den foran oynene
hans og skrek: Hva er dette? Hva er dette?
En etter en ble de sa kommandert inn i kringvernposisjonen i veikrysset. Landroveren med vapen,
kryssremmer og det private fotostyr som senere
skulle vise seg a ha en verdi pa ca. 45.000 kroner
ble kjort ut til siden.
Fenrik Petter H. Lindqvist spurte sa om it fa
ta ut filmen av apparatet sitt. Han ble presentert for et apparat som ikke var sitt. Nar han
sa det var et som la i en bag i bilen, var alle gode
forsok forgjeves. Nei, nei, nei ble det skreket,
og han ble kommandert tilbake til kringvernet
hvor de sa ble sittende mens kaprerne lop omkring og diskuterte seg ime110m. 40 minutter etter
at det hele startet fikk de beskjed om it lope tilbake til Saqi med ti meters mellomrom.
Fenrik Lindqvist fikk ogsa spurt om det var mulig a fa tilbake fotoutstyret, men svaret da var at
de hadde ordre fra sin offiser om a beslaglegge
det, men som han sa: "Mayby tomorrow, ..•
the day after .•. or ..•

NaI' dette leses el' bi!en, vapnene og det
aUer meste fotoutstyr

samt magasintasker

levert ti!bake. Det el' dermed bare a konstantere at selv om hi-jackingen kom swert
overraskende

klarte

bataljonen

gjennom

hardt arbeid pd operasjonssiden a oppklare
tyveriet.

Det

er sd langt vi har bragt

erfaring forste gang en sUk episode

i

har

fatt sa rask QPpklaring. BB gratulerer aUe
som bidro ti! den veUykkede avslutning.
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