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God jul og Godt Nytt år!
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Plystrende juleglede
Forjulsbesaket i barnehagen
holdt på "å ksjaere seg" fordi
jeg tenkte jul prvoksen måte.
Jeg spurte barna om noen
kunne en julesang og fikk svar
som om jeg hadde spurt
ater
"Kan
du plystre,
Johan". Det vet' nemlig det
hun kunne. Etter ukelange
puste og .blåse ovelser var
triumfens dag endelig kommet. Hun kunne plystre " på
slike merkedager horer navn
på julesanger
til livets
unvesentligheter. Det er noe
som selv en prest må skjonne.
Ikke særlig klok av skade
satset jeg på nytt. "Har dere
gran eller furu hjemme hos
dere da?" "Nei, for vi har
juletre!" Irettesettende oyne
boret seg inni meg. "Forresten
er det Kurt sin far som er
julenisse." Så visste jeg altså
om jeg noen gang hadde vært i
tvil. Med ett lente hun seg mot
meg og hvi-et fortrolig:" Ei

som heter tante Anna skal få
en bil."
Naturligvis viste

de navn

på julesagene. Mitt nyvunne
bekjentskap foretok en aldri
så liten plystrende overgang.
Det var slett ikke klokkerent,
men -o,jul med din gledeM
klar nok.
Ja,hvorfor ikke plystre av
glede. Sanne gledesuttrykk er i
alle
fall
den
eneste
saksvarende reaksjon
på
julens glade budskap: Gud ble
barn. Gud horer til de verdier i
en verden blendet av og
blindet av rå styrke. Ikke
minst i mote med en situasjon
der alle parter synes å bruke
gudstroen til å legitimere
brutalitet og råskap, er julens
myke budskap livsviktig. Slippes lengselen etter glede og
håpet om fred går livet under,
og mennskene med.

N,
kanskje ikke OF eller
Cp vakt kombinert med en
smule hjemlengsel det som
befordrer de store gledesytringer, ~ i k -~ en~forsiktig
~ l
plystrende
av
jul med din
kan være et
signal på at vi tross alt har
grepet en glede som gjelder
ogei
her,
Velsignet jul i
navn!

-

jan Otto Kvalheim

'..

Fra og med den 5 desembei

om aftenen, var vi alle på plas!
i Norbatt AO, vi tilhorende
Norbatt XVI.

i

118 av oss som
er
rekapitulanter fra kontingen
XV. Vi Onsker dere som t a
fatt på en spesiell og utfordrende tjeneste, vel komme^
etter og lykke til i jobben. Ei
ikke ubetydelig del har
her tidligere. Det begyni
terhvert å fremstå en al
liten «yrkesgruppe» hjc
av Unifilsoldater med
flere kontingenter bak 5
som ofte kommer igjen.
se side 15
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NORBATT XVITROLLET
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må ha tilknyttning til FNtjenesten, eller til Libanon,
være morsome, eller vae interesante på annen måte. Med
andre ord: Man stilles ganske
fritt med hennsyn til valg av
Det bor fortrinsvis benyttes

D
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et var major Nilsorum
Iordag
som
den
9.november
pressenterte
NORBATT-TROLLET
for
bataljonen. I sin Pressentasjonstale understreket majoren
folgende momenter for valget

av maskot Trollet er ur-norsk,
det er aodmodia.
-. oa- det kan
v a r e usedvanlig sta, og sist,
men ikke minst. Det holder
god oversikt over sitt område
og liker ikke inntrengere eller
uvedkommende.

Det ble også gjort opp
merksom ~å at NORRATT
ikke tidligkre h
tjenestegjort i
synligvis har det aldri i verdenshistorien v z r t noen troll så
langt syd.

TROLLET

Mandag den 4. november
var en bemerkelsesverdig dag
på S6r-Gardermoen. Da var
hovedinnrykket, og det ble for
alvor liv i leiren. Stadig kom
det busslaster med nye
forventningsfulle «sivilister» ,
som skulle få sitt forste mote

med FN-bataljonen.
Mottagelsesapparatet
arbeidet på spreng etter ukers
forberedelser, men k6er ble
det likevel. Lange k6er og
mange koer. Det var ikke til å
unnagå.

V i fikk utstyr delt ut.
Forsteklasses
utstyr
for
hundre-tusener av kroner. Vi
fikk rikelig, både i poser og i
sekker Og på sykestuen ble
heller ingenting spart på:
Stivkrampe, typoid, polio,
kolera, gama globein, blod-

prove og skjermbilde,
Selv tannlegen ville ha
ord med i laget: Occlusal
buccal36, occulusal46, bucc
46, occulusal 47, 8-v mangle
-Ikke rart vi sov godt de
natten ...

år tihtrUmnlngenav usivilisterw var som verst, ble det dimensianer over knene ved def o r s k j e l d i g e s t a * ; ~ ~man
~ ~ eskulle innom. Her er innsjekkingsk8en
fotogrtven med supe~tdvlnkell 175 grader.

Skikk& IcgeundersOke~ble det også, og det ble ikke spart /)å
wksinene. Vakslner for mer enn 90.00W kroner ble sprOytel inn l
armer og bein.

! med

FN

Julestemnfng pi SOr-Gardermoen. Her har man fått ufsfyr både i poser og sekker som skal kontrolleres.
4

1

.

Malerieiikontmll, neste parf på PrOgrUmmet..

~odr,det gtelder ."finne men mellon stasjonene. Morten Selher tar seg en
vdiiortlenr hvil.

..

Siemn»ly9h?!jrfw SOr-O<rnlermwn, mandag 4. november.

Her er det skviver KPA, minig Bjerk, med hendene fulle

...

5

Lordag den 9.november var
en regntung dag på SorGardermon. Det var surt og
kaldt. Og det sluddet og
regnet. Men da gen?ralinspektoren
for
Ha:
-aeneraimaior Olav Brei,,.,
kom for inspisere styrken,
ledsaget av bataijonsjefen
oberst Sigurd Friis, stod 700
mann fra den 16.FN-Batalion i
stram "giv akt".
på programet stod ogsa
demostrasion av situasjoner
man kunne komme opp i i
Libanon. ~ å d e saniteten.
hundegruppen, og vaktlaget
fikk vist av &ne ferdighter.
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Sykevokter Sjuholt og kollega fra
sanitetstn>ppen lar se8 Ikke
distrahere hverken av generaler
eller oberster når det gielder å
niore sklkkeli~
iobb. Her er
-.
Verd med å hjelpe en «skadd)>p
""" "A., A".
p2 *"
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Demostrasjonene &
Nr respekt for huno
fem. Grdltland, gi
nn Gluggvasshaug c
med fast grep om hero.

I
h m r e drar man @e&pd

r i . &11e1scn,lrpI.~rfms1ad, ~ I . H o I I eOJ ~ c n ri~ysveen.
.

- e s t e fienden var .
kulden. Gutta hoppet for å
holde varmen. Forlagt i knappetelt. og med 18 kalde grader
på utsiden, synes jeg karene
var
riktig
bra,
sier
tivelsesleder, kpt. Nilsen.
Hensikten med tivelse Litani
var i forste rekke trening i forhandlingsteknik, C.P
og
0.P.-tjeneste, og det ble ikke
spart på "konfekten".
Det ble brukt helikopter fra
Rygge til MEDEVAC-trening
(evakuering av sårede), og fra
Trandum ble det stilt en
vaskeekte
stridsvogn
til
rådighet.
Fallskiermjegerskolen stilte marktirer, og sjef
for markorgjengen var 1t.Linneriid

,.,. ......
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Hundegruppen på vei ut av et snodekket "Ebel

.. .. ...

-.,. .

Helikopter-trening ble det p: &de hunden Clenn, hundeforer
Rohnebek og Skagsoset. P; huk ved helikopleret, NK i hundegrupdpen, s>. Edvindsen.
10
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Saqi.

l
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Her Melper del ikte med Panser, sier Gjt
Eriksen.

Her går der unna. Saniteten i aksjon. Sj&r
Nordtug I1.v.l og
sykevokter Ellingsen. Bak Sykevokter TOrmawn.

a

Det var vel ikke helt dette
hadde tenkt seg, dagen
puttet FN-kontrakten i

Men morro var det likevel.
ielt når man sitter i solvegLibanon og har det både
Riktig surt var det på Steins, men etter at kpt. Nordli
e gitt ordren, varte del
mange minuttene fOi
stod ferdig oppsatte og
imuser sorget for 'lun

E'

aten smakt godt,
illheten senket seg tidlig over

I-

6ydepungr. KorlIen forsyner seg,yens burre (bok til
Ykerheim og Hegge venter på å fn slippe fil med sine
kokeku*

M
B
~
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Felfliver. der er live1 der. sier Haukeland /I. v.,. Hem. Bibrklund OP

NORBATT XVI TAR KAKEN
Litt ekstra kallorier må til
man
kommer
fra
kltovelse, bor i knappetelt og
;radstokken kryper ned til
i&

minus 16 grader. Men det var
ikke soldatene på bildet som
alene spiste opp alle de 47
blotekakene, som Velferden

hadde spandert i anledning avsluttningen
av
Ovelse
"LITANI". Karene på bildet
måtte nok pent dele med

resten av styrken, men i Iopc
av ett kvarters tid var de alle
fleste blotekakene
sag
blott

...

--

på bildel ser vi: Ole Fredrick Skanren,Sigue Maimo, Odd-Gunnar Toften, Kristian Ausluig, Dag-Christian Kaland, Ragnar Oslhorg, Anker Hansen,
Per Arne Jacobsen. Trona Xoxer Larsen og Robert Ingebrigtsen.

NYE
SELVANVISERE
Femten nve selvanvisers er
ankommet.
Gave
fra
inf.inspektOren, opplyser S-3,
major Nilsorum.

- Vi er forste avdelingen
som har mottatt disse nye anviserne. De kan brukes til luftgevæerog grovre skytts. An-

viserne
drives
av
tre
lommelykts-batterier og treff
markeres ved at skiven dreier
90 grader. Anviseren kan ogsi
forhåndsinnstilles til å dreie etter Forsbeldige tidsintervalder. En fin liten sak til hjelp
i å holde skyteferdighetene
vedlike, s i e r ~ r u m .

Store og
"lille 9 9 Odin

F

h

t.

I

En meget fornoyd rransporrieder Jan Larsen i der han f o r l ~ . ~ ,

-

itroen medforsle framparri rilLibanon. I Saqi er han issisrent for S-l.
personelloffieren og de srakkars sjefer som ikke har mannrkapsiislene i ordern kan regne med å få siri

S-3, major N i h J r u m holder her fram en av de nve selvanviserne som
btaljonen har mortar.

"Li- ion - here we come.7 9 9 ,

~ n d e l i ve11
~ ~ I-off,en.
å
kpr.Boriaug er gruppeleder og konlrollerer

,i

1

ombordstigningen i "C)ys:eIn M a g n u r s ~ n " ~ å r g r e lforseg,
r
og ai alle har husker ij fylle ur

de gule kortene...

Tirsdag den 19. novmber ble
en lang dag for mange. Forste
store I pulje skulle avsted
sydoyer. Vekkingh K l . 03.00,
frokost, oppstilling og deretter
avreise K l . 05.00.
'. .T:
..

det var derfor bare glade fjes A
se, om enn noen var litt trotte.

etter Programment, og uten
viderverdigheter av noen slag.
De eneste som hadde litt problemer var dem som hadde
ifort seg forsvarets lange hvite.
De fikk det travelt med å gjore
lettelser i antrekket, etter hvert
som flykapteinen rapporterte
om
stading
stigende

Men
puljeleder,
kpt.
Borlaug hadde den store oversikten og alt under full kontroll.

: '",Men dette var dagen man

hadde ventet på så lenge, og

1

O
;sbilde inne i
fram r l i f i e r .
14
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Reisen til Libanon gikk greit

."... -...... .-.
,.-

Sur-Gardern

3

temperatur på David Ben
Gurion flyplassen i Tel Aviv ...
Vell frame bar det rett på
vakt for noen, mens de mer1
heldige fikk anledning til å
gjore seg litt kjent i området
hvor de i måneder framover
skal tjnstegjore under FNflagget.

Sunde (1.v.). 1.
og kpt. Moe.
mens il. Holrer (bok) harfunner roen.
I

-
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~~
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Ekspertise er bra, men ikke
hvis den stivner i et monster.
Glem ikke at en labil situasjon
og dito skiftende forhold,
krever at vi fortlopende har
Bynene oppe for nodvendige
justeringer/tilpassingeriegegns
tiltak.

Forsåvidt foler jeg det er en
ulempe å tre inn i en avdeling
såpass lapgt ut i dens utvikling. Det tar tid å kjenne og bli
kjent. Jeg håper dere som
startet sammenrystningen på
SBr-Gardermoen vil ta vel imot oss rek ap it ul ant er..^ og
snarest innlemme oss i
kameratskapet. Vi på vår side
er instilt på fortsatt å stå på,
samt stille vår smule erfaring
til disposisjon, forhåpentligvis
til beste for oss alle.
En av de ting. vi har erfart.
a at ikke alle' klarer å stå
distansen ut. Oftest har
repatrieringer
årsak
i
ubetenksomhet og tåpskap.
Ikke sett deg i en situasjon
somgjordeg uverdig til å fort:
sette EWtjeneste. Hvilke
forhold som leder til slike
tilstander, orienterer avdelingssjefene om. Vis ansvar og
ta vare på vårt ry og
omdomrne i et internasjonalt
miljo - vrer ambasadorer.
Dessuten har vi et stort
område å ta vare på, med mye
vi skal henge fingrene i. Et
-.beid som skal fordeles på oss
le. Hvert eneste befal of
nskap er tiltrengt, skal vi
es i vårt fredskapende
id.
N.K Norbatt XV1,
oblt. Per Thorsen.

id-Erik Giinistad

Steiner Dosvik

CUTTING AND
NOTHING

Menig Eide får her siste fin- beholde, men generaler og håret vokser ut igjen, lot han
pussen for avreisen til bataljonsjefer Liker ikke langt frisoren riktig få boltre seg...
Libanon. Litt hår fikk han hår i nakken, og etter som jo
(Foto: Ingolf Bones

I
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101
timer
monstop
radiosending fra studio til
Radio Norbatt. For noen er
r det en bragd i seg selv å holde
seg våken i såvidt lang tid,
men fenrik Tor Egelien
og
Hans Finnanger holdt det i
tillegg gående med plateprat,
nyheter og andre innslag. Finnanger er nå tilbake i Norge,
men Egelien fortsetter og etter
ryktene kommer han til å bringe med seg nyttige påfunn
fra de mange timene bak mixebordet. Særlig viste barnetimeinnslagenesegå slå, så er det
; er sikkert ikke siste gang Ole
l Brumm og vennene hans blir å
treffe på lufta i %-Libanon.
I

'I

Den nye redaksjonen i
Radio Norbatt er i skrivende
stund i full gang med å kon-

solidere seg. Programmet for
ukas sendinger glir å finne i
VUPI-heftene
som
etter
planen skal legges ut i alle

forlegeningarom. Ellers står
Iokalene til radioen foran en
ansiktslofting og nytt utstyr er
på vei. Har du gode ideer til

programmer eller innslag, ta
kontakt med velferdsass. Ola
Christensen, kp. ass. stkp
Egelien eller P10-kontoret.

I SVEISNE KARER I SAN. TROPPEN

II
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Smittsom
sykdom
i
sanitetstrjppen eller bare et
vilt p h n n ?

- Det hele begynte så fint,
siet

Arvid

Bratlie,

Caffa

Toraasen, Per Otto Knudscn
og Gisle Buchalik. Mens vi satt
i,
en kjedelig undervisningstime på Jessheim var det
en som fant på at vi skulle ta
håret når det begynte I n n m e

seg avreise til Libanon. Og
Her kan
som sagt så gjort.
vi jo bare glemme det der med
jenter og i Israel vet j0 alle at
det spiller storre rolle hvor stor
lommeboka er enn hvor mye

-

hår du har. Riktignok er det
siste gangen. Men ellers er
lagånden god og de fleste enige
om a t sveisen både er praktisk
og renslig på disse trakter.
17
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Han ante fred og ingen fare,
sersjant Einar Lund, da han
fredag 22.november lå på
taket på Unifil House i Beirut
for å få med seg de siste
solstråler fire dager for
hjemreise til Norge. Plutselig
horte han og hans solslikkerkamerater et beskjedent
"zupp" - lyden fra et prosjektil. Einar Lund reiser seg
halvt opp, kikker leggen sin
og sier til de andre: "Nå ble
jeg jammen meg skutt".
En Kalashnikov-kule hadde
trengt seg 15 cm. inn i leg:muskelen. Heldigvis var prorjektilet fallende slik at det var
uten kraft til å gjare alvorlig

- En mann skutt, sa du? kunne Devege seg i begrenset
Ikke det? Men du sa da radius pr. krykker, er det '
skudd?
Aååå,
ja. skrivende stund ennå uvis.
Hekseskudd! !!
om det blir julefeiring i Norge
eller Libanon.
Historien er for god til aten
journalisten bor ta hensyn til
~å skal ingen være i tvil oi
at det viste seg å være noe an- at troppsjefen folger med i hb
net som hadde rammet tropp- som foregås der oppe p
ssjefen i Kfar Hamam. Lbyt- fjellet. Han har fått innstallei
nanten, Kjetil Aanstad Nilsen telefon og gir klare ordrer t
hadde vært i Libanon i snaue NK Rein som er påbesokom 8
to uker da uhellet var ute.
ALT skal komme han for Ore
Egntlig er detteEngentlig å
spoke med for det så svinaktig
vondt ut da vi besokte ham på
sykestua i Saqi. Senebetennelse, 10d diagnosen på og selv
om offeret noen dager etter

le

Og trist ville det være om
Norbatt XVI måtte klare seg
uten Nilsen. Han er kjent som
en trivelig kar og gjorde lykke
i tidligere kontigent som NK i
Hebbariye.

I
I

sykehus. De harde kampene i
Beirut på denne tiden gjorde
imidlertid sitt til at det var
umulig å komme fram til det
amerikanske sykehuset i byen.
De to ble derfor henvist til et
lokalt hospital av tvilsom
karakter. Der var det full
panikk og Lund måtte noye
seg med å få lav prioritet i
forhold til de alvorlig skadete
som ble brakt inn og etterhvert
fyllt korridorene.
SwedeMedCoy ble kontaktet, helikopter bestilt og så
bar det til Naqoura. Der L'Lund operert i Iopet av en h
time, uten komplikasjoner.
svenske legene regner i:

Norbatt reisebyrå - enkvinnesbedriften..
I lJeg anbefaler folk å reise
i~idtdsten
denne tiden
av året til Eilat, senere til
Kypros
og - Athen.
I
: utgangspunktet
kommer
mange til meg med tinske om å
reise verden rundt, men de
fleste ombestemmer seg når de
oppdager at Tel Aviv er et av
verdens dyreste startsteder for
reiser.

'

Det er reiseoffiseren, fenrik
Birgit Steffensen Schau som
sier dette. I den senere tiden
har hun vært opptatt med å
tiettlegge permreiser for dem
som skal hjem i jula, men 15.
januar
begynner
forste
leavepulje å rtire på seg og i
forbindelse med det får hun
hendene fulle. I alt skal det avvikles fem leavepuljer. På sitt
kontor har
hun
brosjyremateriell og annen nytting
informasjon. Innerst inne til
venstre i en nyoppusset Ludv i g ~Bar finner du henne.
Men ikke alt har vært kontorarbeide i Saqi siden hun
kom til Libanon. Hun har hatt
sjansen til rekognoseringsturer
til balde Tel Aviv, Jerusalemog
til Eilat. P&de fleste stedene
hun har bestikt har hun
oppnxdd spesielle ordninger
for norske FN-folk, så det kan
være grunn til å legge turen innomreiseoff» for du legger av
gårde.
Ryktene går at hun er
spesielt frelst for dykking i
Aqaba-bukta. Og at hun kan
fortelle mer om varmt, klart
vann, fantastisk undervannsflora o g dykkerkurs! !!!!!

Hoffhr i Tel Aviv. Wenf lre&fsted
forpcrmk8te nordmenn. Men Tel
Aviv er mer enn del, sier reweofl.

,

- Klager moltaes ikke, sle,

..

NYE FOTBALL
DRAKTER

MARKEDE I
TELL OEIZI
F

anledning,
man
kbefales det å gj,
som
karene i mek. troppen her har
gjort: Ta turen til markede i
Tell Qeizi.
Litt annerledes enn hjemme

-V1 skal i hvert fall se fine ut, sier I-offen, kapt. Johs Borlaug. som
her viser fram de nye fotballdraktene.

- Om vi ikke alltid klarer å
vinne, så skal vi i hvert fall se
fine ut,nii vi skal representere
Norge i diverse UNIFIL konkurranser, sier idrettsoff. kpt.
johs Borlaug.
To sett nye drakter har vi
fått. Ett sett overtrekksdrakter, og ett sett representasjonsdrakter
med
alt
20

tilbehor i fargene rodt og
hvitt, og selvf6lgelig med
NORBATT
skrevet
ryggen. Så
gjenstar
kampen om å komme seg med
på laget. Slik situasjonen er,
har det ikke vært helt enkelt å
hanke inn alle de store
talentene,
understreker
I-offen.

er det nok,men myeinteress
å kikke på ita bilder av. O
man ekstra tidling ute, o
ing kL07.00, kan man få
seg gjeite - siakten ...

E

n foroeredelsesgruppe
for å trekke ut den norske styrken i Libanon, en
kommisjon til å vurdere årsakene til det dårlige forholdet
mellom SLA og Norbatt. Slik
ble de tilsynelatende framstilt i
massemedia
Midt-Osten
rundt, de to forskerne fra NorskUtenrikspolitiskInstituttetter at de i begynnelsen av
november hadde oppholdt seg
noen dager i UNIFIL'S
område. Oppholdet deres ble
koplet med rykter om norsk
hjemreise og forte til at inngåtte avtaler med israelske
militære sjefer på hoyt plan
måtte avlyses for ikke å skape
ytterligere forvirring om forskernes rolle under besoket.

seg, har fåat et hrs permisjon
fra forsvaret for å delta i prosjektet.
Sammen planla de i vår en
reise til UNIFIL for å holde
seg ajour med utviklingen i
området. Dengang hadde de
liten anelse om at besoket
skulle bli viklet inn i det
diplomatiske spillet om MidtOsten.
Det var en notis i det
amerikanske
tidsskriftet
Newsweek som utloste forvirringen. Debatten om en norsk
styrkereduksjon på 150 mann
gikk selvsagt ikke helt
ubemerket hen i de israelske
avisene og d a det kom pressen
for oret at to forskere,
deriblant en tidligere bataljonssjef i Norbatt, skulle på
studietur i Libanon, ble dette
sett i sammenheng.

Kjell Skjelsbæk er leder for
et prosjekt om fredsbevarende
styrker som i lopet av neste år
vil ha utredet forholdene
omkring
de
fleste
- Enten er dette en feil fra
fredsbevarende operasjoner i
Newsweek
sin side, eller så er
og utenfor FN-regi siden1973.
det bevisst planting av feilinMaren Hjelmervik Ness, formasjon i en etler annen
oberstloytnant, tidligere sjef hensikt, sier Skjelsbæk. Han
for Norbatt i to kontingenter understreker at det ikke under
og med tjeneste iUNTSO bak noen omstendighet er riktig å

se på besoket som et politisk
utspill. Norsk Utenrikspolitisk
Institutt er en uavhengig institusjon og oppholdet ble
planlagt lenge fQr israelernes
tilbaketrekning i sommer.

- Men ved å avlyse avtalene med israelrne gikk dere
jo glipp av mye viktig informasjon som må være nodvendig for dere å få med?
- Vi er lei for de avtalene
som måtte avlyses, men i den
situasjonen som var oppstått,
var det nodvendig. Slik det
hele utviklet seg var vi redde
for at vårt besok i Israel skulle
bli betraktet som et politisk
utspill.
De to understreker at det
dermed ikke betyr at samtaler
med israelerne i all framtid er
utelukket. Siden Israel er en av
de viktige parter i konflikten
er det selvsagt viktig å få
framlagt og droftet deres
Synspunkter. Rapporten om
deres besak i Libanon er
ventet sendt i desember og for
det vil ingen av de to forskerne
si noe om det arbeidet de har
utfart.

Kaptein Runar Nilsen med barte.
protokollen.

.Vel vitende om at det er av
stor betydning ogsi å være
presentabel utad, har herrene i
S-3 seksjonen kollektivt gått til
det drastiske skritt å la sjegget
under nesen gro.
I en sådan alvorlig sak, er
selvf6lgelig ingenting overlatt
tilfeldighetene. Det er fort
noyaktig barte-protokoll og
diverse data omhyggelig notert
(farge osv.).

Nokkelfolk i Naqoura
f
kaller dem en selsican$klubb, de 45 nordmennene i
hovedkvarteret til Unifil. Og

når sant skal sies har de det
nok noe mer behagelig enn
folk i bataljonene. Men det er
ingen som betviler at de har
viktige funksjoner. Av de

"Vefen Sjal"
Obcrsl Zacharias Backer -NORCO, eller norsk kontigentsjef, han
liker heldst ikke 8 bli lat1 bilder av ved skrivebordel.

rundt 2000 ansatte i HQ har
også Norge endel personer i
nokkelstillinger. Se godt nå
dem det er ikke sikkert dere
får sjansen en gang til for

.

.

jevnt over klager de over ikke
å få storre anledning til å
treffe folk fra Norbatt OR Normaintcoy.

Oblt. Sunde (1.v.) Unskes velkommen 111 veneste som sjel for MPkompaniel av obll. AunrMP-Kompaniet er sammensot1 av folk f m
mange nasjoner og har dk& "detachments': i Israel, D r og Beirut.
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1 [EN HOBBY
- Noen store kunstneriske
ambisjoner har jeg ikke. Men
det er greit å ha en hobby, sier
major på1 Nordenborg i Naqoura. Med jevne mellomrom
er han på farten med tusjpenn
og skisseblokk , og han har
dokumentert at han er en
dyktig håndtegner. Elere av
hans bilder er trykket i
«Litani»,
UNIFILs
månedsmagasin.

I

være å finne som A/CMPIO,
en slags redaksjonssjef for
UNIFILs
internasjonale
pressestab. Det er en jobb som
til tider er både stressende og
slitsom, men Nordenborg er
blant de som synes det er greit
å koble av med en hobby.

- Egentlig er jeg utdannet
ved Statens kunst - og hfidverkskole, men noen kunstner
ble jeg aldri. Og nå er det vel
Nordenborg er journalist av for sent, smiler den håndyrke, og vil det neste halve året tegnende majoren.

VORCl
bh. Eirik E.F&ravaag. holder hus sammen med
n . ~ ~ eOl pl k r i ~ n c ~ ~ A R C bO a mednorskrodposL4osw
veggen
Sammen er de bindeledd m ~ l l o m den norske konligenten og
hovedkvarlerel og holder styr pa norske besdk li1 Naqoura og de 45
nordmennene som jobber der

--

SMI0 l a r f o r "senior inilirory in/ormarion oflice?":
Jobben hanser o holdeseg orienrerr oin der som skjer ov rniiilorokrivild i ornroder rundi
AO:
Til il hjelpe seg har oblr. Wegger Srr>nen5 gffiserr som har hverr sir1 spesiaioinrade.
Slrammen komrnergodr/orberear Iii Libanon. Slinnen hans Stein var Ops-korporali 13
og i4 konrigen, 06. har bridelforen godl.
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