edia beskyldes for g
gi et ubalansert
og
ordreid bilde av den norske
lFN-styrken. Ofte med rette.
Når vi i Sor-Libanon

er

ekymret for dette, skyldes
et forst
og fremst
at
,Kroende hjemme alarmeres
Ig skakes
opp av meldinger
om for eksempel noe av det
i har opplevd hittil i koningenten. Heller ikke er det
oro g lese i avisene at vi
older til i en styrke der fyll
g spetakkel horer med til
agliglivet.
, Andre forhold vi reagerer
: n i pressearbeidet
- en
; rstilt
kan skyldes
israelsk noe
leteaksjon
av logik- j
"r-Libanon
ofres naturlig
k mere spalteplass enn at
It st gr bra til med nordmenene. Kanskje glemmes vi
elt i myldret av meldinger
m kommr inn.
ng skrives ikke norske
iser i forsts rekke for

~;o

! (~rorende

til FN-soldatene,
o
k ret!'k er nok
av var
fte mer lolelseladet
enn
elbegrunnert.
- De av oss i bataljonen
om har med kontakten

dg noe

jemover ~ gjore m~ jobbe
ardere for ~ bygge opp
utiner slik at vi reglernessig
ontaktes.
Rutiner
som
ikrer at ukorrekte meldinger
;toppes
og
korrekte
eldinger av betydning kom,r hjem.
- For det andre m~ hver
nkelt av oss bli flinkere til ~
olde kontakten hjemover til
amille og venner. De slipper
i unovendige bekymringer
,jemme. - Kort sagt: send
ere brev
og
ta
flere
.elefoner.
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arl-Erik Grimstad

Steiner

PlO

(hi" i~

A-B-C
K

an
du huskesodme
den spenningsfylte
som
fulgte de forste dagene og
ukene du gikk p~ skolen? Alt
var
nytt
of
spennende.
Selvfolgrlig
var mye lenge
uh~ndterlig.
Bokstavene var
som murstein.
At murstein
kunne legges p~ murstein og
bli til hus, det var utenfor
rekkevidde,
Bokstavene var
der bare som lyder i lufta of
tegn p~ et papir. At disse
lyder of tegn kunne dras
sammen of gi mening, det
hadde vi ikke fattet.
En dag skejdde det. Du
storhet! Jeg tror psykologene
kaller det metagfysisk sjokk.
Dett er slikt som g~r gjennom marg og bein. Biter i et
puslespill faller plutselig p~
plass. Du ser ting du for ikke
har sett. En slik dag glemmer
du aldri Jeg kjenner barn
som
ikke
fikk sove den
kvelden det gikk opp for dem
at bokstavene kunne trekkes
sammen til ord - og ordene
til setninger. Bokstavene gav

mening. Ingenting ble som
for. Verden var faktisk ny.
Mange
av oss kjenner
kristen
tro
som
biter.
Fragmenter
uten
sammenheng.
Glansbilder,
bokstavelig talt, som der er
liten hjelp i n~r livet presser
p~ med krav og problemer.
Nettopp
slik m~ Jesu
disipler
ha
opplevd
korsfesteisen.
Da
hammerslagene lod mot korset,
ramlet deres tilvært, godt.
Den dode Jesus levnet ingen
tvil. H~pet var tilintetgjort.

Drent.
Sjokk er altfor forsiktig
ord for ~ beskrive det som
siden skjedde.
Han motte
dem igjen. Levende. Det som
hadde vært biter, akkurat
som isolerte bokstaver uten
mening,
det
ble
meningsfyult.
Hele «historien»
om Jesus fra Nasaret var
kommet i fullkomment nytt
lys. Ingenting var som for.
Alt var nytt. Selv det meningslose korset fikk mening.

Jovisst var han fortsatt domt
og drept som forbryter, men
det var ikke lenger hele sannheten. Til den hort ogs~ at
«straffen l~ p~ han for at vi
_skulle ha fred».
Paulus
har innlysende rett n~r han skriver
« ... hvis Kristus ikke er st~tt
opp, da er deres tro uten
mening .. » Men n~ er Kristus
st~tt opp fra de dode. Bitene
horer sammen. Midt i en
verdene der alt synes ~ falle
fra hverandre er alts~ tross
alt et samlende midtpunkt,
en sammenheng
denne
merkelige
mannen
fra
Nasaret.
Jan Otto Kvalheim
1

V

er som aldri. for.

i tar
n~rnok
vi hevder
ikke for athardt
det
Verre er det nok ~ f~ til
aldri fOr har vært trent s~ skikkelige treningsforhold p~
mye med vekter og manualer
de utsatte posisjonene
der
i den norske FN-styrken som folk bor trangt og det ikke er
nt Det kjopes st~l i hun- lett ~ komme seg vt p~ en
drekilosvis
og det spretter
IOpetur. 4-14· var derfor ikke
opp
med
lokale
seine med ~ kapre seg tilCheeba overskomne
«muskelbuer».
materialer som
m~tte gutta ta i bruk taket
ble liggende litt for lenge for
for ~ f~ opp et treningsrom,
de ble etterlyst. Og vips sto
men som vanlig stiitePl-tropbua der. Forelopig er det
pen opp med know-how. I skralt med vekter, men kannormaintcoy
er det
full skje med neste herk ... En
aktivitet
til
stadighet
i skikk~lig FN-STYRKE, med
tilleggg til at IOpsaktiviteten
andre ord.

I

l-off, kap t Johs. Borlaug konsulent for bygging av treningsrommet
Gheeba. Her sammen med Gheeba-kongen Kaptein tor Fredrik
Moe.

i

Bua tar form på 4-14. Her er det Roger Alstad og Alf Petter Langdal som er snekkere.

2

NORBATT-HONAITRYGGE
HENDER
i

Ops-hona, bn-hona, tre-hona, Kjært barn har mange navn. Sikkert er det alle fall at den brune hone utenfor bata/jons HQ har f8tt
timene ti! {}gli noe fortere for vakta utenfor OPS'en. pli dagtid oppforer fuglen seg stort sett som honer flest, men det er p8 p8 kvelden det
skjer. Ved morkets frambrudd gjor den et byks opp treet ved inngangsdora og der blir den til det lysner av dag. Det sies ogs8 at det slett
ikke et snakk om noen A-hone, men at den er glad
dorme lenge pli morgenkvisten. Ofte m8 den ristes ned i/V treeet for 8 ta til med
dagens tjeneste, s8 lenge Norbatt eksisterer kommer den brune hona Ebl Es Sqqiti! 8 leve et tryget liv, med FN-vakt dognet vundt.

i
i{}

Trygg

under beskyttelse av FN -

i

i dette tilfellet av Robert Tresland (t.h.) og Ingvald Tharaldsen.

D.

et
er ikke
pgave
~ PIO's
dele oput

karalgterer ~fornUlitæ.lwopptreden. Likevel' tiltater vi oss
~ spre videre inntrykket som
mange bar fitt etter en rundtur t;orb~t AQ_4-81~Per
kjent for gundig s~k1dng,

i

i

orden CP-omr!det og en
(meget)str~bonn~r.
3

Generalbes6k på 4-9 CP. Force Commander inspiserer v.k. Trond Einar Mathissen og Hans Ef.(ilLarsen, KpB-sjefen majur Harald Valved
bakf.(runnen.

i

Ingen Generaltabber!

G

eneralbesok
horer
hjemme i den norske
FN-styrken. Og det pleier ~
være noen av dem i lopet av
en kontingent. Ved ~rsskiftet
var det generalinspekt6ren
for hæren, generalloytnant
Olav Breidlid som for annen
gang i lOpet av to m~neder
inspiserte oss. (forste gang
var som kjent p~ Gardermoen). I slutten av februar
var det Force Commander,
William Callaghan sin tur til
~ ta Norbatt XVI i nærmere

I begynnelsen av mars e
det vented nytt generalbesok
n~ ved stabssjef
i FO
generalloytnant
Alf Gran
viken og til listen m~ vi ve
ogs~
legge
FDl-sjefen
Oberst l. Odd Enge som jo
utlandet
har
grad
a
brigadegeneral.
Oberst Eng
var her i februar og kommel
. ti bake igjen. sammen mel
forsvarskomiteen
i slutten a'
mars. Vi pusser st6vler o
mottoed
m~ være: Inge:
Generaltabber !

oyesyn.

General Breidlid inspiserer æresvakt på Norbatt Plass
4

FDI-sjefen, oberst lOdd Enge inspiserer 4-17 OP.

••I

ALLENE NORDMANN I TYR

r

i

Bergenseren og MP-sersjanten Odd Egil Berntsen, fotografert da han var sjef for MP-detachmentet
Tyr.
Tyr er ikke bare et historisk museum fra oldtiden. på baksiden av Tyr Barrack er de også en kirkegård for s6nderskutte og utrangerte
stridsvogner gner fra kampene S6r-Libanon de siste årene.

i

Vanlig
i Ty~
Barracktjenestetid
er 60 dager
sa
med Blue Berets trykningstid
har Berntsen forlengst forlatt
stedet ngr dette leses.
Men nye nordmenn er pg
plass. Akkurat ng er det korporal Aarben som er eneste
nordmann i Tyr Barrack.
-Tiden
har ggtt fort, jeg
trives i byen, fOler meg slett
ikke ensom og har en interessant jobb.
Han er full av superlativer,
bergenseren og MP-sersjanten
Odd Egil Berntsen, sjef for
MP-detachmentet
i Tyr. Til
sammen er de fem mann fra
like
mange
nasjoner
Frankrike, Ghana og Fiji. Og
samarbeidet mellom dem ggr
utmerket.
Mange vil
tjenesten i
For Tyr har
dre deler av

nok misunne dem
kortere perioder.
mye som ikke anSor-Libanon kan

varte opp med. Reatauranter,
klesforretninger
med
siste
mote for ikke g nevne de
historiske stedene for dem som
er interessert i slikt. For Tyr
har det meste av antikke minnesmerker
med em historie
som strekker seg hekt tijbkae
til 2750g fOr kiktignok er deler
av byen sperret av til treningsomrgde
for
AMAL,
shiam uslimenes hær, men det
er likevel mye igjen til den
historisk
interesserte.
Og
Berntsen er godt kjent i byen
etter et par mgneders tjeneste i
Tyr Barracks,
som forlegningen heter. Tyr tilhbrer ikke
FN's mandatomrgde
sg arbidet
som MP er derfor
spesielt i forhold til andre
steder i Libanon.
Han er i
særlig grad ansvarlig for forbinelsen
mellom
Unifil
og
AMAL
og stgr f.eks for
tilbakeleveringen
av
de

vgpnene som blir beslaglagt i
AO. Ellers patruljerer MP'ene
i byen for g at ingen FN-folk
er ute etter morkets
frembrudd.
Det er forbvrig usikkert hva
som kommer til g sjie med
MP-detachmentet
etterhvert
og de er mulig at det bare

kommer til å skje med MPdetachmentet etterhvert og det
er mulig at det bare kommer til
g bestg av vakttjeneste
pg
UNIFIL House inne i byen. Det ville være trist, sier Odd
Egil Berntsen som godt kunne
tenke
i Tyr
o seg g bli stasjonert
ogsa senere.

5

Ting pa gang:
Joda,
ting på
gang, her er stadig forteller
leirmesteren i Normaintcoy,
fenrik Alf Nilsne.
-

N~ er da «uteplassen»
p~ det nærmeste ferdig. Det
gjenst~r helle legging of oppsetting av et kombinert rek-

Sportskarate
t!ngen,
det

det
fortellerer
Anne Mette Blix Hagen fra
. Oslo. - M en n~ gjelder det ~
st~ pt Jeg har m~tte gi slipp
p~ to belter (eksamener)
i
tiden jeg ha vært her nede.

er

6

J

Treningsmulighetene
fine. Jeg jobber

her
Som

radiopperatOt
og har skiftarbeid.
Det
gir
fine
muligheter for karatetrening
p~dagtid.I ferste rekke er det
kondisjon,
utholdenhed
og
styrke som trens, og jeg
trener tre - fire ganger i
uken,
forteller
Normaintcoy's
sprkeste
dame.

kverk og sitteplasser. Vi skal
ogs~ f~ tak i noen fine bord
s~ vi kan nyte maten ute of
kose oss, forteller han.
Det et ogs~ ting p~ gang
bak kj.okkenet. Der bygger vi
tilbygg til kjekkenlageret
pg
4x3
meter,
forteller
leirmester Nilsen.

••

S-LAGET LOSER ALLE FLOKER

Herer det Terje Byefra Glomfjord og Knut Hansen fra Ramsund som er travel{ opptatt med å skifte motor
Skulle du ha et problem? Ring Team Sierra.
I SorLibanon er det i alt 80 offiserer fra forskjellige
nasjoner som er til for ~ overv~ke
og for ~ mekle i vanskelige
situasjoner som er oppst~tt. I
Norbatts omr~de er det til
enhver tid to som er tillagt
denne oppgaven. Og alle, b~de

libanesere
og nordmenn
er
enige om at de gjor et
glimrende arbeide.
De 80 tilhorer OGL eller
Observer Group Lebanon og
har sitt hoved kvarter i Naqoura. De er del av UNTSO,
United Nations True Supervision Organisation
som har
posisjoner
i store deler av

i en Norbatt

MidWsten.
Særmerker
seg
med sine hjemlands uniformer
og ved ikke ~ g~ med v~pen.
Team Sierra har tilholdssated i
Ebel-Es-Saqi og tilbringer det
meste av dagene i bil rundt i og
omkring Norbatt AO. Lederen
for Team Sierra er den svenske
majoren Christer Allden, men
ellers er det folk i teamet fra

bil.

Nederland,
Finland,
og
Australia. De fleste som har
mott dem vil vite at alle er godt
orientert
om forholdene
i
omr~det v~rt. De er dessuten
hyggelige
og
omgjengelige
karer s~ hvorfor ikke benytte
sjansen til ~ stille dem et
sporsm~l om ting du lurer p~
neste gang de dukker opp?

Ny motor i
Norbatt bil

7
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FLITTIGE FOLK PA PI-HOYDEN

i

Pl-troppen er av naturlige grunner vannske/ig å samle ettersom de har hele A.O. som arbeidsområde. Men her er hvert
fall flesteparten fotografert ved bommen inn til PI-hoyden. Troppsjef It. Jacob Wiersdalen midten.

i

H

er
vi det riktig
bra!har PI-hoyden
er
beste plassen i hele AO, ingen tvil om det, sier Terje
Johannessen. Han vet. nok
hva han snakker om Johannessen. Det er ikke forst kontigenten han tilbringer i
Libanon. Tre ganger tidligere
har han vært her. q'eren.
U'eren og 12'eren. og aUe
gangene: SelvfOlgelig p~ PIhoyden ...
Tilsammen bor der 36

mann p~ PI-hoyden. De er
alle spesialister p~ enten:
Mineklarering,
«skateboard», maskinkjoring, eller
de er h~ndplukkede h~ndtverkere.

De bygger OP'er, CP'er og
arbeider med vedlikehold av
veier og bygninger. Ved siden
av franskmennene er de ene
om mineklarering . Mens
franskmennene
har
hele

Uten mat og drikke ... osv. Kokkene, Stig Austheim og Knut
Andersen deler ut frukt til Asbjorn Sæveland, Trond Tet/ie, Tor Dah
Terje Johannessen og Jarle Kind.

8

UNIFIL A.O. som ansvarsomr~de, har PI-troppen
NORBATT A.O. hvor de i
hovedsak har ansvaret· for
mineklarering og hvor de tar
seg
av
forskjellige
sprenglegemer som gjevnlig
dukker opp.

«FALKOYE» er navnet p~
PI-troppens
utrykningsstyrke. Styrken kan opptre som st6tte for andre
enheter, og kan rykke ut for ~
ta seg av b~de miner,
granater of sprenglegemer .
- Joda, vi har det bra her
p~ PI-hoyden, sl~r ogs~ troppsjefen, It. Jacob Wiersdalen
fast. Vi er en egen liten stat i
staten. Vi er gjeng med individualister. ..

Fra PI-hOyden g~r der
ogs~ ut nattlige patruljer som
til forskellige tider sjekker at
det ikke finnes veibomber
langs veien hvor vi ferdes.

Utbedring av egen stillinger må også til. Her er det Atle Kjihl, Owe
Bratland og Kai Wang som er sving.

i

PI-troppens sterkeste: Trond Tetlie (t. v.j Kai Ove Olsen, fenr, Asbjom Saveland, Jarle Kind og Rune Sparbo.

Detteser nok værre ut enn hva det er. Buret som Kai Ove Olsen og
Jarle Kind har tatt plass er bygget for & beskytte agregater for
uvedkommende.

i

En av PI-troppens spesialiteter: «Skatebording». Her er det «skater
teknikens
-fantomet » Arild Nordang som gir en innforing
finurligheter. Fra venstre: Knut Andersen, Lars Clementsen, Kai Ove
Olsen, Tor Monstad, Gunnar Hope og Trond Tetlie folger noye

i

med.

Arild Nordang fastsl&r kalliberet p&en granat mens Jarle Kind (t. v.),
Svein Dalheim og Ole Enger ser p&.

i

Super-veteran Johannessen trives godt PI-troppen med tre kontigenter bak seg allerede. Her viser han fram en vei-bombe som han
sin tid var med p& & uskadeligjore.

i
9

H

er
er majoren
som
bestemmer
din rekap!
Men hvor mange rekaper det
blir denne gangen, det vil han
enn~ ikke ut med. -Kom igien
den
15. mars,
da skal
resultatet
være klart, sier
major Per Christensen
sjef
for FN-kontoret p~ Onsrud.
Til grunnlag
legger majoren i farste rekke vekt p~
folgende tre punter:
Kontinuitet i stillingen, mangel
p~ sokere hjemme, og sist,
men ikke minst, anbefaling
fra sjef som belonning for
god innsats. S~ spors det da!
Med forti ~rs offiserstjeneste bak seg, har Per
Christensen meget god trening i ~ bedomme mennesker.
Og det ·er jobben hans i dag.
- Jeg tar selv ut alt befalet
til
bataljonen
ut
fra
soknadsbunken
p~ pulten
min,
mens
staben
min
organiserer
soldatene.
Men

Major Per Christensen fotografert på Norbatt plass, da han var på besdk for kort tid siden.
det er farst n~r jeg kommer
ned her jeg ser resultatet av
v~rt arbeide, og det er alltid
like spennende. Ut fra samtale med batalionsjefen
og
kompanisjefer
har
jeg
f~tt forst~else for at det ogs~
denne gangen har g~tt greit,

forteller han.
Major
Christensen
har
vært sjef for FN-kontoret
siden 1981, og understreker
at jobben er den mest interessante han har hatt til
dags dato. Og selvfolgelig
har
han
selv
ogs~

tjenestegiort
i Libanon,
kontigentyu V som S-4.
Og mens dette leses er majorne forh~pentlig vel tilbake
i Norge, travalt opptatt med
~ legge siste h~nden p~ verket
med oppsettingene
av Norbatt XVII, LYKKE TIL!

Kvinneinspektoren

!

Sammen
med kom
oberstogsa
Odd Enge,
kvinneinspekt6ren,
oblt.
Elisabeth Sveri og konsulent
i
forsvardepartementet
Aslaug Lund, p~ besok.

Damene hadde en meget
travel uke i A.O. De var
rundt p~ en rekke posisjoner
og de fikk de fleste Norbattvinnene i tale. Det ble ogs~
arrangert
et kvinnernote
i
Ludvigs bar hvor en rekke
aktuelles ting ble diskutert.
Der var ogga FDI-4 ledelsen
og bataljonsjefen tilstede.
Damene
gav uttrykk
for
stor tilfredshet med hensyn
til sitt inntrykk av kvinners
tjeneste i Norbatt.
10

i

Kvinneinspektdren, ob/t. Elisabeth Sveri og konsulent Aslaug Lund forsvarsdepartementet på
besdk på 4-19 tel/epost. I bakgrunnen oberst Sigurd Friis og oblt. Hans Ruud, sjef Forsyningskommando DKO.

Normaintcoys nye "hemmelige våpen"

Normaintcoys

hye «hemmelige

Selv
nok

våpen».

James
Bond ville
speret oynene
opp
tok han turen til Normaintcoy i disse dager. For tident
legges nemlig siste h~nd p~
den nye eskortebilen, som s~
avgjort kan m~le seg med
007's Aston
Martin
hva
slagkraft
og
skjulte
overaskeIser ang~r.
Eskortebilen
som er en

special-ombygget
J-20 Jeep,
er utstyrt
med to stykk
mitraljoser p~ planet. Skytterne sitter i hver sin sving bare stol som raskt kan
bevege seg rundt.
For ~ hindre uonskede
forbikjoringer,
er bilan ogs~
bilen utstyrt med et meget effektivt
diesel
roykleggingsutstyr
som totalt tar

sikten fra biler som m~tte
prove ~ presse seg forbi
eskorten.
Bilen er ogs~ omkranset
med en solid st~lramme som
gir ekstra beskyttelse ved dytting og pressing, 2 stk. wirekuttere og 2 stk. lyskastere
som beveger seg synkront
med hver sin mitraljose.

Superbilen
rommer
tilsammen plass til 2 skyttere
og 2 hjelpemenn p~ planet, og
i forerhuset eskortebefal og
vagnforer.
Bilen som bærer navnet
MAO MAX Il, er i sin
specialu tgave
Laget
av
eksperter
i Normaintcoy,
med
fenrik
Odd
Magne
Olsen som primus motor.

Pr6ving av roykleggingsutstyret.
11

Verdens
hoyeste
UNIFIL
••

-

pOSlSlon
...•..

Tjenesten
utsikte

men
ererfinhard,
her oppe
fra 4-14, forteller karene p~
verdens
hoyest beliggende
UNIFIL posisjon, 1967 metter over do de-havet.
Til sammen er de seks
mann. Ett OP-lag og ett
patruljelag.
Dagtid er det
vanlig tjeneste om en ikke
har vakt, s~ særlig mye fritid
blir det ikke. 16 timers jobbing i dognet er vanlig. Men litt tid har vi da til
«syklubb-tjeneste»,
soling,
om vært er pent, kabal, sjakkspilling of TV-titting.
Vi
trives her oppe og vi har det
bra.
Mandag
er
fast
hellikopterdag.
Da f~ vi forsyninger floyet opp. Men vi
har ogs~ daglig besok av
lokale
handelsmenn
som
spaserer hele veien opp fra
4-13, med b~de cola, kassetter, sjokolade og kjeks. Og
den lokale «donkeyen»
bringer oss vann.
Ellers
synest
vi beste
velferden er Radio Norbatt,
posten og maten, forteller

de.
Da «Blue Beret's «utsend te var p~ besok, var det Jonny Gjesholm som hadde fast
h~nd om matlagingen.
Og
det var et fantastisk m~ltid
han vartet opp med, skjont
visse betenkligheter gav han
uttrykk for: «Det er skummelt om dame f~r snusen i at
jeg kan lage mat».
Generatoren
var

4-14, verdens hoyeste UNIFIL posisjon.
Langdal, Halgrim Halvari og korporal
12

Her ser vi: Patru/jehunden Ali, Jonny Gjesholm, Alf Petter
Inge Hildrum. Bak:' Roger Alstad og Jarle Knvtsen.

utav

fungsjon etter et lynnedslag,
og med solen fra en skyfri
himmel, sno, og om kvelden
starinlys p~ bordet, var det
mrmest p~ske p~ 4-14, midtveis i februar .. ·

Korporal Inge Hildrum, Alf Petter Langdal, Halgrim Halvari, Ali og Jarle Knudsen med endel
«smelleting>;som er funnet området I6pet av de siste måndene.

i

i

Jonny Gjesholm på OP-vakt.

Plassen er godt utnyttet på 4-14. Her et glimt fra den kombinerte
såvesalen og «gaupen».

Patruljehunden Ali liker seg
godt snoen på 4-14.

i

Mandag erfast helikopterdag på 4-14. Korporal Inge Hildrum tar seg
av provianten. I bakgrunnen en smilende fenrik Kalus Martiniussen.

«Syklubb-tjenste». så mye fritid blir det ikke. Her er karene samlet
til ære for fotografen.
13
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_Muskler

l Normaintcoy

_

i

- Det er krefter bak berningsseksjonen Normaintcoy. Her Steinar Do/den, Stein Kyrre Lund, Tore Kar/sen, seksjdnssjef Gis/so Aas,
Morten HaRe, Roar Gjengseth og Terje Daffinrud.

D

et
er ikke
som
stopper
dem,myebergningsgutta
i
det
norske
verksted-kompaniet
i Tibnine.
RECOVERY
SECTION stc1rdet p~ uniformene
og de er like populære hos
alle parter i Sor-Libanon.
For uansett hvor de kommer
vet folk at de har noe som
svært f~ andre har i omr~det
- rundt 1500 hestekrefter
fordelt p~ fem kranvogner
som lofter eller drar hva det
skal være. Og fagfolk som
vet hvorden
utstyret
skal
brukes.
Selv om UN-oppdrag alltid
g~r foran
betyr
maskinparken
likevel at bergningsseksjonen er i stand til ~
ta p~ seg sivile oppdrag.
Vanligvis er rundt en tredel
av arbeidet tjenester for sivile
i omegnen og s~ populære
har de blitt at det er lempet
p~
sikkerhets-forskriftene
for
kjoring
med
hergningsvognene.
De er sjelden
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eller aldri involvert i episoder
av noe slag.
- Det betyr ikke at vi tar
alle de oppdrag vi blir bedt
om, sier seksjonssjef
lbytnant Gisle Aas. Her om
dagen m~tte jeg avsl~ en
foresporsel
om ~ lbfte en
blandemaskin
opp p~ en
lastebil. Vi har ogs~ sagt nei
til ~ lbfte av jernstenger fra
en trailer n~r det bare tar litt
lenger tid ~ flytte en. S~ folk
er nok blitt litt bortskjemte
av hjelpen v~r.
Det er populært ~ jobbe i
Recovery.
Ryktene
gikk
allerede
i
opplæringsperioden p~ Helgelandsmoen, og gutta sto i ko for ~
f~ jobbe p~ bergingsvognene.
Og det er ikke uten grunn at
tjenesten er attraktiv. Der er
neppe ~ ta i for hardt ~ at:
bergingagjengen
er de mest
populære
FN-soldatene
i
Tibnine.
Ofte vanker det
b~de den ene og den andre

paskjonnelsen. Men viktigere
for dem er at de kommer seg
mye rundt
omr~det. Og det
g~r aldri rutine i noe av det
de gjor. Dessuten er de s~
godt som sjolhjulpne med alt
ave reparasjoner og det svekker no heller ikke akkutat
avdelingsfolelesen
of
samholdet.

i

Men det er ingen latmannsjobb og Aas har regnet ut at
hver av gutta har ca. 20 overtidstimer i uka hvis vi regner
ut fra norske forhold. Det er
heller ingen som viker tilbake
for ~ jobbe i fritida for ~
holde bilparken i orden, Kjempejobb,
er omkvedet
fra muskelgutta i Tibnine.

JEyn-Gordon l

K

j6kkensjefen
i Normaintcoy,
fenrik
Per
Holtskog er s~ avgjort en
«glad laks». Han liker alt
som har med bading og vann
å gj6re. Egentlig burde han
bodd i Bergen, men til vanlig
bor han i Oslo. Holtskog har
dykking som lidenskapelig
o
.... ;
hobby.
og
pa
matfatet
foretrekker han selvf6lgelig:
Fisk og skalldyr ...
Det er fenomenale

Tross
var bare
jeg
heldig. alt,Det s~
er nok
de færreste som har vært

muligheter for dykking her
på disse kanter,
forteller
Holtskog. -Utstyr f~r man
kj6pt for ca. halvparten av
hva det koster i Norge, og en
tur i dypet i det kystallklare
vannet, i Sharm EI Sheik
h6rer s~ avgjort til de store
opplevelser.
Dykkersertifikat
m~ man
ha. Det kan vær lurt ~ ta her
nede er interessert. Blant annet har vi fin kontakt med
Agwa, Sport
som driver
kursvirksomhet.
Ett kurs av
en ukes varighet koster 120,
og strekker seg over en uke.
Da f~r man teoretisk
og
praktisk opplæring i dykking. Men i tillegg m~ man ha
10 dykk for ~ f~ sertifikatet.
Er man en gruppe p~ 10 personer eller fler, oppnåes forskjellige fordeler. Men husk:
Vent til du tatt kurset f6r du
går hen ~ skaffer deg utstyr.
Da vet du mer hva det dreier
seg om, r~der Holtskog.
Per Iioltskog er i det sivile
liv kj6kkensjef
på Ullevål
Sykehus, men har arbeidet
som kokk og kj6kkensjef
rundt om i hele Oslo. Han
har også en rekke år bak seg
på de syv hav hvor han bl.a.
har seilt som l.kokk
p~
l.klasse på Oslofjord.

Kjokkensjefen i Normainlcoy, fenrik Per Hollslag har dykking som
hobby
I HV-02 er Holtskog forsyningsleder ,
aktiv
siden
1970. Men om sommeren
pakker han kofferten og drar
til Hvaler. Der boltrer han
seg i vannet, og har en delt

oppsynsmannstilling.
S~
sp6rs det hvordan det kommer til å gå med sv6mmingen
på Hvaler i ~r da? Ryktet
forteller at det blir 3-kap for
kj6kkensjefen.

truffet
av et lyn og kommet .
o
sa lett fra det som hva jeg
gjorde, forteller Roar Haahjern (21) fra ålesund.
- Det var da jeg sto på
vakt i OP'en på 4-14 at det
skjedde
Lynet
traff
megivenstre
skulder,
gikk
ned langs siden og ut i låret.
Jeg skj6nte med en gang hva
som hvar skjedd, men f6rst
da jeg så at det kom r6yk ut
fra klærne mine, og det
luktet brent, ble jeg redd. Jeg
slo p~ klærne for å ~Iukke
varmen,
og tenkte at her
gjelder det å komme seg ut.
Men da jeg skulle reise meg
opp fra stolen jeg satt i,
merket jeg at jeg var delvis
lammet p~ ene siden.
Jeg la v~penet over ~pningen i gulvet, og pr6vde å
klatrened,men
glapp taket og
ramlet ned på betonggulvet
to meter nede. Med AG'en
som krykke bakset jeg meg
så retning lagsleiren ca. 60
meter
unna.
Jeg
falt
overende
tre-fire
ganger.
Heldigvis
Fikk en av karene
"
o
oye pa meg, og hjalp meg
inn.
Klærne ble hurtig fjernet
og sn6 hented inn og lagt p~
branns~ret.
Det
lindret
smerten, og resulterte også i
begrensning av skaden.
Bataljonslege,
major Jon
Fosså sier i en komentar at
Roar Haahjem
ikke vil f~
varige men etter uhellet, og
at han regner med at han vi
være i tjeneste igjen i 16pet av
en fjorten dagers tid.
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SPORTS

Norbatt

og Normaint
coy til

i

topps luft
og vann!

D

et hersker liten
tvil omi
hvilken
nasjon
UNIFIL som detter halv~ret
er best i idrett. B~de Norbatt
og Normaintcoy
har i lopet
av de siste store mesterskapene tatt godt for seg av
premiebordet .
I 10.000 meter terreng16p i
Naqoura
kom tre av fire
klassevinnere fra Norge og i
svommemesterskapet
var det
mord menn og kvinner til
topps I samtlige seksoveiser.
Det st~r forts~tt UNIFILmesterskap
igjen,
men
fore16pig m~ nok Norbatt
erkjenne at lillebror i Normaintcoy
er et hestehodet
foran i kampen om hvilken
norsk avdeling som ligger
best an. Men Norbatt har
lovet revansje i infanteriopet
som er forskjovet til' 27. mars
og der Norbatt
stiller p~
hjemmebane.
Trangt
om
plasssen på
seierspallen French Log der
svommemedaljene ble delt ut.
Her er det utdeling av premier
for 4x50 meter fri. Norbatt nr.
f, NMC nr. 2 og Finnbatt på
tredjep.

i
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SPORTSI

Jubel i den norske svammeleiren

er det en forutsetning & m&tte kunne lape for å jobhe på tannlegekontoret i Saqi? Gull til Jon Toverud og bronse til assistenten
Wenche Nilsen.

j~ -

Anne-Grete Tammer&s har nok hittil st&ttfor den beste enkelprestasjonen. l dameklassen tok hun begge farsteplassene og ville nok ogs&
ha vært p&et norsk farstelag derson det hadde vært arrangert stafett
ogs&for jentene.
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Tibninelaget best av de norske sammenlagt med en tredjeplass p(} IOOOO-meteren Naqoura. Her ledet an av den beste terrenglaperen
UNIFIL, Oddvar Nilsen (t. v.)Ellers: (j. v:) Alf Martin Halvorsen, Tarjei Klyve, Sviin Gangås og Thor Gjesda. Kenneth Eriksen og Hand
Kristian Laken var ikke tilstede la bildet ble tatt.

i

Også i bridge!

Trangt ved innkomsten.
Det
var bare s(}vidt ikke oberst Friis

i

i

Mer gull og heder ble det
UNIFIL-mesterskapet
Bridge der lege Jens Grimstad og tannlegejon
Toverud gikk til topps etter en jevn kamp med irene. Begge gir ros til Normaintcou for et upaklogelig
arrangement.
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ble kjart ned p(} m(}lstreken.
Men et arrangement som de
fleste hadde noe (} utsette på
var ikke nok til (} ta fra Friis
klasseseieren .

I

For mange
trafikkuhell:
- De fleste trafikkuhellene
Norbatt
XVI har vært
unOdvendige og skyldes i stor
grad
uoppmerksomhet
og
uforsiktighet.
Det er Mp-sjef,
16ytnant
Finn Solbakkken
som sier
dette etter at det er klart at antallet uhell er hayhere n~ enn i
forrige kontingent. I desember
ble det registrert i alt 12 uhell i
trafikken og midtveis i januar
ser tallet for denne m~neden ut
til ~ bli det samme.

utl~n og om ikke lenge kan vi
vente oss kontroller av denne
typen. Likevel er ikke tallene
hittil alarmeredde og Solbakken har godt h~p om at
kjareferdighetene
skal komme
seg i lapet av perioden slik det
har skjedd
i andre
kontingen ter . Dessuten er det et
faktum at i de ulykkene der
sivile har vært innblandet er
det disse som har hatt skylden.
dettte har f.eks vært tilfelle i
de to front-mot-front
kollis-

Det er tendenser til at nordmennene kjarer for fort i eget
AG, men i enklaven er folk
blitt flinkere til ~ holde fartsgrensene. Likevel er Norbatt
p~ bestillingslisten
for de to
radarene som UNIFIL har til

jonene vi har hatt, begge ved
Et Taibe.

i

Men det er alts~ ingen grunn
til ikke ~ minne om at vi har
med menneskeliv ~ gjare og at
vi ikke kan gjenta for ofte:
Kjor forsiktig, sier Solbakken.

ForelOpig har vi ingen radar til fartskontroller,
metoder, sier MP-sjef 16ytnant Finn Solbakken.

men vi har andre
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Nybygg til staben og transporten

i

Den 50 kvadratmeter store stuen er allerde tatt bruk, og samtlige er meget godt fornoyd med resultatet. Det er et meget fint w'heide
some er utfort. Gulvet er flisbe/agt, og en av veggene er k/edd med veggerfra amerikanske de/kasser. Det utgjor et håde or?,ina/t og pent
panel. Det er Nils Herskeda/ som har vært an/eggsbas og primus motor for byggearbeidet. på hi/det ser vi bak fra venstre: Eriksen, Herskeda/, Bruse/and, Larsen og /oding. Forand fra venstre: Magnesen, Granoien, Pedersen, Lysaker og Arnesen. Ikke ti/stede da hi/det h/e
talt: Arnone, Nyhus og K/yve.

Vellykket
kompaniaften:

N~

folkvar
hjemme
ha.skulle
sett oss,
gjennomgangstonen
da stab'skompaniet arrangerte lirets
fOrste grillparty utendOrs 19.
februarfDet var nli forresten
ikke varmere enn at det var
best med feitjakke. Det var
mat i lange baner langs" hele
terrassen foran spisemessaog
inne var det dans til trekkspill og underholdning.
Skal vi tro applausen var

det lege Svein Fjerdingstad
og tannlege Jon Toveruds
sanitetsvise som gjorde stOrst
lykke. Ikke minst takket
være talentfull dramatisering
(se bildet). Slividt vites tar
stabskompaniet sikte pli li arrangere ny kompaniaften j
begynnelsen av,&.mai og
lOftene om storslagenhet er
sli vidtgliende at vi ikke tOr li
sette dem pli trykk.

(f, v;) Kaffa Toraasen, Car/Erik Lunde og, Sarah-Jane Ellingsen g;Or
livet surt for pasient Per Otto Knudsen. Som illustrasjon til
sanitetsvisa.

Indrebo, Wo/dseth og Bjerkvik

i uvant mat ka.
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Den syngende "Dollar GolI"
i Saqi!
- Jovist er jeg bataljonens
rikeste mann! Sammen med
mine
medarbeidere,
ass.paymaster
It.Hans
Rune
Nicolaisen og skriver Josef
Frantz Luckasjovitz, betaler vi
ut mer enn 13 millioner norske
kroner i lopet aven
trem~neders periode.
Arsomsetingen er heller ikke
til ~ beklage seg over. Den ligger p~ ca.50 millioner kroner,
s~ butikken den g~r skikkelig
bra den, forteller bataljonens
paymaster, Bjorn Amundsen i
all sin bergenske beskjedenhet.
- Alle er innom her i IOpet
av kontigenten, og jeg regner
med at jeg forlengst har hilst
p~ de fleste. Butikken g~r i
dollar, med et lite unntak for
IOnn til noen sivilansatte.
Amundsen har ogs~ gjort
seg bemerket som litt av et
orgel fantom . Julaften hadde

BEAUFORT-FESTNINGEN
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Bataljonens rikeste mann, Paymaster Bjorn Amundsen.
han sin deby som kirkemusikker da han spilte ved gudstjenesten i Saqi. Han er ogs~
primus motor i bataljonens
sangkor som sang en rekke
steder i AO i anledning julen,
og som vi h~per ~ f~ hore mere
t

il.

Ogs~ er han super-veteran.
Tre kontigenter
har han p~
nakken i samme jobben, s~
han vet obsolutt hva han snakker om n~r det gjelder kroner,
ore og reiseregninger:
Normaincoy XI, Norbatt XII og
Norbatt XV I.

Paymasteren er dertil meget
glad klassisk musikk. Legger
man turen innom p~ disse
tider, kan man om man er
heldig f~ lyttet til tonene av
Edvard Griegs forbudte symphoni. For tiden er det den
som st~r hans hjerte nær.

i

På kjoretoyet skal
storfolk kjennes!

D

et
er myemensteinikke i
Lebanon,
stein slik vi er vant med det

v

fra
Norge.
S~
skal
fjellklatrere
f~ trening m~
nye metoder tas i bruk. Entusiastene i Saqi har funnet
seg en hovelig husvegg der de
leker seg sammen med firfislene.
En historie til er det for-

'.,",
",","iIi;j

i

bindelse med dette bildet.
Plutselig en dag fant PlO-ene
en film p~ skriveborded som
vi ikke
kjente
til. Ved
fremkalling viste den seg ~
inneholde blant annet dette
bildet. Hvem fotografen
er
vet vi dermed ingenting om
- bare at det ikke er Tor
Egelien. oDet er nemlig han
som er pa veggen.

Kjor forsiktig!

NORCOs nye stolthet -,ta plass! Korporal Hilde Johannesen og
16ytnant Svein Hillestad.

'S ~
den lenge
alts~
- er den

kommet
omtalte
Mercedesen.
Den
norske
kontingentsjefen
har lenge
manglet
en
representasjonsbil til erstatning for en
som for lenge siden
er
kassert. Og det er vel de kontingentsjefer som kommer til

~ kaste Backer
mIsunnelige
blikksom
p~
oberst
eller andre
m~tt f~ kj6re eller være
passasjer
i den nye hvite
stoltheten. Ryktene g~r s~gar
at Foce Commander
kunne
tenke
seg ~ bytte
ut
Chevroleten.

,
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Ring hjem!

O

misder Norge
er filialen
av
Radio
«i boks»,
bokstaveig talt. Tidligere
m~tte man g~ p~ vannhoyden
for ~ ringe hjem
til
gamlelandet, og det var ikke
alltid like lett ~ unng~ ~ hore
hva som ble sagt inne i gaupa
n~r man sto utenfor.
Heller ikke alle la særlig
diskresjon p~ seg, og flere
har nok f~tt seg mang en god
latter i telefonkoen. Selv om·
ingne
lyttet
offisielt,
naturligvis.
Men n~ er det alt sa lagt
opp egen linje til Norge i
velferdshuset/Ludvig's bar i
Saqi.
-chris-

Ola Christensen

prover den nye Radio Norge boksen.
MAJOR

Ole Bygd&s
GAUPE-NILS
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(til Myre) og GAUPE-NILSEN

p& vei til GAUPEN.

I SAERKLAS:~E

