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pA TO HJUL I SVINGENE
TIL STATSMINISTEREN
D

et varp~tilfeldig.
At jeg
hilste
den libanesiske
statsministeren KARAMI, sammen. med Force Commander, generalmajor Hegglund i Vest-Beirut. Jeg hadde
bare hengt meg p~ n~lget, og
plutselig stod jeg og hilste p~
en gr~h~ret, eldre mann i et
gedigent kontor.
Men la oss la historien fra
begynnelsen.
Jeg var i Vest-Beirut for ~
trykke BIue Beret. Den andre
dagen sa den ·norske MovCon
kapteinen, Rolf Moen, til
meg; - idag kommer Force
Commander p~ uventet
besOk.
o
Det er bare noen sa som vet
hva han skal gjOre her i Beirut,
men vi skal være med i
eskorten. Det bOr du være med
pt Vi kjOrer ikke akkurat
sakte ... »
Jeg slo til, og noen minutter
over klokka elleve startet vi
opp utenfor UNIFIL House i

l full fart b.ver det ut av VIP-flighten og inn

Vest-Beirut.
Det skrek i
bildekk fOr vi var ute av
porten. Jeg holdt tak der det
var noe ~ holde seg i. Kaptein
Moen hadde ikke overdrevet.
Vi suste ned den ene gaten. Og
opp den andre. Vi l~ som tredje bil. Bare sj~fOren i den
fOrste bilen visste hvor vi
skulle. Bil nummer to var

RRlESJEN

Vi
raser
ut
av fart halser vi som haren foran
statsministerens palass. I full jakta. Gatene blir smalere og

i den skuddsiker

bilen med Force Commander.

UNIFIL 1 Lima. Bilen som
Force Commander bruker n~r
han er i Beirut. Et amerikansk
glis med mOrke og tykke
skuddsikre vinduer.
Det fOles ut som om vi er
deltagere i et rally. Etter et
kvarters
kjOring
dukker
strandkanten opp. Vi svinger
smalere. Farten hO,yere og
hOyere. Dette kan da umulig
g~ bra?
SelvfOlgelig gjOr det ikke
det. Akurat ved utgangen av
en nitti graders sving, er det
br~stopp. Vi ser det og greier ~
stoppe. Det gjOr ikke MP bilen
bak oss. Bang og krasj i
bakparten
p~ oss. Joda,
trafikken i Beirut er seg selv
lik, ikke sant, veteranene p~
transporten?
Bildet viser MovCon kaptein Moen etter endt tur, med
bulken og den ulykkelige MPkorporalen fra Irland.

inn p~ en parkeringsplass og
stopper. Det varer ikke mange
sekundene fOr de kjennelige
flappselydene svirrer i luften.
Det hvite UN-helikopteret ligger like over bOlgene, og settes
ned fem-seks
meter
fra
UNIFIL 1 Lima.
Force Commander spretter
ut. Sm~lOper mot bilen med
lutete rygg. MP-mannskapene
er ute og sikrer. Med la·
dearmen nede peker AG - ene i
alle
himmelretninger.
Sekunder senere er den finske
generalen trygt inne bak
skudd sikre vinduer.
Vi lOper inn i de andre
bilene. UNIFIL 1 Lima er
allerede ute i den tette Beiruttrafikken som har kjOrefelt og
retning etter behov. Vi raser
avg~de. Verre enn fOr. Den
fOrste
turen
blir
bare
barnematen. Det g~r sikk-sakk
mellom
biler,
hester,
salgsboder,
syklister,
barnevogner og forskremte
~

---------------------------------------------------------------------------""

katter. Kaptein Moen ligger p~
tuta. Vrenger og vrir p~ rattet.
Banner og svetter. Bilen fyker
opp i sytti kilometer i timen. I
den tetteste bytrafikk du kan
tenke deg. For s~ ~ bli
br~bremset ned. Det g~ fort.
Skrekkelig fort. Kamera mitt
henger og dingler rundt
halsen. Som klokkestrengen
p~ dommedag.
Det er umulig ~ holde seg
rett i setet. Vi kommer til et
stort kryss. Force Commander
har allerede kommet videre i
det korkede krysset. Med en
lokalkjent sj~.f~rved rattet har
han en fo!'del. Vi st~ bom fast
og ser bare bakparten til
UNIFIL l Lima forsvinne.
- Faen heller, sier kaptein
Moen, og setter bilen i gir. Vi
bruker Passaten som en rambukk, og dytter de sivile bilene
unna. Pussig nok f~r vi bare
smil og vink tilbake. Og tar
opp jakten p~ Force Commander. Et par gater senere er
vi igjen rett bak. Fortsatt er
det ingen som vet hvor vi skal.
Det gjelder bare ~ henge pt
«Og ~ h~pe at bilen holder»,
som Moen sier det. Plutselig
svinger UNIFIL 1 Lima in p~
en g~rdsplass. Vi stopper utenfor et stort palass. Med
væpnede vakter overalt. Leb
Army.
Force Commander er ute av
bilen f~r den st~r rolig. Det
lukter svidd av dekkene p~ alle
bilene.
Generalen tar trappen i tre
og tre trinn. Vi andre skal
vente utenfor. Men jeg klarer

i

UNIFIL
Lima er allerede ute Beiruttrajikken.
barnematen sammenlignet med denne.

ikke ~ dy meg. Og g~r etter
Force Commander. Og blir
den
fjerde
i
f~lget.
I indian busk og full GRU.
Vi blir sendt inn p~ et gedigent
og
luksuri~st
kontor.
Force
Commander,
adjutanten og den finske sjefen
p~
UNIFIL
House.
Og jeg.
Hvor er vi? Hos hvem en vi?
En eldre gr~h~ret mann
reiser seg. Vi hilser alle sammen p~ hverandre. Det er tjukt
av fotografer og filmteam i

Vi raser avg rde. Verre enn j r. Den j rste turen blir bare

rommet.
Det
utveksles
Mflighetsfraser. Etter et par
minutter blir vi vist ut av rommet. Det er bare Force Commander og den eldre mannen
tilbake. Utenfor d~ren st~r adjutanten og jeg.
- He is a nice man, the
Prime Minister in Lebanon,
sier han med sitt spesielle irske
tonefall.
Og fillern, tenker jeg, og
later som ingenting.
PlO

Vi er like hele da Fe og stabssjejen

i

i

Lebarmy skal inn ti/lunch. Kaster oss
en kald:'l. Nervene holdt svidt det var.

Endelig fremme
Vi stopper opp utenfor et Hagenstuen from NORBATT.
gedigent palass. Stort og im- Nice to meet you ....
Etter bare noen minutter
ponerende og med flust av
vakter rundt, vopnet til ten- m~ vi ut igjen. Det er bare Fe
nene. Etter smal~ping i diverse som er igjen. Minuttene tikker
store trapper et vi fremme ved og g~r. Vi setter oss ned og tar
ei eiked~r. Vi blir vist inn i et en ekstra tekopp. Endelig sp~r
rom der det sitter en eldre FCs adjutant meg; he is a nice
gr~haret mann. Jeg har ikke man, the Prime Minister?
sett ham f~r, men vi hanJeg har v~rt og hilst p~
dhilser i alle fall. - Good Libanons statsminister. Vi var
morning,
this is captein fremme.

T

BLVE BERET

I 4-17 OF LAGT NED
Kaptein
Morten
Hagenstuen
PlO

Fenrik
Per-Arne
Jeremiassen
ASS PlO

N~ er 4-17 OP historie. Den
15. august ble den offisielle
handover
foretatt
mellom
representanter for den norske
FN-bataljonen og sivile myndigheter.
Det var etter forslag fra
NORBATT at Force Commander ble bedt om ~ vurdere
en nedleggelse av OP 4-17,

som ligger inne p~ en
kirkeg~rd, ute i enklaven. FC
var enig med NORBATT, og
uten ~ kaste bort mer tid ble
OPen ryddet bort, og stedet
pusset opp igjen, slik at det
ikke skulle være igjen synlige
tegn p~ at norske FN-styrker
hadde vært der.
N~ har KpB f~tt en s~rt

IS-log FN-kontoret klare I
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Det vil i utgangspunktet
ikke bli aktuelt ~ gi soldater
eller befal andre gangs rekapp.
Unntaket kan være i spesielle
stillinger hvor det er lite
kvalifiserte sOkere. Dette er
resultatet av samtaler S-l, major Sæther, har hatt med FNkontoret p~ Onsrud.
- VI Onsker ikke at personell skal være her p~ tredje
kontingenten p~ rad, sier S-l,
og knekker h~pet til mange
som er blant sOkeren til
rekapp, men som allerede har

rekapp fra kontingent XVI.
Dette har ingen ting med om
soldaten eller befalet har gjort
en god jobb eller ikke, fortsetter major Sæther. - Reglene
er klare; er det kvalifiserte
sOkere til en stilling fra Norge,
skal denne foretrekkes fremfor en som ville ha f~tt andre
gangs rekapp. At det kan bety
en senkning i kvalitet, har etter
FN-kontorets mening, ingen
betydning, slutter S-l, major
Sæther.

trengt tilvekst til tjenesten i
NORBA TT. Det er ogs~ p~
det rene at NORBA TT vil be
om at OP 4-16 ogs~ blir slettet
av kartet. Fra denne OPen ser
du omtrent som en blind mann
i snOstorm. Saken er sendt
videre til behandling i NORCO og UNIFIL HQ.

Fornoyd
Da sOknadsfristen gikk ut
for ~ sOke FN-tjeneste i
Libanon, hadde godt Oh;[
1000 soldater sOkt, mens fler
hundre befal hadde meldt sin
interesse. Dette er en markert
Okning fra kontingent XVII,
men det store spOrsm~et er
hvor
mange
av
disse
sOknadene som blir trekt
tilbake.
I rekkefOlge vil yrkesbefal,
vervede befal og soldater bli
tatt ut til UNIFIL. Som kjent
har to av tre i kontingent XVII
sOkt rekapp.
Praksis
fra
tidligere FN-styrker tilsier at
flere av disse vil f~ tilbud om
rekapp i absolutt siste sekund.
H~pet er ikke ute.

f

-

SKRO'f

DANS
Dette
er til
mannen
fikki
irerne
~ settesom
tenna
tapet en og hæla i taket. Det
skjedde under en hyggelig
aften i Normaintcoy,
da
Robert Hansen dro til med
gammeldans p~ toraderen. Det
var spesielt polkaen som tente
irerne. Og bedre kanllet neppe
gjOres
i
det
norske
verkstedkompaniet n~r vi iler
til med ~ fortelle at Robert
Hansen ble nummer fire i NM
i trekkspill for gammeldans
for to ~r siden.
Det er med andre ord ingenting i vegen for trekkspillunderholdning i Tibnin.

Godt med dusj
sommervarmen

•

l
De har hatt det stritt noen
uker, vannmennene i NORBATT. Siden b~de en og to
vannbiler av tre mulige i lange
tider ikke har vært p~ vegen,
har det vært svært mye ~
gjOre.
Men gutta har ikke skuffet.
De har st~tt p~ dag og natt, og
har gjort seg fullt fortjent til
ukens rose. Hvis vi hadde hatt
noen.
Lange dager til tross, det er
alltid humOr og latter n~r vannsiangen kobles p~, og den ene
av dem spretter opp p& taket
til alle dOgnets tider, og skremmer vannet aven stakkar som
ligger i sola og aner fred og ingen fare.
S~ f~r ledelsen heller tilgi at
Trond Kirvijervi kaster bort
noen liter vann til ære for
fotografen, men likefullt for
en fortjent dusj.
3

Det
er
natt
langs
hovedvegen. Langs vegkanten
g~r to fra PI-troppen med
lommelykt. De bærer splintvest, hjelm og full GRU. Tjuetretti meter bak ligger en bil og
lurer i samme tempoet. Ombord er det sanitetsmateriell og
bilen har direkte kontakt med
BN opsen. Etterhvert som
meldepunktene passeres f~r
opsen beskjed; «s~ langt alt
bra».
PI-troppen
er ute
p~
vegklarering.
S~ker
etter
miner og annen styggdom som
kan ha blitt plasert ut i nattens
mulm og m~rke,'eller kastet ut
fra en bil.
Det er hovedvegen og
israelervegen som sjekkes et
par-tre ganger i uken. PItroppen
finkjemmer
hver
eneste kvadratcentimeter
i

begge
vegkantene.
S~ppelposer IMtes bort, pappesker
snus.
Alltid
er
utgangspunktet at her er det
sprengstoff; her skal vi være
forsiktige.
Laget sjekker ogs~ selve
vegbanen, men her er mye av
problemet borte, siden vegene
for det meste er asfaltert.
Ogs~ denne natten var det
bare s~ppel langs vegkanten.
Heldigvis. Man har ikke funnet
utplassert
sprengstoff
langs disse vegene siden kontingent XII. Det var i 1984.

MARK.ERT
Det har vært en markert
~kning i infiltrasjonsfors~k i
den norske FN-bataljonen. I
l~pet av kontingentens tre
f~rste m~neder har norske FNpatruljer tatt eller avvist i alt
tjuefire infiltrat~rer . Det er
spesielt omr~det ~st i NORBATT AO de fleste infiltrat~rene blir tatt, men det
har ogs~ blitt avvist bevæpnede
personer som har pr~vd ~
komme inn vest i AO. Den
norske
kontingentsjefen,
oberst Backer sier at de norske

patruljene gj~r en bra jobb, og fleste infiltrat~rene har opp- eneste som bruker hund
at patruljevirksomheten med gitt at de er p~ veg til «mKI i patruljevir ksomheten.
hunder, til fulle viser sin rett. Israel» uten ~ definere dette
Denne siden av den norske
Reglene er klare n~r det noe nærmere.
FN-bataljonene vil bli styrket,
gjelder
s~kalte
«armed
elements» som blir tatt innenPatruljevirksomheten
i i og med at det er bedt om, og
for
NORBA TT
ansvar- NORBA TT er lagt opp slik at sagt ja til fem nye hunder, i
somr~det. De skal avvæpnes alle som vil, finner ut hvor tillegg til de tolv man er oppog snarest bringes ut av AO. patruljestiene g~r, men ingen satt med. Det er ogs~ satt av
til
fem
nye
Underveis skal de sp~rres ut, vet akkurat n& eller p~ hvilke stillinger
slik at den norske FN- patruljer nordmennene er til hundef~rere, selv om det er
n~r
~kningen
i
bataljonen 'f~r flest mulig op- en bestemt tid pK d~gnet. uvisst
Nordmennene
er
de
eneste
hundetroppen
kan
bli
gjenplysninger om hvem de er,
hvor de kommer fra, og hvor sammen med finnene som har nomf~rt.
de hadde tenkt seg. De aller patruljer om natten, men de

4
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et
vedat 0330
tiden
om var
natten
den norske
FN-bataljC'nenbleoppmerksom
p~ bilbomben like i n~rheten
av 4-25 CP. Bilen, en pickup,
var parkert p~ venstre side av
vegen n~r du kommer fra Saqi, og venstre forhjul var
punktert.
Ammunisjonsoffiseren, kaptein BjOrn Oversveen, ble vekt, Det samme ble
tre franske ingeniOrsoldater
som tilfeldigvis overnattet i
NORBA TT AO denne natten.
Som vanlig ble det sl~tt
«FalkOyealarm», og mektrop-

pen rykket ut og sperret av
vegene, samtidig som CP ene
ble stengt. Ved 0630 tiden gikk
ammunisjonsoffiseren til aksjon. Kastet sneipen fOr han
skred til verket, og ble seende
ruslende rundt den gamle
bilen.
Deretter
opp~
lasteplanet, hvor eplekassene
gikk vegg i mellom. Kassene
med TNT var plassert helt inne
ved veggen til fOrerhuset. I
hver av de elleve kassene som
inneholdt
TNT,
var det
plassert tre-fire fenghetter.
Hele systemet var forbundet til

fOrerhuset med en elektrisk
ledning,
med en vanlig
lysbryter
gjemt
under
golvmatta foran i passasjersetet. Denne var ikke koblet
til bilens elektriske anlegg
enn~, og kunne ikke ha g~tt av
fOr det hadde blitt gjort. Etterhvert kom de franske ingeniOrsoldatene til, og sammen med kaptein Oversveen
fant de ut at de ville sprenge
bort panseret, og dOrene, for
~ væresikre p~ at det ikke var
gjemt mer sprengstoff rundt i
bilen. Panseret og dOrene ble

••
Bilbomben
neholdt totalt 320
inkilo russisk TNT da den
ble funnet. Dette er
trolig
den
stOrste
bilbomben som er oppdaget i SOr-Libanon de
siste
~rene.
For
ekspertene er det umulig
~ si hvilke skader
bomben kunne ha for~rsaket dersom den hadde
g~tt av. Det samme
gjelder spekulasjoner om
hvor den var tenkt ~
skulle g~ av. Sikkert er
det at denne bilbomben
hadde lagd veg i vellinga
hvor den enn m~tte ha
blitt satt av. Og en hadde
i alle fall m~ttet bOte
med livet - sj~fOren...

bl~st til himmels, men det var
ikke mer sprengstoff i bilen.
Bare noen timer etter at
bilbomben hadde blitt oppdaget og plukket fra hverandre, var israelske styrker inne i
flere av byene, for ~ finne ut
hvem som stod bak denne
bilbomen. Den israelske aksjonen var den stOrste som har
vært NORBATT AO p~ flere
m~neder. Flere patruljer p~
opptil tjue mann utfOrte
husundersOkelser og arresterte
flere sivile som imidlertid ble
sluppet fri p~ et senere
tidspunkt.

i

STORSTE?
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4-24 OP en
orken orkenen:

i
TRANGT
VARMTOG

HARDT
D

et er imidtNORp~
dagen
BATT. P~ 4-24 CP st~r
Vederhus og Lode fra
tropp 1 KpA. Svetten
siler og stOvet gyver etter
hvert som bilene triller
forbi.
De to soldatene gikk
p~ klokka 1800 i g~r
kveld, og skal være p~
4-24 CP frem til klokka
18 i kveld. Et dOgns
vakt. Uten muligheter til
~ kjOle av vann og mat,
og
med

ett usen treh undreogfOrti~tte veps og fluer
svirrende
rundt
seg.
Dette er en hard vakt.
CP en har en hvilende
vakt fra ~tte om kvelden
til seks neste morgen,
men det blir lite med
sOvn i hullet som skal
være soveplass. Skorpioner fanges rett som
det er i sengetOyet, det er
varmt og kvamt. Vakta
p~ 4-24 CP er vakten der
du er v~ken tjuefire
timer. Ikke fordi du ikke

Det er ikke lett å vare CP mannskap når sola er på sitt varmeste, og det ikke
er kaldt vann, ellerfersk mat. Innfelt brusflasken som på noen minutter har
blitt kirkegård for flere titalls veps.

Flere
ganger
dag m~
vi svihver
av
rundt CPen «forteller de
to soldatene, Vederhus
og Lode. «-Maurangrep,
vepsestikk
og andre
krypdyr har funnet sitt
paradis p~ 4-24. Se bare
p~ brusflasken som har
st~tt uten kork i en drOy
halvtime,» sier Vederhus
og
holder
frem
kirkeg&den til et femtitalls veps. - Vi klager
ikke, og vi vet at b~de
lagfOrer, troppsjef og
kompanisjef gjOr hva de
kan, men vi syns vel kanskje at vaskevann og
avkjOling for mat og
vann er rimelige krav,
sier de to, som p~ avdelings sjef mOte i NORBATT fikk full stOtte fra
b~de kompanisjef og
bataljonssjef.

kan eller vil sove, men
fordi du ikke greier ~
sove.
Kompanisjefen, major
Kolstad, sloss med nebb
og klOr for guttene p~
4-24 CP. - De m~ f~ en
mulighet til ~ kjOle av
mat og drikke, i det
minste
m~
de
f~
vaskevannsfat slik at de
f~r vasket av seg den
verste mOkka!, sa Kp
sjefen.
BataljonsledeIsen
er
helt enig. Men hva
hjelper det n~r det ikke
fins flere vanntanker ,
kjOleskap eller vannrenner? Imens st~r guttene
p~ 4-24 CP.
Uten
vaskevann, kaldt drikkevann, fersk mat og
skikkelig soveplass. og
med daglige angrep fra
veps og maur og alskens
utOy.

i

Umulig få sove en slik kasse. Med
skorpioner og annet ut6y snikende
varme sengekla. Det hjelper ikke
om man så gjerne VIL sove - du
greier ikke.

i
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Ombudsmannen

i Forsvaret tar saken:

FOR LITE BESOK I FN-STYRKEN
Det er for lite besOk i den
norske
FN-kontingenten.
Dette skal det n~ rettes p~. den
norske
kontingentsjefen,
oberst Backer, har satt ned et
eget utvalg som la frem sin Onskeliste
p~
en
pressekonferanse i g~ natt.
Formannen i komiteen, lt
Auranaune, ~pnet p~ vanlig
vis, med skrik og skr~. Han
pekte p~ at det ikke var nok at
de norske FN-styrkene hadde
hatt besOk av DK6-sjefen, sjef
FDI4/IR4, sjef FN-kontoret,
saninspektOren for Hæren,
sikkerhetskontrollen, velferdsinspektOren, sjef Forsvarets
Hundeskole, etc, etc, etc.
Nei, her m~tte det handles
raskt. Lt Auranaune la deretter frem listen for besOk den
kommende m~neden. kjOkkensjefen, It Gunderen, skal f~

besOk av Ingrid Espelig Hovig.
Det blir servert hOnesuppe
m/loff til lunch, hOnefrikasse
til middag, og kyllingvinger til
kveldsmat. Restene serveres
neste morgen som en «hyggelig frokost», sa It Auranaune, som understreket at
denne gangen m~tte det ikke
mangle
p~
tOysyltebærtypetytt..
Veterinæren, kapt Stulen
skal f~ besOk av Sverre M.
Fieldstad, Sammen skal de
tilbrede og spise en Palestinian
Wiper. Seansen vil foreg~ i
Sansibar.
Proviant forvalteren,
It
Solvang, skal etter eget Onske
f~ besOk av Jarl Goli fra
Barne-TV; du og jeg og vi to,
og MP-laget vil etter hva It sa,
vente seg besOk av politimester
Willy Haugli. Hvordan sOke

og finne problemer, som bare
du ser?
MIO, kaptein Engebretsen,
vil f~ besæk av sjefen for etterretningstjenesten
i Norge,
kontreadmiral NN. MIO tror
kanskje at dette besOket
allerede har vært, men siden
det er hemmelig, er det vanskelig ~ si. ...
Pay-master, kapt Svelle skal
f~ besæk av Vidar Sandbeck.
Sammen skal de sitte foran
pengeskapet og synge; «kroner
en, kroner
to, kroner tre,
kroner fire ... »
Komiteen hOstet stor applaus for sin besOksliste, men
It Auranaune bl~nektet p~ at
han selv hadde invitert ned en
gammel krigsveteran for ~
diskutere emnet «Hvordan
vinne en krig i fred?». Det er
imidlertid helt p~ det rene at

det ikke er tilfelle at MRF,
kaptein Erlandsen, skal f~
besæk av Clark Gable om
emnet; «Hvordan bære en
sigarett med ærverdighet».
Dette fordi det var MRF som
lærte opp Gable.
Ikke omvendt.

o

Fn-veteran pa
GAMLE TOMTER

N

K
i
NORBATT,
oberstlOytnant
Atle
Standnes, er tilbake p~ gamle
tomter. I kontingent XI var
han KP sjef for kompani KpB,

og i 1961 var han seks og en
halv m~ned i FN-styrkene i
Gaza. Begynte som troppsass,
og avanserte til NK tropp p~ et
halvt ~r.
- Jeg ville tilbake for a se
om UNIFIL har hatt noen
misjon her nede, sier NK, Han
hadde tre ~s kontrakt etter BS
i 1959 da han reiste til Gaza og
UNICEF den 7. april 1961.
Dengang .var det en stor del
vernepliktige mannskaper som
gjorde unna de siste seks
m~nedene av fOrstegangstjenesten i FN-styrken.

Standnes, som under sin tid
som kp-sjef i NORBA TT XI
ble kjent for ~ være en stor
handelsmann. Han prutet p~
prisene overalt. - Jeg sloss
for kompaniet, sier han idag.
- Derfor hadde vi fullt opp - For at vi skulle f~ det vi
med utdanning og trening i hadde krav pt Alikevel ble
Gaza,
sier oberstlOytnant han berOmt i Jerusalem da

araberne etter mange timers
pruting ga opp, og likegodt ga
bort alle varene til den
daværende major Standnes.
Men da betalte NK for seg. To
ganger i 1961 var han sjef p~
permsenteret i Beirut over en
to ukers periode. Om det vil
han ikke si noe ....

150 Israelske

PERSON'
MINER
Under
rundt 4-20mineklarering
OP ble det
oppdaget rundt 150 israelske
personminer . Disse ble tatt
hKnd om av de franske
soldatene
som stod bak
operasjonen.
Bataljonen benyttet anledningen med det franske besOket
til K klarere ut noen andre og
litt stOrre ting, som denne
granaten som ble funnet
bortenfor 4-1BOP. Granaten
ble uskadeliggjort noen timer
senere,
under
en smule
dramatiske
omstendigheter.
Til granaten festet de franske
ingeniOrsoldatene to lunter, og
tente pK begge. Men det var
bare den ene som tok fyr. Den
andre brukte nervepirrende

D

edruene
er fortsatt
litt sure,
som henger
og
frister over solplassen til herrene Elvemo, luell og Kvernes
Normaintcoy, men om ikke

i
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sekunder pK K tenne. pK det
store bildet sees den ene lunten
brennende, mens franskmennen prOver K fK fyr pK den
siste. Det gikk bra til slutt,
som det gKr frem av det ene
bildet.

l DREVEN TYR
DetteBjOrnKs
er korporal
Martin
fra MerKker.
Han er nede for tredje-gang,
og tjenestegjOr nK i Movement
Controll i havnebyen Tyr,
noen mil nord for Naqoura.
BjornKs
steller
med
transport
av varer
som
UNIFIL kjOper av libanesiske
kjOpmenn. Mye av varene

mange ukene er det duket for
innhOsting. En og annen
smaksprOve har det blitt, sKnn
bare for Kholde seg ajour med
modningen.

I

kommer
fra
Beirut
p~
lastebiler.
Korporal BjOrnKs har sOkt
rekapp i MovCon Beirut for
neste kontingent, etter at han
de to fOrste i 1983-84 var i Naqoura. - MovCon er en fin
tjeneste, sier den tjuefire Kr
gamle korporalen som har
muligheten for sin fjerde FNkontingent.

i
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The angel of NORMAINTCOY
Det er ikke alle kompanier
som har en skytshelgen p~ lik
linje med det det norske
verkstedkompaniet i UNIFIL.
Hvordan henger dette s~ sammen?
Historien startet med at
NMC ikke maktet ~ skaffe
flybilletter fra Tel Aviv til
Norge
gjennom
NSB
reisebyrt Dette gjaldt soldater
og befal som skulle hjem i den
andre leave puljen. Velferdsoffiseren,
som ogs~ er
reiseoffiser , jobbet intenst i
lang tid med billettproblemet
uten
synderlig
posivtivt
resultat.
Plutselig dukket det opp et
brukbart tilbud i Tel Aviv. I
«King David» reisebyr~ satt
det en ung dame med det klingende
navnet
Shlmoit
Sabati. Hun kastet seg med
friskt mot inn i problematik-

ken. Selv om ventelistene p~
hver flyavgang 1M p~ fra 80 til
120 passasjerer, greide hun ~
skaffe billeter slik at samtlige
soldater fra avdelingen kom
seg vel hjem til Norge. Hvordan greide dette mennesket
dette? - Jo, ved ~ bruke fantasien og kvinnelist n~r det
gjaldt ulike flyalternativer. Til
en pris av ca. 3800 nKr har
soldatene
fra det norske
verkstedkompaniet
reist fra
Tel Aviv over blant annet
Zurich,
Paris,
London,
Frankfurt,
Munchen
og
Amsterdam til Oslo. I Amsterdam har de hatt gratis overnatting i fra ett til to d~gn p~ fem
stjerners hotell. Og alle har
kommet blide og forn~yde
tilbake etter en minnerik tur i
Europa. V~r «Engel i Tel
Aviv» har faktisk greid ~ ordne det som ingen trodde var

mulig.
Totalt har det norske
verkstedkompaniet kj~pt 165
flybilletter til midten av
august. Av diss ble 94 ordnet i
Israel, mens 71 ble kj~pt gjennom NSB reisebyrt I den
virkelige
vanskelige
reiseperioden, fra 20. juli til
19. august,
skaffet NSB
reisebyr~
skrive~ mens
og sit:r skyt3-tre
billetter,
shelgenen i Israel ordnet 41
billeter.
Uten hennes hjelp hadde
mange gutter fra Normaintcoy
sittet igjen i Israel under sin
permisjon. Men heldigvis skjer det undere, selv i v~r egen
tidsalder ...
Det norske verkstedkompaniet sender en takknemlig
tanke til Shlomit Sabati.
TAKK.
Velfoff NMC

Sommerjobb
- Det har vært en flott ti.
Jeg skulle ~nske jeg kunne
være kontingenten ut, men da
jeg kom inn p~ skolen, m~tte
jeg velge ~ reise hjem. Tross
alt er det snakk om en utdannelse og en fremtid. Selv om
tiden i NORBATT er givende
p~ alle m~ter, er det tross alt
bare seks m~neder.

DEt sa troppsjef i KpA,
l~ytnant Deraas, og MPkorporal Ojone f~r de reiste
hjem til Norge. Deraas for ~
begynne
p~
Krigsskolen,
Ojone for ~ begynne p~
lensmannsskolen .
MP-korporalen
hadde
rekap fra XVI, og fikk tross
alt med seg.~tte m~neder, for
Deraas ble det med snaut nitti
dager. For dem begge ble
NORBATT XVII en sommerjobb. N~ er de i full gang over
Mkene i Norge.

M

in jobb
mest muligi
om
hvaer ~ partene
Libanon har fore. Jeg skal informere Force Commander
om bevegelser blant partene,
om m~ter og ting som skjer.
Det er Senior Military Information Officer, SMIO, oberstl~ytnant Str~mmen, som p~
den m~ten enkelt forklarer hva
jobben g~ ut pt I en norsk
brigade ville oblt Str~mmen ha
vært 0-2, etterretningsoffiser.
Men siden UNIFIL pr definisjon ikke har fiender, har
Str~mmen og hans stab tittel
av SMIO. Oblt Str~mmen har
fem stabsoffiserer til ~ hjelpe
seg. I tillegg til bataljonenes
MIO. I NORBATT er dette
kaptein Engebretsen.
Oblt
Str~mmen har vært her i ~tte
m~neder og vet det meste som
er ~ vite om AMAL, Hezbollah, PLO, NSSP, og alle de
andre mer eller mindre store
militsene som har innflytelse
p~ situasjonen i S~r-Libanon.
Oblt Str~mmen og hans
besetning skal vite mest mulig
om alle partene i Libanon. Det
gj~r de.
9

I gapestokken
o
pa PI-h0yden:

FRA
KNUST
HJELM
-TIL

KNUSTE
EGG
- Det var jævlig.
Det hjelper ikke hvor mye fenr
Sa fenrik Stig Pedersen i PIPedersen stritter imot, i gapestoktroppen etter at han var blitt
ken skal han enten han vil eller
tatt ut av gapestokken p~ PIikke. Og så kom eggene...
Myden.
'
I noen lange minutter hadde
Og dermed slo resten av guthan st~tt i stokken, mens tene til. Da fenrik Pedersen
«alle» kastet egg og tomater satt og koste seg med en pizza
p~ han. Gapestokken er PI- en IOrdag ettermiddag, kastet
troppens humoristiske «refs», man seg over den arme manfor tabber som er gjort nen. Han sloss og kjempet p~
underveis. Her er fenrik vegen mot gapestokken, men
Pedersens tabbe, fortalt av det hjalp lite.
ham selv:
Fem mann dro han p~ plass,
- Vi var ute p~ jobb. Jeg og s~ kunne egge og
hadde tatt av meg hjelmen om tomatkastingen starte. I denne
lagt den p~ bakken. Etter noen kontingenten er det i alt ~tte
minutter kom en av de andre i mann som har blitt satt i
en lastebil, og kjOrte over gapestokken.
hjelmen. Dermed ble det til at
Fenrik Pedersen har p~ sin
jeg hadde lagt hjelmen under side levert inn protest p~ dette
hjulet p~ bilen for at bilen ikke uhyrlige angrepet p~ menskulle rulle sin veg...
neskerettighetene ...

VI BEKLAGER ...
V

isavne
beklager
at enkelte
vil
aktuelle
reportasjer i denne dette nummeret av
BIue Beret. Dette har sammenheng med at PlO, kaptein
Hagenstuen, reiste p~ leave
Jjen 27. august, og derfor
m~tte gjOre ferdig to numre
samtidig fOr han reiste.
Vi skal gjOre v~rt beste for
10

at dette skal være hentet opp
igjen i IOpet av det neste nummeret, som vil komme ut i
slutten av oktober. Etter
planen skal kontingent XVII
gi ut seks nummer av BIue
Beret. Hvis det g& iorden med
seks numre vil denne kontingenten være den fOrste som
gir ut et nummer i snitt for
hver m~ned.

HALVE SAQI
Forsyningsoffiseren,
er faglig foresatt S-4,
for
«halve Saqi». Under ham stKr
materielloffiser,
kvartermester ,
proviant forvalter
transportoffiser ,
vedlikeholdsoffiser , formann
kj(}ret(}yrep,
b(}rsemaker,
delelagerbefal,
mekaniker
beltekj(}ret(}y,
kj(}kkensjef,
leirmester ,
ammonisjonsoffiser, og agregatmek.
I tillegg er S-4 kommandornessig sjef for pay-master,
materiellregnskapsf(}rer, PX,
posten og sydame. S-4 har
ogs~ et samarbeid med Bn
legen, Bn veterinær, ingoff og
matroff samband
Dette er kjoretoygjengen pluss litt
mer samlet på verkstedområdet.
Fra venstre: Pedersen, fe?r Stakkan, fenr Jensen, korp Haugmo,
korn Solheimsnes korp Arstad, It
Olsen, Solvang, Boe, Loken,
Langås, Berg, korp Damm og korp
Welle.

Verkstedtroppen er mange, og de gjor en bra jobb. Gang på gang har de vort
rost på moter for flott innsats da det har roynet på som verst. Her er gamle,
orverdige Sinaichiefen og den andre store kran vognen som NORBA TT
disponerer, sammen med fire fra verkstedgjengen. Det et Boe og Solvang på
panseret til Sinaichiefen, som har vort med norske FN-styrker helt siden
Sinai, og Korp Haugmo og Berg på «soldekket» til den andre bilen.

Dette er guttene som holder styr på våpnene til den norske FN-bataljonen.
Det er ikke den ting
disse guttene ikke kan fikse, tror vi... Sikkert er det
alle fall at de likhet med alle andre gjor sitt beste for at NOR BA TT skal
fungere. på bildet er det korp Solheimsnes som roter! med et et magasin,
mens borsemakeren selv, fenr Stokkan leter etter en del som passer til en
Luger.

i
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VI LEVER PA VAKE

P~ godt og vondt er kontingent XVII avhengig av hvor
forutseende den forrige kontingenten var. Det vi f~ av
forsyninger og materiell er for
det meste bestilt og budsjettert
av den forrigeS-4.
Det er «v~» S-4 i Norbatt,
major Birger Caspersen, som
sier dette. Han har den
stabsmessige ledelsen av all
forsyning og vedlikehold i den
norske bataljonen.
- Det er vanskelig for folk
flest ~ forst~ at vi lever p~
planleggingen fra den forrige
kontingenten, og at det er
UNIFIL i Naqoura, og kun
dem som er v~ forsyningskilde. Vi kan ikke g~
utenom systemet, og bestille
ting fra f eks Norge p~

egenh~nd. 'Da oppdager vi at
det plutselig ikke er noen som
vil betale. Dette gjaldt f eks
deler til en av PPKene V~r
bestilling m~ via UNIFIL til
FN i New York for godkjenning f~r vi kan f~ det fra Norge.
I XVII har vi f eks 15.000
sandsekker som forrige kontingent bestilte fra Norge, uten
~ g~ riktige vegen. N~ er det
ingen som vil betale for disse.
Vi kan g~ tomme for toalettpapir. UNIFIL har det ikke p~
lager i Naqoura. Da f~r vi ikke
kj~pe inn p~ regning, sier major Caspersen, som siden han
kom, har sittet og jobbet for
-kontingent XVIII p~ flere
omr~der
- Jeg har vært svært heldig

Vi her barer
i

Det er Pedersen som strekker seg
det lengste for å ordne understellet
på en bil fra et av utekp.

MAT OG MER MAT
- Problemet er at det ikke kan peke p~ alt vi vil ha, n~ vi at det bare er ~ ta det du f~r.
er alle som skj~nner at vi ikke er og henter forsyninger, men
Det
sier
proviant forvalteren, It Solvang, som flere
ganger i uka er nedover i vestre
AO, og andre steder for ~
hente proviant til NORBATT.

LI Solvang, proviantforvalteren, har /ofte en stri UJrn. - Ikke alle skjtJnner at det ikke er å velge mat Naqoura, men å ta det man får eller vtJre uten.
Her sammen med Enoksen, pro vass.

i
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- N~ vi f~rst har f~tt provianten innom hus skal det
fordeles etter faste lister til Saqi og til utekompaniene. Det
blir omtremt som n~r vi er
nede i Naqoura og henter mat.
Du mK ta det du f~r, og ikke
vente p~ fiskeboller, reker og
annen norsk mat. Sier proviantforvalteren,
l~ytnant
Solvang.

!

KjtJkkensjefen, It Gundersen, er med rette stotav
betraktning. Fra venstre korp Nilsen, korpHlsb
Fjellanger. De andre på kjtJkkenet hadde fri bill
d:

- Vi har bare flinke folk
som st~ p~ d~gnet rundt. Det
er ikke den tingen de ikke kan
ordne, bare vi f~r r~varene.»
Det sier kj~kkensjefn i
NORBATT, lt Gundersen.
Sammen med kokkene har han
ansvaret for tre m~tider til alt
fra etthundre og femti til godt

FORGJENGERE

med personell, sier S-4, - uten
interessen, arbeidsinnsatsen og
st~-p~-given hos
«mine»,
hadde ikke seksjonen fungert.
Jeg kan bare trekke i tr~dene.
Det er personellet som skal ha
æren og takken for at det skjer
noe, sier major Caspersen.
- Jeg har sagt til fagbefalet

p~ forsyningssiden at de skal
reise til Naqoura sg ofte som
mulig. Bli kjent med dem som
deler ut forsyningene. Selv se
og bestille. Dette har vi gjort,
og dette har vi skodd oss p~.
Dessuten f~r vi meget god
stOtte fra nordmennene som
sitter i forsyningsseksjonen i

UNIFIL HQ. Og uten g s~e
noen mg jeg fg lov til g trekke
frem kapte;n Overland, som
har gjort mye for oss til alle
dOgnets tider, sier S-4.
Til hOsten reiser han selv til
Naqoura som oberstlOytnant i
nettopp forsyningsseksjonen.

PX en er popular, men ....

inke folk ....

PX-personellet erfra venstre korp Stiansen, sjt Brodahl, fenr Retvedt
og korp Strand.
It

i

kokkestaben. Han mener de gjor en bra jobb, forholdene tatt
usberg, v/k Birkeland, Hilda AI Sayigh, It Gunders Pedersen og
~a bildet ble tatt.
av

over fire hundre mann hver
eneste dag. Frokost, lunch og
middag. Og klagene p~ alle
hOnsemiddagene,
tar
Gundersen med stor ro. - GI
meg kjOttboller, laks eller annet snacks s~ skal det være oss
en glede ~ servere det, men
som proviantforvalteren sier,
- vi 'kan bare lage mat ut av

det vi f~ . Og der er det
dessverre mye hOne, sier
Gundersen, som ikke g~r av
vegen for g hjelpe til litt n&r
noen har invitert kamerater pa
eget lag utenfor spisesalen og
pekveidstid. Potetsalat og andre sm~ting, fikser guttene pg
kjOkkenet.

i

PX
NORBATT
er
populaer men mange finner
ipningstidene litt vanskelige.
Dette bar man orønet pi i og
med at PX'n holder ipent pi
kveldstid et par-tre ganger i
uken. Sikkert er det i alle fall
at det kvinnelige innslaget var
godt i fi ned.
Ei blid stemme som har
forstitt at det viktigste er i
hjelpe oss som stir maktesløse

med dollarsedlene viftende,
med et fortvilt blikk søkende
langs h~lIerekkene, pi jakt etter et eller annet til en eller annen hjemme i Norge. Da er
korp Stiansen god i ha. PX
personellet har ofte en stri
dag. Fenr Retvedt beklager at
varene
kan
komme
pi
kveldstid slik at de mi jobbe
utover kvelden. For vi kan jo
ikke holde stengt, sier han. Vi
er enig med ham i akkurat det.
13

Norbatts

ryttere
J

eg syns
utrolig
lite
uhell, vitil har
at hver
bil
kjOrer rundt 2000 kilometer
hver m~ned.
Det er fenrik Kjelkenes p~
transportkontoret
som sier
dette. Sammen med kaptein
Seternes administrerer
han
tjuefem kjOretOy og tjueto
sj~fOrer. Mange av dem
veteraner i FN-tjenesten. Det er en stor fordel, mener
fenrik Kjelkenes.
Alle kjOreoppdrag
skal
meldes inn til transporten fOr
klokka fire dagen fOr. Det er
det ikke alle som gjOr.
Dessuten m~ folk ha
forst~else for at de f~r nei, sier
fenriken. - Ikke fordi vi ikke
vil, men fordi vi ikke kan. Det
er nemlig sjelden vi har
sj~fOrer og biler inne. Som
regel er alt vi har ute p~ oppdrag.
Trentroppen kjOrer overalt
og mange turer er til Tel Aviv
og Naqoura. Fenrik Kjelkenes
og kaptein Seternes er fulle av
ros til sj~fOrene. Det er ord
som mange i NORBATT
henger seg pt
- Men husk at vi skal ha innmelding av transportbehov
fOr klokka fire dagen fOr, sier
transportkontoret til oss.

Administratorene av sjlifor troppen er fenr Kjelkenes (t. v.j og kopt
Seternes. pli det overste bildet er
noen av de over tjue sjliforene
samlet pli et brett. Bakesrte rekke
fra venstre: Arvid Lie, Fredrik

Smebye, Klire Tustevatn og Arne
Hovland. Forsterekke j. v.: Ketil
Aksnes,
Ole A.Olsen,
Sverre
Tollefsen, Rolf Lillemehlum og
Knut Sjofors.

••

BOY ARBEIDSPLASS
vegen fatt. For f~rste gang

Sokkelen
til idet
ene lyset
hadde g~tt
stykker.
Det opp i masta, enda han hadde
m~tte repareres. En enkel oppgave i utgangspunktet. Men
s~ var det bare det at sokkelen
og lyspæra var sekstifem lange
og sugne meter over bakken.
Oppe i radiot~rnet p~ vannMyden i Saqi.
Men
elektriker
Skule
Nicolaisen (24) fra Hatjelldalen ved Mosj~en tok

rekap fra kontingent XVI.
- Jeg var ikke redd, sier
korporalen, - vi hadde bra
sikring og tok oss god tid, slik
at ikke stress skulle for~sake
en ulykke. Jeg brukte tau med
klatresko, og sikret hele vegen.
Vel oppe p~ toppen av den
sekstifem meter h~ye masta,
begynte jobben med ~ skifte ut

sokkelen. Og laaaaangt der
nede kunne han se prefabene.
Fra fugleperspektivet virket
«Refsbar» uhyggelig liten ...
Korporal
N i colaisen og
hans ni.elektrikerkollegaer har
ansvaret for alt det elektriske i
hele NORBATT AO, men det
h~rer til· sjeldenhetene at
elektrikeren m~ opp i masta.
Det er mange glad for.

Skule Nicolaisen er ikke redd for
store hoyder, selv om det ikke er
hver dag han er 65 meter over bakken!

Et kort minutt historikk
FN

jef, oberst Klein, som tok imot
fra 1967 da den
-bataljonens
faneble
er fanen fra de tre skolebarna
overrakt den norske FN- Karen, Johanne og Sven Mikberedskapsstyrken som ble in- kel Michelsen fra Dal skole p~
nkalt til Trandum i forbindelse Eidsvoll.
med sju-dagers krigen mellom
Israel og Egypt.
Dette var f~rste gangen en
Det var daværende styrkes- norsk
FN-beredskapsstyrke

var innkalt, etter at det over ti
~ gamle dansk-norske engasjementet i Gaza var slutt. Det
ble ikke bruk for den norske
styrken den gang, men elleve
~ senere, den 30. April 1978
reiste FN-styrken til Libanon
og UNIFIL, og FN-fanen' var

med for f~rste gang.
Fanen blir brukt ved alle
st~rre seremonier i NORBATT. Neste gang var under
medaljeparaden
den
18.
september.
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What is this?

- What is this, spurte ghaneseren om og glante inn i kikkerten. Kapt
Pedersen fungerer som lårer b/1de engelsk, teknikk og alt annet. Men det
gikk bra.N/1 skal kapteinen ut p/1 rundreise til alle BN for /1 sjekke om alt ble
lårt og gitt videre. p/1 bildet under er det fenr KjeIdsberg som har sin undervisning personellradar .

i

.'

i

----

Glimt fra Nijmegen

I siste nummer av Blue Beret
Det er NK i verksted komomtalte vi deltagerne fra det paniet, major Marcel Borlet,
norske
verkstedkompaniet,
som har tatt et godt tak rundt
som reiste til Nederland for ~ den tilreisende kona si, Turid
delta i den ber~mte Nijmegen- Borlaug. For Borlet var det
marsjen i juli.
tolvte gang han tr~kket seg
gjennom marsjen som best~r
Bildene viser to av de fem
av fire dagsetapper hver p~
som deltok fra NMC, og sjet- fire mil.
temann fra den norske FNkontingenten,
sersjant
Mil er den norske amWalmann fra MP coy.
bassad~ren
Nederland, Pet-

i

Ghaneseren kikker gjennom
kikkerten. Skrur og vrir. Og
titter igjen . Vender ansiktet
mot kaptein Pedersen i Normaintcoy:
- What is this .... ?»
Pedersen begynner p~ igjen.
Tegner og forklarer. Sakte og
rolig. Dette har ha vært med
p~ f~r.
Etterhvert som timene går
f& ghaneserne f6ling med kikkerten N~r skal han hjem til
eget AD, og selv lære opp sine
egne i bruke og vedlikehold av
utstyret. Ghaneseren er nemlig
p~ kurs i NMC. Hos instruksjonslaget.
Som p~ en m~te
lærer opp hele UNIFIL p~
utstyr
som
natt kikkerter ,
radarer, kj~reWy og andre
ting. I store grupper sender
bataljonene
sine
egne
representanter til det norske
verkstedkompaniet. Her f~r de
opplæring som de skal ta med
seg tilbake.

ter Graver, som overrekker en
blomster kvast til ekteparet.
o

PA det andre bildet er det fen
byahals til venstre og sersjant
Walmann ytterst til h~yre,
som
omflanker
to
av
politikvinnene som deltok i
&ets Nijmegenmarsj. I midten
den norske ambassad~ren i
Nederland, Petter Graver.

Og så kommer kaptein
Pedersen og hans menn tilbake
til de enkelte bataljonene om
et par m~neders tid for ~
sjekke om alt er forst~tt og
gjennomf~rt. Det er det de
fleste stedene, skal vi tro kaptein Pedersen.
Et viktig arbeid som p~ sitt
beste~ker levetiden og ikke
minst riktig utnyttelse av det
utstyret som er i UNIFIL, som
har kostet flere millioner
kroner. Skolemester Pedersen
og hans folk gj~r en meget god
jobb.

Tirsdagsmark~det

i NORBATT:

EN GAMMEL TRADISJON
D

et er grytidlig
morgen.
Solenenertirsdag
i ferd
med ~ komme opp. Vi st~r
noen hunder meter bortenfor
4-25 CP. P~ markedsplassen.
Enn~ er vi alene, men lyden av
bilmotorer
kommer stadig
nærmere. Markedsfolket er p~
veg. Med geiter, okser, klær,
kurver, sko, varme lefser og vi
vet ikke hva. Her selges b~de
det mulige og umulige.

Den fOrste som kommer er
en familie p~ tre. Far, mor og
en liten gutt. I en Peugot stasjonsvogn. Som sgvidt henger
sammen Og som er utrolig
nedpakket. De humper opp
mot oss. Stopper under et tre,
og g~r ut. Guttungen m~ vekkes p~ nytt, og blir straks satt i
arbeid. Her gjelder det ~ breie
seg ut fOr de andre kommer.
Teppene legges utover. Og
deretter tOmmes bilen. For
kopper og kar. Klokker 'Jg
klær. Bilder og Mtter. Vraket
aven bil virker som om den
rommer en stor norsk forretning. \S:indige nordmenn rister
p~ hodet. Sola har kommet
opp, og med den begynner
markdsplassen
og
fylles.
Plutselig er det fullt av folk,
uten at vi egentlig s~ hvor de
kom fra.

Etter at den lille bilen hadde fått t6mt seg, flDt det av bu/ikkvarer over et ganske stort område. Det var nesten som
u/valget en vanlig norsk småforretning.

i

Den fOrste geita kikker seg
rundt for siste gang. ForsOker
med et bræk, sekunder fOr
slakteren har kuttet halsen.
Litt blod renner ut av strupen,
som er vendt mot Mekka. Et
par krampespark gir slakteren
tid til ~ vaske hendene og
kvesse kniven. Dette har han
gjOrt tusen ganger fOr. Lenger
bortenfor er det andre slaktere
som beskuer flokkene, som er
p~lelt fra en til tjue-tretti dyr.
Det klemmes og vurderes.

Diskuteres og kjOpes KOa mot selve markedsplassen. En PPK
slakteplassen er der, uten av vi er siste skanse.
ser den. T~lmodige venter de
pg tur sin tur. Og titter i smug
p~ hgndlaget til den fOrste.
Handlingen p~ oversiden av
Han kan sitt fag.
vegen og slakteplassen er tjukt
pg noen minutter er dyret
flgdd og innmaten tatt vare
pt Ingenting ggr til spille. Det
eneste som tas vekk er innholdet i magesekken. Det er
klart for nestemann. S~nn g&
det i ett, og enng har ikke
klokken passert halv sju.
Nordmennene er forlengst pg
plass. Har stengt av vegen, og
henviser bilene til parkeringsplassen. 4-25 CP har fgtt
en tvillingsbror bortenfor seg.
Bilene slippes gjennom, for s~
~ bli sjekket et titalls meter fra
Tirsdagsmarkedet er en eldgammel
tradisjon. Disse to «guttene»
hadde v6rt med så lenge de kunne
78
huske Kun under invasjonen
og 82 var det opphold.

i

Undres hva denne lille krabbaten
tenker sitt hode? Godt er det alle
fall med en is i varmen.

i

i

av folk. Idet sola virkelig
begynner ~ varme utp~ formiddagen er det tilsynelatende
kaos overalt hvor du snur deg.
Handling og handling. En
Merchedes kommer pesende
mot plassen. Far og sOnn. Og i
l::aksettt sju •.

Bilen

lnter

de siste

metrene.
Nordmennene kommer til
og ber han parkere et annet
sted. Mannen gestikulerer vilt,
men den norske FN-soldaten
er bestemt. Alikevel m~ han
bOye seg for tidspresset, da
mannen tar han med seg bak
bilen, ~pner bagasjelokket, og
trekker ut en alvorlig stor
sauebukk ...
Varene er fremme· N~ kan
mannen begynne ~ selge. Men
fOrst etter ~ ha kjOrt bort
bilen. Et kompromiss til beste
for sauebukken, som ellers
ville
ha
blitt
i
bagasjerommet... Kvinner ,og
menn. Gutter og jenter. I et
sammensurium av et marked.
Med alle mulige klær. Farger
og utseende.

Dette er markedet på sitt mest
typiske. Et par mann står og
diskuterer pris på en av geitene.
Kvinnen står utenfor, og venter
bare på oppgaver.

For en nordmann virker det
som et kaotisk karneval.
For libaneserne er et en flere
&hundrer tradisjon.

Et siste forskremt skrik fra geita,
så er det over. Den sylskarpe
kniven kutter halve halsen. Et par
spark og litt blod er mel/omscenen
f(Jr slakteren trer til verket. De andre venter på tur, men f(Jlger med
«konkurrenten» ..

i

Slakteren gj(Jret kutt venstre bakbein av dyret, b(Jyer seg ned og
blåser faktisk opp dyret, slik at det
blir som en uferdig bal/ong.
Underveis slår han på det d6de
dyret, slik at skinnet bedre skal
l(Jsnefra kroppen.
Vi t(Jrikke garantere for kvaliteten
på varene, men at det er billig, det
kan vi stå inne for. Her er det
l<ristensen fra trentrappen som er
på jakt etter skjorter.
Mektroppen er tidlig ute på
tirsdagsmorgene, og setter opp en
ekstra CP mel/om markedsplassen
og 4-25 CP. Enda har de ikke tatt
noen som vil inn med sprengstoff.
Bare et tital/s geiter bagasjerommet ....

i

Etter flere
skade velser:

FN ~Ola
kan mye
forstehjelp
Hensikten
med de
skade6velsene vi har hatt i
NORBATT, har vært ~ finne
ut om vi gj6r ting riktig. At
alle ting som skal skje og
meldes blir gjort.
Etter noen 6velser har vi
funnet feil. Som har blitt rettet
pt Dette er en betryggelse for
alle parter. Det sier 16ytant
Kierulf fra santroppen i NORBATT.
Hun
har
vært
6velsesleder p~ de siste
skade6velsene.
Denne gangen var stedet 4-9
CP. En bil hadde kj6rt ut av
vegen. Det satt tre personer inne i den hvite FN-jeepen.
Meldinger blir gitt bakover, og
frem til BN opsen. Sanitet og
MP varsles og rykker ut.
Kp B setter i gang VOL va
utrykning, og kommer samtidig til skadesteded som
sanitetspersonellet fra Saqi.
Der finner de to soldater fra
4-9 lagsleir , og de tre skadde.
En av mark6rene skriker og
spiller skadd s~ det g~r gjennom marg og ben. Det er ingen

problemer ~ ta dette alvorlig.
Det settes straks igang med
f6rstehjelp.
Fem minutter
senere ankommer MP og
skadestedsleder fra KpB. Tre
minutter senere blir det sendt
anmodning fra BN opsen om
MEDEV AC til UNIFIL ops i
Naqoura.
- Hver gang vi har hatt
jvelse har kompaniene still
opp og st~tt p~ for fullt, sier It
Kierulf, som s~ langt er svært
forn6yd med 6velsene. - Den
norske FN-soldaten kan mye
f6rste-hjelp, og reagerer p~ et
skadested slik vi vil de skal
gj6re. Alle ting kan ikke gj6res
like godt hver gang, sier It
Kierulf men etterhvert har
neimen ikke kommet s~ langt
unna den m~lsettingen.

Det er sanitetsmannen til 4-9 lags/eir som tar h&nd om Aagesen med «brukket
/egg». p& bildet over slik situasjonen var straks etter at san ankom stedet; l
passasjersetet sitter Aa/berg, som spilte s& godt at enfros p& ryggen.

Generato rvise
Han satt en m6rk kveld
Det finns ting som vi aldri
oppe p~ 4-14, den godeste f~r nok av:
Reitan i vaktlaget. Med seg det er gutter som alltid er bra!
hadde han papir og blyant, og Generatoren v~r elsker olje,
da ble denne visa til.
til Statfjord den helst ville dra!
REF:
Melodien er «Erling Jarl»
av Halfdan Sivertsen.
Generatoren durer og rister
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den gir oss den str6m vi m~ ha

REF:

mnmrædt'<:wOOkHamyia

Siesta fra mona til kvelden
er det deilig ~ f~ sl~tt den av!
Den klager nok ikke p~ det
Ja flerfoldigegallons om natta
Den sover ut rusen i sola
m~ til for ~ stille dens 16rst
Da b6r vi nok la'n være
n&- vi drikker sohat og cola
i fred!
kan den nyte sin naturlige
REF:
Mrst!

14-9

lagsleir bygd om:

o

VAR NYE STOLTHET?
Lagsleir 4-9 har hatt franske
fOleiser.

I

slutten av juli kom nemlig
de lenge savnede franske ingeni6rsoldatene og tok fatt p~
arbeidet, som har gitt en ny
prefab, ny gaupe og andre
utbedringsarbeider .
Ogs~ 4-9 CP har opplevd en

ny og bedre verden. Det er
murt og gravd i det vide og
brede. Ryddet og klarert. Og
resultatet er temmelig flott.
CPen
har f~tt en Myere
plassering, og det er bygd ny
beskyttelse til personellet som
st~r i CP . P~ omr~det til
lagsleiren
har
den
nye
prefaben blitt satt opp p~
stedet bak en gamle. Og den

nye gaupa er bygd som/en«T»,
slik at eventuelle bl~st fra
nedslag skal bl~se tvers gjennom de to inngangene. enden
av «T» sitter det norske FNpersonllet godt beskyttet.

I

4-9 lagsleir ligger rett overfor Hl. og kan med rette
kalles NORBA TTs stolthet

IFlere sandsekker til beste gaupa?

H

ar
NORBATTs
besteStKp
gaupe?
Vi velger
~ svare ja uten at vi har vært
innom alle, men det skal godt

Dette er mannen som m6ter
oss hver m~ned i Beirut for ~
trykke bladet du holder i
h~nden. Mark Markarian
heter han, er armener , og har
tatt med seg familien og flyttet
til Kypros. Men to uker hver
m~ned er han i Beirut i sitt eget
trykkeri, for ~ legge siste h~nd
p~ BIue Beret, Litani og
Sederbladet, som er bladet til
Swedmedcoy.

gj6res ~ konkurrere med
denne gaupen som har luftavkj6ling,
madr asser
p~
benkene og egne discolys i

taket, valgfritt blinkende eller
lysende!
Teamet bak mesterverk et,
da fungerende kompanisjef
kaptein Feiring lo s~ t~rene
trillet, er (selvf61gelig)adm ass
fen Ole Gloppestad, sj~f6r
Grave og korporal Wagner,
alle p~ Kp KO. Det var en ettermiddag at de tre fant ut at
gaupen var for lite «fancy» ...
Dermed satte de igang, og
hadde en uoffisiell ~pning for
fung Kpsjef og diverse hurtig
inviterte gjester.
Og siden de var s~ godt igang, fikk de melding om at det
trengtes fler sandsekker. S~ da
stod de der, de tre bukkene
bruse og fylte sandsekk p~
sandsekk i tre hele dager til
ende ....
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Norbatt med
soldater Tyr:

i

DERE
REISER
TIL EN
ANNEN .'
VERDEN
- Lykke til, gUller, og ta godt
vare p dere selv, sa NK NORBA TT, oblt Standnes f r avreisen
fra Ebel es Saqi.

- Det dere kommer til ~op- Det er svært mange i NORpleve, og det dere f1r se, er det BAT1' som vil bytte denne
mange som misunner dere. turen med dere.Jegonsker dere
lykke til i det som for mange
av dere vil bli den ftrste pr~ven
p~hva dere stor fof.»

-

V pnene inspiseres en siste gang f r
ombordstigning
helikoptere Det
er sjefen for laget, fenrik Johnsen,
som sjekker at kammeret er tomt
__ hos Tustevatn fra trentrappen.

i

It't

;fAl It....
UN

u.a..' ~

Det
sa bataljonssjefen,
oberst Lo ,>et, til de tretten
soldatene fra NORBATT, som
fredag den 15. august stilte
opp for avreise til TYR,forå
avhse slitne og utkj;rte franske
soldater. De tretten norske
soldatene var plukket ut fra
alle tre kompaniene, og sjefen,
fenrik Johnsen ble avgitt fra
mektroppen, KpA.

Det var en innbitt og
alvorspreget gjeng som reiste
nedover. Ikke visste de om de
kom frem til Tyr, hvordan det
var der, og kanskje det
viktigste - hvordan AMAL
militsen ville ta imot nordmennene. Litt problemer var det
ogsgi starten, siden den siste
puljen av de tretten m~tte kjare
bil
ned
til
Naqoura.
Helikopteret kom ikke tilbake
for hente de seks siste. I
skrivende stund er det rolig i
Tyr. Ingen av nordmennene
lider noen overlast, og det er
mulig at den norske FNbataljonen skal sende nye og
friske soldater annenhver uke.
Sjefen selv, fenrik Johnsen, hadde
full kontroll, og bidro til at nordmennene roet seg ned og gikk fullt
__ inn for jobben.

+
De reiste med en pakning som er
den samme vi alle kame med.
Dette er Hovland fra trentrappen
med sin pakning f:r avreise til Tyr
og Logistick Base.
Ingen veg tilbake, vaktoppdraget
Tyr venter p de tretten norske
soldatene. Den fMste uka gikk
greit.

i

SPORT
Infanterimesterskapet :

KJEMPETRIUMF!
UNIFIL-mesterskapet i in- er resultatene for nordmenfanteril~p
ble
en nene:
kjempesuksess for de norske
1. Menig Gamlem Norbatt
fargene. Gamlem fra NOR- 59,07 0-2-3-0 1.13,07
BATT vant sammenlagt, og
3. Lt Pettersen Norbatt
ble
NORBA TTs 1.13,200-2-3-0 1.18,02
UNIFILmester i infanteril~p.
7. Fenr Dahl Norbatt
Laget fra NORBA TT var 1.03,454-2-6-12 1.27,45
totalt suverene i lagsam8. Fenr Vatn Norbatt
menhengen, og hentet nok en 1.17,270-2-9-0 1.28,27
seier. I tillegg vant l~ytnant
9. Korp Aunan Norbatt
Lilleberg fra det norske 1.04,430-4-12-9 1.29,43
verkstedkompaniet i Tibnin,
13. Menig Dybdahl NMC
klassen over 45 ~r. Lt Pet59.452-12-6-12 1.31,45
tersen, NORBATT, ble nr. 2 i
15. Lt Meringdahl Norbatt
sin klasse, 35-45 ~r. Han ble 1.18,15 2-2-12-15 1.38,15
dermed nr. 3 sammenlagt,
21. Menig Solli Norbatt
bare sl~tt av Gamlem og den 1.08,032-2-12-15 1.39,03
franske kaptien Weidner. Den
21. Maj Borlet NMC
norske FN-bataljonen,
med 1.22,240-8-12-3 1.45,44
idrettsoffiseren
i spissen,
29. Korp L~ite Norbatt
hadde lagt ned mye arbeid i 1.22,45 6-2-3-12 1.45,44
Dette er mannen som tok gull for det norske verkstedkompaniet, It Lilleberg.
forbredeisene, og fikk mange
Mer norsk gull til nordmennenefra NOR RA TT, med Gamlem som UNIFIL34. Fenr Lilleberg NMC
mester, og lagseieren totalt.
lovord for arrangementet. Et- 1.12,456-10-12-12 1.52,45
ter at man hadde kon35. Kapt 80versveen NorDet var 57 deltagere som
trollregnet, og alle hadde blitt batt 1.30,40 4-4-12-3 1.53,14
fullf~rte totalt, av disse klarte
forn~yd.
37. Menig Haugstad NMC 35 minstekravene i disiplinene.
Laget fra NORBA TT som 1.27,174-2-12-9 1.54,17
Som vi skrev om for et par
48. Lt Elvemo NMC 1.36,10
vant lagklassen foran FINSamtlige nordmenn med unnummer
siden, var ikke
BATT, bestod av Gamlem Lt 0-2-6-15 1.59,10
ntak
av
to
greide
fullstendig fra v~r side. Vi fikk
55. Fenr Nilsen NMC maksimaltiden
Pettersen, fenr Dahl, fenr
for
inmed oss at menig Dybdal fra
Vatn og korporal Aunan. Her 1.40,526-6-3-122.07,52
fanterimerket.
det norske verkstedkompaniet
ble nr. 6 totalt, og dermed best
av de norske deltagerne.
Beklager, Dybdal!

10000 m

IStabstroppen .til toppS

S

tabstroppens
vant i slutten
BN-mesterskapet
Troppen stilte med
s~ det var bare rett

I

f~rste
lag
av august
i stafett.
ialt tre lag,
og riktig at

FRIIDRETT
Det norske verkstedkompaniet i Tibnin har hatt
Kpmesterskap i friidrett (3
kamp)" Herreklassen ble vunnet av It Elvemo med 1848
poeng, mens menig Lerfald
vant kvinneklassen, foran fenr
Kavli og It Lund.
herreklassen ble menig
Sollerud nr 2 med 1496 poeng.
pR de neste plassene fulgte
fenr Nilsen, menig Sandvik,
korp Stokke og kapt Kvernes.

I

et av dem vant. Hadde det
ikke vært for leaveavvikling,
hadde ogs~ det fjerde laget
vært p~meldt. Troppen hadde

alle lagene inne blant de ~tte
beste. Og p~ vinnerlaget l~p
Solli, Strand, Hansen, Reitan,
Flattum, Gimse og D~vig.

i:!3

'HORT I FARTENj
Etter en fuktig aften p~ vannMyden. Henvendelsan g~r til
en fra KpB, som er ute for ~
drepe mygg;
- N~ m~ du faen ikke
spraye p~ alt som kryper. Den
kan være noen fra sambandstroppen ...
KpB rapporterer inn skyting
mot PLO-huset, som har st~tt
ubebodd i flere ~r. P~ BN-ops
sitter lt Gundersen:
-

skytes mot PLO-huset.

infanteril6p: - But here you
have a norwegian private
- Dette er Bn-ops. Hvem er before a french captain ... very
det som bor der? ...
good, colonel, very good!
(Menig Gamlem slo den franKaptein Engebretsen, ske kapteinen sammenlagt)
MIO, etter enda et laaangt
m6te: - Den mannen er en
Overh6rt en sen morgen
treskalIe. Den eneste tr6sten mellom to gode busser som
han han er at treskalIer aldri har hatt «festlig samvær»: drukner ....
N~ er jeg lei av ikke ~ huske.
Idag har 'jeg vært! p~ MPog meldt 16rEn journalist til BN-sjefen stasjonen
Dette er OP 4-23. Det etter UNIFIL mesterskapet i dagskvelden savnet ....

Det er ikke sant ....
GLISET

... at It Ostby, heretter kalt
Gyda, og S-8 (du vet mormoren til de ~tte ungene p~
BN-ekspedisjonen) skal være

neste utbrettsWytnant i Blue
Beret. Det har heller aldri
virket slik. (Blidet viser en
representant fra Smiths ven-

V

i holder ossi den
fortsatt
trentroppen
norskei
FN-bataljonen,
siden v/k
Nilsen i siste nummer utfordret transportoffiseren, kaptein Seternes.

Saken sorterer
for6vrig
under
MIO,
kaptien
Engebretsen. IKKE fordi han
og Gyda er sett mye sammen,
men fordi saken(e) er hemmeligstemplet. ...
... at siste leave pulje ble
observert flyvende hjem p~
egne vinger. I en kort kom_o
ment ar sier kj6kkensjefen, lt
Gundersen, at han er klar over
at det er servert mye
h 6 n ev arian tera v for s kjelligemuligheter til middag,
men det
f~r da være
grenser .....

Her er kapteinens bidrag,
som g~r p~ bruk av fremmedord.: Ola gikk til legen og
ba om ~ bli kastrert. Legen
stusset litt da dette var et
alvorlig inngrep, og spurte om
Ola om han hadde tenkt vel
gjennom dette. Det var ingen
tvil hos Ola, han skulle
kastreres. Da inngrepet var
foretatt, ruslet han forn6yd ut
fra legekontoret. Da han kom
ut m6tte han en sambygding
p~ venteværelset.
- Jass~, du har v6ri og
vaksinert deg, duo ogs~ sa "
salmbygdningen. «A fanken!
Det va det det het, ja» sa
Ola... Stafettpinnen g~r fra
NORBATT og ned til det norske hovedkvarteret, der vi
anroper kaptein Overland i
Logistick. Hun kommer med
sitt bidrag i neste Blue Beret.
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ner, som er ute for ~ lage en
statistikk over 'aktuelle kandidater
til
NORBA TTs
representant til ~rets MISS
UNIFIL.) Konkurransen finner sted en passende dag, ved
en passende anledning, p~ et
passende sted.

Ord ft.
tenke pR

SENSUR

«Spisse albuer, boksehansker og d~rlig hum6r er lite
egnet til ~ 16se knuter ... »
Oberst Tor
NORBATT.

L6set,

sjef

Vi kryper til korset og tilstår
at denne gangen m~tte vi
kjempe mot sensursp6kelset
uten det fjerneste h~p om ~
vinne. Det gjelder et dikt.
Skrevet av fenrik Jo Petter
Ydstie fra tropp 1 KpB. Og etter at vi hadde str6ket ut de

verste ordene, ble diktene
seende s~nn ut:
Min onkel hadde en sau
men n~ er den dau.
Min onkel - den i -.
det var derfor den -.
En - mann i fra Birka,
tok seg en tur ned til krika.
Han - oopp
eto
og - pa sa --.

H

va er sannheten
Libanon?

om

Jeg
synes
ikke
dette
spOrsm~let er blitt lettere åer
besvare etter ~tte m~neder i
landet. Det enkleste er vel
egentlig ~ la være ~ si noe, og
det er ofte det klokeste.
I
nyhetsformidlingen
hjemme er
det alminnelig ~ se p~ det som
en religiOs konflikt, og det er
en viktig side av sannheten.
Men det gir p~ langt nær hele
svaret. Det er nok av unntak
fra denne regelen. Druserne er
definert som muslimer,
men
de har ved flere anledninger
stilt seg p~ sidelinjen eller g~tt
sammen
med
de
kristne.

Enkelte kristne grupperinger
har vært de ivrigste forkjempere for Oket syrisk innflytelse. I mange tilfeller er
familiernotsetningen
sterkere
enn de religiOse motsetninger.
Forenklingen
er
ofte
nOdvendig, men forenklingen
kan aldri gi oss et helt bilde av
virkeligheten. En halv sannhet
kan lett bli en hel lOgn. Dette
gjelder ikke minst det bildet vi
danner oss av hverandre. Sannheter, det kan være et v~pen,
b~de til det onde og det gode.
N~r noen av oss sier: (deg skal
si ham sannheten!», da er ikke
alltid hensikten
god.
Sannheten kan bli et v~pen, ikke

et m~l.

Tibninmarsjen
Det

norske

verksted kom-

paniets svar p~ Cheebamarsj
og Saqimarsj er Tibninmarsjen. I NMC er det stor interese
for marsjen, som er p~ 12,5
km. Etter fem ganger gjennomfOrt marsj f~r du Tibninmedaljen. Etter ti ganger
fgr du et cedertre til ~ feste p~
medaljen, og etter henholdsvis
15 og 20 marsjer f~r du to eller
tre cedertrær.

Rekorden midt i august var
41 runder, tilsammen 500 km,
og det var It Elvemo som
plutselig visste hva han skulle
bruke
fritiden
sin til. NK
NMC,
major
Borlet var i
midten av august godskrevet
med 32 runder, mens det er en
rekke personer i verksted kompaniet som har mellom ti og
tjue runder.

Ryktene' er med ~ gi oss et
bilde av situasjonen.
Rykter
blir ofte til, b~de ut fra hOap
og frykt. N~r det gjelder den
politiske situasjonen i landet,
lærer' de fleste ~ ta et rykte for
det det er, og ikke tro noe fOr
vi ser det. «Ingen rOyk uten
ild» - sier vi n~r vi hOrer noe
om et annet menneske.
Det
kunne være klokt med en
samme varsomhet i forhold til
rykter
om
medmennesker,
som med rykter
om den
politiske situasjon. F~ et rykte
leve lenge nok,
blir det
betraktet som en sannhet. Hva
er egentlig
sannheten?
Et
enkelt svar er: det motsatte av
lOgn.
Vi har lært p~ skolen at du
skal ikke lyve. Slik stod det i
katekismen, men slik st~r det
heldigvis ikke lenger. Idag st~r
det; du skal ikke vitne falskt
mot din neste! Det er for det
fOrste
mye
nærmere
den
hebraiske grunnteksten, og for
det andre, gir det et mye mer
fruktbart
perspektiv til den
m~ten vi bruker v~re ord.

Medalje
parader
Du er p~ siste siden i BIue
Beret, og har enn~ ikke funnet
bilder
fra medaljeparaden.
Ikke vil du finne noen heller.
I dette nummeret. pi grunn av
leaveavvikling for PlO mitte
dette nummeret lages ferdig
fOr 24 august.· Men fortvil
ikke medaljeparadene fra Normaintcoy
og NORBATT
er
noe i se frem til i neste nummer av Blue Beret.

Sannheten er mye mer enn
fravær av lOgn. Sannheten er
noe
mennesker
gjOr mot
hverandre,
et slags handlingsprogram. Sannheten f~r vi
bare vite n~r vi er villige til ~
komme mennesker i mOte og
selv er villige til ~ utlevere oss.
Da Jesus sa (deg er vegen, sannheten og livet», var det noe
ganske annet en en floksel.
Jesus utleverte seg s~ totalt til
menneskeheten
at han dOde.
Den totale
hengivelse
var
alikevel ikke forgjeves.

Sannheten om Libanon, og
sannheten om sine medmennesker kan jeg aldri finne, dersom jeg l~ser meg til et standpunkt, og sier: «Jeg har rett,
du tar aldri feil. Vi m~ lære ~
kjenne og ~ forst~ mennesker.

Major
Vidar Vik
Feltprest -

Normaintcoy.

Kaptein
I StKp har adm off, kaptein
Sporild
etter
sOknad
f~tt
dimme
fra FN-tjenesten.
I
hans sted er It Torvaidsen,
forfremmet
til
midlertidig
kaptein, og har blitt satt p&
som ny adm off i StKp. Torvaldsen var NK i sambandstroppen. I den stillingen har
det kommet en ny mann fra
Norge .. Kaptein
Torvaldsen
fikk offisielt overrakt sip.e nye
distink sjoner pg kompanioppstilling i midten av august.

