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Velkommen
til sarnarbeid

Oberil LAset fortselter som sjeffor Norbatt i kontingent XVIII. Her er han pd
"hand-over-seremonien" sammen med Lieu, FNs generalsekreters hdyre hand.
Bak lil venstre oberst Strdmmen.

Noen har vert her fOr, i tidligere kontingenter. Andre er 'lovervin-

trere" fra NORBATT XVII.
Omtrent halvparten i NORBATT XVIII er i FN-tjeneste for fdrste

gang.
Velkommen alle sammen. Uansett bakgrunn. Velkommen til

samarbeid, kameratskap, giensidig hjelp, st0tte og sympati.
Var ikke sE ndye med deg selv. TrE til og hjelp kameraten din nEr

du vet et han trenger det. Du vil fE tifold tilbake i form av fellesskap
og en god atmosfere i avdeling og pE prefab.

Tap aldri av syne hvorfor vi er her. Ikke pE egne vegne, men pE
vegne av dem som bor her, - for deres trygghet. - Og pE vegne av
verdenssamfunnet - for fred.

Vi er autorisett av FN. Dette forplikter, men er samtidig vEr beste
garanti og ryggdekning.

Tfimodighet, fasthet, h0flighet, bestemthet. Ndyaktighet i
utf0relse. Militer presisjon. Aldri feie under teppet.

Kunne jobben.
Gj0re jobben.
Med all vEr oppfinnsomhet og konstruktive evne. Ansvarlighet.

N0kternhet. Proper oppfOrsel i tjeneste og fritid.
Ja, - alt sammen, - for fred.
N0kkelen til ro, orden og trygghet ligger i det E gjOre jobben best

mulig, sivilt sett og militart sett. Da blir vi respektert og akseptert av
alle parter.

SE, velkommen til samarbeid og meningsfylt tjeneste i NORBATT
XVIII og det nye Er.

Godt nytt Er - for fred!
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Dammen
for livet
Tittelen er l&rt fra den
norske "Band Aid-
aksjonen" for halvannet
& siden. Norske artister
forente seg for A stotte
tdrkerammede i Afrika.

Vi er ogsE sammen -
for livet. Og sammen -
for fred. Vi er her i
Libanon for E hjelpe de
som bor her til et liv i
fred. Vi hEper at i hvert
fall de som vokser opp
nE skal fE oppleve hvor-
dan det er E leve i et
fredelig land.

Vi ldser ikke Midt-
Osten-problemene i
NORBATT XVIII. De
gidr det neppe i neste
kontingent heller. Men
kanskje vi kan gjOre en
innsats for E gjore situas-
jonen litt bedre for de
som h0rer hjemme i
dette landet mens vi er
her. Det er ikke sE mye
som skal til for de foler
at situasjonen er litt
bedre. Et smil, en
hjelpende hEnd. La de gE
foran deg inn en ddr.

vi mE ogsE hjelpe
hverandre. PIO-
seksjonen trenger hjelp
til E hge Blue Beret. PE
4-l2trenger de hjelp til E
ordne kloakken. En
mekaniker i NMC
trenger hjelp til E fikse
bremsene pE en lastebil.

Et tips, et rfld, en liten
hjelpende tr8nO. oa gEr
alt lettere. Vi er her sam-
men - for livet. For at
libaneserne skal fE leve i
fred.

Geir Terle Ruud
LtlPIO

Ola K. Chrlstensen
Fen./Ass PIO
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Norsk dobbeltmann

Oberst Wegger Sgdmmen (i midten) i det rette, internasjonale milj6. (Foto: Per Arne Jeremiassen).

- Jeg har lnntrykk av at det er msnge som oberst Wegger Striimmen:
lkke vet hva NORCO er og heller lkke hva de
gfiir. NORCo+lementet, med den lllle staben' Oberst Striimmen sltter i en slags dob-
er fdrst og fremst en stdtte for de norske avdel- beltrolle i Naqoura. For det ftirste er hsn
ingene. De formldler norske saker tll og fra Asslstent/Chief Of Staff Operations (A/COS
Norge for E forenkle behandllngen for de Ops.), og som norsk senlorofflser (htiyest rang)
hJemme. Hvls alle avdellngene fremmer slne er han ogsE XOnCO, sJef for den norske kon-
egne saker dlrekte, kan det lett bll dobbeltkjiir- tlngenten.
ing , forklarer den norske kontlngentsJefen'

A/COS Ops-jobben er
egentlig UNIFILs S-3, operas-
jonsoffiseren. Han er
ansvarlig for alle militere
operasjoner.

- Jeg tror ikke det er mulig
E finne en tilsvarende jobb i
Norge. Jobben gir meg alle ut-
fordringer jeg kan 0nske meg,
og forskjellen fra en
tilsvarende stilling hjemme er
at her fEr ale avgjdrelser mye
st0rre konsekvenser enn de
ville fEtt i Norge, forteller
Str0mmen, som leder en stab
pE over 50 mennesker fra ni
land

All kontakt mellom
mellom medarbeiderne
foregEr naturligvis pt engelsk.
Alle har forskjellig bakgrunn,
de er o8 et forskjellig kunn-
skapsnivE og de kommer fra
mange forskjellige kulturer.
Jeg er egentlig imponert over
at alt fungerer sE gfimrende.
Det er tross dt mange Pro-

blemer som kan oppstA i en
slik stab.

FOr oberst Str0mmen over-
tok som operasjonsleder i
UNIFIL var han SMIO
(Senior Military Information
Officer) samme sted. Etter et
Ar som SMIO kjente han
naturligvis systemet godt nok
til E vite hva han bega seg ut pE
i et Er som A/COS Ops og
NORCO.

Wegger Str0mmen er opp-
tatt av at NORCO brukes.
Hvis NORCO kan samordne
henvendelser til og fra norske
avdelinger vil mye gli lettere.
Det er sjelden samarbeid
mellom Norbatt, NorMaint-
Coy og de norske i Nagoura er
spesielt utbredt, Enkelte ting
de har felles, som for eksempel
Blue Beret, vil han likevel at
skal fungere som et felles pro-
dukt for oss norske som
tjenestegjor i Libanon.

- Etter at franskmennene
trakk seg ut har vi faktisk den
stdrste kontingenten i
UNIFIL, det er ganske opp-
siktsvekkende, sier Str0mmen.

- Noen sier at vi er best
ogsE?

Jeg pr0ver E vare
nOktern. Hvis noen skal skryte
av oss, sE f& andre gjOre det.
Jeg sitter med det inntrykket
at bEde Norbatt og NorMaint-
Coy sitter med stor tillitt fra
andre nasjoner. Norbatts
forhold til nare omgivelser og
til IDF er ogsE ryddig og bra,
og det blir lagt merke til.

Det er viktig at man har
kontakt pE Ate plan. Da kan
man hindre mange episoder,
og lettere l0se dem nEr de
eventuelt er et faktum, svarer
oberst Strdmmen.
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ARTY : Artillery

BATT = Battalion

BN = Battalion

CO = Commanding Officer,
unansett stOrrelse pE avdeling

COS : Chief of Staff,
stabasjef, i nasjonal sam-
menheng gjerne den engelske
betegnelsen pE forsvarssjef.

COY = Company

CMPIO = Chief Military
Public Information Offiser
A CMPIO = assistent til...)

ACOS = Assistent Chief of
Staff (flere med denne tittel i
UNIFIL, for tiden har Norge
A/COSOPS, (OPS=Opera-
tions) oberst Strdmmen

DFC = Deputy Force Com-
mander = nestkom-
manderende i UNIFIL for
tiden brigadegeneral M.
Zeisser

DFF = De Facto Forces,
vanlig offisiell betegnelse pE
SLA, den Sdr-Libanesiske
heeren som UNIFIL ikke
anerkjenner.

DO = Duty Officer,
vakthavende Offiser, pE norsk
ofte forkortet VO

FC : Force Commander,
Overste sjef i UNIFIL, for
tiden den finske generalen
Gustav H|gglund

FMR : Force Mobile
Reserve, Betegnelse pE en
utrykningsstyrke som er sam-
mensatt av avdelinger fra for-
skjellige enheter i UNIFILs
BNer.

GMT = Greenruich Mean
Time, ofte gitt betegnelsen
ZULU tid. Libanesisk tid
minus to timer (vinterstid)

GSS = General Security
Service, bet. pE israelske sik-
kerhetsstyrke som gjerne opp-
trer i sivile biler i den sEkalte
sikkerhetssonen i S0r-
Libanon.

HMG : Heavy Machine
Gun, vanlig bet. pE tungt
maskingevar (mitraljose) 12.7
mm

HQ = Head quarters,
hovedkvarter, uansett avd.
stdrrelse

ID-card = Identitetskort

IDF = Israeli Defence Forces

LMG = Light Machine Gun,
lett mitraljdse, gjerne 7.62mm

LO : Liason Officer,
bindeleddsoffiser mellom
avdelinger

MIO = Military Information
Officer, stabsoffiser med
hovedfunksjon E samle infor-
masjon

MOVCON = Movement
Control, transportkon-
trollavdeling med hovedsete
UNIFIL HQ

NTR = Nothing to report,
vanlig bet. i rapporter

OGL = Observer Group
Lebanon, gren av UNTSO.
Observat0rkorps med
hovedsete i Naqoura.

OPS = Operations, operas-
joner eller bet. pE operas-
jonssenter.

OP = Observation Post

PIO = Press and lnforma-
tion Officer

Sitrep = situasjonsrapport,
pE norsk gjerne fork. sitrap

SLA = South Lebanese Ar-
my, Sdr-Libanesisk her

SMIO = Senior Military In-
formation Officer, leder for
MlO-seksjonen i UNIFIL, f.t.
bemannet med norsk
oberstl0ytnant, Gunnar Olsen.

SOI = Summary of In-
cidents, daglig oppsummering
av hendelser i AO.

ShootreP : Rapport om
skyteepisoder, (Increp. =rap-
port om hendelser)

SOP = Standard Opera-
tional Procedure, UNIFILs
standardiserte operasjon-
sinstruks for alle avdelinger.

TGT : Target, mEt (for
beskytning)

UNK = Unknown, som i
"target unknown" : TGT
UNK

UNTSO = United Nations
Truce Supervision Organiza-
tion

UNRWA = United Nations
Relief and Works Agency (for
Palestinian Refugees in the
Near East.

UNDOF : United Nations
Disengagement Observer
Force, HQ Damaskus, med
observatOrer pE Gotan og Her-
mon

UNFICYP = United Na-
tions Force in Cyprus

Zulu Time = Greenwich
Mean Time, dvs, to timer bak
libanesisk vintertid.

FIRING CLOSE: skudd
innenfor en radius av 20 m fra
nEndvEpen opp til kaliber
l2,7mm, Tyngre skyts: 100 m

UNIFIL-forkortelser
NORSh:

RFK = ReMfri krnon, i
norsk infanteribn, 84mm
"Carl Gustavtt

MITR = Mitralj0se, enten
7.62 MG-3 p8montert stativ
eller 12.7 mm h.h.v. lett og
tung mitraljOse

S-1 : Bataljonens per-
sonelloffiser

S-2 = Bataljonenes etterretn-
ingsoffiser/sikkerhetsoffiser,
ikke brukt som betegnelse i
den norske FNBN. (I stedet
MIO = Military Information
off.)

S-3 = Bataljonens operasjon-
soffiser

S-4 = Bataljonens Forsyn-
ingsoffiser

V0 = Vakthavende Offiser

OPS : Operasjonssentret i
BN eller KP

ENGELSK:

ADC = Aide-de-Camp, ad-
jutant

AE = Armed Elements,
vanlig betegnelese pE milits i
S0r-Libanon andre enn SLA
som gjerne betegnes som DFF

ALO : Air Liason Officer,
bindeledd mellom UNIFIL
bataljonene og den italienske
helikoptervingen

AMR = Area Map
Reference, kartreferanse

AO = Area of Operation, pE
norsk gjerne oversatt med
ansvarsomrEde

APC : Armoured Personell
Carrier, pansret personellk-
jOretdy, PPK
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I FOTOIITITTRYKK
Tlrsdag 21 oktober 19E6

Klokken er halv sju pE
morgenen. Sammen med
i-off gEr jeg mfibevisst mot
matsalen. Det er tid for den
f0rste militere frokost etter
dimmittering
fdmtegangstjenesten for
noen Er siden. Scenen er
som hentet ut fra en
amerikansk film fra
krigsskolemiljO, tenker jeg.
GrElysning, litt morgendis
og to sultne loytnanter lett
til sinns som venter pE en ny
dag.

"Ldytnant. Den tingen
du har pE hodet ser ut som
en flyplass."

vi er pE Sor-
Gardermoen, ikke i USA.
Ikke er vi pE noen
krigsskole heller. Bare pE et
befalskurs som skal gjdre

Etterhvert sE bereten nor-
mal ut. Etterhvert fungerte

forsOkene med CP og OP-
tjeneste tilfredsstillende. Et-
terhvert n@rmet vi oss den
standard som bataljonssjef
Ldset i Norbatt, kompanis-
jef Aasegg i NorMaintCoy
og kontingentsjefen,
Strdmmen, i Naqoura vil ha
oss pE.

80 prosent av oss
tjenestegj0r ikke i Forsvaret
til daglig. Vi er sivilister og
mE gjennom en modn-

ingsperiode for E fungere i
en militer avdeling. To
ukers befalskura og noen
uker etter det med hele kon-
tingenten samlet er nok. Vi
er klar til oppgaven. Vi er
klare til E tjenesteglOre for
fred i Libanon.

Det er evigheter siden in-
nrykket pE Gardermoen og
den fOrste frokosten.
oss klare for et halvEr i
Libanon. Ikke er det noen

unge fremadstormende of-
fiseremner heller. Bare en
vernepliktig loytnant som
skal til Libanon som idrett-
soffiser og en tidligere
menig som blir lOytnant
fordi han skal v@re
presseoffiser. Sistnevnte sE
lite militer at han ikke en
gang klarte E sette pE seg
bereten riktig de fOrste
dagene.

fra

Bildene pE denne og foregEende side viser noen bildeinntrykkene
vEre fra forkurset pE Gardermoen. K0er, venting, ei sprOyte i
hver arm og inspeksjon fra bEde generalinspektdren for Heren
general Breilid, og sjefen pE fpI 4, oberst Enge.

Fra E vare relativt uryddige greidde bataljonsledelsen E fEos
til a nkne det vi skulle likne; FN-soldater.
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Julegaven til
"Enklaveeskorten"

Slik ser. vdre nye P-PK'er w. PPK'en p3 bitdet er en av de vifikk lSne av franskmenpene for f lere opp vilre fotk. Franskmennene pd PPK'ene vitte imidlertid
ikke kjtire alene fra Ett Taibe til Saqi. De vill vere med "Enklaveeskorten" for d veie pd. den sikre sidin.

Etter Ers venting, masing og trygling har Norbatt endelig f8tt PPK'er for E lere E bruke dem. Ei uke fiir julaften kom de tre
tre pansrede personellkJiirettiy (PPK) til bruk i eskortetrafiklen etterlengtede PPK'ene tll Saqi som en fiirJulspresang.
i Enklsven. Halvannen uke fiir jul fikk Norbatt to franskeide

Interessen/ordenyePPK'enevarstor dadekomframtilverkstedomrddeti Ebel essaqi.

Det er lenge siden den norske
FN-styrken giorde det klart at de
trengte PPK'er til eskortekjdring.
Slik eskortekjoringen fungerer i
dag er det ikke mye sikkerhet fol
vaktlagene. Ubeskyttet Pd
lasteplanet av
"Enklaveekspressen" er
vattiiCsoldafene et lett m8l.

I de franskygde PPK'ene er det
plass til l2 personer. I vanlig
eskortetjeneste blir det sjelden si
mange personer med, men ved
spesiell anledninger kan det vere
nodvendig. Det viktigste er im-
idlertid at vaktlagene og de andre
kjdretoyene i eskortep kan fdle
seg mye tryggere pd eskorten
mellom Ebel es Saqi og Ett Taibe.

Det var naturligvis litt komisk
da {e franske kjoretpyene kom
for d gi de norske sjifdrepe op-
plering. De franske sjdfdrene
nektet d kjdre fra Ett Taibe til Sa-
gi uten eskorte. Det var meningen
d gi dem en MP-jeep som eskorte,
men etter hvert passet det slik at
de kunne bli med den vanlige
eskorten.

JE nV.^ type eskortekj0ret0y
mdtte attsd eskorteres av gode,
gamle "Enklaveekkspressen" pI
vei til Saqi. Det va; ikke dkkurat
det vi tenkte oss ndr vi hdrte om
de nye eskortekjdretOyene.

6
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Gammelt nytt - nytt gammelt
Interesser for gamle ting

kan gi seg rare utslag. Som
f.eks. han som kj6pte seg et
splitter nytt trehvitt spisebord,
lutet det - og fikk stukket
bitte, bitte smE huner over hele
bordet - forat det skulle se ut
som om det var fra det forrige
&hundret.

Helspr0tt.
Fascinerende.

- Alt etter hvilket forhold
man har til antikviteter - til
det som er gammelt. Noen
liker "E ha det som for", mens
andre foretrekker "hyper-
moderne" interidr fra ekspan-
sive produktdesignere (som
det heter innen reklamen).

De fleste av oss befinner seg
antakelig s8nn midt pE treet.
Vi onsker E beholde litt av
gammel tradisjon samtidig
som vi heller ikke sier nei til
noe nytt, Det gamle blir som

nytt og det nye en
stimulerende fornyelse som gir
helheten og balansen. Tross alt
er det i nEtiden vi lever.
Poenget er om det er fortiden
som skal bestemme nEtiden.
eller om det er fremtiden som
skal fE avgjdrende vekt.

Det spdrsmfiet g& lenger
enn til m6blementet.

Et nytt Er kaller frem ord
som "refleksjont', "etter-
tanke" og ikke minst
"nyttErsforsett". Og det er
slett ikke bortkastet. Samtidig
har vi nettopp feiret den
hdytiden som uten tvil er den
mest glade og lysspredende
hdytid vi har - julen. PE den
msrkeste tiden av &et skinner
det klareste lys. Og dette
binder sE og si det gamle og
det nye &et sammen. Med
julens glade budskap i ryggen,
kan vi gE inn i et nytt &. Oet
gamle budskapet om at "en

frelser er oss fOdt i dag", kan
bli det nye for tiden som ligger
foran. Og dette nye kan
faktisk fA den mest velg-
jdrende virkning pE det gamli.
Uansett.

Dette har vi hdrt fdr.

Ikke desto mindre er pEmin-
nelser viktig. For det har med
vEr hverdag E giore. Og det er
jo hverdagen som kan vere
slitende og som trenger det
Nye.

"Bibelen Epen for alle" er
en aksjon de fleste vil stifte
bekjentskap med utover i
1987. Hensikten med aksjonen
er E nE frem til de 6290 nord-
menn som ikke leser Bibelen.
Som Kvitt eller Dobbeltvin-
neren fra TV sier: "-Folk har
sE [te peiling pE hva Bibelen
og bibellesning egentlig dreier
seg om. De tror det er noe som
bare passer for helt spesielle

mennesker". Rent bortsett ffe
at denne gamle boken ogs8 er
et vesentlig grunnlag for v&
kultur, formidler den verdier
som kan gjOre det gamle nytt.
Den har vert. utforsket,
kritisert og narmest flerret i
biter som knapt noen annen
bok i denne verden. Likevel
stfu den urokket og kanskje
enda sterkere enn f0r. Den er
oversatt til langt over tusen
sprEk, og etter snart to Er-
tusener er der fremdelec ingen
tegn til at dens seiersgang er
kommet til veis ende. Kanskje
kan bibel-turene utover i kon-
tingenten vekke interesse for E
lese hva som virkelig stlr der?

Det gamle kan bli som nytt.
Det nye som skal til, er faktisk
ganske gammelt.

John Ylctor Selle
MrJor / Bn-prest
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Vellerdxtfliseren, kulttein
tlrve Sak.shoug (t.r'.) sa,n-
rrrcn trrcd,ktrettso.f.fiseren,
Ii)vl nont ltarek Andreus.scn
oj4t./order ti ukt ir' ./'rit it!.

FormElet til oss pE
velferden er A dke trivselen til
de som er plassert pE posis-
joner, de skal trives ogsE
utenfor tjenestetida. Utstyr
har vi i store mengder. Hvis
det er noen som savner noe
spesielt, sE er det bare E
sp0rre, kanskje kan vi skaffe
det ogsE.

Velerdsoffiseren, kaptein
Arve Sakshaug, skal sammen
med ldytnant Oyvind Baard-
sen og Harald Hesmyr jobbe
for E fE Norbatt-soldatene til E
trives. Det er plassert ut over
60 videomaskiner og TV-
apparat rundt i AO. Velferden

har 200 videofilmer til utlEn,
et brukbart bibliotek, og
mange andre saker til in-
teresserte. Tre ganger i uka
kjOrer velferden rundt til
posisjonene med en video-
/bokbil.

For de som vil aktivisere seg
sjdl finnes det 30 akustiske
gitarer, bassgitar, elektrisk
gitar, sanganlegg, slagverk,
forsterkere og mess-
inginstrumenter til et lite
korps.

Velferden tilbyr kurs i fran-
sk, engelsk og arabisk, og kan-

skje blir det et bridgekurs hvis
det melder seg mange in-
teresserte.

- Ganske mange her bestilt
brevkurs som de holder pE
med i fritida. Det mE den
enkelte betale sjOl, men vi har i
hvert fall katalogene med
oversikt over mulighetene.
Noen leser til en eller annen
eksamen her nede og vi kan
hjelpe de med E fE aviklet
eksamen. Det gjorde vi ogsE i
forrige kontingent, sier
Sakshaug som ogsE var
velferdsoffiser i Norbatt 17.

- Hvis noen Onsker E ar-

til fire ldpere etter loddtrekn-
ingsprinsippet etter hvert lOp,
og premiering til de beste etter
karusellslutt.

Skyteinteresserte fEr ogsE
dekket sitt behov. Kompa-
niene har tildelt tid pE
skytebanen til Ovelsesskyting
og det vil bli prdver til skyt-
termerket i l0pet av vEren.

Unnskyldningene skal vare
gode for ikke E b[ med pE
noen av l-off'ens aktiviteter,
som spenner fra lange lOp til
dart.

med idrett og velferd
- Vi har nok av tilbud, men

det viktigste er den enkeltes
personlige initiativ. Tren-
ingsutstyr av forskjellige slag
finnes det nesten pE hver
eneste posisjon. For E fE ut-
bytte av det er det viktig at den
enkelte har initiativ nok til E
sette i gang og trene selv.
Utstyret stEr der klart til bruk.

Idrettsoffiseren i Norbatt
18, ldytnant HErek An-
dreassen, dnsker seg en aktiv
bataljon som i det minste
bruker deler av fritida til E

holde kroppen ved like. Gym-
nastikklaren fra Tromsd
trener mye sjOl og vil ha med
seg sE mange som mulig.
Mulighetene er mange:

PE de fleste plasser er det
gode muligheter for jogging,
og de aller fleste plasser er det
ogsE vekter for styrketrening.
Noen steder kan man spille
bordtennis, volleyball, fotball
eller innebandy, mens dart
Gilkast) er en aktivitet uten
begrensinger om man befinner
seg i Saqi, Naqoura eller pE

4-14, I Norbatt AO er Saqi-
marsjen og Chebaa-marsjen
gode aktiviteter for de gang-
glade. Saqi-marsjen kan man
gE nEr som helst, mens
Chebaa-marsjen gEs hver sdn-
dag, dog med verforbehold.

For de som vil teste formen
mot andre, axrangeres det
bataljonsmesterskap i
tenkelige og utenkelige
0velser. I l0pet av kon-
tingenten skal det ogsE vere
tre stafetter og to l0p-
skaruseller for bataljonen. I
lOpskarusellen er det premier

rangere kameratkvelder kan
de sdke oss om midler pE
forhEnd til E stdtte opp om
arangementet. Vi pleier A
kunne stdtte med en liten sum,
sier Sakshaug videre.

Velferdsoffiseren hEper
ogst E kunne glede oss i Nbr-
batt 18 med noen norske
underholdningskrefter. Hvem
det eventuelt blir vet han ikke
ennE, men vi kan vere ganske
sikre pE at noen kommer. De
fleste av rekap-ene fra 17
husker godt visitten til kari
Svendsen. Et tilsvarende
"fyrverkeribes0k" i l8 setter
vi pris pE.
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GAUPE.ALARM
Tyfonen skingrer.

Gaupealarm er eiltt, per-
sonellet skal handle. Men
hvordan? Vi gjengir kort
varslingsmEter og prosedyrer
for alarmen, slik at folk ikke
er i tvil om hvordan tingene
skal fungere.

r) VARSLINGSMATE.
Kodeord "GAUPE" kan gis
p?a fOlgende mEte:

a) pr. tyfonanlegg
b) pr. linjesamband
c) pr. radiosamband
d) rope "CAUPE"

2) FORBERED GAUPE

a) Hjelm og vest pE, samt
vernemaske
b) Samband (SB) til GAUPE
kontrolleres. SB-midler med-
bringes til GAUPA
c) Patruljer inndras
d) Utlagt materiell til GAUPE
kontrolleres
e) CPlOP'er fortsatt beman-
net
l) Personlig utstyr legges i

CAUPA
g) Alkoholforbud

3) GAUPE

a) Alt personell i dekn-
ingsrom, med unntak av
nOdvendig observering etter
sjefens vurdering
b) CP'er stenges fysisk
c) Tilbakemeldingsprosedyre;

- Tr. sjefer melder til KP-
OPS nEr pers. pE plass

- KP-SJEFER melder til
BN-OPS nEr pers. pE plass

- BN-OPS melder til BN-
SJEF nEr pers. pE plass

pet bemerkes at hver enkelt
MA varsle de som bor pE
samme forlegning straks man
fEr vite om GAUPE.

Med jevne mellomrom skal
gaupesjef etterse gaupa, med
spesiell kontroll av samband,
lys og ellers utlagt materiell.

I gaupa skal det forefinnes
lister over det personell som
skal vare der.

4' ANTREKK/UTRUSTN.
ING/PAKNING

Fdlgende skal medbringes til
gaupe, hvis mulig, avhengig av
situasjonen.

a) ANTREKK
Dagens tjenesteantrekk

b) UTRUSTNING
- personlig vEpen
- splintvest
- hjelm
* grunnutrustning
- vernemaske
- lommelykt

c) PAKNING

Stridssekk
- teltduk m/plugger, stenger
og 5 m sndre
- kokekar
_ RSP
- toalettsaker, h8ndkle
- sokkeskift
- undert$yskift

feltskjorte/genser (etter
behov)
- plast spisebestikk

d) Pakksekk med sovepose

Terping, vil mange si. Kan
hende, det. Men vi lever i et
spent omr8de, hvor.stuasjoner
vi selv ikke er herre over fort
kan dukke opp. Da gjelder det
E vare forberedt. Og godt
forberedt er man f0rst n8r per-
sonellet vet hvs som skal
gjOres og hvordan det skal
gj0res. Til syvende og sist er
det vEr egen sikkerhet det
ang8r!

Det er ikke mange Erene
siden NORBATT-personell
gikk i gaupa ved gaupealarm,
og ble sittende i sine dekn-
ingsronn over lengre tid. Det
personell som ikke hadde
utstyret i orden, fikk ikke
anledning til E returnere til
egen forlegning for E hente
dette, men mEtte pent bli
varende i dekningsrommet.
Kaldt og ufyselig ble det
visstnok ,,etterhvert, for
enkelte. De hadde seg selv E
takke.

Caupe'alarmen har gatt. I denne goupa sitter fra venstre: Odd Jahan Bentsen, Svein lvar Kristiansen, Kim Rtjrstad og Svein lvar Kristiansen,
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AICIV NIERRADIO
Var mElsetting er at

Radio Norbatt skal vare en
nyhets-, informasjons og
underholdningsformidler. PE
en best mulig mEte skal vi
hjelpe fl E fy[e folks fritid
med noe meningsfylt.

Dette sier fenrik Ola
Christensen. Som ass PIO er
han ansvarlig for den daglige
ddft av Radio Norbatt,
Radioen som stort sett hele
Norbatt og NorMaintCoy kan
lytte til.

Hver eneste dag sender
radioen rundt ni timer pa 98.0
MHz pE FU-bEndet. Fra 6.00
t i l  7.15, 12.00 t i l  13.15 0g
18.00 til ?A.00, og ved enkelte
anledninger helt til klokken
3,00. Med sE mye sendetid blir
det naturligvis mye musikk,
men flere ganger daglig sendes
nyheter fra Norge. Daglig
sendes vakthavende offisers
morgenbrief i siestasendingen,

Her er noen av tnedarbeiderne i Radio Norbatt samlet i s^tudio. Foran ved platespilleren Age Ruste, ,ned tekfonen Erik
Redtvedt. Bak fra venstre: Oyvind Baardsen, Frank Nygdrd, Anders Nordseth, Ola Christensen og Pdl Kristian Sandlie.

flest mulig av lytterne.

- Radiomedarbeiderne stAr
pE fra tidlig morgen til sen
kveld i tillegg til at de har sine
vanlige vakter og jobber. De
gj0r en stor innsats og fort-
jener honndr for det, sier
radioredaktdr Christensen.

og hver fredag har MIO et in-
formasjonsprogram om
hendelser i Libanon den siste
uka.

Presten har sin ukentlige
time der han ofte kommer inn
pE forholdene i Midt-Osten. I
tillegg er det spesial-
programmer med jazz,

klassisk og rock. Det er 0nske-
og hilseprogrammer, og infor-
masjonsprogrammer om de
forskjelligste ting. Radio Nor-
batt gir noe til de fleste lyttere,
enten de Onsker musikk eller
informasjon. Radioens 30
frivillige medarbeidere gjdr sE
godt de kan for E tilfredsstille

Ny og bedre antenne til Radio Norbatt
Det var stor aktivitet uten-

for Radio Norbatts studio i
Ebel es Saqi tidlig i desember.
Pi-troppen . st0pte fun-
damentet til den nye, l7 meter
hdye, antennen som skal gi
bedre signaler. I lOpet av
januar har trolig fundamentet
satt seg og antennen kan settes
opp.

Man er ikke riktig sikre pE
hvor sterk den nye antennen
er, men den er garantert mye
sterkere enn den forrige. Kan-
skje kan man nE ta inn Radio
Norbatt UEde i Normaintcoy
og Naqoura.

Pi-troppen i arbeid med 3 bygge fun-
dament til^radioens nye antenne: Fra
venstre: Pal Aspenes, Bjt)rnar Fredly,
Atle Olsen, Rune Ddhlen og fenrik'Per Ltikken.

,JoKE?
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PX- ikke supermarked
- Vi har et relativt godt ut-

valg av varer, men folk mE
ikke tro at vi er et supermark-
ed. Vi kan ikke ha hele
Aleksanders kolleksjon av
skinnjakker pE lager for at
kundene skal fE se hvilken som
er finest. Vi kjdper inn det vi
vet vil selge, og har verken
kapasitet eller mulighet til a
utvide varespekteret, sier
sjefen for PX-en i Saqi, lOyt-
nant Erik Redtvedt.

Sammen med fem
medarbeidere tilbyr han
kundene det meste en soldat i
en stridssone kan Onske seg.

Px-staben erfro venslre Elin Heen, Jqn Sdnrm, Stig Gimse, sersjont Kori Stiqnsen og PX-sjefen, lt. Erik Redtvedt. Fenrik
.lohn Grindlia er ossd med i staben.

stille opp tidlig pE morgenen.
NEr de store hopene kommer
inn pE ettermiddagen og
kvelden mE de gjdre seg fort
ferdig med kundene for E
hjelpe flest mulig.

- Vi gjdr sE godt vi kan og
vil gjerne hjelpe, men vi kan
dessverre ikke rekke E ta oss av
alle slik vi helst vil, sier sers-
jant Kari Stiansen.

Kniver, parfyme,
skrivemaskiner, soveposer,
postkort, bilstereo, CD-
spiller, walkman, radioer, ka[-
fetraktere, litt klar, min-
neboka fra Norbatt 17,
pyntegjenstander, kjOkken-
maskiner og vaffeljern, og
ikke minst: Fotoutstyr. Det er
ikke uten grunn at de andre

bataljonene i UNIFIL
spdkefullt kaller Norbatt for
Fotobatt.

- De aller fleste handler for
dyrt og for komplisert utstyr,
sier Redtvedt, Det er
sjelden noen grunn til E kjope
stort og tungt utstyr med det
behovet stOrsteparten har. Det
finnes smE, enkle kom-
paktkameraer med autofokus

og innebygget blitz som dek-
ker de flestes behov. Det nyt-
ter ikke E snakke fornuft til
folk. De kj0per dyrt utstyr
som bare de frerreste klarer E
utnytte. SE lenge de ikke klarer
E utnytte det, gEr de lei og
utstyret blir liggende. Det
pr0ver vi E advare mot, men...

Por E fE best mulig service
anbefaler PX-personellet A

FN-veteran pd Tell Ouesi
Lars R. Molvig

Fredrikstad er en av
veteranene, med fire

tingenter bak seg i Libanon.
N& tran nE er nede i Nor-
batt 18 er det fem og et

halvt Ar siden han sist var
nede.

Jeg var nede kon-
tingent 2, 3, 4 og 6 I den
fdrste var jeg samband-
smann, i de tre neste var jeg
sjEfor i Kp B. Denne
gangen er jeg sjEfor i Kp A,
pE He i Tell euesi.

- Hvorfor sOker du deg
tilbake sE lenge etter?

: Det er for E fE aweksl-
ing fra jobben, og for E se
hvordan det har blitt i
Libanon sE lenge etter,
forteller Lars R. Molvig
(30), som til daglig jobber i
Postverket i Fredrikstad.

-Hva var det verste med
FN-tjenesten i de fire kon-

tingentene du var her?
Vi var oppe i

enkeltepisoder som jeg har
prtivd E glemme. Hvis du
bare er rolig, og ikke gEr
med fingeren pE avtrek-
keren vil du neppe havne
opp i vanskelige situas-
joner. Mye avhenger av den
enkelte der.

Hvordan var
overgangen fra livet i
Libanon til arbeidslivet i
Norge etter tre kontingenter
her nede?

Det gikk fint. Jeg
begynte E 3oUUe med en
gang jeg kom hjem. Det er
bare snakk om E tilpasse seg
forholdene, sier FN-
veteranen pE fen Quesi.

fra
FN-
kon-

- 1 1
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1. EBEL ES SAOI
2. MARJAYOUN
3. NAOOURA
4. TYR
5. EL KHIAM
6. BLAT
7. KAOUKABA
8.  EL FERDISS
9. EL HEBBARIYE
10. RACHAYA EL FOUKHAR
11.  KAFR HAMAM
12. KAFR CHOUBA
13.  EL MERI
14. CHEBAA
15.  TELL OUESI

(Kart: pyvind Baardsen)

\ ra



BLUB BERET

o
5

RUNDTUR I

\ r

, t f

NORBATT AO

- - {

DETTE ER BYENE I AO:

EL FERDISS (INNBYGGERE:
CA 500. RELIGION: llX) 9o

DRUSERE)

El Ferdiss har en relativt fredelig
historie bak seg, noe som er
uvanlig i denne krigsherjede delen
av Libanon. Byen er stort sett blitt
spart for kamphandlinger, selv
om det ved enkelte anledninger er
blitt skutt med artilleri mot byen.

Neringsgrunnlaget er jordbrqk
og husdyrhold. Produktene gir
stort sett til eget forbruk. Imidler-
tid betyr olivenproduksjonen
svert mye for byen. En normal

olivenhdst er pd ca. 70.000 kg.
Ellers dyrker 

- 
innbyggerne ap-

pelsiner, valnotter, korn og gron-
nsaker.

So^m sE mange andre steder i
omrddet er det lite med arbeid.
Derfor reis^er flere fra Ferdiss
vinterstid pd sesongarbeid.

I El Ferdiss ligger NORBATT
posisjon 4-6 A, som bemannes av
personell fra l. tropp kp A.

IIEBBARIYE (INNBYGGERE:
CA 2.000. RELIGION: llX) 9o

SUNNI)

SEae nt Ferdiss og El Heb-
bariye ligger i den sikalte "kp
A-dalen".

Sistnevnte landsby ligger over-

for El Ferdiss, og derfra kan man
ga opp til fjellandsbyen Chebaa,
den stdrste byen i NORBATT
AO.

I El Hebbariye finner man
posisjon 4-6 HQ, tilhdrende kp A.

NFringsgrunnlaget i byen er
qpinkelt. Mange av innbyggerne
forlater byen om vinteren, de
fleste fo; d tq sgg qesongarbeid,
men ogs6 for d gd pd skole.

Det karrige fjellandskapet ut-
nyttes imidlertid sd godt at lands,
byen omtrent er selvforsynt med
kjOtt, korn og gr0nnsakei. So-m i
niange andre 

-iairdsbyer 
i omrEdet

er olivendyrking meget viktig. Ca
15,000 oliventrer blir h0stet av
befolkningen i El Hebbariye.
Olivenoljen omsettes blant annet i
Beirut.

Byen  ha r  gamle  hEnd-
verkstradisjoner. Flere familier
livnerpr seg av dette.

Ogsd El Hebbariye har blttt
spart for krigenes raseringer, selv

om granatnedslag har forekom-
'met.

I byen finnes en crverdig sever-
dighet^ nemlig ruinene etter et ca.
2.000 dr gammelt romersk tempel.

XAOUKABA (INNBYGGERE:
CA. 600. RELIGION: llX) 9o

XRISTNE)

K p  A  s  l .  t r o p p  h a r
hovedkvarter i nedre Kaoukaba,
posisjon 4-26, mens mannskaper
fra samme tropp bemanner en
observasjonspost, posisjon 4-27,
helt i overkant av byen.

-Kaoukaba er  et ter  lokal
mflestokk forholdsvis veht8ende,
takket vere olivendyrking. Inn-
bygge rne  e ie r  ^ f l e re  s to re
olivenlunder i omrddet. I tillegg
eier stedets b0nder deler av den
mest fruktbare jorden i omrEdet
ned mot Hasbani-elva. Elvas
bredder er ett av de fE stedene i
distriktet hvor grdnnsaker ef-
fektiw kan dyrkes.

Byen er godt kjent fra NOR-
BATT l,da det kom til en svart
dramatisk skuddveksling mellom
PlO-soldater og personell fra
NORBATT. Episoden^ ved det
sikalte "Orneredet" stir utforlig
omtalt i Odd Karsten Tveits
dokumentarbok "Nederlag".

- {

q'
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Rundtur i Norb att AO
CHEBAA ONNGYG'GERE: CA
r2.ooo. Oxnn MED cA +s ooo
OM SOMMEREN. RELIGION:

97 9o SUNNI3 9o IGISTNE)
Fjellandsbyen, ca l3(X) me[er

over havet, er den storste i vdrt
AO. Til Chebaa h0rer Chebaa-
gruppen, ca 35 mann fra kp A.
9gpp" er fast forlagt iobyen &7
HQ, og sjefen sjOl gir gjerne
under oppnavnet  "Chebaa-
konge".

Byen er den 0stligste i AO, og
grenler opp mot syrisk og israelsk
omrdde. Posisjon 4-7 B er den
ostligste posisjonen til UNIFIL.

Chebaa er kjent som smugler-
byen. Smugling, eller import elleJ
eksport, som innbyggerne liker d
kalle det, har svart lange tradis-
joner. For en "mannsalder" siden
var smugling faktisk ncringsve^i
nummer l. Hasj sto overst pA
smuglerlista, og len ble smuglet
fra Baalbek-omrddet til Syria og
derfra videre til Jordan, Egypt og
andre arabiske land. Ogsi idag
finner man hasj i smuglerbagas-
jen, men den dominerer ikke
lenger smuglermarkedet. Sigaret-
ter, TV-apparater, stereoanlegg,
radioer, og annet elektrisk utstyr
fraktes pd eselryggen i ly av
mOrket. Tilbake fraktes blant an-
net vEpen, tepper og tekstiler.

Innbyggertallet Oker som neynt
med 4-5.000 om sornmeren. Ar-
saken er at en rekke Chebaa-
beboere arbeider i Saudi-Arabia,
Kuwait og Emiratene, men i
ferietida om sommeren vender de
tilbake til hjembyen.

Chebaa er den rikeste bYen i
Sdr-Libanon. Spesielt bra tjener
selvf6lgelig de som jobber i de
arabiske oljelandene. I byen fin-
nes visstnok 17-18 millioncrer i
dollar. Sist sommer landet en
Boeing-7O7 maskin i Beirut. Den
var leid av Chebaa-beboere, og
kom fra ett av oljelandene.

Det sies blant annet at en av ol-
jemillioncrene har bygd seg et hus
til I million libaneserpund (drQye
100.000,- kroner), der hver hdn-
dhugget sten koslet 15 jollar da
huse-i-ble oppfort Ette-ti Er tilbake.

Om olja er viktig, spiller
fruktdyrkingen en betydelig rolle*
gg gir svert^god avkastning. Pd
drsbasis anslds avkastningen til et
sted rundt 300.000 kasser epler.
Nitti prosent av befolkningen er
knyttet til fruktdyrkning og jord-
bruk, fe-og geiteavl.

For E komme landeveien til
Chebaa, mE man utpassere Blue
Line, det vil si grensen for NPR-
BATT/UN'IFILS ansvarsomride.
PE veien Dasserer man blant annet
HASBAIA rncd ca 8.000 innbYg-
gere, vesentlig drusere. Kristne og
sunni-er utgi0r fem Prosent av
byens befolkning.

KAFR HAMAM (INNBYG.
GERE: CA t00. RELIGION: lfi)

9o SUNNI)

Etter fleres mening en typisk
libanesis.k og muslimsk land-
brukslandsby. Innbyggerne lever
stort sett av den avlingen land-
bruksvirksomheten gir, blant an-
net geiter, storfedrift og oliven-
trEr.

Fd^r krigsherjingene br0t ut i
omridet, bodde ca 1.000 men-
nesker i landsbyen. Byen og inn-
byggerne fikk allerede tidlig pE
-70-tallet f0ling med krigens
redsel. I 1970 ble ca 40 hus i bven
ddelagt under heftige bom-
beangrep.

I  l andsbyen  l i gge r
hovedkvarteret til kp B's tropp 3.

BLAT (Innbyggertall; ca 800.
Religion; 97 9o shia. 3 9o kristne)
Landsbyen ble fra 1976til 1978 ut-
sa t t  f o r  r e l a t i v t  k ra f t i ge
krigs0delggelser, men slapp likevel
heldigere unna enn Rqchaiya og
Ebel es Saqi. FOr krigsdrene talte
befolkningen ca 1500 mennesker.
I perioder har tallet vert farre
enn 200.

Blat har et relativt ensidig ner-
ingsliv, hvor folk i hovedsak lever
av saue-og geitehold. Byen er der-
for ingen rik landsby^ Stadige
krigshandlinger i omridet har
utarmet stedet ytterligere.

T ropp  2 / kp  B  ha r  s i t t
hovedkvarter i landsbyen.

Chebaa

RACHAIYA EL FOUKHAR
( INNBYGGERE:  CA  300 .
RELIGION: lffi 9o I(RISTNE)

Rachaiya, eller "krukkebyen",
er den mest Odelagte og s0nder-
skutte landsbyen innenfor NOR-
BATT AO. Opprinnelig bodde ca
15fi) mennesker i krukkebyen,
hvor ruinene fremdeles er et svart
markant trekk i bybildet. En stor
del av innbyggerne fikk varige
hdrselsskader under heftige ar-
tilleribeskytninger, og flere ble
mentalt skadei.

Leirkrukkeproduksjonen har
flere hundre irs tradisjon. og
krukkene er svert populere over
hele Midt-Osten. 

- '?Magiske",
hevder noen, etlersom krukka har
en egen evne til i holde vaqn kaldt
selv-om krukka blir stEende i
gloheit sol over et lengre tidsrom.

Sesongen for krukkeproduks-
jonen stre\ker seg over vel fire
sommer-mineder, hvor antall
produserte krukker kan komme
bpp i et antal pE over 250.000.
Krukkeproduksjon er et typisk
familieforetagende.

FOr krigshandlingene tok til i
denne del av landet, blomstret en
livlig handel i byen, blant annet
med faste;narkedsdager, noe som
tok en brd slutt med krigshandl-
ingene.

Innbyggerne fEr sitt utkomme
gjennom litt handel, kruk-
keproduksjon og jordbruk.

Rachaiya el Foukhar huser
hovedkvarteret til kp B, posisjon
4-l I

EBEL ES SAQI (INNBYGGER.
TALL: CA 1500. RELIGION: 50
9o KRISTNE.50 9o DRUSERE)

Landsbyen, hvor NORBATT
har sitt hovedkvarter, var fOr
k r rgen  i  1978  €n  r i k  og
blomstrende by med vel 1500 im-
mbyggere, og ble kalt for en perle
i denne del av Libanon. Man om-
satte oliyen, frukt, kjOtt og gr0nn^-
saker pd en rekke markeder. Sd
sent  som i  1975 b le det
eksempelvis omsatt frukt og gr0n-
nsaker for 7m.m0 fibanesiske
pund. En anseelig sum etter
libanesiske forhold.

Fdr krigen;var byen et slpgs
senter for omrddet rundt, og bdde
bibliotek og et lokalhistorisk
museum fantes i byen. Ebel es Sa-
qi skilte seg i stor grad ut ifra de
andre byene i AO.

Krigshandlingene, spesielt i
1978, gik^k spesielt hardt utover
Saqi. Sd d si hvert eneste hus fikk
tildels store skader og folk flyktet
nord-over til Beirut og andre
stOrre byer. Blant annet ble byens
kulturelle samlinger Odelagt under
krigshandlingene.

I april 1978, da norske FN-
personell ankom Saqi, fattet
enkelte^av byens innbyggere et
nytt hdp. Flerg flyttet straks
tilbake og tok til d sette istand sine
tidligere hjem. Denne tendensen
har holdt seg, og i{ag er innbyg-
gertallet omtrent pd det nivE det
enganS var

Ser man innbyggertallet og
bpfolkningstilveksten under elt i
v8rt AO, f,ar denpe holdt seg pE et
jevnt 0kende nivd.
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Eksotiske drilmmer fra
reiselystne FN-soldater

FN-soldatenes fantasi kjen-
ner ingen grensser. I hvert fall
ikke nEr det gjelder leaveturer.
Hva sier dere til en tre ukers
tur til Fiji, toukers
kunevalsopphold i Rio, eller
kanskje verden rundt pE tre
uker? Onskene er mange, og
dr0mmene flere. Reiseof-
fiseren, fenrik Jorun
Lundemo, har tatt seg permis-
jon fra Braathens SAFE pa
Vernes for E oppfylle noen av
reisedrOmmene.

Jeg mE prioritere
besdksreiser og leaveturer,
men ellers hjelper jeg til sE
langt tiden strekker til, sier
reiseoffiseren.

I utgangspunktet kan hun
hjelpe oss med E skaffe
flybilletter, leiebil, hotellop-
phold og alt annet vi mEtte
trenge pE en 60- timer eller pE
leave. Men tiden kan bli
knapp, og alt tar lang tid pE
"feltreisebyrEet".

En forespdrsel om ledige
flyseter, hotellpris eller hva
slags leiebil en kan fE er ikke
like lettvint som pE
reisebyrEene hjemme. Her fin-
nes ingen datamaskin med alle
opplysninger. Forespdrsel mE
gE til reisebyrE i tel Aviv rned
teleks, og det kan ta tid E fE
svar. Men strekker tiden til
hjelper reiseoffiseren med alt.

Mange har svevende
drOmmer om leaveturer. Det
er de mest ekssotiske Onsker
jeg kan fE servert. Men de
fleste ender med en tur til
Egypt eller Kypros. I kon-
tingent l7 dro i hvert fall de
fleste dit, ved siden av noen til
Thailand og noen fA til
USA/Canada. For oss er det
ikke aktuelt med Kypros fOr i
mars, men Eilat i Israel er at
av de nermeste feriesstedene
som er aktuelle hele fret,
forteller Lundemo.
Kenya forsvant fra reiseof-

fiserenes kart fOr kontingent
17. Noen av de som reise dit
fikk leie sykdommer, og man
fant det riktig E sldyfe det som
reisemEl. I forrige kontingent
var det likevel noen som dro
dit. De ordnet selv turen gjen-
nom reisebyr8 i tel Aviv, men
det anbefales absolutt ikke av
reiseoffiseren.

- Hittil har vi hatt mange
forespOrsler om turer til
karnevalet i Rio og skiferier i
Osterrike. Tel Aviv er en dyr
flyplass E reise fra, men for-
bindelsene til de store
europeisske byene samt New
York, Kario og Bangkok er
meget bra. Som regel finnes
det flere ruter til de stedene
man vil, sE i utgangspunktet
finnes det ingen begrensing
hvor men vil reise. Men jeg vil
anbefale noen E tenke over
hvor lang flytid det er dit man
vil, og hvor mye det vil koste.

- Hvordan er det E feriere i

nabolandene?
- Det er gode muligheter

for turer bEde til Syria, Jor-
dan, Egypt og Israel. Til Egypt
mE man ha visum, som jegkan
ordne. Skal man til Syria eller
Jordan mE man ha en klarer-
ing fra MP i Naqoura. I Israel
er det ikke nddvendig med
visum.

- Hvor ville du reist hvis du
hadde satt av 10.000 kroner
som bilettpenger pE en
leavetur?

- Helst ville jeg dratt til
fjellandet Tibet, men der ville
ikke pengene strukket til. Jeg
ville spart pengene til jeg kom
hjem og tatt en tur med den
transsibirske jernbanen.

- Og hvor gtr leaveturen?
- Jeg tar tre uker i Norge i

januar for E gE pE ski, svarer
reiseoffiseren.

Fotografering er svert
populert hos FN-Ola. Men
i det omrEdet vi oppholder
oss er det av stOrste betydn-
ing E utvise forsiktighet
under fotografering. Bruk
for all del hodet nfr du skal
plukke ut minner fra tida
under fjernere him-
melstrdk.

Enkelte mannskaper har i
visse tilfeller gEtt for langt.
Det har kostet dem ikke
bare film, men ogsE
kamerautstyr. Og det som
langt verre er-det kan
faktisk koste en livet ogsE.

Det har forekommet at per-
sonell er blitt skutt etter, og
det bare pE grunn av
mistanke om at nordmenn
har fors0kt E forevige sen-
sitive militere installas-
joner.

Vi minner derfor om at
det IKKE er tillatt, uansett
avstand, A
fotografere/filme installas-
joner, sjekkposter, still-
inger og materiell etc som
tilhdrer de militere (IKKE
UNIFIL) enheter i og nert
vErt omrEde. Forbudet
gjelder ogsE omrEder inn

mot den israelsk /
libanesiske statsgrense,
samt militare eller
halvmilitere anlegg pE
israelsk territorium. Hav-
neanlegg, flyplassomrEder
o.l. omfattes av samme.

NEr man passerer in-
stallasjoner der det er Epen-
bart at forbudet gjelder,
eksempelvis ved sjekkposter
i Hasbaiya, i Enklaven etc,
skal fotoutstyret vere ned-
pakket for E unngE

mistanke om at fotografer-
ing har funnet eller kommer

til E finne sted.
En gylden regel er at man

alltid vurderer hvorvidt det
man tenker E ta bilde av er
av sensitiv karakter. Er du i
tvil-avstE fra fotografering.
Bruk derfor personlig sk-
jdnn og sunn fornuft, sE
slipper man trdbbel. Husk
at ogsE andre kan bli in-
volvert og fA
ubehageligheter pE grunn
av egen dumhet.

Det er tross alt nok av
"gode" motiver E feste til
filmrullen, ikke minst fra
den daglige tjenesten.
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Arro i tannlegestolen
Arro spiser kjOtt igien. Den

femErige schaferen har spist
a&tg i et Ers tid. Den har
nesten ikke rdrt kj0tt, og har

hatt tydelig vondt i kjeften. I
perioder har den vart van-
sketg E ha med E gjore.

Johnny Knutsen, som er Ar-

ros hundefOrer i Norbatt 18,
tok kontakt med bataljonstan-
nlegen, kaptein Oyvind
Asmyhr, da han skjOnte at det

var i kjeften skaden lE.

Veterineren bedOvde
Arro, vi fikk lagt den pE et
bord og undersOkt kjeften.
Det viste seg at han hadde en
gammel skade, trolig over et &
gammel. Han hadde et bruddi
overkjeven og hadde brutt av
en bit av en tann. Jeg opCrerte
bort den delen av tannkjOttet
som det var betennelse i,
jevnet litt pE kjevekammen og
slipte pE den brukne tanna.
Jeg var litt spent de fOrste
dagene, men det gikk heldigvis
som vi trodde, sier tannlegen.

Johnny Knutsen sier at
hunden har forandret seg etter
operasjonen. Den har blitt
roligere, den kan spise all mat
igien, og fungerer godt. Arro
er en relativt ung patruljehund
som har mange Er igjen. Hvis
ikke Oyvind Asmyr hadde fatt
fikset tanna er det mulig
hundegruppa mEtte sende
hunden hjem igien. Tan-
nlegen, som har hatt et par
hunder i tannlegestolen fOr,
reddet Arro fra repatriering.Arro i tannlegestolen sammen med tonnlegen, kaptein Oyvind Asmlr (t.v.) og hundefhrer Johnny Knudsen.

Eksamensdag i Ebel es Saqi
Som bildet viser er ikke en

eksamensdag i Saqi som en
eksamensdag i Norge. Nerv0se
elever er det begge steder.
Viktige prOver er det ogsE
begge steder, men i Norge slip-
per vi den strenge kontrollen
som de ble underlagt her.

FOr studentene, som var fra
hele S0r-Libanon, fikk
komme inn i
eksamenslokalene (skolen og
Friishallen) mEtte de vente en
god stund pE UNIFIL-
helikopteret som hadde med
eksamensoppgavene. Deretter
mStte de vente pE noen for-
sinkede larere, fOr de begynte

E gE inn mot byen.
En etter en ble sjekket i

veien nedenfor Friishallen.
Med metall-sOkere sjekket
soldater i stabskompaniet at
det ikke var noen som hadde
vEpen med. Andre sOrget for
at jukselapper ble konfiskert.
Under eksamen gikk
hundegruppa og andre vakt
rundt lokalene for E holde folk
unna.

Eksamen gikk greit denne
gangen, men det har vert
verre for. Med sE mange for-
skjellige religioner og grupper-
inger samlet, kan det lett bli
brEk. Men den viktigste grun-
nen til at det er uro i for-

bindelse med eksamener er den
viktige rollen en god eksamen
spiller for folket i Libanon. En
god eksamen er veien til en

god utdannelse og en god jobb
i mye st0rre grad enn hjemme.
Derfor blir alle midler tatt i
bruk.
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Paymaster, koptein Jdrgen Nygdrd, sommen med kollegene, fenrik Lennart Urke
(t.v,) os Bjdrn Olsen.

poymosterens kontor
Pass pE kontoen din. Hvis

du overtrekker bankkontoen
din mens du er i Libanon kan
du fE problemer hos
paymaster. Tar du ut mer
p€nger enn du har dekning for
vil han i lOpet av et par ukers
tid fE melding om E sperre
kontoen din. Da fflr du ikke ut
penger pE paymasterkontoret
uansett hvor flink du er til E
argumentere. Det kan ta to-tre
uker fra en konto er i balanse
til paymaster fEr beskjed om
det. SE en overtrekking er
langt verre her nede enn
hjemme. Det l0nner seg A
passe pE.

- Det er ikke noe stort pro-
blem at folk overtrekker kon-
toen, men et stykke ut i kon-
tingenten pleier det f Uti tem-
seks stykker pE "svarteliste",
forteller paymaster, kaptein
J0rgen NygArd. Han ordner
opp i reiseregninger, FN-
dollar og sOrger for at vi fEr de
pengene vi trenger til E handle
for.

Det er ikke fE doilar som
passerer paymaster hvis vi ser
den handteaktiviteten de nor-
ske FN-soldatene viser. Der er
det ikke mange som er bedre
enn oss.

Fenrik Reidar Landsverk (fre venstre), kaptein Anders Draugsvol! og sersjant Odd Storlimo er p3 postkontoret i
Ebel es Saqi.

Hos feltpostmesteren, kap-
tein Anders Draugsvoll, kan
du ordne det meste. Brev til
Norge som veier under l0
gram gEr gratis. Andre brev og
pakker mE du betale for, men
takket vare en effektiv
forsendelse er brevposten
hjemme i Norge pE et par
dager.

Lotto og tipping,
postsparebank og reiseforsikr-
inger er andre tilbud

Feltpostkontoret i Ebel es Saqi
tilbyr.

- Bare husk at Lotto og
Tipping mE innleveres mandag
for E vere med i kommende
helgs runde, sier Draugsvoll.

Feltpostkontoret fungerer
som et helt vanlig norsk
postkontor. All porto er etter
de samme takster som for
forsendelse innenriks hjemme,
bortsett fra at vi sender lette
brev og postkort gratis. Pak-

kepost g& til Norge hver tred-
je uke med Hercules, eventuelt
kan lette pakker (under en
kilo) sendes med den vanlig
brevposten som sendes tre
ganger i uka.

Stikkord fra postkontoret
nar det gjelder pakker er skik-
kelig emballasje. Det er lang
vei fra Libanon til Norge, og
det er fort gjort E vere uheldig
med en pakke.

- Hvis noen skal ut og

reise, og trenger valuta ordner
vi det ogsE. Men det kan ta litt
tid a fA det i orien. Vi trenger
to-tre uker pE det, sier kaptein
Anders Draugsvoll.

Det er ikke bare FN-
soldatene som bruker
feltpostkontoret. OgsE en del
av innbyggerne i distriktet
bruker det for E sende pakker
og brev til sine mange venner,
og etterhvert ogsE slektninger,
i Norge.
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Saniteten hjelper deg
Sykestua kan vare god E ha. For veldig mange er den spesielt

god E ha etter 60-timer og leaveturer. KjOnnssykdommer
florerer i de store byene, og mange er dErlige til E passe seg.

Kaptein Jannicke Mellin-Olsen som er assisterende batal-
Gonorrd er en kjdnn-

ssykdom som virker forskjellig
fra person til person. Noen
menn ffr ubehag og gulaktig
utflod, mens andre ikke
merker noe spesielt. Vanligvis
enkel E behandle, men her
nede finnes det en litt
"sintere" type som trenger
sterkere medisin. Hvis man
ikke f8r medisiner mot
sykdommen kan man bli steril.
Kondom beskytter 100 pro-
sent.

Klamydia tar over for
gonorr€ som den vanligste
kjOnnssykdommen. Sykdom-
men gir noen ganger ingeh
plager. Andre ganger kan man
fE svie og ubehag, og eventuelt
gr8hvit utflod etter 2-10 dager.
Etter hvert kan plagene
forsvinne, uten at man er blitt
smittfri. Infeksjonen kan bre
seg oppover urinrOret og gi
sterilitet. Sykdommen hindres
ved bruk av kondom.

Syfilis er sjelden i Norge,
men fortsatt vanlig her. Om-
trent en uke etter man er smit-
tet kan man fE et sEr - oftest
nE penis. Dette er avgrenset,
ofte ovalt, og ikke vondt.
Dette vil fosvinne uten at
bakteritne forsvinner ut av
kroppen. Kondom gir en viss
beskyttelse mot syfilis.

Sopp finnes normalt pE
kroppen, men kan bli
"sintere" ved f. eks. psykisk
stress, fuktig milj0 og infeks-
jonssykdommer. Kan ogsE
smitte ved kj6nnslig omgang.
Sopp tan vare plagsomt, med
sErhet, svie, klOe og et hvitt
belegg pE penis. Kondom
beskytter til en viss grad.

Flatlus smittes via kjOnnslig
o4gmg, men kan ogsE

Assisterende batal-
jonslege, kaptein
Jannicke Mellin-
Olsen, skriver om
sykdommer som har
vert, og kan bli,
relativt utbredt blanl
norske FN-soldater.

overfOres via fuktige hin-
dklar. Det er aktuelt her, hvor
vi lever sE tett innpE hveran-
dre. Flatlus lever i kropp-
sh&ene, og legger hvite
avlange egg pE h8rstraene.
Symptomene er klOe, og en
kan selv- se svarte lus som
beveger seg. Kondom beskyt-
ter ikke.

Herpes er en virussykdom
som man snakket mye om fdr,
men som nE er kommet i skyg-
gen av AIDS..Det finnes ingen
behandling mot herpes, bort-
sett fra lindrende krem.
Herpes er smittsom like fdr og
etter utbrudd av "fork-
j0lelsess8r" rundt kj0nn-
sorganene. Noen fEr utbrudd
bare en gang, andre sliter med
det hele livet. Kondom beskyt-
ter.

AIDS smittes f0rst og
fremst ved seksuell kontakt.

AIDS finnes ikke bare blant
homofile, men gEr ogsE fra
mann til kvinne (og omvendt).
Kan ogsE smitte via skitne
nEler, f. eks. slike som bdkes
ved tatovering. Viruset finnes i
blod, spytt og andre kropp-
svasker, og ved seksuell kon-
takt er man ikke helt trygg selv
med kondom. Man har ikke
sikre tall, men man regner med
at en stor del av de prostituerte
i Israel barer HlV-viruset.
Enhver ukjent seksualkontakt
er en mulig AIDS-berer.

Vi er pE forhand minnet pE
hvor viktig det er med god per-
sonlig hygiene. NE ser vi selv
hvorfor. Vi bor trangt, og det
er mange som deler toalett og
vask. Har en av oss problemer
med magen, smitter det lett
over pE andre via toalett-
skElen, s8pe, servant, han-

jonslege har skerevet ned en del viktig informasjon om kj6nn-
sykdommer og andre sykdommer som er relativt vanlige i
Libanon.

I

I

dklar osv. Det er viktig at
disse holdes helt rene.

I de fuktige periodene b0r vi
prove E holde oss tdrre og
rene, for E unngE blant annet
fotsopp og infeksjoner som
forkjdlelse og halsbetennelse.

Hvis man vasker seg grun-
dig etter toalettbesok og fOr
maltidene er sjansen for E fE
"jallamage" liten. Man bOr
ogst vere litt kritisk til hva
man putter i munnen. Alkohol
virker for eksempel ikke lin-
drende pE rnagen. Derimot
kan man fE skikkelig
magekatarr. Rdyking virker
pE samme mEte pE magen, og
en er ogsE utsatt for luft-
veisinfeksjoner.

Med lett fysisk aktivitet og
godt med sOvn er sjansen for E
unng8 plager og oppnE
generell trivsel stOrst.

18
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Uhygienisk i Kfar Hamam

Troppssjefen i Kfar Hamam, ldytnant
Serigstad, synes det er ille at det ikke
erblilt gjort noe med kloakkummen.

- NEr jeg ser forhold som dette, tviler jeg pE det som sies om
at den norske FN-bataljonen er en prioritert avdeling. Det er
skammelig at det ikke er blitt gjort noe med dette i ldpet av disse
Erene..

L0ytnant Serigstad pa 4-12 i
Kfu Hamam sikter til den mer
eller mindre Epne kloakkum-
men utenfor HQ til tropp 2
KpB. PE varme dager mE
kloakken kalkes nesten hver
dag for E holde basillene i
sjakk.

Det er bare et titalls meter
fra kloakkummen til kj0k-
kenet i Kfar Hamam. Bare tre-
fire meter er avstanden fra
kummen til det n@rmeste
soverommet. De sover ikke

med vinduet oppe om som-
meren.

Faksimilien viser et oppslag
fra Blue Beret i kontingent 17.
De etterlyser septikktOm-
meren. Problemet til sep-
tikktommeren er at det er stort
sett umulig E komme til
mellom husene for E fE tomt
tanken, Etterhvert har denne
tanken blitt det kontingent l7
kalte et "18-problem". Kan-
skje vi i Norbatt 18 kan greie E
ordne opp i det?

Det lukter mdkk i 4-12 HQ.

Septikkummen er full, og
reptikbilen er sjelden oppom.
Derfor renner det i mdkk og
rrin fra jordkummen.

Det blir kalket jevnr og
trutt, men det hindrer ikke en
sjenerende lukt dg flueansaml-
ing .

Idag er det bare en plastduk

som dekker kummen, som er
gravd ned i bakken. Det er
dirl ie jord i omrAdet, slik at
det er l i te som siver bort i bak-
ken.

Her er sanitetsmannen,
Audun Stensrud:

- Dette er dtrl ig hygiene.
vi har gjort hva vi kan for t
ordne opp selv. Blant annet
har vi bEret mdkk og urin i

borter for i tomme kummen.
Men i  lengden er  i kke  der re
holdban, mener Stensrud,
som smmen med resten a!
troppen ni setter sin l it r i l  ar
septikbilen kommer Iitt oftere.

Septikkummen ligger bare
et tre-fire meter fra husveggen
til HQ, og en tjue-tretti meter
unna kjokken og den andre
forlegningsbrak ken.

MAT OG

- Dette kiem du aldri til
Eangra deg dE, klang det pE
J0rns utpregede Alesund-
sdialekt. Samtidig advarte
han mot selve lokalitetene,
som hjemme i Norge ville
ha avstedkommet- bAde
bestyrtelse og frustrasjoner
i et utall etater og nevnder
ved kontroll og inspeksjon.
Men Chicken Charlie har et
utrolig godt omd0mme. Og
absolutt ingen blir syke et-
ter { ha spist kylling der.

L0vtnant Baade hadde
forbeiedt meg pE noe
utenom det v^anlige: -Plysj
er det nok ddrlig med hos
Charlie, ja."

Helt korrekt. Ved
ankomst fEr vi konstatert at
plysjen mangler. Mangler
giOr imidlertid ikke
v e l _ ! o m s t k o m i t e e n ,
bestEende av sjefen sjOl.
"Chicken Charlie number
one. And Arak number
one. Yeh. Welcome." Intet

Chicken Charlie overfaller deg
med Arak straks du kommer inn i
skuret (bildet 6verst). P3 det
nederste bildet er Camp Scorpions
restaurantgjester pd plass.

RESTAURANTER

Lokrlet, som bestEr av sementblokker med tak av
bOlgcbllkk, er cs U kvadratmeter stort. Sementgulv,
med enkle stoler og bord plassert I rommet. I midten
en sklkkelig ovn, 

-hvor 
man garantert bllr varm pE

ryggen. Vi snakker om "Chicken Charlle".
Resturrnten ligger bare et stelnkast unna NMC, og el
rbsolutt verd et besiik. Det mente ihvertfall velferd-
soffiser Jiirn Baade, som lnstiterte pl at Blue Beret
skulle fiilge ham tll Charlie.

"Chicken Charlie"
E si pE velkomsten. Som
bare ble ytterligere
understreket av en service
uten sidestykke.

Jeg kikker meg rundt i
lokalet. Det elektriske
aqlegget er vel ikke helt i
trdd med forskriftene.
Ldytnant Baad^e skjdnner
hva jeg ser pd. "Hadde
elektrikere kommet inn her.
hadde hEret reist seg pE
dem. Brannetaten hadde
fEtt fnatt, og hygignenlaget
hadde begynt d tygge
valium." I denne
resturanten, hvis utseende
minner om et geitefj0s.
Men en kylling, s6 delikat
og velsmakende. Servert av
hans sdnn Morris, og
broren "Mini-Morris".

Herved anbefalt, bEae pE
det sterkeste og varmeste!
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Bqgde velfefd-, reis€-, presse- og
idrettsoffiser

- Hvor mye koster en reise til Hawai?
-Hvor i USA vil du anbefale meg I dra?
Har dere gitarer? Enn monopol? Hva med
bordtennisballer?

Spiirsm8lene er mange, og de formelig
hagler nedover velferdsoffiser Jiirn Baade
ogielferdsassistent pfft Stotte. Du finner
dem meget sentralt plassert, i en^ liten
prefab, hvor man likevel ser stort pil ting,-og 

legger seg i selen for I yte personellet
topp velferd med tilhiirende velferdstilbud
for enhver smak.

Velferdsoffiseren driver L0ytnant Baade har en ram-
med mer enn ren velferd. I salt maritim bakgrunn: etter-
tillegg er han reise- og id^rett- som han har seilt i utendksfart
;iiT;er, nruiiasteaigf pE in- og stEtt ombord i en trEler.
gen mdte. - Som sunnmOring klarer

- For E starte med reisene, vel du det meste, Baade?
tilbyr vi folk reisem&l over hele ^- Vi skal ihyertfall gjdre
uerien. og^ for vErt kontor vAft ytterste for E lykkes. 

-

gielder det d. vere ajour med - Fotosafari i Himalaya?
priser og hoteller gtc. til
inhver tid. Allerede nE skiller - Dersom du er villig til E
Bangkok segspesielt ut sgm et betale. ia. kommer dei kon-
reell reisemdl. Eilat stdr jo tant fra-sunnm6ringen.
ogsE troyt i kurs, opplyser
Baade, som er ansatt i velferd- NMC har en mecet sod
stjenesten i Forsvaret hjemme. tradisjon E forsvare pE iarltt-
Av militer bakgrunn er han sareninen. -Avdelincen har
utdannet ved Befalsskolen for alltid vrert relativt "r3barka"
Kystartilleriet, . personal/ad- innen fotball, l6ping,
mrnlstrasJonslnJen v9q voilevball. Idrett krever
llqvanger .Distriktshdgskole. organisering, og vi er svart
Siden har det vrert varierende avf,engige aI op-pmenn i hvel
ljeqeqte i marinen for enkelt gien. Kon-toret hEper pE
3l_-dringen, som fdr vervingen et bJst mulig fru'ktbirt
i Libanon tjenestegiorde ved samarbeid for Sesce Darter.
Harstad sjOforsvarsdistrikt. bedyrer Baade od-petier pE

velferdstjenestens ^ viktige
koordinerende rolle pd idrett-
ssektoren. ^ NMC arrangerer
dessuten UEde Uridge og sjakt<-
turnering, sd, det er fritt fram
for alle mann.

Velferdsoffiseren trekker
spesielt fram sin assistent, som
vet "hvor skoen trykker", og
kan kor4me me{ gode rid og
vink. -Pd den mdten kan vi ut-
fylle hverandre jobbmessing,
poengterer han.

L^0ytnant Baade fungerer
ogsd som pressekontakt i
NORMAINTCOY, og er
sv@rt glad for vink og tips,
som egner seg som stoff i Blue
Beret. -Personellet i avdel-
incen mE selv bidra aktivt med
go?e vink sE vil jeg kanalisere
dem og bringe dette videre til
PlO-seksjonen i NORBATT.
Mitt motto er. Intet tiPs for
lite, intet tips for stort. Er det
en eller annen med en spesiell

hobby, en som har vrert med
p{ noe spesielt-ta kontakt med
oss, oppfordrer Jdrn Baade.

Ellers? -Som velferdskontor
har vi selvfOlgelig bdker,
videofilmer, spill av flere slag,
musikkinstrumenter, aviser pH
TV-stua. idrettsutstyr av for-
skjellig slag. Og sist, men ikke
minst Tibninemarsjen!

Folk mE aktiviseres, dras ut
av stolen og sofaen. -Vi
trenger aktive medspillere. Vi
er dpne for forslag. Kgm med
konitruktive forslig, sE skal vi
bidra med konstruktive
bidrag. Det viktige er-at nar-
miljO-t fungerer-, bEde for
egen og andres del, siel lOyt-
nant J0rn Baade, som hdper at
driften i Radio Scorpio om
ikke altfor lang tid kan ig-
angsettes, etter ukers drift-
sstans grunnet tordenvar.

Altmuligoffiser Jcirn Baade (t.h.), med assisten Piil Jan Stokke.

Fra Maukstadmoen til
4-13 ved Kfar Chouba

Jan lngvar Marstad
3.v) fra Trondheim og
Stig Kopreitan fra
Leksvik pE Fosen har
fulgt hverandre fra Op-
pklesk pE Maukstad-
moen til 4-13 ved Kfar
Chouba. De var i samme
tropp som sambandsfolk
i Nord-Norge. Uten E
tenke serlig over grun-
nen s0kte de begge
Libanon, og fikk beskjed
om E mote pE Sor-
Gardermoen bare noen
dager etter dimisjon fra

Nord-Norge og
f0rstegangstj enesten.

- Dette blir belt sik-
kert noe ganske annet
enn tjenesten i Nord-
Norge. Interessant E se
konflikten pE nart hold.
Naturligvis er det spen-
nende E vare med i
arbeidet for E bevare
verdensfreden, sier de to
kameratene som har
fulgt hverandre fra
Tr0ndelag til Skiold og
helt til S0r-Libanon.
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Dette er NorMaintcoy
NMC nyter stor respekt og

anerkjennelse i UNIFIL. Som
eneste norske enhet med ser-
vice for hele UNIFIL, stEr
komoaniet i en serstil[ng.
trlitifere sjefer p{ hoyt nive in-
nen UNIFIL sl{r gjerne om
seg med de beste
sqperlativene. Ingen skal tvile
p[ at de norske mannskapene
ikke gjOr den^jobben de er satt
til. NMC er 6 betrakte som et
av hjertebarna i UNIFIL.

UNIFIL disponerer totalt ca
1500 kjdret0y, og NMC har
ansvar forlreparasjon av ca550
av disse. I tillegg skal avdel-
mgen reparere aggregater og
umbandsutstyr, sd som radar,
radio/telefoni og elektro-
optisk utstyr. Ingen tvil om at
ubeidsfeltet er meget stort og
bredt sammensatt, noe som
fordrer et utall kategorier
fagfolk og spesialister.

Totalt teller NMC 159
hoder, 38 befal og l2l kor-
poraler og menige. I tillegg har
LJNIFIL ansatt 19 sivile som
jobber i leiren.

For E lose sine oppgaver er
kompaniet inndelt i fem trop-
p€r; stabstropp,
k j d r e t d y / v e r k s t e d t r o p p ,
spesialtropp ("spessen"),
sambandstropp og lagertropp.
Videre er troppenle inndelt i
spesialseksjoner, si som berg-

ingsseksjon, reparasjons og in-
struksj onslag, verkstedseksj on
med to verksteder for
henholdsvis J-20 og andre
kjdretOy, generator og
s p e s i a l s e k s j o n ,
r a d i o / t e l e f o n i s e k s j  o n ,
radarseksjon, elektrooptisk
seksjon, regnskap, lager-, in-
nkjdp og gjennyinningsseks-
jon. Glemmes mtr heller^ikke
Lvdelingene som inng8r i
stabstroppen; KPKO, kjOk-
ken, kvartermester,
paymaster, PX, velferd, prest,
samandsoperat0rer, transpor-
tavdeling og leirmester med
sine folk.

Camp Scorpion ligger i

ansvarsomrEdet til den irske
bataljonen, og kontaktene
begge veier er sverlgode. Irer
og nordmenn omgls en del i
fritida, og nabofolholdet h4r
det aldri v:art noe E utsette pE.

Rekapprosenten har alltid
vart hOy i NMC, og mange
Onsker bade to og tre kon-
tingenter fdr de er fornOyde.
Fra kontingent XVII har 30
korporaler/menige og 16 befal
rekap, hvorav fem av disse
faktisk er "trekaper".

NMC har til de siste kon-
tingentepe hqtt vanskelighetel
med i fd fagfolk pd
kjdretdysiden, noe som

skyldes oppsvinget p3 det
hjemlige bilmarkedet med en
svert stor etterspOrsel av
bilmekanikere og annet
fagpersonell. Flere i Camp
Scorpion ville tjent langt bedre
hjemme i Norge enn i NMC.

Forholdet mellom soldater
og befal har til alle tider vert
godt i NORMAINTCOY.
Som en sier: "-Vi lever svat
tett sammen, er avhengig av
hverandre og omgangstoner-r
blir derfor gemstlig. Slik mi
det engang bli, n{r man jobber
i et utpreget teamwork."

Minne-
video

OgsE i kontingent l8 skal
det lages minnevideo. Min-
nevidpoen fra kontingent l7
foreltr like fdr rotasjonen
begynte, og noen har sik-
kert sett den. Opptakene er
fra Sdr-Gardermoen,
Hauerseter og Libanon.

Opptakene til min-
nevideoen i 18 begynte pE
S0r-Gardermoen og
Hauerseter fOr vi dro
nedover. En gang i
mars/april kommer
selskapbt Kanal 3 for E

gjOre videre opptak til
videoen, som trolig blir av
en til halvannen times
varighet.

Videoen prdver E gi et
bilde av det som skjer i den
norske delen av FN-
styrken. Om noen har fEtt
inntrykk av at Truls-
utrykning, gaupe og medal-
jeparader fyller
qesleparten av tienestetida,
sd fir vi prdve X gjOre det
annerledes i Kontingent 18.
Men gran kan naturligvis
ikke fE med alt pE en ['ort
video.

Morten Berg fra Kanal 3 (t.v.) sammen med ass. pIO, fenrik Ola Christensen, i ferd med
& redigere minnevideoen fra forrige kontingent.

. 2'l
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"Lytt til medarbeiderne "
Viktigheten av ff lytte til sine medarbeiere biir rtdri

undervurderes. Personellet vil alltid ha sine meninqet oc
gnn_fatninger om forskjellige problemer som anqf,rderes
daglige^tjeneste og deres-arbeidfultlrasjon. Jeg forsti'irer I ta
en rvgliirelse etter at flere har ffltt uttale slg. Etter min

Oberslldytnont Mortin Aasegg, sje-f
NMC.

NORMAINTCOY har fEu
ny sjef. Skjdnt ny er han slet-
tes ikke i UNIFIL-
sammenheng, oberstlQytnalt
Martin Asegg. For itte ir
siden, i kontingent II,
tjenestegjorde tronderen som
kaptein og sjef for.spesialtrop-
pen^. En kort karakeristikk av
49-iringen? Rolig, med glimt i
dyEt. Hum0ret virker
upiklaglig. Men oberstldyt-
nanten har sine klare oppfatn-
inger og meninger, uten at han
dermed virker firkantet og
urokkelig. En typisk trdnder,
kanskje?

Fdr Martin Aasegg kom til
NMC, var han sjef for kon-
trollavdelingen - ved
hovedarsenalet pi Lilleham-
m9!, som forsyner Norges
militare avdelinger med
vdpenteknisk materiell. Dit
kom han i 1973.

Av militar utdanning har
oberstlOytnanten Forsvarets
Forskole (realskole) i Tron-
dheim, lefalsskolen for
Harens vipenteknis[<e korps
(BSHVK) os to-Erig iir-
geniOrhdyskole.

49-Eringen er proppfull av
minner fra oppholdet i to'ern.
Et liv i^telt, lei^re, gjdrme, regn
og bldst, d{rllge UNIFIL-
rutiner pi materiellsiden, for E
nevne noe.

Utviklingen har kommet
langt i UNIFIL. Jeg tenker
spesielt pd systemg,r, rutiner og
prosedyrer som i drenes ldp er

blitt forbedret. Retningslin-
jene er adskillig bedre. 

-Men

ting tar fremdeles tid, sier han.

- Hvordan var det E friste
tilverelsen i telt?

To'ern var en typisk
vinter-kontingent, med 

- 
et

ufyselig klima. Ikke bare
bodde vi i telt ogsE
verkstedene og kontorene
besto av svare telt koplet sam-
men til store haller og seks-
j9ne1. Ble klimaet for lile, var
det bare 5 legge ned arbeidet
og stenge for dagen. Det hend-
te ikke sjelden, erindrer Asece
som bare er full av lovord nBi
det gjelder tingenes tilstand i
dagens NORMAINTCOY.

Gode verksteder, bra
forlegninger for soldater og
befal. og ikke minst viktig er
den standardiseringen som en
del av UNlFll-materiellet har
gjennomgEtt, ikke minst pE
aggregatsiden.

I de fdrste kontingentene
hadde hver UNIFIL-nasjon
med sitt eget nasjonale
materiell, qg det bOd
selvfOlgelig pH problemer. Vi
hadde problemer med deler og
lagerpl-ass. Dengang tE fattis[
lageret i et gammlt geitehus.
Ellers ble deler og materiell
oppbevart i kasser og con-
tainere utenddrs, forteller
Aasegg.

OgsE dusjingen foregikk
utendOrs, ved hjelp av en van-
ntank med slange og kran.
Enn varmt vann? Det var det
kun sola som kunne gj0re nog
med. - Derfor ble det ofte si
som sE med dusjingen ogsE,
flirer Aasegg.

D^e sanitere forholdene var
ogsd sd som si. Enkle utedoer,
med en voldsom flueplage. I
ldpet av kontingenten hadde
over 90s/o hatt iallamace.
Stusselig? Nei, pE ingen m8[e,
skal vi tro oberstl0ytnant
41.ge.". Oppdragene og
gJoremalene var mange, og
tida gikk fort.

- PE velferdsiden var det jo
heller ikke mange tilbudene-
Det begrenset seg til
presteturer og vanlige tre-
ukers leave. Leaven min tok
jeg i Midt-Osten,Egypt, Syria
og Israel. Et halvt dr uten d se
famiiien var igrunn ganske
lang tid. Og jeg som andre
hadde dager da man lengtet
svert hjem medgir han.

Oberstldytnant Aasegg gEr
sin forgjenger en.hdy gang hova
sportslig utfoldelse 4ngdr.
Maraton, landeveisrit pi syk-
kel, skildping, orientering -
kroppslig aktivitet har det
aldri skortet pd. - Triqrming
er en meget vesentlig mdte for
meg d kople av pi, og det er
uhyre viktig under FN-
tjenesten, hvor det jobbes
hardt fra morgen til kveld,
understreker Aasegg som har
vert aktiv idrettsmann i 30 Er.

Hva mener sjefen sj6l
preger NORMAINTCOY?

- En proff gjeng. En gjeng
av fagfolk og svert allsidige

me-ning - biir man i dagens_- sttuasJon vere langt mer
ped.agosisk som leder enn tidligere. 

-Men 
la meg simti A|g

undersreke at ntrr en bestemmelse fiirst er fattct. cflr oei
ingen veier tilbake. Den skat fiitges tit punkt ot6.ifk.;--

Sjef oe NK i NMC pii deres rette elernent. Aasegglt.h.) sommen ned NK
Borlet.

mennesker, som alle iobber
bra sammen. Dessverie. nE
som i tidligere kontingenter
sliter vi med mangel pE
reservedeler. Fra vi har bestilt
en del og til den kommer oss i
hende, er det minimum tre
uker. I verste fall kan det gE
tre til seks mEneder. Men slik
er UNIFIL-byrEkratiet. Det er
lite man kap Sj0re med det,
annet enn i smtire seg med
ttsnodighet, ler Aasegg.

Sjefen i NMC har ett stort
0nske, nemlig at det l. linjes
vedlikeholdet, det som
sjdfdrene selv skal foreta
daglig, blir bedre i batal-
joSene. - Kombinasjonene av
dirlige veier og dErlig
vedlikehold sliter uhvccelic
raskt pE materiellet. Vri,.fE gX
ndye over bilen jevnlig kan
skeder forebygges istedet for
at kj0ret0yene kjdres til de
bryter helt sammen. Slik skulle
vere fullstendig unOdvendig,
mener oberstldytnant Martin
Aasegg, som^ faktisk ikke
hadde sdkt pd jobben, men
som fikk tilbudet.

Onsker seg hunder
ti| NMC

NORMATNTCOY. Behov for
skikkelige vakthunder er stort,

22

., - Den dagen avdelingen fEr
tildelt hunder fra Norge, blir
ett av mine st0rste Oyeblikk i
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Mojor Morcel Borler

ettersom flere ved^ jevne
mellomrom fors^dker d ta seg
inn i leiren ved d klippe hull i
gjerdet. "Skroten", det vil si
stedet vi plasserer kjdretdy
som skal skrotes, er sv&rt et-
tertraktet. Vaktmannskapene
gj0r selvsagt en god jobb, men
hunder er suverene til denne
type oppdrag.

Marcel Borlet er major og
nestkommandernede i NMC.
Som NK er han ansvarlig for
den daglige driften i avdel-
ingen, herunder vakt- og sik-
kerhetstienesten. Hunder har
lenge stBtt pE onskelista, og
tidlig i forrige kontingent
bestilte man to firbente FN-
soldater fra Norge. Men som i
skrivende stund fremdeles
befinner seg i..Norge. Og dn;
sket stdr yirkelig hdyt oppe pa
lista. ia sd hovt at NK har lovt
E gA" bE alle iire ved siden av
hundene gjennom leiren der-
som de ankommer i ldPet av
kontingenten. - Men jeg tror
ikke de kommer fdr vi er reist
hjem, legger major Borlet fort
til. Det fir tida vise. Men et
syn vil det bli, ni1 majoren
kommer ldpende pd alle firg
esfortert au en 3chafer pE
hver side.

NK er 39 Er. Vi "smaker"
oE navnet. Fransk. Selv er han
iodt i Paris, mens hans mor
faktisk kommer fra "nordens
Puis",'det vil si Tromsd, Ma-
jor Borlet er utdannet ved
daverende Herens
wkessskole for samb-
irdsteknisk befal (HYSB), som
idac heter Harens tekniske
facikole i elektronikk. Videre
hai tran tre Er pE teknisk
hOyskole i Gjdvik. Han har
blant annet jobbet i Forsvarets
Fellessamband (FFSB) i Bod0,
Det fdrte til at han traff en

kvinne, som senere s^kulle bli
hans kone, ved at ogsd hun var
ansatt ved avdelingen.

Det er tydelig at idrett-
sbOlgen harpkylt godt inn over
NMC. Ogsd NK er en liden-
skape0ig idrettsmann. -Nei,
nei, Jeg blil til stadighet
beskyldt for d vere en ivrig
idrettsmann. Selv kallgr jeg
meg mqsjonist, og liker d vere
mei pE det mesie pA idrett-
sfronten, sier han, noe som
bare understrekes av at han
cAr den ber0mte Tibninemars-
ien (12 km) sE ofte han kan.
Pr. 30/ll hadde harr
iilbakelagt 6o turer.-HEper pE
ytterligere 10, kommer det
kontant. -Fd endelig med at vi
i NMC markerer oss sterkt i
UNIFIL- mesterskap. Vi er
med pE alt, sa E si, si-er Borlet,
som benytter enhver anledning
til 5 sl5 et slag for idretten.
-Okt trivsel, mer motstand-
sdyktig kropp, er stikkord.

Som sjefen, ble ogqE major
Borlet foresqurt om d ta job-
ben. - Og jeg har ikke angret
eU dag. Miljdet er utrolige bra,
b8de innad i leiren og ikke
minst i forholdgt til Ce sivile.
IRISHBATT md ogsi nevnes i
den forbindelse. Gutta der
liker sgg sE godt hos oss at vi
har mittet sette begrensninger
pi antall personer som kan
slippe inn i leiren om kveldene.
En meget trivelig gjeng,
fastslir major Borlet, som
ogsi fungerer som en slags S-3
og MIO, - Jeg skal daglig in-
formere avdelingen om
hendelser i UNIFIL AO, og
mE derfor fdlge godt med for i
holde oversikten over den
militere aktiviteten som til
enhver tid finner sted.

NK trekker fram det
positive i at det synes som om
stedets^ befolkning 6yner et
visst hdp for fremtida.

- Se pE ungene. Glade,
blide og lekende barp. Op^-
timistiske barn, som hdper pd
fredeligere tider. Det er utrolig
X se hvordan barna blir satt
pris pE i denne del av ve-rden.
- tter nede lever og Ender
man virkelig for barna, mener
majoren, som liker seg svcrt
godt, og som^har lart seg d
sette pris pd de fredelige
forholdene man lever under i
Norge.

ffi
Jeg har ingen spesielle

forventnjnger, annet enn
at jeg hdpet at tjenesten
blir utfordrende. Men
det er ihvertfall en
voldsom overgang ifra
hjemmelige forhold,
med helt nye omsten-
digheter. Jeg tar alt som
det kommer. En ting er
iallefall positivt. Etter f
ha vert or4bord pd
fregatt i ett 6r for jeg
kom hit ned, er det
utrolig bra E slippe
bOlger og sjOgang!

Mekoniker/replag 11
Finn Magne Jensen (21),
Andenes:

5? iNMC
Hvilke forventinger
tjenesten?
Sjt/radionrek llaakon
Froland, (23), Vennesla:

Man hOrer og l^eser
mve om et omride.
Nysgjerrigheten blir tent.
Hva^ skjer egentlig i
omrddet? Selv fikk jeg
lyst til E opple^ve pro-
blematikken pd nert
hold, for op mulig d bli
mer klok pd det som sk-
jer i denne del av v^erden.
Jeg har alltid likt d vere
orientert og fdlgp med i
samfunns-spcismd, og
har lest endel om Midt-
Osten. Det skal bli in-
teressant E se ting p3
nErt hold.
Haavard Stubbe (20),
Oslo: sambandsoperatiir

har du tit FN-

HEper E oppleve en
del, samt legge mg opp
en slump penger. Utover
det har jeg ingen spesielle
forventninger, men det
blir sikkert bra a
tjeneste-gjdre i NMC. En
ting som overrasker meg
er de gode boforholdene.
trodde faktisk ikke at
hver mann har sitt rom.
En stor fordel. SE rend
bomessig bdr det gEt
bra.
Kaptein Lars Wien
Larsen (50;, sjet
spesialtroppen, Rygge.

Det eJ 3n stor pP-
plevelse d vere her. Bdde
selve stedet og arbeidet
er interessant, og jeg har
gode forventninger. Mill
jbet i leiren ser- ut til E
vare utmerket, og
dessuten ser det ut som
om det blir nok E gjore.
Heldigvis. Bare det er ut-
fordring nok, Artig A
vare tilbake i omrddet.
Sist gang var som
flytekniker i den norske
helikoptervingen i to ern.
Jan Jarlseth (30),
Hiinefoss "gjennvinn-
inga

Dette blir en totalt ny
opp^levelse. Og sikkert
ogsd spennende. Synes
det er interessant d se
hvordan andre folk
lever, under hva slags
forutsetninger. Har sett
og hdrt mye om Midt-
Osten gjennom radio og
TV.Ved selvsyn er ofte
situasjonen ̂en annen.
Jeg har ogsd hOrt mye
positivt om FN-tjeneste
og NMC. Dette skal bli
bra. 23
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Bes0kende i Normaintcoy kan ikke un-
ngE E legge merke til Skroten.
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skifteniikkel
- FN-tjeneste er etter min

mening den mest meningsfylte
soldattjenesten man kan gjdre.
Man har et konkret,
fredsbevarende oppdrag.
Dessuten har Midt-Osten alltid
interessert meg. Problemene
og konflikten mellom Israel og
araberlandene. Fremmed
kultur virker ogsE ipn som en
dragning mot omrddet. Som
prest synes jeg at man bdr
vere opptatt av alt dette.

Ordene kommer fra Thor
Sommerseth . 32 Er. Kapellan.
Kaptein og feltprest i NOR-
MAINTCOY XVIII. Fddt i
Ballangen. Tjeneste i
Laksevdg menighet i Bergen. 6
l/2 lrs studier ved
menighetsfakultetet i Oslo,
pluss- et halw Ers studium i
Tyskland.

Mens en prest hjemme
sielden bor midt iblant sine
sognebarn, er situasjonen i e5
.f,itertei.'en helt arinen. -VEr
livssituasjon her i Libanon er
sv&rt spesiell. vi bor tett.
Lever tett. jobber sammen. Og
som prest er jeg priviliSert,
fordi jeg lever i nerkontakt
med "menigheten" min, noe
som er utrolig verdifullt. Og

Pa Skroten stEr den ene utrangerte
bilen etter den andre. Narmest enslags
naturforurensing ved forste dyekast.

Men vent litt?

Den som har litt dypere kjennskap til
saken vet at Skroten likevel er langt mer
enn skrot.

Takket vrere Skroten el det mang en bil
som fremdeles ruller pd veiene. Stadig
arbeider verkstedsfolkene der oppe. De
leter i skrotenr og stadig finner de noe
som kan gi "hdp for fremtiden".

Kanskje er det nettopp Skroten Jesus
kan sammenlignes med.

Herodes sE ingen verdi i han. Heller var
han en trusel. Han skulle tas avdage.

J0dene awiste han ogsE - stort sett.

tjenesten i NMC opplever jeg
like verdifull som tjenesten
hjemme, sier kaptein Som-
merseth, som under
fdrstegangstjenesten tjenesteg-
jorde som infanterist i Brigade
Nord.

- Som vanlig soldat gjorde
jeg meg erfaringer som vil
vere gode E ta med seg nEr jeg
som prest skal virke her i
leiren, og det erfaringer som
jeg sannsynligvis ikke hadde
gjort meg dersom jeg hadde
avtjent verneplikten som
feltprest, mener Sommerseth-.

Hvordan - ser du pE
konflikten i omrEdet'r

- Man mE ikke bli for
"narsynt" og ddmme ut fra
egne opplevelser. Husk ?t
konflikten er to-tre tusen 5r
gammel. Sort/hvit^t tenkning
er neppe egnet til d lose noen
konflikt, ikke hos noen av
partene. Det^som trengs er en
nyansering pd alle plan.

Folk jeg har mOtt har en dyp
lengsel etter fred. De orker
ikke mer krig og elendighet,
sier Sommerseth, som n&rer
stor beundring og respekt for
den gjestfriheten man op-

SKROTEN
Han svarte ikke til deres politiske forvent-
ninger. I kampen mot romerne.

Heller ikke idag tilsvarer Jesus 4les
forventninger. En-konge som ddr pE et
kors - er det ikke mye ere ved - vil
enkelte hevde.

Og likeve! - for sv&rt mange er han
det eneste hdp om en ny fremtid. Gud selv
utvalgte seg nemlig "skroten" og reiste
han opp fra de dOde.

Jesus lever ogsE idag.
Vel, vel-tenker du kanskje, en sdt

historie.
Ja - det ogsE, men samtidig mye mer.

Det er dette som gir verden hEP, en
verden som kanskje for mange av oss op-
pleves som en kaotisk "skrothaug".

Gud har ikke gjemt seg i himmelen,
men solidarisert seg med verden helt ned i
dens ytterste smerte.

plever i denne del av verden.
-Folk har adskillig mer tid til
sosialt samvar. Mer tid for
hverandre. Dette har en liv-
skvalitet ved seg som ikke bOr
oversees, men som vi nord-
menn bOr l&re av, poengterer
han.

- Hvordan skal du virke
som prest?

- La meg presisere at det
totale fellesskapet vil betv mve
for meg. Jeg mE priive fl seite
meg inn hvordan soldater og
befal tenker under disse
forhcld, hvordan de tenker,
opplever fellesskapet. En ting
er sikkert-det er lite men-
ingsfylt for meg E opptre j
noen "fy-fy" rolle. Man mX

Der er et hEp i kaoset ogsE for realister
som deg og meg.

La ingen ta hEpet fra deg - qg er du i
tvil, ta en titt i "skroten" du ogsd. Kansk-
je du kunne finne noe.

Thor Sommerseth
Feltprest, NMC

slipe seg i kantene. BEde som
prest og som menneske, menel
feltpresten, som altsd
debuterer i sin nye rolle. Og
som undrestreker at hans dOr
alltid er Epen. Har folk pro-
blemer, sE- nOl ikke med B ta
kontakt. --J-eg sitter selvfdlgelig
ikke med ferdige l0sninger pd
problemer og vanskelige
situasjoner. Men jeg vil lytte
si godt jeg kan, slik at det
kommer noe konstruktivt ut
av det hele, sier Thor Som-
merseth, pristen som pE kort
sikt ikke ser noe annet fredelig
alternativ i omrEdet enn FNi
tilstedeverelse. -UNIFIL og
FN har en uhyre viktig rni 

' r
i Midt-Osten
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Observasj ons-post 4-14

Oversiktsbilde dstover fra OP 4-14.

-En freddig plass i Nlorbdt AO
- Er det ikke fryktellg stille pa 4-14?

- Nei, det er ikke sE galt. Yl har jo besiik av esel hver eneste
dag, svarer lagfiirer pE +1+, fenrik Sture Jakobsen. I flre uker
ligger et lag pE obsenasJonsposten 1490 meter over havet. Det
tar mlnst 40 mlnutter E gE ned tll nermeste bebyggelse, som er
4-13 ved Kfar Chouba. Den eneste kontakten med omverdenen
de har oppe pE 4-14 et eseiet som kommer med forsynlnger
dagllg, og de to unge guttene som nesten hver dag er oppe og
selger siokolade, brus, kniver og mye annet.

En gang hver uke fir de forsynlnger via hellkopter. Mat,
parafln og diesel.

- Hva er det som er sE fint
med E vrcre pE 4-14?

- Utsikten... Vi har det fint
her. Vi lager vEr egen mid-
dagsmat. Vi st& veldig fritt til
E 6Ore det vi vil. Milj0et blir
helt spesielt. Vi blir nesten som
en stor kjernefamile. Det
eneste vi har E utsette pE op-
pholdet er at vi lett glemmes av
bataljonen. Da det var en helg
medopphevelse av alkoholfor-
budet under rotasjonen fikk
ikke vi beskjed. Det er bare et
eksempel pE at vi glemmes. NE
hadde vi ikke alkohol her oppe

heller, sE det giorde egentlig
ikke sE mye, men vi bOr fE
beskjed, sier de sju guttene
som for tiden er pE +t+:
Fenrik Sture Jakobsen, Claus
Nickelsen, Kjell Gunnar
Nilsen, Frank Nilsen, Jan
Krystad, Bj0rn Str0mme og
hundeforer Trond Berg med
Banto.

- +14 er .et godt sted E
vare de fOrste tre ukene. Men
den siste uka lengter du ned til
troppen og til andre
omgivelser. Da er det ille E
vere her, sier Kjell Gunnar
Nilsen som har erfaring fra

Hele staben pa 4-t4 samlet foran OP+flrnet. Fenrik Sture Jakobsen, Claus
\ickglsgn, I(jell Gunnar Nilsen, Frank Nilsen, Jon Krystad, Bjdrn Str\mme og
hundefdrer Trond Berg med Banto.

OP'en, Han var der to
mEneder i den forrige kon-
tingenten ogsE.

Hver eneste natt g8r hget
patrulje i omrEdet. Varighet
fra tre til seks timer. OP'en er
bemannet dognet rundt, sE det
er ganske hard vaktbelastning
pE det lille laget.

- Det kan vare godt E sitte i
OP'en om natta. Det er helt
stille og du f8r sjansen til E
tenke pE alt mulig. Du tenker
pE de trjemme, pE ting du har
gjort, pE ting du skal gi6re.
Det er ganske mange rare

tanker som dukker opp, sier
Frank Nilsen.

Men de sitter ikke bare og
dr0mmer seg bort. Fra 4-14
har de god utsikt sdrover,
blant annet til fire IDF-
posisjoner som ligger pE
fjelltopper noen kilometer un-
na. Det er 4-14 sin oppgave E
passe pE det som skjer i
omrEdet sOr for dem. Det kan
ofte vcre vanskelig nEr det er
spesielt dErtg ver. Som for
eksempel den gangen det
sn0dde og tordnet samtidig.
Da. lurer en pE om det er
virkelighet eller dr0m.



Drept i tjeneste for fred
Vi oppholder oss i en krigssone. Noen

ganger kan det vare sE stille og fredelig i
UNIFIL AO at vi glemmel det. Andre
ganger blir vi minnet om hvor vi befinner
oss. Ettertrykkelig.

Tre kolleger i Fijibatt mistet livet 20.
november. En bilbombe ble utlOst i sjek-
kposten deres, ved den sEkalte "sving-
gaten" pE veien til Naqoura. Det sies at
bomben var tiltenkt en SLA-post 300
meter unna. Vi fEr aldri vite om det stem-
mer. Det hjelper ikke tre kolleger fra Fiji.

L0rdag 6, desember ble en irsk soldat
truffet av en rikosjett fra et maskingevrer.
Han ble brakt til sykehus, men dOde et
par timer senere.

Siden rotasjonen til Norbatt l8 begynte
har fire UNIFIL-soldater mistet livet. Fire
unge menn har ofret livet i tjeneste for
fred.

Vi firer landets flagg pE halv stang. Vi
fOler med kameratene deres. Vi blir litt
skremt. Mer kan vi ikke gjore.
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