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Vitne til sterk operasjon
Sambandstroppen har i om lag halvannen maned gjennomf~rt "job rotation", det vii si utveksling av sam
bandsfolk med Swedlog, Swed Med Coy og Swed Enf Coy. I manedsskiftet januar/februar var korporai
Tommy Rasmussen fra Radioseksjonen pa utveksling hos Swed Med Coy.

- Det var en veldig interessant periode.
Jeg fikk orienteringer, brief og omvisnin
ger i tillegg til at jeg tjenestegjorde ved
de ulike sambandsinstallasjonene ved
avdelingen, sier Rasmussen.
Han forteller at svenskene har en nce

annerledes mAte Agj0re tingene pA,noe
som var en interessant erfaring.
Rasmussen var ogsA med pAen tjeneste
reise til Tyr logbase for Ajobbe med
noen antenner der. I Naqoura fikk han
med oss et par gassalarmer, ogsA det var
en ny erfaring. Han fikk ogsA delta pAen
medevac der en Nepaleser hadde skutt av
seg en finger. Rasmussen gjorde ikke det
kirurgiske inngrepet, men overvAket hele
operasjonen.
- F0rst mAttejeg if0re meg en hette av
plast, skotrekk og en gr0nn operasjons-

Slik tar det seg ut nar svenskene opererer
en sprengt pekefinger.(Foto: Tommy
Rasmussen).

frakk. Deretter bar det inn i operasjons
hallcn. Operemde lege var kaptein
Monica Magnusson. pAoperasjonsbordet
lAden stakkars nepaleseren med en
pekefinger som var ~elagt av en
gevrerkule. Det sAganske stygt ut,
rapponerer sambandskorporalen.
Rasmussen fikk deretter se hvordan

operasjonen ble utf0rt. - Det var en
ganske sterk opplevelse, sier han nAi
ettenid. Etter halvannen times arbeid var

det hele over, og det medisinske persona
let kunne hApe at det hele var gAttbra.
- Jeg snakket med pasienten noen dager
etterpA. Og da hadde han det bare bra,
sier korporal Rasmussen. og legger til at
job rotation vlir en meget positiv opple
velse som han anbefaler pAdet sterkeste
ovenfor andre FN-soldater.

Korporai Tommy Rasmussen var pajob rotation hos blant annet Swed Med Coy. - En artig og nyttig erfaring, sier han selv.
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Disse 12 skytegladene karene var tilstede under den store leirdue-tevlingen pd Vann
h(Jyden.Den 13. mannenpd laget mdtte desverrefotografere. (Foto: JA. Neergaard)

Rudberg var best
med hagla!

ytt studio
·startgropa
Na er det avgjort, det blir et nytt
studio, til glede bade for Radio
NORBA TTs glade operat~rer og
Iyttere. Studiobygget pa Falke
h~yden er ferdigbygd, og vii om
kort tid bli innredet.
Hele 120000 kroner vii bli investert i det

nye studioet, i form av teknisk utstyr og
forbruksmatriel1. Denne gangen viI
NORBA TI bruke mer penger pAutsty
ret, slik at vi fArutstyr som tA/er pAkjen
ningen iform av varme, st!1lvog u!1lvde
hender. Alle som har sittet bak spakene i
Radio NORBA TIs studio, kan skrive
under pAat dagens utstyr er sAgodt som
nedslitt.

Selvestudio-byggetvilliggerett ved siden
av BN-OPSen, i samme bygget som PIO
kontoret. Dette vii gj!1lredet enklere A
kommunisere med daglig leder for radio
en, og vii nok gj!1lreoppf!1llgningenbedre.
Dette vii igjen forMpentligvis !1lkekvali
teten pAprogrammene.
Radio NORBATI har i dag 19 aktive
medarbeidere, som legger ned en formi
dabel innsats. Ivrigste tropp er utvilsomt
sambandet, godt fulgt av saniteten. Det er
klart at radioen trenger flere medarbeide
re. Det hadde vrert !1lnskeligmed flere
medarbeidere fra utekompaniene. Tren
tropp er det ogsA liten deltagelse fra.
Saqis st!1lrstetropp burde ha mer enn to
representanter.
Ti! slutt minnes det om Radio NOR

BATIs ukefakta, et program som gAr
hver l!1lrdagklokken ett. Dette er utvil
somt et godt tilbud til dere som !1lnskerA
fAen oversikt og oppsummering av hen
delsene i Libanon og Midt-0sten. Er det
noen som sitter inne med sp!1lrsmA/,pro
grarnforslag eller !1lnskerom Abli med i
medarbeiderstaben, er det bare A ringe
PIO-seksjonen i Saqi. Vi vii gj!1lredet vi
kan for Aetterkomme dine !1lnske.Det er
med deres hjelp vi kan gj!1lreradioen
bedre! Fenrik Richard Kongsteien

Daglig leder Radio NORBATT

skyldtes at han var svensk snikskytter fra
SkAnevet ikke jeg, men bra med treff ble
det likevel pAfyren .
Troppssjef l!1lytnantTore Steirling Bade
fikk tredjeplass med 10 treff. Bade hadde
store problemer med AforstA seg PAden
nymotens hagla. Men l!1lytnantenkanikke
klage pAplasseringen, selv om den t!1lffe
cowboyhatten han stilte med muligens
kunne ha hindret sikten i de avgj!1lrende
!1lyeblikkene.Men som noen ny Morgan
Kane viste Bade seg ikke somo
Cool Mec fra vedlikeholdslaget tok tred
jeplass iden nasjonale konkurransen, fjer
deplass totalt, med Attetreff. A.rsaken til
dette var nok en del aktiv snusing pA
freon- flaska; noe som f!1lrertil tAketesyn
og noe ubalanse. Ellers gjorde alle de
andre deltakeme sitt beste, og kapplei
ken ble dermed spennende for alle.
Moro var det ihvertfall med pent vrer og
godt hum!1lrhos alle de tilstedevrerende.
Vi hAperpAflere slike konkurranser!

Cool Med

sambandstroppen

SAQI: Vannh~yden var astedet
for et uoffisielt mesterskap i leir

.dueskyting s~ndag 17. februar.
13 optimistiske sog skyteglade
soldater og befal fra sambands
troppen stilte opp for a avgj~re
hvem som var den skarpeste til a
felle leirduer.
Blandt de 13 utvalgte stilte ogsAto svens
ker som var utvekslet fra Swed Engcoy.
De to eksemplarene av "s!1ltabror" ville
ogsAvrere med pAmoroa. Med smell og
leirduer som ble splintret i hytt og pine var
konkurransen igang.
Hver deltaker fikk utlevert 20 skudd,
hvorav to skudd var pr!1lveskudd. 18 treff
var dermeddet maksimalt oppnAelige,men
ingen opplevde AfAfull klaff.
Vedlikeholdslaget elektriker Rudberg
stakk av med seieren med 12 treff. Dette

skyIdes nok at han fra f!1lrf!1lrav hadde tyv
trent pAvidda i Finnmark. Dessuten opp
nMde en svenske med nanvn Tenggren
fra Swed Eng Coyog 12 treff. Om dette
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Styrkepr0ven e, vi gar opp
· 1 Jerusalem

Jan Bj~rkedal i dyp konsentrasjon pa maloppdagelsen. (Foto: R.Kongsteien.)

Matt. 20,17-19
Njal prest

Egentlig er uttrykket hentet fra Davids
salmene. Slerlig salmene 120-1324 hand
Ier om alija - oppstigning til tempelet
Forresten kalles disse 14 merkelige sai
mene "sanger ved festreisen". Og "fes
treisen" er oppstigningen til byen me,
tempelet - m0testedet mellom Gud 0
mennesker.

Et tempel som ikke er mer!
Der den stod stAI'en moske.

Bare en del av muren lot Titus stAigjen fo
A vise hvi!ken utrolig effekt og kraft ct.

romerske soldatene hadde - de mestret ct.

st0rste steinblokkre. Og de er ikke smA!
"Jeg ska! rive detned, og gjemeise det p
tre dager", sa han -han som sa: "! Se, vi g
opp ti! Jerusalem".
Hva tenkte han pA?Eller tenkte han i de
hele tatt?

Det ser ut til at setningen om tempele
kostet ham livet. Den var ett av de vitnep
rov som ble bAretfrem mot ham i langfre
dagsprosessen.
SAd0de han. SAoppstod han. SAble h
hjprnesteinen i det nye tempel, Kirken
Det gamle tempel skulle Vlere bildet p
det nye.
Det gamle tempel hadde utrolig mang
steiner. Det nye tempel er bygget me
levende steiner, det vii si mennesker so

har funnet sin plass i en meningsfull sam
menheng.
Stein etter stein 10ftes pAplass i dette All
delige byggverk. Noen steiner legges dyp
inne i st0ttemuren. Andre hugges til SA ct.

er med Asmykke tempelet. La oss gAop
dit - og stige sAnler at byggmesteren f,
fatt i oss og fAr plassert oss i den stor
sammenhengen.

"Alija" kalles det, Oppstignin
betyr det. Ordet har blitt et ut
trykk for innvandring hos var
granner i Sflr. De er nettopp n
inne i en ny Alija. 0steuropeisk
jlKler deltar i f1okkevis.

Hans R. Flaten tok starten med et smil.

Spennende avslutning
For de som holdt ut til slutt, var det en

spennende tid etter Ippet, da resultatene
ble hentet inn til sekretleriatet. Kampen
stomellomfenrikTerje Albinson og menig
Tom Nicolaisen. En stund SA det ut til at
Nicolaisen skulle vinne, siden han hadde
den beste Ippstiden. Men da reultatene fra
mAloppdagelsen og skyting kom var det
klart at det var Albinson som stakk avgAr
de med seieren. Richard

kongsteien

En gra og regntung Iflrdag i februar gikk NORBA TTmesterskapet i
InfanterilflP av stabelen. 42 hapefulle gutter og en hapefull jente
startet - ikke fullt sa mange fullfflrte.

Infanterilpp er en tradisjonsrik sport i det
norske forsvaret. Konkurransen setter

store krav til bil.demillitlere ferdigheter
og fysiskform.LpypaerpAmellom 120g
15 kilometer, og inneholder fire infante
ridisipliner; skyting, melding, mAloppda
gelse og avstandsbedpmming. Oppgave
ne er vel sAviktige som selve Ippet. For
hver feil fAr deltagerene tillegg i Ippsti
den.

Gode resultater
Sammenlignet med UNIFILmesterska
pet i fjor, ble det gode resultater i dette
;mesterskapet. Den beste norske deltage
ren pA 10.plass i fjor, ville ha kommet
langt ned pA listen i dette mesterskapet.
Vinneren av NORE ATI -mesterskapet,
femik Terje Albinson var bare ett minutt
etter vinnertiden i UNIFIL-mesterskapet

i fjor, noe som lover godt for Arets Ipp,
selv om Albinson ikke er her da.

VerdtAmerke seg erogsAlpytnantJanni
ke Sands prestasjon. Hun hadde en Ipps
tid som satte de fleste gutta pA plass.
Hadde hun ikke blitt diskvalifisert pA
mAloppdagelse, ville hun ha kommet pA
en fjerdeplass sammenlagt.
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Bra darts-innsats

Inge Fldterudfra det norske laget i dyp konsentrasjon.

hverandre ut av konkurransen ettersom

det hele var et cup-system.
Noen ble kanskje ogsAlitt nonche

lante da man skulle spille mot folk som
man hadde slAtt tidligere. Det viste seg
ihvertfall at regjerende NORBATI
mester, fenrik Karlsen, ble slAtt ut av

korporal Gjerd forholdsvis tidlig i kon
kurransen.

UNIFIL-mesterskapet i dart ble
arrangert i Camp Tara 8. febru
ar 1991. NORBA TT stilte idette

mesterskapet med sju deltake
re, to reserver og en lagleder.
Det ble en stor kveid dominert

av nordmenn og irer, og med
fantastisk stemning under kon
kurransene.

F01gende deltakere var med fra vArside:
Fenr. Olsen (KpAIKpSt), Fenr. Karlsen
(KpB), korp Flaaterud (KpA), visekorp
Kringedal (Stkp), kapt Knutsen (BnSt),
korp. Gjerd (Stkp), menig Einang (KpA),
menig Srevre (KpA), korp Vikre (KpA/
mek) og menig Eeg (Stkp/San).

Deltakeme reiste tit Naqoura med
godt mot. Vi visste at vi hadde gode
spillere som kunne gj0re det meget skarpt
idenindividuellekonkurransen. Menf0rst
startet lagkonkurransen hvor NORBA TI
skulle m0te FillBA TI:

Lagkonkurransen spilles med fem
spillere fra hvert lag, og f0rste lag til tre
seire har vuunet. F0rste kamp endte med
3-0 til NORBA TI. Kamp nummer to var
mot svenskene. Denne dysten ble betrak
telig hardere, men til slutt vant NOR
BATImed 3-1.

Da var vi nordmenn kommet til fi

nale~. Det irske laget var motstander.
NORBATI gikk sterkt utog ledet pAstil
lingen 2-0. Pulsen var da meget h0Y PA
begge sider. Det skulle vise seg at nerve
presset ble for stort for oss nordmenn, og
vi tapte kampen 2-3. Men vi var meget
godt forn0yd med den andreplasen det tit
slutt ble.

Iden individuelle konkurransen som

startet umiddelbart etter lagkonkurran
senskulle alle vAresju spillere kaste. Og
sam nevnt hadde vi meget store forvent
ninger til et par av vAre deltakere.

Vi var litt uheldige i trekningen og
flere av vAre havnet i samme pulje,og
mAttedenned kaste mot hverandre i de
innledende runder. Dette f0rte tit at vi slo

Geir Kvingedal mottar premiefor 2.plass individuelt av sjefen i Camp Tara.

Korporal FlAterudkom til sernifma
len, korporal Gjerd til kvartfmalen, mens
visekorporal Kringedal kom helt fram til
finalen. Som skulle spilles mot en ire.

Det ble en spennende kamp hvor
iren til slutt gikk av med seieren. Det mA
nevnes at denne iren tidligere pAkvelden
var blitt slAtt av korporal FlAterud under
lagkonkurransen. Bj~rn Knutsen

kaptJass SI
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-- BYEN DER FOR
o

TID OG NATID M(!JTES

'TYR

Det er masse historie skju/t i den libanesiske havnelryen Tyr.

I Iflpet av desember er et blitt
arrangert flere turer fra NMC tit
Tyr. DeUe er eb hyggelig aveks
ling frs daglig tjeneste, men ture
ne er ment a vrere mer den det.

Byen forteller oss en god del om
Libanons historie og Libanon i
dag.
I Tyr bodde ff<lnikerene,et dyktig sjf<lfo1kog
handverkere fra ca.1200 f.Kr. Mest berf<lmtvar

byen for sine purpursneg1er som skaffet dem
ti!gang ti! fargestoffet purpur, et kostbart og
meget etterspurt stoff pa den tiden. Nar kong
Salamo skulle bygge tempe1et i Jerusalem,
hentet han sedertre og handverkere fra kong
Hiram i Tyr, se 1.Kongebok kap.5-7. De var
ogsa kunsthandverkere kjent for sine metall
og elfenbenarbeider.
En stralende by, men som b1eerobret og f<lde
lagt av baby10nerkongen Nebukaneser i 573
f.Kr. og senere av Alexander den store i 332
f.Kr. Alexander hadde irnid1ertid prob1emer
med a ta byen, som i virkeligheten besto av to
byer. En pa fastlandet, og en pa en f<lynoen
hundre meter utenfor kysten. Ff<lrstetter a ha

bygd en molo ut ti! f<lybyen,k1arte han a erobre
byen. Ca. 10 000 inbyggere i Tyr matte h0te
med livet ikampeneom byen. Alexander bygde
byen opp igjen med hovedgater og Sr<lylegan
g~r etter gresk mf<lnster.

Romere og korsfarere
Neste herskere i byen var romerne. De satte
preg pa den med bla. a bygge en ve1dig hippod
rom - 500 x 160 m-, den skal ha vrert en av de
stf<lrstei sin tid.
Siden inntok korsfarerene byen, og bygde sin
korsfarerkatedral, den stf<lrsteetter Jerusalem.
Der la korsfarerkongen Fredrik Barbarossa,
som druknet i en elv under korstoget pa "lit de

parade". Korsfarerene holdt'byen helt til den
ble overgitt muslirnene i 1291.
Rester fra alle disse epokene kan vi sepa turene
rundt i Tyr. I vandring pa hippodromen, se
podiet der de fornemme romerske herrer satt,
og ga i buegangen bak hvor det ble vekslet og
handlet. Nesten sa vi hf<lrerdrf<lnnetavhesteho

ver og ser stf<lvskyene.
Ga pa brolagte gater inn i gamle Tyr, med sar-

kofager til rike mennesker pa begge sider av
gaten. Mennesker som levdeog virket her lenge
ff<lrKristi ff<ldsel,Sf<lrgetfor et ettermrele smyk
ket med kunstverker vi kan se ogsa i dag. Og ga
inn i den gamle byporten - et byggverk som
irnponerer. Kanskje enda mer inponerende,
hovedgaten i Alexanders by ved havet. Sf<lyler

S(Jylenr ved den gamle hippodromen.

i gresk marmor, kunstferdig utformet, og bro-
legging i sirlig mf<jnster- sa fint at det ble
dekket med marmor noen ar senere for ikke a

bli utslitt. Der sees ogsa restene av den garnle
ff<lnisiskebymur og av romerske bad. Og like i
nrerheten, restene av korsfarerkatedralen.

Historien taler - men ogsa natiden. Markedet i
Tyr hvor alt kan kjf<lpes- med syns og luktinnt
trykk som er fremmedartet for en nordmann.
Fruktselegerene som overbyr hverandre ved a
rope ut sine varer tillavest mulig pris, samtidig
som moderne forretninger selger sine varer ti!

"fixed prices" .Blir en sulten, kan byens bakeri
beSf<lkes.Sf<ltelibanesiske kaker til overkom

melig pris. og libanesiske pund faes i veksle
penger, omduikke harakkurat belf<lp.Deegner
seg godt som souvenirer, men har ingen penge
verdi! Til sist - a besf<lkeskredderen i Tyr, den
smilende herren med sf<lnnersom hver fredag
er i porten i NMC. Her har han sin forretning,
smiler bredt og tar imot bestillinger mens du
kan drikke din te, kaffe eller kola, som han
serverer.

Byen Tyr er vel verdt et bes0k, som ogsA
harvistseg ved atNMCs turerditharvrert
veldig populrere.

Steinar Solbakken

Feltprest NMC
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T0ffeste gjengen iXXVI ...
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Etter eget utsagn - den ttIJffestegjengen i NORBA1T.

yelsen var ikkepAlangt nrer SApAtakeligda
krateret etter "The big bang" skulle fylles
igjen. Men kon etter var vi igang pAnytt.
Ladningene ble 0ket til 9,1 og 12,1 kilo,
den siste satt skikkelig! Undenegnede
hadde opp til flere kilo jord og leire i fletta,
alle hadde 0resus og trykk i brystet, og var
selvf01gelig heltente pAApr0ve 15kilo. Da
var det imidlenid til vAr store skuffelse

slutt; bare fem kilo sprengstoff var tilbake.
De ble benyttet til A sende et bilvrak til
himmels. Et par Andel0se sekunder trodde
vi at troppssjefen og telemek' en hadde tatt
sarnmen veien. Men desverre, den gang
ei. ..

Fra vAr kjrere troppssjef presiseres det til
slutt at sambandstroppen har slAttmektro
pen, og alle andre i NORBATT XXVI,
med vArenkelteladning pA12,1 kilo. Vi er
t0ffe vi...

Lt. Jannicke Sandl
matrofT samband

HASBANI SKYTEBANE: Det

var dagen da det bokstavelig taU
braket I~s for sambandstroppen.
L~rdag 12.januar var ops'asser,
aggregatmekker, linjejegere og
brave ekspedisjonssoldater draU
ut i uvant sol og frisk luft, klare
for tilvenningsspregning. I leng
re tid hadde troppsjefen mumlet
om ladninger, spregningsgroper

o~ lignende artigheter.
Denne10rdagen10Ptroppssjefenrundt med
singlende smAstein i blikket og 75 kilo
sprengstoff under armen. I tillegg til
sprengstof og denil h0rende fenghetter,
avfyringsapparat, hjelm og splintvest had
de vi med oss en gjeng halvforskremte
svensker fra Naqoura. Disse pr0vde A
overbevise oss - og kanskje mest seg selv
- om at dette var "jattekui". Svenskene
hadde aldri i sitt liv vrert med pA noe sA
"combat" som fire dager med sambands
troppen iNORBA Tf.Og det skulle jo si en

del!

Vel, vi kom oss altsAut, troppssjefen vei
vet med armene og tegnet og forklarte, go
sAvar endelig den f0rste ladningen i lufta.
Ett kilo og et lite "piff', - dette var jo ingen
ting Askryte av!. Mengden av sprengstoff
bleraskt0ket til3,1 og 5,1 kilo. Da begyn
te vi Akjenne noe, bAdefysisk og psykisk.
Det ikke Avite nar ladningen gikk av var
verst der vi lAsarrimenkr0pet i fosterstil
ling og pustet rolig (?) gjennom munnen
(ikke nesa denne gangen) samtidig som vi
pr0vde Aholde pAplass den ber0mmelige
isen imagen.
Etter et Iite uhell med sprengstoff som fl0Y
i alle reminger og ble spredt over et st0rre
omrMe, fant vi pAnoe lun (trodde vi ...):
Sprengstoffet ble gravd ned ble gravd ned,
slik at det skulle gA i lufta samtidig. Det
kan man forsAvidt si at det gjorde, sammen
med det meste av sprengningsgropa ...
Linjejeger TjrerevAgble velsignet med en
leireklump av betydelig st0rrelse som falt
ned ganske sAvelplassert over hans edle
re deler, til alies store fom0yelse. Fom0-

Det er ikke noe asi pakraftenav eksplosjo
neno



36 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI

Falkeh0yden er

Det er ikkefa detaljer som skal kontrol/eres. Her ser major Rune

RljJen (til hljJyre) pa ei d(Jr, mens hovedkontrakt(Jren og major Johs.

Irgens ogsaf(Jlger med. (Foto: Tom Lys(J)

Arbeidere frafire nasjoner har vcert i aksjon ved utbyggingen pa

FalkehljJyden. Her er engjengfra Ghana iaksjonpa en av bygnin

gene. (Foto: Tom Lys(J)

FALKEH0YDEN: Vel et! ar etter at byggingen P3
FalkehMden startet, skal NORBA TT imai maned
innta den nye leiren. Og det er ikke smatterier som
er utfllrt i Illpet av om lag 13 maneder; UNIFILs
stllrste byggeprosjekt for uteavdelinger har har S3
langt fllrt ti) nesten 5000 kvadradmeter nye byg
ninger. Og det er ikke slutt med det!

- Bygningene som ska1 tas i bruk senest innen handover til
kontigent XXVII er fase I av utbyggingen pAFa!keh0yden. Ikke
f0r fase II stArklar i 10petav 1992 er prosjektet endelig ferdigstilt,
sier majorene Johannes Irgens og Rune R0en, henholdsvis pro
sjektleder og ingeni0roffiser. Det er de som leder arbeidet oppe
pAFa!keh0yden.

- Fase I dekker en grunnflate pA 3800 kvadradmeter og
bestAr grovt seU av operasjonsomrAdet, kj0kken og samband.
Force commander har saUsom et absoluu kravat flytting til Fa!
keh0yden mAskje f0r handover tI neste kontingent. I og med at
kj0kkenet ikke viI stA ferdig f0r om lag midt i juli, mA mat
transporteres opp fra Saqi i en periode, sier Irgens.

Fase II av utbyggingen fAr om lag 2000 kvadratmeter
grunnflate og viI bestA av av kontorer og forlegning for stabs
kompaniet, sykestue og forlegning for sanitetskompaniet, samt
leirmesteromrAdet. Mektroppen er al1erede pAplass pAFa!keh0
yden, og tota!t viI anleggene i det nyhe omrAdet dekke 6800
kvadrameter.

- Fa!keh0yden er det st0rste byggeprosjektet for UNIFII...s
uteavdelinger. Den tota1e budsjettrarnmen er pA 1,3 millioner
doUar, opplyser major R0en, den sist ankomne ing.off i NOR
BAT'f.

Internasjonalt milj0
Det er et intemasjonalt milj0 i arbeidsgjengen for prosjektet. I
tilegg til prosjektgruppen arbeider om lag 50 mann pAFa!keh0Y
den. Det er 15libanesere, sju svensker, Ane ghanesere og vel 20
nordmenn. Selve leiren bestArav sAkaIte semipermanente bygg og
prefab'er.

Vedtaket om A anlegge en leir pA Falkeh0yden ble gjort
tidlig pii 80-taUet. Bakgrunnen for vedtaket var todelt; for det
f0rste 0nsket UNIFIL ii 0ke sikkerheten for personeUet som er
forlagt i Ebel es Saqi, samtidig som mange av de sivile 0nsker
husene sine tilbake. Veien fram til overflytting til Falkeh0yden
har ikke vrert like enkel hele tiden.

Lang vei fram

- Ja, det ska! vrere sikkert, sier major Irgens. - Prosjektet har blant
annet lidd under at det har vrert lite kontunitet i planleggingen fra
starten. Videre harfire nasjoner jobbet fast pAFa!keh0yden, og det
har skapt bAde sprAkvansker og praktiske problemer.
Major R0en legger til at det ii vrere underlagt UNIFILs forsky-
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En glad gjeng foran den nye BN-opsen. Fra venstre Raffik Barakat (byggplassingeni(Jr), George Atme (hovedkontrakt(Jr), Johannes
Irgens (prosjektleder) og Rune R(Jen (ingeni(Jrofftser). M annen bak er en av arbeiderne ved prosjektet, navn ukjent. (Foto: Tom Lys(J)

Et nfJysomt liv pa 2 X 3 meter

Tom Lys0

sammenlignet med et Iignende prosjekt
for eksempeI i Norge. Men Avrere med pA
noe sIikt i S0r-Libanon i samarbeid med

mange nasjoner er en meget spesiell og
nyttig erfaring, samstemrner rnajorene Ir
gens og Rf!len.

som flytter alle NORBA TI insta1Iasjoner
opp pAFalkehf!lyden. Plass nok er det iaII
fall pA det 250 InAI store omrMet, sier
Rf!len.

- Falkehf!lydener et unikt prosjekt og
for oss et fantastisk interssant arbeid. Det

kan vi si seIv om det er mange probIemer

ra med vann via rl<'rfra
denne brl<'nnen.BAdevann,
samband og avll<'pgraves
ned i bakken pa Falkehl<'Y
den. Videre ska! strl<'mfor

skyningen sl<'rgesfor
gjennom et felles aggregat
huso

I tillegg tiI de ordinrere
bygingene ska! det selvfl<'lge
lig anlegges en del deknings
rom. Videre blir det formet

en del gangstier.

Men vi fATtro ingenil<'ToffJSe
rene PAderes ord nATde sier
at trivselen blir hl<'Yi den nye
leiren. Totalt vii det bli for

legningsplass for 250 mann i
bygningsmassen fra fase I og
II.

PAFalkehl<'yden er
det horet ned til 80 meters dyp
etter grunnvan. Brl<'nnener
forell<'pigik.ke skik.kelig testet,
men det planlegges Aforskyne
bAdeFalkehl<'yden og Steinmy-

Hver korporai eller menig rAr
seks private kvadratmeter A
boltre seg pa i den nye leiren.
Men noen enerom blirdet ikke

snakk om, ifelge UNIFILs
standarder. Befalet f:ir "hele"
ni kvadra:tmeter store enerom

pa Falkeheyden.

Hvor mange menige og
kOIpOraler det viI bli pAhvert
rom i leiren pAFalkehl<'yden
avhenger av hvilke bygninger
man blir forlagt i.

ningssystem ikke alltid er like fleksibelt. 
Systemet er tungrodd, og det tar forholds
vis lang tid A fAutstyr og materielI, sier
han.

• Et trivelig sted

- Hvordan viI trivseIen for personelIet bli
innen det inngjerdede omrAdet pAFaIke
hf!lydenkontra Saqi?

- Jeg tror det blir veIdig bra pAFaI
kehf!lyden,bIant annet viInok miIjf!letblant
NORBATI-personelIet bIi bedre. Vi bIir
AmeresamIet, og messa viI bIi etfint sam
lingspunkt. Men kontakten med de siviIe
viI nok bli mindre, sier Irgens.

Rf!lenskyter inn at deIer av bataIjo
nen inntiI videre viI forbli i Saqi, det viI si
stabskompaniet inkludert verkstedet, pro
viantseksjonen og transporten.

- Denne delingen vii seIvff!lIgeIig
gjf!lredriften av mer tungrodd. Det bIIlr
dermed komrne enfase ill av utbyggingen
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Folket pa 4-3Hq

KP A 's slo/lhel, del nye sVUJmmebassenget pa 4-3 HQ

Utsikt over 4-3 HQ

4-3Hq?? Det er sikkert mange
som har vrert pa beSJ,lkher. For
de som ikke har vrert, sa ligger
stedet pa en hJ,lydei Hasbanida
len, som heter Tell Quizi. HJ,lyden
ligger like sJ,lrfor den sakalte Mar
kedsplassen. Ikke hele posisjo
nen kan sees fra hovedveien, da
den er delt i J,lvre-og nedre leir.
0vre leir ligger bak noen jord
voller, og synes ikke godt.
Nar del gjelder organiseringen kan kompani
slaben deles inn i f1ere grupper og undergrup
per. For del fprsle er stabsgruppen, som er el
hjeIpeorgan for ledelsen og kompaniel med
lanke pa personellsaker, operaliv virksomhel,
samband, og ekspedisjon av ljenestlig ogprival
korrespondanse.

I stabsgruppen har vi ogsa el ops-Iag,
som har til oppgave a drive kompaniops'en.
Videre har administrasjonsgruppen har under
Iagl sanilelspersonell, kokker, sjafprer og kan
tinekorporalen (alias" generalen ").

Den sisle gruppen er vaktlaget. Vaktla

gel er el gev<erlag som har Ii! oppgave 1l.sikre

posisjonen, samt bemanne kompaniets

utrykningsbil, Delta-I. Alle de nevnte

gruppene utgj0r til sammen 10 hefal og 24
memge.

Del ledige personellel brukes na til Ii
bygge el svpmmebasseng av yppersle kIase.
Svpmmebasseng er ikke den riktige belegnel
sen, jeg viI heller kalle del el rekreasjonssenter
med basseng, bar, grill og idrettsrom. Det hele
ligger i nedre Ieir, vegg i vegg med "DeIta- bar".
UIover dette har vi "Fjpsel" som er lilholdssle
del til FMR. Vi har Delta-house hvor DeIta-l
bor mens de har vakt. Vi har sarnbandsverk-

sted, depot. ingeniprbu, kjpkken og matsal. I

pvre leir erpersonellel forlagtpa f1ereprefaber.
Sjefen har valgt a kalle sin bolig for Majorstua,

el navn det pvrige personellet p1l.4-3 finner
meget passende ...

pA vegneav alle ved4-3 HQhaperjegvi
har kIart a ulfpre del dere har ventet, samI al vi

har utvisl den service som er pnskelig fra trop
pene i kompaniel. God tur hjem til konlingenl
26, og LYKKE TIL VIDERE forrekap'ene!

Gian KolbjlJrnsen
FenrikI Kp.ass
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El representativt utvalg av tropp 1.Bakerst :Raymon Leirmo. Per S(Jrum, Geir Henrilcsell. ErikSkjQ!rvold ogTor Solheim. Foran: GerhardJohnson,
rruls Ring(J, Trond Liun og Geir Jacobsen. (Foto:RKongsteien)

Tropp 1/ Kompani A
Tropp 1 har sitt HQ i Kaoukaba,
nord i NORBA TT AD. Troppen
har i kontigent XXVI blitt kjent
somidrettstroppen, for deres ty
delige engasjement i alle idretts
arrangementer NORBA TT har
hatt. Den 49 mann sterke trop
pen er fJ:lrst og fremst en CP
tropp.

Tropp 1 har ansvaret for noen av
NORBATIs mest traffikerte CP'er. I til

legg bemanner de 4-270P og har en
ambush-patrulje og en cerfew-patrulje i
byen ute hver natt.

Det er f~rst og fremst CPene som
opptar tiden til gutta i tropp 1. BAde4-24
og4-26 har tre mann pAvakt til en hvertid.
Blueline CPen 4-26, som ligger pa.hoved
veien nord i NORBA TI har nes ten all

nord-s~rtrafikkgjennomNORBATI AD.
Oppdraget gArf~rst og fremst ut pa.a.kon
troUere all siviltrafikk gjennom NOR
BATI, samt all millita:r og sivil trafikk
inn i Kauokaba. I tidligere koritingenter

har 4-26 CP hatt mest problemer med
GSS, men isiste kontingent har det va:rt
DFF som har skapt mest arbeid for gutta
pAvakt i 4-26 CP. Gutta i tropp en synes
selv at jobben gAl'bra, og at de har kon
troll. det har ikke va:rt noen store sam

menst~t i noen av CPene, noe tropp 1 ser
som et bevis og attest IJAat de gj~r en god
jobb. De sivile ser at det ikke er noen for
skjellsbehandling i CPene, og at gutta
alltid er konsekvente. Dette gj~r at de
som kj~rer gjennom CPene kjenner ruti
nene, og f~ger disse.

4-270P eren brastillingnArlagene
er fulIt bemannet. da blir det tid til bAde

s~vn og solingstjeneste. Va:rre er det
under leave-avviklingen. Til tider kan
det da ga.i ett med OP og ambush-patrul
je, hvordet kun blir tid til noen timer s~vn
mellom ~ktene.

Gutta trives i tropp 1,mye fordi det
er sApassvarierte oppdrag pAde forskjel
lige Cpene. I I~pet av kontingenten har
alle lagene flyttet fire ganger, med bAde
variert tjeneste og forlegning. Det har
ikke oppstAtt noen problemer i troppen
heller, ingen av soldatene kan huske noe

gninsninger av noe slag. Gutta har ogsAhatt
en veldig restriktiv holdning til alkohol, i
lagene blir det aldri drukket alkohol i det
hele tatt. Det hender at de tar seg en ~I til
maten DAr de spiser pA restaurant, men
utenom dette har det ikke va:rt noe som
helst.

I l~pet av kontingent XXVI kan det
virke som om alle tropp 1's posisjoner er
blitt byttet ut. Gutta har lagt en formidabel
innsats i feltarbeid, og gir fra seg nymalte
og ferdigopppussede CPer og lagsleiere til
neste kontingent.

Tropp 1 er etterhvert b1itt kjent som
idrettstroppen i kontingent XXVI. Pa.hvert
eneste arrangement av sportslig karakter
stilIer tropp 1 med 10 - 12 mann. Til tider
har de faktisk I~pt helt alene, i noe som
skulIe va::re en konkurranse mellom alle

troppene i NORBATI.
Troppen har en fm tone, og samhol

det i troppen er meget bra. Gutta i troppen
er ogsA godt fom~yd med troppsledelsen,
noe som er gjensidig. Troppsledelsen er
sikre i sin sak, - alle i tropp 1 har gitt 100
prosent.

Richard Kongsteien
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byen Blate

EN del av tropp2 samlet pi10ppstillingsplassen iBlate. Frahpyre: AtleSundby, Troppsjef John E.Nilsen, Benny Eriksen, FrodeBrekke, KjetilLarsen,
Ole Henry Johansen, Inge henriksen, Terje Austad, Stale Fure, Odd R. Narmoe og foran Magnar Haae.(Foto: Richard Kongsteien)

Tropp 2ligger i byen Blate, den eneste
shia-muslimske byen i NORBA TT AD.
Den femti mann store troppen ligger i
og rundt byen, fordelt pa to OP' er og to
ep' er. I tillegg har tropp 2 ansvaret for
enklaveposisjonene 4-15 og 4-18.

Ingen av gutta ser pa det a ligge midt inne i
byen som en ulempe, tvert i mot synes de at de
pa denne maten kan lpse oppdraget bedre. A
bo i B1ate gjpr at de fArgod kontakt med de
sivile, en gruppe som ikke er s.l fundamenta
listiske som nordmenn er vant til a assosiere
shia-muslimer med. Det har vrert lite vanske

ligheter med de sivile i kontingent XXVI,
gutta i troppen har respektert befolkningens
kultur, og de sivile har respektert reglene til
NORBATT og tropp 2. Noen sm.lproblemer
har det vrert, men da er det som regel folk fra
andre steder enn Blate som har startet brAkel.

Tropp2 harialt fireOP'er, toCP'erog
to patruljer. Defire OP' ene er 4-20, 4-23, 4
18 og4-15. De to sisteer utvilsomt de mest po
pulrere posisjonene i tropp 2. Her er laget
alene, og naturligvis sine egne herrer. Vaktb
elastingen pa disse to posisjonene er ogs.l

liten. Derfor er det godt a kornrne ut i enklaven
i to uker etter harde dager inne i NORBAIT
AD. Srerlig under krigen i Gulfen var 4-15 og
4-18 et yndet tilholdssted, da NORBA IT krev
de 100 prosent innsats fra soldatene. Ove:rgan
gen fra mellom tolv og seksten timers vakt i
dpgnet inne i AD til seks timer i enklaven var
kjrerkommen.
CP' enetropp2 har ansvaretfor, 4-22 og4-23A,
er lite trafikkerte i forhold ti! resten av A-teig,
og krever derfor ikke like stor bemanning. 4-22
er en Blue Line CP som regulerer traff1kken inn
til Blatefra spr, 4-23A ligger inne i NORBA IT
og regulerer trafikken fra spr og psl.

Hele uken sender tropp 2 ut to ambush
patruljer seks timer hver natt. Seks av dagene
har de ogs.l med seg hund og fprer fra hunde
troppen. Ambushpatruljen er i fplge gutta fin i
tprrvrer, men belastenekommer nArregnet hpl
jer ned.

Soldatene i tropp 2 mener selv at det er
en fin tone mellom befalet og de menige i
troppen, og miljpet er godt blant gutta. Det
eneste problemet er all flyttingen mellom posi
sjonene, som gjpr det vanskelig for alle lagene
a bli kjent med hverandre.

B1ate ligger litt tilbaketrukket helt vest i

teigen, og kan lett glemmes av resten av batal
jonen. Dette mener tropp 2 selver en fordel. De
fArlegge opp tjenesten slik de selv pnsker, uten
sAmye innblanding fra andre.

Richard Kongsteien
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Richard Kongsteien

Byen Rachiya, hvor ledelsen i /(p.B ligger

Historisk har kp.B vren preget av stor in
filtrasjonsaktivitet, og dette gir seg utslag
i kompaniets oppdrag. Det er et hardt
press pAgutta ute i troppene, med mange
og lange ambushpatruljer. Femik Vidar
Neremforteller atgeografisk er kp.B preget
av mye kupert lende, uten de tungt trafik
kene veiene, dette gj0r presset pAkp.B's
CP' er mindre. Nerem mener at dette f~rer
til at soldatene i kp.B fAren proffesjonell
holdr1ingtil alle partene i omrAdet.

Kompanisjefen, major Bj~m Ness,
mener at kp.B' s oppgaver er sAvidtvarier
te at soldatene ikke SAraskt gAr lei. Ness
forteller at kp.B i sin teig har fem landsby
er, samt at de har ansvaret for en by rett
utenfor Blue Line, Kafr Chouba. Dette
krever at B-soldatene mA ha et godt for-

Sd godt som hele ledelsen ikp.B samlet pl1taket iRachaiya. Bakerst fra venstre: Robert Vabo, Vidar Nerem, Jon Seljeseth, Svein A. Bj(Jrsland, Kjetil
Midtkandal, Jim Warelius, Hl1kon Thoresen, Morten Gr(Jnlie, Frode A. Hemark, Ulf Johannesen, Johan Nilsen. Sittende foran: Jan Vidar Utheim,

Dagfinn Gundersen, Tom Ole Johannesen, kompanisjef Bj(Jrn ness, Olaf Kramer, Ray Fredriksen, Svein Pedersen, Kl1re M. Grasmo og Tore
Gabrielsen.( Foto:Richard Kongsteien)

Hovw~a11~Qie~o~~,!!vwiMee~P ·some~'_'blo1~lre"
hgger I landsbyen Rach3lya, sa vendig og utfordrende for den enkelte. i 4-11HQ spurt om hvi1k:etomrAde som
godt som midt i NORBA TT AD. Ledelsen i kompani B mener at var kp.B's mest krevende. Svaret kom-
Kompaniet srerpreges av UNI - kantinerAdet i kontigent XXVI har fun- mer unisont og spontant; - Hele kp.B er
FIL ta t k 't . gen meget bra, og viser i sarnme Ande- krevendeS S ~rs e ompam elg men .'

• ' drag stolt fram de nye m~blene 1 messa.
med ra soldater. Ahkevel mener Beviset er fysisk tilstede. Minnebokas
bclde soldater og ledelsen i kp.B utsendte kan bekrefte at det er bAde stil-

at de klarer oppgavene de er ful1t og trivelig i HQ B's befalsmesse.

palagt. - Sambandet mAnevnes! utbryter
Nerem. - Vi har hau et godt og nrert
samarbeid med sambandstroppen i den
ne kontingenten. De har vrert AfA tak i
tidlig og sent, noe kp B' s ledelse har sau
pris pA.- Operativt har samarbeidet med
hele bataljonen gAtt bra, skyter major
Ness inno

Ledelsen pA4-11HQmeneratkp.B
l~ser oppgavene sine bra; med tanke pA
teigens st0rrelse. Alle i kp.B gj0r siu
ytterste for Al0se oppgavene, og det gj~r
de SAlangt ressursene i form av mann
skap og materielI strekker ti!.

Noe som har hemmer kp.B i deres
arbeid, er avgivelsene til Falkeh~yden.
Hver dag avgir kp.B fire mann til arbeid
i det nye bataljons HQ, noe som i f0lge
Ness er det verste en kan sette en gevrer
soldat ti!.



42 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI

Soga om votte- folket

Soga om dei sterke,fryktlf/Jse er ingenfortelling om bleike puddinger. Her har Jan Even Storsleth sett seg og sine kolleger i aksjon.

En liten anekdote om de bak "We
Are The Champions".

Det var en gang noen menn som
bodde pft en haug. Haugen var langt
fra folk, sft de bodde ganske ensomt
der, bare omgitt av noen gamle geiter.

For at det ikke skulle vrere sft

altfor ensomt for de pfthaugen, hadde
de noen vogner som de kunne kj~re
med. Men veien var dflrlig, og vogne
ne var dflrlige, sftdet varte ikke lenge
f~r folkene pft haugen ble hetende
"offroad-klubben" .

Det gikk gjetord om denne klub
ben rundt land og strand. Det ble sagt
om de skulle frakte et jemspett fra
festningen pft haugen til h~vdingens
menn i byen, sft ville ogsft spettet
vrere "offroad" for den lange myra
var til ende.

Mennene pfthaugen var fryktet
avalle de andre som bodde innenfor

grensene til h~vdingen. De gangene
vognene ikke sto hos vognsmeden,
kunne det hende at lilleh~vdingen pA
haugen tok med noen utvalgte blant
sine menn, og kj~rte omkring og pas
set pAgtensene.

Da kj~rte de rundt med m~rke
glass for ~ynene, slik at ingen kunne
se blikkene deres. De hadde ogsA
votter med avkuttede fingre slik at de
skulle fAbedre grep om tordenstok
kene sine.

Nflrde sftkj~rte omkring, bdk
te og st~vet det noe alldeles forferde
lig, slik at alle de andre mennene som
bodde innenfor grensene skalv hver
gang de h~rte at vognene nermet seg.

"Offroad-klubben" pA haugen

var pA48 sterke, fryktl~se menn. De
hadde ogsAen annen festning, en liu
mindre, som lAmellom h~vdingens
by og festningehaugen. Der bodde 22
mann av sterke st~pning. Det var dis
se sOm passet pAh~vdingens grense,
og porten inn mot h~vdingens by.

OgsA disse hadde m~rke glass
og votter, slik at de skapte usikkerhet
og frykt blant innbyggeme. Fra sam
me lei kj~rte de med noen underlige
vogner som kunne komme i en utro
lig hastighet. Denne vogna brukte de
for Ahente eller bringe h~vdingens
menn fra hans omrMe og ti! nabo
h~vdingen i vest, eller det utvalgte
folket i s~r.

pft disse turene hendte det rett

som det var at utvalgtefra folket i s~r
pr~vde A forstyrre arbeidet til h~v-

1
}
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pa det
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h0ge fjellet
dingensmenn. Da ble tordenstokkene
tatti bruk, og en stund ble det sagt at
detvar hyggeligere Aferdes alene enn
if~lgemed sterke, fryktl~se i h~vdin
gensvogn.

Vel, historien ender ikke med
dette.For de sterke, fryktl~se kunne
ogsiibevege seg uten sine vogner. De
greideutmerket godt Abruke sine egne
beniivandre med, og det gjorde de ved
den nordlige grensen til h~vdingens
land, grensen mot det ville landet i
nord.Der gikk de i m~rket og ventet
pA inntrengere fra nord. Men det var
sjeldennoen som turte Autfordre de
sterkeog fryktl~se mennene, unntatt
def~r nevnte menn fra s~r.

Fra en av sine utsynshauger sA

de sterke, fryktl~se en dag et gruelig
syn. Folket i s~r sendte en jemfugl
over h~vdingens grenser. Men h~v
dingens menn som tok i mot budet var
ikke helt tilfreds med gehalten, sAde
ba den sterke, fryktl~se om Afortelle
hva slags jemfugl dette var.

- A, ein Cobra kanskje?, svarte
de sterke, fryktl~se.

NA ville h~vdingens menn vite
hvor jemfuglen hadde tenkt seg pAsin
ferd over landet. Da svarte den fortsatt
sterke, men ikke fullt sAfryktl~se; 
han kjem rett mot meg!

Vel,jemfuglen gjorde han ingen
skade, sA den sterke fant snart igjen
motet sitt.

Dette var en forteling om det

som engang hendte i et land langt
borte. Men en ting skal du vite:

Alle de 70 sterke, fryktl~se menn
lever i hjertet og sinnet til alle sam
engang var blantde. Detervlik deter, og
alltid vii vrere.

Det er derfor de betaier s1\dyrt
forvalgsprAket: "We are the champi
ons".

Vidar Mjllen

Kuie,barkede gutter foran sine beltegiiende stoltheter. Legg mekke til deivis bred beinstilling og sprengtt/Jffe mekhansker. (Foto:
RichardKongsteien)
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Mange posisjoner i tropp 1

Richard Kongsteien

4-10 kalles for gJ(Jrmeh(Jlet.En belastene posisjon mener
gutta.(Foto: Richard Kongsteien)

Tropp 1 er kompani B's stl'trste tropp, med
tilsammen 50 mann. Disse er fordeIt pa posisjo
nene 4-8, 4-5, 4-6 og 4-9.
Gutta i !TOpp1 har, som alIe andre i utekompaniene, en h0Y
vak.tbeIastning. De fleste vak.tene er patruIjer. To patruIjer
gArgutta i !TOpp1 hver dag, samt at de i tillegg har en fast
patruIje i uka. TroppsjefKnut Roar Grande fortel1er at gutta
har hatt minst 50 ambush-patruIjer hver hittil i kontingenten,
noe som skul1e gi en id~ om arbeidsmengden.

I tiIegg til patruIjene har !TOpp1 to Blue Line CP'er ~
bemanne. De to er 4-9, som betegnes som en meget god
posisjon, og envak.tmannskapene i tropp 1serfram mot. Den
andre derimot, 4-10 CP, er ikke s1\popuIrer. Der mA gutta
sove i en PPK, og i f0Ige Reidar Fossum er CP'en enten et
gjjijrmehjijlel1er en stor stjijvsky. CP'en ligger ogsA midt i et
dyre!Till, SA det er ikke sjeIden at posisjonene og omrMet
rundt er fyIt til randen av Iettere forvirrede geiter.

Samholdet er noe gutta i !TOpp1 gjerne !Tekkerfram.
De mener at de har kommet seg gjennom kontingent XXVI
med fAprobIemer, og de gnisningene som har vren er blitt
ljijstpAstedet.

Krigen i Gulfen la ett sterkt press pA !Toppen, og
vanskeligst ble nok leave-avviklingen etter at krisen var
over. Fire soldater, deribIant to lagfjijrere, sa fra seg sin siste
uke leave, for at de andre skul1e fA!Teuker.

4-6HQ i Hebbari ye har i kontingent XXVI fungen som
et patrulje HQ for nes ten hele kp.B. Til tider har den lille

C...posisjonen midt inne i byen hatt fem ambush-patruIjer ~
sende ut. Her har det ifjijlgebMe soldater og mannskaper
vren et godt samarbeid med !TOpp3.

En del av gutta itropp 1 , samlet ved 4 -8 HQ.B akerst fra Venstre: Frank Lian. Ca10
Antonsen, Truls Jt(Jsteinsen, Roy-Kenneth Solemsmo. Foran: Odd-Erik Krane,

Jarle Aasland, Reidar Fossum og Roar Grande. (Foto:R.Kongsteien)

4-6 er en bra posisjon, mener gutta i tropp 1.Bakfra venstre: Emst Oppsalhau
gen, Vidar Reinhotz, Egil Holven. Foran: Terje Dybendahl, Svein Knutsen,
Andreas Dunkley, Lukas og hundejt(JrerVegar Falsten. ( Foto:Richard Kongstei
enj
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Tropp 3 iKafer Hammam
i gang en dagpatrulje i Kafer Chouba, noe
som er ganske spesiellt i og med at byen
ligger utenfor Blue Line. To ganger i uka
gAtdet soldater fra 4-12HQ pApatrulje inne
i byen. Deivis for Avise at UNIFll., ikke har
glemt innbyggerene i byen, og for Atilby de
sivile en sanitetstjeneste. Sanitetsmannen i
tropp 3 gAt under navnet "Doctor", og til
ham kommer de med alt fra smAkuu i

fmgeren til store brannskader. Hvis en skal
mAlepopulreriteten i antall te-invit.asjoner,
ligger soldatene som patruljerer Kafer
Chouba godt ano Samtlige steder vii noen
ha soldatene inn til seg, og srnAbarnagir seg
ikke f0r de har fAu en femten til tjue "Hel
lo!".

Gutta i tropp 3 mener at det er i denne
troppen tingene har skjedd i kontingent
XXVI. Alle husker vi gisselsaken og sam
menst0tet med GSS i Kafer Harnmam. Ali

kevel har det vrertfrerre hendelser enn gutta
pAforhAndhadde trodd. Mange synes det er
liu frustrerende AgApatrulje eUer patrulje
om naUen uten AfAkontakt.

Alle i tropp 3 er enige om at det er en
fin tropp de er i. I f01ge NK mAman lete
lenge etter en bedre tropp, med st0rre en
hetsf0lelse. De har i kontingent XXVI hatt
en fin kontakt med de sivile rundt seg, noe
som gj0r tjenesten mye mer positiv.

Richard Konl!steien

noen av NORBA TIs lengste. I 13 timer tar
patruljen seg gjennom ulendt terreng i
m0rket, fra4-14 platAetheltned til Hebba
riye. Det er alikevel ikke tvil blant gutta i
tropp 3, - 4-14 er den beste posisjonen.

Tropp 3 har i kontingent XXVI saU

Tropp 3 har en stor teig, som pa
mangemater gjllr seg utslag i den
daglige tjenesten. Troppen er
f~rstog fremst en patruljetropp,
oghar bare en CP i sin teig.

44 mann er det i troppen, og disse skal ha
kontroll i en teig som nesten er like stor
somhele kp.A AD. Derfor blir det mange
patruljer i lende for de fire lagene i trop
penoLagene er pA hver sin posisjon seks
uker av gangen f0r de roterer. Den mest
populrere er utvilsomt 4-14. PA denne
posisjonen har de bAde OP-, patrulje- og
tailingstjeneste. PA OP'en er det f0rst og
fremst overvAkning av PV'ene i omrAdet
somer oppgavene. De skal ogsA ha kon
tralipAgjeteme og de fil.UN-kj0ret0yene
somen sjelden gang forviller seg opp pA4
14platAet. PA 4-14 mA gutta ogsA foreta
tailingnAtIDFkommer opp pAplatAet,noe
som bAde kan vrere slitsomt og hardt.
Mangeganger gAten av nauvakt pAOP' en
om morgenen, bare for AmAue ta pA seg
utstyr for Af01ge en IDF-patrulje oppe pA Den legendariske posisjonen 4-14.(Foto:RKongsteien)

nlatAet.Patrulien som 4-14 sender ut er

Stabenog et av lagene i4-12HQ. bakfra venstre: Muden Tpnnesen, Terje Horten, Thomas Eide,
jan Morten LomumdiJl, Kent Moore, Syver JotWl, Gisle MjdltvedJ. Foran fra venstre: Tore
Gullholm, Bjprn Karesen, Geir Austad, hundefprer Hallgrim Ous, Chan, Per Henrik
Meling.(Foto:R Kongsteien)
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Cheeba Group

Utsikt over Cheeba fra hovedkvarteret tii tropp 2 .(Alle fotos: Richard Kongsteien)

\

NORBATTs mest isolerte tropp
er utvilsomt troppen i Cheeba.
Helt s:;sti AD, med mer enn 40
minutter tit nrermeste NOR

BATT -posisjon ligger 4-7HQ, og
aUede andre posisjonene tropp 2
har ansvaret for.

Cheeba er spesiel1. 42 soldater fra tropp 2
ska! holde kontroll i denne byen, som er
NORBATIs st0rste med mellom tolv og
femten tusen innbyggere. Et stort arbeids
press krever ogsil.sitt fra gutta. Pil.det har
deste kan soldatene i tropp 2 vrere oppe i
120 timers arbeidsuke.

Tropp 2harbil.de OP-, CP- og patrul
jetjeneste i sitt program. 4-7 A CP regule
rer trafikken inn til byen. I tilknytning til
denne CP' en ligger ogsil.4-7 lagsleir, som
desverre betegnes som den dil.rligsteposi
sjoneniAD. Lagsleiren er slitt og trang, og

det er vel ogsil. den eneste posisjonen
som har et nedlagt fj0s som forlegning.
Alikevel er ikke gutta pil.4-7 i tvil, de tri
ves kjempegodt.

OP'en til til tropp 2 kan meske seg
med tittelen NORBA TIs h0yeste posisjon.
If0lgesistemil.ling ligger4-7C OPpil.1362
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minutter f~r en eventuell st~tte nATfram til

Cheeba. Derfor har tropp 2 fast avgitt en
PPK med vognf~rerfra Mek.tropp. Demener
selv at det er en fordel Aligge et stykke fra
res ten av NORBA IT. De fArlegge opp tje
nesten slik de selv vii, noe alle ser pAsom en
stor fordel. Dette gir troppen og ledelsen et
stort ansvar, noe de er bevisst.

Troppsjefsjefen, kaptein Gustavsen,
mener at troppen har et godt forhold ti! de
sivile de skal passe pA. Selvf~lgelig er det
ogsA her noen smAkonflikter, men de er
begrenset til et par lokale brAkmakere. Da
det under opptrappingen til krigen i Persia-

De bemanner NORBA1Ts h,pyeste posisjon.
meter over havet.

Tropp 2 har flere patruljer hver
dag,sju dager i uka. Cerfew-patruljen
ibyen passer pAat smugleme overhol
der portforbudet. Smuglerene frakter
jem og sigaretter pA muldyrene sine
over grensen til Syria, og kommer til
bakemed diesel og valuta. Smugleme
er alle klar over at den f~rste til Syria
f~ best pris, derfor er mange ivrige pA
1\kornmeseg avgArde f~r portforbudet
bliropphevet kIokka tre pAmorgenen.
Tropp 2 har ogsA en 48-tirners am
bush-patrulje i 0stdalen. De patrulje
rerdet nord-~stre omrAdet av tropp 2' s
teig.Om natten har de ogsA en st~tte
patrulje liggende bak seg, i tilfelle en
situasjon som krever rask st~tte skulle
oppstA.

Gutta i Cheeba IDAstole pA seg
selv.Hvis det skulle bli store vanske

ligheter i byen som troppen ikke alene
klarer AhAndtere, vii det ta over f~rti

Det kan virke som byen komf,pr fjellet. nJr man ser Cheebafra pstsiden.

bukta gikk rykter om at NORBA IT skulle
trekke seg ut av Libanon, sa de sivile i Che
eba at de kom til Alegge seg i veien foran
bilene. Det var en klar beskjed til gutta i
tropp 2 om at de gj~r en bra innsats, og at de
sivile trenger dem. Befolkningen i Cheeba
kommer ti14-7HQ med alle mulige proble
mero Mest bes~kt er nok sanitetsmannen,
som av byens innbyggere bare kalles "Doc
tor".

Alle i troppen er enige om at de gj~r
en god jobb i Cheeba. PAs~rsmA1 om de
makter jobben fArden utsendte et selvsik
kert smil tilbake; "Vi har kontrolI".

Richard Kongsteien
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Staben i stabskompaniet

Kokkelaget samlet,fra venstre: Prode Bergseth, KjellTore Paulsen,Jan (Jysteinlversen,
Stein Arne Mogren, Rune Andre Kwerna, Halim El Kassmi og Terje Selvik.

Kokkene trives i matosen
dagens frokost. De blir avl~st av andre skift
klokkaett, og dette skiftet jobber fram til mid
dagen er over, og neste dags maltid er klargjort
kiokka sju pa kvelden.

Bare tre av gutta i kokkelaget jobber
som kokker hjemme i Norge. res ten av laget er
utdannet fra l.gangstjenesten. Pa spl'lrsmal om
de selver foml'lyd med maten de lager, svarer
kokkeneat eUer forholdene gjl'lrde en brajobb.
A koke pa gass istedet for elektrisitet var en av
de vanskligste omstillingene fra norske for
hold. I begynnelsen var det fort gjort at maten
brente seg. I dag er det omvendt, kokkene
regner med at de vii brenne maten nar de
kommer hjem til elektriske komfyrer.

Den stl'lrste frustrasjonen for kokkene,
er den lille forsdelsen mannskapene har for
arbeidet de gjl'lr. Hver eneste dag er de nl'ldttil
a finne pa improviserte ll'lsninger med de rava
rene de har. Kokkene l'lnsker seg tiIgang pa
flere ravarer, slik at de hadde muligheten til a
variere liu mer ikosten. Det er vanskelig a
gjl'lre de store kullenariske krumspringene nar
det kokes mat til over 240 personer.

Alikevel trives allc kokkene med job
ben, og synes de har et godt miljl'l blandt
kollegaer og kamerater. Det som stArhl'lyestpa
l'lnskelista for framtiden er et nyu kjl'lkken, noe
de med tid og stunder vii fa pa Falkehl'lyden.
Kokkelaget er overbevist om at det nye kjl'lkke

net blir bra nATdet er ferdig.
Richard Kongsteien

Hvis administrasjonen i kompanista
ben er hjertet i stabskompaniet, ma
kokkelaget vrere magen. Ni karer
s0rger hver dag for a mette over 250
munner i Saqi. Tross ofte vanskelige
arbeidsforhold, trives de med jobben.
KIokka fem hver morgen tusier morgenskif
tet i kokkelaget til matsalen for a klargjl'lre

Kompanistaben i stabskompani
et er delt i tre; Administrasjon,
kokkelag og MP. Alle har de hatt
mye arbeid i kontingent XXVI.

Aclministrasjonen i stabskompaniet
bestar av en menig og fem befa!. Ledelsen
bestar av kompanisjefMajor Knut Rist og NK.
kaptein Tore Eritsland. Disse delerpa detopra
tive ansvaret for stabskompaniet. Adminissta
sjonen bestar av Adm.Off og Adm.ass, kaptein
Asgeirs Dahlen og fenrik Solveig Ratchje.
Sammen har de ansvaret for alt matriell, Il'ln

ninger, forlegninger og gauperi stabskompani
el. Pa kp.ko finner vi Il'lytnant Tore Amundsen
og korperal Rune NIlsen. Disse to fungerer
som bideleddet mellom kompani-Iedelsen og
alle troppene, og har ansvaret for leave-opp
sett, rotasjon og annen personellforvaltning i
stabskompaniet. Kp.ko tar seg ogsa av all post
sortering tiI stabskompaniet.

Kontingent XXVI ble spesiellt travelt
for kp.ko pa grunn av forandringen pa leav' en.
De har i Il'lpetav de seks manedene operert med
fire forskjellige leaveoppsett pa over240 mann,
noe som har skapt mange lange kvelder for
administrasjonen i Saqi.

Under: Tre representanter for admionist
rasjonen i stabskompaniet; Kaptein As
geirs Dahlen, major Knut Rist og korperal
Rune Nilsen. (Allefotos:R.Kongsteien)
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God blanding pa MP-laget
MP-Iaget i kontingent 26 har bestatt av en fin blanding spr~ og normale mennesker. Denne
blandingen har sikkert bidratt til det gode hum~ret vi har hatt siden vi kom ned hit.

49

MP-lagetsam/et utenfor Viktoria terasse. Bak Fra venstre: Finn Arne Flpvik. Eirik Gjerd, Hans
ReinertFlaten, Ragnar Kiisine, Arild Lokna, Marvin Elvis Elvebakk. Vemun Skau, Ben Anders

Dyfrin,Georg Bjarne Skogly, ogTorbjprn Thue.(Foto:Tom Lysp)

Vi sitter alle igjen med en fplelse
avatkontakten mellom oss og de andre
soldatenei NORBA TI har vrert meget
god.Vi har alle bestrebet oss pil ilvrere
rettferdige og vennlige med folk, sil
lengedet ikke har giltt pilbekostning av
jobbenvi har vrert pillagt il utfpre.

Med blandingen av greminger og
vanligefolk MP-Iaget har vrert sam
mensattav, skulle det bare mangle om
ikkenoe useripst ogsil skulle komme

pil trykk om oss. Det har tross alt
skjedd en del inteme galmannsfakter
pil MP-stasjonen i lppet av kontingen
ten.

Den store lidenskapen pil stasjo
nen har vrert slilsskampene mellom
korporaler og befal, og korporalene
seg i mellom. Kropper, armer og ben
har gilttvegg-i-mellom i de mest sinn
syke slilsskamper en kan tenke seg.
Bilde troppsjef og NK har filtt smake

pryl og hilndjem, og filtt se "Eggcel
len" fra innsiden. Og selvfplgelig, det
hele har skjedd for moro skyld.

Noen har ogsil til tider "drete"
seg loddrett. Stprste tabben sto under
tegnede for etter at han hadde kjppt
seg en JVC-videospiller pil PX'en.
Med stppselet i veggen ble film snur
rel. Det hele gikk vel og bra tiljeg satte
megned.

Spilleren begynte da ilspole med
bilde, framover og bakover. Deretter
begynte kassettskuffen ilgil inn og ut.
Jeg begynte da ilbli rimelig forbanna
pil PX' en som hadde solgt en drittspil
Ier.

Jeg ringte derfor til PX-Handal
og skjelte ut bAdehan og spilleren; og
fikk da beskjed om ilkomme ned med
den. Jeg var godt fompyd med milten
situasjonen var taklet pil. Helt tiljeg sil
korp. Kilsine sitte med en fjemstyring
i hilnden og et glis som holdt pil il
skrekke i hele maska hans.

Home hadde drete seg ut, og
miltte luske ned pil PX'en for il unn
skylde seg for Handal. At jeg aldri kan
passe kjeften!

MP-Iaget har hatt de samme ope
rative oppgavene som tidligere kon
tingenter. Eskortekjpring, tailing, tra
fikkarbeid, etterforskning og alt det
andre som en MP legger seg opp i.
Dette arbeidet har stort sett giltt smer
tefritt, men vi har til tider hatt temme

lig stort arbeidspress.
Niler de fleste av oss dimmekla

re, med unntak av korp. Lokna, som
gilr inn i sin tredje kontingent i NOR
BATI. Vi pnsker derfor kontingent
27 lykke til, og hilper de filr en fin tid
hemede.

Helge Horne jr.
Korp/MP NORBATI' 26
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Team Falkeh0 den

Panoramautsikt over byggeprosjektet.( Foto:Richard Kongsteien)

11 personer slet seg ut pa pro
sjekt Falkeh0yden i kontingent
XXVI. Disse var:
Fenrik Albinson (troppsj.), sjt. Wiik (NK
tropp) , cpl. Munkvold (sjM0r), cpl. Ving
sand (sjM0r), pte. Bonsak (sjM0r,), pte.
Frornreide (sjM0r), lcpl Bj0rkedal (r0r
legger), pte Stavnes (r0rlegger), pte BAd
svik (elektriker), pte NygArd (elektriker)
og pte Karlsen (storekeeper).

Med god hjelp fra Mek- og Pitrop
pen overlevde vi sement- og kellowbloc
klemping. Det ble turer til Naqoura for ii
hente byggematerialer.Noesomikkealltid
var like populrert. Vi har hatt mange
oppdrag; men for iisi det kort og kjapt: Vi
iTeam Falkeh0yden er "servicegjengen":
Vi var til god hjelp for bAde pitroppen.
svensker, ghanesere og sivile.

Det var tungt iijobbe under de vers
te regnbygene i vinter. Men vi "sto hainn
over". Samholdet i troppen har vrert bra,
forholdene tatt i betraktning. Vi har bodd
spredt omkring i Saqi City.

Summa sumarum: Vi har sett det

ber0mte prosjektet forandre seg fra en
briite h01 til en leir som skal bebos av

framtidige kontingenter. Vi 0nsker kom
mende fredssoldater lykke til, og slit den
medhelsa.

Vi fIkk da satt spor etter oss i Liba-
non. Fire representanter forF alkeh~ydenlaget.(Foto:Richard Kongsteien)
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Transporten holder
hjulene vare igang

'OOWN'''.AT.OWN

Transportgjengen samlet utenfor "Down Town". (Foto: R.Kongsteien)

)

Situasjonen tiI de 22 sj3fllrene i
trentroppen kan best beskrives
ved a sitere menig Per Olaf
Ragen da patroppende oberst i
den norske FN-styrken pa opp
stilling spurte ham om hvilken
jobb han hadde i NORBATT.
"Jeg kjllrer veteranbiler,
oberst."

To befal administere denne gjen
genpA22 sjM0rer. De har nok Agj0re, pA
travle dager kan det vrere opptil femten
kj0ret0rlne:1)et~rste problemet for
gutta og jentene i transporten, ernedslitte

kj0ret0Y. mange av bilene er eldre enn
NORBATI, og brerer preg av dette.
DArlige bremser og girkasser er et daglig
problem er dagligdags for sjM0rene i
NORBA TI. Ofte er det ogsAvanskelig A
forklare folk som trenger bil pAminuttet
at det ikke er noen biler inne, og at en rnA
bestille tidligere for bAdeAsikre seg selv
bil og gj0re jobbem for transportkontoret
litt enklere.

Alikevel er det ingen i transporten
som viI bytte jobb. Al1eer hjertens enige
om at 11vrere sjM0r i transporten, er den
beste stillingen i NORBATI. De er sine
egene herrer mye av tiden. og har i tjenes
ten en glimrende mulighet til 11se NOR
BATI og res ten av UN1FIL AD. For

mange blir det ogsAen del turer til Israel,
bAde pAsupply og leave-transport.

Alle i transporten synes det er et
mege godt milj0 blandt dem. Sarnholdet
er godt og det er lite krangling innbyrdes.
Transporten mistet i april sin kol1ega og
kamerat Kjel1 Frode Eidseter. dette har
vrert med pH sette sitt preg pAgjengen, og
utvilsomt knyttet dem sterkere sarnmen.

Selv mener de at det generellt er det
lite negativt Asi om trentroppen, og vi som
til daglig er avhengige av transporten kan
nok

si oss enige. Servise og im0tekommenhet
har preget transporten i kontingent XXVI.

Richard Konl;steien
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Santroppen i storm og stille

Sanitets-personellet i kontingent26 samlet utenfor sykestua.

16 blide og spente soldat-fjes
mliSttepa SliSr-Gardermoen 30.
oktober 1990. Befalet var ogsa
spent denne dagen; vi hadde jo
lest navnelister og rulleblad.
Ukene som fulgte ble fyllt med
informasjon og annen utdan
ning. En uke ble brukt ved sani
tetens hliSyborg Lahaugmoen.
Med fliSrstehjelp- og infusjons
kurs var vo godt forberedt til

tjenesten i Libanon.
Santroppen bestArdenne kontingenten av
10befal og 17 soldater. Vi er noen frerre
enn fpr pA grunn av at sju stillinger ble
konvertert til Falkehpyden. Santroppen
er som andre i NORBA TI delt inn i f1ere

lag: Troppsstab, sanitetslag, transport-

lag, 'hygienelag og tannlegelag. Tannle
gelaget er trolig bataljonens minste med
tannlegen og hans ass. Sanitetslaget er det
stprste; med leger, sykepleiere og sani
tetssoldater er til sammen 13 personer
med.

Blant vMe hovedoppgaver kan
nevnes Agi alt personelI i NBT best mulig
behandlingstilbud. Veterinreren sprgerfor
tilsvarende for NBT's hunder. Iutgangs
punktet en sekundrer oppgave er A yte
hjelp til sivile, og veterinrerhjelp til deres
dyr, nM tjenesten tillater del.

Hvordan Ipser sA santroppen sine
oppdrag? Legene har det medisinske
ansvarel. Desverre "mistet" vi Mde BN

legen, som reiste til Kuwait, samt den ene
utrykningslegen vAr. Men en er igjen,
nemligNORBATIS lengste mann, major
Thilesen. Han er ass. BN-Iege og har

rekap fra 25.
Videre har vi tre kvinnelige sykepleiere:

L0ytnantene Bjprg Markeset, Evy Gru
ner og Anne-Beth Heienberg. Markeset
er vaksinasjonssykepleier, fryktet og re
spektert, og stadigobservert rundt om i
NBT AD med sin lillafrysebag. Mang en
tPff soldat har fAtt svettetokter ved synet
av Markeset og hennes lange nAler.

Gruner er moldenser og materielI
sugepleier. Detfprstnevnte frarnhever hun
titt og ofte. Hennes oppgave er Aettefor
skyne a11evMe sanitets-beredskapskas
ser. Gruner harforpvrig rekap i neste kon
tingenl.

Heienberg elsker pAsin side Amel
de at hun er fra Haugesund. Hennes jobb
som undervisningssykepleier er AfAf1est
mulig pA infusjons- og f0rstehjelpskurs.
Hun er ogsA ansvarlig for Alegge opp til



Blue Beret Minnebok - kontigent XXVI
53

0velsene til saniteten har en stendens til a bti blodige, som her under rpvelse "Harek".

Fullfartpa rpvelse "lIarek" tidlig ifebruar. Tannlege Per Ludemannog sykepleier Bjrprg

Markeseth lrpper med bare, mens BN-lege Vidar Lehmann (til hrpyre),Jrplger med. (Foto:
TOm Lysrp)

Frank Harald Thomson

Lt! NK sanitetstropp

og m0rke rusler de rundt i santropp AO
med v11kentblikk. Det er viktig 11opp
dage brann og innbrudd i god tid.

Dette var en liten presentasjon av
santroppen i kontingent 26. Det har
vrert en fin tropp, og vi f0ler at vi har gitt
en tilfredsstillende sanitetsberedskap.
Vi hAper at NORBA TI har samme
inntrykk.

tenner p11sivile, og legger pasientene i
sjokkleie etterp11.

Alfa-Iege og sykevokter jobber
hektisk med UN-personell og sivile om
hverandre. De som ikke har noen spesiel
le oppgaver blir som regel satt til forefal
lende arbeid.

Kvelden viir ofte tilbrakt i vAr fine
bar, SANSffiAR. Det har vi hatt bMe

lystige og raUge kvelder. Det har som
regel g11ttbra. NArfolk trekker seg tilbake
til k0ya, overtar streifvakta. Inattens mulm

rnedevac-0velser i NBT.

Deretter har vi sykevoteme. Ialt tre
jenter og fem gutter. Disse 11tteutgj0r sa
nitetslaget som skal s0rge for det medi
sinske tilbudet for militrere og sivile. De
harsamarbeid med transportlaget; et utryk
ningteam iberedskap hvis NBT -personell
blir skadd. Dette teamet bestAr av lege,
sykepleier, sykevokter og sjM0r.

Ikontingent har vi hatt cirka 2.500
konsultasjoner p11sykestua. 40 prosent av
dette er UN-personell, og resten er sivile
fra omr11det.

Transportlaget bestAr utelukkende av
sjM0rer,sju i tallet. Disse skal s0rge for at
de tre ambulansene vi har fungerer til
enhver tid.

Hygienelaget bestAr av tre perso
ner, og ledes av veterinreren, major Per
Ame Ludvigsen. Oppgaven er f0rst og
frernt11kontrollere renholdet p11samtlige
kj~kkeniNBT, og desinfisere dem nM det
ern~dvendig. Videre tar dette laget vann
pr~verfor 11ha kontroll med diare-epide
miene.

S11har vi tannlegelaget, og det bare
med to mann. Kaptein Per Ludemann,
"cornat-Per", og assistenten har tanngar
densom sitt domene. De yter ogsA hjelp
tildesivile, og p11den siden blirde ikke ar
beidsledigep11noen kontingenter. Mange
sivile har lagt igjen ei tann eller to p11
kontoret.

Sist, men ikke minst, har vi tropps
staben. Den bestAr av tr.sjef, 10ytnant
Anundsk11a,NK og troppsass. Sjef og NK
errnilitrert fagpersonell som samrnen har
detoverordnede ansvaret og kontrollen i
troppen.

Min jobb som NK har blant annet
vrert 11ha f0rstehjelps-undervisning for
stabskompaniet, og 11legge opp "sm110
velser" i sanitet for for de forskjellige
troppene i Saqi.

Hvordan er en vanlig dag p11sanite-
ten?

Det starter med oppstilling kiokka
0730. Her blir der blant annet gitt melding
omhvem som skal gi sanst0tte ved mine
klarering.Hittil i kontingenten har mine
klareringen forl0pt uten skader av noen
art.Alfa-laget er etablert kiokka 0700, og
dettesitter i eget AO.

Hygieneteamet drar kanskje ut p11
eninspeksjon, eller blir i Saqi for 11skrive
rapporter eller lappe sammen et dyr.
Tannlegeteamet stArsom regel og trekker
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Gjengen i stabstroppen samlet utenfor sin base, leirverkstedet.(Foto: Richard Kongsteien.)

Liten, men god
Stabstroppen er ikke stor, men
som en klok sjel engang sa; -"Det
er ikke stllrrelsen det kommer
all pa."
I stabstroppen gAr kvalitet framfor
kvantitet, og allsidigheten v1l.rer vi
den kjent, fra depot i s0r til Falkeh0
yden i nord. Stabstroppen dekker
daglige behov som strekker seg fra
butikkarbeid via vannkj0ring til
kloakkstaking og hyllesnekring.

Troppen best1l.rav 20 sjeler, to
befal og atten korperaler og menige.
Stabstroppen har en troppsjef og en
leirmester som pr0ver 1l.holde styr p1l.

flommen av arbeidsoppdrag som
str0mmer inn til leirmesterkontoret
hver morgen.
Tomt for vann p1l.saniteten.
Knust vindu p1l.4-14.
Tett dass p1l.Torshov.

Dette er bare noen av arbeids

oppgavene vedlikeholdslaget Ur.
Slabstroppen er ogs1l. NORBATTs
brannstyrke, og til 1l.l0se denne opp
gaven har de to brannmenn i troppen.
De to har til daglig anvaret for 1l.
vedlikeholde og kontrollere bata1jo
nens brannvernutstyr. De skal ogsA
st1l.for all opplrering og trening av de

0vrige brannmannskapene istabstrop
peno

Stabstroppen bemanner ogsll.rei
sekontoret og PX'en, der arbeids
mengden til tider er stor. Vi har ogs1l.
tre sjll.f0rersom er avgitt til BN-sta
ben, henholdsvis til sjef, Nk og S-3,
og der skorter det heller ikke p1l.ar
beidsoppdrag.
Summa sumarum har kontingent
XXVI vrert preget av blod, svette,
t1l.rerog godt kameratskap. Vi kan
reise hjem med hevet hode, vel viten
om at vi har l0st oppdraget og best1l.tt.

0yvind Kjeksrud
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minneparade

Det var en helt spesiell stemning pi1 Steinmyra under paradenfor Hans Majestet
Kong Olav. (Foto: Tom Lysrp)

Nji11Klevberg rpnsker nOen av
de lokale gjestene velkommen.

V~rforholdene satte pA ingen mAte
demper pA gjennomff6ringen av det
fyIdigeprogrammet. Alle avdeIingene
iNORBATI varrepresentert ved min
neparaden. Mange siviIe gjester fra
bataljonens ansvarsomrMe var ogsA
til stede ved begivenheten.

BAde bataljons sjef og prest
haddeseIvff6lgeIigviktigerolleri min
neparaden. Men det som kanskje gjor
de sterkest inntrykk var mannskaper
og befa! som var oppstilt pA Saqi
myra. Kong Olav var for oss nord
menn et kj~rt menneske og en kj~r
figur, og alle hadde vi et eller annet
spesie!t forhold ti! kongen.

Paraden b!e avsIuttet med en stA

ende buffet i spisesa!en for gjester og
de norske mannskapene.

STEINMYRA: Tung take og
silende regn var rammen
omkring minneparaden tirs
dag 30. januar i anledning
kong Olavs bortgang. Para
den dannet avslutningen pa
markeringen i NORBATT i
forNndelse med Kong Olavs
bortgang.

Blue Beret Minnebok - kontigent XXVI
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Verdig minnegudsel

Kirken i Saqi var fylt til siste plass under minnegudstjenestenfor Kong Olav V. (Foto: Tom II

EBEL ES SAQI: En stille og
alvorlig forsamling var tiI ste
de ibyens vakre kirke sJ:lndag
20. januar. Var alies kjrere
konge, Hans majestet Kong
Olav den femte, var gaU borto
I tillegg tiI nordmennene var
mange sivile ogsa tiI stede for
a minnes kongen, og for a sig
nere kondolanseprotokollen
som var lagt fram.
Vi nordmenn har gjennom flere genera
sjoner hatt et spesielt forhold til vfirt kon

gehus. Det ligger i monarkiets vesen at
kongen i utgangspunktet ikke ska! vrere
en av folk:et. Men med Kong Olav V var
det annerledes. Han beholdt sin kongeli
ge verdighet, samtidig som han var folke
lig som Hl. Alle nordmenn, stor eller liten,
monarkist eller republikaner, alle f01te vi
p~ et forunderlig vis at vi var knyttet til
kongen vk

Derfor var det med trolig
med sorgtynget takknemlighet at de man
ge FN-mannskapene gikk foran flagg
borgen og fram til kondolanseprotokol
len. Navnetrekket og det korte sekundet
i giv akt var den enkeltes farvel med Fol
kekongen. Og nordmennenes forhold sin
konge har ogs1l.farvet over p1l. lokalbe
folkningen i Saqi. De forsto at nasjonens
betydeligste skikkelse n1l.var g1l.ttborto
Derfor ble denne s0ndagen trolig ogs1l.en
uvanlig kirkedag for dem.

Ett minutts stillhet var en

selvf01gelig del av minnegudstjenesten.
Og stillheten var total i den vakkert 0PP

Iyste kirken. Den fjerne rumlingen fra et
str0maggregat et sted i m0rket p1l.utsiden
var det eneste som kunne fornemmes.

Bataljonssjefen, oberst Toralv Nordb0,
holdt en tale hvor han gjennom personli
ge minner skildret sitt forhold til Kong
Olav V. Minneordene traff nok mange av
de tilstedevrerende i hjertet. Tolk Ketil

Volden formidlet p1l.arabisk Nordb0s
ord til de lokale.

Major Njaal Klevberg, ba
taljonens prest, forrettet en preken ba
sert p1l.dagens tekst. Mens forb0nnsde
len var preget av kongens d0d.

Minnegudstjenesten ble
avsluttet med at forsamlingen sang Kon
gesangen, Fedrelandsangen og Fedre
landssalmen. Det var lagt opp til kirke
kaffe i Befalsmessa, men denne posten

p1l.prograrnmet ble avlyst daen eldre mann
bosatt i sarnme bygg d0de om ettermidda
gen.

Krigsutbruddet iPersiabuk 
ta samme d0gn som kongen gikk bort satte
naturlig nok et ekstra alvorlig preg p1l.de
tilstedevrerende. Torsdag 17. januar 1991
ble d0gnet for de store hendelser, bMe
hjemme i Norge og ute i verden. Derfor
var det ekstra godt 1l.samIes i kirken for en
stund til b0nn og ettertanke.

Tom Lys0
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Ogsa lokalbefolkningen
ville vceremed a vise Kong
Olav den siste cere.Her er

del mouchtaren iSaqi som
slgnerer
kondolanse protokolle n.
(Foto: Ola R. Nyst(Jyl)

De tilsledewzrende nytlel anIedningen lit af(Jre seg inn i minneprotokollen. Protokolle
ne ble senere pyntet med bilder og emblemfra NORBA Tf,og sendl til Norge. (Foto: Tom
Lys(J)

"Hans Majestet kong Olavs bortgang

er et dypt savnfor meg og minfami/ie.

I min tjeneste i Sj(Jforsvarel, hadde

jeg den cere a bli invitert i lunsj og
middag hvor kong Olav og davceren

de kronprinspar var ceresgjester. Un
der samtalen ved denne anledningen

beviste kongen igjen og igjen sin

godhet og jordncerhet.
Fred vcere med hans majestels min
ne.'"

Astrid Else Nilsen/Lt.

yS(J)

~~nestefor Kongen



58 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI

Minneord over Olav V
(Oberst T. Nordb0s minneord under minnegudstjenesten i Ebel es Saqi s0ndag 20. januar 1991)

* * *

Hans Majestet Kong Olav V d(ide torsdag kveid 17. januar.

Han hadde da vart Norges konge siden 21. september 1957. Han overtok da som Norges konge ved sinfars d(id.

Det er mange bilder som kjemper om plassen i min hukommelse ndr jeg minnes vdr nd avd4lde konge.

Detfprste bildet er den lille gutten som sitter pd sinfars Kong Haakons arm og blir hilst velkommen til Norgefor d etablere vdrt
selvstendige kongehus i 1905.

Det er bildet av den unge kadetten som hopper pd ski i Holmenkollen.

Det er bildet av kronprinsen som sammen med sin far Kong Haakon s(iker skjul under treet for d unngd flyangrep de f4lrste
krigsdager vdren 1940.

Det er bildet av Forsvarssjefen som kjprer i dpen bil gjennom Osios gater og mottar folkels hyldest vedfrigj(iringen i 1945.

Det er bildet av bestefar sammen med sine barnebarn.

Det er bildet av Kongen pd trikken pd vei til s(indagsskiturer der han rekker frem penger for d betale billett .. ,

Det er bildet av Kongen. I Holmenkollen med sin uutslitelige anorakk. Pd Ullevdl stadion under cupfinalen. I seilbdten i
skummende seilas med enfast og st(idig hdnd pd rorkulten. Speidende etter farer og muligheter for df(ire sin bdt og sitt mannskap

trygt tit mdlet.

Jeg tror vi alle har den samme fplelsen av d ha mistet en som stod oss ncer - selv om de aller farreste av oss noengang traff ham
personlig.

Han var en konge somfolket var glad i - og som var glad i sittfolk. En konge som vi minnes og som vi (insker d minnes:
Latteren og hum(iret.

Temperamentet og engasjementet.
Tryggheten.

Folkeligheten.
Omsorgenfor sittfolk.

Hans valgsprdk var som hansfars: Allfor Norge.
Og han har etterlevet det pd en mdte som ogsd bet(id "for alle i Norge".

Vare tanker gdr na til hans narmeste i deres sorg, slik hans tanker sa of te gikk til sa mange familier i deres sorg ndr noen gikk
borto

Vi markerer ifellesskap vdr sorg og med/(ilelse med et minutts stillhet.

Vdr kjare Kong Olav Ver gdtt bortoKong Harald V har overtatt sinfars gjerning.

Vi hilser ham velkommen som vdr nye konge. Vi vil vise ham den samme trofasthet og are som vi viste hans faro

Gud bevare Kongen ogfedrelandet.

* * *
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Takkebrev fra Slottet
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Vi i den norske FN
styrken fikk i mars et
takkebrev fra landets
nye konge - Harald
den femte. I en kort
hilsen uttrykker kon
gen sin varme takk for
oppmerksomheten fra'
FN-styrken i Libanon
ved hans far, H. M.
Kong Olavs bortgang.
Som leseme har sett pA de
foregAende sidene ble kon
gens d0d markert.ved flere
anledninger her nede i Liba
non. Kondolanse-protokol
Ier ble utlagt og undenegnet
av bMe mannskaper og 10
kale libanesere i omrMet.

Protokollene ble selv

fl'llgelig sendt til Norge, og
de ble i tillegg pyntet med
bilder fra minnebegivenhe
tene, samt avdelingsmerker
fra de ulike avdelingene.

Takkebrevet fra Ha~
rald Rex hadde denne enkle

teksten: "Jeg viI gjerne gi
uttrykk for min varme takk
for all vennlig deltakell'lse
og oppmerksomhet som er
blitt vist meg ved min far, H.
M. Kong Olavs bongang."

Det Kg!. Slott, Oslo

Mars 1991

Befal og mannskaper ved

Den norske FN-styrken

vIoberst10ytnant steinar Hjertnes

Jeg vii gjerne gi uttrykk for min

varme takk for all vennlig deltakelse

og oppm2rkscmhetsom er blitt vist

meg ved min far, H.M. Kong Olavs

bortgang.

Dette er hilsenen som vi i Libanon mottokfra landets nye konge. Harald denfemte,


