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8a er minneboka endelig ferdig. Den er liksom et dokument PI at na er
kontingenten slutt, og en ny skal snart ta over. Minneboka er laget i den
hensikt at du ved a ta den fram, bla litt i den, sa kan din egen
hukommelse gj~re resten. Vi kommer vel aldri til a glemme tiden her
nede, den vil alltid vrere i vart eget minne. Boken inneholder et hav av
bilder, som forhapentligvis de aller, aller fieste vil kunne identiflsere seg
sann noenlunde med. sa vad a ra et lite glimt av noe som man
gjenkjenner, settes hukommelsen i sving og skaffer tilveie det som ikke
stB.r i boka, eller fremskaffer bildet som ikke er her. Ti! slutt benytter jeg
anledning til a takke for meg, Takker for en fin tid i fredens tjeneste
sammen med dere.

Stig Arve H0yvik
PIO NORCONTICO
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Takk for innsatsen
kontingent XXIX
Kontingentsjefen hilser
Den norske kontingenten nummer
XXIXi United Nations Interim Force
in Lebanon har snart fullf~rt sin
tjenestetid (mai-november '92) i Midt0sten. 'lJenesten har'bydd pa mange
utfordringer og hver enkelt har opplevd
lange, slitsomme og ofte risikofylte
dager. Tiden har gatt fort, men slik er
det nar en m~ter nye og spennende
oppgaver i et fremmed milj~.
Som kontingentsjef er jeg meget·stolt
av den innsats de norske avdelinger
utf~rer i UNIFIL. Jeg er overbevist om
at det norske demokrati og det norske
forsvar som en naturlig del av dette, '
danner en solid basis for oppgaven som
soldat i fredens fjeneste. Dette gjelder
bade for mannskaper som har fullf~rt f~rstegangstjenesten og for befal av alle kategorier. Det star
respekt av innsatsen ti! Den norske mekaniserte troppen i styrkens innsettingsavdeling (NorPltIFMR),
Det norske verkstedkompaniet (NorMaintCoy) og Den norske FN-bataljonen (NorBatt). Det samme
gjeldeJ:for norsk personell i hovedkvarteret (UNIFIL HQ) og i Militrerpolitikompaniet (MP-Coy). Hver
enkelt av dere har all grunn til a vrere stolt av den utmerkede mate dere har representert kongeriket
- Norge og De Forenede Nasjoner.
Opplevelsene her nede har vrert mange, og dere sitter igjen med livserfaringer som kan komme godt
med senere i livet. Politisk har det vrert et spennende halvar med en positiv utvikling. Valg er
gjennomf~rt bade i S~r-Libanon og i Israel.
Forhandlingene om Midt-0sten danner grunnlag for en utvikling mot en varig fred i omradet. Det er
enna et godt stykke igjen og det sWrste hinder er kanskje den gjensidige mistillit som rader mellom
partene. Man.stoier ikke pa hverandre og det ma en holdningsendring til f~r forholdene kan bli bedre.
Ofte har jeg registrert en innsats som er langt utover hva man kan forlange ogjeg viI takke hver enkelt
for vel utf~rt arbeid. Jeg ~nsker dem som forlater Libanon "Bon Voyage" og takk for innsatsen!
De som fortsetter i Kontingent XXXviljeg ~nske lykke til i fortsatt tjeneste for fredens sak!
Til slutt viljeg be dere opprettholde kontakten med alle venner dere har fatt under tjenesten i UNIFIL.
Her har dere klart kunnet se hvor viktig samhold og samarbeid el' for a kunne l~se vanskelige oppgaver
og hvordan det kan ga med et samfunn som ikke er istand til a holde orden i egne rekker.

En rerb0dig takk ti! dere alle!

K. Narve LudVigsen
_Oberst II .
_Kontingentsjef

UNIFIL HEAD QUA"

- NAVLE ELLER
BLINDTARM?
For altfor mange forblir Naqoura og UNIFIL HQ et fjernt og
uforstAelig vesen som er langt borte. Mange av oss har faktisk
kontakt med UNIFIL HQ veldig ofte. Men som regel er denne
kontakten begrenset ti! telefonisk, eller sAgar via radio. Herfra
styres alts! hele UNIFIL, og herfra kommer forsyninger som
mat, deler ti! vedlikehold etc. Det er egentlig ikke SAmange
nordmenn som holder ti! i Naqoura. Rundt regnet 50 personer i
den norske kontingenten som totalt teller litt i underkant av 900.
UNIFILerenganske
stor styrkesom idagteller godtogvel58oo

milita:re. Til sammenligning
ca 3000+.

er brigaden i Nord-Norge pa

Alle mi!ita:re avdelinger har et hovedkvarter. For UNIFILS
vedkommende er dette HQ lagt i Naqoura. UNIFIL HQ er
imponerende
pa mange mater. Bare st0rrelsen og
kompleksiteten i HQ er kanskje det som f0rst blir lagt merke
ti!. Naqoura Camp er nesten to og en halv kilometer lang og
varierer mellom 100 ti! 300 meter bredo Den Iigger som en
lang tarm langs fj:eresteinene til Middelhavet. Inne i campen
er det ca 350 forskjellige bygninger med smatt og stort.
Mellom dem asfalterte gater og' stier, gr0ntarealer og
beplantninger. Her har faktisk over 1850 mennesker sitt
arbeide. Rundt regnet 1350 ansatte er milita:re fra alle 10
deltakerland. 250 personer arbeider i det vi kaller Field
Service, som er FNs egen sivile serviceavdeling. De steIIer
med det meste fra telefon, str0mforsyning, trans port, samt et
stort kj0ret0yverksted. Den som tok initiativet og fikk
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opprettetField Service var faktisk en nordmann. Det var TrygveLie
sam i sin tid som FNs GeneralSekretrer mente at det matte opprettes
en sivil administrasjon sam skulle yte service til F.,Nsmisjoner rundt
om i verden. De ansatte i Field Service i Naqoura kommer faktisk
fra hele 50 nasjoner, blant dem 0gs1iflere nordmenn. Til slutt er det
e.a 250 lokalt ansatte sivile sam arbeider med kj0kkentjeneste,
renhold, gartnere og annet vedlikehold.
Av de 50 norske kvinner og menn som tjenestegj0r i Naqoura sa er
det bare syv som steIIer med rene norske gj0remaJ. Disse jobber i
tilknytning til kontingentkontoret og fra og med neste kontingent
reduseres denne staben til tre! Resten ev de norske har slilHnger
rundt om i de fleste bransjene. Enten det er pa Log'en, i Movecon,
UNIFIL aps eller MP-coy
Alle sam jobber i UNIFILHQ tar virkelig inntrykk av a arbeide i en
internasjonaI organisasjon. Man car snakke veldig mye engelsk, det
er man forresten nlMlttil nesten hele dagen. Av andre positive ting
cr fritiden. Den kan avnyttes til sportslige aktiviteter som jogging og

tennis eller bading i Middelhavet. De norske i Naqoura har
et samlingspunkt og det er Norway House. Det er ikke uten
grunn at det ofte blir kalt for "hjemmet". Her leses aviser og
her ses det pa TV, eller man spi1ler Bridge, Ludo, Risk og
-Sjakk. Idet hele tatt et ]jte styke Norge midt i HQ, hvor alle
sammen kan treffes, enten de tilh0rer HQ, eller de er p1i
bes0k i Naqoura. Norway House er 0gs1i veldig popul<ert
blandt de andre nasjonalitetene i HQ, og da i s<erdeleshet p1i
fredagene ..
Som om ikke dette er nok, kan det ti1legges at naqoura har
den si0rste handlegata i UNIFIL. Den sakaI te "Mingy
street" strekker seg langs hele muren og inneholder over
160 forskjellige butikker, de fleste er restauranter med
prima mat til en rimelig penge. Bon apetit!
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_ ihvertfall en god del av den ...

9

-

HundefJes
Det A VlCregrindgutt p8 Rosh Haniqra kan
ikke alItid oppleves som slCrlig meningsfylt
tjeneste for en som hjemme i kongeriket
arbeidersom fl/ll'Stebetjenti sikkerhelspolitiel
Dette til tross, SAmener de aller f1este som
holder til i MP-kompaniet at de er tilfreds
med tjenesten.
MP-coy
er UNIFILs
lensmannskontor, og det norske innslaget i
kompaniet er p8 16 personer. Etter en runde
gjennom MP-coys kontorer sitter man igjen
med inntrykk av at her er papirkrigen enorm.
Som alle andre steder i UNIFIL har
skjemaveldet godt fotfeste i MP-coy. Her
finnes formularer for SA og si alle slags
~elser, og kopier av disse sendes hit og
di~tt
om det er en liten fillesak med et
knust blinkl.vsidass, eller~ mer omfattende

.-

hendelse

som

i Nahariya

saltomortale

med

en

Landcruiser, SAer prosedyrene ganske like.
Resultatet er iallefall tykke saksmapper som
i sum blir til hyllemetervare av ringpermer.
Som sagt er MP-coy et lensmannskontor og
har ogsA avdelinger ute som personelIet
tjenestegjl1lr p8 en mAned eller to i slengen.
Det A VlCre ute p8 disse detachmentene er
veldig popullCrt og oppleves som positive
avbrekk i en ellers hektisk virksomhet i HQ.
MP-coy r..ardetaclpnenti Beirut, Tyr,Metulla,
Nahariya og Tel Aviv. De tosistnevnte haren
god del patruljetjeneste og har dessverre mye
A gjl1lrei helgene, da med UNIFIL soldater p8
rekreasjon i Israel som ikke alltid kjenner sin
begrensning. Det kan ikke alltid oppfattes
som morsomt AmAtte rykke ut og hente

I

medsoldater, f.eks p8 plattingen i Tel Aviv,
som ikke greier Ata ansvar for seg selv under
en velfortjent 60-timer.
MP-coy har imidlertid noen av de morsomste
titlene p8 stillinger og vi nevner eksempler
som Dogface, Playtime og Watchdog. Vet,
vel~hva ville morsi nArhun tarhl1lreatsl1lnnen
jobber som Playtime i Nahariya!.

BEIRUT

SURB
De aller fleste av oss har aldri hl!lrtordet, og
vii heller ikke ra noen direkte befatning med
SURBen. Forkortelsen st3r for Senior Unifil
Representative Beyrouth, og er enkelt og
greit Unifils representant i Beirut SURBen
personlig er norsk; Oblt Einar 0degard og
har en ganske stor stab rundt seg. Avdelingen
best3r av atte militrere. Foruten SURB, er det
en italiensk major, som er Air Liason Officer
som tar seg av flighter til og fra Beirut,
passasjermanifester og slikt Videre er det en
kaptein fra Movcon som tar seg av gods som
fraktes gjennom Beirut og inn i Unifilsystemet. Og sa er det en sj3fl!lrog to Guards
som alle er norske. I tillegg fi nnes det ogsa to
MPer som er utsendt fra MP -coy. Det hender
jo av og ti1 at en av MPene er norsk, for de
rullerer annenhver maned og da kan man jo si
atdeteretstortnorsk
innslagi Beirut. I tillegg
til de militrere er det en sivil Procurement-
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avdeling som best3r av hele 14 personer. De
forestar
a1t
mulig
papirarbeide,
sekretrervirksomheto.1. SURBen har ansvaret
for all UNIFIL aktivitet i Beirut. A1le som
skaI til Beirut, ma avtale dette med SURB.
A1tgods som gar gjennom Beirut, h3ndteres
her. I det sis te har UNIFIL begynt a bruke
Beirut mer og mer, de sakalte Scasupene bar
begynt A fly til Beirut. Dette har viert en stor
suksess, s3 aktiviteten erl!lkende i Beirut. Det
har etter at krigen sluttet i oktober 1990, blitt

mer og mer aktuellt a benytte Beirut til
forskjellige tjenester. Det er jo ogsa enklere a
ra gods direkte inn i Libanon, sa man slipper
grensepasseringer og andre vanskeligheter.
SURBen og hans stab holder til i Unifil
House i Vest Beirut, i en bydel som kalles Bir
Hassan. Det Iigger ca to kilometer nord for
Beirut Lufthavn.
Det har ogsa gjennom konti ngent XXIX Vlert
arbeidet med a la den norske kontingenten
rotereover Beirut Ogsasvenskeneharsnakket
lenge om dette. I skrivende stund er forell!lpig
ingen avgjl!lrelse i denne saken tatt, sa det
Iiggervel an til a benytte Ben Gurion en stund
til, iallefall til rotasjoner.
Bil-byen
For en som bare er pa visitt i Beirut virker
byeo kaotisk storo Her kan man se tydelige
spor etter voldsomme krigshaodlioger. Byen
er kaoskje eo typisk arabisk hovedstad, med
en trafikkultur som virker helt borti hampen
for eo middels sivilisert bilbl!llle fra Sl!IrHelgelaod. Skulle jeg flyttet hit sa hadde jeg
vel startet opp med et biloppretterverksted,
for det ma jo Vlere eo gullgruve i dette kaoset.
Hvor mange filer det er pa de breieste veien
varierer fra dag til dag, eller hvilken retniog
de fleste bileoe kjl!lrer.Etsionrikt system med
h3odtego og gestikulerioger ser faktisk ut til
a fuogere. Uniformerte politimenn st3r i
veikryss og ruokjl!lringer og gjl!lr av og til

forsl!lkPI a styre trafikke. Motivasjonen deres
ser ikke ut til a Vlere helt PI topp, for de rar
ikke lov til a sky te PI bileoe lenger iherdig
fll!lytiog med dommerfll!lyta deres ser ikke ut
til a ha den samme·effekten. Iallefall, det ser
utsom om dette har eo viss innflytelse PI vare
venner fra Norge som tjenestegjl!lr her. To
maoeder som sj3fl!lr PI detachment i Beirut,
skulle vel kvalifisere til et halars karaoteoe
etterpI hva gjelder bilkjl!lriog. Det er helt
utrolig a se hva eo ellers sa sindig politimaoo
fra Norge kan fa seg til a utfl!lreav "stuots" for
a greie a Iigge PI stl!ltfaogereo til UNIFIL 7.
Eskortekjl!lriog i Beirut er ikke det samme
som eskorte ellers i AO. Bilene kommer
susende fra alle kanter. Eneste velsignelseo
er at de forell!lbig ikke kommer oveofra, meo
hvem vet, det skjer vel det ogsa eo vakker
dag. Bilparken i Beirut holder en slerdeles
variabel
standard.
Her glir den eoe
spesiaIbygde og strl!lke Mercedesen etter deo
andre, meo brorparten eregentlig nedsarvede
vrak som ser ut til a faile fra hveraodre Dar
som helst. Blinklys har iogeo prioritet og det
eneste som virkerPI disse ola-bileoe er hornet
For uteo homet iorden
er du havnet i
fortapelsen. Her er det ingen Iysregulerioger
som hjelper deg hjem, det er dio egen
dyktigbet, mangel PI frykt, gasspedaleo og
hometsomerdioevapen
idenne "krigeo". Ta
deg en tur - du vii le deg skakk!
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UNIFIL HOSPITAL
F~rst norsk,
sa svensk, deretter svensk/norsk,for tilslutt a bli polsk
Bildene er fra handoverparaden
27. april1992

0verst: den siste paraden pa hospitalet med norsk innslag.
Under: "Traktaten" underskrives. En ganske original handover. Norsk SMO, Oblt Rolf Gundersen og patroppende polske SMO signerer
handover protokollene

,•

Thank God, it's friday ...

01-timen hver fredag PANorway House er
en veldig popula:r tradisjon. Den er godt
besjiSktav vAre venner fra alle nasjoner.
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UNIFILs handle-Mekka
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NORMAINTCOY - id,li:
tJ

c

djliske Camp Scorpion

KJ0RET0YTROPPEN
Kj~ret~ytroppen er NORMAINTCOYs l?iIverksted.
Den bestar egentlig av f1ere verksteder som utf~rer
reparasjoner og vedlikehold p3 det de kaller h~yere
niv!.Jeeper og busser, lastebiIer og SISUer repareres
i NMC. Det er tre store verksteder i UNIFIL. Foruten
NMC, sa tinnes det i UNIFIL HQ, Naqoura to store
verksteder; FRENCHMAINTCOY og Fieldservice
som ogs! er verksteder p3 NMCs st~rrelse. Disse tre
verkstedene deles om! vedlikeholde ogreparere alle
UNlFILs kj~ret~yer. Etter reduksjonene som ble
planlagt sist vinter, skal det n! finnes i UNlFIL ca
1170 forskjellige kj~ret~yer. Av disse er det ca 450
som sokner tiI NMC. S! da sier det seg selv at de har
endel a henge tingrene i.
De driverogs! medendel oppl:eringute ikompaniene,
bAde i kj~ring og vedlikehold. De har ogs! en
bergingsseksjon som bestar av 6 bergingsvogner av
forskjellig st~rrelse. De er UNIF~ svar p3 Falken
og yter bergingsst~tte til hele UNIFIL og utf~rer
ogs! endel oppdrag for sivile.

UNIFIL- 288JJ
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For uinnvidde ser det ut SOll\en dArlig kamuflert
skraphaug, men sannheten er at det er et godt
kamuflert delelagerI. Pa det h0Yeste punktet i
NORMAINTCOY
ligger nemlig Skrot'n og PA god
avstand ser det nesten ut SOll\det er snlllog godt
skiflllre i NMC.Der ligger kondemnerte hvite UNkjlllret0Yeri rikt monn,nye vrak koomerstadig til
og gjlllr denne haugen til en nesten utmmelig
ressurs nM det gjelder deler. Bilene har liksOll\
et liv etter dIIldeni NMC.
Forselv an lagertr~
har hele 15.000 forskjellige
artikler PA lager, utgjlllr skrot'n et uunva!rlig
plukklager for NMC.Skulle det va!re slik at det er

en del SOll\ikke kan skaffes fra lagertroppens hyller
eller gjennOll\UNIFIL-systemet, kan det like godt
hende at den delen san trengs finnes i haugen PA
toppen. og tro ikke at man leter PA lykke og froome
etter "jeg fant, jeg fant"-metoden. Alle vrakene ar
nUlllllerertog registrert slik at manPA en dataskjerm
kan fa svar PA 011\ hvilke deler SOll\finnes i haugen og
i hvilket vrak, Smart, ikke sant?

Sambaridsverkstedet
SambandsverkstedstroppeD er, somDavDet sier, aosvarlig for
vedlikehold og reparasJoD av milit<ert sambaDds- og
kommuDikasjoDsutstyr p3 h~yere Diva i UN FIL. I praksis vii det
si at de stort sett reparerer alt av elktroDikk om det Da skulIe vlllre
eD veksler, videospilIu. TV eller Dattkil :.<:rtfor deD slags skyld.

SIGNAl
&
SURVElLLANCE
WORKSHOP
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TIBNINE

BYEN OG BORGEN

Traktor til Samvirkelaget
At NMC utfl1lrer et viktig arbeide med a
vedlikeholde UNIFlLs bilpark er kjent for
a1le. Men det som alle burde va:re k1ar over,
er at NMC yter en stor humanita:r bistand i
sitt nabolag. Tibnine by ba:rer idag preg av
NMCs na:rva:r, og da tenkes det ikke bare p3
handelsstanden. Det har i f1ere ar va:rt drevet

/

t1ere prosjekter i dette omradet i regi av
NMC. Blant de som fikk nyte godt av dette i
kontingentXXIX, var blantandreAl Jomaime
Coop,
som
rett
og slett
er en
samvirkeorganisasjon
i byen Al Jomaime
nord l1lStfor Tibnine. De fikk for en stund
siden fora:rt en traktor fra NM C til en verdi av
$ 5.000,-. Denne kooperative foreningen
best3r av ca 200 bl1inder og traktoren skal
nyttes ti! blant annet pll1lyingog vannkjl1lring.
NMC "disponerer" penger som ergitt av
Utenriksdepartementetog Kirkens Nl1lrdhjelp.
For 1992 dreier dette seg om $ 14.000,- fra
UDog$16.000,-fraKN.
Detteerpengersom
er I1lremerket for planlagte prosjekter i Sl1lrLibanon.
Prosjektene
planlegges
av
Humanita:rkomitCen i NMCsom videreSl1lker
sine donorer for midler. Humani ta:rkomi tCen
[ar da videre ansvaret med a se ti! at midlene
blir brukt som det er tenkl
Av prosjekter som er "p3 gang" kan nevnes
Barnehjemmet
i
Tibnine,
med
tannhelseprogram med f1uorbehandling og
utdelingav tannbl1irstersamtskole u[liformer.
Tibnine Hospital har tatt et sart ti!trengt
mikroskopsamtoberasjonskniv.
Kopimaskin
til Social Service Senter, skrivemaskinkurs
. for kvinner og ml1lblertil et forsamlingshus,
for a nevne noe.
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Humanita:rkomitCen best3rav PrestNMC, to
befal og to soldater. De disponerer som sagt
$ 30.000,- av tildelte midler fra Norge, men
som ikke deter nok sa driver NMCet utstrakt
innsamlingarbeide
innad i kompaniet.
Bergingsseksjonen tar seg betalt ved ~ivi!e
oppdrag. De tar $10,- for a bist3 sivi!e med
ll1lfteutstyr, berging og annet. Disse pengene
Ur sivilbefolkningen
tilbake gjennom
Humanita:rkomitCen. Ellers sa kommer det
k1a:r og skolemateriell fra Norge ved at
veteraner hjemme driver forelesninger p3
norske skoler, som i neste omgang resulterer
i innsamlinger i Norge. Kjekt - ikke sanl
Ikke alle, dessverre, -er like opptatt av dette
som andre. Men det man skal huske er at
UNIFIL har tre mandater, og det tredje er
kanskje det viktigste, nemlig det a yte
humanita:r
hjelp. Dette har iallefall
NORMAINTCOY
og Norge tatt seg ad
notam. BRA!

NMC's religi~se overhode, feltprest Erika
Drangsholt erogsliNMC 'shwnanitteroffiser
og er med pli Ii skaffe tilveie blant annet
skolemateriell til barna i Tibnine.

Takk for innsatsen
NORMAINTCOY XXIX
Det er sikkert mange varlerende inntrykk
som sitter igjen etter en kontingent i
Normaintcoy og UNIFIL.selv om det dag1ige
arbeid i kompaniet til tider kan vrere
ensformig og lite varierende.
Innenfor UNIFIL er noen av oppgavene
ford eit mellom de ullke avdelinger for A
oppnA en effektiv organisasjon. I denne
organisasjonen erdet NMCshovedoppgaver
A utf0re vedlikehold.
reparasjoner.
reservedels
etterforsyning
og
bergningstjeneste. Disse arbeidsfunksjoner
er med pA Aprege hverdagen for de fleste i
leiren. Dette medf0rer ogsA at mange
tilbringer hele arbeidsdagen innenfor Camp
Scorpion. Selv om de dag1ige rutiner har
preget hverdagen i 10pet av kontingenten.
er det nok mange ullke minner som ViI
vrere med og danne det tota1e bildet av
tjenesten i Libanon for den enkelte.
Stort sett har det vrert stille og ro1ig i vAri
ornrAde under denne kontingenten. Noen
ganger mAtte kompaniet gAi dekningsrom.
Stort sett har uro1ighetene holdt seg pA
"behage1ig avstand" fra Camp Scorpion.
selv om vi tyde1ig har re~strert at det har
:l.V de omkringliggende landsbyer og for noen av vAre kollegaer i UNIFIL.
vrert hardt for enlv·
I 10pet av sommere •• har kontingenten flere ganger opplevd temperaturer som langt overstiger det som
er norma1t i Norge.
Sett under ett har kontingenten llkevel hatt gode arbeidsforhold. Stor faglig dyktighet og entusiasme i
arbeidet har pre get den daglige aktivitet i leiren. Dette har medf0rt at en stor mengde materieIl har blitt
reparert for de 0vrlge avdelinger i UNIFIL.
Normaintcoy har ansvarsful1e oppgaver lnnenfor UNIFIL. og det er med glede og stolthet at jeg ved
kontingentens slutt konstaterer at disse opgaver har b1itt 10st pA en meget tilfredsstillende mAte.
Undermeda1jeparaden ga ogsAkompaniet et meget godt inntrykk pAde innbudte gjester. og viste at NMC
kan mer enn A reparere materieIl. Dette har jeg fAtt mange positive ti1bakemeIdinger om.

Takk for bmsatsen

i NMC,kontingent

i

XXIX,og Iykke tU videre arbeid og utdanning.

Atle Solheim
Oberst10ytnant
Sjef Normaintcoy XXIX

I,

Brothers in arms

"En m~rkebrun fijianer apner porten, en fi nne
skifter hjul paen bil og p3 oppstillingsplassen
m~ter vi en irsk sers jant med en bunke papirer
under armen - "all~w, cn I help you?" Vi er i
Camp Grotle, base for UNIALs mobile
reservestyrke
FMR.
Hersted.
er viFinland,
7 nasjoner
samlet
pa et og
samme
Fiji,
Nepal, Ghana, Irland, Sverige og Norge har
alleavgittmenn til utsykoingsstyrken,som er
p3 oppdrag sammen, spiser sammen, hor
sammen og er sammen p3 fritida.
FMReroppsattmed 11 Sisu'er,somerfinske
pansrede kj~re~yer. Svein Roger Svavik er
sj3f~r pa vogna oger k1arfor rutinepatrulje til
Ghanbatt. "Idag har jeg nepalesisk infanteri
med meg bak og en fijiansk medic som passer
Motorola"~n. Det er i alle fall godt a ha en
annen nordmann til a ledevogna!"ToSisu'er
starter opp, tommelen i v<eret betyr k1art og
troppen er p3 hjul med den irske troppsjefen
Capt Lynch som patruljeleder.
Den norske troppen er p3 36 mann, der de
fleste hor samlet i to brakker helt ~verst i
leiren. I I~pet av 5 ar har de norske guttene
omgjort r0dleire til et koselig boomrade med
en f1isbelagt platting, blomsterbed
og
selvbygde barer. Samlingssted er inne i
Pegasus Bar eller ute i manillam~blene. Og
her treffer vi Hans Christian Sj~lie som har
v<ert i FMR i ti maneder. " de neste 24 timer
er jeg pa noe som kalles ST ANDBY. Det vii
si at hvis noe skjer i UNIAL AO, sa kan jeg
og seks andre nordmenn regne med a rykke ut
ogv<ere pa vei i I~petav 15 minutter. Men det
blir nok bare med ventingen denne gangen
ogsa. Bataljonene pr~ver jo gjeme a ordne
opp selv, men trenger de hjelp, er stand bytroppen k1arti Ia rykke ut for Aroe si tuas jonen
ned". Sj~lie er skytter pa 12,7 mm
maskingev<er, men er nok mer opptatt av
f~rsk,'post Norge! "Det er k1art jeg lengter
hJem ....
Pegasus Bar er oppholdsrom,
TV-stue,
briefrom og magnet pa kveldstid for alle i
leiren, som trenger avkobling og som trives
sammen med nordmenn. Lars Erik Olsen
ligger godt nedi en sofa og ser pa F1aklypa
Grand Prix. Olsen er kokk og deter tydelig at
det er fisk tit tunsj. "Pa kj~kkenet er vi 7
kokker fra 7 land som har like mange mater a
lage mat p3. Oppskri ften er masse tai modighet
og gode engelskkunnskapereller fingersprak.
Vii du pr~ve noe nytt og spennende er det
bare a pr~ve det ghanesiske kj~kken, men ta
med masse vann - OK?"
Pa veggen i Pegasus Bar hen ger fortsatt bilder
av Arild Grotlesom omkom i en ulykke for to
og et halvt ar siden. Det er nok flere av
guttene som tenker p3 Grotle, p3 moren og
faren som mistet sin eneste s~nn, og p3 hva
Libanon fort kan bli. J~rn Straumsnes
opplevde sj~1 en Sisu-velt for 3 uker siden,
med den samme vogna sam drepte Grotle.
Straumsnes og to andre fra troppen slapp fra
det med skrekken. "Nar jeg tenker etter, sa
var vi utrolig heldige. Vogna var tom for
utstyr som fort kunne ha gjort stor skade. I en
stor hump mistet vi plutselig styringen og
gikk rea ut av veien. Litt m~rbanka k1atra vi
ut, og det var utrolig bra at vi ikke hadde folk
bak". Straumsnes er en av de mange som gar
tilbake til arbeidsledighet etter et ar i FNuniform. "Jeg trenger forsavidt noen ukers
ferie etter dette!"
En nepaleser pa halvannen meter kikker
firsiktig inn i baren mens han smiler fra ~re til
f/Jre."PL1M - PLIM?" Sten S~rheim spretter
opp for a hjelpe "sati'en". "Duskj~nner, han
skal ha en videofi1m. Synes egentlig Iitt synd

p3 nepaleseme som kommer hit uten a ha l<ert
et eneste ord engelsk. Vi fungerer forsavidt
som et velferdskontor i Camp Grotle. Det
mest popul<ere ervideofi Imer og volleyballen.
Og gitaren da, den er visst fast inventar p3 de
fijianske kavafestene. F1esteparten avde som
var pa grillfesten fikk' pr~ve kava for f~rste
gang. Det ma oppleves,jeg sier ikke mero Jeg
har en kontingent i Norbatt fra f~r og jeg
merker stor forskjell i bade tjenesten og
milj~l Vi har mye mer variert og interessant
tjeneste og siden vi er en flemasjonal styrke
t3r vi inntrykk av hvordan andre soldater har
del Det er rett og slett inspirerende a jobbe
sammen med dem, og tida gar altfor fort"
S~rholm har fatt utvidet kontrakten sin og
blir i FMR i seks maneder ti\. "Det er ikke
bare ~konomiske grunner til at jeg blir, jeg
trives rett og slett!"
Selv om det er sa som sa med
treningsmuligheter, liker FMR-guttaa sporte.
Skal du I~pe 5000 m, er det 13 runder inne i
selve leiren med en h~ydeforskjell pa 30 m!
Det mest popul<ere er a arrangere kamper
mellom nasjonene. Selv om vi bare er 36
mann, stilIer vi alltid lag tillandhockey eller
fotbal\. I Camp Grotle er det deltakelsen som
teller. Og jeg skallove deg at vi blir patrioter
etterhvert: Oppstillingsplassen fungerer som
volleyball-, fotball og tennisbane. "Det er
like moro hver gang jeg blir med p3 en
vollyballmatch",
sier Hallgeir Barlaup.
Ghaneseme plukker gjeme ut en nepaleser
som syndebukk nar ballen garutoversidelinja.
Det er nesten alltid en 4-5 nasjoner pa banen
hver gang. Barlaup er sjefsmekaniker med
ansvar for vedlikehold av over 20 kj~ret~yer
og selv om han er mye i leiren har v<ert et fint
ar. "Det jeg kommer til a huske best er det
gode milj~t og sav net av norsk natur, nei
vent litt; det ma jo v<ere Aure p3 Nordm~re."
Barlaup legger opp til smash og en kortvokst
nepaleser spretter h~yt over nettet og slar en
.koallhard ball i asfalten. Ghaneseme holder
kjeft ...
Sjefen for den norske troppen er Lt Bj~m
Holand, som er halvveis i FN-tjenesten.
Holand er p3 st~tteoppdrag i lrishbatt med en
tropp idag og retumerer f~rst i morgen. Det er
vanlig at FMR blir bedt om a sende ekstra
sikring i forbindelse
med rotasjon av
mannskaper. Sisu 'ene blir sett og lagt merke
til og det er nettopp det som er poenget: FMR
skal vise UNIALs vilje til a opprettholde ro
og orden. Vi pr~vde a fa noen til a si noe om
sjefen. "A huff!" kom det fra sofakroken.
"Nei da" - bryter medic Geir Thorsen inno
Holand er godt likt han. Han er like mye
kamerat som sjef. Thorsen har 12 ars erfaring
fraambulansekj~ngi
R0<ieKors. "Jeghadde
forsavidtventetmegflere
uhell ogsmaskader,
for det er ikke bare den norske troppen jeg
skal ta meg av. Igar kom det inn ei lita jente
med en kuttskade opp langs kinnel Etter et
par norske sjokolader var vi ikke sa farlige
likevel ogjeg trordet erviktig a vise oss som
gode
ambassad~rer
ute
blant
lokal befol koi ngen.
Vi sto over den ghanesiske middagen, men
ble med til den finske saunaen, "tervo
, norialainen". Den norske troppen har et godt
forhold til finnene, ikke minst p3 grunn av av
saunaen. Vi har inntrykk av at Camp Grotle
rett og slett er en hyggelig leir og at de som
tjenestegj~r her trives. FMR fungerer. F1ere
nasjoner kan jobbe og ho sammen. Er det ikke
nettopp det FN pr~ver A l<ere hort til andre?

