VIKTIG BINDELEDD HJEM
- Få med at vi har arbeidstid døgnet rundt, hvis noe skjer, må vi ut. Det er det, sier sjt.
Slinde og farer ut døra for å reparere et aggregat, idet vi sitter på Signalhuset for å forhøre
oss om sambandstroppens mangeslugne oppgaver og velgjerninger.
- Radio Norge, troppssjef,
kaptein Roald Espseth, er det ikke mulig å la den
brukes til sivile samtaler
hjem på kveldstid, en slags
ordining a la Naqoura hvor
man kan skrive seg på liste
og gjøre opp for seg i
cash?
- Ett problem er det
teknIske. Samtaler fra Radio Norge går via kortbølge
og må settes inn på det
sivile telefonnett fra Tuentangen, med løpende norske
tellerskritt. Kanskje kunne
vi med spesialutstyr klare
den oppgaven, selv om det
ville medføre ekstraarbeid,
men jeg er ikke sikker på
om vi egentlig ville ha Televerkets tillatelse til å bruke
stasjonen slik, den er gitt
løyve som militær stasjon.
Unntaksvis kan mannskapene få lov til å ringe hjem
over Radio Norge, hvor
sterke velferdshensyn tilsier
det, om enn med spesialtillatelse for hver gang. Ellers
kan man ringe Norge via
hovedkvartered i Naqoura,
hvis man bruker noteringsoverføring, opplyser kpt.
Espseth.
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Fra flyttingen av veksleren i midten av september

-Vedlikeholdsseksjonen:
Tolv mann sterk gruppe
som steller med blant
annet aggregater og kjøleutstyr, og forsyner oss
med sivil som egen strøm.
Totalt teller troppen 47,
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Fem seksjoner
Kortbølgeradioen er bare en
av sambandstroppens
seksjoner, som den er delt inn i,
i tillegg noterer vi:
-Linjeseksonen
: Styrke ti,
som skal betjene veksler
og utbedre oppståtte feil,
legge nye linjer, skifte ut
gamle.
-Ekspedisjonsseksjonen
:
Tar seg av bataljonsekspedisjonen
of arkivet,
og betjener videre fjernskriversambandet internt i
UNIFIL samt skrivestua.
Elleve mennesker, hvorav
tre jenter.
-OPS-assistenseksjonen.
Fem mann som betjener
sambandsutstyret
i bataljonsopsen, og holder ututstyret vedlike.

.
hvorav åtte befal fire
kvinner, kvorav ett befal.
Strøm
Strømforsyntngen
har vært
et følbart problem særlig i

Linje/aget har mye å ho/de styr på.

På hemmelig frekvens et
sted på kortbølgen: Radio
Norge, den norske FN- Sryrkens
forbindelseslinje
til
hjemlandet. Hvorover fjernskrivermeldinger og telefonsamtaler formidles.
-Vårt
samband går på
kortbølge
til Tuentangen
stasjon, ca en mil utenfor
Lillestrøm, med kvalitetsmessig varierende forbindelse, forteller Henning Ludviksen, som er en av de
fire radiotelegrafistene
fra
sambanstroppen
som har
sitt faste tilholdssted
på
stasjonen.
Det er ikke umulig å få
inn samtalene som går over
stasjonen - LBLl som kallesignalet lyder - på en
vanlig, god kortbølgeradio,
og for fortrolige meldinger
bruker man derfor en enhet
som automatisk sørger for
koding. Stasjonen er forøvrig utstyrt med to fjernskrivere, en stor sender og
to radiomottakere,
og en
ny sendermast.

Sambandstroppen skaffer kontakt.

Ebel es Saqi, men også
andre steder hvor man delvis har vært avhengig av
sivil strøm. At høstjakten
har skapt spesielle problemer forbundet med at skudd
mot småfugl med temporært
tilhold på kablene har skadd

disse kablene kanskje like
mye som de nevnte leilighetsgjester er et i den store
sammenheng et mindre problem.
Spenningen og problemer
med opplading av batterier
har vært en ting, for få og

Kommunikasjon med hjemlandet sørger Radio Norge, og blant andre Henning Ludviksen fra Tynset for.

slitte aggregater et annet,
usikker og dårlig forsyning
av sivil strøm et tredje problem - som imidlertid nå
i høst er kommet svært
nær sin løsning gjennom
montering av nye aggregater, som bringer tallet på
slike i drift over førti. Med
aggregatene i full drift kan
bataljonen nå klare seg uten
sivil strøm i det hele tatt med et rimelig forbruk blir vi fortalt.
Sivilisters
tapping av linjene er et
annet forbigående problem.
Aktiv gjeng
Troppssjef Espseths utledninger om ymse aktivitet i
troppen tyder på en aktiv
gjeng. Fysiske aktiviteter ikke minst, med egen badmingtonbane
og bane for
miniatyrskyting.
Og UNIFIL-gull og -sølv i bordtennis. Alle - unntatt sjefen - har gått Saqi-marsjen til medalje, en har labbet den over tjue ganger,
og troppens i Saqi-marsj
marsj tilbakelagte
distanse er over 2500 kilometer.
Bridge-farsott er det også
i troppen, hvilket kan utledes fra at troppssjefen er
mannen bak bridge-kurset
velferden
har
arrangert.
Spilles gjør det i hvertfall
over en lav 'sko, kveld etter
kveld.

