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Redaksjonelt
Vi feirer i Ar Stormpostens
25. Argang
med en jubileumsutgave.
Siden Jon "med skrivemaskinen"
Skolmen som flysoldat startet leiravisen, har
vi hatt en regelmessig
utgivelse i alle Ar.
Vi antar at
det har kommet ut om lag 80
aviser siden 1962.
Og kvaliteten
har ogsA jevnt over 0kt
med Arene til tross for at det
of te er fA i redaksjonen
som
mA skape hver
nummer,
fra
opps0kende reportasje til komponering av lay-out.
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Kapt Skandfer
Redakt0r:
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Vs
Medhus
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Medhus
Korp S0rgaard
Foto:
Fls
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Finnmarken
Trykt:
0konomitrykk ais,
Bod0 i september 1986.
Redaksjonen avsluttet:
12. september 1986

I dette nummeret har vi tatt
for oss mange sider av livet
og milj0et i byen.
Stoff vi
tror
er aktueit,
og som vi
hAper
har
interesse.
Vi
0nsker at Stormposten skal bli
brukt,
og har forandret litt
pA den tidligere stilen.

BAde pA godt og vondt, og heldigvis
husker man helst
bare
det gode nAr man ser tilbake.
Det er festene og kameratskapet i milit~ret med sitt s~rpreg,
og al le de mange man i
de mAnedene som milit~r m0ter,
samt mye annet i kj0lvannet av
dette.
Mange l~rer man ogsA A
kjenne,
bare etter 15 mAneder
i f0rstegangstjenesten.
Det
er derfor en verdifull
tid,
selv
om man selv kanskje ikke
reflekterer
over det i 0yeblikket.

Redaksjonens adresse:
Stormposten
LSTN Vard0
Postboks 70
9951 VARD0
Tlf (siv):
(085) 87616 linje 123
Tlf (mil):
+4147-123

eller +4147-125

Opplag:
350 eksemplarer.

"Finnmarken"

Stormposten
har of te hatt et
preg
av en minnebok for kontingentene.
Ser man tilbake
pA enkelte nummer finner man
derfor en verdifull beskrivelse av forholdene i Vard0 f0r.

Jon Skolmen pa kaia

Vi har fAtt
ny ledelse
pA
stasjonen,
og markerer dette.
Oberst10ytnant
Berntzen er ny
stasjonssjef.
Stormposten
0nsker ham lykke til!

dementer-er

Luftfors\'areta
.personell 1
Varde iteyper lkke Itanoner;.Uk
. det framgiltlt av FJnnmarkenfor 1
gir. Der StOdet nemllg at slst det
gamle menfgIietshuset I Fest·
nlngsgata var lbrUJ( var 11972, da
luftforsvarets manmltaper bruko
te ~alet tIlic IttiyJle kanoner.
mtte medf8l'er selvfelgellg lkke
riktfghet. Det de gjQrde var A
stsype kanoer, og vi avkrefter
herved at Luftforsvaret 1 Varde
dr:ivermed vApenproduksjon. VI
bek1ager.
Red.

Leiromnldet

Fra sjefsstolen
Navn: Torodd Berntzen
F0dt: 1929,oppvokst

i Drammen.

Grad: Oberst10ytnant
Millitmr
karriere:
Rekrutt i
1950 og befal fra 1952, totalt
36 Ar i Luftforsvaret.
Tjenestesteder:
Bardufoss,
Kongsvinger,
S0rreisa,
Royal
Air Force (Storbritannia),
og
Forsvarets Overkommando i Oslo.
Fremtidige
mAlo Fortsette den
linjen man allrede
har ved
LSTV, men gj0re stasjonen til
et enda bedre tjenestested.

Stormposten er 25 Ar.
Jubileer
skal markeres og feires.
Min hjertligste gratulasjon
i
anledning av "s01vjubileet".
I mars neste Ar er Luftforsvarets
stasjon
Vard0
35 Ar.
Det skal vi feire skikkelig.
25 og 35 Ar er riktignok
beskjedne tall nAr vi tenker
pA
det historiske nrermilj0 rundt
oss.
I 1989 feirer
Vard0
formelt
200 Ar, men byen
er
atskillig
eldre.
Tidlig
pA
1300-tallet
ble det
bygget
festningsanlegg
og kirke her
pa 0ya.
Vard0 var et administrasjonssenter
for
hele
landsdelen
frem til bortimot
1800.

For
250 Ar siden var den
nAvrerende Vard0hus
festning,
den tredje her pA 0ya, under
bygging.
Den ble ferdig
i
1738 og kan ogsA feire
jubileum i nrer fremtid,
250 Ar i
1988.
Vi som skal vrere her pA 0ya
kan sAledes med glede se frem
til flere jubileer.
Stormposten
Lykke ti!!

er i godt selskap.

HTMl LSTV sna.kker ut
Som nyvalgt tillitsmann
skal
jeg pr0ve
A si noen
ord i
Vard0's
be ste "blekke".
Jeg
viI
bare takke for tilliten
og hAper
at dere viI bruke
tillitsmannsapparatet.
Selv
om det er en del ting A
sette fingeren pA, viI jeg si
at tross alt har vi det bra
her oppe.
Det mest positive
er det gode milj0et som er her
og det gode
forholdet
til
befalet.
Det er viktig at vi
alle er positive,
slik at
milj0et
skal bli like godt
i
framtida.
NAr det gjelder A
fylle fritida med noe meningsfylt
sA mA vi alle vrere litt
mer aktive.
Vrer kreative,
finn pA noe, og kom med forslag.
Kantina
er et kapittel
for
seg.
Dagens
situasjon
er
uholdbar.
Det foreligger planer om nytt
kantine/garasjebygg her i leiren,
men realisering av disse planene ligger
dessverre
langt ut i fremtiden. SA vi mA gj0re det beste
ut av det tilbudet vi allerede
har.
Ledelsen sier at de ikke
viI bruke noen
store penge5ummer
p~
kantina,
men
at

mindre
forbedringer kan godtas.
Det viI to ganger
i
mAne den bli holdt arangementer
av velferden/stasjonspresten,
etter mitt inntrykk et populrert tiltak.
Men igjen, kom
med forslag og ideer.
Landskonferansen
for tillitsmenn
i forsvaret
er akkurat
avsluttet
og en rekke viktige
kortsiktige
og
langsiktige
krav ble fremsatt.
Temaer som
0konomiske
og sosiale
kAr,
tjenestens
innhold,
velferd,
og sist men ikke minst,
statusheving av verneplikten
ble
dr0ftet.MAlet--mA vrere A fA
samfunnet
til A sette st0rre
pris pA den jobben vi gutta
gj0r.
I den forbindelse ble
det
bl
a
vedtatt at 10nnsansienitet b0r
lovfestes,
f0rstegangstjenesten b0r gi poeng ved opptak
til sivile skoler, pensjonspoeng for soldater mA innf0res
og et bedre og mer aktueIt
tjenestebevis utarbeides.
Av

saker

sam er av spesiell
055
Finnmark
kan nevnes krav om at flyrutetilbudet
mA styrkes og at de
interesse

for

vernepliktii\e
ved haik.

opprioriteres

NAr det gjelder den 0konomiske
siden, sA ble det satt fram
krav
om at tjenestetillegget
heves til kr. 60,- 1984-kroner og at kostgodtgj0relsen
heves til kr 100,- pr. dag.
Den 29. september
annkommer
det nye mannskaper,
jeg viI
0nske
dem velkommen og hAper
at de viI bli godt mottatt.
Til slutt viI jeg si at jeg
hAper
at dere stiller opp pA
allmannam0tene og er med pA A
bestemme
hvordan
vi skal ha
det her pA stasjonen.

i

G. A. Pedersen
Hovedtillitsmann

Populmrt

flyshow

i Vads.8'

334 sky imponerte som yanlig

Vi befinner 055 pA velferdskontoret fredag den 22. august
og arbeidsdagen gAr mot slutt.
Da ringer telefonen, og vi fAr
opplyst
om at det viI bli
arrangert
flyshow
pA
Vads0
flyplass dagen etter. I hui og
hast ringes det et utall telefonsamtaler
for A fA arangert
velferdstur.
Klokken 13.00 pA 10rdagen dr ar
vi av gArde i stasjonens snobbete transit-buss.
Stormposten er selvsagt
representert
med
fotograf
Kay
Raymond
Larsen,
foruten
artikkelforfatteren.
Etter
avtale slapp vi inn for
barnepris, hvoretter turdeltagerne inntok strategiske posisjoner langs rullebanen.
Showet
Apnet med en overflyging av en del privatfly.
Mer
interresant
var kanskje
oppvisningen
med DHC-6
Twin
Otter,
et fly som viste
seg
fra en noe uvant
side.
Twin
Otteren
imponerte
tilskuerne
med
sin korte landestrekning.
Den brukte ikke mer enn ca 4050m fra den tok bakken til den
stod stille.

Showets
absolutte
h0ydepunkt
var nok uten tvil den oppvisningen to av Luftforsvarets F16 Fighter Falcon jagere hadde
over flyplassen.
Flyene vi sA
kom fra 334-skvadronen
ved
Bod0 hovedflystasjon.
Flyene
var i beredskap og var derfor
bestykket
med to sidewinderraketter.

Farten
var det ikke noe A
klage pA, men sA IAt det deretter ogsA.
Selv vAr beinharde barske fotograf mAtte holde
seg for 0rene da flyene
fl0Y
forbi.
Noe srerlig med nrerbilder ble det derfor ikke av F16.

Et annet artig innslag var de
tre fallskjermhopperne som ble
sluppet over flyplassen.
Det
ble
her demonstrert
hvilke
man0vreringsmuligheter
man har
pA dagens firkantede
hangglider-lignende
fallskjermer.

For0vrig
aemonstrerte
R0de
Kors hvordan en redningsaksjon
kunne arte seg ved hjelp av et
Sea King redningshelikopter.

De ca 700 fremm0tte hadde all
grunn
til A vrere forn0yd med
dagen
da de forlot Astedet.

Vads0
flyklubb/NAK,
som stod
som arrang0r av showet, skal
ha stor rere for dette tiltaket.

Stormposten
venter
spent
pA nAr neste interresante arrangement
dukker opp i vArt
omrAde.

glimt fra flyshowet ....

Vi ser her demonstrert hvordan R0de Kors og mannskapet
pA Sea King redningshelikopter utf0rer en redningsman-

0ver.

F-16 maskinene var i beredskap,
og
f0rte
derfor med seg hver
sine to
Sidewinder
AIM-9L- missiler (Airborn
Intercept
Missile).
Disse kan man
her se ytterst pA hver vinge.
Gjenstanden
som henger
under
flybuken
kalles
en
"Centerline",
og er en
ekstra fueltank.

)

Her
demonstreres
fallskjermenes
man0vreringsegenskaper.
Det ble bl
a demonstrert loop med fallskjerm!

Det var nok mange som ble overasket over hvor kort banelengde
Twin Otter'n beh0vde A bruke pA A ta av og lande.
Vi ser her
et eksemplar av arten svinge inn pA oppstillingsplassen
etter
en "hellikopterlanding".
Flyet er en 1965-konstruksjon
med
turbopropell og har plass til 20 personer.

cv

Vard8S
PA Plana finnes ei hytte
med
et fem meter h0yt tArn pA, som
bes0kende
til VArberget
mA
passere for a komme inn pA det
inngjerede
omradet.
Innpasserende
bIir kontrollert
f0r
de fAr tillatelse til A komme
inno Varberget har vrert militrert omrade siden siste krig.
Da tyske kollegaer gjorde heIe
ber get til en svrer festning
med underjordiske tunneIer og
rom.

Vaktene pA berget
registrerer
den minste bevegelse i omrAdet, og n0ler ikke med a sjekke tvilsomme individer.
Med
skarpe skudd og AG3 inspiseres
omradene rundt, og om sommeren
bes tyske turister pa gjennvisitt om a holde seg unna!

Mang
en sjel har fAtt seg en
skrekk i livet nar vaktsoldatene
er blitt
irriterte.
I
sommer
ble en stakkars
elektriker
i en lysstolpe pA berget forulempet.
Soldaten
ba
mannen
om a.komme ned for a

vakne 8yne

identifisere seg, da ingen pA
stasjonen visste hvem han var.
Dette nektet han, men etterhvert
ombestemte han seg i en
viss farti

Det var nok det be ste tror vi!
RegIene skal overholdes,
sier
vaktsoldaten
vi pratet
med,
med et glimt i 0yet.
En del av utstyret har ikke
vrert skiftet ut siden
siste
krig,
og er litt tungvint.
VArt

intervjuobjekt,

vrere anonym,

mener

som viI

det

burde

vrert
pIassert
en
separat
vaktbu
med elektrisk port,
i
stedet for den manueile porten
vi har i dag.
Denne
porten
kunne
vrert betjent i de mest
hektiske
stundene,
ellers
kunne
porten vrert fjernstyrt
fra dagens portvakt.
Det hele
viIle i f0lge var mann kostet
noen fA tusen kroner.
Fra tarnet i vakthytta

kan man

(Arkivfoto)
i kikkerten, som er et gammeIt
krigsbytte
fra den annen verdenskrig,
se bebyggelse
pa
sovjetisk side. Fiskerhalv0ya
ligger
bare ca. 30 nautiske
mil fra Vard0,
og feltene
rundt
den var tidligere
et
kjent fiskeomrade,
mens omradet
enna var finsk
land.
Under krigen ble omradene
som
EstIand,
Litauen
og Latvia
okkupert av Sovjetunionen,
og
er fremdeles ikke frigitt.
Med disse historiefacts i bakhodet
skuer var soldat
s0r0stover, men fore10big hersker
det fred og ro.

o

S8NDREVAG
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Alt i kioskvarer - Ti pping - Rikstoto - Lotto

Stortingets

forsvarskomite

i Vard"

Stortingets
forsvarskomite
bes0kte
25. august
Vard0hus
Festning
og
Luftforsvarets
stasjon Vard0.
Komiteens formann Kjell Magne Fredheim
(A)
og de 0vrige medlemmene
fikk
inblikk
i hvordan
forholdene
er for Forsvarets personeli i
0st-Finnmark.
-Komiteen
fikk en meget
bred
informasjon om stasjonen,
men
kanskje ikke sa grundig som vi
kunne 0nske, sier stasjonssjef
Berntzen.
Flyet
de
f0rst
skulle
komme med ble kansellert, og dette f0rte til at
bes0ket matte improviseres fra
ende til annen.
-Stortingsrepresentantene
fikk
bes0ke
operasjonsskvadronen
ved
stasjonen,
og selv
se
hvordan
arbeidet blir utf0rt,
og se bade vare
ulemper
og
vare
fordeler i forhold
til
andre stasjoner i samme kjede.
Spesielt
nevnt
ble kaptein
Bj0rnulv Jenssens arbeide
med
sprenglegemer
fra den annen
Verdenskrig.

-Stasjonen
har i likhet med
andre stasjoner problemer
med
hensyn
til personellmangel.

Jahan

-Videre kom jeg inn pa soldatenes
situasjon og boligforholdene i dette v~rharde
klimaet,
fortsetter stasjonssjefen og legger til:
Jeg vii
understreke
at vi har
et
sterkt behov for ~iddler
til
forlegningene.

-Ovenfor
komiteen er det viktig a fa frem problemstillingene,
og i f0rste rekke
for
055,
a belyse
tjenesten
i
Finnmark.
Dette gj0r det lettere
for Forsvaret pa sikt a
na frem rent generelt, men har
ingen betydning
i noen konkrete saker.

-Stortingets
forsvarskomite
bes0kte
pa reisen i Finnmark
avdelinger i alle forsvarsgrener,
og bes0ket i Vard0 var
saledes bare
ett i en hel
rekke, men
jeg haper at det
totale
bildet
gruppen
har
fatt,
far frem problemene man
star
ovenfor,
avslutter
oberst10ytnant Berntzen.

Kapt Bj0rnulv Jenssen

J Jakabsen

Blandt stortingskomiteens medlemmer virket s~rlig Johan
J.
Jakobsen
(SP) interessert
i
arbeidet vi utf0rer.
Jakobsen
sier
i en kommentar til bes0ket:
-Vi fikk et meget
godt
inntrykk av personellsituasjonen,
og en meget instruktiv demonstrasjon
av hvor viktig
oppgave stasjonen i Vard0 har nar
det gjelder overvaking av det
viktige
hav- og luftomradet
0st for norskegrensen.

-Personlig
vii jeg si at informasjonen
vi fikk
virket
meget
tillitsvekkende.
Pa
minussiden
vii jeg annf0re at
stasjonen har visse
problemer
med personellsituasjonen,
og
da med personeli med tilstrekkelig
teknisk
utdannelse
og
erfaring.

Generelt
ma man sikre personeli til K&V-systemet.
Ber
ligger 10sningen i bade 10nnsog utdanningssp0rsmal som ma
utredes,
sier
Johan
J.
Jakobsen
i en kommentar
til
5tormposten.

LSTV viktig i Varde
En av de mest
kjente
Vard0vreringene i dag
er stortingsrepresentant
Karl
Eirik
Schj0tt Pedersen.
Han
tjenestegjorde
som
velferds- og undervisningsassistent
ved
LSTN Vard0 fra h0sten
1978-79,
og var meget
aktiv
i LTF-sammenheng.
Dette tok i f01ge dimmeomtalen i SP mer og
mer av hans tid,
og
til slutt
mAtte
alt
velfrds- og Stormpostarbeid
vike,
og LTFjobben ble til slutt
heltidsarbeid.
Midt inne i en hektisk
voteringsperiode
pA
Stortinget fAr Stormpostens .redaksjon
en
telefon fra ham:
-SA dere har jubileum
i Vard0?
Det artigste
jeg husker fra min tid
ved LSTV var den gang
jeg
klarte
A
fA
utsatt,
el Ier var det

avlyst(?),
en utmarsj
vi skulle ha.
Idrettsoffiseren
var
sA
rasende
at han holdt
pA A gA i spinn.
Jeg
pAstod det var alt for
kalt, og det mener jeg
fremdeles
det
var,
sier Karl Eirik og gAr
over

i

en

mer

offi-

siell tone:
-Luftforsvarets
stasjon i Vard0 betyr mye
for byen
i form
av
skatte
intekter
for
kommunen.
For0vrig
indirekte
har
ogsA
stasjonens
tilstedevrerelse en del A si
for
tilbud
nAr det
gjelder
kombinasjonen
militrer/sivil luftfart
ved
flyplassen
pA
Svartnes, og de muligheter-den kan f0re med
seg.
-Hvilke
fordeler
har
LSTV
foran andre lignende militrere anlegg?
-Jeg har vrert pA bes0k
ved de fleste
NATOstasjonene i Norge, og

Karl Eirik Schj0tt Pedersen

AFFA
Super'n
v/All P. Andersen
De ringer - Vi bringer!

tlf: 87469
>

Kj8tt

jeg tror at soldater
og befal i Vard0 har
det meget flott i forhold til dem som tjenestegj0r
ved stasjoner lenger vest og S0r
i landet ettersom stasjonen hos dere ligger
nermest
integrert
i
bysamfunnet, og at det
er et milj0
som er
lett A komme i kontakt
med.
-Synes du din tjeneste
ved LSTV var interessant, eller f0lte du

at du bare var inne
for A avtjene
verneplikten?
-Jeg fikk mye ut av
tiden ved LSTV.
Det
var en
brytningstid
for meg,
og blant annet ble jeg medlem
i
arbeiderpartiet,
mens
jeg var korporai
og
velferdsassistent
ved
hos dere.
Videre sier han at han
gjerne
skulle 0nske A
fA anledning
til
A
~es0ke stasjonen.

Visste du at ...

>Fisk
) Grennsaker
) Kolonial

- det fins et atomkraftverk pA vestsiden av Kolafjorden
ved Murmansk.
Skulle
det bli utslipp
fra dette ville det ved
frisk bris
og ugunstig
vindretning ta bare 4 1/2
time
f0r atompartiklene
nAr Vard0.

I kamp og arbeid under krigen
Et mete med Signe Eriksen i Kiberg

Krigen i Vard00mrAdet var ikke
helt
som i resten
av Norge.
F0rst
flere
mAneder
etter
krigsutbruddet
kom de f0rste
tyske befal til byen og besatte festningen.
Men etterhvert
fikk
ogsA
lokalbefolkningen
merke at nA var det Wehrmacht
som styrte.

Spesielt
for kibergvreringene
var dette
vanskelig.
Bygda
som i alle Ar hadde hatt
nrer
tilknytning
til Russland
ble
nA satt under tyske og norske
nazifolks 0yne.
Det ble derfor naturlig
at folk
rei ste
over Varangerfjorden.
I bygda
Tsyp-Navolok
visste
de
det
bodde
norske
familier
som
snakket
norsk og som levde pA
gamlelandets minner,
selv om
de nA etter revolusjonen ikke
hadde
hatt kontakt
vestover.
Kanskje kunne man dra dit.
I
f0rste
rekke gjaldt
det
A
komme
over Fiskerhalv0ya,
sA
fikk
man ta det som det kom.
Dette
gjaldt ogsA
ekteparet
Signe og Trygve Eriksen .. Det
var en hard tid
i Kiberg.
Tyskerne hadde tatt bedehuset,
og mange hadde rodd over allerede.

Det var blitt h0st og Aret var
1940.
Det unge paret kom seg
med siste bAten som gikk over,
og etter noen timer kom de seg
i land pA halv0ya som man i
klarvrer kan se fra
Vard0.
Videre
gikk transporten
til
Murmansk.
Det var menn, kvinner og barn som ~lle ventet pA
noe nytt.
Hva ville nA skje?
De var i et fremmed land med
et ukjent
sprAk
og med en
ganske annen kultur.

Etter
en tid kom de seg i
arbeid.
De av mennene som var
villige
til A kjempe
pA alliert
side fikk anledning til
det.
I begynnelsen var det
ikke snakk om kamp i felt, for
Sovjet
var
jo allierte
med
Tyskland. PA papiret.
Russerne var i stedet interessert
i
etteretninger fra Norge.
Mens
kvinnene
ble satt til vinterarbeid
i brakkeleirer
og pA
gArdsbruk,
dro mannfolkene i

1941 over til Norge pA spionasjeoppdrag.
Trygve Eriksen
var en av dem.
Hans omrAde
var blant annet Varangerhalv0ya og Finnmark.
Man kartla
tyske forflytninger og meldte
tilbake
over radio til NKVD i
Murmansk.
For de jobbwet for
NKDV, dengangs KGB, som sovjetiske soldater.
Til og med i
dag er det KGB organisasjonen
som har ansvaret for grensebevoktningen av den norsk/sovjetiske grensen.
Etter
at Sovjet kom med i
krigen
mAtte
Signe Eriksen
0yeblikkelig forflyttes sammen
med de andre norske arbeiderne
0stover
til tryggere omrAder.
Etter
hele
tre uker pA en
krigsdisponert
jernbane
kom
de
til
Sjadrinsk,
bak Uralfjellene.
De skulle
arbeide
pA
en
frukt
og
gr0nnsaksfarm
i
landsbyen
Plodajodogny.
Det var en fredelig by like innenfor grensen
mel10m
Europa
og Asia,
pA
asiatisk
side.
Her var det
varmt
om sommeren,
men meget
kaldt pA vinterstid.
Lite mat
var det ogsA, men etter en tid
fikk de kyr fra sovjetisk R0de
Kors.
Da ble det bedre, spesielt for barna,
som nok savnet melka.
Tiden i Plodajodogny var god,
minnes Signe Eriksen.
Men det
var
skikker
der som vi ikke
kjenner til her. Blandt annet
var det "lit de parade'" nAr
direkt0ren
pA en farm d0de.
Slikt
hadde man ikke h0rt
om

f0r, og det var uvant.
Men de
norske
hadde
sitt
eget
jordbruk, og fikk ogsA utbytte
av det. NAr tiden kom, og man
skulle
reise
tilbake
til
Kiberg,
fikk man nyte godt av
det.
Da fikk man ta med seg
det man h0stet.
Jovisst lengtet man etter Norge!

H0sten 1944 ble Tyskerne jaget
vestover,
og ut av Finnmark.
I mars neste Ar kunne kibergvreringene
igjen sette
sine
be in pA norsk jord i Kirkenes
etter
ni d0gn over Uralfjellene med tog, og lastebil fra
Murmansk
til
Varangerfjorden
motorbAt.

Norge.
Over
gikk det med

Trygve
Eriksen var en av partisanene som ble h0yest
dekorert av den sovjetiske
stato
Han er tildelt Den R0de
Fane,
Den R0de
Stjerne og et fallskjermmerke.
Fra ambassaden
i Oslo vet man A verdsette
hans arbeid.
I 1965 og 1985
fikk han nye utmerkelser
i
forbindelse
med Den store fedrelandskrigen.
PA 70-tallet
kom Deltakermedaljen iposten.
F0rst da hadde man registreert
at han hadde vrert med i krigen.
Signe
Eriksen
minnes
tida
under
krigen bAde pA godt og
vondt,
og som hun sier
'"Fattige rei ste vi, og fatt ge kom
vi tibake.
Det var e
hard
tid!'"

Signe og Trygve Eriksen

Medaljene

du kunde i Kreditkassen,
beholder du dine lanerettigheter selv
om du flytter til et nytt sted.
Er

Det

skulle
bare mangle,
du kanskje.
du mange
har heltnordmenn
rett. Men livet
er ikke
alltid
sa enkelt
som detsier
burde
vcere. DetOgkan
bekrefte
som
har flyttet og fatt avslag pa lan - til tross for at de var kunder i "samme" bank pa sitt
gamle hjemsted. Selv ikke vi i Kreditkassen kan erklcere oss helt uskyldige i en slik
tiltale. Og tenk da hvor svakt du star om du flytter til en helt ny bankforbindelse.
Na kan imidlertid alle Kreditkassens kunder ta denne saken med ro.
Om du skulle flytte, garanterer vi na at du far de samme lanerettigheter i
Kreditkassen pa ditt nye hjemsted som du har opparbeidet pa ditt gamle.
Det betyr i praksis at du ikke bare er kunde i en bank - du er kunde i en bank
som finnes pa over 150 steder over hele Norge.

111(REDITICASSEN
FISI(ERNES BANI(

G HERREFRIIS0R

Tllf 87537
en
N 4.'sIGATE
av lJernsport

Kolahalv8yas geografi
Sovjetunionens
samlede
land.
VArt distrikt
er tre ganger
st0rre
enn Danmark
og fire
ganger st0rre enn Nederland.
Det viktigste srertrekket til
distriktet
er at det grenser
opp til Verdenshavet.
Fra
sentrum av distriktet Murmansk
gAr det ut leder til alle
jordens havner.
Jern-baner,
elveleder,
flyleder
og bilveier
forbinder Murmansk
med
hele landsdelen.
Oktoberjernbanen som gAr gjennom distriktet sammenbinder
Kolas byer
med europeisk sovjetunion
ellers, og med landets
0vrige
omrAder.
Murmanskaja

i

Murmanskaja
oblast (Murmanskdistriktet)
omfatter
hele
Kolahalv0ya,
som i nord grenser til det isfrie Barentshavet,
i 0st og s0r til Kvitsj0en.
Territoriets
store
utstrekning i nord-s0r forklarer en betydelig forskjell
i
nord- og s0romrAdenes
natur.
Kolas nordkyst,
spesielt
den
0stlige delen, har skogtundra,
mens
de s0rlige
delene
er
dekket av taiga.

Finland,
en vennskaplig kapitalistisk stato
Denne
delen
av SSSRs statsgrense gAr gjennom ulike landskapsomrAder som
sj0er,
elver og myrer.
VAr
s0rlige
nabo er Karelske ASSR
(autonome
sosialistiske
sovjetrepublikk),
som sammen m~
Arkhangeldistriktet dekker
de
til Kola tilgrensende landomrAdene i Kvitesj0en.
Murmanskdistriktets
areal
144.996 km2,
som er 1/150

er
av

fire

oblast er inndelt

administrative

rayoner:

Kolarayonen (med byen Kola som
sentrum),
Petcnengarayonen
(med
tettstedet
Nikel
som
sentrum), Lovozerorayonen (med
tettstedet
Lov6zero
som
sentrum)
og Tersrayonen
(med
tettstedet
Vmba som sentrum),
foruten 11 byer hvorav f0lgende seks er administrative
omrAder som er direkte underlagt
distriktet:
Mumansk, Apatity,
Kirovsk, Moncheg6rsk, Kandalaksja og Serverom6rsk.
(Fra "Murmanskdistriktets geografi",
Murmanskoje Knizjnoje
Izdatelstvo
1975.
Lrerebok i
geografi for elever i 7. og 8,
klasse
i murmanske
skoler.
Artikkelen
"Kolas geografi",
er av kandidat i geografiske
vitenskaper B. I. Kosjetskin.
Oversatt
til norsk av Jan S
Krogh. )

I nordvest grenser Murmanskaja
oblast til Norge,
en kapitalistisk stat, som tilh0rer den
aggressive
Nordatlantiske
blokken
(NATO).
Grensen mot
dette
landet gAr nesten
bare
langs Pasvikelva. I S0rvest er
vArt
distrikt
nabo
med
100 I(~

o

b=.=~L~=_d

Visste du at ...

- en jager i en fart av
Mach 2.8 bare ville bruke
3 minutter og 9 sekunder
fra Murmansk til Vard0.
- en russer
i 1953 ble
d0mt til 1 Ars fengsel
i
Vard0
herredsrett for A
ha fors0kt A verve
folk
som

spioner.

Den

sovje-

tiske statsborgeren snakket et feilfritt norsk.

"I
I

1-

+

\----\.\.~
Murmanskdistriktets

®

administrative

inndeling.

Va rdii BILSERVICE

~.I' 87150~
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Presteprat
Roar Storjord:

Det er ikke alltid like lett A
komme til et nytt
sted.
Mye
en skal bli kjent med, mange
en skal bli kjent
med.
SA
mange forventninger,
sA langt
borte
fra dem der hjemme.
Alle som en har forventninger,
hvordan
er det nye stedet.
Hvordan er de andre?
Vil jeg
bli en av gutta?
I Bibelen
finner
vi
mange
forestillinger av mennesker og
deres livssituasjoner.
En av
dem heter Sakkeus.
Han var
ikke s~rlig godt pA lag med de
andre.
For det f0rste var han
toller,
og for det andre var
han meget liten av vekst.
A
v~re toller pA den tiden, var
det samme
som forr~der
(og
synder).
Og derfor hadde folk
med respekt for seg selv, ikke
kontakt med tollerne.
NA hendte
det seg slik at
Jesus
skulle komme forbi det
stedet Sakkeus bodde.
Og det
var mange
mennesker som var
samlet for A se Jesus.
Sakkeus
hadde h0rt mye om Jesus,
og ville gjerne se ham.
Men
pA grunn av sin lave h0yde sA
han ingen ting.
Derfor klatret han opp i et tre for om
mulig
fA et glimt av Jesus.
Men Sakkeus fAr seg mere
enu
bare
et glimt.
Tvert i mot
folk flest,
tar Jesus kontakt
med Sakkeus.
Jesus ford0mmer
ikke, eller bortviser Sakkeus.
Nei,
Jesus
sa til Sakkeus:
Skynd deg ned.
For i dag vil
jeg ta inn hos deg. Fra denne
dagen fikk Sakkeus liv en helt
ny mening, og et nytt innhold.
For f0rste
gang m0tte
han
forstAelse
og tilgivelse
i
stedet for ford0mmelse og hat.
Fra denne dagen fikk Sakkeus'
liv en annen mening og verdi.
Han m0tte ham som elsker
oss
pA tross av det vi er.
Menneskes0nnen (Jesus) er kommet
for A opps0ke
det som var
fortapt,
og frelse det
(le~
gjerne
Lukas kap.
19 versene
1-10).

F0dt: 1962
Hvor: Mo i Rana
Oppvokst: Halsa i Me10Y
Sivilt:
3-Arig
yrkesskole
1/2
Ar
bil/mekaniker,
1
bilverksted
lastebil/buss,
1/2 Arig bibelkurs,
2
videre
Ar teologisk seminar
Milit~rt:

8/4-31/4
8/6-1117

11/7-

('/\
r

Norges 8stligste utested
Skal man gA ut i Vard0,
fAr
man om kort tid et nytt alternativ
i Strandgata.
Nilsens
gatekj0kken
er i ferd med A
ekspandere!
I andre
etasje
kommer et nytt diskotek,
spesielt beregnet pA alkoholfri
ungdom. Her vil det bli muligheter for A ta seg en svingom,
og etterpA hygge seg med varm
mat.
Uten A v~re utsatt
for
drikkepress, selvf01gelig!

Lokalene
til Aslaug og Kurt
Nilsen
ligger
i en
gammel
forretningsgArd
fra f0r krigen, og er pusset opp og meget
pent innredet.
-Her er ogsA forsvarets personeli
velkommen,
sier
Siv
Merethe Hansen.
Hun har jobbet hos Nilsen i ett Ar, og
trives i jobben. Man planleggr Apningen
til midten
av
september.

- rekruttskole
- offiserskurs
vi
Brig 1
Setermoen
Stasjonsprest

I

KVELDSOL I VARDO
Byens
aldershjem
ligger
pa
Skagen
pa nordsiden av festningen
ned mot Bussesundet.
Det stod ferdig i 1974, og er
derfor forholdsvis nytt i forhold
til mange andre
eldrehjem.
Vanligvis
er det 22
beboere pa Kveldsol,
men na i
forbindel0se
med ferien har
det hele 30.
En av mange hyggelige
pensjonister
vi traff,
er Adolf
Johnsen.
Han ble f0dt pa
hemnesberget
1 1895, og kom
opp til Vard0 i sin ungdom.
Vi spurte Adolf hvorfor
han
dro hit opp.

-Det hadde
seg slik
at jeg
hadde to s0stre som tjente her
i byen, og de skrev til meg og
sa at jeg matte komme oppover,
for her var det mye arbeid
i
fisket.
Jeg hadde jo allerede
da rodd lofotfiske, sa det var
jo naturlig
for meg dette.
Han har til ~ross for hele 70
ar i Vard0 fremdeles den srerpregede
helgelandsdialekten
i
belhold.
-Helt frem til krigen rod de vi
fiske pa Aust-Finnmark.
Da
krigen
kom ble det kystfart
for tyskerne fra Bug0ynes til
Syltefjorden.
Men det var vi
som var sjefene ombord,
tyskerne var med bare for ordens
skyld,
Ier han.
Det var med
motvilje vi gjorde den jobben.

-F0r krigen kadde vi mye artig
der
Luftforsvaret
na
har
kuplene sine.
0verst pa toppen var det danseplatt,
og om
l0rdagskveldene spilte folk og
hadde
det g0Y.
Na far man
ikke engang nrerme seg Varberget, men det er jo slik det ma
vrere.
Etter
krigen
jobbet
Adolf
Johnsen i kommunen.
-Om vinteren maket vi gatene
for sn0 med spader og skufler.
I dag gar alt i et jafs med
br0ytebiler
og andre motoriserte kj0ret0yer.
Folk
aner
ikke hvilket arbeid vi hadde
f0r:

-Vi snakket
om krigen,
jeg
glemte
a nevne sk0yta vi hadde,
"B0Igen" pa 35 foto
En
tur mot slutten av krigen, det
ma ha vrert i -43 eller
-44,
skulle
jeg vrere med, men i
stedet dro s0nnen min.

Inger Fjelle

I Persfjorden ble baten torpedert. S0nnen gikk med.
-Det
var egentlig
jeg som
skulle vrert med, sier han lavt
og blir alvorlig.

-Mange
eldre
synes kanskje
huset
vart er for flott, og
t0r
ikke bruke det fult ut,
sier
styrerassistent
Inger
Fjelle.

De siste arene f0r Johnsen ble
pensjonist
har han arbeider
som pakker pa Finotro.
Som
pensjonist har han bodd i sitt
eget hus i S0ndrevagen,
men
etter
sam arene gar blir det
letere a bo pa "hotellet", som
han sier om aldershjemmet.

-Vi pr0ver sa godt vi kan og
har midler til det,
a aktivisere dem som har behov
for
slikt. Men som mange tror, er
det ikke ale som savner fritidstilbud
eller har srerlig
behov for det.
Vi viI heller
ikke palegge beboerne det.

-Vi har eget rom som er lyst
og trivelig, vi har ikke lova
klage.
I august 1983 bes0kte
H. M. kong Olav V Vard0
i
forbindelse
med apningen
av
tunellen.
Ved denne anledningen
handhilste
kongen pa
samtlige
beboere pa Kveldsol.
Han sa at om han noen gang
skulle
tilbringe tiden pa et
eldrehjem,
matte
det bli i
Vard0!

-Vi har fatt ny bemanningsplan
her,
og haper det lysner ogsa
for 055, sier hun til slutt.

SDI
USA,
U5As
raketter

STRATEGISKE

FORSVARSINITIATIV

planer om forskning og utvikling
- "Strategic

Oefense Initiative"

-

SOI

av et forsvarssystem
(50 I) - stAr

i

mot strateglske

sentrum for den sikker-

hetspolitiske
debatt.
PA bakgrunn av de mange myter og misforst:'elser
·cm
501, og den manglende kunnskap om hva dette initiativ egentlig inneb<erer,
presenteres
her en del 1akta:

DE

MANGE

MYTER

Blant de utbredte

OM

SOI

myter i norsk opinion finnes forestillinger

At nye og mer utspekulerte
FEIL!

atomvapen

om at 50l

vii bti utviklet

-

Det er en betingelse
at SOf ikke omfatter kjernetysiske
et rent forsvarsvApen basert p~ moderne teknologi

o

At USA starter et vapenkappl0p

Adolf Johansen

Unionen
FE1L!
-

ligger langt tilbake

p~ et helt nytt omr~de,

betyr:
i bruko

v~pen. Det er

mensSovJet·

p~ detta telt.

Det sovjetiske
programmet
tor strategisk
forsvar
midten av 1960-arene.
Fra 1971 har Sovjet'Unionen
~ sky te ned satellitter.

og tat!

har pag~tt siden
vrert i stand til

-Mayday Vardg Radio ...

Soldater
513tt ned

Ombord
i den 72 fot lange
"Lars Christensen" fins
avansert radioutstyr for kommunikasjon
og peiling pA mel lomb01ge og VHF, foruten privatradio og Deccanavigator.
Ombord fins det alltid
dykkere,
og de blir
ofte brukt
nAr
fiskebAter
"fAr pA vrengan",
eller med andre ord fAr bruk i
propellen.
Fra styrhuset er
det TV-overvAking til arbeidsdekket bak, og en kan dessuten
f01ge eventuelle bAter en sleper med dette utstyret.

uten grunn
Natt til 10rdag 25. januar ble
to soldater
slAtt ned av en
mobb ungdommer ved et utested
i
byen.
Forholdet
mel10m
byens
ungdommer og soldatene
ved Luftforsvarets stasjon er
blitt noe amper.

RIS LARS CHRISTENSEN
Redningssk0ytene som drives av
Norsk
Selskab til Skibbrudnes
redning
(NSSR),
fins
langs
hele norskekysten fra S0r til
nord,
og har i sin lange historie reddet mange fiskere og
andre fra den sikre d0d.

arbeid med Vard0
politikammer
og Vard0 Radio
leder
redningsaksjonen fra land. I den
tiden
de f0rste
redningsfart0yene
gikk til havs var det
hverken
radiosamband
eller
redningshelikopter, og mye har
skjedd
siden den gang.
Sikkerheten
til sj0s har blitt
stadig bedre med overlevningsdrakter,
skipskontroll
og
n0dradiopeilere, men redningssk0ytene
spiller
fremdeles
en uvurderlig rolle.

Det er d0gnvakt
ombord
Aret
rundt.
Mannskapet er en mAned
om gangen
pA jobb,
og fAr
deretter
en hel mAned
fri.
Stort setter det lite A gj0re,
men en natt kan de bli kallet
opp av Vard0 Radio
som har
mottatt melding om et fart0Y i
n0d.
Da tar det ikke mange
minuttene
f0r redningssk0yta
er pA vei ut av moloen pA vei
til
havaristen.
Hovedredningssentralen
i Bod0 i sam-

VARD0

Mannskapet
om bord
i redningssk0yta
"Lars
Christensen",
som ligger
i
Vard0 havn,
er ikke blant dem
som kvier
seg for A gA til
havs
i storm eller
orkan
om
man kan vrere til hjelp
for
bAter i n0d.

RADIO (LGV)

HUSLEGEN '

AvregeHass~Trassel

Problemene
ved utestedet natt
til 10rdagen oppstod etter at
en
soldat hadde
danset
og
sittet sammen med ei jente fra
byen.
Grunnen
til at 501datene
havnet i tr0bbel
kan
forklares
ved at begge
var
nyankomne
ved stasjonen,
og
ikke kjenner til forholdene i
Vard0.
Soldater utenfra byen
b0r ikke vrere i kontakt
med
byens jenter!

Dette
tok en av byens
unge
menn
svrert tungt,
og slo regelrett
ned soldaten i lokalet.
Det samlet seg en hel
gjeng ungdom rundt
som ikke
gjorde
noe for A skille partene, heller tvert om. Et par
soldater
sto maktes10se og sA
pA at kameraten ble hamret 105
pA. En av dem sa klart fra om
at da soldaten
ikke
hadde
gjort noen noe,
burde
man
holde opp. Men dette ble ikke
tatt nAdig opp.

Da soldatene bestemte seg for
A forlate
stedet,
ble den
andre soldaten slAtt ned.
Han
gjorde ingen ting for A sette
seg til motverge,
unntatt
A
skjerme ansikte\ og rope etter
hjelp.
Personer
som kjenner
soldaten
sier at det ville
vrere unaturlig for ham A involvere
seg i slagsmAl.
Det
endte
opp med at han fikk
fIere tenner slAtt ut.
gegge
soldatene mAtte til lege natt
til 10rdag, men kunne dra til
leiren etter legebehandling.

TA TO l.V DlS5E TfIBliTmlE

0& t\OUlllEM HE\.T, RO.
5ENEllE p1. DA6EN KAN
Df PR0VE
MEl) EN IlL
llTT SAlTMA1.
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Det er ogsA en kjent sak at
vaktene ved dette stedet vanIigvis
er unge
gutter
fra
byen,
som sjelden t0r A gA
ime110m nAr det oppstAr
brAk.
Of te snur de ryggen til nAr
ungdom
de kjenner gAr 105 pA
andre gjester.
Dette kan ikke
aksepteres av d0rvakter.

Idrettskvakken har ordet

i
I

I skrivende stund er den fysiske
aktiviteten ved stasjonen pA et sv~rt
lavt nivA.
Dette
er min oppgave A rette
pA.
Samtidig som jeg sitter

Det vanskligste er alltid
A
komme i gang. A reise seg fra
en god stol, eller hoppe ut av
en varm seng for A svette med

inne

fysisk
aktivitet
kan
virke
idiotisk.
Men det er vel
liten tvil om at det skaper en
mye sterkere f0lelse av velv~re
A fA gjort noe i fritiden, enn A sove den borto

med

noen

ideer

selv,

jeg interessert i forslag
alle her ved stasjonen.

er

fra

Mulighetene
for
organisert
trening
i tjenestetiden
er
minimale, sA et bedre utbygget
fritidstilbud
er noe av det
som kan komme pA tale.
Et
annet problem vi har her er
klimaet,
men A ta det som en
unnskyldning
for
ikke
A
trene/trimme
kan
vi
ikke
gj0re.
Vi har et trimrom her
ved stasjonen som kan benyttes
av
alle
som er tilknyttet
stasjonen.
Det er brukbart
utstyrt,
og vekttrening
kan
v~re
sunt hvis
den
drives
fornuftig.
Dessuten
kan det
v~re
trivelig A gA sammen
i
trimrommet
for A trene
og
prate.

noen

jernstenger

Kan.kje
•.. for.oke

jeg

eller

seg de belastninger den blir
utsatt for.
Ved inaktivitet
svinner
musklene hen og knoklene blir skj0re.
Vi burde
ikke unne kroppene
vare en
slik skjebne.

annen

.kull e ... ISnork!)

..• (Rork!) .. et

trening.program'

av

kvakken.

IIIIII!

Ved

Det

van.klig.te

er

alltid

a komme

inaktivitet

svinner

musklene

Tenk over det du nettopp
har
lest og gj0r noe med det hvis
du f0ler deg truffet.
Det er
aldri
for sent, og husk
at
kvakken
er der for A hjelpe
deg i gang.

i

gang.

Fysisk
og psykisk velv~re
er
sterkt
avhengig av hverandre.
Vi er alle redde for A brekke
beinet
eller sIA h01 i huet.
Men fA av oss tenker pA den
skaden vi pAf0rer kroppen
vAr
ved
inaktivitet.
Kroppen er
inrettet slik at den tilpasser

Med hilsen

KVM Jon Grendahl

Japansk potens svak?
vinter
hadde
Vard0
bes0k
langveisfra.
Representanten
Mitsuo
Inoue fra matvareavdelingen
i Hanwa Go.,
Ltd fra
Osaka
i Japan var i Vard0 for
A se n~rmere pA loddemarkedet.

Japan er et av Norges viktigste eksportmarkeder
nAr det
gjelder
fiskeprodukter,
og
ogsA Vard0 har markert
seg
sterkt
i konkuranse med mange
andre.

T

Inoue reiser hver Ar rundt
om
i verden for A kj0pe opp lodde, og synes at Norge er et av
de beste
landene
pA
mange
mAter.
Man har et interessant
marked,
h0Y kvalitet og fabrikker
som vet A yte topp
sevice.
I Ar er markedet
dArlig, men Inoue vet at de
fra Hanwa viI komme
tilbake
til neste Ar.

-Grunnen til at vi japanere er
sA interessert i lodda er at
vi tror den hjelper pA potensen,

Ier

Inoue,

-men

i

Ar

ser

det ut som vi fAr problemer ...

Mr Inoue

®

hen.
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Forbedret

AV TROMS0

SPAREBANK

tilbud-

Nye rentesatser pa vare innskudd
KAPITALKONTO

Kr
0,- - 50000,· 10,5%
Kr 50 000,' - 150000,· 11,0%
Kr 150 000,' .....
13,0%

KRISTIAN 4:5 GATE 1

HONNORKONTO

Kr
0,' - 30000,' 8,5%
Kr 30 000,' - 100000,. 9,5%
Krl00 000,· .....
11,0%

TLF.87560

For begge konti vii hele innskuddet forrentes
etter ny rentesats mir et nytt belspstrinn nas.
Vi vii medglede informere Dem nrermere om
vare tilbud, sa ta gjerne kontakt med oss.

Thorleif R8nning
AGENTUR

Represent.

All Macks bryggeri
BAMA AIS, Brdr. Bothner AIS
Statens Kornforretning
Forenede Margarinfabrikker
Sukkervaregrossist

telefon:

B7DD3

KAFFET8RSTE

Talentlos flaggheising!

OPS-FOLK

Det er meget fA av soldatene som klarer A heise flagget slik det
er ment A gj0res. Dette viser en ny unders0kelse som er gjort for
Stormposten.

i

toppen
gapellen

!

Stedet
er ops'n og klokka er
20.50.
Pa vakt er det kaffet0rste skiftet '"Echo'". Det
ringes
fra ops'n for a fa mer
kaffe
bragt opp,
men feil
nummer sIas ...

la
det
med
sitter
opsJn!
for
har
men
komme
noen
Kan
er
Dette
alt
vel
sa
Dere
som jeg ta
eller
du
Skal
(lenge etter at flagmye
Hvem,
Ja,
Engstr0m
Jeg?
Greit,
opp
ga
se
hva
kan
Ops'n:
andre
a
gj0re.
ikke
der.
her.
du
175:
mer
kaffe?
er over).
raskt!
Ops'n:
gjort.

Vi viI s0ke a rette pa dette
problemet, og har i den anledning
utarbeidet
en
enkel
bruksanvisning
for flaggheisingen.
*1 Den lange snoren pa flagget
skal ned.

To

minutter

ringer

i

garo ..

Telefonen

ops'n.

175:

Hallo,
er det dere som
ska I ha kaffe?
Ops'n: (lettere
irritert)
JA, DET ER VI SOM SKAL
HA KAFFE!
175:
Ja, jeg har altsa beredskap,
men dere kan
ikke la en av sjaf0rene
skaffe kaffe til dere?
Ops'n: (Lang
tenkepause)
Ehh ... si meg, hvor er
jeg kommet na ...?
175:
Du
har
kommet
til
oppholdsrommet pa forlegnigen ..
Ops'n: Glem det!

Det har i lengre tid hersket
stor misn0ye
hos daghavende
befal med den maten
flaggtjenesten
her ved stasjonen blir
utf0rt pa.
I f0lge en fersk
unders0kelse
Stormposten
har
gjort
er det faktisk under 5%
av

de

menige

mannskaper

Telefonen

ringer pa nytt

opsJn.

179:
Hallo?!?
Ops'n: Fa opp mere kaffe!
179:
Kommer med en gang!

som

klarer a utf0re flaggtjenesten
pa en tilfredstillende mate.

.

Det problemet
de fleste
har
med flaggheisingen er at de
ikke
skj0nnerhvordan
trinsen
ne de
pa
flaggstanga
skal
brukes.
Feilen som blir begatt er at man trekker i tauet
pa feil sted.
Resultatet er
at det danner seg en floke pa
tauet
som sa ikke gar gjennom
trinsen.
Deretter ma floken
10ses
f0r flagget kan heises
videre.
Dette
gjentar
seg
flere ganger f0r flagget er pa

Vi ser her skissert hvordan det
hele enkelt kan gj0res.

*2 Trekk i tauet som kommer ut
pa undersiden av trinsen.
*3 Husk
at begge
snorendene
skal holdes
stramme nar d,'
heiser flagget .

Den gamle typen

I

o

NYE SYKLE R PA
VELFERDSKONTORET

.
PR8V

EN DU OGSA

GRATIS!!
Den nye typen

5 gir

10 gir

fra

BILLETTSERVICE
HAVNETERMINALEN
BOKS 85

Ais

REISEBYRA

~~ TELEFON 085 - 87652
-

9951 VARD0

i Varde

Sentrum

finner du i Strandgata

%0

La oss ta hand om dine:
- feriereiser
- forretningsreiser
- sydenturer
- gruppereiser
(skoleklasser -sangkor -idrettslag)
Vi selger alt av billetter og reiseforsikringer!
Vi minner om at sydenkatalogene for vinteren
er kommet. Salget er i gang for fullt,sa wer
ute i god tid.

DERES LEVERANDBR AV:

• papir og kontorrekvisita

Besek oss i vare nye lokaler - sammen med
Varde skipsekspedisjon.
Havneterminalen

· guli og sslv
Vi star gjerne ti! tjeneste!

·parfymeri
· glass og stentsy
· gaveartikler
· kofferter . bager • damevesker

G,,'>1 K/~,.
Telefon.: 085 - 87 240

PIIIA
DUGGFRISK MACK
INTIMT

MILJB

For deg!
Personlig

smak og

kvalitet

SOVJETISKE
TU-95

FLYTYPER

BEAR-H

Et
sovjetisk
TU-95
Bear-H
strategisk bombefly ble nylig
avskAret
nord av Alaska
av
Amerikanske
F-15 jagerfly fra
Alaskas
luftkommandos
21.
strategiske
jagerving.
Den
firemotors
Bear-H ble f~rste
gang
utplassert i 1984. Den
kan bruke undervings pylon for
A brere AS-15 krysserraketter
med atomkjerneladning som har
en rekkevidde pA 3.000 km.
De
sovjetiske
firemotors
turboprop strategiske bombefly
har ~kt sine ~velsesaktiviteter
i Alaskaomr!det
nylig.
Bear-H flyene som er avskAret
i den siste tiden er av det
amerikanske flyvApen antatt
A
tillh~re en nyopprettet ving.

MIG-31
Luftforsvarets F-16 stasjonert
ved Bod~ flystasjon var f~rst
ute med A avskjrere en sovjetisk Mig-31 Foxhound i internasjonalt
luftrom nord~st
av
Finnmark.
To regimenter
av
Foxhound-jagere
er stasjonert
pA Kola i f~lge norske
forsvarseksperter.

Dette fotografiet av en Mig-31
er tatt av en F-16 pilot,
og
viser
AA-9
luft-til-luftraketter.
De er spesielt utviklet for Mig-31.

MIG-29
Seks sovetiske Mikoyan
Mig-29
Fulcrum
jagere ankom Rissala
flystasjon i Finnland 1. Juli
i Ar i forbindelse
med en
utvekslingsavtale
med
Finnlands
Karelske
Ving
som opererer sovjetbygde
Mig21 Fishbed.
Dette er en av de
f~rste
gangene
Fulcrum
er
blitt
presentert for vestlige
observat~rer.

Mig-29's
maksimale
hastighet
er Mach 2.8. Det er et allweather,
anti-luft
forsvarsjagerfly
med
"look-down,
shoot-down"- radar og forberete AA-10
"luft-til-Iuft"raketter.
Mig-29
antas A ha
minst like god, om ikke bedre,
man~vreringsmuligheter
enn de
fleste
vestlige jagere.
Ved
Rissala
flystasjon
ble
det
demonstrert
vilke fantastiske
man~vreringsmuligheter
de sovjetiske pilotene har med denne

AA-9 har mulighet for A angripe
lavtflygende
mAI som
f.eks.
angripende bombefly og
krysserraketter.
Mig-31 kan
brere opp til 8 AA-9-raketter.
Den er ogsA utstyrt med "lookdown shoot-down"-radar, og kan
angripe flere mAI samtidig.
Vestlige militrere kilder
oppgir at flere enn 70 fly av
denne typen er blitt
utplassert.
Utplasseringer pA Kola
er anslAtt A ha funnet sted i
1983.

flytypen.
I.
Mig-31
er en toseters,
tomotors,
all-weather jager, spesielt beregnet
mot lavtflygende mAlo Maksimal hastighet
er Mach 2.4, opera-sjonsh~yde
er 80.000 ft. Det amerikanske
flyvApenet regner med at flyet
har en operasjonsradius
pA
2100
km.
Bruttovekten
er
29100 kg og vingespennet er pA
ca

14 m.

Kilde: AW & ST

ftUST - fIMMMftRCj.\
Audiens
En mann

hadde

fatl Kongens

for-

tjenestemedalje i guli og var i audiens
pa Slotlet for a takke kong Haakon
for medaljen.
Samtalen forl"p hyggelig og uanstrengt. Med etllegger kongen merke
til at mannen sietl ikke har medaljen
pa seg. Han bemerker Delle noe Sp0rrende.
Da farer

mannen

sammen

og ut-

g)fSIMeORMftSJOM

Giftesyk

Hygienen i det svenske forsvaret

Giftesyke Randi fikk 10ytnant Saber
til bords.

(daha. I dag skal vi by ta underklader. Hr. Larsson byter med hr.
Johanson. Hr. Johanson byter med
hr. BiMn. Hr. Biden ... »

Hun begynte med en gang:
«Er De gift De da, 10ytnant Sabel?»
«A nei da.»
(da, har De tenkt a gifte Dem da?»
«A nei da.»
«Hvis alle var sam Dem sa ble det jo
ikke tlere bam pa jorden.»
«Ajoda.»

Stalull
Svensk
ved at

uniformsgarn.
Fremslilles
man gir sauer jernpiller.

(V ed overdosering
ma enkelte
derstellbehandles
for rust.)

un-

bryter:
«Nei, jeg forsto det sann jeg, Deres
Majestet, at jeg bare skulle benytte
den ved festlige anIedIlinger

Heimevernet
Kommer
invasjon.

Ka dokker tru. Heile Lopphavet stod
i brann og all kokfesken tl"y til Svalbardo Over til Oslo.

lil a slanse

den russiske

get, han skulle hjem Iii Lena.
Neste dag ble han intervjuet av lokalavisen.
«Hva var det r",ste Ni gjorde nar Ni
kam hem?»
«Da lagjag med min fru.»
«Det er rimelig. Men det skriver vi in-

del og regne! elter, «da lag jag med
min [ru.»

Heimevernet

<da visst!»

sa journalisten

irritert,

«men efter allt det dar, hva gjorde Ni
da?»
«Da tak jag av meg skidoma,»
finnen.

Fly
Hun var 92 og pa sin f"rste tlytur. De
tl0Y om natlen og hun var meget urolig:
«H vardan kan tlyveren se at tlyve nu
da der er sa m0rkt?»
Flyvertinnen ba henne se ut av vinduet til venstre.
«Ser De det blinkende

Iyset ytterst

ved vingespissen?» Joda, hun sa del.
«Se na ut pa den andre siden. Ser De
at del ef et tilsvarende lys der?»)
Jo, hun sa det ogsa. Og falt meget til
rO da f1yvertinnen fortalte at tlyveren
hele tiden tl"y n0yaktig

Ubdt

Ub:it
Bat som ikke er russisk og sam
ikke har vrert her. Medf0rer balalaikaorkester.

midt i mel-

10m.

En kar fra Trondheim
var pa bes0k i Oslo for
'0rste 9an9, og ble
spurt om hva i Oslo han
Iikte best.
- Sentralstasjonen,
svarte tr0nderen.
- Hvorfor
akkurat
den?
- Fordi aa der kainn ta
toget
hjrem
te
Trondhjcem!!!

Hva gjorde jeg
for noe galt?

mort
walker

- Hvordan kan jeg sen~
de el brev til hver frue
her i byen og vmre sikker pa at de leser del?
spurte en fabrikant i el
reklamebyra.
- Del er meget enkell,
likk han ti! svar. Adresser
brevene
til
mannen og sett "Personlig» utenpa.

Hvis du avskyr a lage
mat, sa si at
du L1KER
det. Da bUr
du saU til
hva som
helst annet

En liten pike kommer
inn ti! bakeren med en
pose boller og sier:
- Jeg skal hilse fra
mor og si at disse bol1ene er steinharde!
Bakeren: - Hils din mor
og si at jeg har bakt bolIer lenge for hun ble

Hvis du er god til a sky te, sa sorg for a born·
me med hvert tiende skudd, sa de ikke mistenker deg for a jukse

fed!!

Piken: -

sjon elter a ha ligget ved fronlen i to
ar i vinterkrigen. Han halset over vidda i vinternatlen med istapper i skjeg-

te. Hva gjorde Ni darefler?»
«Da lagjag med min fru.»
(da, ja. Men eftera!?»
«Da,)} sa finnen mens han dro litl [la

!»

Finnmarkssendinga
Melding om fisket.

Vinterkrigen
En finsk soldat fikk 48 timers permi-

Da er det kan-

skje de bollene
faU da?

vi har

I

Nar sersjanten sier: Na ska I transportbilene
vcere her: L0P! 5a seU deg i den eneste
skyggen som finnes mens du venter i to timer Da bilene

Hvis det er
en drittsekk

i kompaniet, sa lan
ham penger. Da kan
du vcere
viss pa at
han blir forflyUet samme dag

sa

oo
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PA BIBLIOTEKET LIGGER DE SISTE NR. AV:
> VI MENN
> TEKNIKENS VARLD
> AUTO MOTOR UND SPORT
> BIL
> MOTOR
> MC-AVISA
> FOTO
> FOTOGRAFI
> FILM OG KINO
> JAKT OG FISKE
> VILLMARKSLIV
> SJ0SPORT
> SKIP & SJ0
> KAMPSPORT-BODYBUILDING
> FORBRUKERRAPPORTEN
> ILLUSTRERT VITENSKAP
> ALT OM HOBBY
> NORSK SJAKKBLAD
> OFFISERSBLADET
> NORGES FORSVAR
> FORSVARETS FORUM
> HIFI & ELEKTRONIKK
> PC-MIKRODATA
> HJEMMEDATA
TIL DERE SaM S0KER ARBEID:
> LEDIGE STILLINGER
> NORSK LYSNINGSBLAD

