
Mandatet fornyet med seks maneder:

Glade bam! Ja; selvfolgelig. Na har de endelig
kunnet .flytte inn i ordentlige skolelokaler igjen
Takket vreregutta i PI-troppen og UNICEF er det
brukt 80,000 kroner pa i sette denne skolen i
Ebel es Saqi istand. Les mer pa side 23 og om det
humanitrere arbeid i Tibnine, se side 5.

Sikkerhetsradet i FN vedtok 19. januar a fornye UNIFILs man
dat med seks maneder. Det ble i denne omgang ingen endringer i
mandatet, men debatten f0r vedtaket bekrefter at UNIFIL spiller en
vesentlig rolle i det pagaende fredsarbeid og ma forberedes pa a
kunne brukes mer fleksibelt, eventuelt fa et nytt mandat nar situas
jonen krever det.

af<tinspeksjon md man na setv
det er julaften. I Tibnine var det
fenrik Bj0rg Hasle fra Sandefjord
som valgte !itt utradisjonelle hjelpe
midler pa denne spesielle dagen.

Fortsettelse siste side

videt ansvar til a gjelde en kontinuerlig
sone langs hele grensen mot Israel.

- Jeg hadde gjerne sett at UNIFIL
styrken ikke hadde dette apne feltet
mellom NORBA TT og resten av
UNIFIL-styrken samt enklaven mot

Ogsa et resultat
av Var FN-innsats

Libanon 's representant sa klart fra at de
0nsker a utvide mandatet til a gjelde
for hele landet. Norge har f1ere ganger,
blant annet nar statssekret<erene Oddmund
Hammerstad og Kjell Colding bes0kte
Libanon, sagt at FN-styrkene b0r fa ut-

UNIFIL viktigere enn
noen gang tidligere
i fredsprosessen

Bibeltur er ogsa
bading og....
(se sidene 20,21 og 22)

Hjerte!ig takk Karl Magnus, Oddvar
og Gunnar. Dere ga oss alle i Tibni
ne, Naqoura og NORBATT er kjem
peshow ikke bare en, men fjorten
ganger pa fire dager ...

(se side 9)

Glimrende
BusseruIIer
overaIt....

Blat•I6
Har du lyst ti! a sende en spesiell
hi!sen gjennom BB, spurte vi noen
av gutta i ansvarsomradet ti! gruppe
Blat. Svarene var kanskje ikke sa
sensasjonelle, men ihvertfall gir de et
representativt inntrykk av hva de
.fleste av oss tenker nar det sp0rsmalet
dukker opp. (se side 8)

Det er riktig at miss world-konkur
ransen var i London na sist, men de
beste fikk pr0ve seg pa det store nyt
tarsshowet i Ebel es Saqi. Flere
spesielle momenter var innlagt. Her
er Jens Grini fra Hadeland. (se
show-sidene 14 og15)

Godt nyttar
folkens ....



NORMAITNCOY bar

ansvar

1340 kjoretoy!

annetblant

avfor vedlikebold

Sjefen for NORMAINTCO Y Paul Chr. Bergfiodt har ansvaret for 152 hoder som skal vedlikeholde kjo
retoy, telefoner, aggregat, radioer, radarer og en rekke mindre materiellenheter.

Etter snart fire ars engasjement i UNIFIL er
det fortsatt mange - og da spesielt i Norge 
som setter likhetstegn mellom den norske kon
tingenten i UNIFIL og NORBA TT. For dem
som vet bedre, sa eksisterer det ogsa noe som heter
NORMAINTCOY eller Det Norske Verksted
skompaniet som det heter nar morsmalet brukes.

NORMAINTCOY er en selvstendig avdeling
direkte under kommando av UNIFIL Force
Commander Lt. Gen. W. Callaghan. Kompa
niet er sentralt gruppert i UNIFIL's vestre AO,
nrer byen Tibnine og teller 152 hoder.

Kompaniets hovedoppgave er a gi 2. linjes ve
dlikeholds-, reparasjons- og bergningssotte til alle
nasjoner som deltar med styrker i UNIFIL, ,amt
a forsyne de samme advelinger med reservedeler.
Det ma her skytes inn at 2. linjes stotte i UNIFIL
sammenheng etter norsk malestokk tilsvarer 3. og
tildels ogsa 4. linjes stotte. For de uinnvidde sier
dette kanskje ikke sa mye, men det omfatter alt
fra mindre reparasjoner til overhaling av motorer,
gearkasser og lignende for a bruke kjoretoy som
eksempe!. Kompaniet ska I ogsa ved reparasjons
og instruksjonslag stotte avdelingene direkte i I.
linjes vedlikeholdstjeneste.

Kompaniet er organisert i seks tropper: Stab
stropp, Kjoretoyverkstedtropp, Spesialverksted
tropp, Replagtropp, Sambands materiell- og verk
stedstropp og Lagertropp.

For a stotte infanteribataljonene i UNIFIL med
vedlikeholdstjeneste finnes det i UNIFIL organisa
sjonen tre organer: FIELD OPERATIONS SER
VICE, FRENCHMAINTCOY som er en inte
gret del av FRENCHLOG og NORMAINT
COY.

Ansvarsfordelingen mellom disse tre organer
er slik at NORMAINTCOY har ansvar for a gi
stotte til alt materielI av milirer type unntatt det
som er av fransk opprinnelse og pansrede kjore
t0yer. For a vrere mer spesifikk gjelder dette i
grovt folgende hovedkomponenter:
- ca 1340 Kjoretoyenheter av forskjellig slag
- ca 1500 Radioenheter av forskjellig slag
- ca 800 TelefonIVekslerenheter
- ca 300 RadarIOptroniske enheter
- ca 285 Aggregatenheter fra 4,5 kW til

120 kW
I til1egg kommer en rekke mindre materiellen
heter slik som vannpumper, vanntanker mm.

Kompaniet har ogsa ansvar for forsyning av
reservedeler til det materiellet som skal stottes.
Dette omfatter anskaffelse, lagring, utlevering og
mottak av returmateriel!. Returmateriellet inspi
seres ved kompaniet og klassifiseres i gjenvinn
bart- og kassabelt materiel!. Gjenvinnbart ma
teriell repareres dels ved kompaniet og dels ved
bortsetting til sivile kontraktorer. Kassabelt
materielI avhendes ved opphugging og salg.

Kompaniets arbeidsbyrde har he1t fra starten
av i april 1978 ligget i overkant av kapasiteten.
Fra a vrere et lite kompani pa 58 mann i 1978 har
det derfor vrert nodvending a oke personellram
men til dagens styrke pa 152 mann. Vel kvali
fisert personelI med tildels Iang og allsidig fagut
dannelse kombinert med et "ga pa humor" som
sikkert mang en arbeidsgiver kunne misunne, har

allikevel gjort at en har holdt "hodet over vannet".
Arbeidsgleden ved a se at selv de tilsynelatende
umulige oppgaver likevel lar seg lose har gjort at
samholdet og trivselen i kompaniet alltid har vrert
det beste. Dette har selvfolgelig ogsa gjort at
moral og disiplin har vrert hoy.

Kompaniet holder som sagt ti! i nrerheten av
byen Tibnine, innenfor Irish Batt's ansvarsomra
de. Selve !eiromradet er ikke det som ut fra et
vapenteknisk synspunkt egner seg best for et
verkstedskompani av denne storrelsen. Tilfel
dighetene gjorde imidlertid at omradet ble tatt i
bruko Opprinnelig var kompaniet i 1978 tenkt
etablert ca 2 km nrermere byen Harris hvor ter
renget var mer fiatt. Det tok imidlertid lang tid
for den nodvendige stotte til a fil.omradet k!arert

for miner kunne skaffes. I mellomtiden fiyttet
IDF ut av navrerende omrade, og kompaniet be
nyttet da anledningen til a overta. Omradet be
stod den gang av tre tildels hardt skadde hus samt
en staI!. Husene ble tatt i bruk dels til forlegning,
messe og kontorer. Mesteparten av kompaniet
ble etablert i telt. I dag disponerer kompaniet
fiere verkstedsbygg, store !agerbygg, samt at
snart a!t personelI er forlagt i prefabrikerte by
gninger. Men fortsatt ma te1t og friluft brukes
for lager- og verkstedsforma!.

Kompaniet har et meget godt forhold ti! be
folkningen i byen Tibnine, og kompaniets fag
kapasitet er bade titt og ofte kommet byen til
gode. Kompaniet gir i dag arbeidsp!asser til 16
kvinner og menn fra byen, et forhold som begge
parter er meget godt fornoyd med.

side 2 ---------------------------- BLUE BERET



TVILEN OM
UNIFIL

-FJERNET

Presset boligmarked
og srerlig i Saqi

Kassim Abou Rabia (t.v.) og Izzat Rashed arbeider for UNIFIL sam to/ker. Kaptein Std/e A/und Svend
sen fra Os/o slipper derfor her d snakke arabisk.

NRK-korrespondent skal
lage bok om Midt-0sten

og gjennom sine kontakter fatt fortlopende in
formasjoner fra alIe involverte parter.

UNIFIL-styrken viI selvsagt fa en sentrai rolIe
i boken og har du opplysninger om komkrete
episoder skriv til Odd Karsten Tveit, Feltpost 108.
Enkelte forlag har alIerede kontaktet ham om
prosjektet, men enna er intet bestemt om hvem
som skal utgi boken. Sikkert er det imidlertid
at Tveit onsker a jobbe mer med alt det materielI
han har samletinn gjennom fire ar og onsker na,
a soke om permisjon for a redigere og undersoke
detaIjer. Tveit regner med a trenge atte mander
pa denne del av jobben.

I melIomtiden vii kaptain Svendsen rette en
advarende pekefinger til de som na bor i "okku
per te" hus. -Vis omtenksomhet og forsikti
ghet i omgang med sivil eiendom i omradet.
Ubetenksomhet kan lett f0re til erstatningskrav
fra sivilbefolkningen mot de norske FN-styrkene.
Flere sysler kanskje med tanker om a gj0re visse
omdisponeringer i de sivile husene vi leier. Jeg
vii anbefale alIe om a klarere dette med huseierne
f0r det settes igang. Vi har eksempler pa at vi
faktisk har rustet -opp hus, og alIikevel mottatt
erstatningskrav. Er det noen som er i tviI og tren
ger informasjon pa dette omradet, er det bare a
ta kontakt med meg, avslutter ord-off.

kerte brakker. Omradet Steinmyra er utpekt son
stedet for den nye "brakkebyen" i f0rste omgang,
men planene lar seg neppe realisere pa kort tid.
Den st0rste hindringe her er tildeling av pre
fab'er fra UNIFIL.

ODD KARSTEN TVEIT, NRK-Korrespon
dent i Midt-0sten planlegger na a utgi bok om de
siste fire ars begiventer i Sor- Libanon. I august
er han ferdig med sitt fire-arige engasjement som
korresponent her nede og viI soke permisjon for a
skrive boken.

Hovedkomponenter blir invasjonen i 78,
UNIFIL's etablering og utvikling, invasjonen i
fjor sommer og forsok a belyse det politiske spil1
bak alt dette. Tveit fortelIer at boka skal doku
mentere hendingene ved a benytte kilder som er
selvopplevet. Som NRK korrespondent har han
fulgt utviklingen gjennom disse arene pa nrert hold

Innbyggerne i NORBA TTs ansvarsomrade er
na i ferd med a vende tilbake til sine tidligere
hjem. Befolkningen oker stadig, og ord-off kap
tein Stale Alund Svendsen sire at denne utviklingen
sannsynligvis vii sette ekstra fart mir vi mermer
oss sommeren. Dette er kIart i overensstemmelse
med UNIFILs malsetting om normalisering, men
skaper unektelig problemer for NORBA TT.
Isrer i Saqi hvor jo stabskompaniet og batal
jonsstaben Iegger besIag pa et stort anta1l sivile
hus vii presset mot disse boligene oke etter
hvert som eierne 0nsker a vende tilbake. -For
enkelte hus er frafIyttingsplanene a1lerede klare
forte1ler kaptain Svendsen, men en rekke krav
fra eierne foreligger uten at vi umiddelburt kan
innfri tdisse. Alternative bygg til FN-persone1let
ma f0rst skaffes.

Bataljonen har fOr0vrig en klar malsetting pa
dette omradet. Stabskompaniet og bataljons
staben skaI ut av sivile boliger og inn i prefabri-

BlUE
ENummer 2 Januar 83

NORBATT X
Den norske FN·
styrken i Libanon

R Redaksjon:
Red: Odd M. Dagsleth
Ass: Frode Geitvik

E Lay-out:
Odd M. Dagsleth

Trykk:

mZavallis Press ltd.

Postbox 1142, Nicosia,
Kypros

Nar FN ogsa denne gang har
vedtatt afor/enge UNIFIL-styrke
nes mandat er det en bekreftelse
pa at styrkene spi!ler en vesentlig
rolle i det svcert vanskelige fred
sarbeid som pagar. Faktisk er det
na grunnlag for a si at de meget
omfattende og storpolitiske for
handlinger som pagar i stor grad
tar hensyn til FN-styrkenes til
stedevcerelse og at FN vii sjJille en
viktig rolle i lang tid fremover.

Ikke minst Norge arbeider na
for a endre det mandat styrkene
ti! na har hatt. Det lyktes ikke
denne gang, men det vii vcere
svcert sannsynlig at man antaglig
ilopet av dette aret vii se konture
ne av a gi UNIFIL et storre ansvar
i Ser-Libanon. Men for a komme
frem ti! dette er man ogsa avhen
gig av a lose situasjonen lenger
nord og fa igang ti!baketreknin
gen avalle fremmede styrker fra
Libanon.

FN kan bidra positivt ti! a lose
konjlikten i Libanon Qg blant an
net Norges holdning og initiativ
for a styrke FNs forhandlingskort
bor na gi resultater. Malsettin
gen er a gi Libanon mulighet ti! a
bygge opp igjen sin sivi!e og mi!i
tceremyndighet. Dette krever ar
beidsro og vii nedvendigvis ta
lang tid kanskje generasjoner ?



Faktisk det viktigste pa ID-kort i Libanon

Hvilken religion har du?

Arabisk er det vel de fll'rreste av oss som forstdr. Men her ser vi et libanesisk lDkort med mange fors
jellige opplysninger om innehaveren. Pilen markerer hvor religionstilhorigheten er tilkjennegitt.

De kristne kirkesamfunn

Hva om du hadde et identitetskort hvor ikke
bare vanlige opplysninger som fodselsar, adresse
og slike opplysninger har sin plass, men hvor ogsa
det star hvilken religion du tilhorer? For oss
nordboere hores kanskje den siste opplysningen
noe underlig ut pa et identitetskort, men slik er
det ikke her i Libanon.

Her er det endog en viktig opplysning for hvor
noye en blir sjekket pa en CP, alt etter det perso
neIl som betjener de mange forskjellige CP :er
som de forskjelligste fraksjoner har spredt rundt
omkring her i Libanon. Noe mindre av disse
forskjellige "CP'er" er det blitt her i Syd-Libanon
etter krigen, men enna finnes de, ikke minst
lenger nord i landet.

Dette sier oss noe om hvor meget religionen
betyr i dette landet. Kanskje ikke forst og fremst
pa den mate som vi tenker oss det. Men heller for
a markere en tilhorighet til familie, en bestemt
egn eller klasse. Dette er ogsa grunnen til at sa
mye mistenksomhet er ute og gar mellom de
forskjellige grupperingene i dette landet fordi
mange rivaliserende interesser star pa spill. Men
hva med de religiose grupperinger i vart eget
omrade? Hvilke religioner vii til vanlig vrere
pa libanesisk utstedte identitetskort?

Vi viI stort sett stote pa fem forskjellige reli
giose grupperinger. Disse finnes i to hovedgru
pper: En muslimsk gruppe hvor vi ogsa kan ta
med druserne og en kris ten gruppe fordeIt pa noen
kirkesamfunn. Muslimene i vart omrade finnes
i to byer: Kfar Hamam og Hebbariye. Det er
sunni-muslimer som finnes i disse byene, mens vi
ellers i Syd-Libanon finner mange shia-muslimer.
Sunnittene er den mest ortodokse del av musIi
mene. Sunni betyr: Den opptrukne vei, og i
dette ligger at de folger den tradisjonelle vei slik
Muhammed og Koranen viser den. Innslaget av
sunni-muslimer okte sterkt da det lille Libanon i
1920 ble utvidet til stor-Libanon og losrevet fra
Syria.

Vi har ogsa drusere i vart ansvarsomrade.
Deres historie gar tilbake til det 11. arhundre da
de brot ut fra Islam og dannet sekten, Ved mid
ten av arhundret, ble sektens lrere erklrert hemme
lig slik at de ikke tok imot f1ere med!emmer. Sa
druser blir man ved fodsel.

Druserne har opp gjennom historien ofte fort
en stormfull tilvrerelse. Der har markert seg
kraftig i libanesisk politikk. Det progressive so
sialistiske parti hvor Jumblatt er lederen, er et
parti hvor druserne har vrert drivkraften og ut
gjor det vesentligste innslag.

Selv om drusernes Ill're er hemmelig, har vi
gjennom arene fatt vite litt om deres lrere. De har
fire trosartikler hvor vi finner omtale at Gud
(Allah) er en og enhetlig. Den tiende, siste og
mest perfekte inkarnasjon av Gud er den Fatami
diske kalif av Kairo, al-Hakim. Det var han som
brot ut fra muhammedanismen og dannet dru
sersekten. I morallreren understrekes sterkt inn
byrdes hjelp til medlemmer av drusersekten og
der finnes ogsa en lrere om sjelevandring. De reli
giose ledere kalles "shaykhe". Av disse finnes en,
toppen to i hver landsby. Disse er kommet til
det overste trinn pa den religiose stige hvor der
finnes forskjellige trinn.

Man regner med at det finnes ca. 145,000 dru
sere i Libanon, med Hasbaya omradet som et av
hovedstedene. I Syria bor det noen f1ere mens
Israel regner med ca. 36,000.

Et av drusernes helligste steder i Libanon
ligger rett syd for Hasbaya. Det kalles Kha
louet el Bayada og er et lite samfunn oppe pa
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et hoydedrag. Ellers finner vi drusere syd i
Ebel es Saqi, mens Ferdiss nrermest kan regnes
som ren druserby. I Saqi har druserne et forsam
lingshus. I april feires en av drusernes stores

Vi finner tre hovedretninger av kirkesamfunn.
i vart ansvarsomrade. Det storste kirkesamfunn i
Libanon, kalles Maronitter. De er oppkalt etter
en munk som hette Maro. Kirkesamfunnet ligger
svrert nrer den romersk-katolske kirke og er re
presentert ved kurien i Rom. Ifolge libanesisk
grunnlov skal bade landets president og overste
general vrere maronitter. De har vrert kjent som
det mest europeisk orienterte kirkesamfunn. Hos
oss er de imidlertid i mindretail. Det er bare
Kaoukaba som er maronittisk i vart omrade.
Hver sondag morgen kl. 8.00 er det morgenmesse
der, og innbyggerne sier at folk fra Norbatt er
hjertelig velkommen til a overvrere gudstjenesten.

I Rachaiya el Foukar finner vi mer eller min
dre odelagte kirker bade av protestantisk, katolsk
og gresk-ortodoks tro. Den minst odelagte er
den gresk-ortodokse hvor man na samier seg til
gudstjeneste og hvor vi i Norbatt har lovet sa
langt vi makter a bista med reparasjon av kirken.
Ogsa i Ebel es Saqi finner vi de samme tre kirker
representert. Her har Norbatt forlengst satt den
gresk-ortodokse kirke i stand igjen slik at den
tjener som gudsghus bade for sivilbefolkningen og
og for Norbatts personeIl Ogsa i Blat finner vi
en liten gresk-orthodoks kirke.

Den gresk-ortodokse kirke er en verdensvid
kirke, men srerlig sterkt representert her i 0sten

fester nrer Tiberias i Israel. Man mener at der
ligger graven til Moses svigerfar Jethro som dru
serne onsker a regne sin tilknytning og herk(}mst
fra.

og i Russland. Den har ingen pave, men patriar
ken av Konstantinopel er overste geistlige leder
for denne kirke. Kirkene og det religiose liv i
hjemmene er preget av ikoner, bilder som frem
stiller f. eks. jomfru Mariia med barnet. Gud
stjenesten pr~ges av mye messing, prosesjoner og
roke se. Tibedelsen har en stor plass. Den pro
testantiske kirke i omradet, er jo den kirke som
ligger nrermest var egen lutherske kirke. Det
vesentIig hollandske og tyske misjonrerer som
tidligere har virket i omradet, som disse kirker
er en frukt av. Selv om den alt overveiende del
av befolkningen i Rachaiya og Saqi er gresk
ortodokse, har vi altsa ogsa en liten minoritet
protestanter. Derimot finnes det nesten ikke ro
mersk-katolske kristne i omradet lenger. De
f1este familier som horte denne kirken til, er
f1yttet ut.

Det som en tilreisende synes er fint a se, er
det gode forhold som eksisterer mellom de for
skjellige kirkesamfunn her. Man gar til gud
stjeneste i gresk-ortodoks kirke uansett kirkesam
funn, horer pa norsk luthersk prest som blir
tolket av libanesisk kvinne som er protestant.
Alle er fornoyd. Det er Bibelens tekster som leses,
det er den felles tro som bekjennes slik at nar det
kommer til stykket, er det Iite som skiller i for
hold til det som forener.

BLUE BERET
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paratorer kan komme igang.
Na vii man ved verkstedkompaniet forst

gjennomfore disse prosjektene og sa vurdere
hvordan man skal folge dette opp senere.

Da man forleden hadde besek av representante
ne fra Forsvarsdepartementet og Utenriksdepar
tementet benyttet man anledningen til ii. orientere
mermere om prosjektene og legge grunnlaget for ii.
fa flere midler til a folge dette opp. Pii. bildet
ser vi representantene fra Norge sammen med
sjefen i verkstedkompaniet, oberstleyntnant Paul
ehr. Bergflodt.

kroner fra Norge til
arbeid i Tibnine

50000
humanitrert

sproeste?

Julens

·-Det var- gledelig at Ulenr'iksoepal'lcmentet be
bevilget 50,000 honer- til humanit,er-t ar-beid i
Tibnine. Sammen med de lokale myndigheter- skal
vi na bygge pa barneskolen med 30 kvadr-at
neler- og inmede de tr-e for-ste rommene i undere
tasjen pa den nye yr-kesskolen, sier feltprest
Svein Raddum til BB.

A v den summen som na er stilt til radighest vii
NORMAINTCOY kunne bruke ca. 20,000 pa
barneskolen og reslen til VVS-anlegg, elektriske
installasjoner, maling osv. ved yrkesskolen slik
at en linje for sveisere og en for radio TV- re-

Selve !uren gikk rimeUg greit, kunne Grini fra
sambandstroppen fortelle. I motbakkene gikk det
allikevel tratt, og den siste kneika opp MP-bak
ken mot Dog-house var knal!hard.

-Jeg kjente det godt i beina dagen etterpa, og tak
det roUg resten av jula. Grini var helt enig i at
turen nok hadde gatt noe greiere om det hadde
vrert sno i sporet, men papekte at barberskum var
et absolutt brukbart erstatningsmiddel.

-Jeg gal' alltid pa ski i romjula, og J. juledag taI'
jeg meg alltid en tur. Jens Grini .fra Hadeland

ville ha seg .frabedt enhver endring i dette .fastlagte
tradisjonsmonsteret, skitur skulle det bli tross
manglende sno og ski. Skiene ble sammensatt ved

hjelp av tilgjengelige hjelpemidler: planker, stalt

rad og tape (vann.fast type). Bindingene derimot
var av adski/lig mel' pro.fesjonell karak!er. Her
ble Trysil-Knuts patent lagt ti! grunn for en tillem
pet utgave ved hjelp av ryggsekkreimer.

Birger Gunvaldsen Oberst

Oppretthold
navrerende

beredskap
Allerede jor vi rei.lle Fa Norge !llIsker vel

alle al malldalel j(iI' UNIFILhle jorlengel
i 3 maneder Fa 19 okl. 82. Eller!lverl sam
liden for evenl/./ellfOrln'ing al' mandalel har
I1Ifrmel seg, !lar del sllldig Vll'I'l snakkel
nIGnnog mann i melloll1 om !lva som ville
skje mir sikker!lelsrcidel pciny sklllle be
handle del 18-I<) janllar.

I en periode nci har del Vlerl beslullel
kor/e mandalperioder. Delle !IaI' Vlerl be
grunnel med usikker silllasjon og el onske
0111 al de korle periodene sk 11111' virke som
polilisk press for a ji1 forlgang i avvikling
av fiendllighelene. Om del har virkel slik
kan jeg vanskelig ullale meg om.

For var side kan jeg imidlerlid klarl si al
del !lar va!rl overveiende uheldige konsek
venser. Forsl og /remsl .fordi del har VI~rl
lildell sa begrensede pengemidler Iii slreng'
nodvendig fornyelse av maleriell. Ncir nytl
maleriell skal kJopes ma lilbud innhenles
og periodene har V(~rtsa korle al detle h.lD
blilt svrert vanskelig a fa Iii, med det Iii
folge al allerede slerkt slitl malerielle ma
forsokes holdl igang. Problemene har V(~rl
srerlig slore pa kjoreloysiden og noe pa
boligsiden.

Disse forholdene ble slerkt .framholdl for
de to slalssekrelrerene Colding og Ham
merslad, samt general Eios sam nylig var
pa besok her. Det ble herunder sagl al
slike argumenler hadde de tidligere ikke
blill tilfort, og de noterte seg det ogsa med
stor oppmerksomhet. Hvorvidt detle har
hall noen betydning er ikke godI a si, men
med stor glede har vi notert oss at mandatet
denne gangen ble .forlenget med 6 mnd. Det
vii med andre ord si at det ma bli .full .fartiplanleggeingen av en ny bataljon, sikkert
Iii stor glede .for det meget store antall re
kapitulantsokere. Forhapentlig vii ogsa det
le virke positivt pa materiellsektoren.

Mandatet .forutst;tler ingen nye ling. Det
synes klart at Libanon nok Ofrsket at UN
JFJL skulle kunne brukes i hele Libanon.
Sikkerhetsradet tak ikke stilling ti! det,
men understrekte sterkt kravet om a sikre
sivilbe.folkningen mot overgrep samt a
hindre at bevepnete og uniformerte grupper
opererer innen.for vart omrade.

Delle .forutsetter .fortsatt arvakenhet .fra
var side. At det el' rolig og stille el' ingen
selvfolge. Slevhet eller mangel pa noyaktig
het kan fort .fore til at det bringes vapen
inn i omradet. Da kan .fort situasjonen .for
andre seg. Jeg opp.fordrer der.for alle ti! a
gjore sitt ytterste .for a holde situasjonen
sUkden er na. Det setler store krav ti! hver
og en av oss sUk at ikke var troverdighet
svekkes.
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Paymaster
omsatte for

30 miII. i 82
Paymasterkotoret er rett og slett batal

jonens kassakontor hvor b!. a. personelIet
far innlost sine norske sjekker i US dollar,
sier Paymaster, lt. Svein Rekkedal til BB.

Omsetningen av kontante penger over
skranken var i 1982 nes ten 30 mil!. kr, og
den langt storste delen av dette store be
lopet var motverdi tiI mannskapenes sjek
ker.

-Mange er opptatt av at kursen er lik
en hel Ionningsmaned tiI ende. Kan ikke
dette fore til tap for mannskapene?

- SporsmaIet ble ogsa tatt opp av tillit
smennene i Norbatt IX, for a fa en hyp
pigere kursendring Men tiI det kan jeg
svare et dette jevner seg sIik ut i lopet av
en periode, at mannskapene egentlig har
tjent pa dette. I forrige kontingent var
dette til soldatenes beste. Staten har
egentlig tapt da kursen stadig steg siste
aret.

- Du sitter vel pa orkesterplass nar det
gjelder a folge med i vart pengeforbruk?

- Det bIir nok ikke tid ti! a registerere
slike ting sa noye. Men jeg viI oppfordre
den enkelte tiI a folge noye med pa sjek
kontoen sin slik at overtrekk unngaes.
Vi ma huske pa at for det forste er det
straffbart a overtrekke kontoen, og for
det andre far man store probIemer med a
skaffe seg penger her nede. For hvis ban
ken avviser en sjekk som det ikke er dekn
ing for, blir man "svarteIistet" i Forsva
rets kasser og far dermed ikke lost inn
fIere sjekker hos oss.

- Tilbake tiI kursen. Hvordan blir den
fastslatt?

- Kort fortalt blir veksIingskursen satt
tiI den offisielle kursen pa lonningsdagen,
altsa den 12. i hver maned. Denne kursen
gjelder frem tiI neste lonningsdag. Det er
Norges Banks salgskurs for US$ som Ieg
ges til grunn samt et tillegg pa 6 ore for
a dekke omkostningene ved uttak av doI
lars fra var bank.

Paymaster Svein Rekkedal fra Husnes er
var "banksjef".

Her er Radio Scorpion
Midt i leiromradet ti! verkstedkompaniet star en nedsiitt sykebi!. Det er studio for Radio Scorpion og
daglig sprer de hi!sl!ner, nyheter og ikke minst musikk ti! sine mange ti!horere. Tirsdag og torsdag dispo
nerer de irske soldatene senderen, men samtidig betyr det at Radio Scorpion har tilhorere ogsa lItenfor
verkstedkompaniets murer. Ja, faktisk kan senderen pa gode dager na helt frem ti! NORBATT. Pd
dette bildet betjenes mikrofonene av Sidsel Kampsvag fra Storlandet og Tom Katralen fra Oslo.
Ogsa denne gang minner vi familie og venner hjemme i Norge om at det er muling a sende hi!sener ti!
FN-soldatene gjennom Radio Scorpion i Tibnine, feltpost 104 el/er Radio NORBATT, feltpost 100.
Begge har adresse Oslo avgang utlandet.

Nyaret startet med
god norsk vinter

Forste nyttarsdag broytet en cheroky seg vei opp mot 4.13 ved Kafr Chouba. Sjaj@ren, Olsen hadde
koplet inn jirehjulstrekk1lav og dcrmed var ikke 30 cm. nysno noe problem. Likevel ble nok gutta noe
overrasket over i det hele tatt a fa se en bil denne dagen. Nar det jorst sklll/e V(ue en bil som broytet
seg frem til CP'en syntes gutta del var meget overraskende al det var oberslen selv som var ule i vinter
vceret. Han kom direkle fra gudsljenesle i Rashaiya. Solen dukket oqsa frem og man jikk et fantastisk
paskevcer, men for turen gikk lilbake matte al/e hjelpe ti! for a snu bi!en ...
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Michael Robinson gjennomforte tre opptredener i lopet av en kveId i NORBATTs ansvarsomrdde. Her
synges og spilles det for mannskapene i Blat.

Musikken han fremforer betegener Michael
Robinson selv som country-rock, men han er
Jangtfra fremmed for mer rendyrket rock. Ro
binson har blandt annet laget plater i studio
sammen med en fetert stjerne som Manfred
Mann, og har en egenproduksjon pa to LPer og
seks singler bak seg. Neste LP-prosjekt skulle
vrere avsluttet i mars maned, og denne platen
hiiper Robinson viI komme ut pa det Skandina
viske markedet.

Under sine tre opptredener i NORBA TTs an
svarsomrade imponerte Robinson stort med sin
evne til a improvisere. Publikum kunne pa opp
fordring fa sine yndlingsmelodier fremfort pa
sparket, og var tildels malIose over det vide spe
kteret av musikk arti sten behersket. Til tross for
et knallhardt program hadde Michael Robinson
nok overskudd igjen, og vi. tor pasta at besoket
med glede sees gjentatt av et takknemlig publi
kumo

Velferds-offiser kaptein Jorgen Enger har i lopet
av knappe to maneder klart a fremskaffe hele
tre artistbesok og viI fa en stri jobb om dette
skjemaet skal holdes framover i NORBATT X.

Endringene i UNIFILs ansvarsomrade har
etter mitt syn vrert store og ubetinget i positiv
retning, sier Michael Robinson til BB, og ser de
ikke endringene utfra et militrert perspektiv. For
tre ar siden var omradet utpint, deivis avfolket og
nede for full telling etter ar med krigshandlinger.
I dag er livet helt tydelig i ferd med a vende ti1
bake. Skoler bygges, nye omrader dyrkes og inn
byggerne vender tilbake til sine hjem. Jeg tror at
UNIFIL i alle fall har Jykkes bra med sitt huma
nitrere arbeid, og at sivilbefolkningen foler seg
trygge innenfor det omradet som FN-styrkene
kontrollerer.

Hele syv ganger har Michael Robinson tur
nert i UNIFILs ansvarsomrade. Ettersom han
de f1este gangene har tilbragt bade to og tre
uker i Sor-Libanon burde han vel snart vrere
kvalifisert for tildeling av UNIFIL-medaljen.
Robinson besokte omradet forste gang i 1979, og
har siden det sunget og underholdt for de f1este av
UNIFILs avdelinger. Denne gangen har han
gjennomfort tilsammen 62! opptredener fordelt
pa en tre-ukers turne.

Artisten Michael Robinson:

Rekord iUNIFIL-besok

Michael Robinsonfikk ogsd tid til d besoke en av uteposisjonene iKP.a, 42B. Stig Vegheimfra Tonsberg
overvdker her at Snorre Aspenes fra Namsos gir Michael Robinson en riktig innforing i 84mm rekylfri
kanon.

Fra
prestens

penn
Vi er allerede mange uker forbi

ju!. Jeg er vel optimist av natur,
men mener a kunne se at det
na er blitt lysere allerede nar vi
gar opp fra matsalen etter middag.

Likevel blir dette nummeret
at BB litt dominert av julen .. Og
som prest vii jeg personlig fa si
at det var en opplevelse a fa be
s0ke alle posisjonene i forbindel
se med juleh0ytiden. Det var
en fest fra f0rst til sist a komme
rundt a se hvor hyggelig alt var
gjort i stand, se oppfinnsomheten
nar det gjaldt a pynte med de
ressurser som sto til radighet, og
det gjorde ogsa godt a merke at
en var velkommen .. Jeg var litt
redd for at juleevangeliet skulle
pa en mate bli "utslitt" for min
egen del sa mange gan ger som
jeg matte lese det i disse hektiske
juledagene. Men slik gikk det
ikke. Jeg syntes at det var like
fint a ra lese det hver gang, bud
skapet som juleevangeliet vi1le
ha frem, like stort, nytt og vik
tig for oss, selv om det pa julaften
ofte bare var tre korte kvarter
mellom hver gang jeg leste del.

Og na er de vanlige gudst
jenestene rundt pa posisjonene be
gynl. Det er ogsa en glede a
tenke tilbake pa de to posisjo
nene jeg bes0kte sist s0ndag.
Bes0ket var ventet - og forbe
redt! Dette et noe som merkes
lett nar jeg kommer ut slik.

Bibelturene er populrere. Pa
kompanikontorene forstar jeg at
probiernet er at kapasiteten er
for liten til sa mange som vii
vrere med. Og da er det van
skelig a skifte sol og vind. Men
muligens kan vi fa arrangert
noen ekstraturer hvis pagangen
fortsetter som na.

Pa kontoret mitt her i Saqi,
har det vrert en god del innom al
lerede. Folk har bade sorger og
gleder de vii snakke om. Og
all erfaring sier at det er bedre
a prate med et menneske om det
som matte vrere vanskelig, enn a
ga a gruble over tingene selv. Sa
bare stikk innom. Eller "huk"
tak i meg nar jeg gar "pa by'n"
eller er ute i AO.
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Slapp av
ta 60-timer.

- Hvordan var det a komme tilbake
til AO etter en slik tur.

- Fryktlig. Litt av en overgang med en
gang, srer1ig for slike som har samme sans
for livets mere raffinerte nydelser slik som
en selv. Men na nar minnene snart er ved
a fortape seg, er det helt klart at det
ogsa er mulig a leve her, sier fenriken som
gikk rett fra 60 timers-Ieaven pa vakt som
Vaktkommand0r.

- Frister turen til gjentagelse?
- Selvf0lgelig. Na gjelder det bare a

spare til neste tur, for selvsagt er dette ikke
turer for folk som er her for a spare penger.
Men for de som viI ha "g0Y, morro og kos"
som ikke ukjent F. N. soldat Harald Heide
Steen sier pa en kasset, sa er dette midt i
blinken.

- Men hva med kultur? RegIementet
for en 60 timer i Unifils regi sier at soldat
ene skal fa med kulturopplevelser pa slike
turer.

- Det fikk vi bestemt. Ogsa mat og
drikke er kultur, og selv om jeg ikke klager
pa maten her i Norbatt, var det et dmm
mema1tid som ble servert en av kveldene.
SrerIig for oss som ikke h0rer tiI den garde
som far servert frokost pa sengen av kj0k
kenet her i Saqi.

- Sparte pa konfekten?
- Ja, da ringte jeg til min kjrere utvalgte

hjemme i Norge pa noteringsoverf0ring
og det hele. Dermed sa kunne ogsa jeg til
slutt karakterisere nat ten som tilfredstil
lende.

- Men kan man regne med skikkelig
service i Tel Aviv?

- Om man kan. Ryktet had de nok
gatt foran oss om at en ny bataljon med
friske krefter og Iysten pa livet var pa pIass
i Libanon. Sa bade kelnerne, hotellene
og den litt lettere garde var pa plass med
en gang vi arriverte metropolen - Den
lettere garde?

Vel, det gjaldt jo ikke alle da. SeIv var
jeg bare pa byen, men ble selvf0Igelig sa
oppg10det at jeg ikke sparte pa konfekten
da jeg kom tilbake til mitt hotellvrerelse
ut pa natten 4.

Kjempefestlig, sier en smilende men ty
delig trett anonym fenrik etter sin f0rste
60 timer til Tel Aviv. Det var en week-end
med mat, vin og kvinner, sa velferden har
all rere av et opplegg som ville vrert et minne
for livet hvis vi bare hadde husket litt
mere av det som foregikk.

En opplevelse var det ogsa a pmve Uni
fil solreisers nye solskinnsbusser med air
condition som selv ikke norsk fe1tuniform
kunne sta i mot pa turen til Tel Aviv. Og
med en reiseleder som i det sivile er
utdannet sosionom, kunne det ikke ga
galt, selv for de som vaget seg litt mere ut
pa livet enn jeg gjorde, forteller fenriken
tydelig beskjeden til BB.

ARNE SOLBERG, Elverum,
ambulansesjafor og hjelpekokk.
- Hei mor og far og selvsagt Lill Anita i Bado,
samt marinegast Tom Myklevik. - Min spesielle
hi/sen ma were: Det blir ikke .la mye ambulanse
kjoring om dagen - jeg lager mat istedet ....
(ikke le dere ihjel. De sam spiser maten lever
enna.)

KOLBJORN SJOSEH, Lavangen,
administrasjonsassisten og sjafor.
-Tiden gar fort, sier Kolbjorn og hi!ser ti! mor og
kjente hjemme i Lavangen. - Haper dere har det
kaldt og guffent hjemme. {Noen fordommer ma vi
jo ha her nede}. Enna har han ikke bestemt seg
for hvor ferieturen gar, men lover a sende kart ...

-I· Kaptein JOHAN BRE/V/K, Molde,

sjef i gruppe Blat.
Nar han pa denne miiten far anledning ti! a hilse

hjem til kona Bodi!, sonnen og datteren klarer vi
samtidig a "rive ham los" fra a tenke tjeneste.
Dermed /ikk vi vite det vi spurte om, nemlig at
han tar kona med ti! ferie i Ei!at.

ATLE TlLLREM, Bronnoysund,
-Kjcere Solfrid, Hi!de og Tomas. Jeg gleder meg
hemningslost ti! vi mMes pa Kypros i marso Husk
endelig pa a ta med nok penger, pass og lotion,
forteUer Atle og vi .Ier tydelig et lurt glimt i oynene.

6 i Blat:

Min hilsen til....

STEEN RUUD, Asker, kokk.
Han ber 0.1.1 spesielt hilse til Olav {Gundheim}
sam avtjener verneplikten i Stavangeromradet og
selvsagt foreldre og aUe kjente i gamlelandet. 
Forsvaret er kult - Iykke til med rekruttskolen,
din fersking.

Fenrik TOM-ER/K NOKLEBY, Drammen,
lagforer pa CP 5./2.
- Hold kjottkakene klare ti! jeg kommer hjem,
sier Tom-Erik og gleder seg stort ti! noen ferieda
ger i Norge has mor, far og sosken. Han ber 0.1.1

hi!se og si det er noe kaldt pa CP'en om natten,
men troster seg med at det er kaldere i Drammen.
Stay cool - soon back



Vi synes dette bildet pa en glimrende mater viser hvor trangt det var om plassen pa konsertene rundt omkring. Her i Tibnine var del ogsa mange som ble staende
utenfor i dorapningen. -Ja, busserullene /ikk latterdorene og latterbrolene ti! de helt store hoyder ....

Latterbrol og "busseruller"
i storform laget kjempeshow

-Om vi er forn0yd med dette velferdstiltaket?
Ja, her svarer jeg trygt pa vegne av alle som fikk
oppleve showet: Dette ble kjempesuksess, sier
turneleder og velferdsoffiser J0rgen Enger. Bare
en gang tidligere har det vrert bes0k av norske
artister og det var Sigbj0rn Bernoft Osa som be
s0kte S0r-Libanon i II-eren.

For Kar! Magnus Sj0en Oddvar Andreass og
Gunnar Andersen ble det fire meget opplevelses
rike dager, med 14 show i Tibnine, Naqoura,
Ebel es Saqi og ikke minst ute ved de forskjellige
posisjonene i gevrerkompaniene. - Vi har hatt
hektiske, men svrert opplevelsesrike dager, sier
Kar! Magnus. Men "araberne" fra Karm0Y
klarte seg godt og vi kan underskrive at de ikke
hadde mer pauser enn at de rakk a kj0re fra det
ene stedet og til det neste.

Bildet pa f0rste side ble tatt ved ankomsten til
det [0rste showet i Tibnine og sammen med de
glade musikanter ser vi Ingeborg Steinbakken,
Nittedal, Steinar Buruheim, Vinstra, Bj0rn Tvei
taras, Voss, Beate Andestad, Brondheim, Magnus
Liplass, L0ten, Einar H0ien, Alesund, Jan To
biassen, Oslo og helt til h0yre feltprest Svein Rad
dum, Vagamo i Gudbrandsdalen.

Showet ble gjennomfort 14 ganger pa de /in: dagene og en sUk mate afeire tirsskiftel pd vi! nok ogsdfrem
lidige kontigenter onske seg.
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Populrert bes9k i NORBATT:

CaUaghan handhilste
pa aUe han sa og IDotte

Ved ankomst til kp A ble folget motf av kompanis;efen, major RAGNAR BRATLAND, Her hilser generalen pdfenrik F.RANK SANVED. Drobak og ARNE
KJELL SKALEVIK, Sagvdg.

side 10 ---------------------------
Fortsettelse side 11

I stnUende hum0r sjarmerte han
hver eneste FN-soldat han m0tte
pa sin rundtur i NORBATT AO.
Det var tirsdag 28 desember ge
neral og sjef for UNIFIL William
Callaghan bes0kte flere av vare
posisjoner i gevrerkompaniene,
men f0rst og fremst byen Chebaa
som denne dagen var hensikten
med hans bes0k.

Han ble selvfolgelig tatt hjertelig imot av
nordmennene, men ikke minst lokalbefolkningen
hadde sett frem til besoket og de ga uttrykk for
oppriktig stolthet da han kom. Mer enn 50
speidere stod oppstilt i full uniform og giv akt
for a onske velkommen. Foruten blomster fikk
han av byens befolkning overrakt en stor vannpipe
for de lokale myndigheter inviterte til katfe.
Tilstede her var ogsa byens medlem av parla
mentet, herr Mounife Al Chapib. Etter den opp
levelsesrike formiddagen gikk turen videre med
helikopter over 4.14.BRA VO og ned til Kafr
Hamam. Herfra gikk turen videre med bil og,
det ble nytt stopp pa 4.8.ALFA. Videre til 5.22
for han dro over til 5.23 og helt opp til toppen i
byen Kaoukaba hvor han og pratet lenge med
gutta pa 5.24.BRAvo.

-Velkommen general. sa mer enn 50 speidere da William Calaghan kom til Chebaa. Her sammen med
oberst Birger Gunvaldsen og den sivile tolken. I bakgrunnen troppsjefen i Chebaa loyntnant Erik
Lindauister fra Mdlselv.

BLUE BERET



Pd lagsposisjonen til. 3. lag. 2. tropp i Chebaa tra/f han fra venstre: ANDERS HAUGEN, Dombds, JAN AGE STIGEN, Oslo, JAN ATLE TISLEVOLL, Fi
tjar og TORLEIF TORGERSEN, Farsund. Her ogsd sammen med oberst BIRGER GUNVALDSEN, Kristiansand.
Som alle andre han hilste pd mdtte karene fortelle hva de drev med i det sivile og hvordan de trivdes.

Tidssjemaet var allerede overskredet da han
kom til Blat og 5.8 hvor Callaghan spesielt ble
orientert om situasjonen etter at omradet na er
overtatt etter NEPBA TT. Turen skulle sa gatt

Sanggruppe
fra FijiiNORMAINTCOY

Sentralt pIassert i UNIFIL's vestre ansvarsom
n\de har verkstedkompaniet en svrert viktig po-

rette veien til Saqi med lunch og retur til Naqoura,
men pa skytebanen var det folk og et nytt stopp.
Uho:vtideIig, men velformulert minnet han om
hvor viktig det var a holde skytetreningen ved

posisjon. Trenger man hjelp for a reprarere
bilen, vet man at gutta og jentene her star til
tjeneste. Og en av de bataIjoner nordmennene
virkelig har fatt god kontakt med er Fiji-bataIjo
neno

Vi vet ikke om det er takk for hjelpen som far
gutta tiI a ta med seg guitaren og underholde i
Tibnine, men ihvertfall fortelles det at de stilIer
opp om man onsker de!. Populrert var ihvert-

like, men vi haper alle at det ikke blir brukt for
vapnet andre steder enn pa skytebanen, sa han.

fall det besoket BB fikk vrere med pa. Srerlig
merket vi oss at deres medbragte nasjonald
rikk ble testet av svrert mange, men f0rst matte
Bergflodt selv smake. Vi spurte en av gutta
hvordan det smakte: - Ingenting, ja, jo, kanskje
det var noe kokossmak pa den grafargede drik
ken, sa han. Ihvertfall ble det en lang kveId med
mye fin musikk som det ble tydelig satt stor pris
pa.

- Hjertelig takkfor flott underholdning, sa sjefen for NORMAINTCO Y, oberstloyntnant Paul Chr.
Bergflodt (t.v.). og sammen med velferdsoffiseren, loyntnant Oddvar Helle (t.h.) takket han ved d
overrekke et krus som minne fra besoket hos nordmennene.

Allsang horer med og denne "kampsangen" fra
fra Fiji slo godt ano Neste gang kan den jo
brukes av og om norske soldater ....
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"Treet" forskriftsmessig pyntet
og hengt opp i soIveggen.

Julen ble blant de norske FN-soldatene feiret
pa svrert sa forskjellige mater. Noen kunne kle
seg i permisjonsuniform og ga til dekket bord,
andre fikk avl0sning fra vakt for a kunne ta seg
en kjapp matbit. SrerIig i uteposisjonene ble ju
ledagene feiret sreregent og uvant for Ola. Den
vanlige tjeneste matte pent ga sin gang, UNIFIL
fridager betyr life for de som direkte utf0rer opp
draget vi er palagt av FN.
AIIikevel ble julen feiret ogsa i uteposisjonene
etter rapportene a d0mme. Juletre ble pyntet, om
juletre i det hele tatt kunne fremskaffes, ribbe og
pinnekj0tt ble beh0rig tilberedt og solide rund
vasker ble iverksatt. Forberedelsene i de posi
sjonene BB fikk bes0kt ga klart uttrykk for at
jul skulle det bli uansett.

BB var fOr0vrig sa heldige at vi fikk tilbringe
julaften i en av uteposisjonene i kp. B's ansvar
somrade. For a ta konklusjonen f0rst, julehelgen
ble en opplevelse som vii bli husket inntil evetuell
senilitet gj0r sitt inntog i, forhapentIigvis, svrert
sa h0Y alder. Allerede tidlig om formiddagen
selve julaftenen var stemningen sterkt oppad
gaende hos fenrik Sven E. Hollekim og laget hans
pa 4-14B. "Juletreet" og julematen var ankommet
i tillegg til bokgaver fra forsvarsministeren og
"Ungdom i oppdrag". "Juletreet" bestod fOr0vrig
av tre granbarkvister plyndret fra et helt tre, men
norske var de og jul luktet de sa det var overhodet
ingen misn0ye a spore blant gutta. Kvistene ble
forskriftsmessig pyntet med bjelle og glitter og
plassert i solveggen. Solveggen ble nemlig benyt
tet bade julaftenen og ]. juledag. Skyfri himmel
og vindstille gjorde at temperaturen nadde fullt
ut akseptable h0yder ut pa dagen, selv om ikke
akkurat soloJje og badebukse ble funnet frem.

Maten blir i alle fall nes ten som hjemme ut
taIte lagets egen kj0kkensjef Jan M. Szabo fra
Molde. Kj0kkensjefen kastet seg straks over mat
fosyningene ved beItevognens ankomst for a kon
trollere megde og kvalitet. Menyplanene hans
ble fOr0vrig ivrig debattert og til slutt godkjent av

laget fOr0vrig. Ingvar Husdal fra Oppdal og Per
G. Moe fra Steinkjer mente fOr0vrig bestemt at 01
og akevitt var en tilh0rende del av julemiddagen
som ikke kunne komme inn under bestemmelsene
omkring gui beredskap. - Julaftenen burde disse
drikkevarene regnes som alkoholfrie. Moe og
Husdal fikk solid st0tte for argumentasjonen av
lagskameratene, men ettersom forsyningstje
nes ten tydeligvis ikke var informert om "avgj0
relsen" ble det vanskelig a fa de edle og urgamle
drikketradisjonene fra gamlelandet.

Sa opprant da selve kvelden med stor K.
Middagen ble inntatt under markerte nytel
sessukk og velvrerelyder, pakkene ble apnet-og
vaktskiftene gikk sin gang. "Juletreet" fikk vi
naturlig nok ikke gatt rundt ettersom det hang pa
veggen, na innenfor inngangsd0ra til lagsresiden
seno Litt hjemlengel fikk vel de fleste av oss i
jula, men som gutta i laget uttalte:-I uteposi
sjonene blir det liten tid til a fa klump i halsen
og dr0mme om Norge. Det b0r vel ogsa nevnes
at 4-14B i tillegg tiI den vanlige vaktbe!astningen
fikk en ekstraoppgave julaftenen. Julenissens
reinsdyr matte av klimatiske arsaker igjensettes pa
NORBA TTs h0yestliggende posisjon, og matte
fores og stelles for hjemreisen til Dovre.

Uteposisjonene merket ogsa pa annet vis enn
gjennom presanger og mat at det var ju!. Samtlige
posisjoner mottok en av juledagene bes0k av
bataljonssjef Birger Gunvaldsen, bataljonsprest
Helge Utaker og sine respektive kompanisjefer.
Bataljonspresten holdt i hver enkeIt posisjon en
juleandakt, tilsammen 25 andakter. Bataljons
sjefen var fOf0vrig til stede pa 24 av disse og
skulle etterhvert effektivt kunne assistere felt
presten. Dette bes0ket var for mange en stor op
plevelse. Julegudstjeneste ute og i gnistrende sol
skinrl, far vel de fleste av oss kun oppleve en
gang.

Bildet nedenfor er hentet fra julegudstjenesten
I. juledag.

Fenrik Swen Erik Hollekim fra Stord kunne by resten(I)jet,
Her servertr lagf0rer Hollekim Roy Arve SvendsenfraWab



Som seg h0r og b0r, ble julen feiret
pa tradisjonell vis ogsa i Verkstedkom
paniet i Tibnine.

Det var en annerledes ju!. Ikke sn0,
ikke f0r i nyttarshelga. Til alies store
overraskelse. Ikke minus 20 grader,
men gmnne, fine marker med bugnen
de frukthager fulle av appelsiner og
bananer.

Ikke noe rart at den norske julegra
na sa litt forfjamset ut der den sto midt
ute pa utstillingsplassn med cypresser
og andre eksotiske tner som naboer.

Men heilnorsk jul for del. Ribbe,
p01se og surkal, og juledram for de som
ville ha del. Gudstjenesten h0rer ogsa
med.

Dessuten var det pakker fra forsvars-

ministeren til alle, og telegram fra Hans
Majestel. Hvem andre opplever vel
slikt?

Likeve!. Om stemningen var h0Y,
lurte vel en liten tare eller to i 0yekro
ken hos noen hver mens lengselsfulle
blikk ble sendt nordover pa den m0rke
og stjerneklare natthimmelen .. Det var
noe, for ikke a si noen som manglel.
Det er rart med julekvelden, ogsa nar
den feires i Libanon. Arets siste kveId
ble feiret med reinsdyrsteik, festtale og
kompaniaften, og verken det voldsom
me regnskyllet eller den kraftige vinden
klarte a legge noen s<erlig demper pa
feststemningen. Ingen tvi!. Det var en
annerledes, men fin jule- og nyttarshelg
for alle iVerkstedkompaniet i Tibnine.

,;'et pa en skikkelig overraskelse iform av fenalar fra vestlandet.
!daberg, Ingvar Husdal og Jan Myklos Szaba.

Julematen ser ut til a smake. I kveId serverer befalet. Fra venstre: Seberg, Mae, Danielsen, Aasen
ag Wiik. Bak fatet, kaptein Haraldstad.

Spis na godt
alle sammen....

Sier den smilende fenrik lngeborg Stenbakken sam
her serverer julemiddagen i Tibnie. Og at appeti
ten er brukbar skul/e det vrere unodvendig a
presisere nrermere.



Irske sekke

piper under

nyttarsfest
i Tibnine ...

Ogsa pa nyttarsaften kunne vare venner i Tibnine
invitere til fest med internasjanalt underhaldnings

innslag. Denne kvelden var det besok av en under
haldningsgruppe fra den irske bataljanen og med
sine sekkepiper klarte de selvfolgelig a gjore nyt

tarsaften sa spesie!l at den vii ga over i historien
sam et morsamt minne. Vart bilde el' hentet fra

mannskapsmessa der arrangementet gikk' feilfritt

for seg.

o

... og pa
Tell Quezi

hadde de
karneval

Hadde en av de mange sivile fra vart omrade
kommet inn i messen pa Tell Quezi nyttarskvel
den, kunne nok forsteinntrykket bli noe sjokke
rende. Helt sikkert ville de stille seg sporsmalet
om de var kommet til et galehus.

Men det var bare personelIet pa 4-3 som ular
kerte avslutningen pa 1982 med et skikkelig kar
neval. Mange inntrykk fra det merliggende mark
ed pa Souq el Khan hadde nok pavirket en del
av festdeltagerne, men ogsa andre merkelige frem-

toninger lot seg se. Blant annet dukket samband
soffiseren opp som en UNIFIL utgave av
Reodor Felgen, mens kompanisjefen for anIedin
gen forsokte a kombinere det helt feminine med
et ytterst maskulint nrerforsvarsvapen.

Stemningen var helt pa topp, og kveldens vin
ner ble sambandsoffiseren, fenr. Foss og kanti
nekorp. Dagestad. Og etter a ha opplevet en
slik kveid, ma ingen komme a si at 1983 starter
opp uten en skikkelig markering hos KP A pa
Tell Quezi.

Galehus eller hva ? - Godt nytt ar.
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Tappmote med kontaktvansker. Fenrik
Fass, kokk S{ebo, fenr. Harsaker

BLUE BERET



·Stor norsk suksess
Under premieutdelingen etter MP-kompaniets sky
tekonkurranse i Camp Martin i Naqoura gjorde

fire av nordmennene stor lykke med sang og ut

kledning-eller for den saks skyld avkledning.
Fra venstre sersjant Odd Berntsen, Kristiansand,

korporai Odd Wrige, Tensberg, sersjant Stein Hau_

gen, lengst til heyre og korporai Arne Nekke med
hvit lang keffiah. Haugen somfor evrig er franarko
tikaolitiet i Oslo, var pa det norske laget som vant

pistolskytingen. Wrige ble nummer 2 individueit
etter omskyting med en finne. Tredjemann pa
vinnerlaget var sersjant B. Tvedt. Den norske

sjefen for MP-CO Y, Major Hermansen, som er et
lite UNIFIL i miniatyr slo ogsa til pa godt fere.

Han ble fjerde beste nordmann og kom pa 7.

plassen totalt. Det de/tok 60 mann fra 10 nasjoner.

Foto: Samuel Adjepong.

•I Naqoura

Eggende misse-show nyttarsaftenen
Nyttarsaftenen i spisemessen i Saqi kunne blant

annet by pa en sterkt opphissende oppIevelse i
form av et frapperende misse-show. Seks de1tage
re med h0yst ulike forutsetninger og fra forskjeI
lige avdelinger stilte tiI start i en fullpakket og
forventningsfull messe. DeJtagernes sexy antrekk,
sensuelle bevegelser og personlige utstriiling

gjorde valget svrert vanskelig for dommerkollegiet
som fOf0vrig syntes a ta oppgaven svrert sa seri0st.

Det eneste BB viI sette fingeren pa ved arran
gementet var deltagernes egen konkurransemoral.
Flere av disse fors0kte pa uanstendig vis a pavirke
dommerkollegiet. Bare en myndig inngripen fra

overdommer kaptein Finn Carlsen fra Hopen i
Bod0 sin side forhindret en upartisk misse-karing.

Karet som Miss ble Jens Grini fra Hadeland.
Som terner ble Ole Morten Thorsvik fra Levanger
og Sven-Otto Stave fra Larvik, plukket ut av
juryen etter til dels hissig diskusjon blant jury
medlemmene.

Lekre legga og lar ble presenter for et "rent"publikum nyttarsafrenen i Saqi. BB presenrerer her de seks de/ragerne. Ikke rart juryen brukre lang tid og kom i
oppheret diskusjon for a kare vinnerne.
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- Skal du ha ny treplog til oksen
eller trenger nye brukte sko, jakker eller
bukser, en ny ku, geit, okse eller nysla
ktet sau. Selvf0lgelig far du ogsa kj0pt
frukt, bakervarer, alt i plast, jalla-Ief
ser i de mange "gatekj0kken" og stof
fer, tepper o.s.v. Det vi skal skrive litt
om er markedet-Souq el Khane.

Markedet startet forsiktig opp igjen
i fjor sommer etter at det hele stoppet
opp pa grunn av krighandlinger i 1975.
Souq el Khane har store tradisjoner a
ta vare pa og hit stmmmer handelsfolk
fra hele S0r-Libanon hver tirsdag. Pa
vinterstid er trafikken forholdsvis liten,
men for hver uke fremover vii den ta
seg opp. Det betyr igjen at kp A og
spesielt CP 4-25 gar en meget hektisk
tid i m0te. Muligens kan libaneserne
takke FN-soldatene for at markedet
igjen har taU seg opp, men samtidig
ma vi takke oss selv for at vi 0nsker
gjennomf0rt h0yre-kj0ring og "norske"
parkeringsbestemmelser i omradet.

Vel, det mest fasinerende er likevel
folkelivet, handelen og slaktingen. Her
kunne enhver norsk slakter here me
get ... Vi t0r ikke si mer for da kom
mer helsedirektoratet, men n0yer oss
med a sIa fast at "griseri" er det ikke
og her tar man vare pa alt som kan
brukes. Som bildene viser tri ves folket
og vi far bare hape at det bltr god om
setning ogsa i sommer.

Ja, han ble kvitt alle de nye treplogene denne han
delsmannen som var pa Souq'en denne tirsdagen.
Og rro oss nar vi sier et det var skikkelig handverk
og alrsa ingen spiker ...
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Hallvard Sigurd Ims fra Sandnes og Rolf Gunnar Reisamen fra Vestre lakobselv forhandler her om kjop
av en Iiten lommeradio, men 70 kroner synes de var for mye denne gang.

Sjefen i kp A, major Ragnar Bratland kjoper idag lunchen ute, mens loytnant Tor Greger Hansenforetlek
ker a vente ...

Nyhetstips

telefon 49
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Hammerstad og Colding:

-UNIFIL er svrert viktig for
fredsarbeidet her i Libanon

-Vart beS0k her hos de norske FN-soldatene
har bekreftet at UNIFILs rolIe som fredsbe
varende styrker er meningsfylIt og spilIer en ve
sentlig rolIe i det arbeidet som na gj0res pa
mange plan for igjen a skape fred i Libanon.

Noe av det som har gjort sterkest inntrykk pa
meg personelig var a se minnesmerkene over de
nordmennene som har falIt i fredens tjeneste,
sier statssekretrer Oddmund Hammerstad i For
svarsdepartementet til BB.

Han understreket videre at han pa rundturen
til de norske posisjonene finner en meget hoy mo
tivasjon hos mannskapene ogsa na etter den is
raelske invasjonen. Foruten Hammerstad var
statssekretrer Kjell Colding ved statsministerens
kontor og generalloyntnant Rolf Eios pa et tre
dagers besok hos samtlige norske avdelinger.
Alle er medlemmer i det regjeringsoppnevnte
Libanon-utvalget som blant annet innstiller oven
for regjeringen i saker som vedrorer UNIFIL og
de norske FN-styrkene. Delegasjonen hadde f1ere
moter med Libanesiske myndigheter. Foruten
president Amin Gemayel motte de forsvarsmi
nisteren og utenriksministeren. Samtalene her
dreiet seg spesie1t om Norge og Libanons syn
pa den aktueIle politiske situasjon, og herunder
eventuell mulighet for a endre mandatet.

Kjell Colding forteller at de her nede har fatt
mange nyttige informasjoner og begrunnelser for
standpunkter som senere viI komme opp og bli
droftet i Libanonutvalget. I sin tur viI utvalgets
innstilling danne grunnlag for regjeringens stand
punkter. Colding har spesie1t merket seg at det
na er behov for en lang forlengelse av mandatet.
Begrunne!sen er ogsa at de mange korte pe
riodene man na hatt vanskeliggjor budsjettarbei
det oq den langsiktige praktiske drift i UNIFIL.

Hammerstad trekker spesielt frem at man po
litisk arbeider for a fa endret mandatet til UNIFIL
slik at det blir meningsfyllt.-Det er antagelig
urealistisk a regne med at vi skal fa dette til i
denne omgang. Derfor er det gledelig a kon
stantere at man ogsa kan gjore en god jobb in
nenfor det mand at vi na har. Dette gar forst
og fremst pa a bygge opp under de sivile liba
nesiske myndigheter. Ikke bare sentralt, men
ogsa loka1t ma de hjelpes til gjenskape sin auto
ritet. Dette kan man bidra til i dag og srerlig
forstar jeg at man i NORBA TT har lykkes med
da man her har sett dette som en viktig del av sin
arbeidsfilosofi, sier Oddmund Hammerstad.

En overaskende nyhet fikk det selebre bes@k da de kom ti! 4.27BRA VO
HERLOF BENJAMINSEN JR.fra Troms@ kunne bekrefte at han har produsert
denne hengek@yen selv. Kunnskapene har hanfrafiskermilj@et hjemme, men vi tror
like vel at de fcerreste har slikt hdndlag med hyssingn@stet. lmponert ble ihvertfall
statssekretcer Kjell Colding (t. v.) generall@yntnant Rolf Eios og statssekretcer
Oddmund Hammerstad. I midten bak skimtes fenrik Asle Bj@rnstad fra
Berger utenfor Drammen.

EIOS: -Beredskapen i
kontigenten er

denne
meget god

Generalloyntnant og stabssjef i Forsvarets
Overkommando, Rolv Eios, besokte na Sor
Libanon for sjette gang. - Ogsa i den si
tuasjon vi na har gleder meg a se at bered
skapen er fullt pa hoyde med hva man tidli
gere har hatt under andre forhold, sier Eios
til BB.

Han fastholder imidlertid sitt tidligere
standpunkt om at UNIFIL i dagens situa
sjon kun ligger i beredskap og sett fra mili-

trert norsk synspunkt burde pengene vrert
bedre anvendt.

Eios standpunkt er altsa et annet enn hva
statssekretrerene og de politiske myndigheter
i Norge gir uttrykk for. Begrunnelsen for
hans standpunktet er at de midlene som na
brukes i Libanon burde kanaliseres til a bygge
opp norske mobiliseringslagre.

Befal og mannskaper i de norske FN
styrkene gir etter hva BB erfarer klart uttrykk

for at UNIFIL ogsa i dagens situasjon spiller
en vesentlig rolle i fredsarbeidet og har en
meningsfyllt tjeneste. Det pekes spesie1t pa
at man i det norske ansvarsomradet ikke har
hatt noen konflikter med lokalbefolkningen.
Snarere tvert imot klarer man a fa folk til a
f1ytte tilbake til sine hjem og i samarbeid
med sivile myndigheter hjelper man til a
bygge opp under de Iokale myndigheter og
deres autoritet.
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Ute hos gutta pii 4.9.ALFA ble det full "inspeksjon" og fra venstre .Ier vi KJELL AGE GAUNDAL, Sniisa, PAUL JOHN GRAABERGET, Opphus.forstekon
sulent i UD PETER R/EDER, oberst BIRGER GUNVALDSEN, statssekret(J?r ODDMUND HAMMERSTAD, statssekret(J?r KJELL COLDING,lagforer,
fenrik KAI SI VER TSEN, Steinkjer, generalloyntnant ROLF EIOS og kompanisjefTORLEIF OLAI HANSEN fra Narvik.

I-ore har stadig gode tilbud:
Idrettsaktiviteten er
svrert hoyt prioritert

o 1.32.48
4 1.33.17
4 . 1.40.07
2 1.40.47
2 1.41.37
2 1.42.13
2 1.42.57
6 1.43.30
o 1.44.04
2 1.46.36
6 1.46.45
2 1.46.51
8 1.49.57
2 1.55.01
8 1.56.35
6 2.03.47
4 2.07.38
4 2.10.50
4 2.11.02
6 2.11.21

o 1.32.37
2 1.32.53

o 1.51.20
o 1.54.34

3
3
6
6
o
o
o
6
3
3
3
6
6
o
9
o
3
6
o
6

3
3

o
3

3
o

6
6

3
3
6
o
3
o
3
6
9
9
9
9
9
9
3

12
12
9

12
3

o
6

6
9

12
3
3
9

12
9

12
6
6
6
3
6
3

12
9

12
12
12
9

12

Avst Skyt KartI Meld SluttidMiil
opp

6
4
2

10
2
4
4
4
2
4
4
2

10
4
6
8
8
4
6
6

4
6

2
4

Lops-
tid

1.08.48
1.16.17
1.19.07
1.13.47
1.22.37
1.27.13
1.21.57
1.15.30
1.24.04
1.22.36
1.21.45
1.21.51
1.13.57
1.28.01
1.21.35
1.25.47
1.28.38
1.35.50
1.40.02
1.38.21

1.21.37
1.14.53

MEKTR
STKP
MEKTR

Kp/Tr

STKP
KPA
STKP

STKP
HUNDETR
KPA
HUNDETR

I. FENR STALESEN HUNDETR
2. 1125 ERIKSMOEN STKP
3. 1509 SIVERTSEN MEKTR
4. 0610 HELLUM STKP
5. FENR OP0YJEN KPA
6. 0333 BUVIK MEKTR
7. FENR BJ0RNSTAD
8. 1667 RENNA
9. KAPT HAUGSDAL

10. 0185 VINGEN
11. 0096 DULLUM
12. 1608 BOLSTAD
13. 1299 MELLBY
14. V/K JAKOBSEN
15. 1361 HELGESEN
16. 1629 MAUSETH
17. V/K NILSEN
18. 1739 ANDERSEN
19. 1505 M0RK
20. 0984 STAVSETH

KLASSE III (t.o.m. 42 ar)
I. LT ST0RE KPA
2. LT ANDERASSEN BNSTAB

KLASSE IV (t.o.m. 49 ar)
I. KAPT FALKEVIK BNSTAB 1.38.20
2. LT ERLANDSEN HUNDETR 1.36.34

Makstiden for infanteriknappen klasse II er 1.57.00
" III er 2.08.30
" IV er 2.15.00

KLASSE II (t.o.m. 34 ar)
Pl. Grad/ Nr Navn

-Jeg er godt fornoyd med akfiviteten pa
idrettsfronten si\langt. sier idrettsoffiser Roald
Solvik til BB. Marsjmerkepr0ven samlet 40
deltagere og Julemarsjen fikk hele 105 til a
ga den 13.5 kilometer lange loypa.

28 og 29 januar skal NORBA TT arrangere
UNIFIL-mesterskap i bridge. NORMAINT
COY har tradisjon tro sagt seg villig til a
sti lie lokaler til disposisjon og dermed tar
nordmennene et felles 10ft i denne sports
grenen hvor de ogsa har laubrer a forsvare.

Ellers er vollyball-turneringen mellom trop
pene i full gang og ut fra disse kampene skal
bataljonen ta ut sitt lag til UNIFIL-mester
skapet.

I NORBA TT er man ogsa igang med
sjakkturnering og den kjores na som eup. De
beste gar videre til serien.

Idrettsoffiseren forteller videre at det om
kring hver fjortende dag sendes ut en idrett
smelding om de forskjellige aktiviteter og
spesielt gjor han NORMAINTCOY og
NOCO-folk oppmerksom pa at de er hjertelig
velkommen til a delta.

Vi bringer her resultatene fra lnfant::rilopet
21 desember og det vil bli et nytt lop noe
senere i ar.
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Forsvarets morsomste mann
•I BB:

25094231712 i egen hoye person. RAGNAR PE
DERSEN, bosatt i Fredrikstad, forteller at bildet
er noen ar gammelt og fra hans noe mer sexy
periode ...

NlFh, nye anklets! Dere er glFrne altsa! TUSEN
TAKK mor og faro

sielt mange offisersemner fra det distriktet ak ku
rat pa den tiden), forteller JOKER f0r han gar
over til sitt mer alvorlige forhold til Forsvaret.

- Her har jeg mer blanede f0lelser. Jeg me
ner, det er sa idiotisk med krig og alt det der,
men samtidig har jeg en merkelig og stor, tror
jeg, sympati for yrkesmilitrere som befinner seg
i en ja, nes ten absurd situasjon, som ma vrere
ganske anstrengende til tider .. Jeg mener, de
har et yrke som de helst ikke skal utf0re (det haper
vel biide de selv og vi andre), pa ordentlig mener
jeg. Men tjenesten i FN-styrkene er alvorliq nok
og arter seg annerIedes enn det jeg her tenker pa.
Picture

Som man ser av tegningene vi har trykket pa
denne siden har han bak seg en grundig studie av
arbeidet i Forsvaret. Hans streker er ogsa tilpasset
FN-tjeneste, men enna har ikke JOKER satt sitt
ben innenfor vart AO.

Men tilbake til hans egen f0rstegangstjeneste.
Hva skjedde etter at du kom til E-staben?

- Ja, da begynte det a skjrere seg ... for det
viste seg at jeg av en eIIer annen grunn var plukket
ut som pr0veleder pa sesjon (jeg vet jo ikke om
det heter det na lenger). Jeg ble altsa kommand-

ert opp i Sannergata til Forsvarets psykologiske
for a utdanne meg som pr0veleder. Og det ble
jeg-miraklenes tid en enna ikke forbi. Men
etter sterkt patrykk fra Deres rerb0dige, som ikke
har noe imot a innmmme at han en en hjemmek
jrer reddhare uten akkurat a skryte av det, ble
jeg satt i reserven, og kunne vende tilbak", til mine
go de dager i E-staben. Der blejeg til dimmedato,
bortsett fra et tre ukers vikariat som pr0veleder
pa Elverum og Trysil. (Jeg vet ikke om en eIler
annen statistikk kan vise at det dukket opp spe-

Er ikke dette en litt pompos avskjed? Du skal
jo bare pa 60-timer.

JO KER -hilsen
til Sor-Libanon

Og med platen "dikkedikk og dudelei nti skal gutten
sove", gar en hilsen Rudolf Gundersen i Rachaiya
fra mor som ber ham huske ti alltid ha torre sokker.

For oss i BB er det en glede a presentere JO
KER. Han vi aIIe kjenner fra Forsvarets Forum
(tidligere Mannskapsavisa). I korte trekk er hans
miltitrere karriere rekruttskole pa Heistadmoen
62I63-at selvf01gelig i "subben", skriver han og
fortsetter: -Etter 14 dager (eIIer var det tre uker?
tiden gar jo sa fort i sprengkulda ved Kongsberg),
blejeg sendt til E-staben pa Akershus. Her ligger
kanskje-bokstavelig talt-hemmeligheten bak
min smule kjennskap til Forsvarets mange faset
ter. Jeg var nemlig en blanding av 6rdonans og
cosmic top secret karttegner, sm0rbr0dhenter
m.m.

IiI

-4 punkteringer, osende regnvlFr, fish-fingers til
middag, tapt 50 dollar i poker, avslatt 60-timer,
fordeleren o(ielagt, na mangler det bare at NOR
MAINTCOY har stengt sti vi ma ga til NOR
BATT.

Kjrere BLUE BERET ... Slik Iyder et av bre
vene vi forIeden mottok og straks tenkte vi, er
det fra Tibnine tro? Men nei, det var fra Forsva
rets morsomste mann. Han heter RAGNAR
PEDERSEN og i brevet slar han med skam fast
at han er sivil og: -Offisielt heter jeg 250942
31712. Har en praktfuII kone, tre Slimner (frem
tidig f0de for Forsvaret) og en katt, nesten to.
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Bibelturen inneholder "alt"
Kapernaum ved Geneseraretssj0en,

Jeriko, D0dehavet, Jerusalem og Betle
hem. Navn som i alle fall er kjente for
de f1este av oss, og som for mange be
tyr noe srerskilt. Steder som svrert fa
nordmenn far anledning til a bes0ke,
men som for FN-soldatene i Libanon
absolutt er innenfor rekkevidde. Den
kanskje beste maten a bes0ke disse
stedene pa er gjennom en pamelding

til en av de organiserte bibelturene som
feltprestene i NORMAINTCOY og
NORBA TT arrangerer.

Tidlig, svrert sa tidlig etter BB's mor
genhum0r, om morgenen 13. desember
la bataljonsprest Helge Utaker ut pa
NORBA TT,X's f0rste bibeltur. Med seg
hadde han omkring 20 forventnings
fulle og allerede litt permisjonshungri
ge ekspedisjonsmedlemmer. UNIFIL-

buss med esler istedenfor hester under
panseret til tross, deltagerne gledet seg
tydelig.

Av turens f0rste dag tilbringes litt
mye av tiden i bussen, dog med jevn
lige pauser og innslag av severdigheter.
F0rste stopp foretas 200m under ha
vets overflate, i Kapernaum ved Ge
nesaretssj0en. Dette er stedet hvor ar
keologene med stor sikkerhet mener a

Del er klarl al for meg sam er personlig krislen er del noe hell s(eregenl a fa bli med pa en bibeltur. David S/attebrekk fra Karmoy ser mot Getsemane fra
olj~berget.

Toff konkurranse i Dodehavel. Hvem dykker dypesl? Vinnerne av slevnel fikk BB nalurlig nok ikke avbi/det under selve prestasjonen, la mann befinner seg
her like under overftalen. Tredjemann derimaI hadde slore og synlige problemer med a komme seg under.
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men ren og fristende badestrand med
tilgang pa Middelhavets b0lger fant
vi ogsa, og enkelte hardhudede vikin
geretlinger tok seg en skikkelig SV0m
metur i de salte vover. BB stilIer alli
kevel sp0rsmalstegn ved pastandene om
det varme van net. Etter en, i alle fall,
forfriskende dukkert gar turen via Na
sareth tilbake til Saqi. Dessverre bare
sa altfor tidlig.

Bibelturen koster 100 dollar og sum
men inkluderer maltider, hotellopp
hold, transport og inngangsbiletter.
Gode avtaler gj0r dette mulig, summen
er nemlig meget lav med tanke pa hva
som gis igjen for utlegget. Turen er alli
kevel ikke noe utpreget avslappende
arrangement, men myntet pa de som
viI vite litt mer om det omradet de be
finner seg i enn det som har med bar-og
restaurantliv a gj0re. Bibelturen er en
STOR opplevelse.

medlemmene etter utsagnene a d0mme.
Via-Dolorasa, Oljeberget, Getsemane,
Klippemoskeen og souken (markedet)
er severdigheter ogsa for de som ikke
hadde historie som favorittfag pa sko
len. Det st0rste problemet Jerusalems
dagen er vel mermest a fa sortert det
vell av impulser den enkelte mottar i
10pet av en alt for kort dag.

Turens siste dag starter i det sakalte
"Holocaustmuseet" hvor den evige
flamme kontinuerlig brenner minne om
j0denes sjebne under siste verdenskrig,
mens en adskillig rnindre dyster· fort
settelse av reisen finner sted i Cresarea.
Denne kombinert romersk-og korsfa
rerpregede byen har virkelig sjarm.
Blant romerske teater, vaktttarn (OP
tarn?) og bad ligger idag sma restau
ranter med lekre menyer og enda mind
re forretninger for de som matte ha
penger igjen etter Jerusalem. En liten

Bataljonsprest og, for anledningen, guide. Helge Utaker sam opprinnelig er artillerist stiller seg noe
tvi!ende ti! romernes artillerigranater oppe pd fjellfesningen Masada.

bibelhistoren er
den storste opplevelsen

Annen dag er i sin helhet viet til Je
rusalem og en liten avstikker ti1 Jesus
f0dselsted i BetIehem. Jerusalem er
byen som dekker de fleste interessefe1t.
For religi0st eller historisk interesserte
er byen et toppsted i verdenssammen
heng, for handlelystne er stedet en livs
farlig felle og for dem som foretrekker
natteliv eksisterer ogsa muligheter.
Byen er i alle fall verd bes0ket og gjorde
et uforglemmelig inntrykk pa bibeltur-
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ha fastslatt beliggenheten av disippe
len Peters hus, et hus Jesus selv over
nattet i ved flere anledninger. Etter
denne korte avstikkeren fortsetter rei
sen ned gjennom Jordandalen uten de
helt store opplevelsene, dette grunnet
det monotone landskapet. Dalens be
tydning som landbruksomrade kommer
allikevel tydelig til syne, dalbunnen
dekkes av frodige marker med til dels
gigantiske anlegg for kunstig vanning.

Turen her avbrytes av et kort men in
teressant opphold i Jeriko. Denne byen,
som skal vrere verdens eldste, er vel
best kjent fra bibelhistorien for sine
bymurer av heller ringe kvalitet. Mu
rene raste jo som kjent sammen etter
litt kraftig hornmusikk. Her kan man
ved a ga litt utenfor de mest opptrak
kede turiststiene finne opptil flere tu
sen ar gamle potteskar.

F0rste dags h0ydepunkt kommer
imidlertid ikke f0r vi befinner oss 400m
under havets overflate nede ved D0de
havet. Det omkringliggende landska
pet, og "havet" selv, er sa d0dt og
goldt at dette i seg selver fasinerende.
Og self01gelig benyttet flere her an
ledningen til a seg en dukkert i verdens
salteste innsj0.-Kjempeg0Y var en av
kommentarene. Gledesuttrykkene ble
senere sterkt moderert, etter at ved
kommende fikk, det tidligere omtalte
svrert sa salte vannet i 0ynene. En del
andre uttrykk av mer tvilsom karakter
ble imidlertid benyttet, (Disse er fjer
net av redaksjonen. RED). Etter be
s0ket ved det d0de hav og fjellfestnin
gen Masada vendte vi nesen mot Je
rusalem og hotel American Colony.

Hotellet som huset oss i to netter er
av h0Y standard, tar godt vare pa gje
stene sine, og har en helt spesisll at
mosfrere som har gjort stedet til en in
ternasjonal m0teplass. Verdenspressen
er kjent for a benytte seg av hotellet,
og havnet dermed i godt selskap med
BB's utskremte medarbeider.

men



Holocaust
Holocaust-museet eJler Yad Vashem er Israe

lernes eget minnesmerke over de omkring seks
millioner joder som ble likvidert under den annen
verdenskrig. Museet baserer seg forst og fremst
pa bruk av bilder, tekst og kunst og mindre pa
gjenstander. I et eget bygg brenner en "evig"
flamme som Iyser utover navnene pa de forsk
jellige konsentrasjonsleirene, og museet kan tilby
et tilnrermet fullstendig register over ofrene fra
disse leirene.

Museebesoket var utvilsomt en av de sterkeste
opplevelsene for bibeltur-farerne, effekten av isrer
billedbruken var tydeligvis virkningsfull hos .de
aller fleste. Stedet gir et dystert men realistisk
inntrykk av en uhyggelig periode av verdenshisto
rien.

Masada, fjelIfestning med
blodig historiebakgrunn
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- Masada skal aldri faIle igjen. Slik
lyder soldateden til spesialavdelinger
av det israelske forsvar, og eden av
legges pa fjelIfestningen Masada som
er et av stoppestedene pa bibelturen.
Masada er et gigantisk monument over
oldtidens byggekunst, krigskunst og
krigsmot.

Under det store j0diske oppf0ret mot
det romerske overherred0mmet under
keiser Nero, var Masada den siste fest
ningen som falt. Romeme beleiret ste
det i nrermere tre ar med store tap, f0r
en enorm rampe som gjorde det mulig
a storme stedet var ferdigbygd. Den
romerske seieren fikk imidlertid en bit
ter bismak. De vel 900 forsvarerne,
medlemmer av den j0diske motstands
bevegelsen, begikk koIlektivt selvmord
for ikke a la seg tilfangeta levende av
general Silva og hans tropper.

Deler av Masada er meget godt be
vart og restaurert. Turen opp til toppen
foregar ved hjelp av taubane, elIer om
man har tid og liker infanteriets hoved
fremkomstmiddel, til fots. Utsikten fra
selve festningen er ganske enkelt fanta
stisk. IkIart vrer kan man se nesten hele
D0dehavet med de omkring\iggende
omrader. Ikke vanskelig a forsta at
Kong Herodes valgte Masada som ste
det for bygging av to palass, luksu
ri0se bad og et nrermest uinntagelig
fort.
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Humanitrert arbeid er hoyt prioritert
Salangt midler og arbeidsinnsats rekker til

0nsker den norske FN-bataljonen a hjelpe sivil
befolkningen med n0dvendig humaitaert arbeid.
Flere prosjekter er ogsa idag under arbeid i NOR
BATTs ansvarsomrade. Bildet av den glade ar
beidsgjengen er hentet fra innspurten pa skole
bygget nedenfor Norbatt plass i Ebel es Saqi.
Etter at initiativet ble tatt og arbeidet pabegynt
ble ogsa UNICEF koblet inn i bildet og har buds
jettert med vel 80,000 kroner.

Skolen er allerede i full virksomhet og for oss
som sa bama komme med f1yttelasset fra sitt mid
lertidige tilholdssted var det litt uvant a oppleve
den store glede det var for dem a hjelpe til med
f1yttingen. Na er de vel installert og er mer enn
30 elever i et klasserom pa vel 20 kvadratmeter.

Humanitaeroffiser i NORBA lT, major Helge
Utaker forteller at skolebygget kom i grevens tid.
Bare det siste aret er det kommet 70 f1ere skole
bam enn aret f0r.

Na ved arsskiftet fikk bataljonen nye 180,000
kroner fra Utenriksdepartementet og disse skal
blant annet brukes i Blat (ansvarsomradet vi har
overtatt etter NEPBA TT). Her arbeides det
f0rst og fremst med a fa til sko)ebygg. Ellers vi)
midlene ga ti) istandsetting av sivile boliger, kirker,
litt asfaltering og annet n0dvendig arbeid som
man bestemmer seg for etter a ha innhentet 0nsker
og behov fra de lokale myndigheter. Na pa vinters
tid ma man ogsa yte st0tte tir fyring i skolebyg
gene.

Noen av de som har jobbet pd skoleanlegget er fra venstre murer Einar Martinusen, Vestero i Lofoten,
skoleelev Tor Erik Hamer, Notteroy, rorlegger Svein Hoksrud, Drammen og humanitl.l!roffiser Helge
Utaker fra Oslo.

Manedens sjarmtroll
Mdnedens sjarmtroll heter Timex. De fleste av oss har vel latt seg sjarmene av Timex og alle
vennene hans, og dem er det forb ... mange av, bdde titt og of te. Timex &Co. er ti! daglig/
nattlig i arbeid som vekkerur og hevdes d vl.l!reinnkjopt av UNIFIL noe BB ikke kan hverken
bekrefte eller avkrefte.
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Fortsatt
brannfare

Selv nar dette leses vii det rundt om vaerebehov
for a holde fyr i ovnen. Brannfaren er derfor
fortsatt tilstede, men det kan ikke bli sagt eller
skrevet nok om hvor viktig det er a passe ovnen.
Vi har i "vinter" hatt f1ere branner og brannti1l0p.
Det er vanskelig a si om noen kunne vaert unn
gatt, men det er helt sikkert at en paminnelse om
brannfaren er n0dvendig.

F0rst og fremst ma det alltid vaere folk tilstede
nar man fyrer. Det ma advares pa det sterkeste
mot a holde fyr i ovnene om natten. Rengj0ring
og vedlikehold er ogsa avgj0rende for at fyringen
skal virke riktig og man skal kunne vaere nogen
lunde trygg for a unnga ulykker. Sa vi bare min
ner om dette og hvor alvorlig konskekvensene
kan vaere. Tar det full fyr etter en eksplosjon i
din ovn er Jiv og utstyr i fare. Dette kan unn
gas, men du ma hjelpe til og s0rge for at forsk
riftene overholdes.

Send
Blue
Beret
hjel11!



NRK-korrespondent ODD KARSTEN TVEIT besokte NORBATT samtidig med nestkommanderende i
UNIFIL, brigadergeneral NOEL CHAZARAIN. Ti! hoyre oberst BIRGER GUNVALDSEN. Begge ble
intervjuet om sitasjonen i UNIFILs ansvarsomrade idag.

UNIFIL fra side 1
grensen til Israel. Men om det skulle skje en
endring pa mandatet nar det gjelder dette, eller
FN-styrken pa annen mate skal benyttes utover
det vi idag gj0r, betinger det ogsa at vi har folk
nok, sier oberst Birger Gunvaldsen til BB.

I Dagsrevyen hadde reporteren Odd Karsten
Tveit et lenger innslag fra S0r-Libanon 19. januar.
Her tok man for seg situasjonen for styrkene idag.

- Vi gj0r kanskje ikke en stor militrer oppgave,
men jobben var na ligner mer pa politimannen og
tollerens. Vi arbeider imidlertid malbevisst for
at sivile myndigheter igjen skal fa tilbake sin au
toritet, ogsa lokalt. Samarbeidet her er godt og
blant annet utf0rer vi humanitrert arbeid i samar
beid med de lokale myndighetene, sa Gunvaldsen
blant annet til NRK-medarbeideren.

Innslaget i Dagsrevyen hadde ogsa intervju med
nestkommanderende for UNIFIL, brigadegene
raI, Noel Chazarain, som nettopp da var pa be
s0k i NORBATT.-Var oppgave har naturligvis
endret seg siden invasjonen i fjor sommer. Man
datet sier klart at vi skal hindre folk fra a brere
vapen i ansvarsomradet. Men na har vi vrepnede
folk sammen med israelerne i vart ansvarsom
rade, men det ma legges til at vi ikke har noen
store problemer med det, sa UNIFILs nestkom
manderende til NRK.

Mandatforlengelen pa seks maneder viI pa den
annen side bety at en del praktiske saker na blir
lettere a ordne. Av budsjettnessige arsaker har
det med de korte mandatfornyelsene vrert vanske
lig a fa ejfektuert bestillinger av UNIFIL-mate
riell. Dette viI na bedre seg og Birger Gunvald
sen forteiIer til BB at vi na ma regne med at det
blir lettere bade med penger og materieIl. Forsk-

jellige typer reservedeler, utstyr til vedlikehold av
prefabrikerte hus, fornyelse av kj0ret0yparken og
f. eks. nytt velferdsmateriell som skajfes gjennom
hovedkvarteret i Naqoura b0r na kunne dekke

opp behov vi lenge har hatt. Han legger imidler
tid til at etter sa mange ganger med korte mandat
forlengelser viI det nok ta noe tid f0r alt kommer
iorden.

Halvparten av hele FN-styrken soker:

Omkring 30 pro sent
innvilges "rekapp"

Sa nrermer

tiden seg
for utdeling av

FN-medaljen

Antallet soknader om a fa va?reher i Sor-Liba
non ogsa i neste kontigent er pa ti!sammen 350.
Dette er altsa halvparten av de som na er i tjeneste
og omtrent samme antall soknader som sist. Da
innvilget man J 30 som na er her i denne konti
genten. Tibnine er ikke medregnet.

Sjefen for verkstedkompaniet, oberstloyntnant
Paul Chr. Bergf!odt, forteller at de .forst har so
knadsfrist for ste uken i februar. -Men erfaringen
viser at omkring halvparten vi! soke. For denne
kontigenten innvilget vi 37 av ea. 75 soknader, sier
Bergflodt.

Personello.ffiser, major Kare Kulsvehagen for tel

Ier at den store wknadsmengden nok har sammen
heng med vanskeligheter for a fa arbeid hjemme.
Men sokningen fra Norge er ogsa storo For a fa
"rekapp" er hovedregelen at den spesielle jobben

ikke kan fylles opp med sokere hjemmefra. So
kere som allerede har fatt innvilget en rekapp vii
stille bakerst i koen. Da foretrekker man sokere

Deadline
for innlevering av 5tOft til nes'e
nummer er satt til 10rda.g12. februar.
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som har va?rther tidligere, men har va?rthjemme oq
"oppnorsket" seg.

- Det er oppsettende avdeling-FDI 4-som

avgjor sokadene etter innstilling .fra tropp, kom
pani og bataljonen, sier kaptein Johan Moe som

midlertidig har tjenestegjort ved FN-kontoret for
han kom hit som assisterende personel/offiser. Han

legger ogsa til at mange soker rett og slett fordi de
Iiker seg og trives i jobben.

- En sVa?rtviktig moment for a sette opp en ny
FN-kontigent er det ogsa at man kan fa nedover

flest mulig som tar en periode. Det viser seg na
blant annet pa repetisjonsovelser hjemme at en pe

riode her nede gir feltmessig erfaring som man har
svrert positive erfaringer med. Faglig milita?r efar

ing far man mer av her enn hjemme og I eks. pa
jorsyningssiden drar man stor Ia?rdomav virksom

heten her. Det internas;onale miljo er ogsa en

utfordring, Andre lands arbeidsmetoder og sprak
er her stikkordene, forteller Kulsvehagen.

Tilsammen er det na 840 nordmenn i Sor-Li
banon.

MedaIjeparade - det smaker
"fugl" bare av navnet. Festi
vitas, ordenstegn bade over J0rgen
Hattemaker og Kong SaIomo.
F.N.'s medaIje for tre maneder i
fredens tjeneste. I Norbatt fin
ner medaljeparaden sted 23. fe
bruar. Hundetroppen 0ver pa
spreng for a vise sine ferdighe
ter ved paraden, og god mat viI
det vanke pa oss alle - Mde
gjester og oss "innf0dte".

Og det gar slag i slag for dem
som ma delta pa flere medal
jeparader i embeds medf0r. Bare
to dager etter finner medaIjepa
raden sted i Normaintcoy. 25.
februar stiller de opp i Tibnine
for a fa overrakt sin medalje
a fa overrakt sin medalje. Heller
ikke Norco's stab i Naqoura
blir glemt. De kommer til Norbatt
den 23 februar.
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