


Bursdags
barna
H er er bursdagsbarllamed runde ~T under
kontigent XVII. Oversikten
gjelder b~de Norbatt og Nor
maintcoy.
50 &:
Leif Einar Feiring 29/8
40 ~r:

Atle Solvang 30/1 ~.
35 &:

Tor StrOmsæther 2/10.'J
.. ". ' ~~. ~

Esten Kolstad 15110' ..
P~Hnge Aakervikcl1 h
Erlend Gjermstad )'6/8 t

~ ";'Y'

Harald-BjOrn KirkHus-21-18:'

30&:_

Knut Lia 30/9
John Hansen. 27/8
Frank Gangeskar B/Il
25 ~r:
Ole Petter Westerlund
21/10
Arvid Lie 15/8
Steinar Nordtug 17/6
Jarle BOrresen 30/11
SigbjOrn Nordmo 7/9
Steinar Masdalen 27/7
Viggo Fredheim 7/11
Ida Lerfald 16/11
Henry Klausen 13/9
K Trettengen 9/9
Lars Seljeset 4/8
Willy Haug 23/9
Terje Brandser 21/6
Tor Jenssen 25/10
Westerlund 21/10
Oystein Ellefsen 8/8
Kjell Sigurd Johansen 25/11
Harry Svendsvoll 8/7
Roy Samdal 30/6
Odd Magnus Fagerbakke
9/9

20 ~r:

Geir Tjelta 29/7
Brynjar Ulvatne 28/7
Stein Holsæter 23/7
Rune Dale 5/7
Ole Cato FOrisdal 22/7
Kenneth Gausen 20/10
Andre Fjeldstad 1/8
BjOrn Erik Mangen 22/11
Bengt Johansen 7/8
John Erik JOrgensen 21/8

Vet du at..
• Fra desember til mars ble

det tilkjOrt 4,5 million liter
vann til Saqi.

• Bataljonen har reservelager
for mat til &greie seg i 18-20
dager uten ekstra tilfOrsier .
• Over 135 befal og soldater

fra kontigent XVI har f~tt
rekap til kontigent XVII.

• Du f~r to og en halv dags
permisjon for hver avtjent
m&ned.
• Hvis du reiser hjem til

Norge p&leave, kan du trekke
frabillettpengene~p& skatt<;n.

-' < ',,",, " 0..: .~~~o

~DeV~gjeldetb!lre"a ta vare pa• - .... ~,'-' .~• .'.- o

~ill~ghefte} 'som~du~~aleg~e
'ved;'selvangivelsen for 1986."~'. ~", .' , ...

.--;Soldater' dg befal'i den nor
ske 'FN-styrken ringte for..
32809 kroner bare i april ~gri~'.
ed over Radio Norge.

UNIFIL-United Nations
Force In Lebanon.
Hovedkvarter: Naqoura.
UNDOF-Unltes Nations -Disengage
ment Observer Force •. '
Hovedkvarter: Damaskus,- '

UNTSO-Unltes Nations Truce Super-
vision Organlzatlon.
Hovedkvarter: Jerusalem.

, UNICYP-Unltes" Nations Force
Cyprus.
Hovedkvarter: Nicosia.
OGG: Observer.Group Golan.
OGL: Observer Group Lebanon.
OGB: Observer Group Beirut.

Preste
paret

Samme bosted og samme
jobb. Vi snakker om batal
jonsprestene og majorene
Kvalheim og Schmidt.
FOrstnevnte vel hjemme i
Norge, og sistnevnte etterhvert
varm i trOya som ny batal
jonsprest. Begge har bosted
saddresse Kristiansand.



N orbatt XVI har gjorten meget bra jobb.

Vi i Norbatt XVII overtar
en skute som ligger p~ riktig
kurs, og som har god seilfOr
ing.

Vi m~ nok regne med ~
baute noen ganger fOr vi kan
runde fOrste bidevindsmerke,
men vinden er stMig og
tauverk og sjakler er sjekket
og funnet iorden.

Norbatt XVII overtar en del
av det gamle mannskap.

Det er en fordel.

De kjenner leia og kan være
ved siden av n~r de nye skal st~
til rors for fOrste gang.

Og det er bra.

For her nytter det ikke ~ l~se
roret.

Til det er farvannet for
trangt og har for mange b~ser
og skjær. Hendelser som ikke
er mulig ~ forutsi kan fort op
pstt

Det kan være p~ patrulje,
CP, OP eller i kontakt med
fastboende. Da kan det kreves
nOktern og saklig vurdering,
fasthet og mildhet, hurtig
reaksjon eller t~lmodighet.

S~ vær v~ken og opp
merksom, og hold et skikkelig
fast grep om rorkulten. Det er
overm~te viktig at hver og en
setter seg skikkelig inn i alle
sine gjOrem~.

Ordrer, instrukser og
overenskomster m~ den
enkelte kjenne som sin egen
bukselomme.

Da blir en sikker p~ den
rette m~ten.

Da kan en takle riktig og
uten ~ nOle, de situasjoner som
oppst~r.

Hvordan en selv utfOrer sine
plikter ang~r i realiteten alle
andre.

S~ avhengig er vi av
hverandre.

Vi er alle i samme bk

Og vi skal jobbe SAMMEN.
Lykke til med
Tjeneste for fred.

Det er onsdag 28. mai. FN
flagget er overlevert til oberst
loset. Nå er det kontingent
XVII som styrer.

UNIFIL-sjefen, general Pons,
ankommer 8teinmyra sammen
med oberst Backer. Det er 8-3
XVI, major Orum som viser

Tor LOset
Oberst/sjef Norbatt XVII.



TA?

dagskveldene, sier Dahl, som
sammen med Alfheim venter

storinnrykk av radioen
tusiaster.

Kontakt velferden eller PlO
hvis du vil være med i Radio
Norbatt.

Radio Scorpion er Nor
maintcoys egen nærradio 
Norges fjerneste nærradio.
ForelOpig er Aage Stor heim
ansvarlig for radioen som i
skrivende stund har altfor f&

medarbeidere til & lage minst
fire timers nærradio hver

eneste dag.

- I forrige kontingent var
redaksjonen jevnt over p&tolv
personer, de aller fleste uten
noen radioerfaring fra for.

Derfor kan alle være med.
Det eneste vi ber om er at de

har en viss peiling p& musikk,
siden musikk utgjl)r en stor del
av sendingene. Men vi har
ogs& faste programinnslag,
sier Storheim, som gleder seg
til nok en kontingent i Nor
maintcoy med god nærradio.

U

- Vi sender fra 0600-0715

p& morgenen, vi har
siestaradio med musikk fra

1200 og frem til 1530.
og vi begynner p& igjen kl 1800
og kjl)rer frem til 2400 p&
hverdager, og 0300 p& ll)r-

o
VIL DU PA

Det er Tor-Arne Alfheim og
Bjl)rn Dahl som sier dette. I
skrivende stund er de alene om

& styre spakene p& radiohuset,
og etterlyser XVII folk som vil
være med, bare man har in
teresse og lyst, det eneste som
er en dyd av nMvenndighet er
ordenssans. Vi trenger en stab
p& 15 personer, og savner
jenter, sier de to.

Radio Norbatt skal satse p&
flere reportasjer ute fra posis
jonene enn tilfellet har vært.
Innimellom mye musikk satser
vi ogs& p& faste programinn
slag for informasjon og
underholdning.

Radio Scorpion og Radio
Norbatt soker medarbeidere

1500 LP og 500 singler har
Radio Norbatt til r&dighet, og
de tar gjerne imot spesielle l)n
sker p& musikk fra soldater og
befal i Norbatt.

Fenrik
Per-Arne
Jeremiassen
ASS PlO

Kaptein
Morten

Hagenstuen
PlO

Enten de er i Norbatt, Nor
maintcoy eller Naqoura. Vi er
til for deg. PlO-seksjonen
best&r av to mann. Vi lover &

gjl)re v&rt beste til enhver tid,
men sammen kan vi gjl)re det
enda bedre. Derfor er vi p&
jakt etter kontaktpersoner p&
alle niv&, p& alle steder. Har
du lyst til &f&et nærmere bek
jentskap med PlO, nl)l ikke
med &ta kontakt p& linje, 78,
Norbatt.

Trykk: Y. Markarian design
ing & printing services, Beirut.
Tel: 363 928. Artiklene kan
fritt benyttes ved kildehenvisn

ing, unntatt i kommersiell ut
nyttelse, reklame etc.
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Postkontoret har apen t fra
klokken 0800-1130 og 1430 til
1600 pa mandag-fredag. Lor
dag fra 0800-1100 og
1330-1500.

BLVE
BERET

Vil du bli
O

med pa
laget?
Ihendene holder du detfl)rste nummeret av din

egen lokalavis de neste
m~edene. Blue Beret skal
være stedet der vi samler sm&tt

og stort. Det er avisen som
skal fl)le den norske kon

tingenten p& pulsen.



- Vi skal jobbe sammen

Oberst L~set var frem til
dagens FN-tjeneste sjef for
Krig§§~oleJ1pi gp11etl)~~n
ved Ktistiårisåid.** W41t1

- Vi skal fortsette der den
forrige kontingenten slapp.
Patruljetjenesten, CP-og OP
virksomheten skal vi gjen
nomf~re pi en skikkelig mite.
Det blir ikke aktuelt i trekke
seg i forhold til det oppdrag vi
har lier nede. Kommer det en
situasjon som krever mer av
oss, mg vi bare skjerpe oss.
Oberst L~set mener det kan bli
n~dvendig g styrke patrul
jevirksomheten. - Og mi vi
gi flere patruljer, Mr vi ha
flere hunder. Mitt mil er i
kunne tildele en hund til hver
eneste patrulje som skal gi i
terrenget natterstid.

-Riktig bruk av hund gir det
forvarsel som er n~dvendig for
i fi overtaket, dersom situas
jonen opsstir.
-Og hunden er et moderat,
men respektert maktmiddel.
Den kan bidra til at en oppnir
kontroll og for eksempel ikke
blir tvunget inn i en skudd
veksling.

Bruk av hund angir per
sonellets sikkerhet direkte, sier
L~set, Vi mi analysere
behovet, men jeg antar at vi
mi be om fem bikkjer i tillegg
til dem vi har ni.

Den norske batal
jonsledeisen har jevnlig kon
takt med IDF. Hvor viktig er
disse m~tene?

- Kontakten med IDF er
meget viktig for ~ unngi
misforstielser og ~pisoder.
IDF er i virt omride folkerett
slig sett en okkupasjonsmakt,
og har soldater i samme
omride som oss. Vi ggr om
hverandre. Derfor er det viktig
at vi m~tes.

-Jeg har ingen
betenkeligheter til vir for
bindelse med IDF. Den gir
ikke slagside i forhold til
kravet om n~ytralitet. Snarere
tvert om. Det heter i FNs ok
kupasjonskonsept at vi skal ha
kontakt med partene. Derfor
skulle jeg ~nske at vi hadde
den samme mulighet for kon-

takt med nordsiden. Men der
finner vi ingen sturktur som vi
kan gripe fatt i.

Oberst L~set har klare men
inger om den jobben vi har
pitatt oss. Like Klar er han
ogsi nir det blir snakk om den
enkelte soldat og befal.

- Det er viktig at hver og en
forstir sin egen rolle. Vi er
ikke her pg egne vegne. Vi
representerer FN. Dette stiller
en del naturlige og strenge
krav. Holdning. N~ytralitet.
Vi skal være profesjonelle pg
alle mgter. Vi skal ha evnen til
i reagere lynkjapt.

En militær fremtreden og
orden er et internasjonalt
sprik uten ord. Et sprik alle
forstir . Dette gir direkte pg
vir troverdighet.

Vi vil være under lupen til
alle, enten vi er pi tjeneste
eller pi permisjon.

Kravene er store, men sam
tidig er vir FN-representasjon
den beste beskyttelsen vi har,
sier oberst L~set.

- Du var kompanisjef i
kontingent I. Hvordan f~les
det i komme tilbake etter itte
ir?

- Det er en fantastisk op
plevelse. Det som i 1978 var
nesten folketomme byer, der
de fi som var igjen gikk med
frykt i ~ynene, der er det ng
mange mennesker. Jeg ser
barn som leker. Jeg ser ipne
og blide ansikter. Barn som
gir pi skole. Hus som bygges
opp igjen. Et sivilsamfunn
som langt pi veg fungerer.

Jeg hiper at den militære
nedfrysning av konflikten,
f~rer til at grupper som ellers
ville sliss mot hverandre,
heller kan sette seg ned og
snakke sammen.

Folk er trette .av krig. Det
eneste de ~nsker er g leve i
fred. Dyrke den jorden som
generasjoner f~r dem har fgtt
sitt levebrM av. Sikre en frem
tid for sine egne barn.

pi sikt er det ingen l~sning g
ha FN-styrkene stgende i
Libanon. Men vi kan hipe at
vgrt nærvær kan f~re til en
situasjon som lar seg
stabilisere politisk, og uten
tilstedeværelse av væpnet FN
personell.

Vi gir en svært viktig tid i
m~te.
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«Med forbehold om
Hærstabens ... »

•

Men enng var det mange
dager til Libanons sol skulle fH
varme v~ solhungrige kropp.

Mange dager ...

tyngre) slet vi bgde med
t~modigheten og den ~kende
anonymiteten.

Timene gikk. "li fOlte oss som
en maratonlOper som nærmet
seg m~snora. TrOtte stupte vi i
seng, og trodde det meste var
over.

Nye bekjentskaper knyttes. Folk har mye å snakke om.

gled flokken fremover.
Det nyervervede utstyret ble

prOvd. I friluft. Og med rom
pa bar. Vi var fast bestemt pg
H prOve alt. Beinhard bytting
hadde vi vært med pg fOr...
Papirene var iorden. Inn i pul
jer og videre til depot og leges
jekk. F6lte oss som en bil pH
samlebgnd da sykesOstrene
stod pg rekke og stakk. Og et
terhvert som den svarte sOp
pe1posen ble fullere og fullere
(og ikke minst tyngre og

Og sHvar det plutselig ingen
veg tilbake. Vi ramlet inn
portene, motivert for FN
tjeneste. Motivert for fredst
jeneste.

FOleisen av H være et
medlem av saueflokken duk
ket fort opp. Vi mintes
fOrstegangstjenest - og
repretisjonsOvelser, og var
mentalt forberedt. KOkulturen
var upHklagelig. Selv om mur
ringen steg til alvorlige
hOyder, da soldat nummer gtte
ikke hadde rasket med seg alle
papirer. Alikevel stakk vi
hgnden i lomma, og ventet til
detaljene var ordnet. Det sk
jeve smilet til den skyldige var
unnskyldning god nok. Sakte

Murringen steg til alvorlige Myder. Papirene var ikke med. Men det skjeve smilet var unnskyldning god
nak .

Vi var pH veg til en annen
jobb i et annet miljO i et annet
land. Det fulgte en stressende
tid. 'Papirer skulle ordnes.
Banken. Venner. Og klokken
tikket ubOnnhOrlig mot
fremmOtedagen pH Garder
moen, Hauerseter eller
Heistadmoen. Dagene flOy
avgHrde.

«M ed Hærstabensgodkjennelse in
nkalles De herved til tjeneste
ved De norske FN-styrker i
Libanon, med fremmOte ... »

sH lH den der, den brune
konvolutten som vi hadde kik
ket etter i mange dager. Spen
ningen var utlOst. Vi hadde
kommet med.

Med rompa bar, på hodet isek
....J5!n.

4
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CP tjenesten på S(jr-Gardermoen var upåklagelig. Nå gjelder det å holde stilen iNorbatt. Nå er det alvor.

Terping og terping og terping. Time etter time.
Dag etter dag. Vi merket det
- vi begynte g fungere som en
militær avdeling. Sakte men
sikkert skiftet vi ham. Den
sivile faren, sOnnen eller
moren forsvant. Istedet duk-

ket det gradvis frem en
militær.

CP og OP i leiren ble en del
av hverdagen. Snart satt ogs~
sluttet orden som den skulle.
Selv om enkelte ikke hadde
vært borti dette pg over

femten ~r- «og da var det en
smule annerledes.»

Men etterhvert gjorde alle
holdt p~ hOyrebenet. De usikre
blikkene pg alle og enhver var
ogsg en saga blott. Vi hadde
fgtt nve venner. Var ikke

lenger alene. Men en del av
noe. En del aven norsk FN
styrke. Som n~ vokste fra barn
til ungdom. Snart skulle vi bli
voksne. Voksne nok til ~ sette
treningen ut i praksis. Voksne
nok til g ta over som kontigent
XVII.

Det var mye som skulle læres. Men instruktOrene gjorde en brajobb. Terping og terping. Dag etter dag.
5



Klar for neste etappe ...

Minesoktrening for deler av den nye Pl-troppen.

En militær avdeling som har gjort sitt beste sa langt, skal
inspiseres. Det var en mandag morgen pa Gardermoen.
GeneralinspektOren for Hæren, generalmajor Olav Breidlid,

kom Pa inspeksjon. Vi hadde trent i mange dager. Stilt opp.
Gang pa gang. I det vide og i det brede. Generalmiljoren var
fornoyd. Sjefen var fornoyd. Vi var fornoyd.

Men selv gjennom alle de
sm~ prOveisene p~ Garder
moen, Heistadmoen og
Hauerseter, visste vi at den
stOrste stod igjen. Hvordan
ville vi greie ~ gjennomfOre v~r
FN-tjeneste? Da er det ingen
generaler som kan komme ~ si
ja eller nei. Godt eller d~rlig.
Da er det opp til hver og en av
oss selv ~ finne ut hvor grensen

o
gar.

Vi hadde reist oss som en
FN-kontingent. Fra nord til
()st til vest. Sammen bygde vi
opp en avdeling som skulle
representere FNL Være en
fredsbevarende styrke. I et
omr~de som er det nærmeste
en norsk soldat kan komme
krig idag. Vi fOlte det. Og vi
visste det. Vi var klare for
neste etappe.

Vihadde blitt en militær avdeling, da generalinspektOrenfor Hæren, generalmajor Olav Breidlid kom på inspeksjon.
6



13.000 enheter pa lager

,Il

V i er i byen Tibnin, i detirske ansvarsomr&det i
vestre AG. Her ligger det nor
ske verksted kompaniet , Nor
maintcoy. Litt for seg selv,
glimrende palssert i forkanten
aven Mydekam.

Det glimter i kjOretOyer
overalt. Det skrus og mekkes.
Skrotes og plukkes.

Nordmennene har ansvaret
for 550 UNIFIL kjOretOyer,

Det norske verkstedkom
paniet har fOrti befal og 120
soldater, fordelt p& fem trop
per. Det er stabstroppen,
lagertroppen, sambandstrop
pen, kjOretOytroppen, og
spesialtroppen - troppen som
tar det ingen andre har greie

o
pa.

for alle aggregater, alt sam
bandsmateriell som ikke er
franskt, og stiller med r&sterke
bergingsvogner for & plukke
opp likt og ulikt i hele
UNIFIL.

160 nordmenn er fordelt p&
fem tropper, som alle har nok
&gjOre.

- Vi har et stort og jevnt
arbeidspress i alle hjOrner, sier

Av lagene nevner vi in
struksjonstroppen som reiser
rundt til bataljonene etter
rotarsjon og instruerer i bruk
og ikke minst vedlikehold av
kjOretOyparken.

NMC har blant .annet to
verksteder, et for lette og et
for tunge kjOretOy.

oberstlOytnant H&kon Lutdal
sjef for NMC. '

- Leiren har god standard.
Alle har sitt eget rom, og mil
jOet er flott. Vi har f&tt gjen
nomslag for mange av Onskene
v&e, og samarbeidet med det
andre verkstedkompaniet i
UNIFIL, det franske, g& bra,
sier Lutdal, som f& med seg
rundt femti stykker fra XVI til
kontingent XVII.

Kapasiteten p& verkstedene er
rundt 300 biler om uken.

NMC ekspederer mye
reservedeler inn og ut. p&
lageret er det ikke mindre enn
13.000 enheter. Ikke noe rart
oberstlOytnant Lutdal vil
redusere og standarisere
kjOretOyparken.

Problem
Normaintcoy ligger i

Irishbatt, en av bataljonene
som har hatt det tOffest den
siste tiden.

N&r granatene og kulene
sl&r ned, er det ingen som ser
forskjell p&irer og nordmenn.

Her er Lutdal:

- Vi opplever en tiltagende
verre situasjon. Dette er et
problem. IDF har deler av sine
nordlige forsvarsaniegg tvers
gjennom Irishbatt, sier han og
peker mot IDF-stillingene p&,
&ryggene mot sOrOst. Kaptein Aas kan bare dramme om kjoring med denne kondemnerte

UNIFIL-motorsykkelen.

Tibnin
•

marSj
Rekorden er trettifem

ganger i IOpet av kontingent.
Vi snakker om Tibninmarsjen.
En tur p& rundt 12 kilometer
med start og mil utenfor leir
vakta i NMC. En tur som
mange i NMC har satt sin ære i
& fullfOre si mange ganger
som mulig.

Det gjelder ogs& for Terje
Fagerli (t.v.) og Lars-Erik
Andersen,
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Rodt kort og vekk med den
Det er ofte situasjonen hos

bergingsseksjonen i NMC,
som har oppdrag i hele
UNIFIL-omrgdet. Her trilles
det inn kjOretOyer, tilhengere
og motorsykler som har sett
sine beste dager.

Bataljonene vil ha dem
kondemnert. Og med gul
skrift pg seg blir den tapre
strever av et kjOretOy utsatt
for granskende blikk. ROde
typer pg sidene etter sgdanne
saumfaringer betyr over og ut.
Og rett pg bilkirkeggrden.

Avtroppende troppsjef,
kaptein Gisle, Aas, forteller:
- Idag har vi rundt femti
forslag til sgkalt PCC,
-skroting . Tretti andre er
allerede pg plass pg
skrothaugen. Med rOd skrift.
Der blir de gjennomggtt av
gjennvinningslaget v~t, som
leter etter brukbare deler. Det
som er igjen blir tilbudt som
skrotsalg til sivile. Vi har auks
jon en gang i ~et, sier Aas, og
bilene skal være delt i tre fOr
de triller ut av porten.

Kaptein Aas og hans mann
skap har ogsg mange oppdrag
for sivile. Enten det gjelder
kollisjoner eller nedskutte
lysmaster . Eller paller pg
fabrikken i nærheten. Det
sikrer bergingsseksjonen en
plass pg «Ti pg topp» listen
hos den sivile befolkningen.

H oyt henger de,borte blir de.
og

Samlet på skrothaugen med avtroppende troppsjejGisle Aas, j. v. Svein Atle Haga, Rune H. Pedersen, Gi
sle Aas, Rune Kronstad, Bjorn V. Smith, Truls Svenn ing, Dag A. Nydal og Arnt Venes.

Ingen franske foleiser

8
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"Potetfatet" i Normaintcoy
D et nesten renner over avsambandsutstyr.
Telefoner og kikkerter. Den
mer innviklede elektroniske
gjenstanden etter den andre.
Men sambandsverkstedet tar
imot alt med knusende ro.
Dette kan de.

- Det g&-mest i kikkerter
og telefoner. Det er bare
naturlig, siden det er dette
utstyret som brukes mest.»

Men seksjonen her for
radarer har ogsi nok i gj~re,
sier troppsjefen, kaptein Arne
Bær~ som nok syns at enkelte
er hardhendte pg utstyret
Guttene er godt faglig utdan
net, og har et Myt kunn
skapsnivt Dette f~rer til at
reparasjonene og
vedlikeholdet av utstyret som
kommer inn, g&- greit unna.
Og igjen er nedslagsfeltet alt
UNIFIL utstyr med unntak av
det franske.

- De fleste tar innersvingen
pi alle problemene, hva det
enn mitte være. bedyrer
BærO. som er stolt over mot
toet;

«En sambandssoldat er som

poteten - han kan brukes
overalt.»

Dette er potetfatet på sambandsverkstedet iNMC: Rosenlund, Finsveen, Reise, Svalstad, Cyren, Pedersen,

KjeIdsberg, Vangen, Stromstad, Haug Moen og helt til hOyre troPPsief Arne Bæro.



D et var spennende.Hjertet slo ekstra fort,
da eskorten satte igang, og vi
kj~rte mot grensen ved
Meltulla for g komme inn i
Libanon. Vi visste ikke hva
som'ville skje, eller hvem som
ville ta imot oss. p~ hvilken
m~te. Kvartermester Reidar
Bj~rn Melhuus forteller fra
Kontingent I.
- Det skjedde ingenting f~r
Marjayoun. Der m~tte
sivilbefolkningen oss med
velkomstrop. Senere skiftet
dette til oppslag og opprop
som «We want UNIFIL out».
Mange ble utsatt for
steinkasting mot personell og
kj~ret~y. Vi kom frem til
Cardelli Bridge, og overtok
den posisjonene etter noen
svensker som hadde kommet
fra FN-styrkene i Sinai. Der
begynte vi straks med bygging
av dekningsrom. Knap
peteltene ble satt opp, men de
var vi sjelden inne i. Det ble
mest g ligge i dekningsrom
mene, siden beskytningen av
artelleri og bombekastere
begynte med en gang. Om det
ikke hadde kommer f~r, s~
gikk nok alvoret opp for oss
da vi l~ i dekning, mens
granatene suste rundt oss. Da
gjaldt det g berge livet, ikke
leke tMfing, sier Melhuus.

Melhuus og resten av
styrken flyttet til Kaukaba et
ter en ukes tid. Det var
knallharde dager. Vi gikk
patruljer. Eller var pg vakt.
Og levde hele tiden pg strid
srasjon. enkel, men effektiv
mat, sier den nye
kvartermesteren, som ogstvar
nedover i kontigent V. Da som
forbindelses-offiser mellom
Norbatt og en tropp fra Ghan
batt. En selsom tid, med egen
oppasser fra Ghanbatt, min
nes Melhuus. Men tilbake til
1978:

- Vi kom til ikke noe. Alt
mgtte vi gj~re selv. Fra begyn
nelsen av. Graving av dekn
inger, fylling av sandsekker,
og annet ubyggingsarbeider.
Det var ei tMf tid, sier
Melhuus, som dengang stilte
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som sersjant i det kompaniet
som en major L~set var sjef
for. Den samme L~set er idag
bataljonssjef for kontigent
XVII.

- Midt oppe i alt alvoret er
det spesielt en episode jeg
husker godt, fortsetter
Melhuus. Det dreide seg om
det aller f~rste pressebes~ket
som kom til de norske
styrkene.

Vi oppdaget f~rst to per
soner som kom nordfra. De
var p&veg inn i minelagt
omrgde, og vi sendte avg&rde
noen varselskudd for g fg de til
g snu. Vi visste nemlig ikke p&
det tidspunkt at dette var nor
ske pressefolk. Etter varse
skuddene ble de borte bak
noen hauger. Noen minutter
senere kom de frem igjen. Men
denne gange var det bortimot
tjue stykker. Dette f~lget kom
over en h~yde, og de skrek
mot oss: «Det er ikke noe

farlig, vi er bare nordmenn».

Fremdeles pg veg mot det
samme minefeltet. Vi hoiet og
skrek, og fikk de endelig ned
pg vegen igjen. Deretter gikk
vi ut og hentet dem, og loset
dem inn til leiren v&rgjennom
minefeltet.

Det viste seg g være et
tjuetalls norske og to svenske
journalister. De to som vi'
hadde skutt pg m&tte
selvf~lgelig være de to sven
skene, og det resulterte i store
presseoppslag i Sverige som
«Vi ble beskutt av nord
menn».
- N&r jeg kommer hit i XVII
er selvf~lgelig forskjellene
store. Vi hadde aldri
gaupe~velse. Det var
virkelighet hver gang. Vaktene
og patruljene hadde et annet
preg over seg. Du visste aldri
n&r det skjedde noe. For det
skjedde noe p& alle vakter og

Nu
o

gar
det

meget
bedre

patruljer. Det var realitet hver
eneste gang.

Det kan det ogs& gj~re for
oss i XVII, men vi hadde det
pg en annen mgte. Det var
ikke g legge seg pg taket for
soling etter tjenesten, eller .ru
sle ned til matsalen og senere
stikke innom messa. Alt vi
hadde var knappetelt og dekn
ingsrommene. Men det var

. ogsg det eneste vi trengte
dengang i 1978, sier Melhuus,
som er glad for den utvikl
ingen som ng har kommet i
Ebl es Saqi og andre steder
som ligger under Fn-styrkene.

- Det gleder meg g se at
samfunnet tross alt kan utvikle
seg. Det er l~nn god nok for
det jeg og andre har lagt igjen,
og vil legge igjen av innsats for
fredens sak i Libanon, sier
kaptein Reidar Bj~rn
Melhuus.

:



Vi reiser på leave

Hjem, kjære hjem============

KRYSSER FINGRENE

3 1.05. 8 6 A - O 8 5 6

FELTPOST FfHATAlJONE'N

I den forrige kontingenten
var det problemer med i fi
posten fra Norge. Spesielt
gjaldt dette fredagssendingen
fra Norge.

- Det er mye som tyder pi
at Kobenhavn var
flaskehalsen, mener Lia, - og
forsinkelsen skapte ramaskrik
blant FN-personellet. Man
ventet og ventet pi brev hJem
mefra. De siste to minedene

har det fungert bra, sier Lia og
krysser fingrene for
postgangen denne sommeren,
som tradisjonelt gir bra.

fylle ut leaveskjemaet s~ fort
som mulig, hvis de har tenkt
seg hjem til Norge. Dette sk
jemaet skal leveres Kp kon
toret senest en mgned f~r
leaveperioden begynner ..
Leavereisene g~r uavhengig av
bibeltur og 60 timeren.

hans folk henvendelser fra
frimerkesamlere verden rundt.
Det spesielle UNIFIL-
stempelet med Norbatt
betraktes som en filatelistisk
godbit.

Normalt ggr det et par-tre
dager fOr brevene v~e ligger i
de riktige postkassene
hjemme i Norge, hvis du
postlegger l~rdag, mandag
eller onsdag. Postsjgf~ren
kj~rer posten til Tel Aviv s~n
dag, tirsdag og torsdag, og tar
med seq post fra Norge dagen
etterpt

populære reisemål, men vi har
sendt folk b~de til Hawai og
Singapore, og ogs~ p~ verden
somseiling. Men husk p& at.
Tel Aviv er en av verdens
dyreste flyplasser ~ reise fra p~
grunn av alle skattene. sier
reiseoffiseren, som ber alle

ikke bare nordmenn som er in
nom for ~ ordne reisevaluta,
reiseforsikringer , tipping, pak
ker eller inn og ut av
Postsparebanken. Ogs& for
sivilbefolkningen er postkon
toret gull verdt. Mange har
konto i Postsparebanken, og
hele distriktet benytter kon
toret til ~ sende pakker til hele
verden. Uten ~ ha den helt
store forst~elsen av innpakn
ing eller norske tolldeklar
ingsskjemaer . Men det ggr pg
et vis...

Dessuten f~ kaptein Lia og

- Det beste er g ta to av
ukene hjemme i Norge. Den
siste uken bOr man spare til
helt pg slutten av kontigenten,
og reise litt rundt her i Midt
Osten. Det er r~det reiseof
fiseren, fenrik Birgit Stef
fensen Schau, kommer med
n~ det blir snakk om leave.

I utgangspuktet kan alle
reise hvor de vil i verden p&
leave, bortsett fra Afrika. Jeg
hjelper til med mulige og
umulige ~nsker s~ langt det lar
seggj~re, men husk endelig p&
a være ute i god tid, rgder
reiseoff. I kontigent XVI
kostet en reise hjem til Norge
dr~yt fire tusen kroner tur
retur. Steffensen Schau regner
med at det blir noe lignende
for XVII.

- Bgde Egypt og Kypros er

Dette er guttene som haransvaret for at posten
fungerer for den norske FN
kontingenten. Tre ganger i uka
sendes og mottas det post. Alt
fra seks til trettito sekker med
brev og pakker som sendes fra
familie og venner i Norge.

Det kan derfor være meget
travelt hos Anders Draugsvoll,
Kjell Agnar Lien og postsjefen
selv til hyore, Knut Olaf Lia.

- Alle postkort g~ gratis
til Norge. Det samme gjelder
for brev under 20 gram,
forteller Lia, For pakkeposten
betales det etter in
nenrikssatser, som om pakken
skulle sendes fra for eksempel
Oslo til Bergen. Pakkeposten
g~ til Norge hver tredje uke.
Hvis folk vil at den skal
komme fortere frem, m~ pak
kene sendes med sivile fly. Det
koster en tier ekstra for hver
halvkilo.

Det er ingen overdrivelse &si
at dette m& være Postverkets
mest spesielle kontor. Det er

11
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Mr. Snusen

Min jobb er ~ skaffeflest mulig opplysn
inger om det som foreg~r i og
omkring Norbatts ansvar
somr~de (AO). ForsOke ~ se et
mOnster i episoder. Det er
MIO (Militær Informasjon
soffiser) i Norbatt, kaptein
Engebretsen, som sier dette. I
en Fn-bataljon heter han
MIO, i en bataljon hjemme
ville han blitt kalt 8-2.

- Men en FN-bataljon har
pr. definisjon ingen fiender.
Og derfor ingen etterretn
ingsoffiser, sier Engebretsen,
12

som er henvist til ~pne kanaler
for ~ gjOre jobben sin. Og
~pne kilder I det er aviser,
radio, fjernsyn, sivile og egne
OP'er, bare for ~ nevne noe.

MIO kommer ogs~ inn i
bildet n~r personer blir
p~grepet i AO. Det skal
forhOres og fotograferes.
Episoden skal settes inn i den
siste utviklingen. Kan dette
stemme? Hva kan vi vente oss
i tida fremover? Det sier seg
selv at en MIO m~ ha et nært
og godt samarbeid med 8-3
seksjonen. En god MIO kjen-

ner ogs~ omrgdet godt. Bgde
v~t eget AO, men likefullt
hovedtrekkene i hele 80r
Libanon.

Det sier seg selv at mye av
tiden g~ med til g lytte pg
radio, se fjernsyn og lese
aviser.

I sg m~te skulle Engebretsen
stille godt. Han var nedover i
kontingent VIII som troppsjef
i Kp B, har vært vakthavende
offiser (VO) i Kp B de siste
seks m~nedene, og n~ altsg
MIO for v~r kontingent.

t
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Fakta om Norbatt AO
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Norbatt AO er omkring
femti kvadratkilometer stort.

Her er en oversikt over byene

og landsbyene i og rundt vfut
AO.

EL KHIAM har rundt

10.000 innbyggere. Nitti pro
sent er shia-muslimer, mens
resten er kristne.

CHEEBA er den st6rste,
med 12.000 innbyggere. De
fleste et sunni-muslimer, men
rundt ti prosent er kristne.
Byen vokser med 4-5000 men
nesker om sommeren.

HASBAY.c\ har rundt 8.000

innbyggere, vesentlig drusere,

men kristne og sunni-muslimer
utgj6r fem prosent.

MARJAYOUN er byen der
SLA har hovedkvarter. Byen
har omtrent 5.000 innbyggere,
og er en ren kristen by.

HEBBARIYE er en ren

sunni-muslimsk by, og har
rundt 1.500 innbyggere.

KF AR HAMAM har rundt·

500 innbyggere, og her er s~
godt som alle sunni-muslimer.

EBEL ES SAQI har 1.400
innbyggere. Seksti prosent er
kristne, mens resten er
drusere.

BLA TE er en by der de
fleste er shia-muslimer, men
fem prosent er kristne. Byen
har omtrent 1.000 innbyggere.

FERDISS har 500 innbyg
gere. De aller fleste drusere.

KAOKABA har 350 innbyg
gere. De aller fleste kristne.

RACHAIYA er liten, med
bare 150 innbyggere, de aller
fleste drusere. Navnet p~
byen, Rachaiya et Foukhar,
betyr «Krukkebyem>, etter alle

krukkemakeriene som ligger i
byen der Kp B har
hovedkvarter.



Nytt miljo. Ny mat. Dirlig hygieniske forhold. Det moter oss nir vi kommer til FN
tjenesten.

Det forste vi tenker pi er i bli kjent i omridet. Kjent med den nye jobben vir. I farten er det
lett i glemme det hygieniske og medisinsk forsvarlige. Det ender ofte i jalla-mage, svimmelhet
og hodepine. - Vær oppmerksom pi væsketapet, sier bataljonslegen, major Jens Grimstad. 
Og husk hindvasken etter toalettbesok, og for m&ltider. Drikk mye vann. De forste dagene er
væsketapet pi rundt 6 liter.

Når det renner ibegge
ender

Jalla-mage. Det er FN-Olas
betegnelse p~ tilstanden da det
renner begge veger. De dagene
da du kunne spist murstein, og
alikevel bli ob servert i vill
flukt mot det hellige med ei
h~nd foran munnen og den an
dre bak. Her er Grimstad:

Vi har en annen
bakterieflora her nede.
Dessuten skaper den hOye
temperaturen ofte bedervet
mat. Hygienen er d~lig. De
sanitære forholdene uvanlige.
Dette fOrer til jalla-mage.

- Hvordan kan vi gardere
oss mot dette?

- Det viktigste er h~nd
vasken. En grundig h~ndvask

tar bort det meste av bakterier.
Dessuten hjelper det ~ være
kritisk til hva man spiser p~ de
lokale stedene. Vær ogs~
p~passelig n~ det tilbredes
mat uteenfor leiren, sier
Grimstad.

- Men til tross for det, s~
begynner det ~ romle?

- Ja, da er det bare ~ la det
st~ til. Det er ingen annen
m~te. Men under dette sjauet
er det spesielt viktig at det
drikkes mye. Enten det er te,
saft eller brus. Det beste er
vann, og ikke drikk
alkoholholdige drikkevarer,
advarer Grimstad.

Væsketapet ligger p~ fem-

.;l

seks liter hver dag de fOrste
ukene. Det er tre ganger s~
mye som hjemme, og hvis
kroppen ikke til fOres ny
væske, kan det være direkte
livstruende. Jeg understreker
s~ sterkt jeg kan at man m~
drikke mye vann i begyn
nelsen. FOlg tOrstefOlelsen,
sier Grimstad.

Spesielt under patrulje med
mye ~ bære, eller hardt arbeid.
FOler du deg slapp og svim
mel, har hodepine, og begyn
ner ~ f~ mindre yteevne, da er
det meget viktig at du drikker.
Vær obs p~ at mOrk urin er et
tegn p~ at du ikke tilfOrer
kroppen nok væske, advarer
bataljonslegen. Og salt maten
ekstra godt i begynnelsen.

Slanger og
skorpionerINorbatt er det skorpionerog slanger. Normalt er
ikke bitt av disse livsfarlig,
men spesielt skorpion bitt kan
bli s~ smertefulle at det blir
nMvendig med
lokalbedOvelse.

Dette er de fleste på Saniteten som skal ta seg av oss de neste månedene. Forste rekke fra venstre Guldseth,
Hansen, Lt Valskr&, Nilsen, kapt Odegaard. A,ndre rekke Sandberg, Lt Strand, Lt Kierulj, Flo og
Pedersen. Bakerst amjor Grimstad, Berg, Kjærevik, Nygaard, kapt Nordli, Stefannssen, Winge og
Mathiesen.
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Det fins to typer skorpion.
Den svarte og den gule, men
den gule kan ofte være s~
mOrk at du ikke ser forskjell.
Vanligvis er bittet ufarlig, men
for allergikere kan det oppst~
en alvorlig situasjon. De som
blir bitt skal ta ~tte Beta-Pred
tabletter.

Slangene i Norbatt, Palesti
nian Viper, er en slektning av
den norske huggormen, men
de er mer giftige. Alikevel vil
de fleste t~le et bitt. Ta straks
femten Beta-Pred tabletter, og
bli transportert til lege hurtigst
mulig. IKKE anstreng deg, og
skjær ikke i bittet. For b~de
skorpionbitt og slangebitt kan
det være lurt ~ kjOle ned stik
kstedet. Bitt av slanger og
skorpioner har ikke vært noe
stort problem i den norske FN
styrken.



På direkten fra Libanon
Dette er en del av stabenp~ Radio Norge .
Radioen som formidler sam
taler hjem til Norge fra
soldater og befal i Norbatt og
Normaintcoy. HOyt oppe p~
vannhOyden i noe som ligner
p~ en bunker tikker tellerskrit
tene fort for FN-Ola.

Fjorten kroner minuttet er
den nOyaktige prisen, sg her
gjelder det ~ ha tenkt ut p~
forh~nd hva man skal berette
for de hjemme.

- Vi har satt en begrensn
ing p~ seks minutter pr. sam
tale, og man m~ bestille minst
en dag i forvegen. Det sier
Katrine Ulvær, p~troppende
fenrik og radiosjef.

Samtalene gar via
.Rogaland Radio, og vi
ekspederer etter klokka ni pl
hverdager, og fra klokka sju
p~ sOn-og helligdager. - Etter
norsk kalender, understreker
Sverre Olaf Hansen.

- Minimustaksten er tre
minutter, enten man legger p~
etter tjue sekunder eller ikke.
- Og husk pt avslutter fenrik
Ulvær, at hvis vi ikke f& svar
den kvelden samtalen er
bestilt, blir man ikke
automatisk satt opp til kvelden
etterpt Ny bestilling m~ til.»

For de som heller vil la de
der hjemme betale tellerskrit
tene, er telefonnummeret til
Rogaland Radio 04 673011.
Der kan det bestilles samtaler
til nordmenn i FN-styrken.

Sverre Olaf Hansen og radiosjef, fenrik Katrine Ulvær, som tar fatt
på sin tredje kontingent på rad, ekspederer telefoner til Norge hver
kveld.

Onklene på velferden
En halv
million
i banken

Her er Knoll og Tott p~Velferdskontoret.
Velferdsoffiser kaptein
Sakshaug (t.h) og ass velferd
soffiser, IOytnant Holtet.
Disse vil du f~ mOte enten du
vil eller ikke. For en gang i uka
reiser bok-og videobussen ut
til alle posisjoner som har
forlegning, for ~ l~ne bort
Mker eller video-kassetter. I
tillegg har de ogs~ med seg
tidsskrifter, og teknisk utstyr.
I IOpetaven uke har de vært
p~ alle seksten posisjonene
som har forlegning.

- Jeg anser dette tiltaket
som svært viktig, sier den nye
velferdsoffiseren. 
Videoutl~n er populært. I
tillegg f& vi en kontakt med
uteavdelingene som er gull
verdt for oss. Den lille sosiale
kontakten er viktig. Kaffen
stfu-klar n& vi kommer, og
praten g& livlig. Det eneste

f S I·; OFF) , l t.

beklagelige er at vi har m~ttet forlegning, sier Sakshaug og
sette en grense p~ to filmer pr. Holtet pg velferden i Norbatt.

D en norske Postsparebanken er ogsg for
lokalbefolkningen i Norbatt
AO. Mange har konti i
banken, og flere bruker kon
toret for g sende pakkepost ut
i den store verden.

Postmester Lia kan skilte
med en gtte-ti personer som
har innskuddskonti p~ en halv
million norske kroner eller
mer.

Postkontoret har ogs~
reiseforsikring og reisesjekker,
og Lia anbefaler reisesjekker
fil folk som skal pg perm eller
leave.

TIPS
Blne Beret
L.78
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Iderttskonkurranser:
BLIR DU MED?

Dette er KRIPOS
sedelighetssaker , og ulovlige
valutatransaksjoner , for ~
nevne noe av sakskartet.
Sunde advarer norske soldater
mot Hoff Bar.

-Hoff Bar er et samlingssted
for mye rart. Nordmenn roter
seg bort i de utroligste ting,
som kan skape store van
skeligheter.

-Vi hadde f eks nordmannen
som under en krangel i en bar,
knekte h~da til barkeeperen.
Dette resulterte i store erstatn
ingskravog meget store
ubehagligheter for nordman
nen.

Ifjor hadde MP i Naqoura
rundt 1600 saker. Noen av
dem var store og vanskelige
saker.

Men FN-Ola er verken
snillere eller slemmere enn an
dre i UNIFIL, mener Sunde.
Og UNIFIL er en snill styrke,
sier han.

Og minner nelt tilslutt om
fartsgrensene i Israel. 90 km t
p~ motorvegene 50 km t i tett
bygd str~k. Dette m~ vi holde,
sier han, og advarer samtidig
mot feilparkering. Det blir
borttauing og masse
ubehageligheter .

- Det dummeste du kan
gj~re er ~ fors~ke ~ smugle
ting inni Israel. Dessuten Mr
ikke det f~rste og beste stedet
for permisjonsreiser i Israel
være «Hoff Bar». Det fins an
dre steder som er bedre.

Det sier den norske sjefen
for MP kompaniet i UNIFIL,
oberstl~ytnant Odd Kjell
Sunde. Han er sjef for den
avdelingen i UNIFIL som har
flest nasjonaliteter, og som
har st~rst spredning.

Alle nasjoner som er med i
FN styrken i Libanon stiller
MP befal til kompaniet, og vi
har MP stasjoner fra Beirut i
nord til Tel Aviv i s~r, sier
Sunde.

Tilsammen har MP sjefen
72 befal i kompaniet. Sytten
av disse er nordmenn. Til for
skjell fra den enkelte bataljons
MP, har vi politimyndighet
over hele UNIFILs omr~de. Vi
fungerer som KRIPOS
hjemme i Norge, et sentralt
politi for hele UNIFIL, sier
Sunde.

Sunde og MP kompaniet
har etterforskning av st~rre og
vanskelige saker. De etterfor
sker alle dMsfall, ulykker,
smuglingsfors~k,

som uttagning.
Kontakt idrettsoffiseren for

nærmere opplysninger.

Senere f~lger tennis, in
fanteril~p, sv~mming, bord
tennis, tautrekking, basket
ball, 15 km gang, golf,
skyting, minimaraton og
sjakk.

Her skulle det være noen for
enhver smak, og det er vanlig
at bataljons-mesterskap teller,
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De har MP-stasjoner i
Beirut (~tte MP-befal), i Tyr
(fem MP-befal), i Meltulla,
Tel Aviv og Nahariya (tilsam
men femten befal), og resten
er stasjonert i Naqoura. Men
stadig p~ farten rundt omkr
ing.

\ l Naqoura er styrken delt
mn i tre avdelinger. Det er et
terforskning, trafikk og
grensekontroll.

Idrettskonkurranser h~rer
med i en FN-kontigent, og det
er nok av UNIFIL - mester
skap. Fotballmesterskapet for
~tte mann, 10.000 meteren,
darts og stafett g~ i m~nedene
juni eller juli.

Mp-kompaniet er spredtover et stort omr~de.



Takk til Holst

til den noterte kursen, som var
h~yere. Men det ble med
tanken hos de aller fleste.
Allerede morgenen etter
devalueringen, ble det sendt ut
bataljonsordre pi at ingen
sjekker kunne være pi mer
enn 2097 kroner, det vil si 300
dollar. Mange brukte opp
sjekkheftet sitt, og pay-master
gikk flere ganger tom for
dollar.

Til fortvilelse for mange
som skulle reise hjem, og
hadde spart den siste handl
ingen til slutt.

Gutta på Opsen

Denne underkursen satte
tankene i sving hos mange,
som ville avsted og gj~re seg
fete, det vil si kj~pe opp
dollar, for etterpi i selge dem

Pay-master i Norbatt og
Normaintcoy hadde notert en
m&1edskurs for 10. mai til 10.
juni pi 6,99.

D evalueringen av dennorske kronen etter reg
jeringsskiftet, f~rte blant an
net til at dollarkursen gjorde et
hopp.

..

- Disse episodene skjedde
her i Nepbatt, og der i
Irishbatt. De to bataljonene
har hatt det spesielt stridt den
siste tida. Daglig er det
skyteepisoder og «firing
dose».

Vi er i UNIFIL-opsen i Na
qoura. Seks nordmenn er
samlet rundt kartet. Fem av
dem skal ta fatt p& arbeidet i
kontigent XVII, mens den
siste er klar for hjemreise, og
tjeneste p& Terningmoen ved
Elverum.

Det er kaptein Hartmann,
som idag briefer de pitrop
pende VO i BNOPS I Norbatt.

- Engelsken kan være litt
vanskelig til i begynne med.
Ikke alle er like flinke til i
snakke, og her er vi jevnlig i
kontakt med alle BNOPS i
UNIFIL, forteller Hartmann
til l~ytnantene Gundersen,
Skauge, Pettersen og Trygg.

Helt til venstre stir kaptein
H~yden, som skal ta over job
ben etter Hartmann i Na
qoura.
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Tre nordmenn i krigsherjede Beirut:

STAND-BY DOGNET RUNDT
Dette er de enetse nordmennene i krigsherjede
Beirut. Vi finner sjef for
Movement Controll, kaptein
Rolf Moen fra Kristiansand,
korporal og MP Hugo
Mathiesen og korporal Finno
Olsen fra Alesund. De
tre nordmennene holder til
på UNIFIL House, som ligger
helt s~r i Vest-Beirut, midt
mellom AMAl hovedkvarteret
og PLOs flyktningeleire
Shabra-Shatilla. Det betyr at
kuleregn og granatnedslag er
en del av hverdagen for nord
mennene og de tujue andre
UNIFIL personellet som bor
pg UNIFIL house.
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Som sjef for Movement
Cootroll (Movcon) i Beirut er
kaptein Moen pg bittet d~gnet
rundt. Han og hans folk skal
stg for eskorte-vakt, og sikr
ingstjeneste overalt hvor det er
UNIFIL personell. Post til og
fra ambassader sendes med
den daglige helikopterflighten
fra Naqoura, og skal fordeles
videre. Personell skal tas imot,
og sendes videre. Daglig
krysses green-line, grensen
mellom 6st og vest-Beirut. En
gang en by som ble betegnet
som Ostens perle. Et sted hvor

europeerne dro for g beundre
skj6nnhet. I dag skutt i filler
aven opprivende borgerkrig
som har vart i elleve gr.

Nordmennene er for drevne
til g dramatisere hverdagen,
men forteller om «jevn og
trutt skjelling stort sett d6gnet
rundt».

o o o
A sitte pa verandaen pa et-

termiddagen kan være en hard
pgkjenning for svake nerver.
Her er Moen:

kom en
. o
mn pa



verandaen og fottalte at det
var mye skyting i gatene. Han
hadde ikke fOr snakket ferdig
fOr kulene pep over hodet p~
han og smalt i betongveggen
pi verandaen. Det ble lite sol
ing den dagen ...

Moen snakker rolig og greit
om skyting, kidnapping, mord
og dOd. Nervene er i ordern
hos de som jobber i Beirut.

- Det skumleste er kryss-

ingen av greenline, forteller 41
~ingen fra Kristiansand. Vi
bruker en av de tre gatene. Der
ligger det snikskyttere som
plutselig brenner lOs, og
skaper kaos. Porter blir slgtt
igjen, ilden besvart. Da gjelder
det ~ holde hodet kaldt, og
finne dekning, sier Moen, som
er sl~tt av kontrastene i Beirut.
Det er fOrste gang haner i FN
styrkene.

MP-korporal Hugo

Mathiesen har vært i Libanon
p~ tjeneste fOr, men det er
fOrste gang han tjenestegj Or i
Beirut. Den sindige
familiefaren fra Syd-Varanger
har eskortetjenesten i Beirut.
Til og fra flyplassen, gjennom
greenline, overalt hvor det
m~tte bli nOdvendig.

- Vi hOrer det plystrer i
kuler over hodene p~ oss, men
det er ikke noe problem,
mener Mathiesen, som var
sj~fOr i Norbatt XII.

-Kamerater har fortalt om
tjenesten i Beirut. Fortalt om
kontrastene, om en by som
fortsatt har sin skjOnnhet og
sin sjarme tross krigens
Odeleggeiser. Jeg har hele
tiden Onsket meg til Beirut. Ni
har jeg f~tt sjansen, sier kor
poral Mathiesen.

Nordmannen hadde ikke fOr
kommet til Beirut fOr han op
plevde de verste kampene p~
flere mineder . Det blafret i
vinduene, og gardinene slang,
da granatregnet var p~ sitt
verste. PLO soldater hadde
forlatt leiren sin, og angrepet
AMAL styrker, som pg sin
side jagde PLO tilbake, og
fulgte dem inn i leiren. Et fOr
titalls ble drept den dagen,
under smatrende skuddsalver,
Det er tOft g leve i Ostens
perle.



Et vekslende FN -liv

Pulje I

Pulje 2

veksleren. Og en viktig ting:
husk p&&ringe av!

- _t

Pulje 5

august til 9. september.

Og vit hvilket nummer du
skal ha.

Pulje 4

I
Tre uker fra 17. september

til 7. oktober. To uker fra 17. I
september til 30. september.

Tre uker fra 8. oktober til
28. oktober. To uker fra 8.
oktober til 21. oktober.

Alle leavereisene er in·
kludert sondaRene.

Tre uker fra 16. juli til 5.
august. To uker fra 16. juli til
29. juli.

Klaffene faller ned hos trafikk, da m~ folk smOre seg
veksleren, knutepunktet for med litt t~modighet. Det
telefonsambandet. Samtalene hjelper ikke & ringe p& flere
blir raskt ekspedert videre. p& ganger. Et trykk er nok,
dagtid kan det være stor understreker folkene p&

Dette er leavepuljene som ,
soldater og befal i Nor- Ibatt kan krysse av for

hjemreise til Norge. I
S-I seksjonen tar et lite

forbehold med datoene, med I
~et vil ikke bli store forandr- Imgene.

Ta kontakt med kom- Ipanikontoret s~ fort du har Tre uker fra 6. august til 26.

plukket ut din pulje, og fyll ut I august. To uker fra 6. augustskjema minst en m&ned i til 19. august.

forvegen. ILeavepuljene for Normaint- Pulje 3

coy var ikke klare da Blue I .
Beret gikk i trykken. Reiseop- Tre uker fra 27. august tIl
plysninger ellers, se side 13. 116. september. To uker fra 27.
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eek you~seek yon...

S eek you, seek you, twenty... Vi er i et mOrkt rom
pi «Slottet» i Ebel Es Saqi.

Kaptein Per Erik Svelle sit
ter Myd over radioutstyret. P~
dagtid pay-master. Om
kvelden radioamatOr p~ sin
hals.

Det går noen sekunder fOr
det spraker i mottageren.

Svelle har f~tt napp. Med
kallesignal LA2VBA har den
tidligere instruktOren p&
JOrstadmoen, f&tt kontakter
over hele verden. Interessen
kom i 1963. For seks ir siden
tok han eksamen. Ni er han
medlem av Norsk Radio-

releliga. Som tross sitt skumle
navn bare bestir av noen tusen
radio-amatOrer i Norge.

- Jeg har snakket med hele
verden, sier Svelle, som til
daglig jobber hos samband
sinspektOren i Hærstaben .

Det tok ikke mange timene
etter at forparti l hadde kom
met til Ebel es Saqi, fOr Svelle
ble observert krabbende p&
taket med ledninger og
antenne i h&nden. pi jakt etter
de ideelle mottager - og lytter
forhold.

- Dessverre fir jeg ikke
kontakt med Norge forelOpig,
forteller kaptein Svelle, men
jeg har snakket med personer

b&de i Finland, Danmark,
England og Vest-Tyskland.

Svelle opererer pi 20
metersbindet. Det er der det er
flest internasjonale anrop. 
Det var tydelig at det var
populært &fi kontakt med en
nordmann i Libanon, sier
Svelle, som etterhvert har f&tt
mange faste kontakter rundt i
verden. RadioamatOrer som
mOtes flere ganger i uka gjen
nom flere ir. Via radioen.
Svelle har vært p& besOk hos
flere av de han bare kjente
stemmen pi.

Nir radioamatOren fir kon
takt, snakkes det mye om
radioutstyr , mottagerfor
holdene og selvfOlgelig gir
man hverandre en værrapport.

Det hender ogsi at
radioamatOrer deltar i redn
ingsaksjoner, ved &ta imot og
sende meldinger videre. Hvem
husker ikke Fleksnes og «get
off the line, this is my
MAYDAY!!»

Fullt s& dramatisk var det
ikke da kaptein Svelle for tre
& siden hOrte en danske som
gang p&gang kalte opp basen
sin, uten å fi kontakt. Dette
skjedde p&GrOnland. Det var
satt igang en leteaksjon, og
Svelle brOt inn og snakket med
den fortvilte dansken. Sam
tidig opprettet han kontakt
med basen til djUlsken, slik at
dansken «fant» vegen hjem.
Via radioen til Svelle, som da
satt i Oslo.

N& sitter han i Norbatt og
kaller opp hele verden.
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var tre skjeer borte. Neste pul
je kom ogs&vel i havn, men da
var det bare en skje igjen.
Konkuransen m&tte derfor av
forst&eligegrunner avlyses ...

Deretter ble det foretatt
premieutdeling p& fritt grun
nlag. Premiene var is, brus,
sjokolade, twist og ballonger.
Noen tok imot det de fikk,
mens andre hadde ransler med
seg, og pakket is etter is,
brusflaske etter brusflaske op
pi denne. Det hele endte med
at arrangementskomiteen
rOmte bort i privat bil.

Alikevel ble det en vellykket
dag i Normaintcoy. Mange
tanker gikk hjem til
moderlandet. Med tog gjen
nom Oslos gater, gjennom
Kristiansand, Alta, TromsO og
Volda. Tanker til kone og
barn. Til mor og far, sOster og
bror. Til bjerker med
nyutsprunge blader, snOdekte
fjelltopper, og til stunder med
«kjærstem> Tankene gikk til
v&rt stolte land i rOdt, hvit og
bl&tt.

Jarle Elvemo

fOr det hele startet, matte en
soldat st& vakt ved
premiebordet. S& gikk start
skuddet for den fOrste
'konkuransen, potetlOp med
skje. Det startet bra. Ti barn
10p lystelig avsted. Etter 10pet

kyllingmiddag. Flott show til
tross, det var den aller siste
sekvensen i showet, hvor
dansepikene sang unisont med
oss isalen, «Norge irodt, hvitt
og bilitt», som tok
forsteprisen. Midt i sangen
tryllet Bjorn Haldor frem et
stort norsk flagg. Og i det
oyeblikket fo/te nok mange i
salen en liten tlire pli brun
barkede og toffe kinn.

tryllshow spesielt for de,
libanesiske barna. Og s&
braket det los med leker for de
sm&, en seanse som ar
rangementskomiteen ikke vil
glemme p&svært lenge. For at
barna ikke skulle ta premiene

17. mai oppbrant med deilig
solskinn og varme. De aller
kvikkeste befalingsmenn var
oppe allerede klokken fem og
startet utmarsj klokken halv
seks. Ved sju tiden hadde kok
kene gjort i stand eggedosis til
kompaniets «Feinsmeckere».
En time senere var det oppstill
ing og kransenedleggelse. En
hOytidsstund som nok mange
vil huske lenge.

Etter en kraftig frokost
stilte kompaniet opp i Tibnin
og marsjerte opp til leiren. I
toget gikk blant annet 200
barn fra fire skoler. Og hur
raropene var like kraftige som
i de beste barnetogene hjemme
i Norge.

I leiren ble det etterp& vist et

Allerede kvelden den 16.mai Mrtes de forste
hurraropene i Normaintcoy.
Den midlertidige festsalen,
som rommer 200 mennesker,
var pyntet i rodt, hvitt og
bilitt. Og kveldens begivenhet
var Bjorn Haldors magic
show.

En time med trylling og
dansepiker fra Sandefjord,
satte salen i kok etter en deilig

117. mai feiring i Normaintcoy:1
o ..

PA SKJEENE LOS



Gull til 8.000 dollar
T om Ivar Liland (27) fra Stavanger tok med seg mer enngode minner fra FN-tjenesten: I midten av mai sa
Hessen Kassab' (23) fra Kfar Raman ja til g bli hans kone.
Under en enkel seremoni i kirken i Rachaiya ble de erklært for
rette ektefolk g være. pg norsk. Og pg arabisk. Lilands nye
gull hadde kostet ham 8.000 dollar. Det var medgiften som
familien forlangte. /

- Pengene betydde ingen
ting, sier fengselsbetjenten fra
Stavanger Kretsfengsel, mens
vi st~ og venter pg bruden.

- Det er bare en liten del
som familien beholder. Resten
skal Hessen bruke til g kjOpe

klær og utstyr for reisen til
Norge. Liland fikk ikke med
seg kona til Norge da han dim
miterte fra FN-tjenesten i
begynnelsen av juni. Visum

papirene til Norf,e var ikke
klare. Derfor m~, han komme
ned igjen for g hente henne.

Det var i begynnelsen av
kontingent XV, i juni 85, at
Liland stod vakt pg 4-13 CP.
Det kom en ung mOrkhgret
jente ggende forbi. Hun stop-

o
pet. Begynte a snakke. Kon-
takten grodde frem. De hadde
kjent hverandre i 363 dager da
de giftet seg, noe de bestemte
seg for i mars .

- Det blir en kraftig
overgang g komme til Norge?

- Vi har snakket mye om
akkurat det, sier den sym
patiske soldaten, og forteller

at de er klar pver at en an
nerledes kultur og ~Ft annet
sprgk vil bli de f6rste bar-

. i
nerene. f

- Det er mange som har
prOvd g snakke meg bort fra
,dette, men da de skjOnte at vi
mente alvor, gikk alle inn for g
hjelpe oss. Jeg fikk reise til
Norge for g ordne med
papirer, fikk mye fri for g bli
kjent med Hessens familie, i

det hele tatt har alle stOttet oss
pg beste mgte, sier Liland.

Hjemme i Norge sitter
familien hans og gleder seg til
et nytt medlem. Ekteparet
Liland kan flytte rett inn i nytt
hus i IOpet av sommeren.

Forsinket
En og en halv time forsinket

ankommer bruden kirken.
Venner danser foran den hvite
bruden da hun nærmer seg
nordmannen. Det er faren som
fOrerdatteren trem.

Arm i arm g~ de inn i
kirken. Familie og venner av
Hessen, og soldatkamerater og
bataljonsledeise fOlger etter.

Paret knyter opp slOyfen og
fortsetter opp kirkegangen til
alteret, hvor bataljonsprest
major Kvalheim tar imot. Tjue
minutter senere er de gift.
Klokke er 17.36 19.mai 1986.

Forelsket
Det er den merkeligste

vielsen vi har sett. Smg og
store om hverandre. Unge og
gamle . Veldig gamle. Og
veldig unge.

Enkelte ganger ikke en
Orens lyd g ft Videoopptak og
ellevill blitzing. Og batal
jonsprest Kvalheim som tok i
bruk gamle knep fra hgnd
ballbanen og ryddet vei i
horden av ivrige amatOr
fotografer.

En vielse mellom to
forelskede personer. Fra vidt
forskjellige kulturer. I en
nydelig pyntet kirke som stgr
som et lysende t~n midt
mellom ruinene. Men mest
lyste de nygifte.
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Hort i farten
A It over solfaktor to erfeigt!

MP sjef l6ytnant Finstad
under en solrik, men akk sg
rM dag p~ taket.

- Han har fgtt hemorider.
Vi har fgtt Brock.

Ng MIO, tidligere VO i Kp
B, kaptein Engebretsen.

- Er du hypp p~ en stepp,
eller ...

Transportoffiseren, kaptein
Seternes til proviantoffiseren
l6ytnant Solvang i
befalsmessa.

- Her er det sg trangt at jeg
mg gg ut for a skifte mening.
MIO, kaptein Engebretsen da
han tok i bruk sitt nye kontor
pa BNOPS.

- Er det lenge siden du har
solt deg.

- Nei, bare noen dager.
- Da mgtte det jammen ha

vært overskyet.

MP' sjef, l6ytnant Finstad,
til nyankommen VO.

- Herrens veier er uran
sakelige, men der er d6ra.

Bataljonspresten, major
Schmidt, da en sen fest pa PlO
huset nadde store Myder.

Jeg er en myk politimann.
Jeg slar aldri hardt.

VO, l6ytnant Skauge, om
sitt sivile yrke.

pg Gardermoen under opp
stilling. Fra S-4 til postser
janten:

- Jobber du i posten, du
sersjant.

- Ja, major.
- Da Mr du sjekke bereten

f6r du blir flypost..

Gliset
Startskuddet g~r for

vitsestafetten, og f6rst ute er
"Erik H. Sonstelie og Erling
Eikli fra Forsvarets Forum og
Nationen, som var her i slutten
av mai.

«Det var natt pa CP' en.
Plutselig ringte telefonen.
Soldaten rev av r6ret og skrek:

Hvem pokker er det som
ringer s~ sent?

- H6rer du ikke hvem det
er, svarer det i en m6rk tone.

- Nei, sier soldaten.

- Det er obersten, svares
det. Det blir stille en stund. S~
sp6r soldaten:

- Vet obersten hvem han
snakker med?

Dobbelt norsk iVM
- Nei!

- Og godt er det, svarer
soldaten brakjapt, og ringer
av Journalistene lar stafettpin
nen gg videre til Ida Lerfald i
Normaintcoy, som har permis
jon fra FRO.
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Under ellevill jubel toknordmennene Steiner
D6svig (t.v) og Ingolf Morten
Bones de to f6rste plassene i
historiens f6rste VM i Com
batt Jeep Driving (CJD).

D6svig var best sammenlagt
etter tre runder, og satte ogsa
ny verdensrekord med 54,61.

Og dobbelt jubel for den
nybakte verdensmesteren som
fylte ar samme dagen.

Mesterskapet foregikk pa
taket av PlO-huset, og ryktene
sier at krefter i kontingent
XVII jobber for a avvikle et
nytt mesterskap utpa Msten.
L6ypa gikk pa kryss og tvers.

Under stoler og bord. Mellom
planker. Og rundt utegrillen
og klesnora. Alle de to
deltagerne sa seg meget godt
forn6yd med innsatsen og
spesielt trakk D6svig frem inn
satsen til
depotmannskapene ...



- XVII kontigenten kan f&
en het sommer i dobbel fors
tand. Vi har klare tegn plI at
PLO er p& veg mot Sor
Libanon, og dette kan fore til
en hoyere aktivitet mot Nor
batt og mot UNIFIL.

Det sier avtroppende batal
jonssjef, oberst Sigurd Friis.

- Mot slutten av v~ kon
tigent tok vi tre PLO
infiltratOrer inne i Norbatts
ansvarsomr&de (AO). PLO og
IDF hadde ogs& en trefning
sOr for Norbatt etter
&sskiftet. I tillegg hadde vi
bilbomben som gikk av uten
for DFF-huset. Dette er
tydelige tegn på at PLO har
Okt og vil Oke sitt press p&
Norbatt AO, sier Friis.

- Det et særlig den vestre
delen av UNIFILs omr&de i
Libanon, vestre AO, som hittil
har merket den store opptrap
pingen. Norbatt er den eneste
bataljonen som er omgitt aven
og samme part i SOr-Libanon,
nemlig IDF. Dette har bidratt
til & holde Norbatt fri for
væpnede elementer. Vestre
AO ligger midt i skuddlinjen

mellom to parter, og har
daglig hatt skyteepisoder av
tildels alvorlig karakter.

Den norske FN-
bataljonen har rykte p&seg for
&være en sterk og handlekraf
tig styrke. Dette styrker v&r
stilling til alle parter. Ikke
minst lokalbefolkningen vet &
sette pris p& dette, sier Friis.
Den p&troppende sjefen for
Krigsskolen p& Linderud.
hadde en klar filosofi da han

overtok som bataljonssjef:
- Vår overordnede målset

ting var & vise en tillitsvek
kende virksomhet. Dette
gjaldt for alt hva vi foretok
oss, CP-,OP- og
patrujevirksomhet. Være p&
overraskende steder til over
raskende tider. Være fleksible.
Flytte personell, redusere
enkelte posisjoner. Forsterke
andre. Dette tror jeg vi har
lykkes godt med, fortsetter"
Friis, som trekker fram patrul-

jevirksomheten som viktig. 
Vi har mineklarert nye
omr&der med tanke på dette,
som straks skaper stOrre usik
kerhet hos partene.
- Hvor er nordmennene n&?

- Hva gjOr de?

- Nå er mandatet til FN
styrken forlenget med tre
måneder. Det vanlige tidligere
har vært seks måneder. Hva
har denne halveringen fOrt til?

- Vi merket en stOrre
grad av utrygghet hos
sivilbefolkningen. Mange tok
dette som et tegn på at nord
meimene var på veg ut. Etter
min mening var det uheldig
bare &fornye mandatet for tre
måneder. sier obersten.
- Vi må huske på at livet et
terhvert har normalisert seg i
Norbatt AO. Sivilsamfunnet
fungerer bedre og bedre. Det
har blitt fredeligere i vårt
område. Dersom Norge trek
ker seg ut, vil de sivile ta imot
den fOrste som kommer og vil
ha kontroll. De er vant til å ha
en styrke rundt seg som gir
trygghet. Norbatt AO vil være
åpen for hvem som helst,
mener oberst Sigurd Friis.

Verdifull tjeneste Utfordringen Liten seier

I•

D et er særdeles verdifulltfor yrkesbefal &
tjenestegjOre i den norske FN
styrken. Man f~ operativ
trening. Og man henter
enormt p& lederskapssiden.
Det & f& soldater til & trekke
sammen, det er en seier som
koster. Befal sender folk ut i
situasjoner, som KAN ende
opp i tap av liv. I et omr&de
som er det nærmeste en krig
norske soldater og befal kan
komme idag. FN-tjenesten gir
en erfaring som etter min men
ing er undervurdert. Man m&
hele tiden være p& t& hev.

Plutselig oppstår det situas
joner. Disse skal takles der og
da. Man lærer &ta vare p&seg
selv og andre p& en s& sikker
m&tesom mulig. Dessuten har
vi soldater som ikke har sovet
en eneste hel natt de siste seks
m&nedene. Dette krever en
motivering som ikke minsto
befalet m& bidra tiL A· ha
tjenestegjort i FN-styrken er et
stort pluss for et befal, sier
oberst Sigurd Friis.

N& er han tilbake i Norge,
som nyutnevnt sjef for
Krigsskolen p&Linderud.

Han er også opptatt av yt
terligere & styrke sikkerheten
til personellet. - Man må
stadig forsterke posisjoner.
Dette har vi også gjort.
Spesielt for 4-26, 4-22, 4-9.og
4-25.

- En av. utfordringene til
den nye kontigenten vil bli å
gjOre OP-, CP- og patruljet
jenesten enda bedre. Dette er
vårt ansikt utad til partene, og
derfor svært viktig. Dess mer
vi overbeviser på disse
områdene, dess mer tillit vil
den norske FN-styrken få, sier
oberst Friis.

Chebaa hadde .,et veldig·
press under rotasjop.en mellom
XV og XVI kontigentene. IDF
'var inne i byen, og presset p&
for &opprette en lokal milits.
SLA var stadig p& farten og
krev.de folk til styrken sin.

Sivilbefolkningen motsatte
seg forslagene fra d~ to
styrkene,. Det fOrste vi gjorde
var qerfor &forsterke Chebaa
med ti mann og en PPK. Dette

. har bidratt til å holde det rolig
;' i Chebaa. En liten seier vi er
. glade for, sier oberst Friis.




