finner vi ogsa i den norske og reagere pa det vi oppfatter
FN-kontingenten, men vi mener som ubalansert og forkroplet inpresse og andre media hjemme formasjon i massemedia hjemgjor oss urett nar de med ut- me, dertil nar denne informagangspunkt i skyte - tragedien sjonen ossfor sent ogfor tilfeldig.
pa Hadeland viser tendenser til a Men noe kan vi da gjore: inne i
generalisere, gjore alminnelig bladet har vi med et kart over
holdninger og at-fert som vi her Sor- Libanon, det.gir parorende
nede ,sa vel som hjemme, bare mulighet for a folge med i hvor
finner hos den sosialt mistil- ting skjer. I tillegg har vi laget en
passede,hos utgruppene.fDet sier oversikt over de riktigste hendelseg selv at .vønken bataljonen sene i NORBATT VI -den skulle
eller andre deler/avfkontingenten gi en rimelig orientering om hva
kunne hajUngertdersom media- som har skjedd.
bildet var korrekt. Vi har ingen
mulighet for a kunne folge opp
Men legionaren da, skal vi

rlellom8 og 10nordmenn tjelestegjør i den israelske gren·
,estyrken. Flere av disse har
idligere tjenestegjort i FN·
tyrken i I..ibanon.
Norske FN-soldater b'~art mot israelske et!
ingsagenter som (fr
r~lv",inl!er e~"
<li

Nei, vi synes de ansvarlige instanser hjemme etterhvert bor
begynne a kikke narmere pa rekrutteringen til styrken. Politiske
ekstremister! representerer i det
spesielle miljoet her ned en fare
for seg selv og ikke minst for sine
soldatkolleger. Likeledes finner
vi andre uheldige sider ved rekrutteringspolitikken, det er for
mange sakalte rekapitu anter:.
Eksempler finnes pa at folk har
vart her i bade tre og fire kontingen ter - om enn ikke sam-

menhengende. Selvsagt er. det
ikke slik at det nodvendigvis ma
fOre til uheldige forhold, men tjenesten her nede er spesiell,og en
vet lite om de virkninger den kan
ha pa lengre sikt. Det leder oss
over pa et annet forhold. Den enkelte soldaten folges i altfor liten
grad opp etter at han har dimmittert. Dejleste klarerovergangen til et normalt sivilt liv noksti
ubesvaret, desto storre grunn er
det til a yte mer aktv bistand til
de som viser symptomer pa tilpasningsvansker.

-

"ar vært til avhør hos politiet i forbintlel-

• t-'VAJl.let

1<ol?)

glemme han?

På

-l.' •••

nazi-organisasjonen tll den norske FN-styrken i Libanon.
- Det er et av de mange
spørsmålene som vi nå arbeider
hardt for å finne ut av, sier
Carlson.

,

pa ·bar, og kan ikke an
størrelsesorden ennå..
-- Men hundrevis av
på avveie, og eventue
medlemmer kan ha store
- Det' er riktig at d,
hel del våpen på avv
eventuelle medlemmer
med flere våpen. sier C
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Nedenfor prover presseassen
Jon'Selasla gi uttryykk for noen
av takene han ne.pa tampen har
gjort seg om tjenesten og livet her

nede. Vi vil samtidig nytt:hovet
til a takke ham for innsatsen,
han har av forskjellige grunner
hatt en noksa flokete arbeidssi-

tuasjon, men dette har ikke hindret ham ijobbe med godt humor
og med sporty innstilling. Takk
.cor arbeidet. Samtidig onsker vi

Harald Berg, til vanlig il finne;
Harstad Tidende velkommen ;
denfunksjonen Selas na/orlarer.

Et halvar av livet, intet mIndre!.
er det et halvar i en FN-kontingent i Libanon skal fylle med innhold. Da kan det saktens vare tid
for noen fa ettertankens refleksjoner i det jeg star i ferd med a
forlate Norbatt. Hva har oppholdet gitt meg, foruten en ny radio,
60 kassetter og en misunneIsverdig brunfarge?
Sikkert nok: Gode venner, interessante opplevelser, stunder
med engstelse, stunder med
glede, billige kapitalvarer, fine turer (bibelturen!), og mye, mye
mer.
Sterkest av alt har nok likevel
motet med menneskene her ned
vart. lover ti ar har de levet i et
krigsherjet land. De har sett sine
egne blomstrende byer bli ooelagt av den mest djevelske av alle
menneskelige oppfinnelser: Krigen .De har vart utsatt for vold,
for ydmykelser og ran av eiendom. likevel er det noen fa som
klorer seg fast. Og mest utrolig
av alt: De har stadig mye av sin
menneskelige verdighet igjen.
Jeg har noen naboer ved presse-

huset. Nar sant skal sies kan en
vel ikke hevde at de lever i overdreven luksus. Likevel har de
hver eneste dag jeg har mott
dem, invitert pa kaffe. Hvorfor?
Ingen store ord fra dem i den
forbindelse, men likevel:
- Du er langt hjemmefra, alt for
langt.fra din kone og dine foreldre. Skulle bare mangle at vi ikke
kunne g -l"!q kaffe!
sannt varmer!
Store ord er ikke noovendig for a
beskrive det vi opplever her nede.
De norske FN-styrkene har det
dramatisk nok. To hardt sarede
soldater er bevis for det. Og det
gj6r vondt når en h6rer at en av
de norske kollegene fra Tibnine
er dOd på grunn av skader han
pådro seg under en arbeidsulykke. Det som likevel akkurat nå
står fast i bevisstheten er den
graden av arbeid som har vart
nOdvendig. Rutiner, rutiner og
atter rutiner. Dette er den kanskje viktigste delen av tjenesten.
Vår oppgave er å holde de stridende parter fra hverandre, og
det koster mye tålmodighet å

lykkes i dette. Det krever papasselighet 24 timer i dagnet, og det
krever at hver eneste mann er
klar over, selv om det er for fem. tiende gang han legger seg ut i
am bush, at nettopp i natt kan det
komme infiltratorer inn i vårt
område.
Dette er en påkjenning .Det skal
vare en påkjenning. Frykten er
alltid en mer eller mindre ubevisst motspiller i en oppgave som
vi er pålagt her n~de..
Jeg husker en rundsporring en
hjemlig avis foretok i forbindelse
med en noe tilspisset situasjon
her nede. På gata ble fem tilfeldige menn spurt; Kunne du tenke
deg a gjore tjeneste i SOr-Libanon .Svaret var i alle fem tilfellene «nei», det var for farlig.
Er da vår oppgave for farlig? Det
er uten tvil uvant for oss nordmenn, som til daglig har vennet
oss til å forst og fremst tenke på
vår egen velferd, å ga inn for en

dattilvarelse i et av verdens mest
brennbare hjorner, er visst blitt
sorgelig unorsk etterhvert. At det
er problemer med rekrutteri ngen
hjemme, viser dette klarere enn
noe armet.
Ved juletider siterte obersten
ved en anledning Arnulf Overlands kjent ord: «Du skal ikke tale
sa inderlig vel den uret som ikke
rammer deg selv». Det er vel
kanskje saken i et natteskall. sa
far en ta gode lonninger og billige
stereoanlegg med som noe positivt. Det avgorende bor vare at vi
gjor en meningsfylt jobb.
Er det da egentlig noe mening i
å vare her? Er det noen vits i fl
utsette seg sjolfor bade det ene
og det andre, hvis partene likevel
på et eller ann,et tidspunkt kommer til a ryke sammen og sloss
med all den bitterhet og det hat
de tydeligvis foler for hverandre?
Ja, - det er en menig i det.
Tallrike kopper med sterk, sot
tyrkisk kaffe har overbevist meg
om det.
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Dette
hendte i
Norbatt
VI
Vi har bladd gjennom OP8-informasjonene for Norbatt VI. og
lager med dette en liten presentasjon av hva som har skjedd,
gjengitt
med
OPS-infoenes'
knappe språk.
Det sier seg sjol at det er ikke
mulg å få med alt i en slik oversikt. Mange vjl nok savne spesielle ting. Det er ikke alltid vi har
tatt med det dramatiske for dramatikkens egen skyld. Snarere
har det vart et siktepunkt å vise
bredden i opplevelsene. En god
del av de faste, rutinemessige
episodene er utelatt. Det kunne,
blant annet, vare skrevet en hel
bo~om alle hendelser omkring
«Reiret», - lidedan med diverse
«fireing dose» og resultater av
ambush-observasjon er.
sa,
med all mulige forbehold om at
andre ville gjort det annerledes,
her er «minneboken»:
24.9.80 Oberst Heggestad, Norbatt VI. overtar kommandoen av
oberst Ronning, Norbatt V.
24.9 En bil fra Marjayoun med
håndgranater blir stoppet i pos.
4-2 Bravo. Granatene konfiskert
og Qilen avvist. Senere blir to
Ft'J-søIdatertatt som gisler i H-5,
og blir tilbudt utvekslet mot granatene. 8-3 griper inn, og gislene
16s1att.Granatene ikke levert tilbake.
25.9 To droner observert for
forste gang i Norbatt VI. I de folgende ukene skulle det bli adskillig fler. Rest 27.9., da det lopet
av tre timer ble observert 12
overflygninger.
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30.9 Til sammen 124 skudd
forran og rundt pOSt4-9 fra H-l.

5.10. En PLO-soldat åpnet ild
mot pos. 4-6 Golf. Utrykningsstyre «Truls» alarmert. Soldaten
anholdt i Ferdiss etter å ha truet
med handgranat.
5.10. 17 tunge BK-granater
mot Rachaiya el Foukhar 0fJ Kp.
B. Noen granater i eller tett ved
fQrlegningsrom og andre FNinstalasjoner. Ingen personskade,
men tildels betydelig materiell
skader. Beskytningen begynte kl.
1907 og opphorte 1921.
6.10 PLO truer med å kapre alle
UN-biler.
16.10 IDF invaderer PLO-område på vestbredden av Litani.
IDF/ dff brukte helikoptere i,operasjonen, lysbomber fra·bombefly.
20.10 Ulykkestilfelle hvor ung
gutt Rachaiya skjot seg i magen
med hagle. Transportert med
ambulanse
og helikopter
til
Swedmedcoy. Reddet.

i

20.10 To tankbiler kapret av
OFF AE sor for H-5, på veg fra
Naqoura til Saqi. Sjaforenes våpen beslaglagt. En tankbil frigitt
sammen med begge sjaforene.
7.11 Ryangrep fra IDF mot
Beaufort og Nabathyia med 25
bomber. Besvart med antiluftskyts.
Samme dag ble fire PLO-soldater tatt til fange på veg inn til
«Reiret» av patrulje fra 4-5 Bravo.

skylden for sprengningen og
andre liknende sabotasjehandlinger innenfor UNIFIL AO, dagen
etter i «Voiee of Hope». Han sa
også at lignende handlinger
kunne ventes.
18.12. Pos. 4-10 melder at
piggtråden rundt «Reiret» er funnet kuttet i stykker. En mann
observert på veg inn. PLO nekter
kjennskap.

UNIFIL 4134 kapret.

G1aia.Samme utfall.,
30.12 4 AE infilterer omradet
rundt 5-13 Bravo. AE stoppet
ik.ke etter vanlig varselprosedyre,
og ble beskutt med rettet ild fra
5-17 Bravo. AE forsvant i nordlig
retning.
5.1. Meldt fra Q- 7 om en gramalt Land Rover med to israelske
flagg på baklemmen. En kunne
tydelig se UN-merke under gramalingen. En mann i bi.len, pa
veg til Marjayoun.

Tre mann fra «Reiret» mot nord.
17.1 En Land Rover tilhbrende
Kommer i skuddveksling med Stkp. stjalet av bevapnede persoutrykningstyrke fra 4-5. AE kas- ner fra parkeringsplass i Zahle,
ter bLa. handgranater mL·t pa- hvor den var parkert uten vakt.
truljen. Patruljen svarer med ret- MP og lokalt politi koplet inn.
tet ild, slik at en AE blir hardt Bilen returnert dagen etter, uten,
såret. De tre AE tatt til fange og b1.a., radio.
den sårede brakt til sykehus i
Chtaura av Norbatt-ambulanse.
19.1. Tre senegalesiske soldater
skutt ned og drept.
Kraftig beskytning fra både nord
1.2. Brann i forlegningshus i
og sor, hvorav over 32 granater
lander i Norbatt AO. JOHN NIL- 4-3, etter at parafinov var forsbkt
SEN BRATLI, Kp. A, såret med fyrt opp med bensin. Ingen personskader, Tildels store materielle
splint
gjennom
lår/underliv.
Overfort ; Swedmedcoy (senere skader.
Rambam-sykehuset
i Haifa).
8.2 Stor lyskaster montert i
Stedet hvor han var forlagt, 4-2
Bravo lagsleir, betydelig rasert lopet av natta pa H-O. Rettet (og
blendet effektivt) pos. 4-13 og
etter granatnedslag.
4-13 ~ravo.

IDF-angrep på PLO-posisjo15.2. Ambulansetransport til
ner vest Litani.
Beirut av ghanesisk offiser, dbd i

Den 15 ar gamle gutten Ghalip
Taha fra Kafar Hammam kidnappet. Senere funnet skutt med 8
8.11 Soldat MORTEN BERG er skudd gjennom bryst og mage. I
utenfor livsfare etter at han gikk folge byens befolkning er det
på en mine i området 4-10 Alfa. soldater fra sor som star bak.
Hoyre fot amputert over ankelen.
10.12 Direkte beskytning av
18.11 UN-bil tilhorende PI- 5-9 Bravo, 5-17 Alfa, 5-17 Bravo
troppen kapret i om rådet ved og 4-2 Charlie fra fJord med
pos. 4-4. Var på veg fra Saqi med Kathusyaia. 26 nedslag registemat. Oga tatt: 3 AG-3, 4 hjelmer, ret. Granatfragmenter gjennom
-4 vester.
preffab på 5-17 Bravo. Ingen
personskade.
9.11 En PLO-soldat i «Reiret»
såret av «steinsprut» etter var21.12. I sivil bil med en person
sleskudd. Lege fra Norbatt un- fra H- 7 mot Blate avvist i pos.
dersokte solæten,
ikke liv- 5-9Bravo. Stanset ved posisjostruende skade.
nen og tilbOd soldat kokain.

brannulykke.
18.2. Medevae av pasient i 4-8
med helikopter til Naqoura.

23.2. To soldater fra Kp. A var
på linjestrekk fra pos. 5- 7 mot
Blate. Stoppet .10 - 15 m fra
bommen p.g.a. trafikk. Sivil per.son kom springende. trakk pistol,
yiftet, rev opp havre fordor og dra
ut utstyr, gikk forran bilen og
skjot et skudd i bakken ved hayre
forhjul. Ble roet ned. FN-bil kjarte
videre. Ingen skade.
13.3: Mistanke om infiltrasjon i
omradet 5-17 Alfa. «Truls» iverksatt. 5-9 Bravo melder at 4 AE
er observert 50 m. fra H-7.
Det ble avfyrt 4 RPG mot H-7.
Fra H-7 ble det avfyrt 450 skudd
16.12. En fransk ingeniorsoldat
26.12. Ca. 1 km sor for «Voiee 12.7 mm og handvapen samt 4
måtte amputere benet etter mi- of Hope» ble en bil fra Kp. B
stridsvogngranater.
neulykke i Ghanbatt' sområde.
stoppet og forsokt kapret av fire
Legeutrykning fra Norbatt.
personer. Soldatene nektet a
Styrken «Truls» har kontakt
etterkomme truslene, og forsomed 4 AE. De apnet ild mot
17.12. Et ubebodd hus sprengt i ket mislykkes. Samme bil forsokt
PPK'ene. Kontakt deretter misluften i Kaf~r Hammam, i Kp. B's kapret enda en gang av de samtet, patrulje ut til fots. Resultat
om,råC!!3.Måj, Haddad tar ' d seg me fire kort tidlsenere ved ed negativt.

Libanons hovedstad i mars: "
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blf)m§"l.-ende mandelt.-iirI grunnen er det bare det syriske
luftvernet som ofrer de israelske
kampflyene noen oppmerksomhet der de er i ferd med a lage
sine hvitstripete broderier pa den
knallbla varhimmelen over Bei;rut. dertil er visittkortene som de
tegner hoyt deroppe for dagligdagse foreteelser. Selv soldatene
sdm .bemanner luftvernskytset
ser ikke ut til a ta oppgave h sin
helt pa alvor, innsatsen Øeres er i
utgangspinktet domt til a komme til kort over flyene som bare
leker seg videre. Mannen pa
hj6rnet gidder eventelt bare se
opp for a konstatere at Beirut
ekspressen, som flyene kalles, er
i rute.
Annerledes er det med volden i
gatene. Knapt en uke gar hen
uten fraksjonsoppgjor som i tillegg til de egentlige mal for likvideringene ogsa gar ut over
uskyldige sivile som uheldigvis er
havnet i skuddlinjen mellom
de ulike gruppene. Det er
nemlig mange interne arabiske
oppgj6r som som finner sin arena
i Beiruts gater, det er utlopere av
stridighetene mellom Irak og
Iran, den tilspissete situasjonen
mellom Jordan og Syria eller, f.
eks, et oppgjor mellom shiitmuslimenes militare
organisasjon
AMAL og Folkefronten for Palestinas frigjoring,
Generalkommandoen, for bare a ha nevnt
noen eksempler fra den seneste
tiden. Nar vi sa tar med at AMAL
alene er delt i tre fraksjoner,
skulle det gi et visst inntrykk av
mangfoldet av grupperinger, i det
hele ma det gjores til et spesialstudium dersom en skal skaffe
seg en rimelig oversikt over alle
de ulike gruppne som argumenterer med kalasnikover og bomber i Beirut. Men mannen i gaten
gj6r neppe det, for ham er det nok
heller likegyldig om de som tok
livet av han kaller seg Revolusjonens orner eller sorterer under
det irakske etterretningsvesenet.
For en som kommer utenfra er
det i det hele oppbudet av va pen,
soldater, panservogner og de
utallige check points bemannet
enten med syrere, palestinel-e
eller regulare libanesiske tropper
som f6rst pakaller oppmerksomhten . Enhver bygning av

Nei, det er ikke Berlin 1945, men'((green line» i Beirut, mars 1981.

noen betydning har bevepnete
vakter, de finnes sogar utenfor de
vanlige boligblokkene i visse deler av byen. Vaktmesterener ikke
utstyrt med feiekost eller nokleknippe, det han svinger er en kalasnikov. I tillegg har alle prominente personer et stort oppbud
av bodyguards, noe som likevel
ikke ser ut til a hindre dem i a
undra seg sin skjebner dersom en
eller annen gruppe har hc;lrblinket
dem ut for likvidering.
I de siste ukene er det sarlig ambassadepersonell som har vart
ofre for de ulike krigene som pa
går, det til tross for at ambassadene, i tillegg til vaktene selv
sagt, har hoye murer og sandsekker som beskyttelse.
Et annet umiddelbart inntrykk i
den libanesiske hovedstaden er
de kaotiske 'ti,lstandene i trafik-

ken, en moter en bokstawelig talt
larmende forakt for alt som regler
heter, her tar en seg til rette og
kj6rer slik som en selv finner
mest hensiktsmessig. I gater
som er merket enveiskjoring, gar
trafikken like godt i begge retninger, f, eks. Tilstandene unndrar
seg i grunnen enhver beskrivelse,
de ma oppleves. Men samme
hvor kaotisk trafikken kan virke,
den glir pa en forunderlig mate
likevel, du kommer frem, selv om
det pa dager sjatoren mumler
«bad traffic», kan ga vekk fire,
fem timer i bilko.
Arsaken til anarkiet er et
enormt antall biler og det totale
fravar av autoritet til a folge opp
trafikksakene.
Trafikksituasjonen kan forovrig vare et godt
bilde pa situasjonen i Beirut generelt.
Den

libanesiske

er ellers en by med grelle kontraster, og de er av mange slag,
like fra dem som far deg til a
trekke pa smilebandet, til dem
som griper deg rundt hjerterot~
tene. Overalt i byen, ogsa i slumstroken e finner du en mengde
uvanlig\ velkledte
mennesker,
motediktatorene i Paris har her
I sine mest hen-givne
slaver, man
kler seg med en eleganse og et
raffinement en vanskelig kan
finne maken til. Komisk er det da
a se de motekate kvinner og
menn mange steder vasser i
sbppel til opp over ankelen .For
Beirut rna vare en av verdens
mest mOkkete hovedsteder, selv
om det i det siste ser ut til a ha
skjedd en viss bedring, i all fall i
de sentrake deler av byen .Men
sa lenge de fleste finner det mest
bekvemt å dumpe avfallet rett pa
gaten, vil vel denne bedringen gå
hovedstaden sent. En annen forskjell som slår
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deg er de. narm~st groteske
forskjeller I livsviIkar som en - I
alle fall i visse deler av byen-kan
fi/lne side om side. I?et lib~nesiske eller palestinske flyktnmge~
proletariatet i sine ronner, nodtorftig hektet sammen av gamle
bOlgeblikksplater
og
~nkelte
bordbiter, utgjor en pariakaste,
hvor haplasheten selvsagt vil forsyne den politiske venstresiden
med godt motiverte soldater. ~a
den andre siden fmner du svart
mange mennesker med en levestandard som langt overgar den
norske.
Beirut
representerer
nemlig den kapitalistiske sam
funnsform i rendyrket tilstand,
her er det snakk om kreftenes frie
spill, den sterkeste og smarteste
vinner. Alt for mange mennesker
ser ut til a be~jenne seg til sl~gordet: «Whats good to buslness, :s good to Lebanon». Derfor
finner du . antagelig flottere
butkker I Beirut enn I de fleste
andre byer, og du kan ha.ndle
billig: TV, kassettspIlIere, klar o~
sko, alt er vel.. neppe skaffet. til
veie pa helt lovlig vis, kontrollinstansel1e mangler I ?tor, utstrek~
nmg. Onsker du a ga ut pa'
kveldstid, er der et frem.gagende
restauranttilbud med. forsteklases mat og eksen:pl~rlsk service
- for gjestene er fa p~.de fleste av
ukedage~e, Bye~ foles vel for
utrygg pa kveldrstld..
Drar en gver til'det falanglstkontrollerte Ost-Beirut, finner en en
bydel som etter en har passert
«green line», et belte av helt son~
derskutte hus fra borgerkrigen I
75/76, er bade renere og har en
hoe mer velordnet trafikk enn
den andre bydelen. Det er forresten en ny,sterk opplevelse a komme til dette omradet av byen
etter a ha passert den absolutt
folketomme og narmest spokelsesaktige sonen som utgjor grensen mellom de ulike partene i
borgerkrigen. Her har nemlig forfinet fransk kultur, som fortsatt
star sterkt i mange omrader av
Libanon, sitt hovedfeste. Et
lunchmaltid jeg inntok sammen
med en libaneser pa en usedvanlig elegant liten restaurant,
var en oppvisning: fransk/libanesisk mat-og vinkultur som
sent vil slettes av minnet. Men
du ma ha god tid - seansen tok
tre timer - midt i beste arbeidstiden.
Hos den samme forretningsmannen matte jeg forovrig en'
oppfatning av Beiruts og Libanons problemer som vel er representativ for mange av falangistene: dersom en bare kanne bli
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kvitt palestinerne _ det er innpa
500000 av dem i Libanon - ville
alle problemer vare lost. Mitt
synspunkt, som gikk ut pa at det
palestinske narvaret bare hadde
virket utlosende pa sosiale og politiske spenninger som lenge
hadde vart til stede, ble kategorisk awist. Pussig var det ellers a
hore den meget liberale men
aristokratiske
forretningsmannen omtale det som narmest er
landets faktiske herrer syrerne
som et fold av kel~ere. Det
henspilte vel helst pa det som
hadde vart rollene for borgerkrigen
Hvor sterkt bandene til Frankrike fortsatt foles i denne delen
av Beirut, kom klart til uttrykk
gjennom en samtale jeg hadde
med en annen fremstaende for-

retningsmann Libanon var fransk
mandatomrade i arene etter forst
verdenskrig, og tradisjonelt har
da franskmennene vart se.tt pa
som de kristnes beskyttere I omradet siden langt tilbake i Middelalderen .Sett pa bakgrunn av den
aktuelle situasjon var det likevel
patetisk a hore de forhapninger
manne~ ha.dde ti! en fran~k interv~nsjon I omradet, ~n mt~rvenSjon han selvsagt hapet ville
skape ro og stabilitet pa de kristne
falangistenes
premisser:
Men, det fr~nske eng?sjementet I
omradet vII vel forbli noe avbleket, fr~nskmen~ene:h~r i <;Jagen
forsynmgsbataljo,n I S6r-Llbanon
som en del av FN s fredsbevarend~ styrk.er. Men at det fortsatt e~
slik at Llban?n har en stor plass I
de franske hjerter, kan det neppe

vare tvil om, av de store og mellomstore makteme er Frankrike
den eneste som er representert
der. Men til tross for at mange
store forretningsgsdrivende holder til i den ostlige bydelen, det er
Vest-Beirut som i dag representerer det okonomiske Q!:l forretningsmessige sentrumWa Ruede
Hamra - byens sentrale handlegate - pulserer livet pa mange
mater som i en annen storby til
tross for voldshandlinger, stadige
stram brudd, mangel pa offentlige kommunikasjonsmidler og fravaret av telefonkataloger.
Byen har sjel og en trassig
vitalitet. Den er forsavidt et eksempel som kan stotte anarkistiske tenkere i argumentasjonen:
kaos fungerer - om enn darlig.

<>

VAR MANN ,IBEIRUT
!:);frivil.ligb~skutt.f1~e~,~e,tatt. tit
fange av Haddaa~mIJ[tsl,'Jn,,n1i.~rnearabiske Qlashinpistoloppgj~~ i ubehagelig narhetalt
dette - og mer til - finner vi i dag po~en til var mann i Beirut Geir
Olsen, 31 år. gammel kapt~in fra
6ergel}:KanSkje er han impreg~.ert gjepnom kjblige bergenske
vintre, i alle fall ser han ut til takle
en varm beirutsk vår med stort
flegma, Det er jo ikke sa mange
norske i Beirut utenom ambassadens tre er det noen ganske fa
knyttet til flyplasskontrollen og
rni'itarpolitiet. I,Libanon har han
vårt sid~n i Qlai i fjor, i c;IenheksegrytensoQl den Iibanssiske hovedstaden er, har haf) vart siden
a,\-lgust. For oss ~irdre er det forBundet Qled et visst monn av
spennin~ å krysse Beiruts såk~lte
«green line» den meget synlige

linjen ~?m c;I~!~~j.~\l,'J~.\i~~+-en i,eefl~t'~q'?1;rner seg over likevel.
kQ!)tr~lIert ~~.~floto ~visyr;~'El§og "yaer ~)obben hanS? Den har
palestmer~i!f~!lIe~gtllc;le hBane- en meget fioytidelig betegnelse i
slske n:ync:l!gpete~i;.deD ;f1ndf(;l;:LiNlfl~Fsammenheng «chief 10det as!hge ~elrut, hvor falang~,-gistic
offiqyr; representative»,
stene har plttseg fast. For 6~IPBeirut
klfJr t~kst vil det si at
Ols,~nElrdet nesten dagl!g rutine .. ran stl,'Jllermed en masse prakI Ost-Beirul som andre steder tis~l,'J saker på forsyningssiden.
l)ar han forretnir;gsme~sige kon;; Ikke !)Pre for den norske kontintakter som gjbric;lEltr;bdvendig a genten, men for hele UNIFILs
krysse den urolige linje!! medsin~OOo.}mannstore
styrke. Virkhyppige skyteepisoder, det er sqmh'eten hans spenner over et
«snipers» snikskyttere som.~t6- vidt felt - fra de mest trivielle
ver en totalt meningsl~vold
gjbremål som å sikre melk' og
som rammer sp~siel~ de som e~ brbdleveranser, til'de mer unevminst i stans til a ta vare på seg; neJigeqppClrag.I det hele har han
barn og gamle. Av c;Ietre offisielle en meget viktig rolle nar det
«check points» Rvor trafikken gjelder å ordne flokete spbrsmål i
mellom de to bydel~ne foregar,er Beirut for hele FNstyrken.
nå bare ett åpent, de to andre er - Hvordan opple~er du sa virkstengt på grunn ay skyt~epis~- somhet~n som hesten alene
der, det siste gan~ke nylig. Men ngrdma"nn fast stasjonert i Beidet gjor ikke sa mye - var mann i rut?

ri
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Ti/varelseo, ~art ~i~.t1rr~~ø;~t~;f;~f1l~~~~~rf;~~i.~!<e~!i}flr'%\v~l>
for
beha~I!ge.si2er; en l~re[>~~ngØi~l.a~Æetil~~'j;:l'~~~fJ~lrut.:0ppg~oforsklelh5te mennesker>:a;.~Je?n~#t;;\~~ne
~eri~r ~ok'~~grre..~lmensJosårlig får jeg god kon~kt Tedq~n' ...
9~r· 1\Z:1~9ien;.~~al·tvar!il'Oppmerklibanesiske delen ~YbEl;~plklj!,i~7>iSliTt~ii.~ke1~!1 skytingen her i
gen. De oppviser elj!;gj~~~~iljJ~!'g~ bYeiier rU.ålrettet,+her Etf kollosenn vennlighet som.er:hel! en~4~1~ ml?l)~pefi.rreqy~PEtn og amstående. Dellbrege~g'1t~kttl~~~~T~qi~jonii"l!~~0~ilYoft~res~ltereri
jeg har med ~t Ii,ban'esi~~~;~m; atm'~J;lg~,s~IV~f..rett og slett bare
funnet hari\\gltf '!Irg svaHmye, fyres()PI?#!>I~'l}~m - uten noen
jeg har fått skjereelmin sansi~gr egpntlig I)~rl~:,~r:
Likevel kan,det
dette med å fgrstå,'orr!.I~k~~Il~id un~!ste'!ii~';~~(e pl~gs9fl1t, sarlig
akseptere, kult~reHr fOrs'S!~!lef' Illi.!ll~stiier. l\Z:1en
tross alt gar det
Forovrighar jeg,på sett, ogVi~'en~.r ,.lid/WeUp,rr h,yer ~ng jeg virprivilgpH stilling, jeg di~ROnlitrrr~rligfoler f\.';~isk;frykt Da kan det
egen bil og kanoforsåvidt ~ore vare~prre dett; med å vare alene
nokså fritt omkring og har der-j, I~ng~ perioder/jeg savner ko!'lmed fått sett mer~vtibanOflti.!kt~p
m~ en storre gruppe av
de fleste nordmørin ..
1~lldsrrenn sn.~ som en
h~r
'en f~ti Saqi. Tibnin eJ/er
- Byen har av frerrfstaeF15;1e
- .'
nesiske politikpre Va!
liknet med ooioago
rene?

Ambassaden- norsk knapphullsblomst i urolig by.
Beslutningen om norsk deltakelse i UNIFIL var den direkte
foranledningen til opprettelsen
av norsk utenriksrepresentasjon i
Libanon etter borgerkrigen midt
på sytti taIlet. Det ble raskt innsett -at at en god kontakt med de
libanesiske myndighetene og de
ulike politiske grupperingene ville
kunne vare fordelaktig - og

kanskje helt n6dvendig i mange
situasjoner. Dermed ble det i
mars - 78/ samtidig med opprettelsen av UNIFIL, opprettet en
norsk legasjon i Beirut. Formelt er
det en avdeling underlagt ambassaden i Kairo, og lederen ved
stasjonen er charge1dlaffaires Ola
Dorum.

Han kan fortelle at oppgaven til
ambassaden vesentlig består i å
samle inn i informasjon on Libanon spesielt og regionen generelt
ved å forsoke å folge best mulig
med i den politiske utviklingen i
området.For å kunne klare dett er
det n6dvendig, i tillegg til de
offisielle kontakter med myndighetene, å pleie forbindelse med
de andre maktfaktorene - hoyreorienterte kristne og venstreorienterte muslimske og palestinske grupperinger.
Karakteristisk for landet-fremholder Dorum, er at borgerkrigen
fortsetter - om enn på et mer
fordekt plan. Delvis er Libanon
også 'et okkupert land. En arabisk
fredsstyrke, alt vesentlig syrisk,
står i landet og utover i vide områder en faktisk kontro!.
- Er det noen norsk koloni i Libanon eller Beirut?
Nei,det erbareet par norske med
forretningsvirksomhet eller skipsfartsinteresser knyttet til lander.
i hvertfall ikke noen som er verdt
å nevne.
- Kontakten med NORBA TT?

diosamband både med Ebel es
Saqi, Tibnin, Naqoura og MOVCON her i byen, og mottar daglig
rapporter om virksomheten ved
de ulike avdelingene. Denne in
formasjonen innpasses forovrig i
det politiske innrapporteringssystemet.
La meg også understreke at vi
alltid fOler oss velkomne ved de
norske avdelingene når vi er ute
for å orientere oss hos de profesjonelle militare. På samme mate kan vi vare til hjelp for de
militare ansvarshavende, dersom
de onsker kontakter i Beirut.
- Representerer norske soldater
som kommer på visit
i Beirut
noe problem for ambassaden?
- Overhodet ikke, det har knapt
forekommet.D~rimot har vi hatt
gleden av å kunne yte hjelp til
norske soldater i saker av mer
privat art. Men la meg slå fast militart personell som måtte ha
behov for vår assistanse, er alltid
hjerte1lig velkomne hos oss.

Og la oss for egen del legge til:
ambassadefolket er en trivelig
gjeng, de holder til i lyse og
vennlige kokaler i Rue de Bliss,
Både med den norske infanteri- rett overfor hovedinngangen til
bataljdnen. og resten av kontin- det amerikanske universitetet i
genten er forbindelsene i konkret Beirut. Det kan jo vare greit avite
så vel som overfart betydning av om akutte problemer likevel
order. meget god. Vi har har ra- skulle oppstå.

Etter en stripe dagslys på jentene i Phenicien street

lE
Som rimelig kan vare er det ikke
noen organisert permisjonsavvikling for de norske soldatene til
Beirut. Fra forlegningene i det
sCirlige Libanon organiseres permisjonsturene vesentlig til Israel
eller til fjernere egne .Likevel, det
er mange av soldatene som passerer Beirut i transitt eller har leilighetsvise oppdrag der. For dem
er Phenicien street et begrep, det
er bargaten med sine thaigirls og
jenter fra
Filipinene. Fra 10 tiden om kvelden til 4 om natten
sitter de der vaglet pa barkrakkene og har den etter norske
forhold sarefunksjonat de skaloke
Q.msetningen av drikkevarer.
Onsker du aa ksle gentlemannsrol·
len og spandere pa dem, ma du
betale det dyrt, 40 libanesiske
pund (ca. 56 n.kr.) ent du ikjoner
en drink eller en flaske ol. Gjor du
det ikke, yel da gar de sin vei. I
hvilken utstrekning de er apne for

a bista med eventuelle andre
nattlige tjenester, kan vi faktisk
vanskelig uttale oss om, bare sla
fast at de nok ikke uten videre
kan rubriseres blant gatens lettere garde. Men - hvem er de sa
disse nattens dronninger som sa
a si embets medfor skal drikke
gjestene under bordet?

i

Ifort tjenesteantrekk, atskillige
kopper svart kaffe og skjerpet sosial samvittighet tok vi kontakt
med noen av dem ved hoylys
dag; for a komme i kontakt med
mennesket - bak drinken sa a si.

me hos bestemoren i Bangkok.
Selv om hun var ytterst varsom,
narmest tilbakeholden med a fortelle om i hva slags, og fremfor
alt i hvem sin regi hun arbeidet,
tegnet det seg snart et inntrykk
av et mennske som var ansatt pa
en slags slavekontrakt'
hvor
agenten hjemme i Thailand
hadde hand i hanke med alt og
selvsagt ogsa det okonomiske
utbytte som geskjeften gav.
I dag i Beirut, sist host i Bagdad.
Hva blir neste stasjon, Joi?
Vet ikke - Nigeria, kanskje.

Vi droppet snart den fleipete tonen. Joi, som den mest talefore
av dem het, viste seg a representere en menneske-skjebne vel
verdt a felle en tare for: Vietnamesisk flyktning i Thailand, faren
drept i krigen ugift mor med
sann pa tre ar na plassert hjem-

Nar skal du se din sonn igjen
Joi?
Vet ikke - nest ar, kanskje.
Jo, vi feller sa gjerne en tare for
Joi.

BASEN
ZAHLE
's pa god mat
'Jresma ventil dette, gjbr
trer en!') gjerpe.
'quttebe kommer
leg på loroagene. Det
'siden.stedet mitt ble
vrnåensoldater kort
åpnet stedet i sep. Som en folge av de
nq~ne6 har ogsa annet
.ell ~ommet hit,
~l?tiskandinavere. Jeg
.-rne til tjeneste, sier
vikti~ste, uoffisielle
t Zahle. Vi tror ham

i

y:l:an"LI;t,trykkerbnske
dm ~t qgs,r r.,framtida ma hans
a9rpl')t bli? en slags annen
se for NqrtJatt;.mannskape. Frpfl1}til nif'/1ar det vart mye el
tjel')~ pa denne kontakten. For
begg$$iParter.
f>
's- "" _,-o
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Nye kon tingen ter ønskes velkommen til Fawzi og Souad Nassar pa «Captains
rooml! Zahle.
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Detteer ikke sagt til forkleinelse
for noen, likevel vager vi pastanden: 4-8, troppsleir for 1. tropp
Kp, B, framstar som et monstersted. I alle fall er forsteinntrykket
slik,Og for ikke a helt skamrose
kaptein Jan Egil Jacobsen og
hans menn alt for mye, bor det
IOgsåtas med at knapt noen lagsleir i hele UNIFIL har hatt slike
forutsetninger for a skape hva
manansker: En flott, naturlig beliggenhet, samt et finmasket
system av sementplattinger og
stier, tildligere brukt til en provisoriskteltleir, - na bokstavlig talt
fundament for et utsrakt «gatenett». Med plass til mange slags

inneholdt ikke bare forslag til fysiske forbedringer. Et argjerrig
undervisningsopplegg var ogsa
lagt inn. Blant annet hadde
samtlige, bade befal og mannskaper, lart seg elementar infusjonsteknikk etter ganske kort tid.
Dette ble det meget god bruk for,
skulle det desverre vise seg, da
Morten Berg gikk på en mine ved
Reiret i november. Takket var
godt forberedt sanitetstjeneste i
troppen, var det mulig a sette intraven ost
umiddelbart,
som
sammen med annen effektiv farstehjelp gjorde at skaden ble
begrenset maksimalt.

akt~viteterog op~aver ..
Nar,sant sr<alsies; Det er Ikke
bare farsteinntrykket
som .. e~
godCKapteln Jacobsen har vart I
sin leir i ett ar na, og sammen
med sine folk har ha~ utnyttet
tiden maksimalt,
bade med
tanke pa a ,utvikle de f~siske
mulighetene I leiren samt a forbedreberedskapen.
4-8 romn:er tr~ lag samt et
stabslag.I tillegg til dette sorteret
ytterligere tre lag under ..l. tropp:
Et er forlagt helt mot sor, et har
Sin del av grensen mot «Reiret»,
og ytterligere et (ag bemanner to
",nklaveposlsJoner.
Om bakgrunnen for det arbeidet
han har nedlagt sammen med
sine folk i troppsleiren, sier kaptein Jacobsen:
- Da jeg kom hit i begynnelsen
lV Norbatt V, forsokte' jeg gjennom bevisst observasjon a lage
en målsetting for hva som kunne
gjares med leiren. Malsettingen
var fundert i to hovedmalsettinger: Farst og fremst en optimal
sikkerhet. Dernest a legge grunnlag for storst mulig trivsel.
Program

Kaptein Jacobsen fant fort ut at
skulle man beholde triveselen var
det av vesentlig betydning a
holde en maksimal orden i leiren.
Derfor fikk hver plasskrevende
funksjon sitt eget, bestemte sted.
Det finnes sted til vasking, et
annet sted til torking, det finnes
en egen solingsplass, og alt som
har med.diesel og maskineri a
gjare er avskjermet på sitt spesiell omrade. Til og med en liten
«park» er det blitt plass til! De
velkjente kjopmenn som moter
fram med sine utrangerte Mercedeser, ma ogsa finne seg i a holde
seg til sin egen tildelte «markedsplass».

Forå gjennomfore sine forsetter
satte kaptein Jacobsen i gang et
ukeprogam. Dette ukeprogrammet inneholdt faktiske planer om
fysiske forbedringer. Og planenen har hele tiden holdt. For
NorbattVvar avslutter hadde man
nådd lengre en det som var
regnet med pa forhand. Det
samme har vart tilfelle med sekser'n.

• I Men dette.ukeprogrammet

Sektorer

NOl)batts eneste park? Fenrik Idsoe og
kaptein Jacobsen idylliske omgivelser.

i

Velkommen til 4-8, onsker (fra v.JAge Thomt, John Morten Albertsen, kaptein Jan
Egil Jacobsen og fenrik Tore Idsoe.

Privatliv
- Alle har krav pa et minimum
av privatliv, sier Jacobsen. Og pa
4-8 har de virkelig gjort noe med
det. Alt befal har sine egne rom.
Mannaskapene har valget mellom en-, to-eller firemannsrom.
For at alle skal kunne fa vare i
fred nar de virkelig onsker det, er
det utarbeidet et sinnrikt «meldesystem» ved hjelp av diverse forheng inn til rommene. Det virker
kanskje en smule omstendelig pa
en som ikke er vandt til det, men
kaptein Jacobsen kan forsikre at
det fungerer GIldelesutmerket.

Operativt
Den operative planleggingen
har fort til at absolutt alle detaljer
er klarlagt pa forhand, dersom en
eller annen kritisk situasjon
skulle oppstå. Den tida det tpr a
klargjore 4-8 for en alarm, er'den
tida det tar mannskapene a innta
sine plasser.
Hele ansvavsomradet er fotografert med lysbilder, og nar en
patrulje klareres ut far den noyaktig pavist via disse lysbildene
hvor den skal ta seg fram.
Samme systemet. brukes nar en
patrulje skal påvise steder av interesse ute i marka. For a utvikle
dette systemet videre har man
ogsa laget sitt eget nettsystem
med kartreferanser innenfor eget
omrade. Hver sektor har fatt sin
farge, og disse sektorene kan
igjen deles inn i mindre om rader.
Pa den maten beskytter man
egne radiomeldinger, og sikrer at
kun dem det angar far angitt interessante henvisninger .

Hver kveld lastes et spesielt utrykningsutstyr i en bil. Det vil si;
dette ble gjort helt til en av de
menige kom med den gode ideen
a laste dette utstyret på en egnet
tilhenger i stede. Da har man alltid tilgjengelig utstyr for hånden.
Det er sarlig den operative siden
Jacobsen og hans folk har arbeidet med i denne kontingenten.
Og dette systement blir overgitt
til neste troppssjef, - til dennes
store glede, skulle vi tro. Dette
fordi det systemet som er utarbeidet, og som ogsa innebarer
noyaktige oversikter over alt
utstyr som finnes og alt nbdvendig utstyr samlet pa spesielle steder i spesielle kasser, gjor at ledelsen av troppen kan gjennomfores med et minimum av mannskap. Etter det opplegget man
har fulgt, og den undervisningen
som har vart gitt, kan faktisk
hvem som helst:fra troppssjefen
og ned til korporalene, ga inn pa
kommandoplassen og overta ledelsen av operasjonene. Dette gir
en betydelig grad av sikkerhet,
om det helt tragiske eller uventede skulle skje. Et forsvarlig system på dette felt ma jo nbdvendigvis gjores uavhengig av den
enkelte offiser.
sa la dette vare gode· rad a
arbeide videre med for nye
trop~jefer.
Kaptein Jacobsen
er langt fra å påstå at hans råd er
de eneste saliggjorende. Likevel
er de vel verd å lytte til. De er
fundert i lang tids erfaring og de
har vist seg å holde i praksis.

•••••
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De fleste av de vel 500 befal og
menige som i kipet av februar og
mars ble innkalt til FN-tjeneste
hadde nok sol og varme i tankene
da de matte på Sbr-Gardermoen.
Men det var ikke akkurat slike
forhold som preget oppholdet på
Sbr-Gardermoen. Til tross for tildels sterkt snefall og temperaturer ned mot minus 20 grader gikk
tjenesten greit unna.
Og virksomheten var hektisk og
intens. Ilapet av siste halvdel av
februar og farste halvdel av mars
fikk omlag 500 befal og menige
sitt utstyr,de satte seg inn i bestemmelser og instrukser, repeterte og frisket opp tidligere
kunnskaper og var gjennom en
rekke leksjoner av forskjellige
slag for å stå best mulig rustet til
de plikter og oppgaver som ventet i Midt-Osten. Tjenesten gikk
bra, men både befal og soldater
virket lett utålmodige og bare
ventet på å komme avgårde.
Også i Norbatt VII er det både
befal og menige som har deltatt i
tidligere kontingenter i Sbr-Libanon. Disse veteranene ble selvsagt overast med spbrsmål fra de
som skal avgårde for farste gang.
Veteran-episoder ble gjenfortalt
med stor entuiasme og ganske
sikkert også frisket ekstra opp,
men det ser ikke ut til at alle de
utallige fortellingene
skremte
noen.
Men at overgangen fra SbrGardernoen til Sbr-Libanon ble
stor for de aller fleste, er hevet
'over tvil. Ikke minst klimatisk.

10

Drammene om sol og varme
gjordeseg sterkt gjeldende hos de
aller fleste under vintertjenesten

At det har vaert vinterlige forhold under tjenesten pa Sør-Gardermoen fortelle~
dene
motivet. Til venstre Knut Egil Olsen (med M-n) og Kjell Ove Odden, begge I
~tabstroooen.

på Sbr-Gardermoen. Alle vet hva
skytebanetjeneste i 15-20 minusgrader innebaerer. Er det da

noe rart at Ola var utålmodig og
snarest villeavgårde til varmere
strak...

i

Innskyting av vapen. Bade Terje Bye og Trond Oksnes trentroppen konstanterer
tilfreds at skuddene san bra under innskytingen.

Det er klart at i en kontingent
pa 800 personer, som den som na
er i ferd med a avslu'tte sin tjenestetid i Sor-Libanon,
finnes
det en rekke interessante og spesielle enkeltskjebener som er vel
verd en narmere presentasjon.
Som. for eksempel, Dodou ,Ceesay, 39, norsk statsborger sa god
som noen, men med tydelige ytre
tegn pa at han har et mer eksotisk opphav enn det gjengse
norske. Han er opprinnelig fra
Gambia i Vest-Afrika, men kom
til Norge sa tidlig som i 1966,
etter at han som sjomann hadde
kommet i kontakt med nord~ menn, hadde jatt et innblikk i
deres arbeidsvilkar og hjemland,
og blitt anvist hvordan
han
kunne ja hyre pa ·en norsk bat.
Ceesay sa gjorde, og etterhvert
som muligheten bod seg og han
~,kom til Norge, var han heller
ikke sen om a soke seg inn pa en
skole. Han onsket ikke, som de
fleste av hans landsmenn uten
siirlig utdalmelse, a bli oppvarter
elleroppvasker pa en restaurant.
Nei, - en skole matte til, og han
ble da ogsa svart glad da han ble
akseptert som elev ved bilmekanikerlinjen ved Oslo Yrkesskole.
Etter skolen gikk han ut i arbeidslivet, slik at han rakk a
sikre seg fagbrev som mekaniker, fOr han igjen stakk en tur til
sjos. Deretter bar det pa land
igjen, denne gang som buss-sjafOr og mekaniker hos Oslo Spor- ,
veier.
: En liten historie horer med

i

en av de aller forste helt morke
som var ansatt hos Sporveiene,
og i forbindelse med kjoring den
morke Maridalsvegen fikk seil skapet
ved et par anledninger
denne sammenheng.
Han var vel
.forskrekkede telefonoppringninger fra mennesker som mente at
en fOrerlos buss var i ferd med a
gjore vegene utrygge.

J"
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- De kunne ikke se meg om
natta, fordi jeg er neger, gliser
Ceesay bredt.
STATSBORGER
Han ble norsk statsborger
i
1979. Denne statusen gjorde at
han oyeblikelig ble innkalt til
militar fOrstegangstjeneste. Hans
ypperlige fysikk fornektet
seg
ikke, han har blant annet vart en,
meget habil bokser og fotballspiller, - og han gjorde sin tjeneste som den andre morkhudede i Gardens historie.

Gambia, forer til en stunds tenkepause, for han fortsetter:

i 1972 var Ceesay blitt 30 ar var viktig a ja seg en utdannelse,
gammel, og han ansa det vel som og jeg har kommet inn i en grei
leilighet i Lindebergasen
i Oslo.
passende a legge bak seg ungkarsstadiet.
Det var mange ar Naboene er alle tiders mennesker, og jeg tror jeg kan si med
siden han hadde vart i Gambia,
men ettersom han kom fra en handa pa hjertet at heller ikke
barna vare har opplevdd mye
muslimsk familie bOd ikke konemobbing pa grunn av hudfargen.
valget pa uoverkommelige
proDe stortrives, og snakker sel/olblemer; Familien ble koplet inn,
og en vakker dag sto hans nye gelig mye bedre norsk enn jeg.
kone, Jankeh, pa Fornebu for a Unger er larenemme slik.
Nar Ceesay sier han er heldig,
ta sitt nye land i oyensyn.
sa er vel det bare en side av sa- En sjanse a ta, sier Ceesay,
ken. Han har sjol lart seg en
igjen med et skjevt smil, men jeg
var heldig. Hun trivdes god, vi masse ting pa egen hard, og arhar det fint sammen, og vi har beidet hardt med seg selv. Han
snakker atte sprak, blant andre
jatt tre flotte unger, Kjell, Marte
og Astrid, som er 8,6 og 5 ar. arabisk. Med denne bakgrunnen
har han mer enn en gang vart til
Ikke alle var sa heldige som meg.
En kamerat fikk en kone som stor nytte for Normain tcoy.
Hjemme i Norge blir han brukt
mistrivdes og matte reise hjem.
Ceesay legger ikke skjul pa at som tolk i Oslo byrett.
det har oppstatt problemer fra • Det bOrforovrig ogsa tiljOyes at
kona har jatt en trivelig jobb som
tid til annen for ham i hans nye
(<tante» i en barnehage
like i
fedreland. Men han vil helst ikke
narheten av der de bor.
snakke om det, - det aller meste
GAMBIA
har gatt fint, og han understreker selv hvorfor:
Sporsmalet om han noen gang
- Jeg har vart heldig. Jeg er
glad for at jeg tidlig innsa at det kan tenke seg a dra tilbake til

- Det gar nedover med Gambia.
Det er blitt et turistland, uten
noen skikkelig mulighet for utvikling for de store delene av
folket. Riktignok blir det bygget
en god del hoteller, og disse trenger seljOlgelig arbeidskraft, men
generelt viljeg si at det er de som
var rike i gamle dager som no er
blitt enda rikere. Og det er utenfra de store pengene kommer,
som blir investert i landet. Ikke
sa rart, da, at pengene forsvinner like fort ut igjen. Nei, turismen har gjort at de rike er blitt
rikere, og de fattige fattigere. 1
tillegg er det oppstatt store problemer med alkhol og prostitusjon, sa alt i alt taper Gambia pa
dette ((eventyret».
Sier altsa Dodou Ceesay, som
understreker
den fine opplevelsen det har vart a vare i Normaintcoy i Sekser'n. Han har
hatt et fint forhold til sine arbeidskammerater,
og sier han vil
huske dem for resten av livet.
Han sokte rekap pa sitt naviirende
arbeidssted,
kjoretoyverkstedet,
men fikk, i likhet
med de aller fleste andre mekanikerne som sokte, ikke innvilget
denne. Sa na barer det hjem til
Norge og jobben i Oslo Sporveger. Og kanskje tilbake til morke
ettervinterveger
i Maridalen
ogsa?

Ilandlsibyelf1e
mnlf1elf1
lf1orlbOlltltS
Vi har flere spenede smabyer
innen NORBA TT AO, som
vi skulle tro de nyli!=l_ ankomne befal og menige ville ha
interesse av a hore litt naermere
om. Derfor har vi tatt dem for oss
her i dett nummer av Blue Beret.
kortfattet, men forhapentlig informativt. Mer om byene kan jo
enhver fa vite ved besok der. Og
byene, eller landsbyene, ma vi vel
si, er Hebbariye, Ferdiss, Rachaiya el Foukhar, Kafer Hamman,
Ebel es Saqi og den
kanskje mest spenede og uvanlige: Chebaa. Sistnevnte er da
ogsa storst, men vi tar nest
storste landsby, Hebbariye forst:
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Naringsgrunnlaget er nemlig for
spinkelt i Hebbariye til at det gar
bra fl br6dfo en familie hele aret, i
disse karrige fjellstrokene. Derfor
faller befolkningstallet helt ned i
1500, og lavere i vinterhalvaret.
Innbyggerne er sunni "- muslimer, og byen har egen moske og
prest. Byen er selvforsynt med
kjott, og olivenproduksjonen er
viktig for den. Ca. 15000 oliventrar blir hostet av innbyggerne i
Hebbariye, som ogsa har to oliven presser, Olivenoljen blir om- granatnedslag har forekommet,
skjont uten at man fikk de store
satt bade i Chtaura og Beirut.
Odeleggeisene.
Men det er ikke bare jordbruk I
Da er situasjonen en helt annen
fjellandsbyen .Omkring ti familier lever av handverk, og fem fa- nar det gjelder den sakalte Krukkebyen, eller.
milier av sine butikker.
Av interessante severdigheter
Artig by, som om sommeren finner vi denne byen ruinene RACHAIY A EL FOUKHAR
har omkring 2500 innbyggere. etter et gammelt romersk temSom nok er den mest odelagte
Som i flere andre Syd - libane- pel, sannsynligvis solid bygget
byen innenfor Norbatt/ Ghansiske byer skjer det samme her, for over 2000 ar siden.
batts AO. Bombet og beskutt i
folk trekker fra Beirut til Hebbariye om sommeren, men drar tilHebbariye har vart spart for de lang tid, ja helt frem til invasjobake om vinteren for a jobbe. helt store kamphandlinger, men nen i mars 1978. 12 ble drept og

25 saret, og under kraftig borr
bing 16. mars 1978 flyktet inr
byggerne fra de istykkerskutl
husene. FOrden tid var det 15C
innbyggere der, na skal det val
omkring 125 som har vendt ti
bake og bor i ruinene, i ytter
kummerlige kar. Et av krukkl
brenneriene er kommet igar
igjen.
Innbyggerne i Rachaiya tilhor
flere forskjellige kristne religil
ner, som romersk - katolske, ri
mersk - ortodokse og"protestal
ter, hver hadde 'sin kirke i bye
Jordbruk og pottemaker - virl
somhet var naringsgrunnlaget.
dag blir bare mellom fem og
prosent av jorden der dyket. Ikl
bare krigshandlinger har plag
innbygggerne, men ogsa en sol
villsvinstamme som man prov
a fa bukt med. Markert tilbaki
gang kan illustreres best ved
opplyse at mens det i 1975 b
hostet 350.000 kilo oliven dE
var hasten arene etter nede
112.000 kg.

I Rachaiya blomstret for krigE
handelen, og det var faste SOl
dagsmarkeder, der man omsat
alskens produkter, men dette
det na slutt pa.
Landsbyen
FERDI55
Har en langt mer fredelig histl
rie bak seg. Den er stort sett bl

spart under kamphandlingene,
selv om det forekom en del artilleribeskytning. De ca; 500 innbyggerne er alle fedelige drusere
som blir respektert av alle. De ca;
70 husstandene driver alle med
jordbruk, og husdyrholdet gejr
helt til eget forbruk. Som andre
steder ma mange flytte ut og ta
sesongarbeid andre steder viterstid. Men ogsa her betyr olivenproduksjonen svart mye, og vanlig hOst der er pa 70.000 kilo oliven. Det dyrkes ogsa appelsiner,
valnotter, korn og gronnsaker til
eqet forbruk i Ferdiss.
KAFER HAMMAN
Er ogsa typisk landbruksby, og
av de tidligere 1000 innbyggerne
er na ca 500 tilbake og i virksomhet pa gamle tomter. Nesten alle
i Hammam lever av jorden, med
unntak av de familiene som driver to kiosker i byen. Det drives
bade med geiter og storfe der, og
1500 produktive oIiventrik horer
med i bildet. Oliven er da ogsa
det eneste man omsetter pa
markedet, de andre produktene
er for eget behov.
Under invasjonen i 1978 var det
kamphandlinger omkring byen,
og ogsa tidligere har Kafer Hammam vart utsatt for krigshandlinger, idet ca; 40 hus ble ooelagt
ved bombing alt i 1970.
EBEL ES SAOJ
Hvor NORBATT har sitt hovedkvarter, kjenner vel de fleste, og
den skiller seg da ogsa mye ut fra
de andre byene i vart AO. For
krigen var den en rik blomstrende
liten by, og i gode tider ble det fra
Saqi omsatt kjott, oliven, gronnsaker og frukt pa forskjellige

markeder. Sa sent som i 1975 ble av religionsblandingen
her. I CHEEBAI
det omsatt frukt og gronnsaker byen yar det, og er fortsatt, bade H ERMONFJ ELLET
for den nette sum av 700.000 li- kristne, drusere og muslimer,
Den er kanskje den mest inbanesiske pund! Saqi var et slags hver seksjon med egen kirke.
terssante, og alle som kan, bOrta
senter for omradet, med bl.a.
Den norske FN - styrkens inn- en tur dit i lopet av perioden vi er
eget bibliotek og lokalhistorisk tog i Saqi varslet en ny tid, og her. Chebaa er den neststorste av
museum.
Krigshandlingene
i mange fattet nytt hap. Saqi er Norbatt-byene, og ligger isolert
1978 gikk hardt ut over Saqi som vaknet til live igjen, stadig fl er inne i fjellene bare fa kilometer
lenge la som en folatt ruinby. vender tilbake, den ene kirken er fra Syria. Cheeba er ogsa den
Samlingene ble spredt og ooe- og ble gjenapnet i juni 1979. Den rikeste, og hoyestliggende byen i
lagt, befolkningen spredt for alle brukes na pa sondager av både AO, den ligger pa 1400 meter
vinde.
Landbruksproduksjonen
libanesere og nordmenn.
over havet, folketallet er pa
sank &naturligvis, og gar i dag
Kanskje er ikke alle disse op- 12000. Men om sommeren nek
bare til eget bruk, med unntak av plysningene helt korrekte, men ca 5000 Chebaa - beboere er
oliven. Av den vakre byens tidlitilnarmelsesvis, for de er hentet hjemme pa ferie fra sine jobber i
gere vel 1500 - 2000 innbyggere fra forskjellige kilder, og noyaktig Kuwait, eller Nord - og Sbrer det na omsider \tendt ca.200 til kan in~enting fastsalas her ennå
Amerika, er folketallet der oppe i
- bake til byen, og de jobber med
Enda vanskeligere er det a gi 17.0001
a reparere sine hjem. Ebel es Saqi noyaktige opplysninger om smuHver sommer kommer det narer ganske unik, sett pa bakgrunn glerbyen.
mere 300 biler til Cheeba, bare
fra Kuwait!
Inntil for knapt 25 ar siden, var
smugling naringsvei nimmer en,
for Cheeba - folket.
De smuglet he:;j fra Baalbekomreidet til Syria, Jordan, videre til
Egypt. Cheeba ble den rikeste
byen i hele SOr - Libanon.
Det smugles nok i dag og, men
det er vel inntektene fra Kuwait
som skaper de storste rikdommer. Som eksempel har en av
Kuwait - jobberne bygget seg
hus i Cheeba til 1 mill. Libaneserpund, der hver handhugget
sten koster over 15 dollars!
Epledyrking er nok fremste naringsveien for de hjemmevarende, 90 prosent av Cheebafolket
,lever av jordbruk og feavI. 10000
geiter krabber rundt i liene der,
,og hvert ar produseres der ca
300.000 kasser epler.
Norbatt har sine folk i Chebaa,
og der later det til at de trives
overmate bra.

· Mange av ~'dre pdrorende
i
Norge blir redde for oss ndr de
leser eller horer at d et -er stridsS6r - Liha non.
ha nd linger

i

Dette kartet ~'iser h~'or NORBATT ligger. hvor VERKSTEDKOMPANIET
er,
og
hvor
NORCO
h efinner

IUNIFIL,DE ANDRE-OG DEG !I
i

seg forhold tir resten av UNIFIL. Haddads enkla~'e. Israel og
resten a~' Libanon.

usikkerhet
hjemme neste gang
det kommer urm'ekkende
meldinger fra S6r- Libanon.

Vi foresldr at du sender dette
IIBlue Beret)) hjem til dine
naermeste og f1lerker a~' hvor du
seil' holder til. Sd kan man
kanskje unngd unOdig frykt og

Det drives en intens propaga nd elkrig
i Midt6sten. Meldingene
fra S6r - Liba non er ofte sterkt
forvansket
og upresise ndr de
kommer hjem.

SYD LIBANON
DU er den naermeste til d fortelle dine pdr6rende om hvordan
livet her nede arter seg for deg.
DU har informasjonsplikt
overfor de som er glad i deg og tenker
pd deg.
Skriv derfor hjem ofte!
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Nedenfor bringer vi en del av de
vanligste forkortelsene som blir
brukt i FN-sammenheng i Midt6sten.

280000N

UNIFIL - United nations interim forces in lebanon (De forente
nasjoners miclertidige
styrker i
MidtOsten)
UNTSO - United nations truce
supervisery organisation (De forente nasjoners kommisjon
for
overvåking av våpenhvilen) Jerusalem
UNDOF - United nations disengagement observer force (De
forente nasjoners vapenhvileobservatOrer) Damascus
NORBATT
- Norwegian bat·
talion, hovedkvarter i Ebel es $a<;
NORMAJNTCOV
- Norwegian maintenance company, Tibnin
IRISHBATT ao ..•.Verkstedk~paniet"

AO - area of operations, operasjonsområde
el. ansvarsom-

"de

BLUE LINE - grensen for aD
ARMEO
ELEMENTS
offisielle
betegnelsen
på
grupperinger
i nord.F.eks.
og andre på den politiske
stresiden.

28000D't

Den
ulike
PLO
ven-

'OFF - De facto forces (Haddads
styrker) i enklaven,omradet
mellom den Israelske grensen og
UNIFil aD.
OGG - Observer group Golan
FNs observatOrgruppe på Golan
OGL- Observergroup lebanon
FNs observatbfgruppe i libanon

v.•..

SUPERREKAPEN
Selv om kontingentskiftet
na "Skaljeg vare helt arlig, så synes
fOrer til utskifting av det aller jeg at graden av fiendlighet melmeste personellet, vil likevel en lom de forskjellige gruppene her
del rekaper sorge for 'en meget nede er forstemmende. Den er
verdifull kontinuitet. Og i sa hen- forstemmende fordi det er nesseende er det ingen tvil om at ten umulig a tenke seg en forden nyttigste og mest fornemme handlingslosning
mellom parrekappen av alle ma vare oberst tene med de holdninger og
og bataljonssjef Rolf Heggestad, standpunkter man moter her.
501 - til daglig distriktssjef i HV
Mannskapene
03 pa Kongsberg.
Og hva er det sa som beveger
- I ditt «tiltredelsesintervju»
Norbatts overste sjef til a ta enda med Blue Beret sa du at etter
en periode?
avdelingsperioden pa SOr-Gar- Jo, jeg ma si jeg synes det er dermoen hadde du de aller beste
en interessant stilling jeg har. forhapninger til befal og mannDen er full av utfordringer, og skap i Norbatt VI. Er forhapninderfor ogsa larerrik. Dessuten er gene blitt innfridd?
det ingen grunn til a legge skjul
- Ja, jeg ma si at forhapningene
på at et halvt a går fort, så fort at er innfridd fullt ut. Jeg er full av
man knapt har rukket a sette seg beundring for den maten karene
inn i alle sider ved jobben, for det har klart a meste selv de vanser pa tide a reise hjem. Pa den keligste situasjoner på. Skal jeg
bakgrunnen ma jeg si at jeg tror dele ut noen karakter, ma jeg
det skal bli mulig a fa mer ut av bare si: Bestatt, - på en overbeden andre perioden min her visende mate.
nede.
Vi har hatt en del episoder med
- Brigaderen i Norco-stillingen
tragisk utfall, vi har hatt direkte
er som eneste nordmann
beskytninger. Jeg kan bare si at
fast engasjert for et ar av det hele tiden har vart vist en
gangen. Bar noe lignende gjores profesjonell soldatopptreden, og
gjeldende for sjefsstillingen i vare folk og rutiner har alltid funNorbatt?
gert selv under meget hardt
- To av mine forgjengere, blant press.
annet oberst Ronning, har sagt
- De verste opplevelsene i konklart i fra at han mener det, ogjeg
tingenten?
må i grunnen si meg enig med
ham. Det kan vare mye å vinne
- Det er helt klart de to skadene
på at enkelte nokkelstillinger får vi hadde, Morten Berg og John
en engasjementstid på et år. I Nilsen Bratli. Det foles tungt nar
tillegg til min stilling, bOr det noe slikt rammer ens egne folk.
kanskje også gjores gjeldende
for, for eksempel, offiserer på Arbeid
forsyningssiden, som har den
- I din «tiltredelseserklaring» i
ulempen når de kommer hit ned,
at de skal betjene og benytte et Blue Beret var du også inne pa at
system som er helt ukjent for arbeidet med a vedlikeholde og
de stillingene vi bemandem hjemmefra.
Forstemmende
ner ville vare viktig. Er dette blitt
- Vi lever og skal fugere i et gjort?
område hvor det i realiteten
- I tillegg til den ordinare vakthersker en krigstilstand. Hvordan og overvåkningstjenesten, så her
merker du dette, rent menneske- Norbatt VI ydet en meget stor
innsats for å forbedre stillinger og
lig sett?
anlegg. I perioder har nok kom- Det er en betydelig omstilling
fra de fredelige
forholdene paniene vart presset en del med
dette arbeidet. Ikke minst har
hjemme. Og jeg tror knapt det er
mulig å forestille seg dette på PI-troppen gjort en meget betydelig innsats, og har vist god vilje.
forhånd.

Obelst Heggestad berammer PI-troppen for godt arbeid
gearbeider og utbedringer av eksisterende instalasjoner.

I Norbatt VI er vi ogsa kommet
et skritt videre i retning av egen
FN-leir nord for Saqi. Så jeg kan
ikke annet enn gi min ulle honor
for det arbeidet som har vart utfart pa dett feltet.

Boforhold
- Ligger det ikke en kime til
konflikt i det faktum at 660
voksne menn fra Norge rykkes ut
av sitt vanlige hjemmemiljar, og
flyttes sammen i en trangbodd
og primitiv landsby i SOr-Libanon?
- Kimen ligger der nok, men jeg
synes det har gatt over alle forventninger. Folk har tilpasset seg
på en fin måte de muligheten
som er gitt oss. Alt i alt vil jeg si
at det ikke har vart store komplikasjoner forbundet med dette.
Det har vart repatrieringer av
disiplinare grunner. Man kan vel
godt si at dette ev unOdvendig,
men antallet ligger omtrent der
det har vart under de foregaende
kontingenter, og var vel derfor
ventet.

Positivt

i forbindelse

med hYK-

Ikke minst er det fint at kokkene
har fatt seg en moderne og fin
arbeidsplass.
Et annet minne, om enn i en
noen annen gate, som jeg vil ta
med meg fra tida her nede, er
opplevelsen av jula. Rundturen
sammen med presten til de for
skjellige uteposisjonene ga sterke
og varige inntykk, - det å se og
oppleve hvordan mannskapene i
sin mest mulig tilpassede norske
julefeiring fikk presentert historiens store fredsbudskap, ledsaget av lyden av pagåenCfekrigshandlinger i det nare naboskap, alt dette gjorde et uutslettelig
inntrykk.

Negativt
- Og hva er det sa som har ergret deg?
- Det finnes nok en del ting pa
dette området også! Jeg tror faktisk at den stadige trusselen vi
star overfor med hensyn til hijacking av biler er noe av det aller
verste. Vi bor isolert, vi har lange
forsyningslinjer, og vi er avhengig avkjaretoyene for a komme
fram. Da er det både iriterende og
frustererende at vi ma avfinne
oss n;1-9ddenne trusselen,

- Ting som har gledet deg
spesielt?

Konge

- Det er selfolgelig mange ting. I
farten vil jeg nevne det nye bygget med kjokken og spisesal. Det
var et klart framskritt mot de
forholdene vi hadde tidligere.

- Som bataljonssjef er du i
praksis overste myndighet i det
12 x 5 km området som utgj6r
Norbatt AO. Hvordan opplever
du dette?

--+

- La meg i utgangspunktet si at
forholdet mellom Norbatt og sivilbefolkningen er godt. Jeg har
hyppig og meningsfull kontakt
med mouchtarene i området, og
de gir uttrykk for tillit til oss, og at
de aksepterer den myndigheten
som er tillagt oss.

Forovrig må jeg si at jeg synes
synd på menneskene her. Jeg
fOler med dem, fordi det er komplett umulig for meg å se hvordan det skal bli brakt en ende til
striden her nede, slik at de igjen
kan b/i gitt nogenlunde normale
livsbetingelser.

Denne myndigheten er forovrig
bet' må jeg ,si: Etterhvert som
ikke klart definert noe sted. Men
siden det ikke finnes noen sivil jeg har fått noe bedre innsikt' i
autoritet i området, er det ikke til situasjonen her nede, virker det
a unngå at vi også må ta avgja- mer og mer håplost med utsiktene til fred i Libanon, og i
reiser som gjelder sivilbefolkningen. Og som et ledd i dette, er det Midt-Osten forovrig. Dette er
mulig å bruke maktmidler, som, pesimistiske tanker, men situafor eksempel, bortvising fra om- sjonen fortoner seg så inflokt, i
en konflikt der de folelsesmesslrådet. Jeg må si at jeg ikke er
uten videre spesielt begeistret for ge implikasjonene spiller en ava ha denne makten men det må gjorende rolle, - at jeg ikke kan se
vel kanskje aksepteres at det kan noen veg ut.
oppstå situasjoner hvor det kan
vare nOdvendig å ha den.
Jeg håper jeg tar feil. Jeg onSnarere har jeg vel I praksis en
sker virkelig fred for dette landet,.
slags rådgivende myndighet, og som fra naturens side må vare et
sorger for at visse spilleregler blir av de aller vakreste, slutter ober'st
fulgt av alle parter innefor vårt Heggestad.
eget AO.

FN-soldatens oppgave er mangfoldig, bl.a. innebiirer det stadig "edlikehold og
utbedring pa posisjonene som her pa 4-7 Bra.'o
Pa dette sted vil han gjerne få
takke alle dem i Norbatt VI som
han ikke moter personlig, for tida
som har vart, - for god og helhjertet innsats. Norbatt VI b/e en
effektiv avdeling, som, i folge
uttalelser fra både Force Commander og HO Naqoura, har fått

både anerkjennelSe Dy ros tor den
måten oppdraget er lost pa.
Og Norbatt VII onskes velkommen til sin halvårige tjeneste,
med håpet om at alle snarest
mulig må finne seg til rette med
forholdene og tjenesten.
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I dalforet mellom Ferdiss og
Hebbariye, Kp. As område, finner vi den siste troppen med
ghanesere som er avgitt til tjeneste i Norbatt. Troppen er kalt 3.
tropp Kp. A, og er for tiden under
kommando av loytnant Chris
Ocran. Han har til sammen 33
undergitte. Han kom til Sår-libanon i desember, og forteller at
han er meget godt fornoyed med
tjenesten han er pålagt. Det har
vart meget få problemer til nå.
Det er imidlertid alltid en nordmann som er avgitt til ghaneserne. Dette er en sanitetsmann,
og oppgaven deles mellom en
sersjant, en korporal og en menig
fra Kp. A. I praksis fungerer
denne mannen også som et slags
liasondedd mellom ghaneserne
og det norske kompaniet, og
mellom kompaniet og sivil-be-'
folkningen.
Da vi var besok på posisjon 4 - 6
i Hebbariye var det menig Tom
Kromcke fra Tonsberg som
hadde sin tOrn. Han har hatt
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denne oppgaven i noen tid, og

Eneste n,orske innslag

i den ghanesiske

selv om han akkurat nå er på
skjev rotasjon, håper han virkelig
på rekap når dette blir aktuelt.
Han trives nemlig meget godt i
Hebbariye, og mener sjal at han
har fatt meget god kontakt med
sivilbefolkningen på stedet. For
ham er dette blitt kanskje den
aller me~t positive opplevelsen
med FN-tjenesten.

3. tropp Kp. A, Tom' Kromcke. sammen med troppsjej:lt. Chris (kran.

som forstehjelper, ogsa for sivilbefolkningen. Oppgaven kunne
vare meget mangesidig,
og
KrOrncke medgir at 'han har sydd.
stygge flenger på både mennesker og dyr, foruten, se/folge/ig,
vanlig sårbehandling. Etterhvert
er det kommet strenge restrikjsjoner på dette. Dette skyldes
ikke minst den libanesiske regjeringens politikk pa dette omraTidligere hadde sanmannen i ' det, som er at mest mulig av det
Hebbariye meget store oppgaver sivile, libanesiske helsevesenet

skal ta seg av skader og sjukdommer hos sivi/befolkningen. Som
et ledd i dette opprettet «Redd
Barna» en helsestasjon Hebbariye for ca. et halot år siden.
Kromcke er selfolgelig meget
glad for at sivilbefolkningen far et
utvidet tilbud pa området. Men
samtidig beklager han at Kp As
kontaktflate med sivilbefolkningen p 'denne maten blir mindre.

- Det er ikke helt lett, sier
oberstloytnant Svere Steinbakken, avtroppende sjef for Normaintcoy, nar vi spOr han om a
definere de oppgavene vedlikeholdskompaniet i Tibnine er palagt som serviceorgan for UNIFIL.

Sekser'n

i

a lage en enhet ut av hele kompaniet.
- En «far» for gutta?

Normai n tcoy:

- For all del, - ikke bruk det ordet! Likevel; personellsporsmal
har opptatt meg mye. Og da tenker jeg ikke farst og fremst pa
- En rekke unntak og spesieldisiplinare spbrsmal. Jeg har
bestemmelser finnes. Men geneonsket a holde min dor apen for
relt tror jeg vi kan dele var opphver enkelt, slik at det skulle vare
gave opp i tre deler: For det
mulig a snakke om det aller
forste: Andre-linjes reparasjon av
meste. Vi er tross alt langt hjemkjoretoyer, agregat,' elektroopmefra, og spesielle vanskelighetiske instrumenter, sambandster kan lett oppsta i den saregne
materiell, radar, belysning samt
situasjonen vi befinner oss i. Om
en del annet teknisk utstyr. Dette
jeg har lykkes, vet jeg ikke. Men
jeg vet at kameratskapet har vart
foregar her i leiren i Tibnine. For
alt finnes. Det er, for eksempel, godt. Som kompanisjef har jeg
det andre har vi inspeksjon og
langt fra ukjent for oss a bygge blitt konfrontert med problemer
reparasjoner ute i de forskjellige
opp igjen biler fra vrak, og a sette jeg aldri ville opplevd i en lignenavdelingene, av diverse teknisk
sammen en bil av mange vmk. de situasjon hjemme. Det er klart
utstyr, av mobile replag. Og for
Nar det overhode ikke finnes at det er ikke enkelt a skulle
det tredje har vi regular bergprutrlingsmonn lengre, og kjore- plutselig bo en et lukket mannningstjeneste for UNIFll's kjoretoyene er totalt avskrevet, er det folkmiljo, nar hverandre 24 timer
toyer i hele AO.
var oppgave a sorge for en totali dognet. Men likevel har det
kondemnering, for at metallet fungert etter maten godt. Det har
- Dette er formentlig intet enkan selges vider som skrapjern.
kelt arbeidsprogram
a gjenvart en sosial trening for alle, Naqoura
nomfore, sett p~ bakgrunn av de
ikke minst det at man er tvunget
vanskene det har vart, og er, på
til ogsa a omgas de man ikke
- Bade indirekte og direkte ma liker.
forsyningssiden i UNIFIL?
mye av kritikken din ramme HO i
Alt i alt vil jeg si at hverdagen
Naqoura?
- Nei, det er ingen tvil om at
har vart best. Hverdagen som er
- Vel. det er likevel ikke dem jeg full av oppgaver og utfordringer.
vare to storste problem har vart
på noen mate vil til livs. De aller Fridager som attpatil er regntunmangel pa reservedeler og verkfleste der nede gjor sikkert en sa ge og kalde/har i grunnen vart det
toy.
god jobb som en overhode kan verste problemet i denne samNar det gjelder mangelen pa re- kan vi ikke regne med a fa ervente ut fra de gitte forutsetninmenheng. servedeler ,er det ikke bare lange stattet verktoyet for etter mange
ger. Det er vel mer selve syste- Alkohol
og tidkrevende forsyningslinjer
ment som jeg fastslar er lite helmaneder. Og det er klart at et
som lager vanskeligheter.
Et slikt system lager unodvendige
dig for oss. Hovedkvarteret er by- Har det vart spesi~lIe probleannet hovedproblem er at vi ar- vansker for oss.
'rakratisk, det ligger liksom i kor- mer i forbindelse med, for ekOnske
beider med en uhyre sammentene. Alt mulig tar lang tid, sarlig sempel, alkohol?
satt kjoretoypark. Det finnes
nar mange av vare foresporsler
- Da er det ikke til a undres over
visstnok 27 forskjellige kjoreto- at du gar med et hemmelige
ogsa ma til FN's hovekdvarter i
- Nei, jeg kan ikke si det. Og
yer innen UNIFil, - med under- onske?
New York for godkjennelse. Det dette er kanskje litt bemerkelsegrupper og forskjellige
typeer et tungrodd system, med svart sverdig med tanke pa priser og
- sa hemlig er det kanskje ikke,
forskjeller er tallet oppe i over 60. - jeg bare fastslar at UNIFil er i
langvarige prosesser.
tilgang pa alkohol. De aller fleste
Denne situasjonen oppsto da meget stor mangel av et godt
Det jeg kunne onske meg i har vist et voksent ansvar pa
hvert deltakerland tok med seg overhalingsverksteder for komdenne situasjonen er en storre dette omradet.
sine egene kjoretoyer da UNIFil
anledning for oss til a kjope konponenter. Jeg skulle onske at vi
ble opprettet. Og vi merker re- hadde et godt utstyrt verksted bak tant på det apne markedet i liSier altså oberstlaytnant Svere
sultatet her iverkstedkompaniet:
banon, for eksempel, vektoy. Det Steinbakken, avtroppende Noross som kunne ta seg av kompoEt konglimerat av kjoretoyer,
ville bedre var situasjon kollosalt.
nenter som vi na ma sende ut av
maintcoy-sjef. Av andre positive
som kunne vart erstattet med
- Hva har ditt personlige utbytte
erfaringer, understreker han det
landet for a fa reaparert. Pa den
vart av tida her nede?
kanskje fire eller fem typer, felles maten kunne vi spart adskillig tid
gode forholdet til sivilbefolkninfor hele styrken.
gen,
- spesielt den gode kontakog ergrelser.
- Jeg synes det har vart meget
ten til mouchtaren .Han har ab- Pa tross av alle disse vanskene interessant og larerikt, - det er
Pa verktoysiden ble det gjort
stor feil da mekanikernes egne så blir det fra alle hold understrevel blitt omtrent som jeg hadde solutt inntrykk av at de norske
verktoykasser gikk over fra a vare ket at dere har gjort en meget bra tenkt meg det på forhand. I soddatene\har vart velsett i Tibnine, og at gode personlige vennjobb. Hvordan har det vart mulig?
norsk utstyr til a bli UNIFil-eienmotsetning til hjemme i Norge
skap er knyttet. Men farst og
dom. Hvis handverktoyet hadde
- Jeg ma bare si at jeg synes ved en lignende avdeling, har
fremst berommer han mannskavart norsk hadde det vart en enmannskapene, både befal og me- ikke min oppgave vart forst og
pene, som har vist en stort innkel sak a fa erstattet utslitt, misnige, har vart fantastisk flinke. fremst av teknisk art. Min oppsats for a bedre trivselen, bade i
tet eller ooelagt verktoy. sant er De har lart seg a improvisere og a. gave har vart a ffa tropper og
arbeid og fritid.
det faste rutiner for i Norge. Na bruke de mulighetene som tross seksjoner til a fung~re sammen,

Mange
problemer
og store
gleder

Avtroppende hovedtillistmann

rnffirn[~rn
rnæ1rffi[~ærn
- Jeg har tro pa tillitsmannsarbeidet og tillitsmannsapparatet.
Det er bade viktig og nodvendig
for å lose praktiske problemer, og
for å fremme soldatenes faglig
krav, sier avtrappende hovedtillitsmann for mannskapene i Norbatt og den norske FN-styrken,
korporal Eivind Storvol!.

november i fjor, ble saksbehandlingen gang på gang hindret av
hva jeg vil kall bevisst direkte trenering, fra ledelsen, fra Forsvaretsoverkeommandoog fra Forsvarsdepartementet. Disse kravene ble ikke fremmet for vi etablerte et voldsomt press på FD,
sammen med vår medspiller i
faglige sparsmål, Landsorgnisasjonen. Motet kom i stand så
sent som 19 februar. Da er det
vel ikke til å undres at de okonomiske sparsmålene gang på gang
er blitt nevnt av oss?
LO
- Hvordan er erfaringene etter
samarbeidet med LO?

- Vi hadde egentlig de aller best
forhåpninger til dette samarbeidet. Det viser seg imidlertid at
ettersom tjenesten her nede kun
er på perioder av seks måneder,
sa tror jeg personlig at det ville
vare langt bedre å arbeide innenEn halvårssummering giv også for tillitsmannsordningen i Forplass til kritikk og en smule sjol- svaret. Vi har ingen klar avtale
kritikk:
med LO, med klare grenseoppganger. De har kun vart en stotte
- Vi har ikke lykkes i fullt mon, - for oss. Det er på tide at vi finner
verken med å loseproblemer eller en ffastereformforsamarbeide, og
ved å forebygge dem, der hvor den tror jeg - og dette kommer
det måtte vare mulig. Dette også det sittende tillitsmannsutkommer blant annet av at det valget til å gå inn for - at tillitsikke har vart mulig å etablere en
god kontakt med avdelingssjefene og Norco. Jeg vil si det så
sterkt som at de har vist liten interesse for tillitsmannsarbeidet.
Det beste beviset for dette er at vi
kun har vart innkalt til ett mote i
fellesutvalget i Norcon, nemlig
det konstituerende. Og dette er
alt for darlig, - ja, faktisk har aldri
moteaktiviteten pa dette planet
vart så dårlig som i denne kontingenten.
Dette til tross: Jeg vil påstå at vi
har nådd fram i en hel rekke
saker.
Som tillitsmenn har vi hatt en
to-delt oppgave. For det forste, å
lose de lopende praktiske problemene. For det andre, å arbeide
med soldatenes okonomiske forhold. Vi har blitt beskyldt for utelukkende å tenke okonomi, men
dette er et argument jeg ikke kan
akseptere. Vi har arbeidet en god
del med mange forskjellige slags
saker, men bakgrunnen for at de
okonomiske kravene er blitt så
omtalt, kommer av at helt siden
vi reiste kravene sa tidlig som 3.
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Eivind Storvol:

mannsordningen i Forsvaret vil
passe FN-mannskapene best
Da blir vi ikke avhengige av å
beramme moter spesielt for å
fremme våre krav. Disse vil
kunne tas opp på de lopende
motende hver annen måned i·
Landsutvalget for tillitsmenn.
Den årlige Landskonferansen for
tillitsmenn vil også kunne bli et
nyttig forum i den sammenheng.

rene hjemme i Norge, og lonningene der. Den meget dårlige forsikringsordningen vi har, teller
også mot oss i denne sammenhengen.

Tillitsmennene har undersakt
litt omkring i avdelingene, og har
funnet ut at de soldatene som
har storst vaktbelastning er oppe
i over 120 timers arbeidsdag i
uken. Deler vi brutto manedslonn
Men dette sier jeg under den pa dette, kommer de ut med en
klare forutsetning at FN-perio- timelonn på 10 - 13 kr., og jeg
dene fortsatt blir pa seks mane- skulle like a mote den som tor
der. Hvis det går som Forsvars- pastå at det er god lonn!
departementet har ytret onske
om, og en periode blir pa et helt Oppgave
ar, da blir det på tide å vurdere
organisasjonsformen på nytt. En -- Men regner du penger og en
storre kontinuitet og stabilitet i akseptabel timelonn for det
tillitsmannsarbeidet burde igjen eneste som teller i denne samåpne mulghetene for et intimt menheng?
samarbeid med LO.
-Nei, langt i fra! Pengene er ikke
Okonomi?
alt, og pengene er heller ikke nok.
Den jobben vi har a gjore her
- Det har vart hevdet fra mange nede, er, for å si det litt hoytidehold at FN-mannskapene er me- lig, en gjerning som krever en
topp motivasjon og god kunnget godt betalt?
skap om hva vi egentlig gjor. Og
- Det er en påstand jeg vil av- dette blir en utfordring, kanskje
vise pa det sterkeste. For det forst og fremst tiloppsettende
forste: A sammenligne de norske avdeling, om at man ma ga ut
mannskapenes lonn med andre med bedre informasjon. Mannlands bataljoner, er helt ureelt. Vi skapene må vite hva de gar til.
må sammenligne med levevilkå- Da jeg var på Gardermoen fikk
jeg sporsmål fra en soldat om
hvor mange discoteker det var i
Saqi. En slik tragikomisk ltvitenhet skal ikke forekomme, det rna
ansvarlige myndigheter i Norge
sorge for.
FN-tjenesten er en oppgave
som krever sin mann fullt ut,
bade fysisk og psykisk,- derfor er
det også avgjorende at folk som
reiser hit ned kommer på reelle
premisser. Og det er her okonomien kommer inn: Kunne man
sikre at FN-tjenesten ble okonomisk attraktiv, ville en også sikre
seg at voksne, ansvarsbevisst
mennesker sakte slik tjeneste,
som for ovrig er både interessant
og meget givende. Det kan jeg si,
nå som jeg er i ferd med a avslutte min tredje kontingent her
n2~e.

Drøftelser
- Du har vart i Norge i en forhandlingsdelegasjon til Forsvarsdepartementet. Hva oppnådde
dere egentlig?
- Vi oppnådde i grunnen svart
lik. Det er viktig, forresten, a

--.-.

huske på at dette var et rent
droftingsmote, reelle forhandlinger er det enda ikke åpnet muligheter tor.
Vårt hovedkrav - heving av vakt
-, utenlands - og risi koti Ilegget,
er det enda ikke kommet noen
avklaring om. Men LO og det
droftingsutvalget jeg ledet, koru
fram til at vi vil kreve disse kravene framsatt i en
voldgiftsnemd, i håp om en okning av
satsene.

Vi tok opp satsene for permisjonstilskudd, og vi har en berettiget grunn til å tro at disse vil bli
oket med 500 kroner. Velferdsin-

Hvis det går som vi tror, så
finnes det en viss respons for vårt
krav om innfaring av lonnsansie-

Forsikring

r··

r

god erfaring fra yrkeslivet kan
oppnå en bedring på ca. 1500 kr.
i bruttolonn. Det bOrogså i denne
sammenehng bemerkes at vi
mener, og har gitt uttrykk for, at
samme prinsipp bOr gjelde for
befal.

nitet.plassert
Til nå ilonnstrinn
har alle soldatene
vart
6, uansett. Det er muligheter for at man
vi gå bort fra dette, og heller se
narmere på den enkeltes yrkesbakgrunn. Vi har foreslåt at den

såkalte «Husmorstigen» nyttes,
,_ og soldaten blir plassert i lonnstrinn fra 6 til 13, alt etter tidligere erfaring i yrkeslivet. Det vil i
praksis si for en mann med en

~pektoren for Haren vil trolig,9a
mn for dette, og han har et meget
viktig ord med i den saken.

- Dere reiste også krav om revidering av FN-kontrakten?
- Ja, - og hovedinnholdet i
dette vedrorer bedre forsikringsvilkår. Det hviler et stor ansvar på
det påtroppende tillitsmannsutvalget om,å folge opp denne saken.
Vi nådde fram med vårt krav om

UOFFISIELL
ADVARSEL
Til alle slektninger, venner og
bekjente av det nedenfor nevnte
personell i United Nations Interim Forces in Leban(;>n.

rI
r.-F

Dette skriv sendes for å forberede dere på den forstående tilbakekomst for den nedenfor nevnte
UNIFIL-soldat, som snart har
fullfm sin fredsbevarende tjeneste i Syd-Libanon, Midt-Os-

I ten.
LA DET VAERE KJENT AT:
OLA SOLDAT
igjen skal tilbake i Deres midte.
Vaer snill å behandle ham pent,
og husk hvordan han engang var.
Godta at visse forandringer har
funnet sted i hans karakter .Det
er ingen grunn til panikk om Dere
oppdager en del nye sider ved
denne fredsbevarende karakter.
Alle som gjar tjeneste her nede
har de samme symptoner. Bortsett fra tegn som nervose, ukontrollerte bevegelser og stadig
blunking, vil fOlgende ting vaere
med på å identifisere den hjemkomne:
1. Når han skal skru av lyset om
kvelden, strekker han seg og
skrur ut paeren.

2. FOr han går til sengs vil han
forsikre seg om at skytevest og
hjelm er på plass ved siden av
sengen.
3. Han vil den farste måneden
passe på aldri å vaere mer enn
noen få meter fra naermeste
toalett.
4 . Tca Iettd"oren Iar h an st""
a pa
vidt gap for å unngå den vaerste
klorstanken.
5. Tennene OOrsterhan i Johnny Walker eller Bacardi fordi han
ikke stoler på vannet.
6. Ser han ei bikkje begynner
han å hyle rabies, og loper alt
beina kan holde.
7. FOrhan tar på seg stovier eller
sko, tommer han dem for eventuelle skorpioner eller andre krypdyr.
8. Skal han ut av huset, tar han
vannflaska med.
9. Når han er ute og kj6er kommer han til å banne og skjaere
grimaser til andre farere. Hornet
bruker han konstant.

at FN-tjenesten skal tjene som
en rep. oveise. Dessuten skal
man ikke kunne utkalles til rep.
oveise det kalenderåret man dimiterer fra FN-tjeneste.
Vi nådde også fram med kravet
om full dekning av kommanderte
tjenestereiser utenfor AO. Dette
har blant annet vart et meget
stort problem for sjåfOrene. Det
er nå avgjort at forskjellen mellom «daily rates» og faktiske utgifter skal dekkes med nasjonale
midler.
Når det gjelder hevingen av
FN-dollaren, så krever dette forst
og fremst en samarbeid mellom
de berme nordiske land. Saken
har vart tatt opp med FN fra
Norge, men det har vist seg at
det ikke er så enkelt å bli hort, så
denne saken krever også oppfolging av det nye tillitsmannsutvalget.

Etterbetaling
Tillitsmennenes

forhandling-

10. Når han drar på arbeid om
morgenen, tar han en rull toalettpapir med.
11. Blir han invitert bort til middag, dra han ikke avgårde uten
såpe og håndkle, tallerken og
bestikk.
12. Han dreper med frykt i blikket og uten forvarsel ethvert kryp
med mer enn 4 bein.
13. Han spruter stadig After
Shave på armer og bein, og forklarer det med at det lindrer
myggstikk.
14. Når postmannen har med
brev oppforer han seg fullstendig
ukontrollert av ren glede.
15. Ser han en sivilkledd dame
passere blir Dynene store og'runde, og hodet dreier 180 grader.
!'lnhver ~utikk han kommer inn i,
mgen priS synes å vaere lav nok.
17. Nevn aldri ord for han som:
UNIFIL, UNTSO, UNDOF eller
UNIFICYP. Isåfall vil Dere oppdage sider ved han Dere aldri tidligere har kjent.
18. SpOr dere han om han har
tenkt å melde seg inn i Norske
Reserveoffiseres
Forening,
eller om hvor mye penger han
greide å legge seg opp under
.oppholdet, vil Dere se han forandres fra en stor sterk mann til en
gråtende unge/uten kontroll over
seg selv.

.sutvalg har krevet at nar de
gjelder en eventuell imotekommeise av våre framsatte krav, ma
disse innfries fra den datoen de
ble framsatt, nemlig 3. novembe
i fjor.

Kom det noe annet ut av Norges- besoket ?

- Vi hadde et meget positivt
mote med Stortingets forsvarskomite. De var spesielt interessert i de darlige forsikringsvilkårene vare, og forskjellen pa den
kompensasjonen pa de samme
ulempene som befal og mannskaper utsettes for. Helt pa tampen vil jeg benytte anledningen
til, pa det sterkeste, a ta avstand
fra den arrogante holdningen
FN-styrkens avdelingssjefer og
NORCO har lagt for dagen i sine
pategninger mht. vare krav om
bedre okonomiske vilkar. Dette
er ikke bare skuffende, men endog et slag i ansiktet, avslutter
hovedtillitsmann
Eivind Inge
Starvoll.

KORT SAGT. .. Onsk han velkommen hjem med åpne armer,
med tålmodighet
og forståelse.
Etter noen måneders hvile med
normal kost, frisk luft, kjaerlig
omsorg og forpleining, er det
sannsynlig at han langsomt finner igjen sitt gamle jeg - slik Dere
husker han fra dengang for et
halvt eller et år siden.
Til lykke med hjemkomsten ...

G. Pettersen
BNNK/NORBATT

Oblt.
VI

tidligere. 8et er hovedsakelig en
forventet 6kning av budsjettet
som er stoppet.

Etter den dramtiske nedskjaringen som ble foretatt på UNIFIL's
budsjettforslag, skulle vi tro at
det var en lite misunnelsesverdig
jobb han hadde, oberstl6ytnant
Eivind Kleppan, nestkommandrende for Chief Logistic Offiser,
på hjemlige fronter tj enestegj 6rende som DK-t6ymester ved
DKS i Kristiansand. Når sant skal
sies så er det'visst blitt sagt både
det ene og det andre om forsyningssiden i UNIFIL-maskineriet,
-- fra nokså mange hold. Sånn
rent innledningsvis kunne det jo
vare fristende å provosere oberstl6ytnanten en smule. Kalle
ham byråkrat, og påstå at han
sitter i ledelsen aven avdeling
som ikke akkurat er kjent for sin
fleksibilitet, o.s.v.
Men tanken ble nokså fort oppgitt. For det f6rste virker det ikke
som mannen sitter og lager
tungvindte direktiver ut av vond
vilje. For det andre gir han inntrykk av selv å inneha en meget
stor porsjon av n6kternhet. Hvis
vi nå likevel kaller ham byråkrat,
tror vi likevel han med et lite sukk
vil måtte medgi at så er tilfelle.
Ingen vet bedre enn han at systement han er satt til å tjene er
tungrodd og tregt. Men at det
kanskje til en viss grad er noovendig. En sikker og mest mulig
lekasjefri forsyningstjeneste for
en såpass sammensatt styrke
som UNFIFIL, må noovendigvis
fOretil en stor administrasjon.
- Joda, innr6mmer Kleppan, vi
merker nedskjOringene. &irlig er
det f61bart med den reduksjonen
som kom på drivstoffsiden. Pengemangelen gir seg også utslag
på vedlikeholdssektoren, blant
annet når det gjelder verkt6y.
Men jeg vil ikke si at situasjonen
er kritisk .Og alt i alt tror jeg ikke
at situasjone.n er verre nå enn
:0

- Men du kan vel i alle fall innr6mme at forsyningssiden ikke
akkurat er UNIFIL's smidigste?
- Vi har meget lange forsyningslinjer. La meg ta som ekse~pel:
Vil skal skaffe en vare som Ikke
finnes i UNIFIL's system. Det
hele starter med at vi sender et
forslag til P.r~urmen~ Section,
som e~den sIvile ~vdel~~gensom
egenthg står for !nn~jopen~ f~r
UNIFIL. Deres pategl~g gar til
Ne~. Yor~. Deretter ~hr d~t undersokt pnser og ..kvahtet pa verdensmarkedet, for en .eventuelt,
bestemmer s~g for å kj6pe. F6r vi'
~a har var~n I hende kan det faktlS~ .ga ? til, 12 m.åne.der. Og ~a
ma jeg JO pa et VIS SI m~g e~lg
me~ .deg: systemet kan Virke hte
smidig.
- Er det noen mulighet for å
endre på dette?

dag i kompaniene for å greie
- Det er noe uvant at seksjonen
dette. Hva kommer det da av at er todel, i en militar og en sivil
Naqoura synes å sv6mme over del. I tillegg kan en nesten si at
av UN-biler, hvorav det faktisk hovedkverteret i New York komvirker som en god del kj6ring mer inn som en tredje part. Ved,
synes å tjene private behov for for eksempel, budsjetter, er forhovedkvarterets ansatte?
delingen slik at den militare delen
- Hver avdeling har fått en hal- utarbeider e~f~slag~ som så bevårig kvote, i henhold til kj6re- handles av sIvil sekSjon. Deretter
t6ypark og tidligere forbruk. overtar Ne~ york det hele. D~t er
Hvordan rasjoneringene blir gjort altså den sIvile delen som sitter
er ikke vår sak. Hovedsaken er at med pengesekken, og da er det
kvotebestemmelsene blir opp- ikke til å un.ngå ,at vare forslag
fylt, slik at budsjettet ikke over- so~ regel ~Ir skaret ned en del
skrides. Jeg kan for6vrig berolige av okonomlske hensyn.
deg med at den kj6ringen som
Dessuten er det ikke til å legge
foregår her i hovedkvarteret er skjul på at tjenesten resulterer i
minimal i forhold til det som ba- en masse papir, - skjemaer, raptaljonene står for. Så jeg tviler porter, referater, osv., osv. En
sterk på at det er noe å spare her. utstrakt m6teplan tar også svart
- Logistikkstaben er i likhet mye tid og arbeid.
med de andre store avdelingene
_ Fra tid til annen er det blitt
utpreget internasjonal i sin sam- , reist kritikk mot forskjellige FNmensetning. Skaper dette noen organer på grunn av lekasjer av
problemer?
penger og materiell, i form av
.
underslag og korupsjon. Er UNI- Det måtte i tilfelle bare vare på FIL garantert tett i så måte?
grunn av språket. Selv em dette
av og til kan skape små forviklin_ Jeg t6r ikke si verken det ene
ger, vil jeg si at det stort sett går eller det andre om dette. Vi har
greit. Senior Officer Supply, den vårt egen lowerk for å sikre oss,
norske oberstl6ytnanten
Ivar' de såkalte Log Regulations. Men
Aasen, snakker for6vrig fransk, - disse regleme er mange og komen god hjelp i vårt intime samar- pliserte, og det er vanskelig å få
beid med den franske forsy- en fullstendig oversikt. Vi har

- Jeg må arlig talt' si at det tror nings~talj~nen.
Forskjellig
jeg ikke. Vi må leve med det.
- Er organiseringen av forsy.- Vi var såvidt inne på driv- ningstjenesten her nede svart
stoffnedskjaringene.
I Norbatt forskjellig fra det du er vant til
har vi måttet innf6re en ki6refri hjemmefra?

h~tt tilfeller ~v min~r.e u.nderslag.
Så I~ meg SI,det shk~VI arbeider
stadig .med a lage sa ~ode kontroll rutrn er som.. muhg, sl~tter
DCLO, oberstloytnant
EIVind
Kleppan.

lJen norske kontlngenten ved loglStlkkstaDen l Naqoura (Fra v.): Major Harry Grongstad, kaptein Maurice
Rasmussen, (}belt.Ivar Aasen, oblt. Eivind Kleppan, It. Sveinung Andersen, korp. Morten Schultz-Persen og
kaptein Jon Ivar Johan .•en.

t--~~~V~T~P

4-9, ligger nemlig utsatt til, som
- Om det ikke skjer så forferdelig mye på CP'en 4-9 Alfa, så kan det sydligste FN-punktet i denne
de i alle fall troste seg med at de delen av AD. H-1 ligger ikke
vokter Norbatt AO's fineste veg- langt borte, og posisjonen har
stykke! Ikke lite bare det, sier fått sin rundelige del av diverse
fungerende lagforer i 3. lag, 1. «fiering dose» og forsok på små
troP1 Kp. B, korporal Bjorn Bjer- konfrontasjoner, - som når en bil
kedal fra Helgeland. Men det er dukker opp med to uniformerte
ikke forst og fremst på grunn av menn sorfra, som gjerne ville
denne noe prosaiske årsaken at forbi posisjonen ettersom de
stedet fortjener en smule omtale; skulle til el Khiam!
På bakgrunn av dette ble det i
CPem, sammen med lagsleiren

Korporal Bjørn Bjerkadal viser inngangen til 4 - 9 Alfa. Bak ham ligger selve OPen.
Til venstre er inngangen til nytt, skikkelig gauperom.

Å ~JØQlB

lopet av Norbatt VI satt i gang
bygging av skikkelige posisjoner
og gauperom, slik at man for
framtida skulle slippe den sorgelige forgjengeligheten som sa altfor lett har rammet en hel rekke
andre, mer midlertidige instalasjoner.
sa la det hermed vare bevist:
Bevisst og systematisk arbeid
med disse tingene nytter virkelig.

Gutta på posisjonen har stått pa,
sammen med hjelpsomme kolleger fra PI-troppen. Resultatet av
dette arbeidet er storre trivsel,
ettersom man får skikkelige
«arbeidsplassen>.Og, framfor alt:
sikkerheten blir maksimal, bade
for en sjol, og for mannskaper i
senere bataljoner.

*

Korp. Bjerka da l og Tor Arne Lamo,Sykkylven vokter ((beredskapsvegen)) som Klir
inn i Kp. Bs omrade sørfra. Det er ikke sa ofte sperringen dras til side.Nar det blir
gjort, er det som regel for drusere fra El Meri som skal pa jobb i Hasbaiya.

MENINGER
Demokratiske rettigheter kan vi
ikke hevde at vi har her nede.
Men, litt kritikk ma det likevel
vare lovlig å komme med, selv
her.
Nar jeg snakker om kritikk, mener jeg positive ting. Kritikk som
kanvare med på å gjore tjenesten
her nede lettere, og hverdagen
litt lysere.
Det forste jeg vil sette fingeren
på ligger på det idrettslige plan.
Her'vil jeg kritissere batsljonens
ledelse for at det tok den to

måneder å registrere at den
idrettslige aktivitet var helt utdbdd. Det kan vare de hadde registrert det for, men så lang tid
tok det for de reagerte og fikk
gjort noe med saken.
Nå vi vet at fysisk overskudd
automatisk
gir psykisk overskudd, skulle det vare unodvendig å nevne hvor viktig dette med
fysisk trening er, også her nede.
For ettertiden hadde det kanskje
vart et forslag å utnevne en
idrettslig assistent. Slik som vel-

ferden har gjort. Tror ikke det
ville vare vanskelig å få sokere til
en slik stilling.
Den andre tingen jeg vil trekke
fram er
bataljonensledelsens
avgjorelse i forbindelse med permisjonsreiser. I dette tilfelle spesielt 60-timer i forbindelse med
5-dagers permisjon. Det er nå
kommet bataljonsordre om at
5-dager ikke kan tas sammen
med 60-timers permisjon. Men
kom ikke den ordren litt seint?
Når en tredel av avdelingen allerede har tatt sin 5-dager pluss

60- ti mers perm isjon?
Dette er kanskje for små ting a
regne, men det vekker mye unodig irritasjon og misunnelse
rundt om i rorleqnin!=lene.
Når en ser på det jeg her har
nevnt, virker det på meg som
bataljonens ledelse ligger litt på
etterskudd med hva som skjer
ute på posisjonene. Det burde
vare ting som er lette a ordne pa.
Understreker igjen at dette ikke
er sur kritikk, men kanskje en
tankevekker helt på tampen!
Hilsen 7629 - Pi.
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De oppfor t€:: seg som varyre
kalver pa slepp, spillerne pa de tre
kompanilagene som mandag 9.
mars slapp til pa grassbanen i
kibbuzen Ayelet Hashahar ved
Rosh Pina, for a kjempe om bataljonsmesterskapet i fotball. Det
ble en uhyre jevn turnering, der
alle lag vant en og tapte en kamp.
Til slutt skulle det vise seg at det
ble Kp. B som stakk avgarde med
den gjeveste plasseringen, tett
fulgt av Kp. A og Stabskompaniet. Godt gjort av Kp. B, som pa
grunn av skader og permisjoner
matte fa med en tilstedevarende
offiser (hvis navn ass. presseoffs

naturlige tilbakeholdenhet forbyr
a nevne!) for a fa fullt lag.
Den fbrste kampen var mellom
Kp. A og stabskompaniet. Kp. A
apnet best. Anfbrt aven opplagt
Nkruma pa hbyrevingen startet
de rene stormlbpet mot stkps
mal. Forseth ordnet 1-0 etter
forspill av Nkruma. 2-0 ordnet
Nkruma sjb, mens yterligere et
mal ma tilskrives Forseth, - ogsa
denne gang etter for~pill av Nkrumao Sluttresultatet,4-0,
ordnet
Grbnningen, etter et nydelig
skudd i vinkelen.
Alt

H O ls t A n snes
O g O is tad
,
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som

skjedde

i kampen

hendte i grunnen i fbrste omgang. Andre omgang ble mallbs
og uten det store spillet. Varmen
begynte nok a ta pa vi nterkalde
nordmenn.
Dagens andre kamp var mellom
Kp. B og Kp. A, - en kamp som
Kp. B dominerte i hby t)rad. Det
ble muligens noe tungt for Kp. A
a spille to kamper etterhverandre
i den stekende varmen. I alle fall
ledet Kp. B 5-0 etter fbrste omgang, etter to scoringer av fe nr.
Hansen, en av Linderud (straffe),
et av Osebakken og ett sjblmal.

med var en solid seier sikret, - en
seier som skulle gi Kp. B. mesterskapet.
For selv om stabskompaniet
spilte en god kamp i dagens siste
match og slo mesterne 3-2,
kunne det ikke hindre at målforskjellen talte i Kp. Bs favar. Målscorere for Stkp. var Olsen, Mathisen og Tandberg, mens korp.
Sivertsen og Osebakken laget
tellende resultater for Kp. B.

Resultater:
1) Kp. B 8-52.

Andre omgang ble adkillig jevnere. Grbnningen ordnet to mal
for Kp. A, mens Amengual kvitterte med ett for Kp. B, og der-

-

2) Kp. A 4-62
3) Stkp. 3-6 2

5) 67 Tvedt, stkp. plassiffer 27
Sbndag 8. mars gikki om.rad~~
siste Ibp i 6) Korp. Myskja, stkp plassiffer
t~:renglbpkarusellen
narheten av 4-3. Et nydelig var 28
7) sjt. Hansen-Tangen, stkp
Bridge er et merkelig spil. Det
gen, - i,nnfunnet,seg
Ikke ufortjent etter
alle de plassiffer 34
hadde
for anledinbetraktes av endel som et hyggekilometerene de ivrige terrenglb8) Lt. Wiersdalen, Kp. B plassif- lig tidsfordriv, andre driver det
perne hadde gjort i darlig vinrer- fer 37
som en vitenskap, for ikke a si
var i denne Norbatt Vis lengstvaKlasse 2:
lidenskap .Ikkespillere har en tenrende idrettskonkuranse.
dens til a vurdere det som usosial
I alt ble det avviklet 10 Ibp, og
1) Lt. Ansnes, stkp plassiffer 6 aktivitet eller galskap .Det er lite
seks av dem talte i sammendrahap om at forfekterne for de
get. Den endelige listen viser
2) Lt. Solheim, Kp. Apiassiffer
forskjellige syn vil bli enige med
svart fa overraskelser, samtlige 12
det fbrste ..
tre vinnere hadde framhevet seg
Okkesom, et er et faktum at det
fra fbrste stund, og det ble da 3) Korp. Akselsen, stkp. plassifeksisterer
levedyktige bridgemilfer
18
ogsa soleklare seiere. Samtlige
jOer flere steder i de norske avdetre klassevinnere hadde seks fbr4) Fenrik Thobro, stkp. plassiffer lingene i Sbr-Libanon. NORsteplasser a vise til. Hurra for 22
BA TT har en klubb pa ca. 20
dem!
medlemmer,
nylig
tilsluttet
SI uttresultat
5) Kapt. Staurem, bnst plassiffer Norsk Bridgeforbund. Fast spilTe rrenglopka ruse Ilen:
29
lekveid er torsdag kl 1830 pa
Klasse 1:
Velferdskontoret,
Ludvig Bar.
Klasse
3:
Dessverre er det til na stort sett
1)Fenrik Holst, stkp plassiffer 6
de sOAl bor i Saqi som har hatt
2) 78 Johansen Kp. B plassiffer
1) Kaptein Olstad, stkp. plassif- anledning til a vaere med. Det
12
fer 6
jobbes med et opplegg for
3) 94 Sunde, stkp plassiffer 13
NORBA TT VII som kan trekke
2) Maj. Ingulfsvann, stkp plas- gevaerkompaniene mer inn i det
4) 29 Jonassen, stkp plassiffer
siffer 17
24
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hele. Alle som er interssert i a bli
med, kan kontakte den provisoriske formann i klubben, It Asen
pa Velferdskontoret.
I NflRMAINTCOY foregar spillet mer pa impulsbasis, men ogsa
her skulle det vaere muligheter
for de fleste kategorier bridgeinteresserte. Historiens forste (tror
vi) UNIFll-bridgeturnering
ble
arrangert i NORMAINTCOY den
14. og 15. februar. Den var i alle
fall utlyst som UNIFil-turnering,
men de eneste som matte opp,
tross pameldinger og lafter bade
her og der, var NORBA TT,
[

l slags
NORMAINTCOY
BATT. Det ble med og
andre
DUTCHord en
landskamp, selv om det

[

store alvoret ikke ble lagt i det.
Resultatlista ble seende slik ut
etter begge dagene sammenlagt:
Nr. 1og vinnere av turneringen:
Kaptein Roy H. lund, KpA,
NORBATT
Kaptein Ole Olsatad, Stkp,
NORBATT
Nr. 2: Kaptein Aursjo - loytnant SOby, NORBA TT

Nr. 3: Major Wold - Mening
Andreassen, NORMAINTCOY /
NORBATT
Nr. 4: Kaptein Berg - Menig
Bakke, NORMAINTCOY
Nr. 5: Van Essen - Van Stade,
DUTCHBATT
Nr. 6: loytnant Kvitne - loytnant Taraidsen, NORMAINTCOY
Nr. 7: Brefeid
DUTCHBATT
Nr. 8: Horrichs DUTCHBATT

FOkhOr,
Roosendal,

Nr. 9: Kaptein Kjorren - Kaptein
Wetteland, NORBA TT
Det var NORBA TT Bridgeklubb
som sto for den spillemessige
delen av arrangementet. Forpleining og lokale besarget NORMAINTCOY. Kokkene sto som
vanlig pa ta hev med kaffekoling
og matlaging, og messestyret for
Gran-Bar ga avkall pa oppholds-

To av NORMAINTCOY's deltakende par: Kapt. Berg (til v.) - menig Bakke, og
løytnantene Taraldsen (j sofaen) og Kvitne.

rommet sitt begge dagene turneringen varte. Selv om det gikk
rykter om at enkelte ~pillere fra
NORBA TT gikk sa langt at de
meldte i sovne hele natta gjennom, blir det konkludert med at
arrangementet frister til gjentakelse.

SISTE!
Idet avisa geiri trykken, kommer
det inn opplysninger om at det
visstnok ogsa finnes noen enslige, isolerte bridgespillende individer i UNIFil HG. Disse horer
vi gjerne fra til neste turnering.

Kaptein
Lund
BN-

f1mester i
feltskyting
Det ble kaptein lund fra Kp. A
som stakk avgarede med titelen
bataljonsmester
i feltskyting
etter en meget jevn konkuranse
pa skytebanen lordag 7. mars. I
en innlagt konkuranse om beste
3-mannslag
stakk
imidlertid
stabskompaniet av med det gjeveste trofeet, etter god sky ti ng av
herrene Oksnes, Dale og Tillerbakk, med kun ett treff mer enn
laget fra Kp. A, - som igjen
hadde like knapt forsprang pa Kp.
as lag. I alt var det 31 deltakere.

2) 74 lie, Kp. B 17

7) Sjt. Tillerbakk,stkp 16

Resultater:

3) Lt. Wiersdalen, Kp. B 17

8) Fem. Kriste, Kp. A 13

1) Stkp. 48 treff

1) og bataljonsmester i feItskyting: Kapt. lund Kp. A 18 treff

4) Korp. Oksnes, stkp 16

9) Korp. Andersen, stkp. 13

2) Kp. A 47

6) 49 Jorgensen, Kp. A 16

10) 62 Solvang, Kp. B 12

3) Kp. B 46

Beste tremannslag:

