


en rekke poster. Patrul
jevirksomheten i den morke
tiden av dognet er ogsa betyde
lig. Vaktbelastningen er med
andre ord stor og storre blir den
når permisjonspuljene begynner
for alvor. Derfor kan det nok
komme til a royne pa for enkelte
mot slutten av kontingenten,
men jeg tror ikke dette kommer
til a bli noe stort problem, sier
Hamre videre.

Under sin inspeksjonsrunde i
NORBATT AO var forsvarssjefen
ogsa innom den libanesiske
leiren ved 4-5. - Det synes som
om de libanesiske troppene
tilknyttet den norske bataljonen
holdt en rimelig hoy standard.
Ser en pa utviklingen i dette
landet de siste tiar er det vel,
ingen tvil at det er nodvendig
med et sterkt militært mak
tapparat for a gjenopprette de
politiske myndigheters autoritet.

General Hamre var heller ikke
det minste i tvil om at Norges
FN-engasjement i Libanon kom
det norske forsvar til gode.

- Det nærmest profesjonelle
miljoet som er tilstede ved de
norske avdelingene gir den
norke norske hæren en solid
innsproytning, avsluttet
generalen, som var meget godt
fornoyd med det han sa under
sin inspeksjon av de norske FN-

l avdeJingene.

sol dater+iti ba..non<;

Forsvarssjefen general Sverre Hamre var st/Hende forn6vd med sitt Li
banon-opphold. - Dere gjor en kjempejobb for fredens sak. var hans
kommentar etter inspeksjonsrunden i de norske avdelingene.

mange får en forstaeise for
hjemme i Norge. Det har vært
helt enestaende for meg a se
den innstillingen befal og man
nskaper legger for dagen i denne
meget vanskelige jobben.

General Hamre kom ogsa inn
pa at den norske FN-kont
ingenten som nu er i libanon er
den forste og hittil eneste
UNIFil-kontingent som skal sta
atte maneder mot normalt seks.'

- For a lose sitt oppdrag be
manner den norske bataljonen

- UNIFil-styrken er etter min
vurdering sa nær en krigssi
tuasjon det går an a komme uten
a være i krig. Dette stiller meget
store 'krav til personellet. Det er
ingen tvil om at de norske av
delingene gjor en meget solid
jobb i UNIFil-sammenheng. De
viser en innstilling til fredens
tjeneste som jeg haper riktig

Hamre inspiserte de norske
FN-avdelingene i Libanon i tid
srommet 18. til 21 februar. Han
torte samtaler med norske of
fiserer ved UNIFI l-hovedkvar
teret i Naqoura, besokte det
svenske feltsykehuset og in
spiserte NORMAINTCOYi Tib
nine og NORBATT. Under
besoket forte han videre sam
taler med libanesiske myndig
heter og et besok pa den norske
ambassade i Beirut sto ogsa pa
programmet.

General Hamre inspiserer 4-5 A.

l Forsvarssjefen til ~norske FN-

I I

Dere 'gjor en stor
jobb for fredens
sak

-Det har skjedd kollossale fo
F1ndringerpa de vel tre årene
om er gått siden jeg sist in
piserte de norske FN-styrkene i
.ibanon. I NORBATT AO er det
ydelig at livsmotet blant si
'ilbefolkningen er begynt a
'ende tilbake, noe som henger
.Iart sammen med den solide
:1bben den norske FN-ba
aljonen gjor. Forlegnings
Drholdeneer ogsa blitt betyde
g bedret etter hvert, men
ammenlignet med norske for
lold lever store deler av den
lorske FN-styrken fortsatt pa
gltfot. Når det derimot gjelder
vdelingenes oppgaver er de
oyaktig som tidligere. For
loldene mellom de stridende
lartene i omradet har heller ikke
,edretseg pa disse arene. Det er
Jrsvarssjefen, general Sverre
lamre som sier dette til Blue
ieret.
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Som kjent var rekapperne fra
kontingent VII de siste som fikk
en gratis hjemreise for a sta to
sammenhengende kontingenter.
Da dette bortfalt ble det fra flere
hold sagt at interessen for rekap
kom til a synke betraktelig Det
holdt ikke stikk. Det var videre
snakk om at de sto to sam
menhengende kontingenter
skulle fa en 6konomisk kom
pensasjon pa 2-300 kroner pr.
maned, til sammen omlag 1800
kroner. Ogsa dette er falt bort, er
det nu bestemt - Tror du dette
vil fa noen innvirkning pa reka
p-interessen, kaptein
Christensen?

- Overhodet ikke. Det er ikke
disse kronene som er
av-gj6rende for rekap-interes
sen. Det er skattefordelenemed
a sta et ar som er avgj6rende pa
den 6kbnomiske sid(Jn og i
denne sammenh~ng blir 1800
kroner for smapenger a regne. I
tillegg kommer en rekke andre
forhold. En tjener bra og de aller
fleste liker seg godt i tjenesten.

- Det har fra NORBATTsside
vært ytret 6nske om skjev rota
sjon og dermed lengre kontrak
ter for endel av n6kkelbefalet i
bataljonen. Har dere ved FN
kontoret tatt noen stilling til
dette?

annen norsk UNIFil-kontingent.

- Ja, vi er ikke særlig stemt
for skjev rotasjon og etter var
mening kan vi oppna det samme
resultatet ved en lengre' over
lappingsperiode. Derfor vil befal i
endel n6kkelstillinger reiser
nedover sa tidlig som 4.mai.
Korporaler og menige i viktige
og spesielle stillinger vil komme
.nedover 19. mai, mens hove
drotasjonen starter noe senere i
maneden. Etter var vurdering er
dette en god 16sning. Kontiuni-
teten i avdelingene vil vi dekke
via rekappere, avslutter sjefen
for FN-kontoret. som neppe blir
arbeidsledig fremover mot ro
tasjonen i mai -maned.....

- Jeg skulle anta at vi kom
mer til a ende pa omlag 15
prosent uten at jeg kan si noe for
sikkert pa dette tidspunktet. Jeg
tror imidler-tid ikke vi kommer til
a overskride 15 prosent noe
særlig. Og mens vi f6rst er inne
pa tall. Jeg kan opplyse at i
s6knadsmassen er det 119 som
tidligere har vært innom en eller

Renslighet er en dyd. ogsa for biler.
Det er mye hyggeligere a kjare rundt
i en ren og pen bil enn en som er full
av sale og makk, mener Terje
Kristiansen fra Stokke i Vestfold og
Tor-Inge Brokkjab fra Stavanger.
begge fra leiravdelingen i Stabs
kompaniet.

Kaptein Per Christensen, sjef for FN-kontoret ved FD 14 er meget godt
fornayd med interessen for kontingent IX.

FN-kontoret har tidligere gatt
ut og fortalt at det bare skal
være 10 prosent rekappere i
niende kontingent. mens det i
inneværende kontingent er hele
22 prosent rekappere. Det viser
seg allerede nu at malsettingen
pa 10 prosent ikke er gjen
nomf6rlig.

Omlag 600 korporaler og
menige har s6kt om a fa bli med
i den neste norske FN-styrken til
Libanon. Hele 350 vernepliktige
befal og 150 yrkesbefal har ogsa
meldt sin interesse. I tillegg til
disse tallene 374 rekaps6knader
fra den attende kontingent. av
disse er 67 befal.

Det er kjempe-interesse for
den niende norske UNIFIl-kon
tingenten. Da s6knadsfristen
gikk ut la det -nærmere 1500
s6knader pa FN~kontorets bord.
Nar en sa vet at en full kontin
gent teller 834 personer sier det
seg selv at FN-kontoret ved
FOI-4 har noka velge mellom.
S6knadsmassen er st6rre enn
noensinne og det skal ikke by pa
særlige problemer a sette opp
den niende norske FN-kontin
genten til S6r-libanon. Det er
sjefen for FN-kontoret. kaptein
Per Christensen som sier dette i
en telefonsamtale med Blue
Beret.

- Vi har med andre ord nok a
velge mellom. Vi kan nok som
vanlig fa visse vansker med en
'kelte spesialstillinger pa den
tekniske siden, men vi er ikke

kommet sa langt ennu at vi harden fulle oversikten. Men dette
er noe vi er vant med og vi skal
nok finne 16sninger ogsa denne
gangen. Jeg utelukker ikke at en
god del av disse spesialstillin
gene blir dekt - av rekappere.
fortsetter Christensen.



Solheim blant noen av sine 2500 private plater som han har tatt med seg
til Libanon for Il glede sine vllpenbr6dre i NORBA TT.

Den lokale•

kringkastings-
sjefen

sier.

Korporal Dag Solheim fra Trondehim er plateprater i det sivile liv og
kringkastingssjef i Ebel es Saqi

ma Solheim ogsa ta et tak pa
velferdskontoret en gang i blant..
Til gjengjeld far han hjelp av
frivillige mannskaper som gjerne
vil prove seg som programle
dere. Mange av dem gjor faktisk
en god jobb og er til stor avla
stning for sjefen som en og an
nen gang ikke har noe imot en
smule fritid.

En ikke uvesentlig del av
programmene er som leserne vil
ha hort, musikk, gjerne etter
onske fra lytterne. - Og vi kan
oppfyllb de aller fleste pla
teonskene innen de aller fleste
kategorier, bort-sett da fra opera
som ikke er representert i sam
lingene. Men ellers er fleste
musikkarter representert; fra
gammeljass til klassisk, re,ligiose
sanger, gammeldans til rock og
disco, sier Solheim som kan
fortelle at man pa plater og ka
setter tilsammen har i alt
15.000 nummer. Regner man
med en viss overlapping blir det
likevel igjen noe sant som
12-13.000 forskjellige nummer.
Og det skulle holde en stund. Og
plateprateren Dag Solheim
skulle ha noe a snakke om hele
NORBATT VIII og langt inn i
IX'ern ...

Et lite h ertesukk til slutt: - Det
heter seg at NORBATT radio skal
være et underholdningsorgan.
men ogsa et informasjonsor
gan. sier Solheim. - Men det er
jo ikke vi pa radioen som skal
lage informasjonene. Vi er jo
ikke noe annet enn et formi
dlingsorgan som skal formidle
de informasjonene som de for
skjellige 1nptitusjoner gjerne
skulle ha formidlet. Det er vi
klare til. Sa bare kom igjen,
slutter den lokale kringkasting-

er ute pa postene sende oss
kasetter med stoff av ymse slag
og ellers komme med forslag til
stoff eller plater.

Apropos plater. s~ er Solheim
plateprater i det sivile, og det har
han holdt pa. med i 5 av sine 21
ar. Selv har han en anselig sam
ling med plater. Av sin private
samling har han tatt med seg
ned-over 2.000 singleplater og
500 lp. Alt i alt 250 kilo plater
som Solheim - stiller vederlag
sfritt til disposisjon for Radio
Norbatt. Det sier jo ikke sa lite
om interessen for saken. En ma
jo regne med en del svinn.
brekkasje og slitasje og Forsva
ret yder ikke noe som helst
godtgjorelse for det.

Radio Norbatt har mer eller
mindre sammenhengende vært i
drift siden NORBATT I, og ma
teriellet begynner a bli en smule
nedslitt. Nytt er bestilt, og det er
faktisk ogsa hap om at det vil bli
levert. Av teknisk utstyr dispo
nerer man i dag ett miksebord. 2
platespillere og 2' kasettspillere.
samt Solheims private spole
bandopptager. Dette er tilstek
kelig til a holde stasjonen
gaende med va nlige program
mer, i den utstrekning man har
programkapsitet til det.
Enhver kringkastingstasjon har

sitt styre. Sa ogsa med Radio
NORBATT. Velferdsoffiseren er
styreformann med ass. velferd
soffiser som nestformann. Vi
dere bestar styret av kringka
stingssjef Solheim pluss en til
litsmann fra' hvert kompani.
Eneste faste med-arbeider er
Solheim som har som sin hove
doppgave a bestyre radio-sta
sjonen. En annen sak er at pa
grunn av bemanningsituasjonen

ogsa i det sivile liv er den lokale
kringkastingsjef som i likhet med
sto.rebror hjemme i Norge mao
finne seg i a være huggestabbe
for lytterne.

- Det blir en del kjeft a faosier
Solheim, - men stort sett er folk
hyggelige, og jeg har ikke fatt
mer enn ett eneste klagebrev.
Men muntli~ far jeg jo hore litt
av hvert, og stort sett gar kla
gene ut pa at vi er enlllokal krin
gkaster for Saqi og ikke for hele
NORBATT AO. Da svarer jeg
gjerne at om NORBATT Radio
skal bli en kringkaster for hele
AO sa er vi avhengig av at alle
bidrar til det. F.eks. kan de som

I likhet med Norsk Rikskrin
gkasting hjemme i Norge er
NORBATTRadio her nede blitt et
sentralt innslag i-den enkeltes
hverdag. Radio NORBATT formi~
dier nyheter fra Norge, in
formasjoner og opp /'ysninger
som angår den enkelte og sist
men ikke minst, under-holdning
da særlig i form av under
holdningsmusikk. 5 timer i
dagnet, fra klokken 1800 til
2300 hver dag, og enkelte dager
mye mer, er stasjonen pa lufta.
Og da' vanligvis med korporal
Dag Solheim fra Trondhjem bak
mikrofonen. Solheim, 2,03 pa
strpmpelesten og mer eller
mindre profesjonell plateprater

4
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Bibelturene

enstoropp-
leve/se

a gj6re.

Forste dag av bibelturen
starter i Metulla pa mandag
morgen hvor deltagerne stiger
over i behagelig sivil buss med
massevis av plass og air condi
tioning hvoretter turen går sy
dover i landet. Forste stopp er i
nærheten av Kapernaum pa et
liten as hvor Jesus if61ge over
leveringene skal ha holdt Berg
prekenen. Deretter går turen til
selve Kapernaum hvor Jes'us l.
skal ha bodd hos et par av disi
plene. Og sa gar det slag i slag
med lunsj pa en Kibbutz pa
ostsiden av Tiberiassjoen, eller
Genesaretsjoen som er navn
som kanskje bedre huskes fra
Bibelhistorien. Og for a holde i
stilen sa er det vanligvis St. Pe-
tersfisk som blir serveret, stygg
':iom arvesynden, men en hel
andakt av munngodt som en
kjent radikasor hjemme i Norge
ville ha uttrykt det.

Handling inngar ogsa i bibeltur-programmet. Her er det Hasle som gj6r
innkj6p hos Jacob i Betlehem.

disse bibelturene som ble ar
rangert i slutten av januar under
ledelse av feltpresten i NOR-
BATT, kaptein Fredrik Ulseth.
Kaptein Ulseth, som na avtjener
sin andre kontingent som feltp
rest i Libanon, er en uhyre kun
nskapsrik guide som besitter
store kunnskaper om staten
Israels historie, geografi, befol
kning og religion, og med slike
kunnskapsmessige ressurser og
med et sa omfattende program
kan det bli tre anstrengende
dager. Men bibelturene er heller
ikke ment som noe typisk av
slappende arrangemnet. Til det
finnes andre arrangementer og
opplegg. Bibelturene er forst og
fremst -myn"tet pa de som er
spesielt vakne og interesserte og
gjerne vil vite litt mer om det
omradet de befinner seg i enn
bare det som har med for
noyelser og bar-og restaurantlivBlue Beret deltok pa pa en av

stappfullt av historie slik at man
ikke kan kjore sa svært mange
kilometerne uten a state pa
stedsnavn kjent fra bibilhisto
rien, og den 6vrige historie.
Uansett hvilke syn man matte ha

~pa jodedom, kristendom og

dagens yte~rikspolitikk i staten
Israel sa har landet vært et yndet
reisemal for tusenvis av FN
soldater, ikke minst norske. Og
helt siden NORBATT I har det
vart arrangert sakalte bibelturer,
dvs. turer lagt opp og ledet av
feltpresten og hvor en besakte
kjente historiske steder, spesielt
kjent fra bibelhistorien. Turene,
som er av 3 dager,s- varighet,
strekker seg over store o'eler av
Israel, og naturlig nok med ho
vedvekten pa J.erusalem og
traktene omkring, Men turen
omfatter ikke utelukkende rent
bibelhistoriske mal. Ogsa litt
nåtidshistorie horer' med, samt
bading i Dodehavet, besok pa et
moderne diamantsliperi og pa
fjellfestning Masada. Altsa noe
for enhver smak.

Sikkert er det i alle fall at
uansett hvilke forhold man har til
religion, kristendom eller historie
for den saks skyld, begivenhe
tene som fant sted i d~tte
omradet for 2.000 år siden - og
tidligere - det er noe som angår
oss alle, og til syvende og sist er
det kanskje disse begivenhetene
som har fort til at UNIFIL og
norske FN-soldater er der hvor vi

er idag. Helt siden UNIFIL ogNORBATT ble opprett i april
1978 har norske soldater val
fartet til Israel, landet som er

Fa land og omrader pa denne
vår klode har vel fått storre
betydning for ettertiden enn
Palestina, Kanans land eller
Israel, alt etter som. I disse
omrader har man ved utgrav
ninger pavist bosetninger 7.000
,- 8.000 år gamle, her finner vi
arnestedet for bl.a. Islam,
jbdedommen og kristendomen,
og om man ikke akkurat med
'sikkerhet kan si at her sto sivili
sasjonens vugge, sa er det
mange som med sikker over
bevisning kan pasta det.

Utsikt over Jerusalem fra Oljebereget.

Og sa bærer det nedover
Jordandalen som ikke akkurat
har de store attraksjoner a by pa,
og ned til Jeriko, en ikke ukjent
by fra historien - og som er
kjent for sine lite fagmessige
murerarbeider som ikke enganCl
talte en smule hornmusikk.

Den store attraksjonen ne
derst i Jordandalen er naturlig
nok Dode-havet, innsjben som
er beliggende 400 meter under
havets hoydeniva, og har en
saltgehalt pa vel 25%, eller en
atskillig sterkere saltkonsen
trasjon enn den man salter ned
spekskinken i. Mange av delta
gerne provde seg med en duk
kert som, om den ikke akkurat,.i5



var så voldsomt velgjorende, så
var det i alle fall en en interes

sant erfaring, og noe å fortelle
om hjemme. Og så opplevede
karene i tillegg at dukkerten i
Dodhavet foregikk i regnvær.
Det er det kanskje ikke så mange
nordmenn som har opplevd.

Men mer i(1teressant enn
dukkerten i Dodhavet var

besaket på fjellfestningen
Masada, israelernes stolthet og

nasj9n!llhelligdom, og et symbolpå Joolsk motstandskamp .. mot
romerne. Her beleiret romerske

styrker festningen i flere ar, og
da de 900 israelske forsvarerne,

blant dem 0.9så kvinner og barn,
innså at de,i.lengden ikke kunne
stå seg mot romerne, begikk-de
selvmord alle som en. Dette sk

jedde i år 79 etter Kr. De mange
utgravningene på festningen
vidner om hoyt utviklet
ingeniorkunst allerede for 2.000
år siden, og en kan bare bli slatt
av beundring for hva datidens
ingeni6rer og anleggsarbeidere
kunne utrette for bulldozerne,
dynamitten og datamaskinene
kom inn i bildet.

Turens annen dag var i sin
helhet viet til Jerusalem med en
liten avstikker til B~tlehem og
t6dselskirken der. A fremheve

noe spesielt herfra er vanskelig.
Her står man midt oppe i bibel
historien og hele byen med 01
jebjerget, Gamlebyen, Getse
mane og Via Dolorosa gjor alle
sammen et mektig inntrykk. Her
fornemmer man historiens sus,
og uansett forhold til religion og
kristendom gjor det et mektig
inntrykk a oppholde seg sa a si
ved arnestedet 'ff i en religion
som i den grad har formet ut
viklingen i verden de siste 2.000
årene, og har betydd sa uendelig
mye for en meget stor del av
verdens befolkning.

Tredje dagen var viet hjem
reise via Natanya hvor bl.a. et
diamantsliperi ble besett og en
rekke utgravninger fra kOrsfa
rertiden ved Caecarea hvoretter
kursen ble satt til Nazaret, en
heller ikke ukjent by fra bibelhi
storien. Her ble bl.a. den prakt
fulle Maria bebudelseskirke

bes6kt, og etter lunsj ble sa
kursefl satt for Metulla og eget
AO. 140 dollar koster hele
denne turen pa.lO3 dager som gir
minner for livet og er en opple
velse ende til annen for de som

. deltar. Fra enkelte hold er det
6

Pa bibelturens siste dag sto Ceaserea pa programmet.

..
A bade i Dodehavet er en artig opplevelse. Eli flyter godt i verdens saltes te innsjo . •
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blitt antydet at prisen er idr6yeste laget. og at det kanskje
ville være en ide a fa istand
rimeligere turer med stort sett
det samme innhold.

- Det er klart det lar seg
gj6re a gjennomf6re en tur til en
rimeligere pris, sier reiseleder,
kaptein Ulseth. - Vi kunne f.eks.
bruke militær buss, bo pa ung
domsherberger og spise pa
enkle og billige steder og enda fa
sett de severdighetene vi har pa
programmet na. Men jeg tviler
sterkt pa at turen da ville bli den
opplevelsen den er na. Man skal
huske pa at mesteparten av
gutta ligger ute pa OP'er og bor i
prefab og idet hele tatt lever
temmelig primitivt. Da er det
ikke annet a vente enn at de
setter pris pa litt komfort og en
anelse av luksus når de tar en
slik tur som kanskje er den
eneste reisen til Jerusalem og
Israel de foretar i hele livet. Sett
fra den synsvinkel synes jeg ikke
140 dollar eller vel 800 kroner
er sa mye.

00 Holocost-monumentet var et yndet totomot/v.

Mange sjåforers skrekk:

M 6-svingen er vanskelig
Den såkalte M 6-svingen midt

inne i NIBATTs omrade pa veien
mellom NORBATT AO og Tib
nine og Naqoura, har opp
gjennom tidene skaffet mange
UNIFIL-sj8f6rer problemer. 
Det er ikke mange millimetrene
en har a ga pa dersom en skal
gjennom svingen med M 6 uten
a matte rygge, sier tankbilsjaf6r
Bård Dyrhaug fra Mosj6en til
Blue Beret.

Dyrhaug innr6mmet a ærlig at
han ikke klarte M 6 svingen
f6rste gangen han fors6kte,
men nu tar han den uten
vanskeligheter. Men som det går
frem avdette bildet er marginene
temmelig sma. Starter en a

legge over for sent bærer det
uterlfor veien' og den bratte
skraningen virker langt fra in
nbydende.
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Svenskene fortsetter ved feltsykehuset

U'NIFIL

Det var den 22. august 1980
at det norske sanitetskompaniet .
ved feltsykehuset i Naqoura
pakket sammen og overlot job
ben til svenskene. Dermed var
NORMEDCOY en saga blott og
slik det ser ut idag er det meget
usikkert om vi noengang kom
mer til a overta driften av
UNIFILs feltsykehus i Naqoura
igjen.

Det blir ingenting av den
norske overtakelsen av
feltsykehuset i Naqoura. Etter
planen skulle vi ha overtatt dette
etter svenskene i august. men
overtakelsen er utsatt pa
ubestemt tid. - Sverige har
overfor oss ytret et klart 6nske
om a fa fortsette ved feItsyke
huset i Naqoura og det har vi
ingenting imot. sier forsvarssjef
Sverre Hamre i en kommentar til
Blue Beret. Generalen legger
for6vrig til at grunnen til
svenskenes forsp6rsel e'r at
landet 6nsker a være "tilstede",i
omradet.+
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Dette skiltet skal fortsatt pryde inngangen' til UNIFILs feltsykehus i Naqoura.

-
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Svenske ambulanser klar til li rykkeut

Begrunnelsen for a trekke ut
f~ltsykehuset i 1980 var
legemangel. Denne begrunnel
sen ble ikke helt godtatt. Fra
flere hold ble det den gangen
papekt dersom en hadde gått
ut med en skikkelig informasjon
om feltsykehuset hadde det ikke
bydd pa særlige vansker a "stille
fullt lag". - Kanskje kommer vi
igjen til Naqoura, men det blir
ikke bare etter et par ar, uttalte
en av veteranene ved NOR
MEDCOY til Blue Beret den
gangen. Denne spadommen var
desverre riktig. Andre uttalte at
de var glad for a dimmitere sa l
tidlig at de slapp ti se at det
norske flagget ble erstattet av
det svenske. Det var med andre
ord en god del f61elser tilstede
blant de nordmenn som hadde
vært med a bygge opp
feltsykehuset.

Og avgj6relsen om at
svenskene skal fortsette driften
av UNIFILs feltsykehus i Na
qoura ble ganske sikkert mottatt
med skuffelse av mange

--t
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nordmenn. En rekke av de som

nu tjenestegjor i den attendE
kontingent hadde sokt feltsy
kehuset til hosten. Og interessen
i Norge blandt de som tidligere
har tjenestegjort ved NOR
MEDCOY var og sa betydelig.

Men skuffelser og foleiser til
tross. Avgjorelsen er endelig og
ingen kan gjore noe med den.
Det viktigste er tross alt at
UNIFILs feltsykehus i Naqoura
blir drevet pa en skikkelig mate
og det klarer svenskene .

\,

TusenvIs av sivile libanesere har fatt legehjelp ved UNIFIL-svkehuset i Naqoura. Her star flere is kd foran
porten i SWEDMEDCOY.

UNIFIL ut vides med 1000 m.ann

I UNIFIL HO var det stor glede da meldingen kom om at UNIFIL-stvrken skulle utvides med 1000 mann .

UNIFIL-styrkene i Libanon skal
forsterkes. FNs Sikkerhetsrad

vedtok torsdag den 25, februar
at styrken skal okes med 1000
mann. Som kjent er UNIFILs
styrke ida g pa omlag 6000
mann. 13 av de 1 5 med
lemslandene i Sikke~hetsradet
stemte for utvidelsen, mens

Sovjet og Polen unnlot a
stemme. Vertslandet Libanon

har ved flere anledninger bedt
FN om at UNIFIL matte forster

kes.Bade Israel og PLO har uttalt
at de ikke har noe imot en ut
videlse av UNIFIL.

I skrivende stund er det uklart

nar forsterkningen vil komme.
Det er heller ikke klart hvilke
land skal sende soldater til for

sterkningene, men det arbeides

med a komme frem til en snarlig
losning.

Hvor skal sa forsterkningene
settes inn? Det er en sak det

arbeides med pa topplanet i FN
og UNIFIL. Det er ingen qrunn til
a legge skjul pa at UNIFIL onsker
et sammenhengende
operasjonsomrade. Idag kon-

• ,

trollerer DUTCHBATT, SEN-
BATT, NIBATT, IRISHBATT,
GHANBATT og FIJIBATT vestre
AO, mens NORBATT og NEP
BATT forer kontrollen i ostre AO.

Gapet imellom er på omlag 10
kilometer og i dette området er
det major Haddad godt stottet '
av IDF som vehersker.

Dette gapet imellom vestre og
ostre AO har vært i sentrum for
verdenspressen i deri senere tid.
Blant annet har flere uten

landske journalister og
fjernsynsteam gjestet NORBATT
for med selvsyn a kunne se i det
det etter hvert sa beromte gapet.
I internasjonal presse spekuleres
det om det er praktisk mulig for
UNIFL og FN a fa tettet igjen
gapet. Spådommene som hittil
er kommet er desverre noksa
dystre. Vi i Blue Beret skal ikke
spekulere eller antyde noen
losninger. Bare slå fast at det går
mot spennende og interessante
dager. En ting er imicilertid sik
kert. UNIFIL trengte denne for
sterkningen. En utvidelse pa
1000 mann gjor at United
Nations Interim Force In Le

banon i storre grad enn tidligere
er.i stand til a lose det oppdraget
styrken er blitt pålagt...•
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Om de var redd?

-4-2 F, som har bedre over
sikt enn oss innover i Enclaven
fulgte bilen i kikkerten hele
tiden. Den stoppet ved ben
sinstasjonen like ved H-5 og der
gikk soldatene ut og rundt bilen.
Sannsynligvis sa de etter
kulehull i bilen og det hadde de

unnet om vi hadde skutt for å
treffe, sier Johansen og Pet
tersen vi,rlere.

sannsynligvis i bakken og sendte
opp en steinsprut som knuste
vinduet i kontrollposten. Pet
tersen og Johansen besvarte
ilden helt til bilen var snudd og
pa vei tilbake.

- Nei, overhodet ikke. Det var
selvsagt litt spennende den
tiden det sto pa, men redd var vi
overhodet ikke Episoden var
bare litt krydder pa en ellers

kjedelig hverdag. Vi gjorde bare
det vi skulle i henhOld ti! in
struksen og vil handle pa akkurat
samme måte om noe lignende
skulle skje igjen, sier de to.

bak murkanten med våpenet i
anleggsstilling. Han skjat farst
2-3 varselskudd uten at noe
skjedde. Lastebilen ble staende
med fronten mot CP-en men
etter 2-3 nye varselskudd ble
bilen forsakt snudd. Da den sto
pa tvers av veien gikk sidedara
til farersetet opp og det ble
apnet ild mot CP-en. Nbyaktig
hvor mange skudd som ble
sendt mot 4-2 B er vanskelig å
si, men det er slatt fast at sol
datene fra sar i alle fall skjat to
skudd. Det ene traff jordvollen
foran CP-en. Det andre g'ikk

- Omlag ved i3-tiden kom
det en sivil lastebil fra Enclaven.
Den krysset Blueline og hadde
kurs mot CP-en, men stoppet
midt mellom Blueline og posten.
Vi var selvasgt ekstra pa vakt
siden bilen plutselig stoppet og
da vi tok kikkerten i bruk sa vi at
det satt tre uniforfT~.::;r!p sO'dater
i f6rernuset. Samtidig ringte 4-2
F og for a gjare oss oppmerksom
pa at det var uniformerte folk i
bilen og dermed gikk vi til
aksjon.

Mens Pettersen tok plass i
CP-en la Johansen seg i dekning

Skudd-veksHng og

dramatikk pa•

4-2 B
Onsdag 24. februar var det

til16p til dramatikk pa 4-2 B.
Midt pa dagen kom det nemlig
til skuddveksling mellom C:P
betjeningen og DFF- e'Iler IDF
soldater som hadde krysset
Blueline. Ingen kom tilskade
under episoden, men en av
glassrutene pa CP-en ble knust
av steinsprut eller rikosjett

Det var Kristian Johansen fra
Moss og Frode Pettersen fra
Narvik som betjente 4-2 B da
episoden skjedde. Her er deres
beretning.

o

Frode Pettersen (til venstre) og Kristian Johansen peker pa hullet i glassruta pa CP 4-2 B.
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Journalistene ventet sol og varme Libanon:

Ble stoppet av snestorm
Ni journalist fra like mange

norske aviser og med redaktor
Per Bjarne Lundgard fra Presse
- og Informasjonsavdelingen i
Forsvarets overkommando, be
sbkte i begynnelsen av februar
den norske kontingenten i
Sbr-Libanon, dvs. Naqoura,
Tibnine og NORBATT. De ni
journalistene representerte Finn
marksposten, Troms Folkeblad,
Helgeland Arbeiderblad, Adres
seavisen, Sogn og Fjordane,
Haugesunds Avis, Oppland Ar
beiderblad, Drammens Tidende
og Buskeruds Blad, samt Sarp
sborg Arbeiderblad. Reisen til
Libanon ble ikke helt uten for

viklinger for de norske presse
folkene. De som hadde ventet

seg sol og sommer her nede sa
langt mot syd tok nemlig grun
dig feil. Besbket falt akkurat
sammen med det store snofallet

i begynnelsen av maneden.
Opptakten til besbket for den
ene halvparten som skulle til
Ebel el Saqi i fbrste omgang var
at de matte snu pa Chtaurafjellet
pa grunn av sterkt snbfall og
glatte veier, og matte ta kyst
veien om Tyr og gjennom enk
laven. Snoen la og sa flere
hindringer i veien for avviklingen
av besbket. I week-enden, da

begge puljene var samlet i
NORBATTskuliealie kjoresopp til
Cheeba. Det ble ogsa forpurret
av snbmassene og pressefol
kene matte gjbre vendereis.
Tirsdagen klarte man a komme
frem, men da bare med den ene
puljen. Den andre halvp.arten var
da dratt til Tibnine og Naqoura.
De ni journalistene repres'mterte
tilsammen et samlet opplag pa
200 - 300.000, og represen
terte altsa en vesentlig del av
den samlede norske lesermasse,

og d~ enkelte journalister fikk
stort sett snakke med med fle

steparten av personellet fra sine
respektive distrikter, selv om det
nok forekom enkelte klikk.

- Jeg tror det er nyttig for de
norske journalistene at de kom
nedover hit pa en tidspunkt og

Hele journalistgruppa samlet utenfor hotel Beau Rivage i Beirut et par timer fdr avreise fra Libanon.

under værforhold som folk stort varme, men dagene har vist at pressebesbk fra norske aviser i
sett ikke forbinder med Libanon, det og sa kan være temmelige hver kontingent, og noen flere
sier journalist Per Jevne som vinterlige forhold her Il.ede. Det pressebesbk av hele puljer er
selv har tjenestegjort her i Li- er og sa en del av helheten som ikke planlagt i inneværende
banon, som presseoffiser i jeg..mener folk hjemme burde bli kontingent.
NORBATT I. ~ Mange forbinder kjEmt med.
Libanon med palmer og sol og Normalt regner en med et slikt O

Oddvar Aasen fra Sarpsborg Arbeiderblad i ferd med a intervjue en dstfolding pa 4-6 i Ferdiss.



Vi lever i en underlig tid. Det
har de siste fem-seks arene sk
jedd en del rundt oss. Vi kan bli
litt skremt ogsa. Vi hadde for en
del ar siden problemer relativt
konsentrert i og omkring dette
omradet.

Fra fire til to ar siden var det
Afrika som var det store prob
lemet. 50.000 cubanere i An
gola og Etiopia hjalp de oppo
sjonelle i disse landene, og
25.000 befinner seg i Angola i
dag. Hvor skal de neste gang?
15.000 cubanere er i Etiopia,
betales og forsynes. Det svarer
seg ikke a holde dem der. Hvor
skal de hen neste gang?

Oberst. kjære venner!

For fire ar siden fikk vi det som
er her - sa fikk vi Afghani-stan
og etter det fikk vi Iran. Frem
deles er dette omradet ett av de
vanskeligste.

Sa har vi fatt Polen. I desem
ber 1981 var vi i to dager helt•

••••

Sjefen for NORMAINTCOY i Tibnine, oberstloytnant Sundland tar imot forsvarssjefen, Genereal Sverre
Hamre .

varssil!.funs tale

Leb Army ble inspirert av forsvarssjefen.



sikker pa at Sovje~ ville gripe inn
i Polen. Dels p 'g a USA og
NATO's faste,klare opptreden ble
det avklart. Hvis dette skjer, skjer
.det noe mer i verden. I desember
.1981 fikk vi et utbrudd i Polen,
men vi var klar hvis noe skulle
skje. Vi var forberedt. Men vi var
ogsa skremt. Nord-Korea mo
biliserte. Vi var overbevist om at
de engang for alle ville gjore opp
med Syd-Korea. Men vi fikk in
dre oppgjor i Polen i stedet og
USA ble ikke engasjert. Nord
Korea er ng tilbake til normale
forhold igjen.

Vi lever i en urolig verden.

Vi har igjen det siste aret hatt
en rekke fredsmarsjer, initiativ
anti-forsvars - og pro nedrust
ning. Jeg har sagt gjentagne
ganger

- Er det dere eller meg som
kjemper for freden?

- Er det jeg som hver dag er
med pa a bygge fred?

- Er det de som reiser til Li
banon som er krigshissere ellerO

gjor de et fredrelevant arbeid? O

De som reiser er de i Norges
land som gjor den storste fre
dreie-vante innsats. Det dere har
vært med pa her nede har vært
det mest relevante som for
svarssjefen kan tenke seg. Vi
forsvarer med vapen i hand Dere
er nodt til a sta der a vise at det
er et alvor i dette, som ogsa
andre kan forsta !.

Jeg har vært rundt idag - sett
en del av dre. Jeg reiser hjem og
ma si at jeg er stolt over det jeg
har sett idag ! Vi har alle vokset
pa den innsats vi gjor her nede 
satt oss i respekt! La oss ta
tingene alvorlig i manedene
fremover. Uansett i tiden fre
mover - om tingene skulle
spisse seg til - er jeg ikke i tvil
om at bataljonen i samsvar med
de direktiver UNIFIL har gitt vil
mestre oppgaven. Situasjonen
kan utvikle seg i en viss retning,
men la meg ikke bare etterlate
bekymring.

- En historie i den forbindelse.
Bekymring! En skal ikke la seg
helt spise opp av bekymringer.
Hvis du blir syk - og frisk igjen,

13" er det ingen grunn til bekymring.

--------------------------

Og stryker du med er det heller
ingen grunn til bekymring. Og
kommer du da opp er det slett
ingen grunn til bekymring, og
kommer du ned sa treffer du sa
mange venner at .

Jeg har vært særdeles glad for
det besoket jeg har fatt avlegge
her. Det har vært en glede for
meg a fa ga rundt i Normaintcoy
og i bataljonen her idag. Og det
blir nye besok imorgen. Jeg har
fatt mote gamle venner og nye
venner.

Lykke til vidre!

Etter at forsvarssjefen, general
Sverre Hamre, hadde takket for
maten, overrakte han et skjold til
Bn-sjef, oberst Nermoen, med
folgende ord:

- Vi har et skjold som ved
spesielle anledninger deles ut.
Jeg vil gjerne at det plasseres pa
ett eller annet sted her i batal 
jon en - som tegn pa at jeg har
vært her. Tillykke!

..s "' ....~~,

Korp Sanner i hundetroppen sammen med sin hund og generalen. I bak
grunnen Bn-NK, oblt Holm.

- Og der borte, general, holder NEBA TT til, sier Gjdvik i Mektroppen til forsvarssjefen.-
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F,orsvars-sjefen
.I NRK- intervju:

Mye ros til FN-Ola
Forsvarssjefen general Sverre

Hamre sparte ikke pa super
lativene da han etter sitt besok
ved de norske FN-avdelingene
ble intervjuet av Dag Melgaard i
NRKs utenlandsprogram. Vi
gjengir under noen av de ut
talelsene forsvarssjefen kom
med i intervjuet:

- Jeg vil si at jeg synes den
norske FN-styrken i Libanon gjor
en usedvanlig god jobb.

- Det var en stor fornoyelse
for meg a besake bataljonen,
vart verkstedkompani og de
andre norske avdelingene.

- Det er en ting som ikke

gjelder ved de norske styrkene i
Libanon og det er arbeidstid.
Alle har full jobb a gjore og de
gjor den selvstendig og de gjor
den uansett hvor lang tid det tar.

- De norske FN-soldatene har
en veldig belastning ar
beidsmessig. De gjor etter mitt
syn en fredsbevarende oppgave

av forste klasse.

- Jeg kan ikke skjonne at det
er noe menneske i Norges land
som gjor en innsats for freden i
sa hoy grad som guttene der
nede gjor det. Jeg ma si at jeg
var stolt over' a være blant dem
og se dem utfore sine plikter.

Leirvakta ved NORMAINTCOY blir inspisert.
Carl Gustav-kanonen blir demonstrert pa 4-13 for general Hamre,
statssekretær Berq, FN-ambassad6r Vraalsen og statssekretær Longva.

- General, Pi-troppen klar til inspekSjOn,
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NORBA TT-tolken Kasim I samtale med general Hamre i Leb Army-Ieiren.
I bakgrunnen libanesiske journalister.

~"/-

Fenrik, Heiseldal i mektroppen forklarer forsvarssjefen, oberst Englund og
major Mark hvilken utrustning en PPK har.

Mouktarene i NORBA TT-byene Chebaa, Rachaiya el Foukhar og Ebel es
Saqi satte pris pa a fa mote den norske forsvarssjefen. -Foran minneplata der Jarle Warberg falt i 1979.

I Regnet tok
•

veIen til 4-91
Det sterke regnværet i be

gynnelsen av februar skapte bl.a.
sto[e kommunikasjonsmessige
problemer, ikke minst da regnet
gikk over til sne. Men ogsa for
den tiden klarte nedboren a
stikke kjepper i hjulene, bl.a. pa
veien til 4-9 hvor elven vokste
seg stor og sterk og tok med seg
en del av veien, slik at hele lag
sleiren ble avsondret fra om
verdenen. Pa samme step har
forresten vannet tatt en solid jafs
i asfalten. Sist vinter tok vannet
med seg en godt flak av asfalten,
og denne gangen tok det like
godt med en del av veien slik at
den landverts forbindelse ble
brutt. Da var det at Pi-troppen
matte i aksjon for å gjenopprette
forbindelsen, og Thorleif Espedal
med sin gravemaskin matte i
forste omgang konsentrere seg
a forhindre at ytterligere deler av
veien ble skyllet vekk. Det lyktes
sann noelunde,og da været igjen
bedret seg kunne en en mer
permanent utbedring finne sted.

•
w

(r: lJN

Takket være Thorleif Espedal og hans gravemaskin klarte ikke regnet a ta veien til 4-9.



Ikke bare UNIFIL i fredstjeneste i Midt-Osten:

10000 mann fra hele 25 nasjoner

UNTSO opplevde mange
skuffelser den farste tiden. Blant

annet ble F(1lke Bernadotte og
10 av hans medh

jelpere drept, men pa -nyåretlyktes det Ralph Bunche a oppna
varige våpenhvileavtaler mellom
partene. Bunche ble siden FNs
generalsekretær.

De aller fleste er vel klar over

at UNIFil-styrkene, som vi er en
del av, består av omlag 6000
mann fra 11 forskjellige nasjo
ner. Men FN har og sa andre
fredsbevarende styrker i denne
urolige delen av verden. Totalt
tjenestegjar omlag 10000
mann fra 25 forskjellige nasjo
ner i FN-misjonene i Midt-Osten.
Vi skal under forsake a gjare
rede for de forskjellige avdelin
gene og hvorfor de er i omradet.

United Nations Truce SupervisionOrganization (UNTSO)

Mens FNs hovedforsamling
behandlet Palestinasparsmalet,
kom meldingen om at staten
Israel var opprettet 14. mai
1948. Det brat ut apen krig
mellom arabere og jader og FN
sendte omgående en våpen
hvilekommisjon til området for a
forsake å få slutt på krigshan
dlingene. Kommisjonen ble ledet
av den svenske greven Folke
Bernadotte. Det lyktes a få i
stand e'l kort våpenhvile O}l for a

overvåke våpenhvilen ble det
opprettet et konttoll-apparat
med militære observatarer al
lerede 24. mai 1948 -altsa bare

10 dager etter opprettelsen av
staten Israel.

UNTSO fikk et ubegrenset
tidsmandat og er den eneste
FN-misjon i M:dt-Osten som
signaturmaktene Israel pa den
ene siden og Egypt, Jordan,
Syria og libanon ikke kan si opp.
UNTSOs FN-observatarer, som
er ubevæpnede, overvaker de
inngåtte våpenhvileavtaler.
Opprinnelig besto UNTSO av 63
observatarer, men i dag er tallet
steget til ca, 300 offiserer fra 17
forskjellige land.

UNTSOs ansvarsområder har

blitt justert ved flere anlednin
ger. Etter krigene i 1956, 1967
og 1973 er oppdragene blitt
tilpasset de nye våpenhvi
lelinjene.

UNTSOs hovedkvarter ligger i
Jerusalem og de aller fleste av
avdelingens observatarer har
idag tilknytning til FNs fredsbe
varende styrker UNDOF og
UNIFIL.

Helt siden korpsets ble op
prettet har Norge deltatt med
offiserer. Tilsammen har har
mere enn 300 nordmenn deltatt

og i perioden 1963 - 1970 var
gener1l"lraytnant Odd Bull sjef for
UNTSO.

UNITED NATIONS D1S~N
GAGEMENT OBSERVER
FORCE (UNDOF)

Etter a ha forhandlet og
kranglet i lange tider inngikk
Syria og Israel en troppeadskil
lelsesavtale for sine troppe-

styrker pa de meget viktige
Golan-h6ydene. Avtalen ble
overholdt, ble det opprettet en
ny FN-styrke, nemlig UNDOF.
Denne styrken teller tilsammen
ca 1250 mann og har tropper fra
fra fire nasjoner, nemlig Finland,
Osterrike, Canada og Polen.
Styrken er stasjonert langs hele
adskillelses sonen. Norge deltar
ikke i UNDOF.

UNITED NATIONS FORCES IN
CYPRUS (UNFICYP)

Stridighetene mellom gre
kerne og tyrkerne pa Kypros
resulterte i at FN grep inn i 1964
med en styrke pa omlag 6000
mann - like stor som dagens
UNIFil-styrke. 10 år etter at
FN-styrkenes mandat ble noe
forandret. Situasjonen pa Ky
pros har etter hvert normalisert
seg, men fortsatt er det 2400
mann fra syv forskjellige nasjo

ner i UNFICYP. Norge deltar ikkei UNFICYP, men bade Sverige og
Danmark stiller tropper.

LITEN

MEN

STIL~
MEDA L

Det var stil og presisjon da MOV
CON Beirut for en tid siden fikk
overrakt sine velfortjente FN-me
daljer. Det var den norske kont
ingentsjefen oberst Ole Christian
Englund som tsto for overekkelsen
.Her det det kaptein Schultz som far
sin medalje mens korporalene
Ranvik (til venstre) og Arn6y venter
pa tur. Tilhayre major Kjell
Haakenstad fra NORCO. Det var en
rekke gjester tilsted under den lille
men lidefullt stilige medalje-.
paraden. Blant annet var den norske
ambassade, Aftenposten og
ITALAIR representert.

o
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1978

o

I mars blir National Move
ment-lederen Kamal Jimblatt
regelrett myrdet. I Beirut skjer
det stadige trefninger mellom
den kristne hoyr,eorienterte mi
litsen stottet av enheter fra den
libanesiske hæren mot syriske
og palestinske enheter.

1977

I Sor - Libanon oker den
israelske militære stotten til de
kristne under Haddads ledelse.

Etter sterk syrisk innflytelse
ble det endelig slutt pa borger
krigen den 21. oktober. Men i
Sor-Libanon fortsatte stridi
ghetene og kontakten mellom
libanesiske styrker rundt utbry
teren Saad Haddad og israelerne
er apenbar.

14. mars skjedde det som
mange hadde fryktet. Israelerne
rykket inn i Sor - Libanon med
30000 mann for a renske opp i
de mange palestinske gerilja
reirene. Israelerne gikk helt til.
Litani-elven og denne aksjonen
gjorde at verdensfreden nu var i
fare. Den 19. mars vedtok FNs
Sikker-hetsråden resulusjon
om oyeblikkelig opprettelse av
en FN-styrke i Sor Libanon.
UNIFil, eller United Nations In
terim Force in lebanon, var et
faktum.

De syriske styrkene, som talte
omlag 26000 mann, ble av
symbolske hensyn utvidet med
små enheter fra andre arabiske
land og ble siden betegnet som
den felles arabiske fredsstyrken.

Dette skjedde i september-oktober. Omtrent samtidig ble
Sarkis valgt til ny libanesisk
president.

opprettelsen aven egen kristen
libanesisk stat var nu til stede,

- Dette kunne ikke den syriske
president Assad ta sjansen pa og
dermed rykket syriske styrker
inn i Libanon i april. Assad fikk
videre snudd konflikten til mer til
konflikt mellom kristne li6ane
sere og palestinere enn mellom

kristne libanesere 9g libanesiskemuhammedanerelDermed min
sket faren for opprettelsen aven
kristen libanesisk stat. '

K,arami danner ny regjering og
oppnadde a få i stand en rekke
vapenhviler, men bare kortva
rige. Den libanesiske hæren
virket som buffer mellom de
stridende partene, men utover
hosten begynte hæren a ta parti
pa den kristne siden og dermed
kastet palestinerne seg inn, i
borger-krigen med full tyngde.

1976

I januar marsjerte tre pale
stinske brigader, hver på over
1500 mann, inn i Libanon fra
Syria. Styrkene var blitt om
dannl'lt i Syria og innmarsjen
skjedde med syrisk godkjenning.
Hensikten var å komme de hardt
truede muhammedanske styr
kene til unnsetning. Faren for

Tidlig pa aret store demons
trasjoner i Saida mot regjerin
gen. Forer til apne gatekalT)per i
Beirut mellom hoyreorienterte
og venstresida og palestinerne.
Uroen sprer seg utover landet.
Den ytre foranledning til bor
gerkrigen var strid om fiskeret
tigheter utenfor Sor-Libanon.
Shia-muslimerne protesterte
voldsomt da deres eksklusive
fiskerettigheter ble overtatt av et
kristens selskap. Palestinerne i
sor grep til vapen til fordel for
shia-muslimerne og mange kri
stne fiskere mistet livet. Tradi
sjonen tro matte dette hevnes
og i mars angrep kristne falan
gister i Beirut en buss full av pa
lestinske soldater, som alle mi
stet livet. Dette forte med seg en
opptrapping av gatekampene i
Beirut. Senere ogsa i Saida.
Uroen spredte seg utover landet
og germed var den ubarmhjer
tige borgerkrigen i gang.

I august gikk israelerne til
aksjon mot Tyr-omradet med
både marine, fly og artilleri og
angrepet forte til masseutflyt
ting av shiamuslimere fra sor.
Senere i samme måned samler
Kamal Jumblatt de venstreo
rienterte libanesiske gruppene i
National Movement.

banesiske-israelske grense oker
i styrke. Hoyreorienterte kristne
militser ruster opp med tanke pa
nye konfrontasjoner. PlOs pos
isjon blir ytterligere forsterket av
Den Arabiske Liga.

1975

Israelske raid mot PlO-leirer i
Saida og Beirut i april. Venstre
sida forlanger aksjoner fra
hæren som svar pa de israelske
angrepene, mens hoyresida
derimot forlanger at det blir satt
en stopper for PlOs aksjoner
mot Israel fra libanesisk grunn.
Sammenstat mellom den liba
nesiske hær og palestinerne
forer til ny avtale partene imel
lom, den sakalte Melkart-trak
taten. Oktober-krigen i Midt-O
sten. Et arabisk topp mote i Cairo
i november utpeker PLO som
eneste representative palestin
ske organisasjon.

Regjeringens reformprogram,
som ble påbegynt i 1970, faller
sammen. Kritikken fra venstre
sida mot den svake regjeringen
oker stadig.

1973

1972

1974

Konfrontasjonen ved den li-

Israelerne er bekymret over
utviklingen og trapper opp
gjengjeldelse-aksjonene i
Sor-Libanon.

Kong Hussein i Jordan tar et
militært oppgjor med Fedayeen i
landet og jager palestinerne ut,
Tredje bolge av palestinere,
hovedsaklig kommandosoldater,
skyller inn over libanons gren
ser.

1970

Reiret i NORBATT AO er blant
annet et resultC't av Cairo-avta
len.

1967

I perioden mai tilo,ktober var
det stadige sammenstat mellom

Libanon blir selvstendig stat.

Libanons forhold bade til
Israel og palestinerne forverres
pa grunn av den bruken Fatah
gjor av Sor-libanon. Forer til
israelsk raid mot Beirut lufthavn i
desember.

1969

1958

Seksdagerskrigen i Midt-O
sten mellom Israel og Egypt.
Forte til at andre bolge av pale
stinske flyk'tninger kommer til
Libanon. Den palestinske orga
nisasjonen Fatah blir stiftet.
1968

1948

Sterk motstand fra sunittene
og druserne mot president
Camille Chamouns provestlige
politikk. Utvikler seg til apen
konflikt og forer til en ameri
kansk militær intervensjon. Men
etter noen måneder falt sinnene
til ro igjen og den 6. amerikan
ske flate og FNs observator
korps ble trukket tilbake.

Staten Israel blir opprettet.
Denne opprettelsen forte til at
den unge staten Libanon blir
overstrommet av. forste bolge av
palestinske flyktninger.

Blue Beret fortsetter sin ori
entering om Libanon og dette
vakre landets tragiske historie. I
forrige nummer gjorde vi rede
for partene og interessene i
denne vanskelige konflikten, I
kronologisk rekkefolge tar vi
denne gangen for oss viktige
hendinger i landets korte men
meget blodige historie.
1943

Viktige hendinger
i Libanons

den libanesiske hær og pales-

h· t · tinske kommandosoldater i Sor-IS Of le ~ibano~. De.tte forer til regjeringskrise I landet. Senere
samme ar blir det inngatt en
avtale mellom libanons regje
ring og palestinerne i Cairo 
den sakalte Cairo-avtalen som
gir palestinerne rett til a opprette
baser i Sor-Libanon.
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Ung handelsmann med
norskkunnskaper

Kassim er en ung og meget bevisst handelsmann som har fremtifsplanene klare. Hans norskkunnskaper im
ponerte norske journalister.

Journalist Kare Hansen fra Finnmarkposten fikk seg en ridetur pa Kassims esel.

Men hva skal det bli til med

Kassim hvis og nar NORBATT
reiser hjem igjen?

har valgt seg, nemlig handel
syrket. Foruten penger i banken
har han ogsa tre esler og en
hest. - Den karen kommer nok
til a gj6re det godt i livet, sier
hans tidligere lærer, som ogsa
driver som handels-mann pa
fritiden. - Kassim var en av de

beste elevene jeg hadde pa
skolen i Ferdiss. Han hadde an

legg for bade regning og sprog,
og det er jo disipliner som han
far bruk for i det yrket han driver
na.

Nei det har han ikke tenkt pa.
Men det blir sikkert trist, bade
for Ola soldat og Kassim.

Redaksjon:
Kf!pt. Harald Berg
Fenr. Peder Cappelen
Designing and prinfing Services:
by Mare Markarian

- Norske soldater er allright.
Fint for UNIFIL og gode kunder
som kj6per mye rart av meg. Jeg
er gode venner med alle solda

tene i kompani A og jeg bes6ker
dem hver dag.

Kassim er allerede kommet
godt i gang med det yrket han

- Um de snakker norsk? Nei
de er noen jævla jalla som ikke
snakke norsk.

- Og hvordan liker du sa de
norske FN-soldatene?

- Og dine jevnaldrende ka
merater i Ferdiss, snakker de
og sa norsk?

om han har 1.500 dollar i

banken og skal bygge nar han
har fatt skaffet 500 til.

Kassim som snakker bade

engelsk og norsk temmelig fly
tende kan fortelle at han har lært

sprog av nordmennene. Og det
skal ikke benektes at sprogbru
kene ikke akkurat er slik man

ville vente den i teseselskap hos
eldre fr6knf~r.

kommer opp i 2.000 skal han
bygge seg hus. Det er med andre
en malbevisst herre, den gode
Kassim. Men kone har han ikke

noen planer om forel6pig. - Det
haster jo ikke pa de f6rste 5
arene, sier han, - og forresten er
det styggelig dyrt a anskaffe
kone. Nærmere 40.000 libane
siske pund for en kone er ikke
smatterier for en ung mann selv

Rundt omkring i NORBATT AO
er det ikke sa rent fa handel

smenn pa farten, enten pr. bH
eller pr. esel. Stort sett er det
hyggelige og greie karer det

dreier se\!! om, og sjelden har vihort at rioen har folt seg lurt av
disse omreisende handelsmenn

som kan by pa det aller meste,
selv om nok kasetter og klokker
er de viktigste artiklene.

En av de mest særpregede 
og antagelig og sa den meste
poplulllære - er 13 ar gamle
Kassim fra Ferdiss som har lei

rene, CP, ene og OP'ene i Kp A
som operasjonsomrade.

Kassim, som har holdt pa som
kramkar siden NORBATT I,
altsa da han var 9 ar gammel,
er, alderen tatt i betraktning, for
en vel-holden person a regne.
Pa relativt flytende norsk kan
han fortelle at han de f6rste

arene bare var handelskar pa
deltid. Da hadde han ogsa sko
len og skolearbeidet a ta seg av.
Men da han hadde gatt pa sko
len i 6 ar syntes han at han
kunne nok og da det dessuten
var plassproblemer pa skolen
hoppet han like godt av og ble
kmmkar pa heltid.

Og det er relativt lukrativt å
handle med Ola. Gjennemsnittlig
regner han med en nettofortje
neste pr. dag pa ca. 20 dollar,
kan han fortelle, og i dag har han
1.500 dollar i banken. Nar han
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Vinteren nesten som hjemme

- Vinteren i Libanon er nesten som hjemme, konstanterer Sjom Svendsen fra Steinkjer og Asbjom Morken
fra Sogndal. Her sammen med to fra Field Service.

- Her trodde vi at vi skulle
komme nedover til sol og
~ommer, og sa er det like mye
snoog vinter her som hjemme 
nesten i alle fall, sier Sjarn
Svendsen fra Steinkjer og
Asbjarn Morken fra Sogndal,
som frister tilværelsen pa 4-7
Bravo, ikke langt fra grensen
mot Israel, ved Cheeba.

Men likevel trives karE!'l1eher
oppe i hayfjellet, som i alle fall
vinterstid ikke er sa helt ulikt
norsk hayfjellsterreng. Stort sett

går tjenesten stille og frede.ligf6rseg, uten dramatiske innslag
av noe slag. En av de israelske
postene ligger ikke lenger unna
enn at karene har god kontakt
med hver-andre om man tar
,kikkerten til hjelp. Men noen
annen kontakt enn en forsiktig
vinking blir det likevel ikke. Dertil
er Slue Line for uoverstigelig for
mannskapene pa vakt. Her er det
ingen trafikk av biler over gren
sen, og heller ikke er strammen
av fotgjengere i lovlig ærend
særlig generende, praktisk talt
lik null, Sa enhver avbrytelse i
den ensformige daglige rutinen
her oppe mottas med takk.

Da er det atskillig mere trafikk
pa posten pa den andre siden av
Cheehrl Da innfartsveien fra

Hasbaya og resten av omver
denen. Her er det Nils J. Larsen
fra Tana og Ole Streitlien fra
Folldal som kontrollerer trafkken
gjennom 4
7 Alfa som posten heter. Her er
trafikken oppe i mere enn 100
biler om dagen og fotgjengere

og ryttere er heller ingen man
gelvare.Sa her er det straks mere
liv og rare. Og kara er glad for
det. Men det er mere vinter enn
de hadde regnet med her ogsa,
selv om man er vel vant med
vinter bade i Folladal og i
Finnmark.

Cheeba er tydeligvis et yndet

mal for mange som kommer pabesak til NORSATT. De aller
fleste som har anledning til en
smule sight-seing har byen pa
programmet. Men sa er ogsa
stedet noe for seg selv.

Motorskifte.
ingen sak

A skifte motor pa en M 6 er en
relativt enkel oppgave. Det
pastar i alle fall gutta pa bil
verkstedet i Ebel es Saqi. 
Dersom vi hadde hatt den nye
motoren klar kunne vi utfart
operasjonen pa en dag, men
denne gangen tar det 3-4 dager
fra bilen ble satt inn pa
verkstedet til den er i drift igjen
med ny Turbo-motor.

Det var omlag den 20 februar
at en av kp Ss M 6-er ble satt inn
på verkstedet. Det ble konstan
tert sprekker i fire av stemplene
og da var det ingenting annet a

gjare enn a skifte motor. Den
nedkjarte motoren ble tatt ut og
sendt til Tibnine og derfra
kanskje til Norge til overhaling.

- Men er ikke motorskifte en
jobb for NORMAINTCOY i Tib
nien nine, laytnant Rarnes?

- Strengt tatt er det vel det.
men vi har sa dyktige me
kanikere at det er ingen sak for
oss a gjare jobben. Det er
foravrig fjerde M-6 motoren vi
skifter i lapet' av denne kont
ingenten og alt har fungert ut
merket siden.

Lovtnant Romes (til havre) og Haugland i ferd med a skru pa de siste
komponentene for motoren IOftes pa plass.

9
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For mange er depotet et sted
hvor man får byttet skittent
undertoy og uvaskede stromper
og hvor man under innrykk får
utlevert diverse utstyr og ved
dimittering leverer det samme
utstyret tilbake igjen, minus da
det man eventuelt matte ha
somlet bort.

Depotet langt mere en
tent undertoy

Depotet er rikt ignok et slikt
sted, men det er ogsa noe langt
mer. Ved depotet i Saqi, som er
hovedepotet NORBATT foregår
ut- - og innleverng av alt ma
teriell i bataljonen, bortsett fra
sanitets - og sambandsmate
riell samt deler til bilverkstedet.
Ellers har depotet hand om alt
det andre materiellet, og det er
ikke småtterier det er snakk om.
Bareen ting som gass f.eks. blir
det utlevert ca. 900 kg av i uken,
vesentlig da til kjokkenet.

skit-

Her blir Halvorsen fra Kp B betjent av depotfolkene Evensen ri midten} og Johansen.

Loytnant Myhre er materiell regnskapsforer, en viktig jobb pa forsyningssiden.

Sjef for hele depottjenesten er
kvartermesteren, kaptein Mag
nus Dyrkollbotn, opprinnelig fra
Lindas ved Bergen. Til hjelp har
han en loytnant som forer
bokene, en fenrik som har med
de lopende forretninger a gjore
samt 4 korporaler og menige
som assistenter oq sjMorer.

Det er store mengder av de
forskjellige intendanturvarer
som går gjennom denne avde
lingen hver uke, og derfor ma det
bli atskillig transportvirksomhet
ut av det. F.eks. har man trans
porter en eller flere flere ganger i
uken til Naqoura, likeledes til
vaskeriet i Harris hvor det skal
hentes vask til alle bataljonens
mer enn 600 mann. Bare bytte
toyet utgjor rundt 1.400 kg hver
eneste uke. Bl.a. blir rundt re-
gnet 2.000 handklær og like
mange stromper vasket hver
uke.

- Men jeg skal si det er mye
griseri, sier korporal Tor
Evensen,som til daglig arbeider
pa depotet og bl.a. har med inn
- og utleveringer a gjore. - Her
får vi inn handklær som er brukt
til a gjore rent inne i ovnen med.
Det er handklær ikke beregnet
pa.

Og lakner skal heller ikke
brukes til gulvvask. Mye
sengeklær og handklær blir
odelagt pa grunn av av de blir

Ol brukt til tinq de ikke er bereqent

pa, sa Evensen vil henstille til
mannskapene a fare litt mere
forsiktig frem med det utstyret
de har fatt utlevert.

Depotvirksomheten er en
mangfoldig butikk som er om
trent like velutstyrt som et

middels landhandleri, og selv om
"ekspeditorene" i folge tradi
sjonen skal være ikke akkurat sa
hyggelige og hjelpsomme, sa
slar i alle fall ikke det til i Saqi
hvor alle mann er save I hyggelig
som servicemindede, slik at det
bare er hyggelig a stikke innom

den gamle forhenværende sko
len pa Ovre Pi. Det blir forresten
ikke sa lenge karene pa depotet
blir a finne der oppe. Om ikke sa

altfor len\;le, ingen kan sinoyaktig nar, blir hele butikken
flyttet til den nye prefaben nede
ved bilverkstedet.
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I Selebert pressebes6k I

~:~~

jeg være her i Libanon i 2-3
maneder, og etter det er det yt
terligere mange prosesser, sa for
i novemb8r - desember kan vi

neppe regne med noe.

- Det er ikke godt a si. Na skal

- Og nar kan vi vente a se
Libanon-reportasjen pa trykk?

Reporter Steve McCurry fra det beramte amerikanske magasinet
National Geographie likte seg i NORBA TT og ble i omradet fire dager i
stedet for den ene som var planlagt. Her i sneen sammen med gutta pa
4-7 A ved Chebaa.

sikt kan bidra til aket mellom

folkelig forstaeise kanskje bade
her i midt-Osten og andre steder
i verden. Dette er momenter
som vi vil fremheve i var pre
sentasjon av dagens Libanon.

som gjorde det skal være usagt.
I alle fall kom oppholdet til a
strekke seg over nærmere 4
dagn. Og i de dagene la her
McCurrey ikke pa latsiden. En
rekke poster og stasjoner innen
NORBATT ble besakt, og fo
toapparatet var i flittig bruk. Ikke
minst ble det tatt bilder pa sy
kestuen hvor det ble behandlet

sivile pasienter. Li-keledes la
McCurrey et meget stort arbeid i
a forevige et par av OP'ene.

- Hensikten med mitt besak i

UNIFIL og NORBATT er farst og
fremst a forsake a fa et inntrykk
av hva FN har a bety for landet
Libanon. Militært vet vi jo at det

har uhyre stor betydning a ha
UNIFIL i landet. men jeg tror
og sa at man ikke skal
undervurdere den rent huma

nitære siden ved aksjonen.
F.eks. har vi sett her i NORBATT

hvordan bataljonens utmerkede
sanitetstjeneste ogsa kommer
den sivile befolkning til gode.
Dette er falgelig utmerket for de
som far hjelp, men jeg tror og sa
at det har en enda starre

betydning i og med at det skaper
velvilje og aket forstaeise mel
lom NORBATT og den lokale
befolkning. Pa den maten tror
jeg at FN-aksjonen pa litt lengre

NORBATT hadde i midten av

februar selebert pressebesak.
Det var det verdensomspennede
magasinet National Geographic
Magazine som med et opplag
pa over 11 millioner harer til
blant de absolutt starste i ver

den. Magasinet er foruten a
være kjent for sitt opplag og
populærvitenskapelige artikler
ogsa beramt for sin have
billedmessige kvalitet.

Magasinets reporter, Steve
McCurrey fra New York skal til
sammen tilbringe 3 maneder i
Libanon for a lage en artikkel pa
30 sider fra dagens Libanon. I
den anledning var det naturlig a
avlegge UNIFIL et besak. UNIFIL
spiller som kjent en ikke uve
sentlig rolle i dagens Libanon og
vil naturlig nok bli viet sin rett
messige plass i reportasjen.

Det er meningen at McCurrey
skal besake samtlige bataljoner i
UNIFIL. Til NORBATT kom han

fra GHANBATT, og det var me
ningen at han skulle reise videre
til NEPBATT etter et dagn. Om
det na skyldes at det var used
vanlig mye godt stoff a hente i
NORBA TT eller om det var

pressekontorets utmerkede
service (ass. presseoff. s. anm.)

Iverdensnyhetenes sokelys
18. februar var NORBATT i

verdensnyhetenes sake lys. Da
hadde vi nemlig besak av et
fjernsynstea m fra det a meri
kanske selskapet NBC - et av de
aller starste i verden. Reporter
David Phillips, fotograf Arthur
Davis og lydmannen Peter
O'Connor gjorde fjernsynsopp
tak rundt om i NORBATT - en
reportasje som faktisk samme
kveld ble vist i NBCs nyhet
ssending. Det som spesielt in
teresserte teamet var pa film a
vise gapet mellom UNIFILs
vestre og ostre AO - noe de fikk
godt frem etter eget utsagn. De
viste ogsa norske soldater i ak
sjon pa sjekkposter og gutta pa
4-2 B gar vel kanskje nu og
venter pa filmtibud fra USA.

Hvordan er det muliq a gjore
opptak i NUlitjA I I AU Klok-

ken 1300 og sa vise det samme
opptaket for millioner
av amerikanere oare fa timer
senere 7 Her er oppskriften vi fikk
av NBC-teamet. Avreise fra
Beirut klokken 0730. Ankomst
NORBATT AO klokken 1000.
Filmopptak fra 1100 til 1330.
Retur til Beirut 1345. Ankomst

Beirut 1600. Fly fra Beirut til
Amman klokken 1900. Ankomst

Amman 2000. Gjennomgaeise
av opptakene, redigering og
reporter David Phillips muntlige
rapport tilpasses filmopptakene.
Det ferdige produkt sendes fra
Amman til USA via satelitt

klokken 2300 og fa timer senere
ruller rapporten utover millioner
av amerikanske fjernsynssk
jermer. Et imponerende effektivt
arbeidsstykke for et fem minut
ters TV-innslag .....

Teamet fra NBC-News i full sving med opptak pa 4-2 B.

21
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huset mens splintene og kulene
svirret i luften. Da jeg kom frem
til shelteret etter en lapetur pa
4-500 var de andre pa plass for
lenge siden. Jeg var ute i sene
ste laget, men det gikk da bra.
Den andre episoden skjedde i
NORBATT VI da jeg var overkokk
i kp B i Rachaiya el Foukhar.
Ogsa da var det Haddad som
skjat og flere bombekastergra
nater slo faktisk inn i kjakkenet
og forarsaket store adeleggeiser.

som sto for innsamlingen -- Det
var en lett jobb, sier han. - Kara
ga 10 - 15 - 20 og 30 dollar
slik at det bare var a have inn.
Det var moro det, sier Nordli,
som vil gi honnar til sine
vapenbradre i Pi-troppen for
giverglede, samtidig som han vil
oppfordre anQre tropper til a ga
bort og gjare likedan. Det er
dessverre lite som tyder pa at
det ikke enna lang tid fremover
vil være behov for hjelp i Polen

- Og nar jeg oppsummerer
mine tre ar i UNIFil kommer
konklusjonen til a bli at det har
vært en en meget lærerik tid
med stort utbytte pa flere mater.
Jeg vil da særlig fremheve kon
takten med de sivile, sier
tronderen, som er utdannet
skogteknikerog som regner med
at det skal ga greit a fa seg, jobb
nar han vender hjem til Norge i
manedskiftet mai-juni.

v/k Bj6rn Skjetlein kan snart se tilbake pa seks kontingenter for fredens
sak i Libanon og ser ikke bort fra at det blir flere senere.

Skjetlein vil ikke ut med hvor
mye penger han har lagt opp i
lapet av sine tre ar i UNIFIl-tje
neste, men han bekrefter at det'
er godt over 100000 kroner.

lene og akkurat det er en ikke
uvesentlig detalj for meg. Jeg
skal nemlig overta et hus i nær
fremtid og det er ikke akkurat
billig.

I lapet av tjenestetiden i Li
banon er det spesielt to drama
tiske episoder som Skjetlein
sent vil glemme.

- I min andre kontingent ved
NORMEDCOY la Haddad bade
feltsykehuset og UNIFil HO un
der ild. Det ble skutt med bade
automatvapen og bombe-ka
stere. Jeg var i en av jallasjap
pene og handlet da det braket
los. Jeg lap mot HO og lap sa
strandveien tilbake til feltsyke-

Det var korporal Morten Nordli

som det ble satt igang med
innsamlinger hjemmei;Norge ble
det ogsa satt igang en lokal
innsamlingsaksjon i PI-troppen. I
lapet av kort tid kom det inn i alt
2.832, - kroner, og det er ikke

, verst nar en tenker pa at Pi
troppen bestar av 32 mann. Det
skulle bli et gjennomsnitt pa
nesten 90 kroner pr. mann, og
det er et meget respektabelt
resultat.

pa a yte en skjerv til de
nadlidende i Polen. Samtidig

Men Skjetlein presiserer at
han trives ogsa som gevær
mann, selv om det i perioder kan
bli vel hard vaktbelastoing. Pa 4
13, hvor han har tjenestegjort i
snart to maneder, er 12 timer
vakt i dagnet ikke uvanlig.

- Men nu er det snart min tur
a reise pa permisjon. Denne
gangen har jeg og en kamerat
fra laget tenkt oss til Jordan. Vi
skal bruke hovedstaden Amman
som base, men vi har ogsa tenkt
a besake den gamle og beramte
byen Petra. Denne ferien ser jeg
virkelig frem til, sier tronderen,
som har sett en god del av Mid
t-Osten i lapet av den tiden han
har tjenestegjort her nede.
Egypt, Syria, libanon og Israel
har han besokt og denne gangen
star altsa Jordan for tur. - Op
prinnelig hadde vi tenkt oss til
Sudan, men det ble for kompli
sert og vi hadde ikke fatt tiden til
a strekke til.

- A sammenligne Naqoura
med 4-13 ved Kafr Chouba er
nærmest som a komme fra mo
derne tid til steinalderen uten at
jeg legger noe negativ i dette. Vi
kalte Naqoura-tjenesten med
rette for forsvarets sol reiser.
Middelhavet rett utenfor ble
benyttet til bading stort sett hele
aret. Ogsa velferdsmessig hadde
det sine fordeler a holde til i
Naqoura. lett adkomst til Israel,
men det kostet en god del pen
ger. Det er mye lettere a legge
seg opp penger her oppe i fjel-

2832 kroner

fra pitroppen
Gutta i PI-troppen i NORBATT

har ogsa gjerne \fillet være med

I En virkelig FN~veteran I
Snart 33 ar gamle Bjarn arbeidstid og fritid velordnet.

Skjetlein fra Trondheim er en av Det er ikke alltid tilfelle i tjene-
de virkelig store veteraner i sten som geværmann og vakt-
norsk FN-sammenheng. Nar soldat.
geværmannen fra 3. tropp kp B
er ferdig med sin kontrakt i'
manedskiftet mai-juni kan han
se tilbake pa hele seks kontin
genter for fredens sak i
Sar-Libanon og den friske
tronderen ser ikke bort fra at det
kan bli ytterligere kontingenter
senere. - Jeg skal gi meg i
forste omgang, men ser ikke
bort fra at jeg kommer til a sake
Naqoura nar nordmennene en
gang skal overta feltsykehuset
etter svenskene, sier Skjetlein til

.Blue Beret.

Skjetlein kom til NORM ED
COY som supplering i forste
kontingent og var sammen
hengende i Naqoura ved det
norske feltsykehuset til tre fjer
dedeler av tredje kontingent var
over. Deretter tok han seg en
liten pause hjemme i Trondelag
for han kom tilbake i NORBATT
V. Fikk rekap i NORBATT VI. I
alle disse kontingentene var
hans jobb pa kjakkenet, me
steparten av tiden som over
kokk. Kom tilbake som supple
ring i NORBATTVII og fikk ogsa
denne gangen rekap. Men i de
siste to kontingentene har han
vært geværmann i 3. tropp - et
stort sprang fra kokkegrytene.

- Jeg ville prove meg som
geværmann for a fa en sam
menligning med kokketjenesten.
Og etter godt og vel et halvt ar
som geværmann har jeg funnet
ut at kokketjenesten sa avgjort
er a foretrekke. Farst og fremst
fordi en da har faste gjaremal til
faste tider. Dermed blir bade

~ Til de n6dlidende il :Po'~n:~
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Tannlege Johnny Bjelkaroy I fera mea a fjerne engjenstridig tann fra
munnen til Andal, mens tannlegeassistent Anita Aleksandersen assis
terer.

Behandling av sivile libanesere horer OgS8 med til bataljontannlegens
daglige plikter. Her er det tannuttrekking og dama i stolen ser ikke ut til 8
ha det hyggelig. I bakgrunnen en nepalesisk soldat. som kjorte dama fra
Blatt og en slektning av pa~ienteR som fungerte som tolk.

l
l

Tannlegen har
nok a henge

fingrene i

l
l
'.

sikte pa a bedre tann helsen hos det ikke kommet noen klare di-
den yngre generasjon i UNIFILs . rektiver, og med den farten
omrade. I tilfelle vil man da ~gsa :' saksutredninger i FN og UNIFIL
i den utstrekning tiden tillater; vanligvis har, vil det sannsyn
det. fa anledning til a drive tned ' ligvis ga bade vinter og var for
forebyggende virksomhet, og noe positivt blir bestemt. Og i
ogsa forsbke a bbte pa allerede mellom-tiden er det bare a
oppstatte skader, Men enna er fortsette a dra ut dårlige tenner.

tannhygienen :

Bjelkarby kan forbvrig fortelle
at det finnes planer for gjennom
UNICEF a fa istand et samar
beide slik at det kan bli
gjennomfbrt et program som tar

En annen, ikke uventlig del av
tannlegens tid gar med til a yte
hjelp til sivilbefolkningen. Ne
sten daglig er korridoren utenfor
tannlegekontoret fullt av sivil
personer som skal ha hjelp i
akutte situasjoner. Det dreier
seg i det alt vesentlige om tan
nuttrekninger, og det er ikke sa
rent fa tenner Bjelkarby har
trukket ut pa den lokale befolk
ningsiden han kom hit ned i ok
toger.6-700 libanesiske tenner
er blitt fjernet. Det meste pa en
dag var 27. Det var pa en Ibrdag,
og da gikk det pa Ibpende band.

Tannhelsen blant sivilbefolk
ninger er heller ikke den beste.
Ofte er mesteparten av tennene
borte pa mennesker i ung alder,
og munnhygienen er det heller
smått bevendt med.

- Tannuttrekninger er stort
det eneste vi kan hjelpe den si
vile befolkning med, sier Bjelka
rby. - Vi har faktisk ikke lova
gjbre annet for ikke a konkurrere
med sivile tannleger. En annen
sak er det vi ikke har noen tann
leger her i omradet men be
stemmelsene er dellikefullt, og
torovrig sa harvi heller ikke tid til
annet enn rene uttrekninger.- Hvordan steller Ola stort

sett tennene sine her i Libanon?

Det slurves med

Jeg tror nok at gutta stort sett
kunne legge litt mer arbeide i
tannpuss og forebyggende ar
beid som f.eks. bruk av tann
stikker og tanntrad. Jeg har en
mistanke om at det slurves ikke
sa lite i sa måte. I alle fall en
gang om dagen bbr det foretas
en grundig tannpuss, helst to,

\men jeg er slett ikke sikker pa at
alle qjor sitt beste her.

- Hjemmefra kommer karene
stort sett brukbart forspent med
tenner, sier Bjelkarby, og det er
var oppgave i fbrste rekke a ta
oss av de akutte tilfellene f.eks.
der hvor det faller ut plomber,
trekke tenner som ikke står til a
redde osv. Noen stbrre arbeider
som f.eks. broarbeider, rotfyilin
ger osv. er for omfattende til at
vi kan ta oss av det.

- Tannhelsen blant NOR
BATT-soldatene er stort sett
god, men det er enda et stykke
igjen til at den kan karakteriseres
som helt god, sier NORBATTs
tannlege, kaptein Johnny Bjelka
roy, til Blue Beret, Bjelkarby, har
sammen med sin assistent
Anita Aleksandersen fra Tana,
ansvaret for at mannskapenes
tyggeredskaper ikke forfaller
under tjenesten i Libanon. Hittil
ser det ut til at de har lykkes med
det.




