


DA KRIGEN KOM
Invasjonen i Libanon - sett med

norske øyne fra NORBATT AO. Blue
Beret forsøker her å gi en nøktern og
kortfattet oversikt over begivenhetene
som utspant seg i forbindelse med den
israelske invasjØ'en. Bataljonens perso
nell var jo selv Øyenvitner, men som
en liten støtte til hukommelsen vil
Blue Beret her gi en oversikt over de

forskjellige begivenheter, basert på de
ukentlige rapporter fra UNIFILs hoved
kvarter i Naqoura. Vi begynner med det
som hendte fra fredag 4. juni og dagene
utover. Det som har gatt forut for
denne invasjonen skulle i gr,Øve trekk
vaere kjent for de fleste. Massemediene,
norske og utenlandske har, i månedsvis
vaert opptatt av hva som ville komme

til å skje, etter at Israel trakk seg til
bake fra Sinai. Det såkalte "Gapet" har
vaert godt stoff i månedsvis, og mange
er de spekulasjonene om hvorvidt en
eventuell israelsk invasjon ville komme
her. Det gjorde den altså, men ikke
bare her. Over så å si hele den israelske
grensens lengde, fra Cheeba i ost til
Roch Haniqra i vest, invaderte israelske
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TIL NORBATT
avdelinger, til lands, til sjøs og i luften
hele det sorlige Libanon.

Den umiddelbare årsaken til det
israelske innmarsjen i Libanon denne
gangen var at den israelske ambas
sadøren i London ble utsatt for et
attentat og hardt skadet. Israel la
skylden for attentatet på PLO, mens
PLO på sin side frasa seg ethvert ansvar

for hendelsen. Tre av attentatmennene
ble arrestert, men det lyktes ikke å
bringe klarhet i hvem som eventuelt
sto bak drapsforsØket. Men dette var
det påskuddet Israel brukte for å
invadere Libanon.

Fiendtlighetene 'startet 4. juni kl.
1705, altså et knapt dogn etter at den
israelske ambassad,6ren var blitt utsatt

for attentatet i London. Det ble da skutt
med tungt artilleri fra Israel Defence
Forces, IDF, og ilden ble besvart av
styrker fra PLO og National Movement.
Senere sluttet også artilleri fra Haddads
styrker, DDF, seg til ildgivningen på
israelernes side.
styrker,

Det var viktig li legge forholdene best
mulig til rette i de forskjellige GAUPENE.
Her er det Albert Klykken fra Inndyr.
Trond Samulesen fra Ski og Lt. Bjorn
Horntvedt fra Nordby i As, som sitter
i GAUPE.

n isralittisk PPK har plassert' seg inne
blant noen traer for .li vaere mindre
synlig.



fØrste dognet ble det avfyrt noe sant
som ca. 1.200 arti Ileri og/eller bombe
kastergranater fra hver av sidene.

Beskytningen fra begge parter fortsatte
utover lørdag 5. juni. Da begynte ogsa
arti Ileri fra IDF a bevege seg over
grensen og inn j Syd-libanon. Samtidig
ble det satt inn flyangrep mot bl.a.
Nabatiyah, Damour og Saida ute ved
kysten og Beaufortfestningen, PlO's
viktigste støttepunkt i Syd-Libanon, ja,
kanskje i hele Libanon.

luftangrepene fra IDF, og artilleris
beskytningen fra begge parter fortsatte
utover dagen. Bla.a. ble det registert en
rekke nedslag i omradet rundt Ki ryat
Shemona, men Ødeleggelsen skulle etter
rapportene vaere sma.

Mal for flyangrepene utover dagen
var bl.a. Beaufort og Nabatiyah, og ogsa
en rekke steder i den vestlige sektor.
Det ble ogsa registrert ild fra anitluft-
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Store mengder IDF kjØret,ØY rullet
gjennom NORBATT· AO da invasjonen
pagikk. Legg merke til sjåfØren i bilen
til venstre som retter en advarende

pekefinger mot fotografen.

skyts pa de fleste stedene som ble
utsatt for flyangrep, men ingen israelske
fly ble skutt ned.

I lØpet av dagen ble utterligere avde
linger med artilleri og stridsvogner
bragt inn i enklaven, og det var tydelig
for enhver at det na bygget seg opp
til en virkelig massiv konfrontasjon.

Etterhvert begynte overskyting av
norsk omrade, og i lØpet av lørdagen
og frem til søndag formiddag var det
i alt 800 overskytinger av NORBATT
ansvarsomrade.

Klokken' 1015 søndag 6. juni over
rakte den israelske liaisonoffiser et

brev til bataljonssjef Stein, hvor det
ble opplyst at IDF kom til a sette igang
et angrep mot Syd-libanon, og at an
grepet vi Ile ga bl.a. gjen non norsk
ansvarsomrade. Det ble i brevet ogsa
gjort oppmerksom pa at man ikke ventet
at NORBATT ville legge hindringer i

halvbeltevogn

veien.

NORBATT underrettet UNIFil, og fikk
ordre om a fØlge UNIFlls plan for et
massivt angrep gjennom UNIFlls
omrade. Klokken 1100 krysset israelske
styrker BlUE LINE pa vei inn i norsk
AO og GAUPE ble forbedredt.

De israelske styrkene t~engte inn pa
norsk omrade pa tre akser: gjennom
CP 4-2B mot 5-22 og Kaukaba, gjennom
CP 4-9A mot CP 4-8, Abou Gamma og
5-22, og den tredje aksen mot CP-4-7H
ved Cheeba i retning mot Hasbaya.
Ved Cheeba satte imidlertid fremryk
ningsstyrken seg fast noen timer, delvis
fordi en av de israelske stridsvognene
kjØrte seg fast og sperret veien, samt
at veien ble sperret aven norsk
UNIFil-jeep, og delvis fordi det ikke

_ lar seg gjøre a passere byen med
stridvogner. Derfor ble det etterhvert



ryddet en vei utenom byen, pa østsiden
oppe i skraningen mot Hermonfjellet
note som nØdvendigvis .matte ta en del
tid. Dagen etter, den 7. juni, startet
israelerne fremtykkingen gjennom en
fjerde akse gjennom NORBA TT AO,
nemlig gjennom CP'en ved Kfar Chouba,
CP 4-13 og Rashaya el Foukhar.

Sl1ndag 6. juni rømte 7 av PLO
soldatene som holdt til i det sakalte
Reiret. Deres videre sjebne er uviss.
De resterende 4 ble kort tid etter tatt

til fange av israelske styrker.
Da de første granatene detonerte i Saqi

var nesten alle i dekningsrommene. Det
ble etterhvett mange nedslag, og ca. kl.
1630 ble soldat i vaktlaget, Erl ing
Robert Ekrheim, 22 ar gammer, rammet
aven granat-splint pa post i OP 4-1,
g drept momentant.

Mellom 4. og 9. juni ble NORBATT AO
rammet av 172 registrerte nedslag av

granat- og bimbekasterild. Antall nedslag
ligger imidlertid langt hØyere. De fleste
,alt i Ebel es Saqi, CP 4-2BjOP 4-20 og
~P 4-5AjOP 4-4.

Omtrent i samme tidsrom passerte
noe sant som 632 tanks, 891 ppK'er
240 halftrucks samt en rekke artilleri

bataljoner NORBATT AO. I alt regner
en med at mer enn 2 divisjoner pas
serte det norske ansvarsomrade pa vei
nordover. Pa et tidspunkt, den 8. juni
var i alt 2 artilleribrigader og 2 strids
vognbataljoner deployert innen norsk
AO. Men som kjent begynte det a
trekke ut etter noen fa dager, og etter
ikke sa mange dagene ble det transitt
av etterforsyninger som dominerte
trafjkkbildet i norsk AO. Og etter et
par uker begynte Iivet i NOR BATT AO
sa smatt a vende tilbake til normale

folder, men helt som fØr ble det jo
kke.

Steinmyra fikk også merke invasjonen.
En granat slo ned midt på plassen,
mens en annen slo ned like utenfor

matsalen til høyre på bildet. Bildet er
tatt etter opprydding.

L

Det ble raskt etablert en ny CP like
ved bensinpumpa etter at CP 4-2 B ble
satt ut av spill. Her er den nye CPen
satt opp av sandsekker, mens en er i
ferd med å reise en permanent CP i
betong like bak.

Det var hektisk i NORBATT OPS under

invasjonen. Fra venstre BN prest major
Helge Utaker, 5-3 major Hans A. Vikan,
5-4 major Knut Aasen, BN-sjef oberst
Rolf Stein, NK BN oberstit. Svein H.
Pedersen og 5-1 major Harald O. Engen.



Aldri tidligere i UNIFILs historie har
vel NORBATTs personell luktet sa mye
krutt som under den israelske invas
jonen i Libanon den 6. juni og dagene
utover. Ikke bare mistet NORBATT IX
en mann under beskytningen, men store
deler av personellet matte sitte i
"gaupe" i dagevis i det strieste granat
regn som har forekommet i UNIFILs
historie. Dette sammen med det faktum
at bataljonen hadde vaert i Libanon
bare i ca. 14 dager, gjorde overgangen
fra fredelige Norge til krigens Libanon
ekstra dramatisk.

Enkelte hadde nok ~nsket at de ikke
hadde meldt seg ti I tjeneste i Libanon,
men da det hele var over, og en har
fatt det litt mer pa avstand, kommer
ettertanken, og da er ogsa tiden inne
for en liten oppsummering.

Den som kanskje hadde det tyngst og
vanskeligst under NORBATT IX's ilddap,
var kanskje sjefen, selv, oberst Rolf
Stein. Ikke bare satt han med ansvaret

for at avdelingen gjorde den jobben
som man er satt til a gjøre som medlem
av UNIFIL, men han sitter ogsa med
ansvaret for a bringe bataljonens 659
mann trygt tilbake til Norge nar batal
joens tjenestetid i Libanon utlØper. Det
e,r derfor naturlig a spØrre sjefen,
med ansvaret for en hel bataljon, hva
han føler nar begivenhetene utvikletseg
som de gjorde den 6. juni og i dagene
deretter.

- Det er et godt spØrsmal, sier
obersten, som understreker at det først
og fremst var personellets sikKerhet
som la ham pa hjertet.

- Dernest rna jeg innr~mme at jeg
følte skuffelse over at FN's freds
bevarende funksjon ikke virket etter
forutsetningene.

Pa den annen side var jeg glad for at
vi pa forhand hadde øvet pa "Gaupe
beredskapet", lagt opp forsyninger i
dekningsrommene samt forberdt os('
nettopp på den situasjon vi etterhvert
kom opp i.

- Holdt personellet mal og gjorde
det du ventet av dem?

- Hva dette angår viser jeg til in;
tervju i NORBATT radio hvor jeg sterk\.
understreket den ro og besindighet som
preget bataljonens personell disse
dagene. Vi har all grunn til a vaere
stolt 'av de unge soldatene vare.
Bataljonen besto sin ilddap med glans.

NY REDAKSJON I FORSINKET
SLUE BERET

Med djltte foreligger åen forste ut
gaven av Blue Beret i NORBATT IX.
Forrige nummer av Blue Beret kom i
slutten av mai og var det siste i
NORBATT VIII. Neste nummer skulle da
kommet i slutten av juni, men sa kom
det som kient en krig, og dermed ble
vi avskåret fra kontakt med Beirut og
vår utmerkede trykker og layoutmann,
Mare Markarian. Når denne kontakten
eventuelt kan gjen-opprettes, har vi i
skrivende stund ingen mening om.

Imidlertid har har vi fått kontakt med
et trykkeri i Haifa, Printing Press
Samuel Glueck, som har lovet å trykke
Blue Beret i tiden fremover, noe
som forhåpentligvis vil vise seg å bli
et fruktbart samarbeide.

Blue Beret har også fått ny redaksjon
siden forrige utgave. Det er It. Bjørn
Horntvedt som var assisterende presse
offiser i VIU'ern som har overtatt som

redakttlr, mens fenrik Ole Strand, til
daglig journalist i Romsdalsposten i
Kristiansund, har overtatt hans plass
som assisterende presseoffiser.

Blue Beret er et organ for alt norsk
FN-personell i Syd-Libanon. Og det sier
seg selv at redaksjonens 2 medlemmer
ikke kan vaere overalt på en gang.
Dersom vi skal kunne lage et leseverdig
blad er vi avhengig av hjelp fra leserne,
enten i form av tips om saker og ting
som skjer rundt om i AO, eller i form
av inserater, det vaere seg leserbrev,
artikler eller reportasjer. Vi vet det er
mange interesserte og skriveføre per
soner rundt om i AO, så bare kom igjen.
Bildestoff er også kjaerkomment og
rundt omkring har vi også mange habile
fotografer, så dersom dere kunne la
Blue Berets lesere få del i foto

opplevelsene ville det vaere hyggelig.
Blue Beret er ment som informas-

jonsorgan og et bindeledd mellom batal
jonens ledelse og den enkelte mann.
Det er også ment å gi et speilbilde av
virksomheten i den norske kontingenten.
Derfor vil vi oppfordre den enkelte.
mann til å sende bladet hjem til sine
naermeste pårØrende når han 'har lest
det, for på den mate å informere sin
familie om forholdene her nede. Alle er
ikke like flittige brevskrivere, men alle
kan ta et aerogram, rulle bladet sammen
og lime aerogrammet rundt, og sende
det i posten. Bladet går fraktfritt, dvs.
det VelferdsinspektØren for Haeren som
tar seg av regningen.
. Den nye redaksjonen vil forØvrig takke
iavtroppende redaktor, kaptain Harald
Berg for et godt samarbeide i forrige
kontin~ent o~ den lover å gjøre sitt
beste for lage et leseverdig produkt
også i IX'ern.

* * *



EKRH

- Hva gjorde mest inntrykk på deg
disse dagene?

_ Avgjort Robert Erling E krheims
tragiske dødsfall. Det var en hendelse
jeg aldri vil glemme.

- Bittert å måtte følge begiven
hetene så å si fra tilskuerplass uten
muligheter for å vaere med å styre
utviklingen?

- Ja, det er bittert, i den forvissning
at angrepskrig sjelden eller aldri løser
noe problem - men snarere skaper
nye. Dertil kommer tanken på 'aH den
krigens gru som også i høy grad ram
mer sivilbefolkningen - og som etter
min mening burde vaert unngått.

- Noen spesielt vanskelige avgjørel
ser å ta?

- I grunnen ikke, idet hensynet til
personellets sikkerhet den hele tid var
den utslagsgivende.

- Er det fortsatt viktige oppgaver

å lØse i dette området for UNIFil?
- Ubetinget ja. NORBATTs tilstede

vaereise i de fØrste dagene betydde
bl. a.
- Ingen tradisjonelle bakkekamper i et
område på ca. 60 kvkm.

- Ingen sivile drept eller såret 'aven
sivilbefolkning på ca. 17.000 mennesker.

- Beskyttelse av sivilbefolkningen.
Videre er det en kjennsgjerning at

UNIFlls tilstedevaereise i Syd-Libanon
i hØyeste grad har bidratt til ro og
orden i UNIFlls område. Vi skal huske
'at tross alt bebos UNIFlls område av
en befolkning på vel en kvart million
'mennesker når vi regner enklaven med.
Vi skal også huske at vertslandet
Libanon i sin tid har bedt om at UNIFil
blir stående. Likeledes har Israel og
Syria bedt om det samme.

FIJlgelig må vi kunne si at UNIFil
har hatt, og fortsatt i noen grad har,

en oppgave å lØse.
- Tror du det blir noen NORBATTX?
- Om det blir en NORBATT X er det

ingen som kan svare på idag.
Tiden vil vise, men det er mange

som spår en NORBATT IX ut i novem
ber 82, som avløses av NORBATT X.

- Og så vil jeg gjerne takke hver
enkelt i NORBATT IX for godt samar
beide og godt kameratskap, sier oberst
Stein til slutt. - Bataljonens opptreden
i de kritiske dagene var beundrings
verdig. Likeledes den positive maten
nye oppdrag er tatt på. Men la oss
ikke glemme at situasjoner igjen kan
oppstå som vil kunne stille store krav
til oss alle. FØlg derfor lojalt spesielt
de ordrer som bataljonen gir i sikkor
hetsmessig sammenheng. Det ligger
omtanke bak.



ERLING ROBERT EKRHEIM.
Den 22 ar gamle Erling Robert Ekrheim

ble som kjent drept ved et granatnedslag
ved posisjon. 4-1 i Ebel es Saqi søndag
6. juni. Han ble drept momentant. Hans
bare ble sendt hjem fra Tel Aviv torsdag
10. juni og han ble begravet pa
hjemstedet i Moss den påfølgende man
dag. I den anledning har feltpresten ved
NORBATT, major Helge Utaker skrevet
fØlgende minneord over Erling Robert
Ekrheim:

Det føltes vondt og vanseel ig for oss
alle da meldingen nadde rundt i
bataljonen invasjonsdagen søndag 6. juni
om ettermiddagen at Erling Robert
Ekrheim fra vaktlaget var drept i sin
naerforsvarssti I1i ng.

Hans unge liv, som satset pa en inn
sats i fredens tjeneste, ble brått og
brutalt avbrudt. For fredens sak ga han
det dyreste et menneske kan gi i denne
verden, sitt eget liv.

Vaktlaget, men og sa hele bataljonen
mistet med Erling Robert Ekrheim en
god kamerat og en fin soldat.

Vare tanker har i denne tiden ogsa
gått til hans familie som først og fremst
star igjen med sorgen og savnet.

I en slik sammenheng stiller vi ofte
sp~rsmal om meningen med en slik
tragisk hendelse nar likevel alle andre
i bataljonen gikk fri. Slikt er ikke lett
a svare pa.

Men det ser ut til at det ofte er de

beste som dØr tidlig. Og med det
ettermaeie som Erling Robert Ekrheim
har fått bade her i Norbatt IX og pa
sitt hjemsted som en lojal og god
kamerat, blir Nordahl Griegs dikt fra
krigsaret 1942 og sa aktuelt for oss:

DØden kan flamme som kornmo;
klarere ser vi enn for
hvert liv i dens hvite smerte:
det er de beste som dør.

Vi lyser fred over Erl ing Robert
Ekrheims minne.

Helge Utaker
Fra Erling Robert Ekrheims foreldre

har Blue Beret fått et brev hvor de ber

oss overbringe familiens takk for alle
som viste deltagelse i anledning hans
bortgan g. Spesielt ber de oss hilse
oberst Rolf Stein, vaktlaget ved
Stabstroppen og forØvrig alle i NORBATT
ix.

Fra minneh6ytideligheten ved
Ekrheims bare pa Ben Gurion flyplassen
før avreise til Norge.



Sjefen for UNIFIL, generalloytnant
William Callaghan, flankert av
avtroppende bn-sjef oberst Magnar
Nermoen (til v) og påtroppende,
oberst Rolf Stein.

talsjonssjef oberst Nermoen, som har
ledet bataljonen pa en meget vellykket
og effektiv måte. Jeg vil gjerne under
streke at oberst Nermoen har vist et

enestaende lederskap i den tiden han
har ledet bataljonen, han har vist ini·
tiativ, drive og stor kapasitet. Jeg Ønsker
ham all mu'lig suksess i hans videre
vi rksomhet i det norske forsvaret.

Ved en farvel og velkomstseremoni
som denne er det ogsa pa sin plass a
minnes dem som har ofret liv og lem·
mer for a skape fred i dette området.
Vi sørger over vare tapre kamerater og
vi fØler med deres familier i deves sorg.
Jeg er sikker pa at deres liv ikke er
ofret forgjeves og at deres minne vi I
inspirere oss alle til a til a gjore vart
ytterste for a lØse de oppgavene vi er
palagt.

Til slutt vil jeg onske påtroppende
bataljonsjef, oberst Rolf Stein all mulig
fremgang i i sin nye stilling. Jeg stoler
pa at hans periode som sjef vil bli like
fruktbringende og givende som for alle
hans forgjengere.

lykke til og Gud velsignere dere
alle.

NORBATT VIII reiser hjem, NORBATT IX
overtar. Mondag 25. mai var det hand
over for de to bataljonene, Command ing
Officer for UNIFil, generallØytnant
William Callaghan foretok den høyti
delige overleveri ngen av fanen ti I sjef
for NORBATT IX, oberst Rolf Stein, etter
at han hadde mottatt fanen av avtrop
pende sjef for NORBATT VIII, oberst
Magnar Nermoen.

Seremonien fant sted pa Steinmyra
Stadion med en liten avdeling rekappere
og nye mannskaper som aktØrer. Siden
det var midt under rotasjonen var det
et relativt beskjedent antall av batal
jonens personell som hadde anledning
til a vaere tflstede.

I forbindelse med Hand-overen holdt

generallØytnant Callaghan fØlgende tale
som vi gjengir i sin helhet:

Idag sier vi forval til avtroppende
sjef for NORBATT, oberst Nermoen og
sier velkommen til påtroppende sjef,
oberst Stein. Det var en fornØyelse for
meg a dele ut UNIFll-me,daljen til
NORBA TT-personellet den 20. januar i
ar. Ved den anledning uttrykte jeg min
dypeste respekt for avtroppende ba-

Fanen overleveres.



Den israelske invasjonen i Libanon
et miniland på størrelse med Østfold
fylke - kan føre til en total omveltning
av det libanesiske system. Israels
regjering hevde til å begynne med at
invasjonen ble iverksatt for å hindre at
mal i det nordlige Israel beskytes fra
palestinske stillinger i Syd-Libanon. Det
er imidlertid blitt stadig klarere at
Israel har mer omfattende hensikter,
skriver bl.a. Aftenpostens korrespondent
i Midt-Øesten og Beirut, John Harbo.
i denne artikkelen hvor han på en
oversiktlig mate gjøer rede for hva
konflikten egentlig dreier seg om.

Israels statsminister, Menahem Begin,
tok et klart skritt mot en nytegning av
Libanons politiske kart allerede da han
møtte major Saad Haddad - lederen for
de IsraelskstØttede, sakalte kristne styrker
i Syd-Libanon - og sa: "Beaufort er na
din'. Den gamle festningen Beaufort,
som har vaert et av p'alestinenres vik
tigste holdepunkter i Syd-Libanon, ble
erobret av israelerne mandag, efter
harde kamper.

Konflikten i Libanon er bade for og
efter borgerkrigen i 1975-76 blitt frem
stilt som en konfrontasjon mellom
kristne hØyre-orienterte grupper og
venstre-orienterte muslimer. Det er en
forenkl ing, men for at denne konfl ikten
overhodet skal kunne forstas, er det
nØdvendig med visse forenklinger samti
dig som disse ikke ma forvrenge bildet.

Haddad er selv kristen maronit, men
i hans enklave er deler av befolkningen
også muslimer som tilhorer sjiitt-retnin
gen. Sjiittene er elT minoritet innen
Islam, men i Libanon regnes "de med
sine anslagsvis 900 000 å vaere den
storste muslimske gruppen. De har
imidiertid vaert underrepresentert i det
politiske bilde, og er derfor en misfor
nØyd gruppe. Da palestinerne etablerte
seg i Syd-Libanon, efter at de hadde
mistet Jordan som base for angrep mot
Israel, ble de betraktet som en trusel
fra sjiittenes side. Vestlige observatører,
som har hatt naer kontakt med de
forskjellige grupper i syd, ga derfor for
den israelske invasjonen uttrykk for at
nettopp det neppe ville sees som noe
darlig alternativ fra sjiittenes side.

For a kaste lys over dagens bilde og
gjore det mulig a skimte konturene av
det som kan bli resultatet av invasjonen,
er det nØdvendig å gå mer enn 50 ar
tilbake i tiden. Dagens Libanon var en
del av det ottomanske rike og ble sam
men med dagens Syria gitt til Frankrike
som mandatområde ved slutten av den
første verdenskrig. Det var franskmen
nene som trakk opp Libanons grenser
og som dermed samlet grupper med
motstridende interesser i en stat.

Den politisk-religiØse balansen, som
formelt har eksistert ogsa efter borger
krigen, bygger pa en folketelling fra
1933 som sier at flertallet er kristne.
Den pol itiske maktbalansen er derfor i
korthet fØlgende: Presidenten kommer
fra de kristne maronitene, statsminis
teren fra sunni-muslimene, mens sjiitt
muslimene skal ha presidenten i
nasjonalforsaml ingen.

Siden 1933 har imidlertid balansen
mellom kristne og muslimer forandret
seg. Istedenfor et knapt kristent flertall
regner man at forholdet idag er ca.
60-40 i muslimenes favlllr.

Her er det imidlertid nØdvedig a vaere
oppmerksom pa at det ikke hersker
enighet innen' de forskjellige grupper.
Dessuten har Libanon vaert preget av
at en rekke store familier har dominert
bildet. Ofte har posisjonene gått i arv
fra far ti I sønn.

Videre kan man, nar det gjelder den
muslimske siden, fa inntrykk av at det
finnes grupper som er symp9tisk inn
stilt overfor de øvrige arabiske land,
som f. eks. Syria, Irak og Libya, mens
det mangler pro-libanesiske følelser.
Endelig kommer den sakalte feiles
arabiske fredsstyrken som har bestatt
av ca 25000 syriske soldater, pale
stinere. I henhold til en avtale fra 1969
har de nydt visse rettigheter, bl.a. nar
det gjelder kampen mot Israel. Siden
den israelske invasjonen i pasken 1978,
er palestinerne trengt noe nordover,
men de fikk beholde bl.a. Tyr-omradet
ute-ved kysten og området ved Nabatiyeh
og Beaufort som grenset opp til
Haddads enklave.

Dette politisk-geografiske bilde kan na
bli helt forandret. Israel vil trolig sta

fast pa ett krav: At det skal opprettes
en sone nord for grensen fri for pa
lestinske styrker som kan angripe mal
i Nord-Israel. I ti Ilegg ser det ut ti I at
de vil drive syrerne ut av Llbanon.

De som vil tjene pa syrisk til
baketrekning og redusert palestinsk
styrke, selv om den neppe kan knuses
militaert slik regjeringen i Jerus'alem
synes a tro, er fØrst og fremst de kristne
i Øst-Beirut. De har holdt seg i ro til
tross for tidligere spekulasjoner om at
de ville benytte en invasjon sydfra til
å utfylle sitt omrade. Pa tross av den
relative tryggheten har de her levet en
ghettoti Ivaerelse.

De kristne har betraktet syrerne og
palestinerne som inntrengere og okku
panter, og vil utvilsomt forsøke a slå
politisk mynt pa at de reduseres eller
fjernes. Det kan skje i form av at det
etableres en form for n'asjonal enhet
mellom dem og deler av den muslimske
befolkningen, mulighens sjiittene, som
heller ikke har sett med blide øyne pa
palestinerne. Med syrerne ute av bildet
vil f. eks. falangistenes milits, sammen.
med den libanesiske haer, som hittil
har spilt ,en svaert beskjeden rolle, og
sji ittenes mi Iitaere organisasjon kunne
utgjøre en betydelig maktfaktor. Et an
net alternativer at større deler av
Libanon kommer under internasjonal
kontroll. Disse to aspektene kan kom
bineres.

En annen mulighet er at Haddads
innflytelse Økes, f. eks. ved at han. far
kontrollen over deler av omradet nord
for FN-sonen. Det vil av omverdenen
trol ig oppfattes som en israelsk okku
pasjon og kan neppe bli noen varig
løsning med det store omrade israelerne
nå tar sikte pa a erobre og "rydde"
opp i.

Det eneste som er sikkert i den
navaerende situasjon, er at det ikke
finnes noen vei tilbake til det "syste
matiske anarki" som Libanon har vaert
siden borgerkrigen sluttet i 1978. Det
har israelernes invasjon sørget for. Men
det er for tidlig a si hva som kommer
i steden og om det er verdt. den fare
for storkonflikt som Israels politikk
innebaerer.

----------------------------------------------------------------------------_ •.-.-



TAKKER SKJEBNEN FOR AT DET GIKK GODT

STRIDSVOGN SKRELLET TAKET AV CP 4-2 B

87 israelske stridsvogner passerte
CP 4-2 B i løpet aven time og femten
minutter da Roald Haldorsen fra Mo i

Rana hadde vakt torsdag etter at
isralittene begynte a kjøre inn sitt
krigsmateriell i vart AO. Vogn nummer
88 kunne bl itt svaert sa skjebnesvanger
for Haldorsen, og han takker selv
'skjebnen for at det tross alt gikk sa
bra som det gjorde. Haldorsen forteller
selv om den nifse opplevelsen:

- Vi sa at den isralittiske stidsvog
nen av typ"en M-50 hadde løpet pekende
inn mot Ebel es Saqi. Det betydde at
pakparten av tarnet stakk nermere en
halv meter ut mot den siden 4-2 B star.

Stridsvognen kjorte helt inn mot CPen,

og tarnet "skrellet" av taket pa 4-2 B.
Jeg sto inne og fikk det tunge taket
over meg. Heldigvis fikk jeg dukket ned
slik at jeg ikke fikk det i hodet, men
venstrearmen fi kk seg en kraftig trøkk.
Taket la seg over armen, og med alle
sandsekkene pa taket ble det noksa
tungt, sier Haldorsen. Ved ege'n hjelp
fikk han lØftet taket pa CPen nok til
a dra handen 19's, og han ble straks
kjørt opp til saniteten.

- Det gjorde forferdelig vondt, og
det ble lagt gips pa hele armen. Men·
i lØpet av natten hovnet den sl ik opp
at gipsen matte tas av. Jeg ble sendt
til SWEDMEDCOY i Naqoura for rant
gen, og det ble konstatert at det ikke

var brudd. Men det gjør fortsatt for
ferdefig vondt, sa Haldorsen da Blue
Beret snakket med han fem dager etter
den nifse hendelsen.

- Bade vognkommandØren og skyt
teren sto oppe i sine luker pa strids
vogna, og de hadde god oversikt over
omradet ved 4-2 B. Det var god plass
ti I at vogna kunne ha passert uten i
det hele tatt a ha kommet naer CPen,

og na nar det hele har kommet litt pa
avstand er jeg fristet ti I a tro at det
hele ble gjort med vilje, sa en mor
banket Roald Haldorsen.

Han tjenestogjør i Mek. troppen som
kanonmann.

\
Roald Haldorsen (t.h.) kunne lett blitt
langt hardere skadet da den israelske
stridsvognen rev ned taket pa CP 4-2 B.
Til venstre fenr. Kjell I Hereid, Voss,
og Reinert Jorgensen, Drammen.

UNIFIL - OG FN-KORTELSER I MIDTOSTEN

Nedenfor binger vi en del av de
vanligste forkortelser som blir brukt i
FN-sammenheng i Midt-,Østen:
UNIFil - United Nations Interim Forces

In lebanon (De foreente nasjoners
midlertidige styrker i Libanon).

UNTSO'- United Nations Truce Super
visory Organisation(De Forente
Nasjoners kommisjon for overvaking
av vapenhvilen) Jerusalem.

UNDOF - United Nations Disengage
ment Observer Force (De Forente

Nasjoners vapenhvileobservatprer)
Damaskus.

NORBATT - Norwegian battalion,
hovedkvarter i Ebel es Saqi.

NORMAINTCOY - Norwegian Main
tenacne Company, Tibnin. Det norske

verkstedkompaniet i Tibnine.
AO - Area of Operations el. ansvar

somrade.

BLUE LINE - grensen for AO.
ARMED ElEMENTS - Den offisielle

betegnelse pa ul ike grupperinger i

nord, f.eks. PLO og andre politiske
bevaepnede grupperinger pa ven
stresiden.

DFF - De Facto Forces (Haddads
styrker) i enklaven, omradet mellom
den israelske grensen og UNIFil.

IDF - Iraeli Defence Forces. Israelske

militaere styrker.
OGG - Observer Graup Golan. FN's

observatprgruppe pa Golan.
OGl - Observer Graup lebanon.

FN's obervatØrgruppe i Libanon.



BIBELTUR - EN STOR
OPPLEVELSE

Med Bibelen som "guide" og kristen
domstimene i barneskolen friskt i minne

dro 17 "norbattere" pa Bibeltur sammen
med BN-prest major Helge Utaker
2. juli. Det ble tre dager fulle av inn
trykk og opplevelser fra en rekke av de
stedene vi kjenner fra bibelhistorien.
Malsettingen med turen er a se og bli
kjent med en del av Israels betydnings
fulle historie, bade religiØst og politisk.
De aller fleste har nok fatt et forhold

til landet Israel gjennom bibelhistorien,
og Bibelturene har vaert et populaert
velferdsti Ibud ti I norske FN-soldater.

Det blir noe helt spesiellt nar en star
pa de stedene som millioner av
mennesker kjenner gjennom Bibelen.

Bade BN-prest Utaker og feltprest
Ole Gunnar SaebØ i Tibnine skal arran

gere en rekke turer til det hellige land
i tiden som kommer, og for de som er
interesserte i historie er det hevet over
tvil at en slik tur vil bli et minne for

livet. Det er lagt opp ti I et "tight"
program - dette er selvfØlgelig gjort
for at turdeltakerne skal fa med seg

mest mulig.
Første stopp pa den interessante

turen er Capernaum ved Gennesaret
sjøen. Jesus bodde der i den tiden han
var i Galilea. De fleste husker nok fra
sin bibelhistorie at det var pa Gen

nesaret-sjøen Jesus stilnet stormen.
Det var ogsa i dette omradet Jesus tok
ut sine disipler. Et av turens store kuli
nariske hØydepunkter var lunchen i
Kibbutzen En Gev. De aller fleste for

sØkte seg pa St. Petersfisken. Det var
kanskje ikke den helt store opplevelsen
for smakslØkene, og mye bein var det
i den abbor lignende fisken, men bare
det a ha prøvd denne meget saeregne
fiskeretten er jo en opplevelse i seg
selv.

I de foregaende kontingenter reiste
turdeltakerne med leid turbuss fra
Israel. Denne gang gikk turen med
NORBATTs egen buss. Dette medfØrte
en forholdsvis betydelig besparelse, og
erfaringene med bussen var sa avgjort
positive. Muligens var det enkelte som
kunne ønsket seg et skikkelig air
kondition anlegg ned Jordandalen til
Jericho, men med apne vinduer og mye
trekk gikk det bra. Neste stopp var
Jericho hvor vi fikk se verdens eldste

bebyggelse, eller i alle fall restene av
denne. De laerde mener at denne be-

I
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En fornØyd gjeng Bibeltur-ister foran
NORBATTs egen buss. Erfaringene med
denne var gode .

byggeisen er fra ca. 7000 ar for Kristus.
Det ble ogsa tid til litt bading, og

denne opplevelsen vil nok bli husket.
DØdehavets salte vann tok imot varme
FN-soldater takket vaere en velvillig
camping-vakt som slapp oss inn pa tross

av at plassen var stengt. Det er nar
en bader i DØdehavet at en skulle ha
med seg en bok eller avis for a bli
'avfotografert flytende makelig pa vannet
lesende i denne. A bade i det salte

vannet var en stor opplevelse helt til
en fikk vann i ~ynene ...

Etter den snaue timen ved DØdehavet

gikk reisen videre til turens hovedmal di
Jerusalem. Fredag og lØrdag er det som
kjent sabbat og yrende Iiv ved Klage
muren, og selvfølgelig gikk turen etter
at vi hadde pakket ut pa American
Colony Hotel til muren. En yrende
folkemasse var til stede, og en rekke
sprak og forskjellige fargeglade kles
drakter røpte at det var et stort innslag
av turister denne fredagskvelden.

LØrdag var dagen da turdeltakerne
fikk se det en kanskje burde hatt 2 uker
for a se. Gamlebyen har som navnet

" --....---- ...••..

------
./

•......
-----

sier beholdt sitt gamle saerpreg, og
Jerusalem shuk er som en martue. Det

uendelige nettverket av sma smug og
gater med tusenvis av forretninger som

selger alt fra dyrehoder og gamla.,.....bananer ti I gullvarer og fotballer var.I'Y

For vi gikk inn i moskeene pa Tempel
plassen matte skoene tas av.



første post. Vi besØkte Tempelplassen
med moskeene, stedet der Jesus ble
dømt til døden, og Gravkirken. For a
komme dit gikk ferden langs Via 0010
rosa (Jesu vei opp til Golgata). Det er
ikke a ta for mye i nar en sier at meter
pa meter med film ble brukt. Det er
heller ikke a overdrive nar en sier at
det var flere gateselgere enn innbyggere
i en middels stor norsk by. En laerer
fort bare a overse selgerne, som til
'tider kan vaere noksa innpaslitne.

LØrdag sto ogsa Betlehem og FØdsel
skirken pa programmet. Denne kirken
er bygd ove~ stallen (det var en grotte
som ble brukt som stall) der Jesus ble
fØdt. Dagen ble avsluttet pa Khan
klubben, et av Jerusalems mest popu
laere underholdningssteder. Vi nordmenn
matte synge "kjerringa med staven" for
solbrente sigarrØykende amerikanere.

Søndag startet vi opp pa Oljeberget,
og vandret ned gjennom Getsemane
hage. BesØket i Jerusalem ble avsluttet
med en runde i minnesenteret for The
Holocaust, Vad Vashem. Turdeltakerne
fikk ogsa sett Israels nasjonalforsamling
Knesset, uten at det ble tid til a ta den
i nermere øyesyn. Turen gikk sa videre
pa israelske motorveier til Caesarea
Maris, en av oldtidens vakreste byer.
SØndagens lunch ble inntatt pa en
koselig liten rastaurant i Caesarea. FØr
vi reiste pa Bibeltur hadde det fra IDFs
side bl itt gitt godkjennelse pa at vi
kunne returnere til Metulla klokken
20.00, men desverre for turdeltakerne

ble denne avgjØrelsen omgjort, noe som
f.ørte til at det ble noksa travelt i siste
del av turen. Middelhavets balger fristet
i Caesarea, men det var ikke annet a
gjøre enn a sette seg pa bussen. Siste
stopp pa ferden gjennom Israel var i
Nasaret hvor vi besa Bebudelseskirken,
som er bygd over det steddet Maria fikk
besøk av engelen Gabriel med bud om
at hun skulle bli Jesu mor.

Etter a ha kommet hjem fra den
første Bibelturen sitter en igjen med en
fellielse av a i 3 dager a ha vandret pa
historisk grunn. En slik tur er en stor

opplevelse a ta med seg. Kjente steder
en vel ikke hadde trodd en skulle fa se
la som "perler pa en snor", For den
som er interessert er en slik tur en
opplevelse for livet.

* * *
Forste stopp pa turen var Capernaum

ved Gennesaret-sjoen. Dette var Jesu
bosted da han var i Galilea. Det var
ogsa i dette omradet Jesus tok seg sine
disipler.



MALTIDENE ER EN
DEL AV TRIVSELEN

"Maltidene skal vaere en del av
trivselen" Under dette motto arbeidet

kokkene i NORBATT VIII, og under
samme motto vil kokkene i var kon

tingent arbeide.
- Vi pa kjØkkenet har ingen proble

mer - kun oppgaver som skalloses.
Jeg stiller det krav til kokkene at
tjenesten ikke skal utfKires "godt nok"
men at den skal utføres "best mulig".
Her i Libanon mangler vi mye vi
hjemme i Norge finner helt nødvendig
og dagligdags, og det er derfor svaert
viktig a gjøre det beste ut av de
muligheter vi h2.r, sier kjØkken og
messe-offiser kapt. Niels A. Bjprnstad.

- Det er ikke tvil om at maten blir

et av soldatenes holdepunkter hver
eneste dag, og det er derfor var opp
gave a legge det best mulig til rette.

I vart AQ er det 30-40 kokeplasser, og
hver eneste plass er rensl ighet det
fØrste bud. Det er og sa svaert viktig
a ta seg tid til a forberede maltidene
skikkelig. Dette gjelder i saerlig grad
de som har ansvaret for maten ute ved

de enkelte posisjonene, sier BjØrnstad.
I Ebel es Saqi er det 10 kokker pa

to skift. I hvert av gevaerkompaniene
er det 6 kokker, mens en har ansvaret
for at PI-troppen far sitt daglige brød.

UNIFIL har satt kostØret til 4,50 $ pr.
mann pr. dag, og vi legger opp et
menyforslag hver uke med de rastoffer
vi har ti I radighet. Vi prØver da a legge
opp "ukeprogrammet" slik at kosten
blir balansert naeringsmessig. Det er
derfor viktig at folk ikke snur i døra
de dagene det star fisk, lever 0.1. pa
menyen, sier Bjprnstad.

En del av de som sørger for vart~ve
og vell i matsalen. Fra venstre kokk
Per-Arne Hogstad fra Kongsvinger, kokk
Tom Simensen fra Oslo, kokk Jan Age
Granheim fra Ullehammer, NORBATIs
kjokkenjmesseoff kapt. Niels Bjornstad
fra Oslo og etc. (som han selv sier),
kjokkenhjelpene Hilda fra Marjayoun og
Said fra Saqi, overkokk Aksel Hembre
fra Steinkjer og skiftlederj overkokk
Roy Kristiansen fra Steinkjer.

- Vart største problem pa kjøkkenet
er at det synes som alle er glad i den
samme maten. Drikker en mann 1 liter

melk en dag har han drukket for to og
en halv dag. Frukt og grØnnsaker er det
nok av, mens vi ma holde litt igjen pa
kjØttet. Jeg misunner ingen maten, men
desverre er det ofte begrenset hva vi
far. Jeg synes det er riktig a opplyse
at hver kjØttmiddag vi spiser egentlig
bestar av kjott for 2 middager! Grunnen
til at vi kan gjøre dette er at vi lØrdag
serverer gr,Øt og tirsdag serverer
pannekake og ettersuppe.

TØrr- og fryseprovianten far NORBA TT
fra FRENCH LOG i Naqoura, mens frukt,
grønnsaker og egg kommer, fra en sivil
kontraktor i Chtaura.

- En av de oppgaver vi har er a
fylle frokost- og lunchbordet med palegg.
Via FRENCH LOG far vi ikke det paleg
get vi finner pa ethvert bord hjemme
i Norge, og vi pa kjøkkenet ma derfor
improvisere. Vi tar litt aven ting og
litt aven annen ting og far en tredje
ting for a si det enkelt. Vi ma rett og
slett improvisere med de rastoffene
som finnes. Jeg vil her fa rette en stor
takk til de jeg har a jobbe sammen med.
Kokkene far til det utroligste, og en
masse av det palegget som serveres
lages pa kjøkkenet, sier BjØrnstad.

- Det virker som om folk er fornøyde
med det som tilbys, og det ma vaere
helt klart for alle at om det er noe a

klage pa sa ma vedkommende komme
til meg og ikke til kokkene. De er
heltente og gjør en kjempeinnsats. Halv
parten av de som sørger for mat og
drikke for FN-soldatene har full kokke

utdanning, mens den andre halvparten
har meget god praksis og erfaring.

- Hva kan vi vente pa "kartet" i
tiden som kommer?

- Som sagt serveres det grøt hver
lørdag og pannekaker og ettersuppe
hver tirsdag. Ellers vil vi selvfølgelig
forsøke a variere i kosten sa langt det
lar seg gjøre. Men vi ma nuske pa at
det lages mat til flere hundre mann,
og at vi pa kj6kkenet ma tilberede ting
som ikke ødelegges under transport.
Steik .med brun saus, kylling, lapskaus
og farikal vil nok bli a finne pa menyen
framover. Frukt og grØnnsaker har vi
nok av, og det er bare a forsyne seg.
Egg er det ogsa god tilgang pa.

De enkelte kompanienes adm. offi
serer har et stort ansvar nar det gjelder
a pase at de mindre avdelingene far
den mat og de rastoffer de har krav pa.
Vi i Ebel es Saqi vet hva som ligger
pa lageret, mens de som har ansvaret
for at soldatene far spise seg mette
ute ved de mindre avdelingene ikke har
den samme oversikten. De gjør det
beste ut av det de far tildelt. Det er
viktig samarbeide med proviantforval
teren.

Skiftleder j overkokk Roy
rorer i gryta. Det gjorde

. også i NORBATI VII.

- Alle er velvillige og hjelpsomme,
men vi er na en gang i en stor
"byrakratisk hengemyr", Vi har en 1<..

kjøttkvern og grØnnsakpresse pa kjøk
kenet. Men det er liten hjelp i disse
sa lenge mixpmasteren er ti I reparasjon
og det ser ut til a ga en tid for den
kommer tilbake. Vi mangler og sa en
sa elementaer ting som slikkepott! Til
slutt vil jeg fa be om at de kopper og
fat og det bestikk som er i matsalen
far vaere der. Det ser ut til a vaere

en del fakirer rundt omkring slim
"spiser" kniver, gaffler, skjeer og glass.
Det blir i alle fall mindre og mindre av
dette. Det er svaert vanskelig a fa

nytt'rog det er derfor i alles interesse
at det er nok bestikk, kopper og fat i
matsalen, sier Bjørnstad.



At det finnes en mengde livsfarlige
miner og sprenglegemeer innenfor ba
taljonens ansvarsomrade er det ikke
tvil om, og bare i NORBATT VIII ble
over 100 sprenglegemeer tilintetgjort av
pitroppen. Dette forteller i grunnen alt
om minefaren i NORBATT AO. Derfor
bor alle som en unnga a bevege seg
utenfor mineklarert omrade.

Det har i lopet av de arene Norge
har hatt FN-soldater : Libanon vaert en
alvorlig mineulykke i AO.. Det var en
liten personellmine av plast som i no
vember 1980 tok foten til en norsk
soldat som sammen med to andre skulle
avlive en ku. Denne kua hadde gått pa
en mine i omradet.

Mange av de minene som ligger i
jorda rundt omkring i omradet har ligget
der i svaert mange ar. Franskmennene
la igjen en god del miner sa tidlig som
like etter den andre verdenskrig, og
flere franske stridsvognsminer av typen

ACID-47 er funnet og tilintetgjort av
den norske pitroppen. Ogsa mange av
de sma men livsfarlige cluster-minene
er funnet og tilintetgjort. Men selv om
det er funnet en god del miner og
sprenglegemeer er det ikke tvil om at
det fortsatt ligger en hel del igjen.
Pitroppen far svaert ofte melding om
funn, og ofte er det' sivilbefolkningen
som finner miner under sitt arbeid.

Men selv om minene har ligget
svaert lenge i jorda - tro for all del
ikke at de er odelagt av tidens. tann.

Sprengstoffet er som oftest inntakt, og
minene er like farlige som den dagen
de ble lagt ut.

En rekke blindgjengere ligger ogsa
rundt omkring i AO, og det har faktisk
forekommet at slike har stått pa opp
holdsrom og messer rundt om i
NORBATT AO. Alle som oppdager eller
vet om slike ting bor snarest mulig
varsle fra om det.

Nedenfor bringer vi "oppskriften" pa
riktig oppforsel ved funn av miner.

NB: Etter israels invasjon i Libanon,
har det blitt bestemt at NORBATT ikke

far uskadeliggjore sprenglegemeer i~art eget AO. De som finner miner
blindgjengere eller andre sprenglege
meer skal varsle fra om dette pa vanlig
måte. Det vil videre bli gitt melding til
IDF om !\.lnn, og det er IDFs ansvar
a uskade:l,ggjore alle sprenglegemeer
som blir funnet i vart AO, opplyser ing.
off major Alf Bjarkoy.

TIL FOTS:

1. Gjl/lr holdt.
2. Merk funnet med minehatt ~'lIer pa
annen mate (gul minetape)
3. Meld funnet pa raskeste sambands
middel til OPS.
4. Gå tilbake til minefritt område om
du bedommer at du er inne i et mine
felt. Gå samme vei tilbake som du kom
inn i området og prodd (prodder eller
bajonett) for. hvert steg du tar.
o. Bli i området om mulig og påvis
funnet for ryddepersonellet når dette
ankommer.
6. Dersom du må forlate området, rna
du varsle nermeste avdeling, OP eller
CP.

7. DersØm en eksplosjon skulle intreffe
så IKKE lop omkring. Opptre som nevnt
foran og vurder om du kan prodde deg
inntil skadde personer for å yte
fØrstehjelp.
8. Ryddepersonellet vil s,rge for av
sperring og merking av feltet.

I BIL
1. Gjør holdt.
2. Meld fra på radio til OPS.
3. Klyv over forseteryggene og ga
forsiktig ut av bilen BAK.
4. Sett foten på bakken i HJULSPORET.
5. Bli om mulig i området og påvis
funnet for ryddepersonellet når dette
ankommer. Må du forlate stedet skal du
varsle nermeste avdeling, OP eller CP.
6. Ryddepersonellet prodder bilsporene

"samt bakken mellom og 50 cm. ut til
hver side inntil de er sikre på at en
er på sikkert område.
7. Rygg bilen tilbake. I morke lar du
bilen stå til det blir lyst. Bli i bilen om
ikke annen ordre blir gitt.
NB! Misbruk ALDRI gul minetape.
Gjor aldri opp ild i område hvor du ikke
er HELT SIKKER på at det ikke finnes
miner eller andre eksplosiver.
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UNIFIL ANSVARSOMRADE

På midtsidene bringer vi denne gangen en kartoversikt
over UNIFILs ansvarsområde, slik det fortonet seg for
invasjonen i begynnelsen av juni, og vel også er ennå.
Men hvor lenge det vil bU seende slik er det ingen gitt
å vite ~ skrivende stund. Skrivemåten på stedsnavnene
er vel heller ikke alle sammen slik vi er vant med dem.

F. eks. har byen Ebel es Saqi fatt en litt uvant stavemåte.
Men med litt god vilje tror vi det skulle la seg gjore å
orientere seg på kartet som er utarbeidet i juni 1980,
og derfor naturlig nok ikke har fatt med seg den nye
franske feltbataljonen som idag dekker deler av NIBA TT,
SENBATT og GHANBATT.
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Hebbaries lokalbefolkning:

Per M,U1egård fra Rissa, tapper opp
parafin til tålmodig ventende unge
libanesere.

VI VIL HA NORDMENNENE HER.

Den israelske invasjonen i Libanon
har på mange måter forandret tilvaerei
sen for den norske FN--bataJjonen i
landets sydØstre hjØrne. Den daglige
tjenesten på de fleste sjekkposter og
de observasjonsposter som fortsatt er
bemannet, går omtrent som for, selv
om mannskapene kanskje ikke opp
fatter oppgavene like meningsfylte som
tidligere, på grunn av den endrede
situasjonen i området.

Imidlertid har nå bataljonen fått en
ny oppgave, som av mange blir opp·
fattet som en primaer funksjon i
dagens situasjon, nemlig humanitaert
arbeide.

Det norske ansvarsområdet, som
omfatter ca. 60 kvadratkilometer
Libanons sydøstre hjØrne, omfatter
foruten landsbyen Ebel es Saqi, hvor

den norske bataljonen, NORBATT, har
sitt hovedkvarter, også landsbyene
Ferdiss, Hebbarie, Rashaya el Foukhar,
Kfar Haman, samt fjellbyen Cheebae,
ved foten av Hermon-fjellet på grensen
til Syria. Samlet bor det i disse lands
byene' naermere 20.000 mennesker. Av
disse ble ikke en eneste drept under
invasjonen, og de materielle skadene
var også små.

Imidlertid er det nå begynt å strømme
inn flyktninger fra andre kanter av
landet, spesielt da Beirut. Disse flykt
ningene, hvorav noen få er kommet til
skade under krigshandl ingene, har bare
fått med seg et minimum av forsyninge.r
Etter kort tid er derfors yningssituasjonen

blitt vanskelig, ikke minst på grunn av
den begrensede bevegelsesfrihet sivil
befolkningen er blitt pålagt av Haddads

styrker ved at hans folk nekter dem å
komme ut av den norske bataljon ens
omrade.

Av den grunn er NORBATT blitt
pålagt av UNIFILs ledelse å drive
humanitaer hjelp i området. Denne
hjelpen går primaert ut på å anskaffe
og fordele forsyninger, i fprste rekke
matvarer som mel, sukker, matolje, men
også olje og gass til belysning, mat
lagning og drivstoff, er det mangel på.

I fØrste omgang har den norske ba
taljonen fått stilt til disposisjon ca.
200.000 kroner fra det norske uten
riksdepartementfor innkjØp og distri
busjon av nØdvendighetsartikler .. Det er
en god start, men en regner med at det
vil komme til å bli behov for langt flere
midler etterhvert som antall flyktninger
stiger. Alle innkjøp ma gjores i Israel,



hvor prisnivaet er omtrent som i Norge,
og da sier det seg selv at det må
betydelige midler til om hjelpen virkelig
skal monne. Men man er allerede
kommet igang, og forleden ble de
forste forsyningene levert i lands
byene Ferdiss, Hebbarie og Cheeba.
Og man regner med å trappe opp
hjelpen ytterligere.

I alle de fire årene nordmenn har
vaert stasjonert i sØr Libanon, har det
tradisjonelt vaert et meget godt forhold
mellom den lokale sivilbefefolkning og
FN-styrkene. Stadig har man fått høre
fra lokalt hold at dersom de norske
styrkene trekkes ut, så vil også den
lokal.e befolkning reise fra området.
Dette gode forholdet er blitt ytterligere
styrket i tiden etter den israelske in
vasjon. Ikke desto mindre er det i
israelske massemedier, bl.a. i Jerusalem
Post og israelsk TV, forsøkt skapt det
inntrykk at det eksisterer et motset
ningsforhold mellom nordmennene og
lokalbefolkningen, og at innbyggerne
gjerne ser at NORBATT blir trukket ut
av området. På lokalt hold er det også,
spesielt fra major Haddads falangist
styrker, vaert gjort fors~k på, ved ulike
former for trusler, å sette vondt blod
mellom nordmennene og den lokale
sivilbefolkning. Hittil har det ikke lyk
kes, og befolkningens Ønske om at
nordmennene skal forbli i området er
blitt ytterligere styrket de siste ukene.

Imidlertid innser de at nordmennene
før eller siden vil forlate området.

- Det har alltid eksistert et godt
forhold mellom de norske soldatene og
den lokale befolkning i våre landsbyer,
sier Mohammed Hasini, folkeskolelaerer
i Hebbarie, og medlem av den lokale
administrasjonskomite for fordeling av
matvarer. - Det Øves riktignok et visst
press på oss for å få oss til å unnsi
den norske bataljonen, men såvidt jeg
kan forstå har dette presset tvertimot
forårsaket at båndene mellom folk her
i området og nordmennene er blitt ytter
ligere styrket. F. eks. tror jeg ikke at
det finnes et eneste menneske her i
Hebbarie som Ønsker at nordmennene
skal forsvinne. Til det er de venn
skapsbånd som er knyttet til nordmen
nene for sterke. Da finner vi oss heller
i trusler fra krefter som vil ha nord
mennene bort. De norske soldatene er
våre venner, og vil ha dere blant oss,
sier Mohammed Hasini til slutt.

I byen Ebel es Saqi har befolkningen
vaert under et meget sterkt press av
major Haddads folk. Ebel es Saqi er
nabobyen til Marjayoun - Haddads
"residensby". Avstanden er bare 3-4
kilometer. Sett med Haddads plyne er
det vel noe bittert at han ikke har
adgang til Ebel es Saqi uten i fØlge med
israelske soldaler. Det er UNIFIL som
har gitt denne bestemmelse.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Muhammed Hasini vil gjerne at
nordmennene skal vaere i Libanon og
Hebbarie fortsatt.•

Kjell leonardsen fra Vestvågøy er
sanitetsmann i tropp 2, Kp A, og har
også mangesivile pasienter.



LANDSBYENE I
Innenfor det norske ansvarsomradet,

det vil til daglig kaller NORBATT AO,
finnes det en rekke større eller mindre

landsbye som vi skal presentere i dette
nummer av Blue Beret. Opplysningene
om - landsbyene og innbyggerne er
hentet fra forskjellige kilder. Enkelte
opplysninger kanskje ikke helt korrekte
da det er vanskelig, for ikke a si umulig
a kontrollere vara kilder. Men vi tror

at denne presentasjonen av NORBA TT
byene vil gi et tilnaermelsesvis riktig
inntrykk av forholdene.

Vi begynner med.
FERDISS

Ferdiss har en fredelig historie bak
seg, som .er uvanlig i denne krigsherjede
delen av Libanon. Byen er stort sett
blitt spart for kamphandlinger, selv om
det ved enkelte anledninger er blitt
skutt med artilleri mot byen.

Byen har omlag 500 innbyggere, som
alle er fredelige drusere som blir
respektert av alle. De omlag. 75 hus
standene i landsbyen driver alle med
jordbruk og husdyrhold og de ovrige
produktene gar stort sett i sin helhet
til eget forbruk. Eneste unntak er oliven
produksjonen som betyr svart mye for
Ferdiss. En normal olivenhost er pa vel
70000 kg. Ferdiss-innbyggerne dyrker
videre appelsiner, valnotter, korn og
gronnsaker.

SDm sa mange andre steder i omradet
er det lite med arbeid. Derfor reiser

Ferdiss

flere fra Ferdiss vinterstid pa sesong
arbeid.

HEBBARIYE

Hebbariye er en typisk arabisk landsby.
Om sommeren er innbyggertallet pa
omlag 2700 innbyggere, men minst 1000
av disse forlater byen om vinteren. De
fleste for a ta seg sesongarbeid, men
mange for skolegang.

Niiringsgrunnlaget i Hebbariye er

Hebbarie

spinkelt, Det karrige fjellandskapet
utnyttes imidlertid sa godt at landsbyen
er omtrent selvfoq,ynt med kjott, korn
og gronnsaker. Som i mange andre
landsbyer i omradet er olivendyrking
meget viktig. Omlag 15000 oliventrar
blir hostet av innbyggerne i Hebbariye,
som forovrig har to ol,ivenpresser.
Oljen blir omsatt bade i Chtaura og
Beirut.

Men ikke alle i denne landsbyen er
opptatt av olivendyriking, husdyrhold
og jordbruk. Flere familier lever av
handtverk og byen har videre flere
butikker som gir et sikkert utkomme
til flere familier.

Som Ferdiss har ogsa Hebbariye vart
spart for de helt store kamphandlinger,
men granatnedslag har forekommet.
Men sammenlignet med andre landsbyer
i omradet har imidlertid Hebbariye
sluppet billig fra de mange krigshand
lingene i omradet.

I Hebbariye finner vi videre ruinen~
etter et gammelt romersk tempel.
Dette er en severdighet som sannsyn
ligvis er bygget for godt og vel 2000
ar siden.

RACHAIY A EL FOUKHAR

Krukkebyen er den mest odelagte og
sundskutte landsbyen innenfor NORBATT
AO. Engang bodde det omlag 1500 inn
byggere i byen, men idag er det bare
150-200 igjen i ruinene. Flere av disse



AO

lever under noksa kummerlige kar.
Leirkrukkeproduksjon har flere hundre

ars tradisjon i Rachaiya el Faukhar.
Etter qan israelske invasjonen i 1978
var det i den forste tiden sa som sa
med pottemakeriet, mens det i sommer
har det vart full produksjon ved de
seks-syv "fabrikkene". Tilsammen er
det syv familier som driver pottemakeri
i denne landsbyen og hver familie har
sin egen fabrikk. Hver av disse lager
fra 10000 til '40 000 ~Irukker i lopet av
vel fire hektiske sommermaneder, som
er produksjonsperioden. Nar dette -leses
er sesongen omtrent over sa de som
skal sikre seg Rachaiya-krukker rna vare

raskt ute. I sommer er det laget omlag
250000 krukker i Rachaiya. Rachaiya
krukkene er svart populare over hele
Midt-Osten fordi de har den egenskapen
at de holder vannet kaldt selv om krukka
blir staende i skala over et lenge
tidsrom. Akkurat dette rna jo kunne
sies a vare en meget nyttig egenskap
i et land hvor sol og varme dominerer
mesteparten av aret.

Innbyggerne ; Rachaiya tilhorte flere
forskjellige kristne religioner som
romersk-katolske, romersk-ortodokse og
protestanter, som hver hadde sin egen
kirke i landsbyen.

De som lever i Rachaiya idag henter
sitt utkomme i jordbruk, krukkeproduk
sjon og litt handel. Men jordbruks-

Rashaya el Fouchar

virksomheten er langt fra hva den en
gang var. Store deler av den dyrkbare
jorda ligger nu brakk. For krigen brot
ut blomstret handelen i Rachaiya el
Faukhar. Da var det faste markedsdager
med stor virksomhet, men dette er det
nu slutt pa.

KAFR HAMAM

Kafr Hamam er en typisk libanesisk
landbruksby. Med meget fa unntak lever

Ebe\ es Saqi

de omlag 500 innbyggerne i byen av
den avlingen landbruksvirksomheten gir.
Geiter og storfedrift og omlag 1500
produktive olivetrar horer ogsa med i
bildet. Oliven er ogsa det eneste som
omsettes pa markedet. De andre pro
duktene er til eget behov.

For stridighetene brot ut i omradet
bodde det omlag 1000 innbyggere i Kafr
Hamam, men idag er bare halvparten
tilbake. Under den israelske invasjonen
i 1978 var det store kamphandlinger
omkring byen, men Kafr Hamam fikk
langt tidligere smake pa krigens redsler.
Alt i 1970 ble omlag 40 hus i byen
odelagt under heftige bombeangrep.

ESEL ES SAQ\
Landsbyen hvor NORBATT har sitt

hovedkvarter kjenner vel de aller fleste.
Ebel es Saqi skiller seg mye ut fra de
andre byene i vart AD. For krigen var
den en rik og blomstrende landsby med
vel 1500 innbyggere og i denne perioden
ble det omsatt oliven, kjott, frukt ')g
grønnsaker pa flere forskjellige markeder.
Sa sent som i 1975 ble det for ek
sempelomsatt frukt og gronnsaker for
700000 libanesiske pund - en anseelig
sum etter libanesiske forhold.

Ebel es Saqi var for krigen et slags
senter for omradet rundt. Pa den tiden
var det bade bibliotek og et lokal
historisk museum i byen.

Men krigshandlingene, spesielt i
1978, gikk meget hardt ut over Ebel es I~



Saqi. Folket flyktet nordover til Beirut
og andre starre byer De kulturelle
samlingene ble odelagt og hvert eneste
hus fikk tildels store skader etter de

harde krigshandlingene
Men da norske FN-soldater rykket inn

i Ebel es Saqi i april 1978 var det
enkelte av landsbyens innbyggere som
fattet nytt hap. I alle fall var det flere
som flyttet tilbake og begynte straks
a sette i stand sine tidl igere hjem. Idag
bor det omlag 300 mennesker i byen,
men stadig flere har tanker om a vende
tilbake, noe som sa avgjort er UNIFIL
og de norske FN-styrkenes fortjeneste.
Bataljonsledeisen har spesielt det siste
halvaret merket en stor pagang fra sivi le
som vil ha tilbake de husene vi idag
leier. Pa si kt kan en derfor regne med
at innbyggertallet i landsbyene rundt om
i NORBATT AO vil stige.

CHEEBA

En me~et interessant og spennende
by. Alle som har anledning bor etter

Cheeba

var mening avlegge denne byen et
besak i lapet av perioden. Cheeba er
den storste av NORBATT-byene og ligger
pa omlag 1400 meters hayde inne i
fjellene i grensestraket mellom Libanon,
Syria og Israel. Fol ketallet er pa
12-13000, men i lapet av sommeren
vokser innbyggertallet med 5000. Grun
nen til dette er at en rekke Cheeba
beboere arbeider i Saudi-Arabia, Kuwait
og 'Emiratene og i ferien vender de
alltid tilbake til denne merkelige byen
oppe i fjellene. Hver sommer kommer
det for eksempel 300 biler til Cheeba
bare fra Kuwait! Det forteller litt om

tilstrammingen.
Cheeba er kjent som smuglerbyen.

Smugling, eller' import og eksport som
innbyggerne kaller det, har meget lange
tradisjoner. Inntil for 25-30 ar siden var
smugling niiringsvei nummer en i
Cheeba. Da ble det smuglet hasj fra
Baalbek-omradet til Syria og derfra
videre til Jordan Egypt og andre arabiske

land. Det smugles og sa idag, men det
er ikke hasjen som dominerer. Ameri
kanske sigaretter, TV-apparater, stereo
anlegg, radioer og annet elektrisk utstyr
fraktes pa esel ryggen over til Syria i
ly av morket. Inne pa s)lrisk grunn
lastes varene for a gi plass til andre
varer som skall inn i Libanon. Tepper
og tekstiler har dominert. ,

Cheeba er idag den rikeste byen i
hele Sar-Libanon. Siirlig tjener de som
arbeider i de arabiske olje-landene
meget bra. Det sies at en av disse har
bygd seg et hus i Cheeba til 1. million
libaneserpund, der hver harldhugget sten
kostet 15 dollars!

Men og sa fruktdyrking gir god av
kasting oppe i fjellene. Hvert ar pro
duseres det ca. 300 000 kasser epler
der oppe. 90 prosent av befolkningen
lever av jordbruk og fruktdyrking og
feavl. Omlag 10 000 geiter krabber rundt
om i liene og fjellene. Byen har videre
en noksa stor handelsstand.



PASS PA HELSA: VANN. SALT OG PERSONLIG HYGIENE.

I•

Personellet i NORBATT IX er nå på

plass rundt om i ansvarsomrrådet. For de
aller alIdier fleste betyr omplaseringen
fra 'norsk til libanesisk miljØ en total
omstilling, ikke bare kulturelt og miljø
messig men også i hØyeste grad
helsemessig.

Møte med Libanon kan' for mange få
ubehagelige konsekvenser i form av
ikke minst fordøyelsessykdommer, men
også det tørste bekjentskapet med sub
tropisk solskin og ikke minst lokale
krypdyr kan wå ubehagelige, og da i
enkelte tilfelle farlige f,ølger.

Blue Beret har derfor henvendt seg
til bataljonslegen, major Dag Kaare, og
bedt ham oppsummere en del nyttige
huskeregler som kan vaere greie å ha
for øye i den daglige tjenesten, og som,
dersom de bli r fulgt, kan bidra til å
gjore tilvaereisen i Libanon mer be
h/lgelig uten altfor mange av de plagene
som er så lette å pådra seg.

- Stikkord i denne forbindelse er

rikelig tilførsel av vaeske, samt en
omhyggelig personlig hygiene, sier dr.
Kaare. - Dersom vi har dette for øye
hele tiden har vi allerede gode sjanser
for å unngå en av de mest utbredte pla
gene som er kjent under navnet Jallamave,
en tarminfeksjon som forårsaker en
kraftig diare og oppkast, med hodepine
og feber, og som rammer en stor del
av personellet en eller flere ganger
under oppholdet her nede. Men med en
smule omtanke av den enkelte lar det

seg gjøre a unngå denne lidelsen, som
vanligvis ikke kan sies å vaere noen
livstruende sykdom, men i alle fall
meget ubehagelig for den som rammes.

Rikelig tilfØrsel av vaeske, og da i
første rekke rent vann, er meget viktig
i dette klimaet, sier dr. Kaare. Pa varme

dager bØr vi drikke 3-6 liter, ja gjerne
opp til 10 I iter vann dersom vi har
arbeid eller annen aktivitet som med

fØrer mye svetting. Men det er ikke
hvilke som helst vann som kan drikkes.

Bare renset og klorert vann på de dertil
merkede drikkevanstankene, eller vann

på flasker k16pt på kantina eller i
"jalla-sjappene", kan drikkes. Vann fra
tankene på taket, eller fra lednings
nettet må ikke brukes uten å vaere

kokt i 10 minutter på forhand. Det vil
i praksis si at det ikke er brukbart.
Heller ikke kan det uten videre brukes
til kaffe. eller te. Det er jo ingen som
koker kaffen iiO minutter. I så fall ville

antagelig kaffen bli udrikkelig.
Dette gjaldt vann ti I innvortes bruk.

Men også til utvortes bruk ma det
vises en del aktsomhet. Således må en
ikke bade i f. eks. Hasbani River. Her

er mulighetene for å fa gulsott tilstede
samtidig som vannet her inneholder
ikke sa rent fa tarmbakterier. Likeledes
vil dr. Kaare anbefal at det blir brukt

rent vann til tannpuss. Riktignok mener
tannlegen at bakteriene i munnhulen
tar knekken på de bakteriene som matte
finnes i jallavannet, men om man
bruker rent vann her, sa gjol' man i alle
fall ikke noe galt.

Nar det gjelder invitasjoner fra sivil
befolkningen kan det oppsta problemer.
Sivilbefolkningen er stort sett meget
vennlig innstilt overfor FN-soldatene og
benytter naer sagt enhver anledning til
a invitere pa kaffe og/eller mat. Det
er selvfØlgelig hyggelig, og i de aller
fleste tilfellene går det fint. Men det
kan forekomme at f.eks. kaffe eller te
blir kokt av vann direkte fra vannkranen,
og det k a n forårsake tarminfeksjoner.
Likeledes kan kjØtt eller kj(1ttvarer som
ikke er helt gjennomstekte forarsake
trØbbel. Det finnes ingen fastlagt pro
sedyre for hvordan den enkelte skal
opptre nar han blir invitert hjem til
sivilbefolkningen. Det ma blir opp til
den enkeltes dØmmekraft. Det er viktig
a beholde et godt forhold ti I sivi 1

befolkningen og unnga a sare dem, men
det er ogsa viktig a unnga mavetrøbbel
og andre besvaerl igheter.

Nal' det gjelder gatekjøkkener rundt
om f AO vil ogsa batajonslegen mane
til forsiktighet. Mange av etablisse
mentene tilfredstiller ikke de helt ele

mentaere hygieniske krav, og mange
steder løper man en stor risiko for
tarminfeksjoner ved a innta f. eks. ikke
gjennomstekte hamburgere. I alle fall
bør man sørge for at eventuelle ham
burrgere men matte innta pa slike
steder er skikkelig gjennomstekte.

Nar det gjelder frukt og gronnsaker
pa det sivile marked ma man ligge unna
frukt som baer, epler moreller, plom
mer osv. eller frukt som spises med
skallet pa. De ma vaskes og klores
grundig for bruk. Nar det gjelder appel
siner, sitroner, bananer osv. frukt som

skrelles for de spises er det ingen
spesielle restriksjoner. De kan spises
uten videre.

Ogsa den personlige hyiene ma vies
oppmerksomhet. Spesielt ciktig or det a
vaske hendene før hvert maltid og etter
toalettbes,Øk, og ellers ta d \.J sj sa ofte
man har anledning til det.'

Likeledes vil bataljonslegen gjerne
understreke betydningen aven grundig
oppvask. Rundt omkring i de mange
mindre kjokkenene i AO kan det nok
enkelte ganger blir slurvet en del, men
regelen er at man skal ta oppvasken

sa fort som mulig, videre at man bruker

i alt fire vann. FØrst vaskes bestikket
i rent sapevann, deretter skylles det
varmt vann. Deretter skal det ligge i
lunkent klorvann i 10 minutter, og derpa
skal det skylles i varmt vann. FØlger
man denne prosedyren vil man i alle
fall ikke risikere a fa iseg skadelige
bakterier den veien.

Men skulle ulykken, tross alle for
holdsregler, vaere ute og man far
jallamave er det igrunnen ikke sa mye
man kan gjøre med det. Symptomene
er sa klare at man aldri er i tvi I om at

det er jallamave man har fatt. Det
eneste man kan gjore da er a slutte a
spise vanlig kost, og istedet innta
30-60 kulltabletter om dagen, samtidig
som man inntar tilstrekkelig vaeske.
Etter noen dager kan man forsoke seg
frem med noe tørr kjeks etterhvert som
formen bedrer seg. Alkohol bor man
holde seg unna i denne tiden. Ja, man
bør i det hele tatt vaere forsiktig med
alkohol i varmen. Alkoholen har den

vi rkni ng at den kan bidra ti I a tprre, ut
kroppen. Dette i ti Il eg ti I svetti ng kan
da bevi rke et vaesketap som kan fa
kjedelige konsekvenser.

I forbindelse med svetting og vaeske
tap, blir det ogsa understreket at man
ma sørge for a tilføre kroppen salt
f. eks. i form av salttabletter for a

kompensere det saltet kroppen kvitter
seg med gjen nom svetting. Dersom
man salter maten godt skulle det ikke
vaere nødvendig med salttabletter, el
lers bør man nok spe pa med 2-3 salt
tabletter bortimot hver dag.

Den sterke solen pa disse bredde
grader kan ogsa by pa problemer den
første tiden. Det man skal ha klart for

seg at solen stan høyere her oede og
tar kraftigere. Dersom man ikke passer
pa a bare sole seg i mindre doser kan
man fa ubehagel igheter og problemer
med nattesovnen. Men dersom man

viser måtehold og i begynnelsen benyt
ter en solkrem med beskyttelsesfaktor
f. eks. 6-7 skulle det ikke vaere noen
g runn ti I i kke a fa den ettertraktede
brunfargen i løpet av ikke sa altfor
lang tid.

- Dersom man bruker litt fornuft

om omtanke er det ingen grunn til at
man ikke skulle ga et behagelig opphold
her nede i Syd-Libanon og komme hjem
i minst like god form som da man dro
nedover, slutter dr. Kaare.



Jan E. Olsen far sine sprØytestikk av
Anne A. Erikstad (t.v.) og Margit
Kristiansen. Til hØyre søster Liv Aarset.

Inn
trykk fra
Inn
rykk
De fleste møtte pa SØr-Gardermoen

for fØrste gang, mens enkelte plukket
fram "vet~ran-Iua" fra baggen og festet
FN-stripen over venstre brystlomme pa
arbeidsjakken. men felles for samtlige:
de skulle tilbringe det neste halve aret
i Libanon og i fredens tjeneste. Som
vanlig var det mange som Ønsket FN
tjeneste, og ikke alle fikk positivt svar
pa sin sØknad. Men heller ikke denne
gangen kom en ned pa det som er
Ønskelig nar det gjelder rekap. Sjef for
FN-kontoret kaptein Per Christensen
Ønsket 10 prosent rekappere, men det
viste seg vanskelig a fa rekap-prosenten
sa .Iav, og 16-17 prosent fikk rekap.

Avdelingsperioden i Norge ble kort
og hektisk. Programmet for de tre ukene

Utfylling av reiseregninger hØrer med
på en innrykksdag. Her er det Hakon
Johansen som passer på at alle postene
blir riktig utfyllt.

var "stramt" lagt opp, og for a komme
gjennom hele programmet pa en fors
varlig mate måtte ogsa lørdagene tas
til hjelp.

Det ble under avdel ingsperioden lagt
stor vekt pa vapentjeneste og spredt
orden (herunder patruljetjeneste, tje
neste pa OP og CP og opptreden ved
kontakt med "armed elements"). Opp
treden og holdningsskapende disipliner
ble det egsa lagt betyde Iig vekt pa.

Vare billedglimt fra Sør-Gardermoen
viser situasjoner fra innrykksdagen.
Vanligvis bruker denne dagen a vaere
den en gruer mest for. KØstaing, venting
her og der, tannlegebesok og sprøyte
stikk.

- Passer denne mon tro? Mye utstyr
skulle tilpasses forste dagen.



FORNOYD FØRSVARSMINISTER

MinesØking, evakuering av sarede,
CP-tjeneste, personell radar og skytetje
neste. Forsvarsminister Anders Sjastad
fikk oppleve en god del av FN-soldatens
hverdag da han inspiserte NORBATT IX
pa Sør-Gardermoen tirsdag 11. mai. Og
forsvarsministeren uttrykte stor til
fredshet med det han fikk se.

- Siden 1978 har norske FN-soldater

gjort en kjempeinnstas i fredens
tjeneste i Libanon, og jeg er overbevist
om at de 990 befal, korporaler og menige
som utgjør den norske kontingenten,
NORCON, vil gjore en like god jobb.
Den iver og fagkunnskap soldatene
viser, lover meget godt. sa Sjastad
etter sin inspeksjon.

Forsvarsminister Anders Sjastad og
hans fØlge, bestaende av DK-sjef general
major Magnus Breilid, FDI-sjef oberst
Ole J. Hald og sjef Brig S Zacharias
Bacher ble vist rundt pa SØr-Gardermoen

og Sessvollmoens skytefelt av oberst
Rolf Stein, som er sjef for den norske
FN-bataljon IX.

- Den norske deltakelsen i UNIFiLs

fredsbevarende styrker i Libanon er en
god anvendelse av norske midler, og
det er helt klart at vi ma legge opp til'
fortsatt engasjement i Libanon. Jeg er
overbevist om at en uttrekking av
FN-styrkene vil medfØre en betydelig
storre konflikt, sa Sjastad. Han trakk

og sa fram de positive sidene det norske
FN-engasjementet har for mob-haeren.

- Mannskapene som tjenestegjør j

Libanon tilegner seg en rekke kunn
skaper og ferdigheter. Ting som har
stor betydning for den generelle bered
skapen i Norge, sa forsvarsminister
Sjastad.

Forsvarsministeren fikk se FN-soldater

som kunne sine ting, og programmet

var effektfullt lagt opp fra MEDEVAC

med ulende sirener og godt sminket
markljr ti I en meget hO'rbar demon
strasjon av USE OF FORCE. Forsvars

minister Anders Sjastad var da ogsa
meget godt fornØyd med det han fikk
se i løpet av de nermere 3 timene in
speksjonen pa Sør-Gardermoen varte.

Forsvarsminister Anders Sjastad var
meget godt fornøyd med sin inspeksjon
av NORBATT IX pa Sl1r-Gardermoen. Pa
DiIdet ses fra venstre BN-Iege major
Dag Kaare, sjef for stabs kp. major
Arne Vagseter, forsvarsminister Anders
Sjastad, FDI-sjef oberst Ole J. Hald,
sjef Brig S Zacharias Bacher, sjef
NORBATT IX oberst Rolf Stein og DK-sjef
generalmajor Magnus Breilid. Her er det
sanitetspersonell som viser hurtig eva
kuering av sårede.*



Skolopenderskorpion

SLANGER OG SKORPIONER.
Den varme arstid er høysesong for

store og sma kryp som kan vaere bade
ubehagelige og farlige om man ikke
tar de nØdvendige forholdsregler. De
aller fleste av oss har sikkert fra tidli
gere FN-veteraner fatt servert skrekk
historier om bade slanger og skorpioner.
De aller fleste av dem er muligens en
smule overdrevet, men vi vil ikke unn
late a bringe en redegjorelse, skrevet
av tidligere lege i NORBATT, dr. Inge
Glambek. Disse huskereglene kan vaere
nyttige om vi skulle vaere sa uheldige
a stifte naermere bekjentskap med en
Palestinian Wiper eller en eller annen
form for skorpion.

PALESTINIAN VIPER:

Den eneste farlige slangen i omradet.
Den kan vare av alle storreiser opp til
160 cm, det siste riktignok heller sjelden.
Fargene kan variere, monsteret pa
ryggen er uregelmessig' oppdelt, oye
spaltene vertikale, og halens spiss et
godt stykke fra kloakkapningen. Bittet er
som regel dobbelt og gir tilsammen
4 sma sar, tydelig to og to uavhengige
av hverandre. Det blar ofte rikelig fra
bittet, som ellers gir hurtig hevelse og
blatarging av huden rundt.

TILTAK: Hev den skadde legemsdel.
Bind om ovenfor bittet slik at venene
stoppes, men pass pa at pulsen likevel
er folbar. Immobiliser bittet med spjel
king og ta tre ormetabletter (Prometazinj
Prednisolon.

Dette skal finnes i sanitetsveske for
lag. Bring pasienten hurtigst mulig til
lege med pasienten helt i ro. Men husk
at det er ingen grunn ti I panikk. Det gar
minst 2-3 timer for det er fare pa ferde.

SKORPION:

Det finnes to typer i omradet - den
gule og den sorte. Den gule er den klart
farligste, mens den sorte er den van
ligste. Den giften skorpionene har er
en nervegift som gir utstralende smer
ter, lokale kramper og en sjelden gang
lammelser-ogsa dette lokalt.

TILTAK: Ogsa her skal hvis mulig,
veneblodet stoppes med en lett tourni
quet. NB: Folbar puls nedenfor om
bindingen. Ta to ormetabletter og sa
til lege sa hurtig som mulig. Dersom
det er langt til lege og at det er

Svart skorpion

sanitetsmann narmere, sa har flere av
disse lokalbedovelse. Og smertene kan
lindres oyeblikkelig med 112-1 Xylokain
eller Lidokain satt direkte i innstikk
punktet vel % cm dypt. Ellers skal ogsa
her den skadde legemsdel immobiliseres
for transport til lege eller sanitetsmann.

SKOLOPENDERSKORPION :

Dette er et mere skrekkinngytende
enn farlig kryp, men de biter seg fast
med alle beina og kan vare bade vonde
og vanskelige a fa av. Som aftes ma
en lege eller en sanitetsmann skrape
eller plukke ut deler av beina. Men
mange av skolopenderne slipper hvis
det helles bensin eller sprit over. Dat
som er viktigst nar det gjelder disse
dyrene er a fa rengjort sarene godt.
Sorg for a fa fjernet alle rester av klor
samt a behandle i flere dager med
antibakterielle salver eller pudder for
a hindre infeksjon. Ta ellers to ormeta-

Palestinian Viper

Gul skorpion

bietter i disse tilfellene ogsa, men det
er ikke nodvendig å oppsake lege
dersom man selv far fjernet alle delene
av skolpenderen.

HORNET (Kjempeveps) :
Som aftes svart ubehagelige, men

ikke direkte farlige stikk. Giften er
basisk, sa litt av smertene kan lindres
ved å applisere en syre (eddik, sitron
o. 1) lokalt. Ta to ormetabletter og hold
den kroppsdel der stikket sitter mest
mulig i ro. L0kalbedovelse kan her som
for skorpionstikk vare smertestillende.

De fleste andre stikkende og bitende
slanger og innsekter i området er
ufarlige, selv om de selvsagt kan vare
ubehagelig nok.

Tilslutt et godt råd: Drikk ikke aven
colaboks som har stått ute uten at du
er helt sikker på at det ikke er veps
eller bier nede i boksen. Et stikk i mun
nen eller halsen kan vare farlig.



TANKER ETTER EN INVASJON

Ivar Jostein Saether fra Surnadal

forteller om de inntrykk han sitter igjen
med etter el ha opplevd den israelske
invasjonen i Libanon.

er vanskelig a si - kanskje litt hardere
og mer uber~rt av det som foregår
rundt oss.

- En ting er i alle fall helt sikkert.
Jeg gleder meg kolossalt til a komme
hjem til mine egne i Norge. Etter a ha
vort igjennom noe slikt som vi i
NORBATT IX fikk oppleve er det klart
at en vil fØle en ekstra glede av a
møte sine kjaere igjen. Pa samme måte
vil nok alle de som har hal'.4sine kjaere
i Libanon denne vanskelige tiden f,~le
det pa samme mate, sier Saeter.

-. Da jeg reiste nedover for a
tjenestegjøre i den norsk~ FN-styrken
var det for a gjøre en jobb for fred.
Jeg kan ikke legge skjul pa at mo
tivasjonen for tjenesten ikke er den
samme i dag som da vi reiste, men det
er klart at sa lenge vi hW en jobb a
utføre ma vi alle legge vekt pa a fa
denne best mulig gjort. Det er fan
tastisk rØrende a se det gode forholdet,
vi har til sivilbefolkningen i -vart AO.

- Nar jeg na kan se tilbake er det
helt klart for meg at god og riktig in
formasjon er den beste velferd. A sitte
i GAUPE uten a vite hva som foregar
utenfor kan lett bli en stor belastning.
Det er lett a trekke sine egne kon
klusjoner, a hØre pa rykter og tro pa
ting som ikke har noe med den r.eelle
situasjon a gjore. NORBATT radio gjorde
en god og meget viktig jobb med a
spre informasjon, men jeg mener at
enda hyppigere informasjoner had'de
vaert pa sin plass. Gjerne mere infor
masjon om det som foregikk innen vart

eget AO. Sma hendelser er kanskje
ikke sa viktige i den store sammenhe'ng
i en krigssituasjon, men for soldater
som sitter i beskyttelsesrom kan de

,sma nyheter bety vel sa meget som de
store, sier Saether.

- En ting er i alle fall helt sikkort.
Jeg har laert mere om Iivet i løpet a\
3-4 dager enn jeg har gjort i løpet al

33 ar. En laerdom som nok 'vil bli gOt

a ta med seg senere, sier Ivar Josteir
Saeter.

svaert mye pa hvi Ike tanker' min kone
og mine naermeste gjorde seg opp.
Faktisk var dette en av de største
pakjenningene for meg, Selv om gra
natene fallt ned sa naer at jorden ristet
visste vi jo at vi hadde det etter for
holdene godt. De hjemme matte leve i
uvisshet helt til det fØrste brevet
havnet i postkassa.

Ingen som ikke tidligere har opplevd
krig kunne vel foresti Ile seg hvordan
det ville bli. Men selv om det hele
virker meningslØst pa oss som nermest
har sittet som "tilskuere" har det gitt
meg en erfaring og opplevelse jeg i
dag ikke ville ha vaert foruten. I de
trange GAUPE-rommene ble det knyttet
usynlige band mellom hver enkelt.
Band som er sterke og som vil holde.

Il Men dØgnene i beskyttelsesrommene
ble lange og harde for de aller fleste.
Det var trangt og ukomfortabelt, og
hadde tiden vi la i dekning strekt seg
over et lengre tidsrom ville nok langt
flere fatt problemer. Det var en rar
foleise a ligge helt innpa hverandre i
GAUPE og hØre granater falle. Jeg vil
ikke gi meg ut for a vaere noen men
neskekjenner, men jeg syntes a kunne
merke forskjell pa de jeg var sammen
med fra dag til dag. Jeg tror heller ikke
at jeg er helt den samme i dag som
den dag jeg kom til Libanon. Hvordan

- Da de første granatene fallt, de
forste skuddene ble avfyrt og de fØrste
stridsvognene kom kjørende var det
vanskelig a forestille seg hva de neste
dagene ville bety for hver enkelt av
oss i NORBATT IX. Timene i GAUPE
rom ble til dager og flere dØgn, og det
ble mer enn nok tid til a tenke. Tan
kene gikk hjem til Norge. Hvordan hadde
familien det? Hva ble skrevet i aviser
99 sagt i massemedia? SpØrsmalene
ble man;ge men svarene fao Nar en na
kan se tilbake pa det som skjedde i
"var del" av Libanon i begynnelsen av
juni er det med en følelse av a ha
opplevd noe som vil sitte i minnet i
svaert lang tid. Utvilsomt en opplevelse
og en erfaring som pa sitt vis har vaert
laererik. Jeg har fatt sett og fØlt pa
kroppen hvor godt vi egentlig har det
hjemme i Norge.

Ivar Jostein Saeter fra Surnadal pa
NordmØre er bare en av de mange tusen
FN-soldater som fikk oppleve Israels
innmarsj i Libanon. De tanker og me
ninger hver enkelt av oss har gjort seg
opp, er nok svaert mange og forskjel
lige.

- Da vi satt i matsalen og fikk
ordre om straks a begi oss til vare
GAUPE-rom var det hele nesten uvirke
lig. Da jeg sØkte om tjeneste i Libanon
visste jeg jo at situasjonen mellom
partene i omradet bade var 'spent og
vanskelig, men jeg trodde ikke at noe
slikt kunne skje. Det var pa en mate
lett a innbille seg selv at det ikke ville
bli krig i Libanon i lØpet av de seks
manedene vi sto forran, I dag vet vi
bedre!

- Selv om jeg blir kallt "bestefar"
av de andre i saniteten er jeg ikke
gammel nok til a ha opplevd krigan
hjemme i Norge. Hva krig egentlig er
fikk jeg oppleve da granatene fallt rundt
oss i Ebel es Saqi. Hvor kort vei det er
mellom liv og dØd i krig fikk jeg oppleve
da granaten som drepte var kammerat
Erling Robert fallt. Da gikk det virkelig
opp for meg hva som var i ferd med
a skje. Tankene kom, og ingen kan vel
i dag med handen pa hjertet si at de
ikke var redd da det sto pa som verst,
sier Saeter.

- Tankene gikk mer og mer til de
hjemme. Hvordan hadde min kone og
mine to barn det? Tross alt satt vi
noksa trygge i vare GAUPER, mens de
som hØrer oss til hjemme i Norge satt
i uvisshet foran radio og TV. De hadde
det nok på et vis langt verre enn oss
som satt midt oppe i det. Jeg tenkte

*



AVSLUTTER FØRSTEGANGS
TJENESTEN I LIBANON

- Klart jeg er kjempeglad for a fa
avtjene de siste to manedene av fØrste
gangstjenesten i Libanon! Olav Selle
vold fra Bergen skulle "dimme" 7. juli,
men bestemte seg sammen med to
andre kammerater for a søke om
FN-tjeneste.

- Jeg trodde innerst inne at det
ville bli vanskelig a fa innvilget sØk
naden, og ble desto gladere da svaret
fra FN-kontoret kom. Det ble JA bade

til meg og de to andre fra kompaniet
i GP som s~kte. Og det ble litt ~av en
overgang fra kassernelivet nord for
Polarsirkelen til sola og livet i Libanon,
sier Sellevold.

Agronomen fra Bergen tjenestegjør som
gevaersoldat i 1 tro kp. B, og vi traff
Sellevord pa 4-8 CP. Noen skritt fra
"Blue-line" og med god utsikt til de
nermeste Haddad-stillingene hadde han
sin fØrste vakt.

- Sa lenge det passerer biler gar
tida noksa fort. Det er spennende og
interessant de første vaktene. Alt er jo
nytt og forskjellig fra det jeg tidligere
har opplevd. Jeg gjorde meg jo opp et
bilde av landet, menneskene og for
holdene fØr jeg dro nedover, og stort
sett har dette bi Idet stemt med de

virkelige forholdene. Jeg ble mest
overrasket da vi landet i Beirut og
reiste gjennom hovedstaden - jeg
hadde ikke ventet meg byen slik. Jeg
trodde rett og slett ikke at byen var sa

herjet og merket av krigen, sier SeIle
vold.

- SØkte du tjeneste i Libanon kun
for a slippe siste delen av fØrste
gangstjenesten, eller var det andre
motiver som "trakk" deg til det vesle
landet ved Middelhavet?

- Militaertjenesten ble jo forlenget
med fire manmler, og det a slippe de
to siste manedene ved GP var i grunnen

ikke sa mye i mine tanker da jeg søkte.
Eventyrlyst var - og er - den største
'grunnen. Og sa litt for pengenes skyld

da, legger sellevold til.
- Planer om rekap?
- Far fØrst se hvordan jeg liker

meg, 0(1 sa har jeg venninde hjemme i
Norge ·som venter. Men jeg far se.
De fØrste dagene har i alle fall gitt
meg et godt inntrykk bade av tjenesten
og forholdene i Libanon, sier Olav
Sellevold.

Olav Sellevold fra Bergen fikk avtjene II
de to siste manedene av forstegangs
tjenesten i Libanon.



HYGIENELAGET

" JALLAMAGENS"

STORE FIENDE

NORBATTS hygienelag er "jalla-
magens" verste fiende. Laget, som
bestar av veterinaer, hyggiene-offiser,
veterinaer, assistent og 3 hyggiene,
assistenter / sjafØrer foretar regelmessige
kontroller av hygienen rundt omkring i
hele vart AO. Kjøkken, forleggninger og
vann blir kontrollert, og heldigvis er det'
ikke for mye a sette fingeren pa av
hygienelaget.

- Stort sett er soldatene flinke til

a passe pa hygienen. Personlig hygiene
er svaert viktig her i Libanon, men det
er og sa av stor betydning av hygienen
er god bade i de enkelte forleggninger
og spesiellt der det tilberedes mat. sier
hyggiene, offiser Christian Li Ilo fra
StjØrdal.

Hver uke tar hyggienelaget vann
prØver av drikkevannet ved de enkelte
avdelinger.

- GenerelIt er vannet bra, men det
hender at vannet enkelte steder ikke

er sa godt som det burde vaere. Det er
fØrst og fremst urene vanntanker som
er arsaken til at vannet blir darlig. Alle
tanker som brukes ti I dri kkevann bør
tømmes og rengjøres godt en gan.::.; i
maneden. Det er til den enkeltes fordel

at tankene holdes rene. En annen ting
som er viktig a passe pa når det gjelder
vanntanker ar at lokkene er pa. Klorert
vann som blir utsatt for lys vil fa en
algevekst som forringer vannets kvali
tet, sier It. Lillo.

Hygienelaget foretar og sa hyppige
inspeksjoner av kjØkken og spiseplasser .
De tre kompanienes ki\tkken blir inspisert
hver 14 dag, mens de mindre kjøkken
og spiseplasser ikke fullt sa off te blir
kontrollert.

- Renslighet er "stikkordet" for de
som tilbereder mat. Pa grunn av varmen
vil matrester mye raskere enn hjemme
i Norge trekke til seg innsekter. Star

oppvasken hele d'lgen vi I den trekke ti I
seg fluer, og det sier seg selv at kjøkken
og spiseplasser bØr vaere sa frie for
innsekter og sma-kryp som mulig. Mat
skal heller ikke sta fremme lengre enn
nØdvendig. Pa vare innspeksjoner kont
rollerer vi ikke bare at det er rent men

ogsa at det er ryddig, sier Li Ilo.
En ting som er viktig her nede i

varmen, men som de aller fleste slurver

med, er ned-riming av kjØleskap. Hver
14 dag b~r kj~leskapene tømmes for
mat, rimes ned, vaskes og gjøres rene.

NORBATTs hygienelag steller ikke kun
med kjØkken- forleggnings- og vann
hygiene. Brenning av kadavre og be
handling av dyr hØrer ogsa med til
dagens orden for laget. De innfØdte
brenner eller graver ikke ned husdyr
som dør, og slike kadavre blir bare
liggende pa bakken. Slike dyre kadavre
trekker til seg fluer og vil etter en tid
begynne a ga i forråtnelse. Rovdyr vil
som oftest spre smitte fra slike ka
davre utover, og det er derfor viktig at
hygienelaget far melding sa snart noen
oppdager slike dØde dyr. Laget setter
fyr pa kadavrene med en blanding av
spillolje, diesel og bensin.

- Varmen og klimaet her i Libanon
gjør at innsekter formerer seg mye
hurtigere enn hjemme i Norge, og ofte
blir disse til en stor plage. Der det er
mye av maur og fluer sprøyter vi inn
sektgift, og om noen er spesiellt plaget
av maur og fluer er det bare a ringe
til hygienelaget for a fa hjelp, sier It.
Lillo. Hygienelaget har ogsa rottegift
som kan legges ut der det er behov for
det. Foruten a drive hygiene i NORBATTS
AO, har og sa laget som oppgave a
hindre at norsk FN-personell tar med
seg smittsomme husdyrsykdommer.
Dette gjøres ved at permittenter som
skal reise hjem til Norge ma gjennom
et fotbad for de gar ombord flyeA. Det
er rettere sagt skoene som blir vasket
i kaustisk soda.

Veterinaer ass. sjt. TorbjØ'rn Strand
fra Storsteines (t.h.) og John-Erik Kris
tiansen fra Sandefjord i' ferd med a ta
vannprØver fra en av NOR BATTS mange
vannhengene.

- En ting vi i hygienelaget umulig
kan kontrollere er den enkelte manns

personlige hygiene Regelmessig vask
med varmt vann og sape er meget
viktig. God hygiene er en viktig del av
trivselen, og jo flinkere en er med sin
personlige hygiene jo større er mulig
heten til a slippe unna jallaen. SpesielIt
etter at en har vaert pa do og for en
skal spise er det viktig med vask, sier
Lillo.



normaintcoy - avdelingen
- Mens de forskjellige bataljonene
iUNIFll har fatt sine oppdrag tildels
radikalt endret etter den israelske in
vasjonen i Libanon i juni, er oppdraget
for det norske vedlikeholdskompaniet i
Tibnin, NORMAINTCOY, stort sett ufor
andret, nemlig det a reparere og ved
likeholde teknisk materiell og kjøre
tøyene i hele UNIFIL. Og det er ingen
liten oppgave. Det er ikke sa fa kjØre
toyer i UNIFil' naermere 1.500 sammen
lagt. I tillegg kommer alt aggregat
utstyr, kjøleutstyr, for ikke a snakke
om elektronisk utstyr, telekommunikas
jonsutstyr, som radio, telefon og radar,
optiske instrumenter av alle slag og
forskjelligs slags observasjonsutstyr.
Tidl igere hadde ogsa avdel ingen ansvaret
for reparasjon og vedlikehold av
velferdsmateriell , men pa grunn av
andre presserende arbeidsoppgaver er

man na fritatt for dette. Men fortsatt
har man nok av arbeidsoppgaver, og det
er ingen fare for at avdelingen vil bli
arbeidsledig med det aller første.

I tillegg til de vanlige gjØremal har
ogsa NORMAINTCOY fått arbeidsopp
gaver i forbindelse med invasjonen. Det
strØmforende ledningsnettet ble tildels
sterkt ødelagt og for a forsere arbeid
et med a fa nettet istand igjen, ble
ogsa denne avdelingen satt inn i ar
beidet. Karene gjorde en fin innsats,
og takket vaere bl.a. deres innsats er
na nettet pa det naermeste reparert.

Likeledes ble avdelingens sambands
personell satt inn i arbeidet med a
utbedre det lokale telefonnett. En ny
sentral i Tibnin vil bli satt i drift i lØpet
av kort tid, og omradet vil da bli det
fØrste i hele Syd-Libanon som vil bli
tilknyttet telefonnettet i libanon.

Presten og klokkeren i Tibnine. Fra
v. "klokkeren", leirmester I~ytnant Fritz
Olsen som hjemme i Båtsfjord i
Østfinnmark er områdesjef i
Heimevernet. og presten, major
Ole Gunnar SaebØ'. som i det sivile liv

er sogneprest hjemme på Bryne på
Jaeren.

Helt siden starten har NORMAINTCOY
vaert opptatt av et naert samarbeide
mellom avdelingen og det lokale sivile
samfunn. Som et ledd i bestrebelsen
pa et godt samarbeide har man satset
pa opplaering av interessert ungdom i
a vedlikeholde og skj,ø'tte aggregate
som er svaert nødvendige i vann
forsyningen fordi man ikke hadde
strøm til a drive pumpene. Da matte
NORMAINTCOY tre i aksjon med sine
aggregater og koble inn pa det lokale
nett slik at man fikk pumpet opp van~
til vanntakene rundt om pa takene og
pa den måte redde situasjoner som
ellers kunne blitt temmelig prekaere.

- Na rna vi ha helt klart for oss at
NORMAINTCOYs primaere oppgave er
a ivareta og vedlikeholde og reparere
UNIFlls eget materiell, sier Sjefen for

Slik møtte personellet i
NORMAINTCOV krigen, på takene ifØrt
shorts og kikkert.



som holder unifil gående.
avdelingen, oblt. Johan Vedal, rek-app
fra forrige kontingent da han var nest
kommanderende i samme avdeling.

- Men i den utstrekning vi har tid og
ressurser, er vi ogsa det sivile samfunn
behjelpelig med a lØse deres prob
lemer. Det er jo i hØyeste grad relevant
fredsarbeid. I fØrste omgang satser vi
pa mer temporar hjelp, f.eks. ved a gi
hjelp i et knipetak, slik som med a
pumpe opp vann for sivilbefolkning nar
strømmen var borte, hjelpe til med a
utbedre det sivile telefonnettet osv.

Men ogsa mer varig hjelp, f. eks. hjelp
til selvhjelp. i form av utdannelse, er
stadig aktuell. BLa. som et ledd i dette
arbeidet er en del unge menn fra
Tibnin ansatt pa laerl ingekontrakt ved
verkstedkompaniet, og NORMAINTCOV
er ogsa til en viss grad engasje.rt i

arbeidet med a bygge ut en yrkesskole
i Tibnin. Dette prosjektet foregar i
UNESCO-regi og har statt i stampe en
tid pga invasjonen •. men man haper a
komme igang igjen i en ikke altfor
fjern fremtid. ForØvrig gjør jo usikker
heten med hensyn til UNIFILs fremtid
i Libanon seg gjeldende ogsa her, sl ik
at det er vanskelig a planlegge noe
med henblikk pa fremtiden.

Det norske verkstedkompaniet har
vokset siden forrige kontingent. Av
delingen er blitt forsterket med 20 mann,
vesentlig pa den sektoren som steller
med reparasjon og vedlikehold av
kjØretØyer. Dette har øket kapasiteten

:samtidig som tilgangen pa reparasjoner
aven eller annen grunn har stagnert
eller endog gatt aldri sa lite ned.
Dermed har man fatt en smule pusterom

og arbeidspresset dermed blitt mer
normalt. Men fortsatt er man ingenlunde
arbeidsledig og vil heller ikke bli det
sa lenge UNIFIL forblir i Syd-Libanon.

Selve invasjonen opplevet NORMAINT

COV litt annerledes enn man qjorde det
Leks. i NORBATT. Mens man i NORBATT

gikk i dekning i hjelm og vest mens
granatene landet tildels ubehagelig naer,
gikk det hele temmelig ubemerket for
seg i Tibnin. Her satt karene pa takene
ifort shorts og kikkert og fulgte ivrig
med i det som hendte, mens parØrende
hjemme i Norge forstilte seg Ola som
svevde i ytterste livsfare midt i krigens
gru. Slik var det altsa ikke. Ola i Tibnin
opplevde krigen i Libanon 1982 sva ert
sa fredelig og naermest idyllisk. Og det
er man glad for.

Aggregatene kom til nytte da
strammen falt ut og de sivile skulle få
hjelp til å pumpe vann.

Instrumentverkstedet er en viktig del
av verkstedkompaniet. Fra v. Magne
Halnes fra Oslo, som tjenestegjoral
Fi€ld Service, og korporal Tormod
Aunvik fra Tustna .

• ••

Oberstlaytnant Johan Vedal er sjef
for NORMAINTCOY. I forrige kontingent
var han nestkommanderende.
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