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Kjrere leser
-ber og bjemme!
Med dette
julenummer oDskes
alle eD riktig god
jul og et godt Dytt ar

For lite egg ti! ju}?

Dette bi!det ble nylig tatt pa posisjon 4.8 hos kp. B. BLUE BERET har spurt kj@k
kensjef, l@yntnant Bj@rstad om eggbeholdningen er god nok ti! a mote de mange
helgedagene i julen: - Nei, det er for lite ti! at vi kan dekke opp alle @nskene,
men selvf@lgelig er vi glade for den hje!p vi er lovet fra gutta pa 4.8, sier han. Les
mer pa side 23.

Det er ikke
"skryt" at
norske FN

soldater
er best

se side 9

Det er full

vinter pa

se siste side

4.14-BRAVO

Redd Barna

i Norge star

bak ny skole

og skolebuss

i Hebbariye
se side 4

Malet er et
to-sifret tall

- Malet na er at NORBATT
blir sa lenge at jeg far et to-sifret
tall. I tider med vanskeligheter for
a fa arbeid hjemme er det godt a
vite at her tri vesjeg, har glimrende
jobb og tjener godt, sier 24-arige
Bj@rn E. S@berg som om noen
uker far seks-tallet pa "salaten".

Se side 7.



Med NORBA TT X pa pIass i Libanon viI jeg i f0rste nummer av BLUE
BERET i denne kontingenten 0nske alle veIkommen hit. Samtidig viI jeg
0nske alle rekapituIanter og de som har skjev rotasjon velkommen til tjeneste
i NORBATT X.

Det er tilfredsstillende a ha registrert at rotasjonen gikk uten ptobIemer
av noen art. Samtidig er det ogsa en tilfredsstillelse a konstatere at vi igjen kan
bevege oss fritt. Dette gir oss det beste utgangspunktet for a utf0re den oppga
ven som FN's sikkerhetsrad har paIagt oss.

Mens vi enda var i Norge ba jeg hver enkelt
vrere klar over at vi ikke er noen okkupasjons
makt og at det satte krav til oss om vennlighet og
hoflighet overfor alle vi kommer i kontakt med.

Videre at vi viser respekt for alt og alle, selv om
vi matte synes at noen av inntrykkene virker
fremmedartet. Det er viktig at det vi gjor skjer i
nrert samarbeid med de lokale myndigheter og at
vi ikke pro ver a presse pa dem vare oppfatninger
og holdninger.

For meg ser det ut for at alt er kommet meget
vel igang. Det hersker bra orden og godt system
rundt omkring. Jeg ber den enkelte fortsette
med a sette krav til seg selv og sine omgivelser.
Det framstar helt klart for meg at noe av var
troverdighet kan leses ut fra i hvilken grad vi
selver i stand til a holde pa stilen.

Til dere som er satt til ft vrere vognforere viI jeg
rette en spesiell appel!. Pa grunn av savel vogn
parken og ikke minst personeIl som transporteres
avpass hastigheten etter forholdene.

De operative forholdene innen UNIFIL forer
til at vi ogsa i framtiden blir palagt ansvaret for
bevoktning av det tidligere NEPBA TT's omrade.
Dette betyr at vi ma strekke personellresursene
noe utover det oppsetningen er basert pa.
lmidlertid- er situasjonen slik at en viss reorgani
sering gjor oppgavene likevel akseptable.

Fra bataljonens side viI vi ga inn for a etablere
forbindelse til alle aktueIle i omradet i Iys av den
oppgaven vi er gitt. Vi haper saledes at det ska I
bidra til at vi skal vrere i stand til a lose vart opp
drag i den tiden NORBA TT X er her.

Na star julen like om hjornet. Pa annet sted i
avisen finner dere detaljer vedrorende programmet
for julen. Jeg er klar over at for mange er kanskje
dette forste julen hjemmefra, i hvert fall uten
lands. Vi skal gjore vart beste for a gjore julefe
sten sa norsk som mulig, samtidig som det gir en
spesiell folelse at vi er "naboer" til julefestens
opprinnelse. Jeg onsker alle en riktig god .iuI.

I denne kontingenter er bataljonssjefen ogsa
NORea, og jeg viI derfor nytte hovet til a
sende mine hilsner til alt norsk personeIl som
tjenestegjor i UNIFIL.

Birger Gunvaldsen

side 2

Oberst Birger Gunvaldsen er velkommen som forSfe gjesteskribent pa denne sidelT. I kommende nummer
vii vi frekke veksler paforskjellige "kapasifeter" ogsa fra de som folger vart arbeid her nede hjemmefra.
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Blue Beret

til din tjeneste
UNIFIL og FN-forkortelser

en bor kjenne i Midt-0sten

Velferdsoffiseren fornoyd
med fremtidsutsiktene:

.,;~ , ~

side 3

Hvordan 0nsker vi at avisen skaI vrere? Mange
har stilt seg sp0rsmalet tidligere. Denne gang er
det var tur. Hva kan vi (redaksjonen) gj0re for at
denne kontigenten skal ha nytte og glede av BLUE
BERET? Nar vi sier var er det ford i du kan vrere
med a foresla hvilket s!oft som b0r vrere godt stoft.

Redaksjonen er forberedt pa a jobbe slik at en ny
utgave av Blue Beret betyr nyheter, reportasjer, in
formasjon og ikke minst god underholdning for le
seren.

Denne utgaven er den f0rste i NORBATT X.
Vi har derfor lagt vekt pa a bringe frem informasjon
om det omrade vi na bor i og hvilken service som
hver enkelt kan ha nytte og glede av i tjenesten og
fritiden.

Men vi dekker mer enn NORBATT. Det betyr at
folkene i NORMAINTCOY og NORCO er innenfor
vart ansvarsomrade. Vi vii i neste nummer komme
nrermere inn pa dagliglivet i Tibnine og Naqoura.

Som alle gode avisredaksjoner 0nsker ogsa vi at
leserneskal sende inn egne innlegg. Dette har man
selvsagt gitt tilbud om ogsa tidligere, men etter hva
vi har bragt i erfaring er responsen darlig. Det er
i midlertid ingen grunn til a tvile pa at NORBATT
oqsa i den sammenheng vii gi langt bedre respons.
Sa er det bare a hape at du finner denne utgaven av
BB interessent. Husk ogsa pa at vi tenker pa de
hjemme nar vi lager avisen. Det er derfor hyggelig
om flest mulig videresender dette nummer til Norge.

Sa 0nsker vi hver enkelt en riktig god jul og godt
nytt ar.

Red.

NB: Har du et nyhetstips ring pa telefon 49 i Saqi.

BlUE
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NORBATT X
Den norske FN-
styrken i Libanon

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

E Lay-out:

Odd M. Dagsleth

Trykk:

mZavallis Press Ltd.

Postbox 1142, Nicosia •
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Nedenfor bringer vi en del av de vanligste for
kortelser som blir brukt i FN-sammenheng i
Midt-Osten:

UNIFIL - United Nations Interim Forces In
Lebanon (De forenede nasjoners midler
tidige styrker i Libanon).

UNTSO - United Nations Truce Supervisory
Organisation (De Forente Nasjoners kom
misjon for overvaking av vapenhvilen)
Jerusalem.

UNDOF - United Nations Disengagement Ob
server Force (De Forente Nasjoners vl\
penhvileobservat0rer) Damaskus.

NORBATT - Norwegian battalion, hoved
kvarter i Ebel es Saqi.

Ikke f0r har de svenske topp-artistene reist
f0r velferdsoffisen er pa traden og forteller
om nye h0ydepunkter. Allerede 21 desember
kommer den verdenskjente artisten, irlende
ren. Mr. Robertson til NORBATT. Han skal
ha to show denne dagen henholdsvis i kp A og
kp B.

Sa gar det bare vel en uke f0r vi kommer tir
29. desember og da har vi de verdenskjente
"3 busserulls" fra Haugesund pa plass i S0r
Libanon. Denne dagen vii det bli omvisning
og stor underholdningsaften pa Tell Quesi.
Dagen etter er folkene pa plass i Raschaya og
kp B er ansvarlig for det fyldige programmet.

Dagen derpa - nyttarsaftem - skal stab
skompaniet vaere ansvarlig for programmet.

NORMAINTCOY - Norwegian Maintenacne
Company, Tibnin. Det norske verksted
kompaniet i Tibnine.

AO - Area of Operations el. ansvarsomrl\de.

BLUE LINE - grensen for AO.

ARMED ELEMENTS - Den offisielle beteg
nelse pl\ ulike grupperinger bevaepnede og
uniformerte.

DFF - De Facto Forces (Haddads styrker)

IDF -Israeli Defence Forces. Israelske mili
taere styrker.

OGG - Observer Group Golan. FN's obser
vat0rgruppe pl\ Golan.

OGL - Observer Group Lebanon. FN's ober
vat0rgruppe i Libanon.

Gutta fra Haugesund er da pa plass i Saqi og
drar oss gjennom tampen av 82 for sa a gi
flying start inn i 1983.

Det blir en flying start pa det nye aret nar
de I. januar er pa plass i Tibnine. Her er ar
rangementskomiteen i ferd med a forberede
et omfattende program med langt mer enn
kun opptreden og bes0k pa verkstedet. Over
askelser blir det - det er vi lovet av sikre kirder.

Sa er turen kommet til a bes0ke svenskene.
I alvorlige ordelag forteller velferds-offiseren
at vi har et godt samarbeid med SWEDMED
COY og utvekslingen av blant annet artister
medf0rer at "3 busserulls" skal ha opptreden
her f0r de igjen setter kursen mot hjemlandet.
Vi gleder oss og venter spent pa programmets
innhold.

Nyhetstips

mottas med

TAKK

telefon 49



Stor~prosjekt i Hebbariye:

lkke minst bame strommet til da den nye skolebussen kom kjorende og her er noen av de sammen med
oberst Birger Gunvaldsen, l"deren for STe i Midt-0sten Judy Obermeyr. Lederen for Libanon-kontoret
Dr. Andre Karom overrekker bi!noklene ti! Yassin Youssef i den lokale komite som er ansvarlig for buss
driften.

red.

Gratulerer

For aklare arbeidet med a fa
denne utgaven av BB ferdig til
jul, takker vi spesielt medar
beiderne pa trykkeriet som har
mattet "sta pa" ekstra for a gj0re
dette mulig.

TAKK

med dagen

oberst

Lordag 18 desember fyller var
bata!jonssjef Birger Gunvaldsen
52 ar. Vi har ikke spurt om jubi
lanten onsker omtale av fodsels
dagen, men som den "vakne"
redaksjon vi vii forsoke a were er
det en glede a bringe s!ike nyheter
videre. Gunvaldsen har skaffet
seg bred mi!itcer bakgrunn etter
avsluttet Krigsskole i 1954. Foru
ten a ha erfaring fra staende avde
!inger i S0r- og Nord-Norge har
han bakgrunn fra stabstjeneste
blant annet hos 1nfanteriinspekto
ren. I 1975-78 var han sjef ved
Befalsskolen for InJanteriet i Sor
Norge (BSIS) og frem til na sjef
for Befalsskolens Overste Avde!ing
(BSOA) som er etablert i Kri
stiansand. Her bor ogsd hans
fami!ie og fra den norske FN
bata!jonen sender vi de beste gratu
lasjoner samtidig som vi onsker
hans kone og familie i Norge en
riktig god jul og godt nyttdr.

kalsamfunnet, men alle kostnader er
dekket av STe. De totale kostnader for
skolen og skolebussen er pa ca. 400
000 norske kroner og mer enn halvpar
ten er skaffet gjennom Redd Barna i
Norge.

Blue Beret var tilstede da skole
bussen ble gitt til den lokale komiteen
som na er ansvarlig for driften. Judy
Oberme~r, leder for Save The Children
i Midt-Osten var sammen med sine
kolleger her i Libanon tilstede da bus
sen ble overlevert og det samme var
oberst Birger Gunvaldsen. NORBA TT
har spilt en vesentlig rolle i ~olepro-
sjektet da de siden arbeidet ble pabe
gynt i 1979 har s0rget for at materia
lene har kommet vel frem til Hebbarie.

Lokalsamfunnet skal igjen fungere
normalt. Som en konsekvens av
UNIFIL-styrkenes tilstedevrerelse her
i S0r-Libanon flytter na familiene tilba
ke til sine hjem. Men skal de ha noe a
komme tilbake til ma man blant annet
ha skoler. Humanitrere organisasjo
ner arbeider her parallelt med de freds
bevarende styrker og nylig ble en barne
og ungdomsskole for 500 elever apnet
i Hebbariye. Den ska Iogsa dekke land
sbyene omkring.

Redd Barna i Norge har hovedans
varet for at skolen er blitt en realitet.
I samarbeid med Save The Children
(STe) er skolen bygget og den har
fatt egen skolebuss.

Det konkrete arbeid er utf0rt av 10-

Redd Darna i Norge er
hovedansvarlig for
ny skole og skolebuss

si de 4 BLUE BERET



JuJ - eventyr
eller godt nytt?

Vi skal feire jul ikke langt fra julens
land. For mange den forste jul hjemme
fra og i nye og uvante omgivelser. Men
julen er egentlig den samme selv om
den jeires langt borte fra et vinterlig
Norge. Ja, det er mulig at julens egen
tlige mening vil komme sterkere til sin
rett her nede i Syd-Libanon enn i den
vanligejeiringen hjemme i Norge hvor
budskapet nes ten drukner i all juleko
seno

Og budskapet er juleevangeliet. Vi
har aUehort det og vi vil hore det pany
i julen. Men la oss forsoke alytte til
juleevangeliet, ikke fordi det na en gang
horer med for a skape stemning, men
fordi det forteller oss den viktigste
nyheten sam noensinne er gatt ut over
jorden: Gude sonn fodt inn i var ver
den i den liUe byen Betlehem. Ban kam
til den verden sam hadde snudd sed i
oppror og trass mot Gud, han kam for
for el vise Guds kja?rlighet og kalle men
neskene tilbake til Gud.

Bva betyr dette for oss i dag? Det
betyr at vi ved a ta i mot julens egentli
ge gave, Jesus Kristus, far del i det liv
sam doden ikke har makt over og den
frelse sam vi ikke ville va?rei stand til a
skajJe oss selv. Dette er julens store
nyhet. Og det sam skjedde den gang, er
ikke bare noe sam er historie. Jesus
gikk fra krybben til korset for a sane
verdens synd og dermed ordne opp for
oss der hvor vi hadde kjort oss totalt fast.
Men Jesu dod pa korset var ikke det
siste. Ban sto opp fra graven og er var
levende Frelser sam na onsker at vi
skalleve i tro og tillit til ham.

Bvis vi ikke oppdager dette, sa vil
denne julen tross all hygge, va?refor
gjeves for oss. Derfor ma vi ikke la
julens gledesbudskap ga oss forbi. Ny
heten om Jesu fodsel og hva dette betyr
for oss ogsa i dag, er for god til a bli
glemt. La oss derfor denne julen i tak
knemlighet hore en gang til om det sam
skjedde og iglede ta det til oss. La han

sam en gang Ja sam bam i krybben,idag
og alle dager fa va?remidtpunktet i vare
liv. Da har julen fatt mening. Og var
juleglede blir sann og ekte uavhengig av
de ytre forhold vi skal feire jul under.

Og finner du ham i krybbens ho
sam hyrder sa
Da eier du nok til freidig a do
Og leve pa.

Belge Utaker

o

pa

S-l-kontoret

Saqi svarer

permsporsmal

•I

Blir det mulighet for perm snart? Mange
sti1lerseg sporsmalet og srerlig na i jule- og nyttar
shelgenviI det vrere onske om a trekke i sivii noen
timer. Bataljonens personel1offser. major Kare
Kulsvehagen fortel1er at man allerede i kommende
helger viI gi 60 timers permisjoner. Det under
strekesimidlertid at omfanget begrenses av bered
skapshensyn.

- Ovrige permisjoner er det for tidlig a si noe
endelig om da bataljonsjefen enna ikke har tatt
stilling til gjennomforingen av dette. Vi skal
imidlertid sake a ra til ordninger slik at de som
0nsker det kan de le pa de 15 dagene i en ti dager
og en fem dager. For de som skal til Norge viI
detvrerenaturlig a legge dette sammen med vinter
og paskeferien, forteller Kare Kulsvehagen som
bekrefter at bataljonen er trygt pa plass, men pa
grunn av skjev rotasjon viI det pa nyaret komme

ti mann ti!. Major Kare Kulsvehagen og kaptein Jahan Mae pa SI-kontorel i Saqi.

BLUE BERET side 5



General Callaghan pa handoveren:

-NORBATT er de beste!
Det manglet ikke pa ros og positiv

omtale av NORBA TT nar sjefen for
UNIFIL-styrkene general William Cal
laghan takket oberst Rolf Stein og
NORBATT IX for innsatsen. Han pa

pekte spesielt de vanskeligheter man
hadde under invasjonen, men slo fast
at nordmennene hadde taklet situa

sjonen pa en eksemplarisk mate.
- Oberst Birger Gunvaldsen og NOR
BATT X har fortsatt oppgaver som
skal leses i dette ansvarsomradet og
jeg er overbevist om at det viI bli gjort
med taImodighet, tolleranse og for
staelse fra alle parter, sa Callaghan.

Handover-sermonien gikk tradisjo
nelt fint for seg og dermed er den tien
de norske FN-kontigent i full gang med
arbeidet. Gunvaldsen sier til Blue Beret

at vart oppdrag her i Libanon ferst
fremst er a hindre vrepnede konflikter
innenfor vart ansvarsomrade. Slik

FN-mandatet forutsetter betinger det at
vi har gode forbindelser med alle par
ter og kan vrere pa talefot med dem
uansett hvilken fraksjon de tilherer.

Etfer handoveren deltok general Callaghan pa lunch i befalsmessen og her folges han ut av oberst Birger
Gunvaldsen som na har overtatf ansvaret for NORBATT.

inspeksjonen Joregikk monstergyldig selv om det noe ustabile WEretgjorde at solen festet seg godt pa stoviene.

side 6 BLUE BERET



Jeg stortrives i jobben og milj~et er glimrende:

-Men foreldrene mine synes ikke
noe om den "trafikken" bit ned

BJORN E. SOBERG trives best kun pd ett sted: - 1 sin PPK. Erfaring fra vakttjeneste i Sor-Libanan ag rutine sam PPK-forer har han nd skaffer
segmer av enn de al/er fleste.

- Det er episoder her nede jeg svrert gjerne
skulle unnvrert, men sasnart det stunder mot
slullen av en kontigent er alt det glemt. De gode
minner fra fint kameratskap, interessent jobb og
godt milj0 overskygger helt de negative sider.
Menselv om det var eventyrlysten som lokket meg
nedover f0rste gangen, er det na f0rst og fremst
pengene.

Delle sier 24-arige Bj0rn E. S0berg som om
noenuker viI fa et sekstall pa "salaten". (Dersom
det kan skaffes) Nar vi skal skrive litt om Bj0rn
'er det ikke fordi han har vrert her i sa mange
kontigenter, men snarere tvert imot. Siden han
kom ned skjev i treeren sa har han bare vrert
hjemmeti uker i sekseren og hele nieren.

Er det sa hapl0st a bo i Brumundal?
- Nei, langt derifra. Men her har jeg en meget

god jobb, tjener godt og stortrives i det gode
kameratskapet. Jobben som vognf0rer har jeg
hall hele tiden og her tri ves jeg. Vi er blant annet
med i ullrykkningsstyrken og viI vrere der det
skjernar noe skjer.

Han prater apent om sine erfaringer og vi
Iytterinterresert tit de mange opplevelsene. Vten
sammenligninghar han samlet erfaring som mange
militreresikkert viI misunne ham. Og ikke uten
grunn 0nskes han velkommen rundt om for a

BLUE BERET

vise bilder, fortelle om sine opplevelser, eller
undervise nye FN-soldater i bruk av PPK'en
under tjeneste i S0r-Libanon.

- Jeg anbefaler alle a ta en periode her nede
om de'har sjansen til det, sier han og innr0mmer
at det har gitt resultater. Ogsa i denne kontigenten
har han fatt bes0k av kamerater.

Pa sp0rsmal om han f0]er seg mer soldat enn
politimann tror han det siste er mest riktig.
Selv om vi tidligere var under direkte ild-giving i
flere timer, og kan oppleve det samme igjen, sa
er dette jobben var. - Vi ma vrere der det skjer
raskest mulig, sier han.

Hjemme i Brumundal hos foreldrene innr0mmer
Bj0rn at holdningen er noe annerledes, og han
forstar det, men kommentaren er at det ikke er
farligere her nede enn pa gata i Oslo. Pa tre ar
har han ikke vrert sykmeldt, men hjemme i nieren
matte han ga med benet i gips i to maneder.

- Det var tungt a reise hjem i begynnelsen av
nieren, med avslag pa rekapps0knad ford i jeg
hadde vrert her for lenge. Da invasjonen kom
uken etter at jeg kom hjem ringte jeg umiddelbart
til Onsrud, men det var ikke mulig a fa noen jobb.
Gjennom regimentet s0kte jeg pa vanlig mate
og na er jeg altsa her igjen.

Jobben sin kjenner han like godt som bokse-

lomma og vi matte sp0rre om han lukter muffens
nar han er pa vakt? Et smil brer seg over ansiktet,
men vi far ikke lova skrive noe om del.

Han har aldri brukt opp permdagene, denne
karen, og der er han noe annerledes enn de aller
fleste. Men nattelivet i TelAviv kjenner han nok
IiI. Onsket na er a komme tilbake til vintersports
stedene i Nord-Libanon. Vi hadde en fantastisk
helg pa fjellstua i 2000 meters h0yde. Herfra tok
vi stolheis nye 1000 meter og opplevet et fantastisk
skiterreng. Haper det blir mulig a komme tilbake
igjen denne vinteren.

- Folket der oppe var ikke sa preget av krigs
handlingene, men som FN-soldater var vi kjempe
populrere. Tilbudet om skiundervisning avslo vi
og da vi midt under VM i Oslo, der gull-medaljene
haglet inn, forklarte hvor vi kom fra ble "tonen"
en helt annen.

- Omjeg lengter hjem? - Godt a komme hjem
en tur, men lengter f0rst og fremst til en god varm
seng nar syv mann ma leve og bo i en PPK mens
det regner vannrett, lyner og tordner. I slike
perioder blir jeg fort "deppa".

Men summen av Bj0rns opplevelser er at han
gjerne tar rekapp i XI'eren, men kun som vogn
f0rer PPK.
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Disse portotakstene gjelder fra 1.3.1982

BLUE BERET

Til slutt anbefales et ]ag med innpakningapapir,
og dersom pakken har nevneverdig vektIomfang,
sia en solid hyssing rundt den.

Dersom de rad som er nevnt her blir etterlevd her

det vist seg at det er store muligheter for at pakken
og dens innhold kommer hel og uskadd fram til
en forhapentligvis glad og tilfreds mottaker i
Norge.

Rid og vink om
innpakning av pakker

Bruk pappeske av god kvalitet
Bruk rikelig med indre st0tdempende matriale

(avispapir, skumgummi 0.1.) Legg ikke sa mye
"varer" i esken at det ikke blir plass til nok st0t
dempende emballsje.

Pakk slik at "varene" kommer lengst mulig i
fra ytterkantene i esken, og legg godt med embal
lasje mellom de forskjellige "varene". Pass ogsa
pa at innholdet ligger st0dt i esken.

Felrposr
Illllll/ne/'

100
101
102
104
106
lOH

10 g: portofritt
20 g: kr. 2,00
50 g: kr. 3,00

100 g: kr. 4,50
250 g: kr. 6,50
500 g: kr. 10,00

1000 g: kr. 17,00

REGISTERTE POSTPAKKER
I kg kr. 15,00
3 kg kr. 19,00
5 kg kr. 22,00
7 kg kr. 25,00

10 kg kr. 30,00

UREGISTRERTE POSTRAKKER
I kg kr. 12,00
3 kg kr. 15,00
5 kg kr. 18,00
7 kg kr. 21,00

10 kg kr. 25,00

Brev

Noen portotakstl'r:

Brev, postkort 0

Bn stab og Stkp
Kp A
Kp B
Headquarters UN FI L
\' erk stcd kompaniet
Movemcnt Control BEIRUTH

Post Fra Norge:

All post frankeres etter innerikse satser.
Brevpostsendinger og aviser inntil 200 gram
send es med sivile f1yruter (for tiden 5
ganger pr. uke). Brevpostsendinger over
200 gram og all pakkepost fraktes med mili
trere f1yruter (for tiden I gang hver uke).
Pakkene kan ikke veie over 3 kg.
ADRESSER SLlK:
Nummerigrad Navn
Feltpost ... nr.
Den Norske FN-styrken
OSLO A VG UTLAND
De enkelte avdelinger har folgende felt
postnummer:

POST FRA LlBANON TIL NORGE

BI"CV og postkort intiiia gram gar
portofritl. All annen post frankeres eiler
norskc innenriksc satSl'r. Postframsendin

gl'n er dcn samme som for post fra Norge.
Pakkepost kan til vanlig ikkl' veie mer enn
3 kg. Det kan imidlcrtid sendcs en pakke
pa in nti I 10 kg pr. maned fra h\"er mann.
Dette i den utstrckning flykapasiteten
tillater del. Alle postscndinger som kan
ha tollpliktig innhold vii bli kontrollert
a\" Norske Tollmyncligheter.

Vart eget
postkontor
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Oberst Birger Gunvaldsen om Callaghans "skamros"
•

VI gjor en god jobb her
skyldes ftinke medarbeidere

-At

Journalistane Dag Melgaard og Rune Wen
nevold fra NRK - utenlandsprogrammet bes0kte
NORBA TT like etter handoveren og i et intervju
med oberst Birger Gunvaldsen spurte de om den
ros general Callaghan ga var overdrevet:

- Dyktig personell gj0r en god jobb. Her
nede har vi folk fra forskjeIIige kanter av arbeidsli
veto De er vant til ft jobbe selvstendig og dermed
istand til ft l0se oppgavene vi har her nede.

- Men er det ikke f0rst og fremst 10nnen som
far folk til a s0ke FN-tjeneste?

.- L0nnen er arsak til at vi far dyktige med ar
beidere. Det er klart. Og .det at vi far godt per
soneIl betyr igjen at vi fiir personeIl som gj0r en
god jobb. Jeg tror dette er arsaken nar det hevdes
at nordmennene gjor jobben her nede skikkelig,
sa obersten.

FOr0vrig kom han inn pa sporsmalet om infor
masjon og gjentok hva han tidligere har sagt at
det bor legges stor vekt pa raskt a informere folk
hjemme om hendinger i eget AO. Rask og riktig
informasjon vii hindre eventueIle spekulasjoner
i forbindelse med konkrete episoder der norsk
personeIl er involvert. Slik informasjon sendes
hjem gjennom Forsvarets Overkommando.

Pa sporsmalet om hvordan han viI mote de
utfordringer bataljonen na star ovenfor svarte
han: - Vart oppdrag her i Libanon er f0rst og
fremst a hindre vrepnede konflikter innenfor vart
ansvarsomrade. Slik FN-mandatet forutsetter

betinger det at vi har gode forbindelser med aIle
parter og kan vrere pa talefot med dem uansett
hvilken fraksjon de tilhorer.

NRK-medarbeiderne hadde ogsa samtale med
f1ere av de som na er kommet nye nedover og de
fikk anledning.til a fortelle om sine.forsteinntrykk
og hilse hjem til familie og venner. Melgaard tok
ogsa opp et "spesialintervju" for Helgelandsra
dioen pa oppdrag fra sine koIleger i Bod0.

Grethe Pedersen og Bjorn Nyblom ble raskt vant
til mikrofonen og sendte ferske Libanon-inntrykk
hjem til Norge.

Fenrik Jo Hdrsaker, na kp-ass i kp. A og korporaI i MP, Helge Warholm blir her intervjuet av Dag Melgaard. I bakgrunnen Rune Wennevold som sorget
for at intervjuet kom inn pa tapen og senere kan oversendes Helgelandsradioen.
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slo til"Sperretaktikken"
alle kom raskt frem

og
tiI Saqi

En del personeIl fra NORBA TT X
gjorde naturlig nok store 0yne under
transporten fra Beirut ti! Saqi, etter
som de fikk oppleve en noe sreregen,
kolonnekj0ring. Sreregen etter norske
forhold riktignok. Lt. Helge Linnerud
som var kolonnesjef for samtlige rota
sjonstransporter forklarer at "sperre
taktikken" er en n0dvendighet for a
holde sivile kj0ret0Y borte fra kolon
.nen.

Dette gj0res for a kunne holde jev
nest mulig fart under transporten, og
dessuten av sikkerhetshensyn for al1e
parter. Vi fAr al1ikevel hApe at lt. Lin
nerud legger om kj0restilen noe til
hjemreisen omkring juletider.

Bortsett fra et havari og mindre sam
menst0t med en sivil bil, forl0p rota
sjonen uten nevneverdige problemer.
Takk til transporttroppen for effektiv
gjennomf0ring av rotasjonen. Lt Helge Linnerud er fornoyd. Kun et havari under hele rotasjonen. Havariet kom siste rotasjonsdag.

Movecon- Beirut er viktig bindeledd
Pa hotel Riviera i Beirut finner vi ogsa nord

menn. De fleste av disse tilh0rer Movement Con
trol, UNIFlLS egen spedisjonsavdeling. Tilsam
men 5 nordmenn ekspedederer og klarerer last
som ankommer Beirut med savel fly som bat.

Hotelloppholdet for Movcon Beirut er imidler
tid h0yst ufrivillig. Deres tidligere oppholdssted,

UNIFIL HOUSE, som ligger i Vest-Beirut, ble
nemlig ubeboeliggjort under krigen. Itiden 4.-11.
juli matte Movcon-gutta sitte i GAUPE, mens
bygget over dem ble rasert av fly-og artilIerigra
nater.

AIlikevel ma Beirut sies a vrere et populrert
tjenestested. Tjenesten er interessant, og like

viktig, svrert varierende. To av de fem, lt. Ole
Handstad og Kjell Eikrehagen, gar na 10Spa sin
andre periode som UNIFILs bindeledd med
omverdenen.

Fra venstre : LT. Ole Handstad, kaptein Frank
Dahl (sjef i kontiqent X), kaptein Fredrik W.
Scultz Sjetf i kontigent VIII og IX, Kjell Eikreha
gen, Ove Oy.;:rhamn, Terje Sreter.
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Da dette bildet ble tatt hadde alle det utstyr de skal ha. Her j forgrunnen ser yi Havard Rovik fra Nes pa Romerike. Han er na sjafor i kp B og var tidligere
her i eneren og femeren.

Dagene
o

gar

utrolig
fort

Nar vi tenker tilbake er det som om vi bare for

noen dager siden fikk pakksekker og ryggsekk pa
Gardemoen. Nar dette leses er vi midt oppe i
julefeiringen og det gar mot Iysere eller ihvertfall
varmere dager. Dagene og ukene med forberedel
ser hjemme i Norge er som blast bart nar vi na

endeJig er igang med tjenesten. Og mange har
allerede forberedt permisj6nsreiser her i Midt
Osten ogIeller hjem til Norge. Det gar faktisk
sa fort at de som har vrert her tidligere na antyder
at mann snart skal begynne innlevering ...

Po. kursprogrammet hjemme stod ogsd skyting med
M 72. Her er guttafra kp A ifull gang med torrtre
ningen.
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Oberstloyntnant Alf Nes er

formann i julekomiteen:

- Var julefeiring i Libanon skal

brere preg av a, vrere "familiefest"

SONDAG 19

1800 Julegranen pa NORBA TT PLASS tennes. Bn-korpset spiller
1830 F0rjulsgudstjeneste i Saqi kirke
1915 Messeaften
LILLE JULAFTEN
0800 Gudstjeneste i Enklaven og Chebaa
2000 - 2200 Julehilsen - Julemusikk NORBA TT RADIO
JULAFTEN
0900 - 1600 Gudstjenester i AO, herunder Rachaiya og Tell Quezi
1715 Gudstjeneste i Ebel es Saqi BN-musikken spiller
1830 - 2300 Julemiddag, kaffe, kaker, gang rundt juletre, julenisse, gaver

I Ebel es Saqi fellesmiddag og julekveld i spisesalen. Kompaniene er ansvarlig
for opplegg i eget AO. Mest mulig fellesarrangementer. Man 0nsker at
befal og mannskaper deltar sammen julekvelden for a skape et hyggelig felless
kap den ne kvelden.

1600-1700 NORBATT RADIO
og julehilsener fra Norge.
2100 - 2230 J ulemusikk
1 JULEDAG
0900 Julefrokost
1630 Julegudstjeneste i Saqi kirke. BN-musikken spiller
1730 Julemiddag
2000 Messeaftenjtroppsarr.
1830-2230 Sending fra NORBATT RADIO
2. JULEDAG
1000 - 1400 Uh0ytidelige idrettsleker pa Steinmyra (Vrerforbehold)
1200 - 1600 Lokale arrangement

Kp B kl. 12.00
Kp A kI. 13.00
BN-stabjStabskp kl. 14.00
Kp C kl. 15.00

Enkel mottagelse av borgermestere og Mouktarer i de respektive omrader.
29. DESEMBER "3 BUSSERULLS" I KP A
30. DESEMBER "3 BUSSERULLS" I KP B
NYTT ARSAFTEN
1700 Fellesmiddag
2000 Nyttarsaften i spisesalen Saqi Underholdning av bl. a. "3 busseruIls"

Kaffe, kaker,
Lokale arrangementer i kp'ene

2330 Midnattsgudstjeneste i Saqi kirke
2359 Enkel markering av midnattstimen, fyrverkeri
1. NYTT ARSDAG
1000 Nyttarsgudstjeneste i Rachaiya
1200 Nyttarsgudstjeneste i Tell Quizi

Nyttarsaften - Bruk av Fyrverkeri.
All bruk av raketter og annet fyrverkeri skal holdes under kontroll og eventuelt
vrere innmeldt og godkjent av bataljonen (S-3). Kp'enes ansvar.
BRUK AV LYS.GRANATER TIL 84 MM ER I DENNE SAMMENHENG
IKKE TILLA TT

Var ju!ekomite har allerede nar dette skvel
ves hovedpunktene i ju!eprogrammet klidrs
Tradisjonell norsk ju!emat, ju!egotter,30 ju' 0
trtFr, besfJk av ju!enissen, guds~jenester, felon
sarrangement og idretts!eker er her stikk1er,
dene. I til!egg vi! radiostasjonen bddefi
NORBATT og NORMAINTCO Y ha !et
sielle sendinger med b!ant annet ju!ehi!sen:an,

Ju!epost hjemmefra kan komme he!t frtier.
ti! ju!aften, men den siste herku!usen anki11es
mer Beirut 15 desember. Etter dette er iu!e
ffJrst ogfremst brev og ju!ekort som kan koiea.
me frem, men husk at dette er en spesiors
trave! tid ikke minst for postvesenets. jcrel
hjemme i Norge. !\

Van!igvis mottar vi her nede forsyninprn
gjennom UNIF/L, men ti! ju! er det bedt elSl
ekstraforp!eining og al!erede i begynne!sen)g
oktober b!e det sendt bestilling hjem te,
Norge. Dersom disse fJnsker b!ir oppfylt'an
det ju!aften b!i servet svineribbe, medistWOJ
pfJ!ser og pinnekjott med surka!. 1. juleJge
serveres dyreje!gstek og 2. ju!edag b!ir Ieti

III '
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- kveiteog lutefisk. Vi tar ogsa med at det nyt
tJrsaftenb!ir svinekoteletter.

Obertstloyntnant A!f Nes er formann i jule
- komiteenog han understreker ovenfor Blue
- Beretat man sa langt det er mu!ig onsker
i a Ja til fellesarrangementer. Imidlertid sier
f? detseg selv at tjenesten ma ga sin vante

gangog det stiller krav ti! tropper og kompa
1 nieneom ekstra innsats for at alle skal fa
- mestmulig folelse av a vare med pa feiringen.
t Ju/ehaytiden er forst og fremst et fami
- liearrangement og for mange av oss er det
t Jorstegangen vi feirer jul utenfor landets
( grenser.

Noen norsk feiring b!ir det ikke, men alt
r samkan gjores b!ir gjort for at vi skaIfa fo
1 Ielsenav den hoytidstemning vi er vant med.
v Ogsam var bata!jonsprest skriver et annet
I s/edidette bladet er julefeiringen egentlig den
1 sammeselv om den feires langt fra et vinterlig

Norge. Ja, det er endog mulig at julens
~ egent/igemening vi! komme sterkere ti! sin
t retfher nede i Sor-Libanon.

Var julekomite har vart i arbeid siden siutten av november og ledes av oberstloyntnant Alf Nes
som her viser frem kalenderen. Forovrig sees staende fra venstre: sersjant Tor Aaram, kp.B,
komiteens sektretar er kaptein og vel(erdsojJiserEnger, og helt ti! hoyre Knut Hansen .fra stab
skompaniet. Sittende fra venstre: kjokkensjef loyntnant Er./ing.· Bjorstad" pr.oviantforvalter
loyntnant Odd Lervik, fenrik Jan A. Hegstad fra stridsgruppe C, Helge Asbjornsen ogsa strids
gruppe C, PX-sers.iant Erik Gu!liksen, fenrik Jo Hdrsaker i kp.A og stabstroppsjef Eivind Edvart
sen i stabskompaniet.

Og mens julekomiteen har lagt opp det hele jobber man ute i troppene med de praktiske forbere
delser til julehelgen. Vi har tatt dette bi!det i tredje lag, tredje tropp i kp. B der lagforer
fenrik Morten Dalen serverer kaffe ti! fra venstre: Sten Fossnes, Jan Winsjansen og Geir Johnsen.



Superveteraner

i bridge

til topps

NORBATT-mesterskapet i bridge

ble avviklet i befalsmessen i Saqi i

siutten av november. 12 deltagere fra

NORBATT IX og X deltok i turnerin

gen som varte i adskillige timer.

Seierherrene kaptein Bj0rnstad og fen

rik Ovesen burde vrere vel samspilte

etter 14 m<'meders sammenhengende

tjeneste i Libanon. F0rsteplassen var

allikevel ikke klar for supervetera

ne ne f0r etter en dr0Y times fintelling.

UNIFIL-mesterne fra tidligere i h0st

10ytnantene Magne Wullum og Odd

Lervik nadde denne gan gen ikke til

topps i konkurransen, men havnet pa

Seierherrer til slutt etter et langt og jevnt mesterskap. Kaptein Niels Bjornstad og fenrik Greir B. 3. pass,
Ovesen. (t.v.)

Manedens

sjarmtroll
Sjarmtrollet i denne utgaven a v
Blue Beret heter Boss. Boss er

bare 4 ar, men har allikevel tje
nestegjort i NORBATT siden des.
79 dvs. siden NORBATT IV. Su

perveteranen arbeider som var
slingshund, og trives visstnok ut
merket i Villa Rabies hvor jo ven
nene hans ogsa holder ti!.
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Fra
prestens

penn

Idrettsoffiser
med to jobber

Pa grunn av personellmangel ved bataljonsstaben har ikke idretts-offiseren
lt. Roald S0lvik fatt den tiden til disposisjon for idrettsarbeid som han selv
skulle 0nske. Han har siden ankomsten til Libanon tilbrakt mer tid pa ops'en
enn pa sitt eget kontor. Allikevel kan han na presentere et fyldig program med
varierte tilbud. Programmet burde inneholde noe for enhver smak.

ARRANGEMENT

Bacher og HornsIien pa
forjulsbesok i Libanon

I dette forste nummer av Blue
Beret som na ser dagens lys i regi
av lO'ern, er det pa sin plass at
ogsa jeg som bataljonens prest
presenterer Utt av det som jeg
steIIer med.

Som prest er jeg forst og fremst
i bataljonen for a forkynne Guds
ordo Kirkenfolger sine medlemmer
ut ogsa her ti! Libanon. Noe av
min viktigste jobb bUr derfor a
holde gudstjenester rundt pa de
forskjellige posisjonene. Vi har
na sa mange posisjoner, at sa veldig
mange ganger i lopet av en periode
bUr det Ukevel ikke. Men vcer op
pmerksom pa at sa sant jeg er i
AO, er det gudstjeneste i kirken i
Saqi hver srmdag kveId og det kan
jo vcere en fin kveldstur for folk
ogsa fra posisjonene.

Jeg er videre interessert i om
noen onsker astarte en samtale
gruppe, et soldatlag eller hva vi vi!
kalle det. Noen har allerede
meldt interesse for et sUkt ti!tak.

Ellers vi! min dor alltid sta apen
for dem som har lyst pa en prat
eller som har et problem som de
gjerne onsker a prate om. Jeg er
her for a fa vcere ti! hjelp i den
grad mine ressurser strekker ti!.

Ellers vi! mye av min arbeidstid
ga med ti! a besoke dere ute pa
posisjonene og se hvordan dere har
det rundt i prefabber og andre
forlegninger.

Og sist, men ikke minst ma jeg
nevne bibelturene som det nok
ogsa i denne bataljonen bUr stor
interesse for. Nar dette leses har
den forste turen a!lered gatt av
stabelen og har forhapentUgvis
vcert vellykket for alle parter.

Dette far vcere nok om det jeg
driver med i denne omgang. La
meg bare ti! sist fa uttrykke hap
om et godt samarbeid med alle
ti! felles beste.

BLUE BERET

Bordtennis:

lntern kompaniturnering med p:l.f0lgende finale
i Saqi. 4 mann fra hvert kompani til finalen.
(desember)

Volleyball:
Cup med troppslag. Tell Quesi blir her hoved
banen. (januar)

Stafetter:

Flere stafetter viI arrangeres pa rundgang i kom
paniene. Troppslag fra hele bat. kan delta.
Vandrepokal. (26. feb.-19. mars)

Terreng/opskaruse//en:

Tilsammen 7 10P vii arrangeres pa rundgang i
NORBA TI AO. 5 av 7 10p teller etter plassiffer
metoden. IndividuelI konkurranse. (11. feb.-30.
mars.)

Styrke/oJt :

IndividuelI konkurranse. (jan.-feb.)

Fotball:

Cup med troppslag. L0rdager og S0ndager pa
Steinmyra stadion. (feb.-mars.)

Skyting:

AG-3, pisto], MG-3, 84 mm. innlegg, hindgranat.
(23. apri])
Skyttermerker: E.N.O.
Marsmerket og
Infanteriknappen: E.N.O.

ldrettsmerket:

Arrangeres lokalt av den enkelte avdeling til varen.

Darts:

Mesterskap vii bli avholdt i spisemessen i Saqi.
(des.-jan.)

Oberst og nestkommanderende ved FDI 4,
Zacharias Bacher og sjefen for FN-kontoret i
Norge, oberstl0yntnant Erling Hornslien vii bes0
ke Libanon i midten av desember. (D.v.s. mens
Blue Beret enna er i trykken) Vi vet at man hjemme
i Norge har mye arbeid for a legge forholdene sa
godt til rette som mulig for oss som tjenestegj0r

Bridge:
Onsdager kl. 19.00 blir faste bridgekvelder i
spisemessa i Saqi. Bade bridgekurs og mesterskap
vii f01ge senere. (januar)

Idrettsoffiseren kan love fine premier i de over
nevnte arrangementene, og haper pa topp oppslut
ning. Innbydelser vii bli distribuert etter hvert.

Loyntnant Ro/d So/vik har al/erede rukket d avvik/e
tre-mi/a med god de/tage/se. Her kontrol/erer han
at vekten stemmer.

i FN-styrkene. De overnevnte kommer 12.
desember og skal bes0ke alle norske avdelinger
f0r de returner en uke senere. Vi haper bes0ket
blir vellykket og at de far med seg nye nyttige
signa]er som kommer vel med nar man snart
starter forberedelsene til innkalling av en ny
avdeling til NORBATI og NORMAINTCOY?
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Pd velferdskonto';,et stdr aUe pd hele dognet og det gir gode resultater. De jobber under mottoet "The
show must go on .

Var velferdsoffiser, kaptein Jorgen Enger.

BIBLIOTEK
Mer enn 2000 b0ker sirkulerer na i

NORBA TT og tilbudet er variert. Her
er kriminal, novelIer, romaner, rei
seskildringer, politiske b0ker f.eks. om
Midt-Osten, skj0nnlitteratur og selv
sagt pocetb0ker.

Utlan og bytte skjer pa velferdskon
toret.
SPILL

Mangler du en kortstokk pa OP'en
eller pa brakka sa kontakt velferd
skontoret. De har ogsa Yatsy, Dart
og Jakoula. Har du at ekstra godt tak
pa Dart sa minner vi om at det arran
geres UNIFIL-mesterskap i dette og
NORBA TT-mesterskap i Jakoula.
KURSVIRKSOMHET

Selv om vi er langt hjemmefra er til
budet om brevkurs like godt og alle
kjente brevskoler er med pa ordnin
gen. Er du interessert sa ta kontakt
med gutta pa velferdskontoret.
NB: Det arbeides ogsa med a gi til
bud om kurs i arabisk. Dette er ikke
endelig avklart nar Blue Beret ar i
trykken.
UTLAN AV
INSTRUMENTER

Har du lyst til a underholde gutta pa
rommet, men mangler trekkspill eller
g~tar sa har de dette til utlan pa Lud
Vlg.
TURER

Selv om ikke vreret al1tid viI tillate
eller friste til bading sa vil det ukent
lig bli arrangert turer til Tiberias. Tu
rarrang0r er velferdskontoret sa ring
dit og meld din interesse.

BLUE BERET

Vi har eget
janitsjarorkester

NORBATT X bygger na opp sitt
eget korps med ca. 20 medlemmer som
viI glede hele bataljonen ved stereo og
sma tilstelninger. Instrumentene er
uti ant fra Musikkinspekt0fen i Forsva
ret. Oddvin Vatlestad pa reisekontore
er pri mus motor for arbeidet. At det
er rett mann pa rett plass bekreftes ved
a fortelle at han er lrerer ved musikk
h0gskolen.i Trondheim.

NB: Orkestret har for f0rste gang kvin
nelig tamburmajor!

"NEW SAQI SWINGERS"

Det er stor interesse for a vrere med
med i poporkestret som har ukentlige
0vinger, men det fortelles at man har
instrumenter og forsterkeranlegg til to
orkestere.

De er her for a hjelpe deg:
Godt utbygget velferdsnett

for folket i NORBATT AO
Velferdskontoret i NORBA TI gar en travel tid i m0te. Ikke

minst jule- og nyttarshelgen stilIer ekstra krav men like sikkert er det
at staben er vel forberedt og har programmet klart. Men ved siden
av dette har vi snakket med velferdsoffiser, kaptein Enger om hvilke
andre tilbud kontoret har. Og her skal vi gi en kort orientering om
disse samtidig som det understrekes at ingen oppgave er for liten
eller for storo Det er verd a ta en telefon eller stikke innom og snakke
med gutta om andre saker du er opptatt av.
Filmer

Ukentlig kommer det tre spillefilmer
som sirkulerer til kompaniene og trop
per i NORBATT og MORMAINT
COY.

De aller fleste troppsposisjoner har
egen filmfremviser eller disponerer det
te i samarbeid med andre.

Video

Regelmessig mottar NORBATT og
NORMAINTCOY ukerevy med sam
mendrag avnyheter og underholding
i NRK. Men ogsa spillefilmer distri
bueres pa videokasetter.

Nar det gjelder reprasjoner og vedli
kehold av videoutstyret bes0rges dette
gjennom velferdskontoret. Ofte ma det
videresendes helt til Norge og da sier
det seg selv at det vil ta noe tid. Bruk
derfor utstyret med stor forsiktighet.
NB: Videokasetter kan ogsa leies i
lokake forretninger.
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Ikke alle er like fornoyde med PX'en. Mange mener at en rekke varer er for dyre, og at prisene
pa enkelte artikler ligger for lite under prisene hjemme i Norge.

PX-offiseren lt. Stein Juul innrommer at dette stemmer, men bare for enkelte varesIag. Det
meste som selges ligger langt under prisnivaet i Norge, og er ogs.l billigere enn P.l det lokale markedet.

Lt. Juul forklarer hvorfor enkelte produkter blir noe dyrere enn man kunne 0nske. For det
forste palegges PX'en av UNIFIL og GI-Norge a kjope varer pa bestemte steder. Disse stedene er
ikke alltid de billigste. For det andre kjopes kun produkter med garantert l.klasses kvalitet. Dette med
forer et mindre pristillegg, men gir til gjengjeld sikkerhet for at produktet er kontrollert og godkjent
som feilfritt. PX'en selger kun prima vare, sekunda ikke. Dessuten kan PX'en i motsetning tillokale
forhandlere alltid tilby garantiordninger med gyldighet ogs.l hjemme i Norge.

De vareslagene som kan sies a vrere noe dyre, er fotoutstyr. Men PX'en er ingen vanlig forret
ningsvirksomhet med overskuddsmotiv. PX'en er et service-organ for personelIet i NORBA TI X,
og skaffer varene s.l rimelige som mulig, innenfor de rammebetingelsene som er satt for driften.
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Fra disken til P X-en omsettes for mil/ionbelop hvert ar. Dette er den storste tollfrie forretningen
UNIFIL og det sier seg selv at hit kommer det kunder fra aUe bataljonene i Sor-Libanon.

PX: Kvalitet koster

Eneggede tvillingbrodre

•I

Radio
NORBATT

stereo
o

gar
Tidligere i host fikk de installert nytt

utstyr og na sender som kjent radioen var
i stereo. Senderen er pa 40 watt og har
en omfattende programvirksomhet. Da
glig sendetid er fra 18.30 til 22.30. Men
ofte (nar det ikke er for kaldt i studio)
holder gutta det gaende til nrermere mid
natt. Ukeprogrammet er variert og omfat
ter forst og fremst nyheter, musikk, radio
toppen, gjett pa musikk, hilsener og interv
juer.

Spesielt viktig er det imidlertid a merke
seg at de som star for radiovirksomheten
gjor dette pa fritiden og de gjor rett og
slett en kjempeinnsats.

NB: Til familie, venner og bekjente
hjemme i Norge som leser dette minner vi
om at det er spesielt hyggelig a fa hilsener
hjemmefra. Send noen ord pa et postkort
til Radio NORBATT, feltpost 100, Den
norske FN-styrken, Oslo avg. utlandet.
Vi tor ikke pasta at alle alltid Iytter pa
radioen, men det er ikke mye om a gjore.
Sa benytt anledningen til a overaske med
en hilsen gjennom var lokale onskekon
sert. Plateutvalget er na skiftet ut, men det
kommer stadig etterforsyning.

Ove Bondal som ogsa tjenestegjorde i NOR
BATI IX fikk seg sin hittil storste overraskelse
da tvillingbroren Rune plutselig dukket opp under
rotasjonen. Ove som na er gevrermann i PPK
troppen satt vekslervakt og skrev brev. Brevet
var til Rune selvfolgelig, som altsa motte opp
personlig slik at Ove slapp a fullfore brevet. Det
uventede motet mellom tvillingbrodrene fikk
Blue Beret dessverre ikke dekket, eventuelle bilder
fra et slikt mote ville neppe hatt store
problemer med a fil tildelt en plass i avisen.

Vi Mper Rune viI trives like godt som Ove her
nede i syden, Ove er nemlig storfornoyd med
Libanon-oppholdet sa langt. Ogsa Rune. skal
tjenestegjore som gevrermann, og viI bli a finne i
stabskompaniets vaktlag. De eneggede tvilling
brodrene kommer ellers fra Tonsberg, og vi forut
sier en solid fest den 24. april da de begge fyller
23 ar i Libanon. Bildet viser Ove til venstre.



Kort presentasjon av
Jandsbyene innenfor
NORBATT's ansvarsomrade

Innenfor det norske ansvarsomradet finner vi en rekke st0rre
og mindre landsbyer. I dagligtale sier vi NORBA TT AO og det
omfatter na ogsa omradene som NEPBA TT tidligere var ansvarlig
for. Her er det f0rst og fremst Blat og Koukaba som er av interesse.
Artikkelen har vrert trykket tidligere, men vi har ajourf0rt den og tror
det er av interesse siden vi har mange "nye" lesere. Opplysningene
er hentet fra forskjellige kilder. Srerlige tallene som oppgis ma vi ta
med noe forbehold da det er umulig a fa berkreftet disse fra sikre
kilder. Men i hovedak viI denne artikkel gi et oversiktelig bilde av
det omradet vi har ansvaret for. I et senere nummer skal vi komme
tilbake til mer detaljer om de forskjellige religionene og hva de star
for:

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 avalle. De omlag 75 hus
standene i landsbyen driver alle med
jordbruk og husdyrhold og de 0vrige
produktene gar stort sett i sin helhet
tit eget forbruk. Eneste unntak er oli
venproduksjonen som betyr svrert mye

for Ferdiss. En normal olivenh0st er
pa vel 70000 kg. Ferdiss-innbyggeme
dyrker videre appelsiner, valn0tter,
kom og gf0nnsaker.

Som sa mange andre steder i omradet
er det lite med arbeid. Derfor reiser
f1ere fra Ferdiss vinterstid pa sesong
arbeid.

Hebbariye
Hebbariye er en typisk arabisk lands

by der religionen i all hovedsak er
Sunnimuslimsk. Om sommeren er
innbyggertallet pa omlag 2700 innbyg
gere, men minst 1000 av disse forIater
byen om vinteren. De f1este for a ta
seg sesongarbeid, men mange for sko
legang ..

Nreringsgrunnlaget i Hebbariye er
spinkelt. Det karrige fjellandskapet
utnyttes imidlertid sa godt at landsbyen

..J

S/ik ser Rachaiya ut mir vi kommer kjorende 0PP mot byen som oversatt til norsk betyr krukkemakernes by.
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Blat - er "nytt" ansvarsomrdde for NORBATT og vi har her knipset et bilde utenfor skolebygningen.

er omtrent selvforsynt med kj0tt, korn
og gr0nnsaker. Som i mange andre
landsbyer i omradet er olivendyrking
meget viktig. Omlag 15000 oliventrrer
blir h0stet av innbyggerne i Hebbariye,
som fOr0vrig har to olivenpresser.
Oljen blir omsatt bade i Chtaura og
Beirut.

Men ikke alle i denne landsbyen er
opptatt av olivendyrking, husdyrhold
og jordbruk. Flere familier lever av
handtverk og byen har videre flere
butikker som gir et sikkert utkomme
til f1ere familier.

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

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

BLUE BERET

Rachaiya el Foukhar
Krukkebyen er den mest 0delagte og
sundskutte landsbyen innenfor NOR
BATT AO. En gang bodde det omlag
1500 innbyggere i byen, men idag er
det bare 150-200 igjen i ruinene. Flere
av disse lever under noksa kummerlige
kar.

Leirkrukkeproduksjon har flere hun
dre ars tradisjon i Rachaiya el Foukhar
Etter den israelske invasjonen i 1978
var det i den f0rste tiden sa som sa

med pottemakeriet, mens det i sommer
har det vrert 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 10 000 til 40000 krukker i 10pet av
vel fire hektiske sommermaneder, som
er produksjonsperioden. Nar dette leses
er sesongen omtrent over sa de som

skal sikre seg Rachaiya-krukker ma
vare raskt ute. I sommer er det laget
omlag 250 000 krukker i Rachaiya.
Rachaiyakrukkene er svrert populare
over hele Midt-Osten fordi de har den
egenskapen at de holder van net kaldt
selv om krukka blir staende i sola over
et lengre tidsrom. Akkurat dette ma jo
kunne sies a vrere en meget nyttig egen
skap i et land hvor sol og varme domi
nerer mesteparten av aret.

Innbyggerne i Rachaiya tilh0rte 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, krukkepro
duksjon og litt hande!. Men jordbruks
virksornheten er langt fra hva den en
gang var. Store deler av den dyrkbare
jorda ligger nu brakk. F0r krigen br0t
ut blomstret handelen i Rachaiya el
Foukhar. Da var det faste markeds
dager med stor virksornhet, men dette
er det nu slutt pa.
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Hebbariye

Hamam, men idag er bare halvparten
tilbake. Under den israelske invasjo
nen 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
0delagt under heftige bombeangrep.

Cheeba
En meget interessent og spennende

by. Alle som har anIedning b0r etter
var mening avlegge denne byen et
bes0k i 10pet av perioden. Cheeba er
den st0rste av NORBATT-byene og
ligger pa omlag 1400 meters h0yde inne
i fjellene i grensestf0ket mellom Liba
non, Syria og Israel. Folketallet er pa

BLUE BERET

Ebel es Saqi
Landsbyen hvor NORBA TT har sitt

hovedkvarter kjenner vel de aller fleste.
Ebel es Saqi skiller seg mye ut fra de
andre byene i vart AO. F0r krigen var
den en rik og blomstrende landsby med
vel 1500 innbyggere og i denne perioden
ble det omsatt oliven, kj0tt, frukt og
gf0nnsaker pa flere forskjellige marke
der. Sa sent som i 1975 ble det for ek
sempel omsatt frukt og gf0nnsaker for
700000 libanesiske pund - en anseelig
sum etter libanesiske forhold.

Ebel es Saqi var f0r krigen et slags
senter for omradet rundt. Pa den tiden
var det bade bibliotek og et 10kal
historisk museum i byen.

Men krigshandlingene, spesieIt i
1978, gikk meget hardt ut over Ebel es
Saqi. Folket flyktet nordover til Beirut
og andre st0rre byer. De kuIturelle
samlingene bIe 0deIagt og hvert eneste
hus fikk tildels store skader etter de
harde krigshandIingene.

Men da de norske FN-soldatene 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 istand sine tidligere hjem .. I
dag bor det mer enn 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. Bataljonsledelsen har spe
sielt den senere tiden merket stor pa
gang av sivile som 0nsker tilbake de
husene vi idag leier. Pa sikt kan en
derfor regne med at innbyggertallet
i landsbyene rundt om i NORBATT
AO viI stige. Saqi er delt kriste n og
drusisk by med overvekt av kristne.

storfedrift og omlag 1500 produktive
oliventrrer h0rer ogsa med i bildet.
Oliven er ogsa det eneste som omsettes
pa markedet. De andre produktene er
til eget behov.

F0r stridighetene bf0t ut i omradet
bodde det omlag 1000 innhyggere i Kafr

Dette er en typisk libanesisk og
muslimsk landbrukslandsby. Med me
get fa unntak lever de omlag 500 inn
byggerne i byen av den avlingen land
bruksvirksomheten gir. Geiter og
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12-13 000, men i 10pet av sommeren
vokser innbyggertaIlet med 5000. Grun
nen til dette er at en rekke Cheeba
beboere arbeider i Saudi-Arabia, Ku
wait-og Emiratene og i ferien vender de
alltid tilbake til denne merkelige byen
oppe i fjeIlene. H ver sommer kommer
det for eksempel 300 biler til Cheeba
bare fra Kuwait! Det forteIler litt om
tilstr0mmingen.

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 meringsvei nummer en i
Cheeba. Da ble det smuglet hasj fra
Baalbek-omril.det til Syria og derfra
videre til Jordan, Egypt og andre ara
biske land. Det smugles ogsa idag, men
det er ikke hasjen som dominerer.
Amerikanske sigaretter, TV-apparater,
stereo-anlegg, radioer og annet elek
trisk utstyr fraktes pa eselryggen over
til Syria i Iy av m0rke. Inne pa syrisk
grunn lastes varene for a gi plass til
andre varer som skal inn i Libanon.
Tepper og tekstiler har dominert.

Cheeba er idag den rikeste byen i
hele S0r-Libanon. SrerIig tjener de som
arbeider i de arabiske olje-Iandene
meget bra. Det sies at en av disse har
bygd seg et hus i Cheeba til 1. miIlion
libaneserpund, der hver handhugget
sten kostet 15 do I1ars !

Men ogsa. fruktdyrking gir god av
kasting oppe i fjeIlene. Hvert ar pro
duseres det ca. 300 000 kasser epler

Send
Blue
Beret
hjel11!

der oppe. 90 pro sent av befolkningen
lever av jordbruk og fruktdyrking og
feav1. Omlag 10 000 geiter krabber
rundt om i liene og fjeIlene. Byen har
videre en noksa stor handelsstand.
M uslimene er her i sterkt flertaIl.

Blat
Den overveiende delen av befolknin

gen i Blat er Sunnimuslimer. De fleste
av disse lever av geitene og sauene som
i perioder gir tydelige brekelyder fra
seg i landsbyens nrerhet. Det ensidige
nreringslivet gj0r at Blat ikke er noen
rik landsby og krigshandlingene i
omril.det har utarmet stedet ytterIigere.

Landsbyen ble fra 1976 til 78 utsatt
for relativt kraftige krigs0deleggelser,
men slapp aIlikevel heldigere unna enn
Saqi og Rachaiya. Innbyggerne som
f0r krigsarene skal ha talt nrermere
1500 sjeler, er na i ferd med a flytte
tilbake etter i perioder a ha vrert frerre
enn 200.

Koukaba

Koukaba som na ligger i det norske
ansvarsomradet er en Maronittisk
landsby med for tiden omkring 700
innbyggere. Stedet er etter lokal male
stokk forholdsmessig velstaende, dette
takket vrere olivendyrkning. Innbygger
ne eier flere st0rre olivenlunder i
omradet, og den tradisjoneIle oliven
pressen er flitting beskjeftiget.

I tillegg eier Koukaba-b0ndene deler
av den mest fruktbare jorden i omril.det,
Hasbanielvens bredder er nemlig en av
de ra stedene i distriktet hvor gr0nnsa
ker effektivt kan dyrkes. Koukaba har
dessuten sluppet relativt rimelig unna
krigshandlingene. De eneste alvorIige
0deleggelsene kom sommeren 1978,
hvor major Haddads styrker besk0t
sine tidligere vapendr0dre i Libanese
Army. Libanese Army fors0kte da a
etablere seg i omradet som regjeringens
nrervrerende styrke, dette i henhold til
UNIFILs mandat.

BLUE BERET

Raehaiya - slik tar byen seg ut fra taket ved CP-en ti! Kp B. Her er ogsd juleforbreredelsene igang
og stdende ser vi Gunstein Pollestad, sambandsmann i kp-staben og opprinnelig fra Tonsberg. Ti! venstre
22-drige Ari!d Olsen fra H0nefoss som er gevrermann i vaktlaget.
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Stjerne'dryss i NORBATT

og selvsagt NORMAINTCOY

Trondere har aldri vrert srerlig beskjedne. Her har
hele fire stykker kommet seg med pd bildet sammen
med svenskejentene. Fra venstre: Frank G. Larsen,
Stein K. Pettersen og Cato A. Kilaas. Vognforer
PPK Einar Berg "nektet" d gd nedfra kjoretoyet
sitt, kan han vrerekavalerist tro?

Fl2lrshowet oppe i Saqi b!e de fire svenske arti
stene vist rundt i AO og besl2lkte b!ant annet
Rachaya der de b!e bragt ombord i en PPK og
kjl2lrtti! 4.10. Det b!e ogsa tid ti! et kort viseshow
i messen i Rachaya fl2lrturen gikk ti! Sagi. - Det
te var topp, sa Inger Ost ti! BB etter turen og da
tenkte hun pa PPK-turen. Hun er fOfl2lvrigkjent
fra sin tid som artist i Fami!y Four. Med seg pa
turneen i Sl2Ir-Libanon hadde hun Anita Sundell,
Staffan Linder og Thomas Edwartsen. Showet i

spisemessen i Saqi sam!et nesten fullt hus, og vi
tl2lr si et meget takknemlig publikum. Etterpa
forta!te de at besl2lketi NORBA TI var en svrert

spesiell og artig opp!eve!se.

Dagen etter besl2lkte'gruppen verkstedkompa
niet i Tibnine fl2lrde dro ti!bake ti! hjem!andet.
Arsaken ti! besl2lketvar en invitasjon fra SWED
MEDCOY og ve!ferdsoffiser Enger forteller at
man har et godt skandinavisk sarnarbeid som
resu!terer i at man b!ant annet utveksler artister.

Ti!taket er meget godt og vi ska! gjl2lregjengje!d
nar "3 busserulls" kommer nedover i nyttarshe!
gen.
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Svenskebesoket la ogsd turen innom Tell Quesi. Major Ragnar Bratt/and orienterte artistene og repre
sentanter fra SWEDMEDCOY om ansvarsomrddet tilhorende kp. A. Velferdsoffiser Jorgen Enger, som
"sto pd" for dfd svenkene til NORBATT, skimtes ibakgrunnen.
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Kommandofrisyre bos gutta pa 4-8
Pa posisjon 4-8 er avdelingsf0lel

sen tydeligvis sterk, nes ten samtlige
mannskaper er snauklippet. Tropp
sjef Kjell Roel kan fortelle at de fa som
forel0pig har sluppet unna skal pa ju
lepermisjon, og er derfor innvilget mid
lertidig dispensasjon. Svrert midler
tidig kan gutta pa 4-8 love.

F0rstemann ut med den lekre frisy
ren var Qystein Mj0sund, som tyv
startet hjemme i Norge. Etter ankom
sten til Libanon ble loddtrekning iverk
satt og Tormod Gj0vik ble her den
heldige vinner av ny harsveis. 4-8
gjengen viste for0vrig en patagelig
interesse for frisyren til Blue Berets
medarbeider pa stedet, og uttrykte ge
nerell misn0ye med langMret person eli
innenfor ansvarsomradet. Mek. trop
pen er av de fa innenfor NORBA TIs
omrade som far godkjent harklippen.
Artikkelen b0r derfor betraktes som
en advarsel til evetuelle bes0kende i
4-8.

Troppsjef Kjell Roel viser her at han tydetig er den drivende kraften bak 4-8 frisyren. Tom lvar Oppedal
btir behorig snauklippet, og gjor seg verdig til d bti opptatt i fellesskapet i posisjonen.

Stdende fra venstre: Oddmund Garvik, Getr Solvailg, Ruile Smordahl, 6ysietn Mjosund, Tom lvar Oppedal.
Sittendre fra venstre: Fenrik Terje Wolden, Lt. Kjell Roel, Terje Jakobsen, Tormod Gjovik, Sigurd Skogen og Kjell Rauge.
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Snoen er kommet til Norbatts AO.
Noen steder gar det godI an a arrange
re en god gammeldags sn0ballkrig. Som
feks. pa var h0yest beliggende posi
sjon 4 14 B. Enkelt er det ikke a kom
me opp pa fjellet i sole og pa glatt fore
selv med bandvogn. Men de 10 toffe
Olaguttene som ligger der 14 dager om
gangen, trenger forsyninger bade i form
av mat og brensel. Og etter adskillige
forsok klarte bandvognen (bildet) a
forserere seg opp de bratte skraningene
og fa frem de nodvendige forsyninger.

I klarvcer ser en helt ut til kysten fra
varfjellposisjon, men den dagen BB's ut
sendte fulgte med opp, var det for mye
take ti! a fa et slikt utsyn.

Med bandvogna denne dagen var
foresten ogsa hele den norske "geistli
ghet" idet presten ved Normaintcoy,
kaptein Svein Raddum fulgte bataljon
spresten, major Helge Utaker pa besok
til 4-14 B.

Og ukjent er det nok ikke at bata([on
spresten kommer fra byen mellQm de
syv fjell. Og her oppe i Libanons ode
fjellverden treffer han selvfolgeNg ogsa
en annen bergenser, menig Pedersen
(bi!det) som utrykker glede over a
treffe landsmenn. Hadde bildet kunne
gatt litt dypere, ville leserne ogsa kunne
se at Utaker hadde ferke aviser fra
Bergen med til Pedersen, en fire dagers
gammel Bergens Tidende er jo ikke a
forakte selv oppe i Libanons snefjell.
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Det er bratt OPP til 4.14.B:

Vinteren bar gjort sin
entre 1400 meter o.b.

BLUE BERET

r

l
]

4

]

(
r,
~
J'

c
[.
b
I

I

(
k
1
t
1
l


