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Medaljen er pa plass ...
i

og forstegang fikk ogUI hundene NORBATT sin UNIFILmedalje. Patruljehunden KIM som er veteran fra NORBATT 1 representerer her sine 14 venner og motta.'
medaljen sammen med sin hundeforer PER MORTEN
MYHRVOLD fra Bjerkas Asker av Force Commander
himse((, general William Callaghan. Kaptein PER
JORGEN AASEN fra Oslo synes ikke medaljebrettet
el" sa tungt d brere lenger, men pa side 12, 13 og 14 kan
du lese hva som skjedde for og under utdelingen NORMAINTCO Y og NORBATT.
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Alv Stale Yttrehus fra Tofte

i Hurum,

summerer oPP noen av de inntrykkene han sitter igjen med etter 12 manders tjeneste

Endelig! Jeg skimter siutten. Tolv
maneder i hrerens gronne og FN's bla.
Stovet og skitten kan bare ligge der.
Jeg ble vant til det, men hater det .
Steinlandet med alle minene og krigen
i. Depresjon, hap og ny depresjon.
Opp og ned. En meningslos svingning
mellom sympati og antisympati.
Er
lei de hulkende eslene og det hakkende
spraket. "Ahallan, kvaies og how are
you my friend? Jeg sendte en vennlig
tanke til moderlandet. Pa norsk. Landet med de fire arstidene, de reine gatene med polsebodene i og mitt eget
folk.
Uttrykk som eskorte, hjelm og vest
og H5 eksisterer ikke, og jeg kan kjore
eller ga hvorsomhelst.
Religionsmotsetninger spritet opp med hat. Ikke
som hjemme, hvor slikt foregar i luksuriose omgivelser pa Geilo, og bare
en gang om aret.
Sa alle disse forferdeJige bestemmelsene med
kryssreim og b0rsepipa opp. AGen ma gjerne
renne full av vann bare pipa er opp!
For ikke a snakke om 10rdagene med gr0t.
Aldri mer skal jeg spise gr0t. Det er ikke mat'
Og jeg som trodde jeg had de kommet til syden
og varmere land. Jammen sa jeg det!! Nordavind som sniker seg inn til skinnet samme hvordan en kJer seg, og som kan v<ere like kald som
hvilken som helst nordavind i Norge. Nesten.
Og oppe i fjellet ligger sn0en. Nar det regner
kliner s0la seg til som lim under st0vlene, og
detter ikke av igjen f0r de t0rker foran ovnen.

Tilbakeblikk

med vemod

Men uansett. Det hjelper ikke hvor mye galt
og hvor mange negative trekk jeg mobiliserer.
TiJbakeblikket fyller meg med vemod. Alt sammen utgj0r et h<.le med en ubestemmeJig glans.
Glans kan ofte pynte pa ting, liksom gj0re de

i Sor-Libanon.

Regn, sole, krig og grot
... .men likevel ... !
finere enn det ero Men det er ikke slik med mine
tilbakeblikk.
lnnimellom alt det negative og
g<erne blinker det i sma krystaiier som straler og
varmer mitt tradisjonelle norske kj01ige hjerte.
Det er de sma ting. lnntrykk som i 10pet av
tolv maneder har samlet seg og blitt betydningsfulle for meg.
Som for eksempel tiggerkona i Schtaura. 'Hun
hadde et spedbarn pa armen, inntullet i et skittent
fillete pledd. Allah ville lovprise meg om jeg
kunne avse et pund eller to. Da jeg avslo h0rte
jeg hjerteskj<erende grat fra en fortvilet 5-6 aring
pa andre siden av gaten. Det var hennes S0nn.
Og sa den oppriktige gleden og takknemligheten
da jeg likevel spanderte 2 pakker kjeks og en pose
vaskepulver.
ElIer den vesJe invalide piken i Hebariye som
fortvilet kjempet med griiten mens tarene rant i
strie str0mmer i lengsel etter a kunne bevege seg
fritt som de andre barna som av en eller en annen
grunn troppet Iykkelige etter oss.
Hun satt i et m0rkt hj0rne for seg seJv og hadde
andre problemer enn a ta le stanken av kloak ken
som rant i gaten.

Slik er krig
ElIer siv;lbefolknmgen som kastet blomster og
frukt til oss mens vi patrujerte i landsbyer under
FMR-oppdrag i vestre AO.
De sma ting, men ogsa de store.
Hvordan vi ellers sa kalde og utiln<ermelige
nordmenn ble til varme og apne mennesker i de
dagene vi opplevde invasjonen. Det var krig,
slik krig er, og midt inni det var vi.
Det er rart hvor levende en f01er seg nar en er
i virkelig fare. I disse dagene ble det knyttet
uJ0selige vennskapsband, og verdier som ellers
ligger skjult, ble apenbart og vi opplevde helt nye
sider ved oss selv.
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Soldatlivet

er alvor, liksom

Det er sa utrolig mange' ting. Sma ting, som
egentlig ikke kan listes opp. Ting som har med
f01elser og atmosf<ere a gj0re. Det er bare "noe".
Det av <eresoldat under disse omstendighetene
oppleves som totalt forskjellig fra det man er
vandt fil. Her er det alvor, liksom. Man vet
hele tiden at noe kan skje, og like.vel er vi her,
helt frivillig. Det er snakk om tillit. Tillit til
medsoldater, og tillit til de som tar avgj0relser
og bestemmer over oss. Gjensidig tillit. AlIe
er avhengige av hverandre, og alle er klar over
del. Det er ogsa noe av det fine, ved siden av
at man pa en helt spesiell mate fiir satt seg selv
pa pr0ve. Man l<erer seg selv bedre a kjenne.

Oa

sa er det hjem ...

Men altsa Dimmisjon n<ermer seg. Og jeg er
slett ikke sa glad, innerst inne. For dette oppholdet har gjort noe med meg. Noe inni meg
er forandrel.
Jeg kan like godt innr0mme del.
Jeg har blitt glad i menneskene. lkke personlig,
men mer som et resultat av medf0lelse. Jeg har
blitt glad i kameratskapet og hele systement.
Jeg ma ogsa innr0mme at jeg f01er stolthet over
a ha v<ert med pa dette. Fredens sak eller ikke.
Betydelig eller ubetydelig. Jeg vet med usvikelig
vi sshet: U ten oss hadde menmkene i omriidet
vart ikke v<ert det de er, og da sa.
Hva sa nar jeg kommer hjem og skal inn i den
daglige gamle tralten. Kan jeg glemme de
mektige Hermod-fj~lIene med sn0, det steinete
landskapet med minene?
Kan jeg glemme den hapl0se trafikkulturen og
b0ndene med treplog. Kan jeg glemme noe
som helst? Ma jeg glemme? Vii jeg glemme?
A nei! Noe av meg vii bli igjen her, og noe av
alt sammen vii for alltid bli bevart
mitt indre.

i
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Toffeste vinter pa
minst 100 ar.. ?

Korte og
langsomme

Vi skulle vel alle til syden. Da vi meldte oss
til tjeneste i FN-styrken altsiL Vi skulle ned
til landet hvor solen skinte om ikke hele sa i alle
fall NESTEN hele tiden. Naja, kanskje idyllen
vilie bli avbrutt av en regnskur eller to og muJigens
der var noen uker midt pa vinteren hvor sololjen
fikk sta i fred i skapet.
Sa sto vi da der. Med sn0 til knes, pakledd
genser og feltltjakke mens vi plundrer med a fa
fylt parafin pa tanken med det alt for lite pAfyllingshullet. Og mens gutta pa CP og OP star
der i sn0drevet og lurer pa i hvilket land og i
hvilken verdensdel de befinner seg holder skrivebordsfolket seg innend0rs og diskuterer siste d0gns
nedb0r og kommende vrerprognoser. Og de er
ikke mye a skrive hjem om.
•
Og statistikerne som jo er spesiaJister pa darlig
vrer og andre ulykker riktig fratser i tallmateriale
som viser at vi opplever den verste vinteren pa i
alle fall femti ar. Ja kanskje sa mye som det
dobbelte. Og nar tilbakevendte permittenter og
Radio Norbat daglig forteller oss om det aldeles
uvanlig vakre vintervreret hjemme i det som
egentlig er landet med det gufne vintervreret, sa
myser vi nok en gang opp mot den grumsete himmelen og far et sn0fnugg eller en regndrape i 0yet.
De som aller mest har merket den uvanlige
vinteren er sivilbefolkningen.
Byen Chebaa med
ca. 8000 innbyggere om vinteren har to ganger i
vinter vrert fullstendig innesn0dd. Uvreret har
i tillegg gjort det umulig a komme frem med heJikopter. F0rst etter ti dagers isolasjon na sist ble
vreret slik at. helikopter kunne na frem. Ombord
var var lege, Thor Arthur Jansen (distriktslege i
Vard0) som skulle foreta f0rst og fremst rutineinspeksjon i byen som ikke har lege fast. Hans
rapport var positiv og viste at befolkningen har
klart seg uvanlig godt i uvreret. Pa bildet til
venstre ser vi forsyningene bli tatt vel imot. Litt
ekstra synes troppen i Chebaa det er godt a ha
nar vreret er sa usikkert. -Men vrerst er det at vi
ikke har ski, sa en vi snakket med.
Bildet under viser at det ogsa blant den yngre
garde blant lokalbefolkingen var stor interesse
for helikoptertrafikken.
Vi t0r pasta at det var
nrermere 200 ungdommer som jublet og heiet for
dette bes0ket.

ma en konstantere at fremskrittene ved forhandlingene om ti!baketrekning av fremmede styrker
fra Libanon ero Men dermed er
det ikke sagt at de ikke kommer
frem ti! malet. Snarere tvert imot.
Somfolk sier her nede "husk at du
er Midt-Osten"o
Ja men hva er det som gj@r at
Israelerne holder igjen mer enn
fekso vi synes er nodvendig? Det
erfaktorer som historien, palesinasp@rsmalet pa Vestbredden, Libanons interne situasjon og det fremtidige samarbeid med Israel. Camp
David-planen er fortsatt det mal
en @nsker a na frem til. Det er
dette Ronald Reagen ogsa bygger
pa sin fredsplan.
Prallelt med forhandlinger om
tilbaketrekning foregar derfor mye
annet. F.eks. oppkering av libanesiske soldater, libanesisk administrasjon, oq politimyndighet pa
den ene side og planlegging av
fremtiden for palestinerne pa den
andre siden. De ma ogsa sikres
en fremtid.
Dette henger n@ye
sammen. Men for amerikanerne
som er sterkt person lig innvolvert
er tiden kostbar. En slik politisk
sak kan ikke trekke fOI langt ut.
Folk krever resultatero
Verdensoponionen kan ikke vente evighet pa ti!baketrekning.
Sikkerheten far Libanon etter at de
de fremmede styrker er ute ma
over/ates ti! FN samarbeid med
libanesiske myndighetero
Red
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"Arti a se
hvordan dere
gjor jobben"
Sa kom

de endelig -

lokalaviser

motte

representantene

Libanon

i de dagene

fra

ni

vi opplevet

det vrerste uvreret pa minst 40 ar.
De alIer
f1este sa frem til at "deres" lokalavis skulIe komme.
Na fikk ikke alIe sine onsker

oppfylIt,

nalistene

at de opplevet

syntes

pa

sin side

men jouret

langt annet Libanon
enn de forventet
og tralf
aIle de kunne rekke over pa den forholdsvis
korte
tiden.
ElIer for a si det med MORTEN
FORGAARD

i Hamar

Arbeiderblad:

noe sant som 28 navn

-

Jeg

had de

pa lista for jeg Iwm hit,

men pa de notatene som na ligger i kolferten er
det minst 40 navn.
Det ma vrere lova sporre om
noen som ikke er fra Hamardistriktet
har forsokt
a lure meg, ;:a altsa en av de forfrosne
reporterne
da de tok farve1 med det norske ansvarsomradet
i Sor-Libanon.
og under

Ja forfrosne

besoket

bade regntoy,
det uventede

i NORBATT

feltuniform
vintervreret.

i

var de alIe sammen
matte

de fa tildelt·

og stovIer for aklare
- Vi hadde
hort at

det vilIe holde a ta med seg kortbukse
sa en av dem til BB.

og loution,

Hvordan
cr hclsesituasjonen
blant soldatene
blant sivilbefolkningen?
Er rutinene ved MEDEV Ae gode nok?
Fungerer hygienekravene
godt
nok?

Her er hrermeldingen!
Det

har falt 90 mm
siste 30 dogn

bomber

granater

105 mm,

i Libanon

Utover

splint-

dagen i dag kan det ventes perioder
og innsig av lettere

ettermiddagen

infanteri

utpa

kvelden.

som

gjelder

Golanhoyden,
Vestbredden
beregn
styrke,

for a drofte feIles problemer
innenfor UNIFlLs
ansvarsomrade.
Spesielt gar meget pa rutinene ved
behandling
av av sivilbefolkning
som er den
desidert storste behandlingsgruppen.
Dette bildet
ble nylig tatt i Naqoura
der alIe var samlet.
Helt til venstre i forste rekke sees var lege THOR
ARTHUR
JAHNSEN
og som nr. to i bakre
rekke bataljonslege
EGIL YSTENG.
Helt til
venstre i bildet skimtes var tannlege,
BJELKAR0Y.

som utover
TapstaIlene

er jevnt over noe lavere enn normalt
Hrervarsler

med

Ja sJik kan vi stilie sporsmal
pa sporsmal.
Vare leger og sanitetsfolk
spiIler
en
nokkelrolIe som det er vanskelig a beskrive pa noen
fa linjer.
Vi bare konstanterer
det og nevner at
legene, tannleger
og hygienefolk
jevnlig motes

i Naqoura

loser seg opp til sma geriljagrupper

og gar over til fienden

for arstiden.

til i morgen

Akkababuk

og dalstrokene

ten,

kveId:

Gazaomradet,

innenfor;

spredt

bom-

og fare for kanonkuling
helt opp i Israel
bare avbrutt av fty- og rakettangrep,
spe-

sielt i overveiende
Utover

dagen

kanontorden
kuleregn

i morgen

utrygt

for blitzkrig

til Iynangrep

ettermiddagen,

men

og

og kraftig
ogsa

enkelte

med vapenhvile.

Utover

kvelden

dreiende

Det

oppholdsvrer.

avtagende

utpa

perioder

tanks

siste

mot normalt

og napalm.

morterild

i

Legemote

Hrermelding!
dogn,

Her er de forfroslle reporlerne sam/el fer avreisell eller noen hekliske dager blanl /oka/e parlrioler
den
lIorske FN-slyrken.
Slaende fra venslre:
HANS
KRfNGSTAD,
Ser-Trende/ag,
PER BJARNE
Presse - og informasjonsavde/ingen,
FO, FfNN WELLBERG,
OSI/andsposLUN DGAARD,
redakler
lell, MORTEN
FORGAARD,
Hamar Arbeiderb/ad,
FRANK
HAUGSBO,
Firda, ORNULF
HJORTSORENSEN,
Te/emark
Arbeiderblad,
Ole T. Strand,
Romsda/sposlen,
ARNULF
HARTVfKSEN,
Tromse.
Og sitlende iforgrunnen
ODD HENRY
LOVfK, Sunnmere Arbeideravis
(l.v.) og Geir OLA
EGGEN, Fredrikslad
B/ad.

kan

trolig

i ostlig

ventes

stormangrep
retning

stigende

utpa

politisk

og enkelte
natten.
temperatur

hele perioden.
Dette

var hrermeldingen,

over til dagsskyts.
(innsendt)
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I., dag,

Ta bilder,

~I~;:dfoto_~'
konkurranse
At der finnes en hel rekke ivrige fotografer med
FN-og norskt f1agg pa skuldrene har vel de f1este
av oss konstanterl.
Omsetningen
pa fotoutstyr
i de forskjellige
PX-er tyder i alle fall pa at det
gjemmer seg en rekke talenter pa omradet
b]ant
det norske FN-personellet
her nede.
Blue Beret haper derfor pa en rekke bidrag,
og vi haper f1est mulig vii finne fram fantasi og
utstyr og bli med.
Fantasien
vii, tror vi, vrere
viktigere enn prisen
pa utstyrel.
Det eneste
kravet for deltagerne
er at motivene
er a finne
fra tiden i FN.
Om bildene er tatt i selve tjen~sten, i fritiden eller pa permisjon
overlater
vi til
deltagerne
a bestemme
selv.
Bade farge - og
sort-hvitt
bilder
kan innsendes,
og ma vrere
presseoffiseren
i NORBA TT i hende innen 25.
aprii.

Na har jeg faif nok ??

Du far finne el anm'l moliv

Iii fOlokonkurransen

selv om jYislt'n gal'

III 25.

aprii.

Pa grunn av et ikke alt for stort budsjett kan
vi ikke love store premier, men de beste bildene
vii bli premiert og selvf01gelig presentert
i BB.
Juryen vii besta av fenrik Jon Pelfer Backe fra
SI. Kp., CIwrlie Hallg i Kp. B, og sersjant Jom
Ol'e Sa'lemes som til daglig er a finne i Kp. A.

FRA SIDE 22
UNIFIL

CHAMPIONSHIP
RESUL TS

395
504
445
462
459
461
499
530- Ilt Wullum,
471
636
543
559
613
487
488
502
]: IIt Lervik
NORBATT
NORMAINTCOY
NORBATT
SWEDMEDCOY
IRISHBATT
dagNORMAINTCOY
og sammen]agl.
2.

IN BRIDGE
I st 2nd Total
day day
252
2]6
252
229
2]2
222
29] 226
250
249
345
280
265
264
279
278
266
]69
261
226
200
233
344
269
262
258
248
225
230
237
254

Og hvem var dd som leverle

inn bildet av meg til Blue Berets fotokonkurranse?l?

Norsk takk for Ghanesisk innsats

Norsk handlaget kryslallglass
var gaven kaptein Prosper Ahialey, sjef for den ghanesiske pionertroppen,
kunne molfa som takk for den hjelpen troppen ydet NORMAINTCO
Y forbindelse
med byggingen av
en sto I' og hardt tiltrengl prefab.
Oberstloytnant
Paul Christian Bergflodt
overrakte gaven og takket
pd vegne av personel/et
NORMAINTCO
Y som han jo el' sjef for.

i

i
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Bildet ovenfor forteller riktignok at det er trangt
om plassen den nyrestaurerte skolen iBIat, men
da humanitceroffiser HELGE UTAKER forleden
kom pa besek sammen med sjefen gruppe Blat,
kaptein JOHAN BREIVIK var det laget istand
til stor mottagelse. I alle de seks klasserommene
ble delegasjonen mott med allsang og blide fjes.
NORBATT
har nemlig hjulpet til slik at skolen
har fatt vinduer, ovner, maling og annet nedvendig
utstyr som er et minimum for a fa den daglige
undervisningen ti! a ga sin gang. Bildet nedenfor
er tatt da skolebarna overrakte nydlige blomster
til humanitceroffiseren. Og at lcererne er forneyd
er det ingen tvi! om. De har ogsa fatt innredet
eget I(l'rerv(l'relse.

i

i
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Pi 4.19 bar gutta

Fra
prestens
P.~_~~f;rI.i

Da blir selv

egen "roomservice"
OP Marjajoun er oppnavnet pa det vi formeldt
kaller OP 4.19. Som en av vare fem enklaveposisjoner spiller gutta her en viktig rolle i a obsernrerheten av vart
vere og rapportere aktivitet
ansvarsomrade.
Forleden bes0kte vi "villaen"
og kj0rte opp den fineste aleen hele S0r-Libanon
og ble m0tt av tre blide karer.

i

den minste
handsrekning
stor ....

i

Som gammel skolekl'rer, har jeg ingenling
imol a bo vegg vegg med skolegarden her
Ebel es Saqi. Det er virkelig morsomt a
kaste et blikk ut al' kontorel og se barna
pa vei til skolen. Glade og fornoyde, tilsynelatende ivrige etter a kl're og vite.

i

i

i

Gjenoppbyggingen al' skolen her Ebel
es Saqi, ser sannelig ut til a V(ere vel verd
pengene og strevet. Her hvor skolegangen
sa altfor of te er blitt avbrult al' krig og uro
for disse barna, setter de desto slorre pris
pa a kunne ga pa skolen
ro og fred.
Selv om systemel med disiplin og oppstilling aldri vil/e gatt en norsk skole.

i

i

Dellredje besle med skolen var frilimene,
det nest besle var manedslovsdagene, det
beste var skole.feriell sa vi Iii hverandre pa
[Ieip mill skoletid. Slik blir vel gjerne
inllstil/ingen hos ullge mellllesker som tar
alle goder som eli selvfolgelighet.

i

Men her lar barna tydelig imot skoleangen og timelIe med mye storre lakkknemlighel. Jeg var feks. borte
Blat
[orleden dag. Etter fattig evne har balaljonen sorget for n)'e vinduer til skolen for
a ho/de sure vinterslormer ule fra skolestuen, litt maling Iii de sma og fattigslige
klasserommene opprarminq og en del
hjelp el/ers.

i

HARALD LIEN, 27 ar og bergenser trives
godt fortalte han og innr0mmet at 0nsket om
eventyrlyst har godt i oppfyllelse. Sammen med
han var ARNFINN ViERNES, 27 ar fra Trondheim og TOM JOHNSEN, 24 ar og fra Bamle.
En ting er at disse tre disponerer den st0rste
gymsalen av samllige posisjoner i det norske
omradet.
En annen spesialitet er at det i f0rste
etasje bor "de tre snilleste damene
hele AO",
sier gutta og snart forstar vi hvorfor. Ikke f0r
har vi kommet ut av bilen f0r det blir tilbudt
kaffe. - Ikke nok med at vi daglig far kaffe pa
sengen, men de godtar ikke at vi vasker t0yet vart
selv. Det skal de ta seg av og vi ma bare konstantere at de er helt fantastiske.
Faktisk ma vi
snarere passe oss slik at vi ikke blir helt bortsjemt
tit vi kommer tilbake ti14.23 som er den posisjonen
vi rullerer med, forteller gutta.

i

Posisjonen har hele tiden en mann pa vakt.
I vinter har det vrert en sur opplevelse a sitte
i en helt apen OP og det endte da og sa med
at sandsekkene raste fullstendig sammen. Na
skal det bygges en ny ordentlig OP pa taket og
dermed skulle de som overtar i neste vinterkontigent vrere sikret gode arbeidsforhold ogsa ...

"Kjernefamilien" samlel utenfor vil/aell pa 4.19.
Bare to al' de Ire konene var lilstede, men al
forholdel er godI skul/e komme klart frem. Det
horer ogsa med ti! hislorien al den ene al' damene
samme dag hadde trukket ul svO!rl mange tenner
hos den norske tannlegen, mell aldri har vi sett
en sa smi!ende og fornoyd libaneser etter ett
tannlegebesok.

Bilde blant barna og 100rernesynes jeg
takknemligheten langt overgikk det lil/e
sam bata/jonen representerl ved gruppe
Blal hadde bidradd med. Likevel var det
en [estlig opplevelse a mote morgendagens
Libanon.
Hvilken skjebne de gar imote er del
ingen gitt a si. Om den lIye generasjoll
vii klare a bygge opp et fredens og forsonlighetells land som uavhengighel styrer seg
selv, er del for vanskelig a svare pa dag.

i

i

Men sa lenge den Norske F. N. bata/jonen star omradel, skal vi hvertfall fa
vlEremed og bidra noe til al menneskene
som bor her kali fa tro pa fremtiden, se at
det nytter a ta el tak. At fellesnytten ma
ga [oran egennytten.
Det er lang vei
[rem. Mell sa lenge vi er her, far vi sIa
pa med de ressurser vi har.
Alt del dere vii at menneskene skal gjore
mot dere, skal dere gjore mot dem, sa
Mesteren fra Nasaret. Han sa ogsa:
Hva dere har gjort mot en al' disse mine
mine minste brodre, det har dere gjort mol
meg. I el slikt perspektiv, blir selv den
minste handsrekning slor.

i

BLUE

i

BERET -------------------------

Na kan det selvfolgelig sies at denne fine aleen skaper problemer for observasjonsraningen, men vi gjor
sa godt vi kan sier gutta som vii fa bedre utsikt nar de fiytter inn ny OP pa takel.

i
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Kan BB sendes til Brummundal tro?

Libanesisk familie med norsk 'innslag'
Familien Tohme er i aller hoyeste grad libanesisk. Samtlige familiemedlemmer er fodt og
oppvokst i Libanon, og de har hele tiden med
unntak av en kort periode under borgerkrigen
bodd
Ebel es Saqi. Allikevel er det vel ra
libanesiske familier som er sa preget av norsk
levesett <>gkultur som nettopp Tohme-familien,
i hvert fall deler av den.

i

Etter som nevnt a ha flyktet fra Sor-Libanon
vendte familien
II befant seg i
omradet, og var saledes svrert tidlig ute med a
pa nytt a etablere seg i den kanskje mest krigsherjede delen av Libanon, Beirut unntatt.
Tohmefamilien har siden den gang livnrert seg ved
forskjellige typer forretningesvirksomhet.
Og de
viktigste kundene, ja nes ten de eneste, har· hele
tiden vrert NORBATT-mannskaper.
For tiden
er det den eldste broren Raymond som star for
a forsorge familien ved a ha overtatt driften av
NORBATT CLUB som i en tid var stengI.
Raymond (23) kan forovrig fortelle at han har
inngatt en 6 maneders kontrakt for driften av
stedet. Ringer det en bjelle? Joda, kontrakten
ble undertegnet noyaktig samme dag som det
ble kjent at UNIFIL-mandatet
ble forlenget med
et nytt halvar, og er altsa av samme varighet.

i en periode under borgerkrigen
tilbake i 1978 mens NORBATT

Men det er vel forst og fremst de to yngste
guttene i familien de fleste NORBATT-ere har
stiftet bekjentskap med. Mofid (12) og Najin (15)
snakker nemlig meget godt norsk, Mofid kan
til og med sIa over pa vestlandsdialekt om dette
kreves for a gjore seg forstatt. Dette fikk han
for en tid tilbake demonstrert da han var en tur
i Norge, som gjest i det velkjente TV-programmet halvsju (1/2 7).

Naji l.v.) og Mofid med hunden Rex mel10m seg. Ogsd Rex kan man si el' sterkt preget av NORBATT.
Rex's far el' nemlig norsk og tjenestegjor til daglig
hundetroppen.

i

- Bade norsk og engelsk har vi lrert av de norske FN-soldatene, forteller Naji. Pa skolen her
nede lrerer vi kun fransk ved siden av morsmalet.
Naji og den forstnevnte broren Raymond planlegger forovrig norgestur til sommeren.
Der
skal de besoke nok en bror Ramsey (21) som for
tiden bor og arbeider i Bergen. I tillegg skal de
reise rundt omkring a oppfylle tidligere lofter om
a besoke venner fra tidligere FN-kontingenter.
AlIikevel er det et srerskilt besok Naji ser spesiellt
fra fil. Og det viI finne sted Brummumdal av
alle steder. Her bor nemlig Irene som er Najis
veninne, brevveninne bor det kanskje tilfoyes.
Naji er forovrig fast bestemt pa a flytte til Norge
nar han er ferdig med skolen om ikke sa alt for
mange ar. - Jeg haper derfor at NORBATT blir
vrerende i lang tid slik at jeg kan lrere mest mulig
norsk sier Naji og lurer samtidig pa om det kan
ordnes slik at et eksemplar av Blue Beret kan
sendes til Irene i Brummundal.
Joda, det lar
seg gjore.

i

side

Hjelpemidlene
En av hobbyene til Naji el' ii lage slike bilder.
Bildene hon her viser Fem er de to forste han laget.

8----------~-----------------

el' 1110nSler, spiker

og treider

i olle fil/ger.

BLUE
BERE

Naqoura-Nilsen runder hj9rnet:

levet
•

I

- Det ordner vi ... blir det sagt inne fra
NORCO-brakka og sa kommer Naqoura-Nilsen
joggende rundt hj0rnet. Det er ikke mate pl\
service ved dette kontoret som har en meget
veltrimmet og servicevennlig stabo En av disse
er Naqoura-Nilsen og det at vi na skal skrive litt
om han skyldes at dette er hans fjerde kontigent
og dermed er han blant annet "eldste" nordmann
i Naqoura.

frem "hjemmet" som eksempel pa hvordan det
kan gj0res. Det er utrolig hva en kan oppna
av luksus i eget AO ved a spandere litt maling,
tapet og, gardiner. Nar vi atpa til fikk tak i kj0leskap og TV var det som a bo·i Norge.
Men sa kom lengselen om a komme tilbake til
havet. Om kveldene satt (derfor Naqoura-)
Nilsen pa terassen og sa taka komme sigende inn

dalsiden og df0mte om Middelhavet. I ni-eren
var han tilbake, men slar fast at intet blir som
kameratskapet i NORBA TT. Og na farter han
omkring, sjaf0r for NORCO og den som best
kjenner rutiner og muligheter for a ordne det
som ma ordnes. Ikke vet vi om han har fatt
re-kapp, men far han det blir han og tar til
takke med ferieturer til Norge

Hans f0rste bes0k var i femte-kontigent som
sjaf0r i i NORMEDCOY.
Det var fOf0vrig
siste kontigent der nordmennene hadde ansvaret
for sykehuset.
- Jeg t0r si at sjaf0rene i den kontigenten
regnet ut at vi hadde kj0rt fire og en halv gang
rundt jorda. Dette fordeles pa at vi til enhver
tid var atte sjaf0rer pa vakt, ·sier ARVE NILSEN,
30 ar sist sommer, fra L0renskog og som slar
fast at det ikke lenger er eventyrlyst, men jobb,
gode venner og det internasjonale milj0et som
holder han igjen.
- Tiden ved sykehuset var enormt opplevelsesrik. Kom hit ned pa varen 1980 og glemmer
aldri den f0rste 17. mai. Hjemme smaler vi nar
bam gar i tog med utkledning og, kjelelokk. Men
nar en her nede opplever leger og majorer gj0re
det samme og ser italiener blir bundet fast til
sykeseng og far (vin) intraven0st og like bak kommer en nord mann med ski pa det "t0rre" f0ret,
da kan man ikke annet enn le seg skakk. Og la
meg si det like ut. Den gang som na (det er jo
svenskene som har overtatt sykehuset) dukker
det nrermest daglig opp episoder som minner om
den velkjente amerikanske serien MASH.
Nilsen er selver humorfylt personlighet som
lett bidrar til a spre sol og glede. Han sier det
ikke selv, men vi har det fra sikre kilder at enten
det er oberster, menige, gjester eller MP'er sa far
de alle den samme "feare" behandling.
Enkelte
vii nok ha det til at jo f1ere stjerner en person
har jo lettere takIer Nilsen savel personen som
eventuelle problemer.
Tilbake til hans FN-historie.
Etter det f0rste
halvaret gikk turen hjem til gamlelandet og jobben, men det viste seg raskt (noe vel de aller
fleste har opplevet) at man snart lengter tilbake.
Og neste halvar vilie han tilbringe i NORBA TT
-der oppe hvor gutta sier "dere i Naqoura har
det jamen godt".-Sa
der havnet jeg som infusonsassistent eller sanitetsmann og hadde blant
annet f1ere 14 dagers-perioder ute i enklaven.
Herfra har jeg mange minner-gode
minner-selv
om vi plassert pa BLUELINE mellom Haddad
og PLO ofte ble beskutt. Men jeg f0lte meg
trygg selv om kulene kom un0dvendig nrerme
enkelte gan ger.
- Oppe i Saqi bodde
slik sa det faktisk ut ogsa
g0Y er det a konstantere
boligen litt banket ofte

jeg i "Grisehuset" og
nar jeg f1yttet inno Litt
at etter a ha fikset opp
majoren pa for a vise

BLUE BERET -----------------
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Philippe har som sa mange andre forrerningmenn ansvarsomrader vart FN-OLA som besre kunde.
er der Harald Hansen fra Overhalla Trondelag som rar en riff pa vareutvalget.

i

"Var" borgermester

iIi

o

og
Philippe Nahra er Ebel es Saais borgermester.
Han er i kraft av denne stillingen, sin personlighet
og sine sprakkunnskaper
kanskje det viktigste
kontaktleddet NORBA TT har med sivilbefolkningen i denne delen av ansvarsomradet.
Men Philippe er ogsa forretningsmann med en
omsetning som gj0r at han som forretningsmenn
flest, har behov for en sikker bankforbindelse.
N<ermeste libanesiske bank som er i funksjon
ligger flere timers reise unna, iSaida
ute ved
kysten. Borgermesteren
har derfor som den
f0rste "innf0dte" libaneser ordnet seg med konto
i Postsparebanken.
FN-soldatenes eget postkontor i Saai kan altsa skilte med en internasjonaI og
celeber kundekrets for tiden. - Det er et klart
behov for en bank i omradet og for meg er dette
en praktisk 10sning som gj0r at jeg na slipper a
oppbevare st0rre bel0p i hjemmet, kan Philippe
fortelle.
Men Philippe er altsa langt mer enn en ordin<er
forretningsmann.
Som borgermester
er han
dessuten leder for kommunestyret pa ni med lemmer. Normalt er kommunestyrets virksomhet
her nede tiln<ermet like omfattende som det vi
er vant med fra Norge. Kommunestyret
gir
forskrifter pa ulike omrader, utsteder tillatelser,
krever inn visse skatter og fatter ulike typer
vedtak med betydning for lokalsamfunnet. - Men
kommunestyret har som andre institusjoner ikke
fungert normalt siden borgerkrigen, uttrykker
Philipre og legger til at nettop myndighetenes
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Vi gar ut fra at Philippe er en kunde som karene
pa postkontoret vii huske. Kaptein Kjell Roald
Vinsrygg fra Hammerfest (t. v) og sersjant Jan
Fredrik Karlsen fra Vadso kan her konstantere at
de pa mer enn eff vis har utvidet posrsparebankens
kundekrets.

•

I

Saqi:

o

a fremti
sts are
manglende styringsevne er hovedhindringen for
normaliseringen i Libanon.
Allikevel ser borgermesteren i Saai optimistisk
pa framtiden, for f0rste gang pa mange ar. - Jeg
tror at den nav<erende politiske ledelse har reelle
muligheter til a oppna den makt som er n0dvendig
for a kunne ut0ve effektiv styring. Bade det
internasjonale samfunn saveI som stadig flere
grupper i Libanon er na innstilt pa a finne fram
til en varig 10sning som inneb<erer fred.
- To hovedhindringer gjenstar imidlertid f0r
Libanon oppnar full suverenitet og landet igjen
kan bygges opp. For det f0rste ma fremmede
styrker ut av Libanon, alle fremmede styrker
legger Philippe fil. Her er det viktig at FN og de
nasjoner som kan influere pi\ Israels og Syrias
avgj0relser benytter de mulighetene de har til a
pavirke de overnevnte nasjonene i riktig retning.
- Den andre hindringen er det kun libaneserne
selv som til syvende og sist ma ordne opp i. Men
ogsa pa dette omradet er vi avhengige av hjelp
utenfra i en overgangsperiode, mener Philippe.
H<eren, Politiet og andre statlige institusjoner ma
sa snart som mulig gis muligheter til a ut0ve de
oppgavene disse er satt fil. Philippe mener at
nettopp pa dette omradet er mye i ferd med a
skje i disse dager og dette er arsaken til den gryende optimismen man idag kan spore blant mange
libanesere.
- Det er i denne sammenhengen at UNIFlLstyrkene i den n<ermeste tiden har en s<erdeles

•••

en

viktig oppgave a J0se, fortsetter b.orgermesteren
i Saai. Styrkene er en h0yst n0dvendig, men
forhapentlig midlertidig, erstatning for vare egne
myndigheter.
Pa det lokale plan er vi helt
avhengige av FN-styrkene for a kunne fungere
som et tiln<ermet normalt samfunn. Den nosske
FN-bataljonen feks. utf0rer nes ten alle de oppgaver de lokale myndigheter ellers er til for a
10se. Bygging av skoler og hjelp til driften av
disse, renovasjonsvirksomhet,
politi og kontrollarbeid er bare noen eksempler pa funksjoner
hvor vi mottar hjelp som gj0r at framtiden na
virker Iysere enn pa lenge. Det mest framtredende tenget pa at i alle fall S0r-Libanon er pa rett
vei er at sivilbefolkningen na vender tilbake til
sine hjem, etter flere ars flyktningetilv<erelse.
Troen pa at det er mulig a skape et fredelig
land igjen hvor menneskene kan arbeide, ga pa
skole og leve uten konstant frykt er de siste
arene nes ten forsvunnet blant store deler av den
libanesiske befolkningen. Na begynner imidlertid mange a fil troen tilbake igjen mener Philippe.
- Men den norske FN-bataljonen trenger vi
fremdeles, og i de n<ermeste arene fremover vii
FN v<ere den, kanskje eneste garantisten, for en
utvikling mot et selvstendig og fredelig Libanon
avslutter Philippe Nahra, borgermesteren med
konto i postsparebanken.

BLUE BERET

Norske FN-observatorer i Beirut:

-Bevrepnet med kulepenn er de
sikkerhetsradet's forlengede arm
- Var oppgave kan overhodet
ikke sammenlignes med UNIFIL.
Som FN-observat0rer
i
OPG (Operation
Group
Beirut)
reiser vi fritt
omkring (ubevrepnet)
og rapporterer
det vi ser
til UNTSO-hovedkvarteret
i Jerusalem som igjen
rapporterer
direkte ti! FNs sikkerhetsrad,
sier en
Beirut til
av de norske UNTSO-observat0rene
BB. (United Nations
Truce Supervisory
Organisation-UNTSO-betyr
altsa De forenete nasjoners kommisjon for overvakning
av vapenhvilen,
oq har Jerusalem
som hovedkvarter).
Av de tiIsammen
50 observat0rene
i Libanon
er det fire nordmenn
i Berut.
Disse er JAN
KARLSSON,
Melsomvik
ved T0nsberg,
JAN
GREGOR
OLSEN,
Son, TERJE
TETTMO,
Bod0 og KJELL
B0 fra Kongsberg.
BB traff
dem forleden
midt i Beirut og benyttet
anledningen til a h0re nrermere om deres hverdag.

i

Rapporterer

det de ser

Som sikkerhetsradets
forlengede
arm spiller
FN-observat0rene
er n0kkelrolle
for de som sitter
i New York og skal ta avgj0relser
i hva som
skjer pa den andre siden av jordkloden.
Observat0rene er den "tredje"
part nar det oppstar en
konflikt.
Vanligvis vii hver av partene
som er
direkte innvolvert
i en konflikt,
f. eks. en skuddveksling rapportere
"hva som egentlig skjedde"
til sine overordnede
som igjen rapporterer
dette
til sine folk i FN. - Vi trekker ingen konklusjoner i var rapport
om en sIik episode.
Det er
kun var jobb a fortelle hva vi har sett sies de.
Na er det ikke bare den militrere utvikling de
f01ger fra time til time.
Like viktig er det a
kunne sette seg ned pa en fortausresurant
og ta
en kopp kaffe med innehaveren.
Etter hvert
opparbeider
de seg et stort kontaktnett
og lagrer
et hav av informasjoner.

0ket uro
Et eksempel sier de: vi har i den senere tid merHver dag og
ket 0ket UfO i f1yktningeleirene.
natt bes0ker vi disse og ofte sitter vi klokken
fem om morgenen
og prater med menneskene
som bor der.
Sa sier de plutselig at na foler vi
oss utrygge.
Ryk tene forteller
at den og den
gruppen
antagelig
planlegger
a komme
inn i
leiren.
Det kan vrere rent oppspinn,
men det
kan ogsa vrere alvor.
Dette "foler" vi etterhvert
og alle puslebiter
settes sammen
nar raprorter
send es videre.
Skjer det sa noe hver dag? - Ja hver dag og
natt skjer det noe i Beirut blir det fastslatt og de
legger til at det ikke er helt ufarlig selv for en
FN-observat0r.
Sa det er en jobb med livet som innsats
vii
mange sporre.
Her trekker man raskt frem det
svaret at FN setter meget inn pa a trygge den
enkeltes sikkerhet.

0nsker

st0rre frihet!

- Ja, enkelte ganger f01er vi at slike begrensninger er storre enn 0nskelig forteller Jan Karlsson. - Men dette er avgj0relser
som tas over
hodet pa oss og en skal ikke se bort fra at de
berorte parter ogsa presser pa for a redusere var
"freedom of movement".

BLUE

501l1111ell lIIed eil bifd represCl/lolIl
Ior dell Libollesiske
ha'rell ser l'i isivii
(gdr
bildel b!e /(1 I! ) JAN CRECOR
OL5EN,
PEDER
MORKEN,
AlldoI('s
SOIll junl
sd KJELL
Bo 111:'11
Iii hO\"l·e.

"Makt"

her er maskinpistol

Observat0rene
har ingen andr'e maktmidler
enn
kulepennen
a sette bak sine krav om f.eks. a
passere kontrollposter.
Nar de derfor blir stoppet og far en eller annen .forklaring
pa hvorfor
de ikke kan passere kan de"ikke gj0re annet enn
a vente til det behager sjefen i omradet a slipre
dem frem.
- [ slike situasjoner
bruker jeg a si det slik, forteller Jan G regor Olsen, at du har selvf01gelig
rett for du har maskinpistolen.
Hvor mange militsgrupper
det finnes i Beirut
vii de helst ikke si noe om, men de bekrefter at
det er blitt langt frerre i den senere tid.
Dette
skyldes nok f0rst og fremst at f1ere har slatt seg
sammen, men det h0res ikke ut som disse gruppene byr pa alvorlige
problemer
f:Jr FN-observatorene. - Likevel skal en vrere klar over at
mange av de mer eller mindre soldatkledde
medlemmene kan vrere fullstending
uvitende om hvilken jobb vi har oq en slik situasjon kan bli litt
spent, forteller Jan Karlsson.

Leb. Army
Nar vi begyner
a prate om den libanesiske
hreren er det oppmuntrene
signaler a fa fra FN-

BERET---------------------------

1I01lvokl og hadde Iri da
kOllllil
Beiml J. II/(I/'S og

observat0rene.
~ Jeg tror alle pa!'ter er positive
sterk hrer, men det vii ta lang tid.
De trenger ar'beidsro,
det blir meget vanskelig
de trenger.

for {t f<l en

men personelig tror jeg
for dem {I f{t den tiden

Det er jo p,j ta le med alminnelig verneplikt
i
Libanon, men selv nar dette en eller annen gang
kommer vii det v<ere langt frem til {I fa de libanesiske styrker slik man trenger dem her nede,
sier Jan Gregor Olsen, men legger til at de har
et greit samarbeid
med Leb.
Army.

Libaneserne

er fantastiske

- Og ser vi litt pa hvordan
folkene herlibanserne
selv - ordner seg vii jeg si de er fantastiske.
Hvordan
de har klart a rydde opp i
lopet av kort tid, hvor arbeidsomme
de er og
ordner rundt seg der de bor.
Her adskiller de
seg ogsa fra andre muslimske stater, sier observat0rene.
En skal likevel ikke stikke under en stol at de
fortsatt gar en uviss fremtid im0te.
Libanesiske
myndigheter
trenger lang tid pa a fil kontroll i
et land som i sa mange ar har vrert herjet av krig
og interne uroligheter.
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Hvorfor aUe dager er vi sii interessante? Joda, lagertroppens medaljebehengte ble ivrig fotografert og BB slengte seg med pi1lasset. Fra venstre: Knut Skogsrudfrc'l'
Svein Erik Nymoen fra Horten, Kad J. Jansen fra Stavanger, Anders (Radar) StoIsmo fra Trondheim, Roy Johansen fra Fredrikstad og ikke minst Odd Grinderud; }
sberg.

r
me
o

o

Torfinn DanieIsen fra Evenes fikk bruk for kunnskaper fra tiden
mens avdelingen forovrig presenterer gevrer.

Siv Tone Johansen fra Trondheim smi!er lurt ti! Force Commander IInder medaljeinI
si1 IIt til ii ta hele medaljeparaden med stor ro og rlltine.

i Evenes skolekorps.

Torfinn mottok Force Commander general Calraghan med en generalappell

i

Hvorfor alle dager er vi sd interessante? Joda, lagertroppens medaljebehengte ble ivrig fotografert og BB slengte seg med pti lasset. Fra venstre: Knut Skogsrudfrll,
Svein Erik Nymoen fra Horten, Kar! J. Jansen fra Stavanger, Anders (Radar) Stolsmo fra Trondheim, Roy Johansen fra Fredrikstad og ikke minst Odd Grinderud }
sberg.

m
o

Siv Tone Johansen fra Trondheim smiler lurt til Force Commander IInder medaljeln[
sti IIt til ti ta hele meda!jeparaden med stor ro og rutine.

Torfinn Danielsen fra Evenes fikk bruk for kunnskaper fra tiden
mens avdelingen forovrig presenterer geVl1'r.

i Evenes skolekorps.

Torfinn mo/tok Force Commander general Callaghan med en generalappell

Me
staI

,

o

I
/I

Ije

rystet,

rmer ...

Teknikere klare ...
Sd opprant
stresset

da endelig dagen sfore deler al' bafaljonen

i flerfo/dige

med

med de forsfe

dager, ja enke/te

spede forberedelser.

begynte

Ftagg

var fremskaffet

kerhetsskyld
heist al' en tidligere gardeoffiser),
hundene som den senere tid har lopt omkring
norske

(med

marsjstovler

til og med.

visse unnfak

sk ulle det visI' seg) , og bataljonens

med de hendige

De stramme

(og ble for sik-

talerstol byggef og hvitmalt,
og bjeffet vissfe noyakfig hva

i

de hadde d gjore

har vil'rf opptatt al' og

sdgar for flere uker siden

andetsene

ho/dningene

var pussef.

og retfe ryggradene

Ftere ganger

passet sfilrent

fil

den hvite innretfingssnora
som ~oldf bafaljonen pa retf plass.
Kjokkenet
Saqi, og vi vef ogsa omkring ellers
AO, hadde /agf seg litf ekstra
selen

i

for

i

a visI' inviterfe

norske
drikke

FN-soldafene

og musikksjefer
som sto for parademusikken.
Kaptein Ingolf
Johnsen, Levanger (nil'rmest), fenrik Kjell Arne Johansen fra Asegarden,
kaptein Finn Carlsen fra Hopen og sist vdr eminente reisekorporal
Oddvin
Vat lestad .fra Tronfheim.

..og med tilskuerne pa plass:

i

den enkle

forefrekker

men

a innta.

litf ekstra.

mentef

var oversfatf

mander

fakket

ElIer kanskje

uten problemer,

husmannskost

Og selvfolgelig

de

var der noko a

na selve paraden

vakker

omkring

ramme

overnevnfe
jmusikk,

seg.

som ink/uderfe
Stra/ende

sfov/ene,

snodekfe

vaiet

sann passelig.

andre flagg
med

fjell

og ufen sekkepiper,

og akkuraf
samt

(og a/le oss andre som sto)

og like dyktig

gjennomf(Jrt

litf ekstra al' og fil.

Men best al' alt husker
men som

parade

Vil'ret som Force Com-

vi na allikevel

medaljehoytid/idligheten
sa mye

om kapp

klaprende

skvetfet

helikopferrotorer

vife, gjennom
ero matte

fikk

og sivile hjerfer nok
ta/er, hvor usedvan-

dagen simpelfen

hundeoppvisningen

noen draper pa veggen.

det var veggen den skvetfet

og

milifil'rmars-

Viere vitne fil den dyktig reggisert

bli en

med superveteranen

fil a visI' respekt pa vegne al' alle akkrediterte

i stedet

en

med de

vind at norske

al' feiende

hvor bdde mililiere

Da vi sd fikk

og IlIlnvierlige vi al/I' sammen

som var utpekt

at deres del al' arrange-

sol som skinte

Akkompagnert

celebre gjesfer

lig dyktige
suksess.

de feiret

el/er det fine

presfen .for.

I alle fall fikk

banket

velsmakende

atfat og de som var al/er gladesf for a ha Iatf medaljI' fikk slik anledn-

ing til a feire
Lydteknikere

gjester

hlinder

i Saqi,

Heldigvis far en si.

At

pa.
SI' ogsa neste side.

-Dagens underholdning er reddet

i

Lifen g/ipp
programmet
som ble dagens morsomme inns/ag.
Tror vi da.Kim hadde tydeligvis
g/emt sin del al' programmef
og hilser bafaljonssjefen og alle andre pa en mildest faIf life respektfull
mate.
Men sa hadde han da allerede .fatt medaljen
sino Ansvarshavende .for en ellers arfig og vellykket
hlindeoppvisning
Tor Stale Stalesen ser vi dessverre
ikke ansiktsutfrykket
pa, men at gjestene, med
Force Commander
spissen, moret seg skulle vel
klart fremga al' bildet.
Legg ogsa merke fil at
I'ersonlig
adjufant
loyfnant
Tor Fredrik Moe
star med ryggen til under sekvensen, og vi lurer pa
hvor.for.

i

og sa bar vel aUe fatt medaljen...
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Hovedtillitsmann for FN -soldatene:

-Samarbeidet med ledelsen
her nede er problemfritt
Hjemme er han PI-instrukt0r i Veldre HVomrade, krovert, gift med Kari, har bygget nytt
hus og sa satte han kursen mot Libanon.
Arild
Mauseth, 35 ar, fra Brummundal er hovedtillitsmann for FN-soldatene, nestlagf0rer i et av PIlagene, ivrig friluftsmann, og har klare meninger
om tjenestens innhold.
- Ja, dere ma bare ringe om det er saker som
en 0nsker a ta opp, er Arilds appell til sine kolleger, men legger til at forI0pig har telefonen
statt skummelt stille.
- Saker vi har tatt opp med bataljonen er
imidlertid l0st pa en meget tilfredstillende mate
sa samerbeidsklimaet her nede er absolutt ti 1fredstillende, sier hovedtillitsmannen og ramser
opp stikkord som lik signalliste for alle, unntak
fra "GRU"-bestemmelsene,
alle med AG skal
brere pipa opp o.S.V.

nslag. Hvordan
med NTL?

gar

det daglige

samarbeidet

- Na vii det ikke vrere riktig a si at vi har et
daglig samarbeid med NTL hjemme
Norge.
Hittil har jeg skrevet tre brev og blant annet bedt
om flere innmeldingsblanketter,
men pr. dato
(5.3) har det ikke kommet et pip som svar. Na
skal jeg jo hjem pa perm og far jo stikke oppom
a h0re litt med dem. Men her og na synes jeg
det er merkelig at vi etter vel tre maneder enna
ikke har fatt noen brief eller orientering om hvordan vi tillitsvalgte skal arbeide for a representere
de som betaier sin medlemskontigent.
(pr. dato
ca. 350)

i

- Og tillitsmannsapparatet
her nede bygger
pa individueIt medlemskap i Norsk Tjenesteman-

- Vi ma jo i denne type saker f0rst og fremst
jobbe for de som kommer etter oss. Ilopet av

Hovedrillirsmallll

<'fIen !Jon' persaII.

Arild Mauseth fra 3rt/mml/ndal
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Hovedtillitsmannen titter pa klokka og antyder
at na har dette lille intervjuet tatt ]ang nok tid.
-Bare pass pa at du far med at vi arbeider for
a fa flere medlemmer.
Kontigenten er bare 50
kroner J;P.aneden. Deler av dette 'gar direkte
tilbake til velferdstiltak og uansett hvilken tilknytning vi har er det viktig at vi star samlet
fastslar han mens han begyner a feste "GRU"en.

Meningstyllt tieneste

Intet svar tra NTL

- Sa hovedtillitsmannen har gode dager ... ?
- Njaaa, det gar med alt for mye tid til m0ter,
telefoner (ut) og forberedelser.
Nar vi f0rst
skal kj0re en sak ma det vrere godt forberedt og
dette er saker som gje!der oss alle. Det sier seg
selv at det tar tid a innhente all n0dvending informasjon. Iantall ligger nok de fleste saker
pa troppsniva og slike saker vii normaIt la seg
10se der.

Verving

For stor s0kning!
- Na ma en vel konstantere at den viktigste
arsak til at vi star tilsluttet en hovedorganisasjon
hjemme i Norge er at de skal ivareta vare interesser i 10nnsforhandlinger.
Men antagelig er ikke
dette en sa "fristende" arbeidsoppgave som man
f0rst trodde. I dag er situasjonen kort og godt
den at s0kningen til FN-tjeneste er sa stor at det
ikke byr pa noen problemer a fylle opp kontigentene med kvalifiserte sokere. I en sIik situasjon er det vanskelig a vinne geh0r for bare noe
sa normaIt som kompensjasjon for pris0kningen,
forteller Arild og ]egger ikke skjul pa at man b0r
ta opp tilknytningen til NTL pa nytt og heller
s0ke nye veier for den daglige kontakt med myndighetene hjemme i Norge.

M0ter

seks maneder er minimalt hva vi kan oppna og
derfor viI det vrere 0nskelig a komme i en slik
posisjon at vi jobber for a justere den kontrakt
alt FN-personell undertegner f0r de reiser ned
hit.

mOltar her en veljortjel1f

UNIFIL-medalje

La oss sa avslutningsvis ta med hva han tidligere har fortalt oss om tjenesten.-Jeg
hadde
innbilt meg det var noe mer spenning. Var jo
litt skjelven ved ankomsten til Beirut hvor ordren
var magasin i vapen, splintvest og hjelm pa. Men
dem f01elsen forsvant raskt, sansett er det lite
a skrive hjem om. Na synes jeg vi har det fint
her nede alle sammen, selv om enkelte synes det
er en st0rre fordel a bo i murhus enn "pre-fab".
Militrert sett er det ogsa en god "skole" a vrere
her. Synes nok forsvaret kunne anstrengt seg
litt mer for a fa folk ned hit minst en gang. Det
er ikke noe galt i at vi har mange "gjengangere",
men for systements del skulle det vrert flere
f0rstereisgutter og jenter i hver kontigent, sier
Arild som smilende innmmmer at ogsa han har
s0kt rekapp.

og var en av de heldige

sam fikk

den av Force

_

Commander

i
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GIH's forste
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Libanon
besok
Generalinspektoren
for hreren, general EGIL
INGEBRIGTSEN
besokte nylig den norske FNstyrken og fikk samtdig ferske inntrykk av hvordan styrkene jobber i det daglige.
Men hva er
det viktigste generalen merket seg under besoket?
- Hensikten var forst og fremst a fa et inntrykk
av hvordan
situasjoner
er her nede og hvordan
vi soker a lose oppdraget.
La meg med en gang
si at bataljonen
virker veltilpasset
og at jeg ikke
ser noen grunn til a gjore endringer
hverken
organisasjons
- eller materielI - messig.
Om
det noe sted skulle vrere problemer er det snarere
innenfor UNIFIL
nar det gjelder fremskaffelse av
reservedeler,
ved likehold og forsyningssiden.
- Situasjonen
i dette omradet
idag er jo ogsa
slik at vi ~or benytte anledningen
tit a skjerpe oss
litt.
Tenker her pa at hver enkelt bor bedre sin
egen situasjon,
sitt utstyr og arbeidsplass.
Utgangspunktet
er nemlig svrert godI.
Jeg har mott
en svrert positiv innstilling
blant gutta som har
tro pa den jobben man skal gjore, sier general
Egil Ingebrigtsen
og minner om at nettopp nar vi
er her nede observerer
utenverdenen
pa oss.
Hvordan
ser vare kontrollposter
ut?
Hvordan
ser det ut rundt oss i landsbyene?
Hvordan er vi
k ledd og oppforer vi oss?

En smilende' general bekrefler ovenfor g/llla pa verksledel al han har forlslalf hvor hardl de SiaI' pa for a
fa sakene /Inna.
Til venslre vedlikeholdsoffiser.
kaplein Bjarne Kai Gretland,
Oslo, PPK-mekaniker
Halvard Jensen, Berlevag, bellemekaniker,
kaplein Ragnar N. Johansen,
Kongsberg og GIH, gemral
Egillngebrigtsen.

Ved ankomsl IiI Hebbariya
ble generalen lalf imol med blomsler av
lille Nijud Ghanen og del el' som kjenl hennes familie som bor forsIe
elasje der 4.6. har hovedkvarler.

i

si de 16

i

RedakllZir
Forsvarels Forum, Rolf HRiland dellok
ogsa GI Hsf0lge.
Her sel'l'eres han kaffe pa 4.27 B.

i

-Sia
pa karer og husk ... Ja de f!esle husker sikkerl
hadde a gi og hva han rosle mesl ...

hvilke gode rad generalen

BLUE BERET

Truging krever skikkelig appvarming.

Fra venstre:

Trond Kvalheim fra Landas, Bjorn Robert Dahl fra Kirkenes ag Henry Helgheim fra Kleppesto.

NM (NORBATT-mesterskap) i
truging under vanskelige forhold
J henhold til en strengt hemmeligholdt terminliste ble NM i truging avholdt i begynneIsen av
februar. Mesterskapet gikk av stabelen innenfor
et uidentifisert troppsomrade et eller annet skd
i Ebel es Saqi. Etter en del knallharde innledende runder som klart skilte eliten fra de mer middelmadige utoverne, stod det finaledagen igjen
tre arge konkurrenter som alle var like innstilte pa
a tilrive seg m~sterskapstittelen.
Selve fina!en var opprinnelig lagt opp som et
distanselop med fellesstart og innlagte poster av
varierende vanskelighetsgrad.
Akutt snomangel

gjorde imidlertid at disse planene ble kullkastet
selve mesterskapsdagen.
Trugene viste seg nemlig a vrere lite egnet for asfa1tforet som radet.
Arrangementskommiteen
kom etter et kort krisemote fram til at mesterskapet allikevel skulle
gjennomfores, med den endring at distanselopet
ble erstattet med en hoppovelse av mer trugevennlig karakter.
Det ble en uvanlig jevn og intens spennende
finale. Topp motivasjon og glimrende enkeltprestasjoner gjorde det nes ten umulig for dommerne a finne fram til en vinner. Det viste seg ogsa

Loytnant Sundstrom et trappsjef
En kveId messa han satt
Han videaen sIa pa
ag gjett hva han sa
litt pama er bra har han sagt.

i

av be
Gruppe
Kaptein Breivik er var herre ag mester
Marjayaun han afte gjester
I sin hvite bil
han kjorer med et smil
Skal tra am han en Hi-Jack mestrer?
En gym-saI det matte vi ha
Loytnant Steen syntes dette var bra
Han maten seg nekter ag trener med vekter
hans muskler blir storre hver da'
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i Blat

NK Hegstad ute i Blat
han lop en dag sam besatt
Med treningsdrakt bla
ag jaggeska pa
ble hen!et tilbake helt matt.
Fenrik Nokleby er lagforeren var
I Drammen hans vugge star
En dag sa det klikk, til prefaben han gikk
ag kam tilbake med snauklippet har.

haplost a benytte stilkarakterer, og juryen besluttet derfor a legge vekt pa en kombinasjon av malt
lengde, utvist sportsand, antrekk, samt generell
framferd.
I denne forbindelse kan det nevnes at
en av deltagerne nrer ble diskvalifisert etter gjentagende ganger a ha tdtkket pa trugende til en av
J alle fall ble det til slutt karet
konkurrentene.
en vinner, og BB presenterer her resultatlisten:
I. Trond Kvaleid, Landas. (Mesterskapstittel)
2. Hery Helgheim, Kleppesto (fErespris)
3. Bjorn Robert Dahl, Kirkenes (Hederlig
omtale)

Han tygget sin skra
Sa matte han ga
Na sittern pa 5-17 A ag er vred.
Fenrik Clausen pa5-15 regjerer
gutta hans jabber ag strever
han driver dem hardt
ag det er vel smart
til sammeren de lever sam grever.
Menty pa 5-8 bar
han sitter der appe ag glar
Mat glitta er han grei
tar valaer akey
han rekap viI fa vi trar.
Atle Tilrem

Fenrik Nardland kam agsa hit ned
Sam vakthavende han jabbet ag led

Sambandsmann

i

Gruppe Blat.
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-Av feltprest SVEIN RADDUMSom norske soldater i Libanon, m0ter vi ikke
bare et fremmed land med en annen kultur enn
var egen. Vi m0ter ogsa fremmede religioner.
Eh av dem er Islam.
BB har bedt om a fa en innf0ring i denne
rengionen, og nedenfor er gjengitt et sammendrag
av et foredrag om Islam som bl. a. er holdt for det
norske personelIet ved NOReO.
I utgangspunktet er det ikke mulig a tegne et
korrekt bilde av noen religion igrunnen. Arsaken
til det er at ingen religion er et ferdig fastt0mret
og uforanderlig system. Religion er en levende
organisme som derfor fordrer innlevelse og god
kunnskap om religionens mangesidige utrykksformer om den skal bli noenlunde riktig framstilt.
Av lett forstaelige grunner mangler artikkelforfatteren denne innlevelse og· kunnskap nar det
gjelder Islam.

Muhammed-et

menneske

Men en skisse kan likevel lages. Mange av
oss har sikkert h0rt ordet muhamedanisme og
muhamedaner brukt istedenfor Islam og muslimer.
Det siste er det mest korrekte ettersom ingen
muslim 0nsker a bli oppkalt etter religionens
grunnlegger, Muhammed.
Riktignok var han en
stor profet, sier muslimene, men han var likevel
bare et menneske.
Derfor foretrekker muslimene ordet Islam om
religionen som sadan, og de som bekjenner seg
til denne religionen, viI altsa helst bli kalt muslimer.
Ordet Islam betyr egentlig det a underkaste seg
eller undergi seg. En muslim er med andre ord
en scm underkaster seg, eller undergir seg. Den
han underkaster seg er Allah.
Vi tror ofte at ordet Allah er navnet ga en
spesiell gud, nemlig den gud som muslimene
bekjenner seg til.
Det er imdilertid ikke helt rett. Allah er cet
arabiske ordet for Gud ogsa nar det er snakk om

tr---•...
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den kristne Gud. Derfor viI vi kunne h0re at
savel kristne arabere som kristne j0der, som
snakker arabisk, viI bruke ordet Allah om Gud.
Det betyr ogsa at nar en muslim sier Allah, mener
han ikke en annen gud, men rett og slett Gud.
Likevel er Allah som gudsnavn, sa nrer knyttet
til Islam at mlr det gudsnavnet blir brukt av
ikke-arabisk talende, settes det automatisk sammen med Islam.
Islam's grunnlegger, Muhammed,
levde ca
572-632 e. Kr. Han var f0dt i Mekka, men som
ogsa andre har fatt erfare i historien, ble heller
ikke Muhammed tatt i mot med apne armer pa
sitt hjemsted. Han dro i 622 til nabobyen Medina
der han fritt fikk utbre sin lrere, og der han snart
vant seg en stor tilhengerskare.
622 regnes derfor
som begynnelsen pa muslimenes tidsregning.
Men da det muslimske aret ikke er sa langt som
12 maneder, skriver vi i ar 1403 i den muslimske
tidsregning.
Muhammed var f01som og s0kende av natur.
Som bam og ungdom stiftet han som alle andre,
bekjentskap med fedrenes religioner, men kjente
seg deivis frast0tt av dem. Det hang nok deIvis
sammen med at Muhammed sto langt borte fra
datidens mannsideal som gjenspeilet SEG i religionen. Han var ikke utpreget modig, var ikke
en god kriger og had de' i det hele ikke de dyder
som fedrenes reliogioner fremhevet.
Muhammed hadde en natur som var preget av
det vi i dag kaller myke verdier. Derfor f01te
han seg fremmedgjort overfor religionenes krav
om blodhevn, krigsforherligelse og mannsideaL
Dette f0rte Muhammed inn i religi0se grublerler, og slik kom han i kontakt med bade
j0dedommen og kristendommen.
Disse to religionene kom til a prege hele hans tenkning og
utvikling.

Fellestrekk
Mange av hovedtankene

i den religionen Mu-
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hammed forkynte had de mange trekk felles biide
med j0dedommen og kristendommen.
Likevel kunne han aldri fri seg helt fra pavirkningen fra bamearene i m0te med fedrenes religioner. Dette f0rte ofte til at mye av det han tok
med seg fra j0dedommen og kristendommen ble
misforstatt eller tatt ut av sin sammenheng for
at det skulle passe inn i hans forkynnelse.
Han ble f1ere ganger gjort oppmerksom pa
dette, save I fra j0der som fra kristne, Han avviste
dem imidlertid blankt fordi han var overbevist om
at han hadde fatt sine apenbaringer direkte fra
Gud gjennom engelen Gabriel. Pa denne bakgrunn kunne han hevde at det var de kristne og
j0dene som tok feiL Hans begrunnelse for dette
er vel verd a merke seg.
Muhaffi'med mente at apenbaringene fra Gud
f0rte han tilbake til den opprinnelige religion.
Den som begynte med Abraham.
Abraham var
verken j0de eller kris ten. Han var rett og slett
monoteist.
Det vii si at han representerte en
religion som framhevet troen pa en Gud.

Den sanne religion
Muhammed mente at savel j0dene som de
kristne had de forfalsket Abrahams opprinnelige
religion. Gud matte derfor apenbare den sanne
religion pa nytt. Det var det som skjedde da
Muhammed som 40-aring fikk sine apenbaringer
fra Gud gjennom engelen Gabriel.
Slik fikk han pa den ene side forklart slektskapet
i sin religion med j0dedom og kristendom, mens
han pa den andre side kunne avvise dem som
falske og fremstille Islam som den ene rette og
sanne religion.
Islam fikk snart stor utbredelse, og se!v om den
er den yngste av verdensreligionene, utgj0r muslimene ca 1/7 av jordens befolkning.
I var kulturkrets er vi fra mange hold stadig
pavirket av den tankebane at religion er en privat sak og at religi0s aktivitet er noe som h0rer
en egen verden til, den andelige.
Slik er det ikke med Islam. Her sees hele
mennesket under ett. Det er ikke noe skille
mellom politikk og religion, mellom religi0se og
verdslige plikter. Pa denne maten blir Islam en
livsform som preger hele menneskelivet i alle dets
varianter.
Alt skal inn under Guds vilje. Den
muslimske stat CTetter sitt vesen en gudsstat. Det
viI si at grunnlaget for statsstyret er a finne i religionen pa samme maten som grunnlaget for hele
menneskelivet er a finne innenfor religionen.

KORANEN
Slik fiir Koranen, Islams hellige bok, en sentraI
og avgj0rende plass innenfor religionen. MusIimene har en forstilling om at Gud har en hellig
bok i himmelen. Engelen Gabriel apenbarte
stykke for stykke av den ne til Muhammed.
Han
fremsa dette videre til sine tilhengere. Etter
Muhammeds d0d ble disse apenbaringene fra
Gud skrevet ned, ikke i den rekkef01ge de var
mot tat av Muhammed, med etter lengde slik at
de lengste stykkene kommer f0rst.
For muslimene er Koranen en hellig bok i den
forstand at apenbaringene nettopp ikke er menneskeverk, men gudgitte.
I Koranen kan en muslim finne svar pa absolutt
alle sp0rsmal som matte reise seg. Det er viktig
a kjenne svarene og dermed Guds vilje, for det
er av avgj0rende betydning for en muslim at alt
han gj0r skal vrere i samsvar med Guds vilje.

Detfor Sunna

••••
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Na viser det seg imidlertid at dagens samfunn og
var tids virkelighet reiser en rekke sp0rsmal som
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En av hovedarsakene ril ar der der hele raft er noe som herer UNIFIL er den berydning religionene, og ikke minsr, religionsmorserningene har der moderne
Libanon. Derfor burde vi vel vire mesr mulig om de dominerende religionene omrader vi befinner oss i. Defte har felrpresr Svein Raddum taft konsekvensen av
og srar bak er posirivr og meger godr moftaft iniriariv. Innenfor sift ansvarsomrade, og na ogsa Blue Berer, gir Raddum en innffJring de overnevnre religionene
og ''forelesningene'' rar sikre pa en paffJlgende diskusjon hvor rilhfJrerne ogsa kan srille spfJrsmal av hjerrens Iysr. Bildet er raft fra en slik "samling" Naaoura
hvor reaksjonen pr1opplegger var ar delragerne enrydig sa frem ril en ny kveId felrpresrens regi.

i

i

i

i

ikke er omtalt i Koranen.
Men ettersom muslimen ma ha profetens klare vegledning, er det om
a gj13rea finne paralIeIle situasjoner eller noe som
ligner den aktueIle situasjon, og som er omtalt i
Koranen.
For ettersom Guds ord har gyldighet
i absolutt alle situasjoner uten hensyn tit den
situasjon det ble talt i, vii muslimen pa denne
maten fa den vegledning han trenger for a handle
rett. Dette kalles for analogi.
Det er klart at gjennom Muhammeds liv oppstod det en rekke overleveringer om hans vaner,
hans Iivsf13rsel, hva han konkret foretok seg en
rekke situasjoner og sammenhenger osv. Disse
overleveringene er samlet i skrifts form og kalles
for Sunna. Sunna oppfattes som m13nster pa
hvordan en muslim skal leve.
Muhammed uttalte ogsa en gang at Gud aldri
ville tillate at hans tilhengere kunne bli enige om
noe som var galt. Dette utsagn har f13rt tii at
muslimene har fremsatt den lrere at det et samfunn
blir enige om, det er det rette. Dette kalles for
samfunnets enighet.
Gjennom Koranen, analogi, Sunna og samfunnets enighet reguleres muslimenes liv i minste
detalj. Dette er saledes grunnlaget for Islams
lrere.
Gar vi over til a betrakte det religi13se innhold
i Islam, finner vi at det er bygget opp omkring de
religi13se pliktene eller de fem s13ylene, som de
ogsa kalIes.

i

S0yle 1
Av disse utgj13r trosbekjennelsen den f13rste og
den viktigste av s13ylene. Den Iyder slik: "Det
er ingen gud uten Allah, og Muhammed er hans
profet".
Som religi13s plikt kommer trosbekjenne!sen til
anvendelse pa den maten at den stadig skal gjentas. Nar det skjer pa arabisk, beskytter den
samtidig mot fare.
Som trosbekjennelsen sier, understrekes sterkt
troen pa den ene Gud. For a beskrive han
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nrermere, inneholder Koranen 99 forskjellige omtaler av Guds vesen. Disse skal understreke
Guds absolutthet og srerstilling.
Den st13rste synd en muslim kan gj13re, er a
faile fra troen pa Allah. Det er det samme som
a henfaIle til avguderi. For ikke a friste tit
avguderi finnes det ingen bilder eller fotografier
i religi13s henseende. Alt for det ene, understreke at det finnes ingen gud uten Allah.

store fastemaneden er Ramadan.
I den maneden
skal enhvei muslim faste fra soloppgang tit solnedgang. De skal verken spise eller drikke under
fasten, noe som kan vrere en stor belastning for
mange i den sterke heten.
Fastens hensikt er at man skal avsta fra livsnytelser for a kunne konsentrere seg mer om de
religi13seplikter.

S0yle 2

Den siste av de religi13sepliktene er valfarten til
Mekka. 1 dag er dette i ferd med a bli en kjempeproblem ettersom det ar om annet stmmmer
mer en en og en halv million mennesker tit Mekka.
Dette har f13rt til enorme problemer m.h.t. innkvartering, matforsyning, sanitrere forhold, reisemuligheter osv.
Nar vi ser pa Islam under synsvinklene fra de
religi13se pliktene, er det klart at denne religionen
f13rst og fremst er en Jovreligion. Kanskje vi
til og med kunne kalle Islam for en pliktenes
religion.
Likevel kan en muslim si at frelse er avhengig
av a ha den rette tro. En muslim kan likevel
aldri vrere sikker pa a bli frelst om han tror aldri
sa mye pa Gud eller gj13ralt han kan for a leve
etter Guds vilje.
Grunnen tit det er at frelse eller fortapelse
avgj13res helt og holdent av Gud selv pa dommedag.
Han har nemlig bestemt at bade helvete og
paradis skal fylles. Derfor er det Guds vilje at
noen blir frelst, andre gar fortapt.
Men det blir
samtidig sterkt fremhevet at Gud er barmhjertig.
Derfor kan og skal en muslim hape pa a bli
frelst.
Dette har vrert et Iite fors13k pa a framstille
hovedtrekkene i Islam deIvis pa prunnlag av en
bok som heter "Religionene og kristen misjon".
Men jeg viI nok en gang understreke at det ikke
er mulig a yte muslimene full rettferdighet i
framstillingen av deres religion. Om grunnene
dertil henviser jeg tit inneJedningen.

Som plikt nr. 2 eller andre s13yle,star b13nnen.
Muslimens b13nneliv er regulert gjennom tideb13nnene. Disse ropes ut fra moskeene tit fastsatte
tider der den troende blir minnet om sin plikt tit
a be. I alt er det fem b13nnetimer om dagen.
Nar en muslim ber, ska! han alltid vrere vendt
mot Mekka, muslimenes hellige by. B13nnene
blir ogsa ofte ledsaget av forskjellige kroppsbevegelser. Disse skal vrere med a understreke innholdet i b13nnen.
For muslimen er det av avgj13rende betydr,ing
at han er ren i religi13s forstand nar han skal be.
Derfor foretar muslimen alltid en kultisk renselse
i form av vask av hode, ·hals, hender og f13tterf13r
han ber.

S0yle 3
Den tredje plikt eller s13yleer almissen. A lie
muslimer har plikt til a gi en srerskilt del av inntekten sin og av sin formue som almisser, det viI si
som hjelp tit fattige.
Det er interessant a se at begrunnelsen for dette
ikke sa mye er motivert ut fra medmenneskelig
omsorg som fra dette at det er en plikt ettersom
Gud har sagt at det skal vrere slik.
Dette har ofte f13rt tit at i det muslimske samfunn er en mer opptatt av a avhjelpe symptomene
pa fattigdommen framfor a angripe arsaken til
dem.

S0yle 4
Som fjerde plikt eller s13yle star fasten.

Den

S0yle 5
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Hei pa dere,
.fra FINBA TT
C P-fjenesfe el' en like vikfig del al' fjenesfen for finnene
Kim Korpela, Erkki Aalto og Paavo Drufhagen.

som for oss

i Norbaft.

H el' ser vi fra vensfre

•

Finner med SISU
og ikke minst -sauna
Det tok vare venner fra Finland ikke mindre
enn to maneder a fa innstallert tilsammen 16 saunaer i ansvarsomradet de fikk tildelt av UNJFJL.
Sauna er jo som vel kjent for de f1este en del av
finnenes dagligliv og kultur. Og som en av finnene BB kam i prat med, Erkki Aalto, uttalte
det: - En dag uten sauna er ofte en darlig dag.
Men vare naboer fra norden, som altsa na ogsa
er blitt vare naboer her nede i Sor-Libanon, har
siden ankomsten i desember ikke bare syslet med
sauna-bygging.
Errki Aalto som er sambandsmann ved et av utekompaniene kan fortelle at
mesteparten av tiden hittil har gatt med til bygging og anleggsvirksomhet innen na:r sagt alle
omrader. Ansvarsomradet var etter finsk standard i en heller skropelig forfatning, og alt fra
messer, kontorer, boliger til sanita:ranlegg matte
utbedres eller rett og slett bygges fra begynnelsen
av. Sa var det da ogsa imponerende a se hvilken
aktivitet na:r sagt alle posis.ioner la for dagen med
a gjore hele ansvarsomradet til et sted hvor personellet kan trives i de kommende manedene.
Den finske FN-bataljonen som bestar av 001kring 500 mann ankom som nevnt i desember og
overtok da omrader etter FRENCHBA TT og
NIBA TT. For enkelte av enklaveposisjonene
vare er faktisk FlNBA TT na:rmeste naboer og
001 de enkelte posisjonene ikke ligger slik til at
personelIet uten videre kan avlegge hverandre
besok, kan i alle fall hilsener utveksles 001 kikkertene tas i bruko PersonelIet i bataljonen er
forovrig rekruttert pa samme mate som i var egen
bataljon. Nesten samtlige av soldatene har
avtjent verneplikten sin ferdig hjemme i Finland,
og alle uten unntak er frivillige. Blant befalet
finner vi som hos oss en blanding av vernepliktigog yrkesbefal. Rekap innvilges na:rmest automatisk og korporai Kim Korpela som arbeider
som presseassistent kan fortelle at noe over halvparten av personelIet vii bli va:rende utover den
forste seks-maneders perioden.
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- De f1este trives kjempegodt her nede og
derfor soker savidt mange 001 en ny periode,
forteller Kim Korpela.
Vi har nok a gjore, begynner a fa etablert oss tilfredstillende og har et
uvanlig godt forhold til befalet. Dette er nok
viktige grunner til at rekap-soknadene strommer
inno Kim har forovrig selv tatt sikte pa a bli
va:rende i minst to kontingenter i Libanon.
Det eneste misnoyemomentet BB kunne registrere hos finnene var angaende lonningsposen.
Bade soldater og menige tjener betydelig mindre
enn FN-OLA.
En finsk FN-soldat har ikke utbetalt mer enn omkring 5000 n.kr. i maneden.
Hvor stor hadde den norske FN-bataljonen
va:rt med en tilsvarende manedJig utbetaling mon
tro?

i

Da vi kom fil Libanon kunne vi bare bekreffe
af vi hadde mye arbeid framfor oss med a
bygge opp de sfedene vi skulle filbringe de
nesfe manedene.
SVlerf mye var ugjorf
for af forholdene skulle gj(Jre livef her nede
sa bra som overhodef mulig.
De, for oss
lang fid
finner, sa vikfige Sauna-ene har
allerede
Vlerf
funksjon.
Som dere vel
kanskje
kan se pa fegningen
under har
blanf andre general
Callaghan
Vlerf pa
bes(Jk og faft seg en solid badsfu sammen
med var bafaljonssjef
Mafti Skyfta.

i

i

Efter fjenesfens sIu ft har vi forufen saunamulighefer ogsa faft isfand en del messer
og kanfiner hvor vi kan m(Jfes for en hyggelig praf efter, en ope, hard arbeidsdag.
I
fillegg safser vi sferkf pa idreftslige akfivifefer, def el' i def hele faft sVlerf vikfig
her nede a ha noe kosfrukfivf
a fylle frifiden
med.
Vi har med oss mange akfive idrefts(olk og disse viI nok frene sa snarf de far
en anledning.
I forbindelse
med forskjellige idreftsarrangemenf
viI vi dessufen
fa mulighefer for a opprefte konfakf
med
andre Unijil-avdelinger.
31anf annef, hdper
jeg, med Norbaft.
Med

besfe

Korporal

hilsener

fra

Finbaft.

Kim Korpela.

Her ser vi sersjanf Hanno Viinanen
aksjon ved CP2-HQ.
Finnene har ogsa faft
hering al' personelI fra Lebanese Army og her el' def Tony Cha ben som el' elev.

i oppdrag a drive op-
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Min hilsen til....
Oluf Holmvag.fra Steigen.
Gevlermann, tropp 2, posisjon 4-6.
- Hilser ti! AI/e kjente
Steigen. Ser fram til
neste langperm ut pa sommeren en gang. Skal
da til Steigen. Hold dere klare der hjemme'

i

J

Reidar Unstad fra Stj(Jrdal.
Sjdfor (for tiden uten bi!), Tropp 2, pQsisjon 4-6.
Er el/ers kava!erist.
- Jeg vi! benytte an!edningen ti! a si hei til mor
Stj(Jrda!. Noen dager her nede
og far hjemme
b!ir /itt lange, ettersom vi perioder har !itt lite
a gjore. Har a!!ikeve! s(Jkt om a fa en ny periode
Libanon, om dette b!ir innvi!get kommer jeg pa
permisjon
Ju!i. Hjem ti! Stj(Jrdal se!vf(Jlgelig.

i

i

i

i

Ronny Petersen fra Bergen
Troppsassistent, tropp 2, posisjon 4-6.
Byen. (Bergen se!f(J!gelig). Hadde nylig permisjon
Tel
- Sender en slerski!t hi!sen ti! bestemor
Aviv og den var rett og slett stormende. Langpermene tar jeg derfor ogsa Israel, og jeg satser ogsa pa
en ny periode her nede.

i

Kaptein Bj0rn St0re fra Oslo. Troppsjef tropp 2.
- Takk for hilsenen dere sendte gjennom Radio Norbatt, hi!ser ti!bake
gjennom Blue Beret. "Dere" er kona Vivi-Ann og barna, og kaptein Store
ma innromme at han nok savner dem og !engter hjem ib!ant.

BLUE BERET -----------------

i

i

Rune Sivertsen fra Laksevag.
Gevlermann, Mek. troppen.
- Hei Nina, jeg kommer hjem som et skudd imai,
og ska! da ha en skikke!ig ferie. Haper du ogsa
har p!aner om det samme. Hva med en bi!ferie
ti! Danmark og Tysk!and? Rune synes e!!ers at
verden star en smu!e pa hodet for tiden.

Henri Skogvang fra Lyngseidet Gevrermann, tropp 2.
- Takk for en solid permisjon hjemme Norge sier Henri og hi!ser til A!!e
venner hjemme Lyngseidet. Hadde nes ten ikke !yst a reise ned igjen etter
turen hjem, men imai er jeg pa p!ass igjen. Og takk for det! Har e!!ers
!agt meg skarp trening for a bti fakir som dere vel kanskje ser pa bi!det.

i

i

i

__

-'---

_

side 21

•

•

Wullum og Lervik.. ••••• 19jell
UNIFIL-mesterskapet
i bridge som gikk av
stabelen i siutten av januar ble denne gangen
arrangert av NORBA TT mens NORMAINTCOY
stilte lokaler og husrom til disposisjon. Turneringen som strakk seg over to dager hadde samlet
tilsammen 15 par fra tre nasjoner. Foruten Norge
som stilte med f1ere par fra savel verkstedkompaniet som bataljonen, var SWEDMEDCOY
og
IRISHBA TT representert med pa forhand antatte sterke lag.

Mesterkapet ble et uhyre jevnt og spennende
oppgj"r mellom to av parene fra NORBA TT.
Etter f"rste dag hadde major Kare Kulsvehagen
fra Elverum og kaptein Birger Knapstad fra Voss
opparbeidet seg en solid ledelse pa de andre
parene etter, til dels, glilJlfendc spill. Om kvelden da NORMAINTCOY arrangerte messeaften
til iere for deltagerne mente vel de f1este at paret
skulle hale seiren iland annen dag.

Men like suverene som Kulsvehagen og Knapstad var f"rste dag, var de tidligere UNIFILmesterne I"ytnantene Magne Wullum og Odd
Erling Lervik annen dag. Da sluttstreken for
mesterskapet ble satt hadde sistnevnte par ikke
bare tatt inn de manglende poengene fra f"rste
dag, men like godt overtatt tetplassen. L"ytnant
Magne Wullum som ogsa var hovedansvarlig for
arrangementet,
halte dermed iland sitt eget
mesterskap.

Resultatliste pa si de 9

Seierherrene hyldes al' deres argesle
tein Birger Knapstad.

konkurrenler.

Fra venslre:

Major

Kare Kulsvejagen, /{J,1'lnant Odd Erling Lervik, IO)'lnanl Magne Wullum og Kap-

Manedens'
sjarmtroll
SjannlroIIel

denne

l1laneden

GlIj/'e holder seg lal'l
I'aren finner

i IerrengeI

han gjeme

heler

GIIIle

pa en del spreil.

han ofle al del er hyggelig

Da synes

a bes(;Jke venner

ball og s(erlig el' del gjev! med FN-senger,
GlIffe.

Gllf/'e ble forovrig

sam 3.febrllar.

og bar

Sleip.

Iii daglig l11en 0111

avfolografert

belraklers

i Nor-

hveser
sa tidlig

sam el sikkerl

vategn.

si de
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-Ikke skru
den tiI sa
hardt da!
Om Jan Tobi~ssen ii-a Oslo har lenkl a sia seg ned
Libanon har vi ingen sikre oppl)'sninger om, men
visse legn kllnne kanskje I)'de [Jd del.
Ella kanskJI' Jan ganske enkell gdr med en hemmelig
drom
om a bli .'eleriml'r og Ior 1III'/111spraksisen pa .forsklldd her nede,
Ikke vel vi, mel/ eieren av "mek0111' fa!1 III
keobjeklel ", Ghassan
Fawaz, ser
Iii d .1'1011'pd mekanikeren
og da sd .

i

i

OveraskeIse
fra veIferd
og kjekken

BLUE BERET ------------

j

i

Bildel nedenlor er henlet .fra 4-24, hvor gufta en kveid fikk en liten overraskelse saft
regi av ve!.ferden og
kjokkenet
Saai.
Bade ".fodseisdagsbarn"
og andre kan med den refte jlaksen Vlere blant de heldige
utvalgte sam far smake Saai-kokkenes
aldeles framifra
blotekake.
(konstantert
efter selvsmaking).
At laget pa 4-24 saft pr!s pa kaka kommel' vel klart fram pa bildet.

i

_
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Gratulerer
oberst

Her er NORCO-sekretariatet.
i

Norco-brakka Naqoura er al/tid betjent med hyggelige og meget hjelpsomme folk. Nd er jo ogsd jobben
deres d yfe service fil de nordmenn som trenger hjelp under besok
hovedkvarteref. men likevel synes
SekreflRr for Norco-sfahen pd 40 mann er kapfein Arild
vi de al/tid legger seg lift ekstra selen ...
'Lade, Sykkulven som er igang med sin fredje kontigent. Til venstre pd bildet sitter assisfenf og sjafor,
Arve Ni!sen, Lorenskog som er "eldsfemann" med fire kontigenter og ti! hoyre Per Eide. Bergenser og
ass. skriver sin andre kontigent.

i

i

i

"Pa skolen bar vi lrert
o
a passe oss for disse"

Oberstloyntant ERLING HOEM, NK
ved UNIFIL OPS ble 21. februar utnevnt
til oberst, sjef NORCO og SOSP (Staff
Officer Special Project)
Erling Hoem er 50 ar og og var stasjonert
hos Infanteriinspektoren
for han kom ti!
UNIFIL.
I perioden ]979-81 var han
bataljonsjef i 3. bataljon.
Eksamen fra
Krigsskolen fikk han i 1958, Stabsskolen i
1969 og Forsvarets Hogskole i 1982.
Vi gratulerer.

- Dette er andre gangen jeg har funnet en
c1usterbombe, men denne gangen rorte jeg den
ikke, sier 12 ar gamle Saad til BB. Han er fra
Ferdiss og forteller at de pa skolen har sett bilder
og blitt fortalt hvor farlig det er a rore slike eller
andre typer blindgjengere som finnes ute i terrenget.
Clusterbomben som Saad her peker pa ble
funnet omkring 20 meter fra vaskeplassen til vare
kjoretoyer nede ved Hasbani-elven.
Den la mel10m noen store stener og ble funnet fordi 12-aringen denne dagen var med faren som hadde kuer
pa beite i omradet.
Denne ene clusterbomben er en av mange som
er skutt ut av en granat. Disse sprer seg over et
stort omrade og eksplodere nar de treffer bakk en,
men enkelte faller sa mykt ned at de ikke gar av.
Dermed blir de liggende til en eller annen trakker
pa den og dermed sprer den sma splinter som
brenner seg inn i det den treffer. Mange dyr og
mennesker er skadet av disse grusomme eksplosivene, men Saad forteller at den forste han fant
for noen ar siden ble brukt til a jage sauer. Den
eksploderte heldigvis ikke nar han tok den opp,
men umiddelbart nar den traff bakken like ved
saueflokken. Flere av dyrene matte avlives.
Det har ogsa i denne kontigenten v<ert flere
ulykker pa grunn av bam som har funnet slike.
De far store brannskader og kan av de mange sma
splintene f. eks. mAtte amputere armen.
Men denne gang gikk det bra takket v<ere at
c1usteret ble funnet av en som forstod hva det var
og sa den for det var for sent.

Deadline
for 'innl,evering av stoff til neste
nummer er satt til lordag 2. april.
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12-dringen Saad fra Ferdiss er en meget vdken kar og fant denne farlige c/usterbomben som bare ld omkring 20 meter fra vaskeplassen ti! de norske kjorefoyene.
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