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Blue Beret
DEN NORSKE FN-STYRKEN

I LIBANON

VEL MØTT
Som kontingentsjef (NORCO) ønsker
jeg alt nytt personell velkommen til en
interessant, krevende og lærerik tjeneste
i Libanon.
Dere har nå vært her i over en måned
og skulle være gjennom den første tilvenningsprosessen som etter mitt inntrykk har gått godt. Dere som har fått
rekapp takker jeg for vel utført tjeneste
og ønsker dere fortsatt til lykke.
Den norske kontingenten er spredt.
NORBATT og NORMAINTCOY
har
hovedtyngden av personellet, så kommer UNIFl L H K, hvor de fleste er på
forsyningssiden, noen i MOVCON, i MP
og tre på operasjonssiden. NORCO stab
består av to befal og tre korporaler.
Som kontingentsjef har jeg jevnt over
fått positive meldinger fra ansvarlige i
UNIFIL om god faglig stand,'rd både i
tidligere kontingenter og i dag. Selvsagt
er det felter hvor det er behov for forbedringer, noe som jeg vet at ansvarlige
arbeider med.
Det er viktig å ta skikkelig vare på seg
selv, sitt utstyr, materiell, forlegning og
leir. Sammen med målrettet trening, innsatsvilje, god disiplin og ledelse vil en
være i stand til å løse sine oppdrag som
kan være vanskelige og ofte uvante fra
hjemlige forhold. En skal være klar over
at situasjonen og stemningen kan skifte
raskt her i Libanon. Det er derfor UNIFIL
legger vekt på at innarbeidede rutiner
basert på erfaringer følges nøyaktig.
Ledelsen er bestemt på å løse oppdraget
uten unødige tap.
Situasjonen i dag kan virke vanskelig
Vi som er i den ellevte norske UNIFil-styrken
har
nå vært i Libanon i godt over to måneder, og vi
er spente på Norges videre deltagelse.
Når dette
leses har Norge sannsynligvis tatt endelig standpunkt til de norske UNIFll-styrkers
fremtid i libanon etter utløpet av inneværende mandatsperiode
19. juli.
Norges holdning hittil har vært at vi ikke ønsker
å foreta noen ensidige skritt i spørsmålet om tilbaketrekking.
Imidlertid har den nederlandske regjering i et dokument som er lagt frem for landets
nasjonalforsamling, varslet at Nederland vil informere FNs generalsekretær Javier perez de Cuellar om
at den nederlandske FN -kontingenten på 812 mann
uansett vil bli trukket tilbake 19. oktober-med
mindre det skulle oppstå en fornyet utvikling i
den fastlåste situasjon i Libanon.
Hva er så situasjonen i Libanon i dag 7 Syria
motsetter seg den USA-støttede avtalen mellom
Israel og Libanon om israelsk tilbaketrekning
fra
Libanon.
I avtalen forplikter Israel seg til å trekke
seg ut Libanon, men israelerne har satt som vilkår
for full tilbaketrekning at også de syriske og palestinske styrkene blir trukket ut. U SA forsøker ved
forhandlinger å få de fremmede styrkene ut av landet. Myndighetene i Libanon frykter nå at Israel
forbereder en ensidig, delvis tilbaketrekning av sine
styrker til områder lenger syd i Libanon.
I ett år har israelske og syriske styrker stått mot
hverandre i Bekaa-dalen.
Frontlinjen går hovedsaklig østover fra Beirut langs Damaskus-veien mot
den syriske grense. Det hevdes at syrerne har en
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og er usikker. I disse dager drøftes en
eventuell mandatfornyelse mellom deltakerlandene og i FN. Den 19 juli vet vi
sansynligvis mere om UNIFILs og egen
fremtid.
Tjenesten her gir også muligheter til
fysisk trening, idrett og sportsaktiviteter
i et internasjonalt miljø.
Libanon og Israel er interessante land
med vakker natur, gammel og fargerik

historie.
Rekreasjonsmulighetene
er
gode, og jeg håper dere får glede av de.
Jeg håper på godt samarbeide, og at
dere finner dere til rette og trives her.

styrke på 50,000 mann og israelerne en styrke på
30,000 mann i Libanon. Dessuten hevdes det at
PLO har 10,000-15,000 palestinske soldater som

innbyggere pr km2, den høyeste i den såkalte nære
orient, og en av de høyeste i verden.

E. Hoem
Oberst II
Norsk Kontingentsjef

står i Bekaa-dalen og i den nordlige del av Libanon.
Det befinner seg anslagsvis 500,000 palestinere i
Libanon og 70000 av dem i området i og omkring
Tripoli.
Den libanesiske hær har vært skjøvet tilside
i flere år, men er nå i ferd med å bli bygget opp igjen. Imidlertid er ikke det gjort i en håndvending.
Det befinner seg også en internasjonal styrke i
Beirut-området som skal virke som et stabiliserende element.
Styrken teller 5.400 mann, Av disse
er 1,200 amerikanske, 2,000 franske, 2,100 italienere
og 100 britiske soldater.
Mye er forandret i Beirutområdet siden styrken kom i fjor høst. Til å begynne med var det viktigst å få demonstrert styrkens
nærvær.
FN-styrken UNIFil som består av 6,000
mann er gruppert i Syd-Libanon, og dens hovedoppgave er å gi den libanesiske befolkningen trygghet.
Daglig er det skyte-episoder og bakholdsangrep
. flere steder i Libanon.
Sivile blir drept, og soldater
fra de forskjellige parter blir drept. Til og med den
internasjonale styrken har vært utsatt for en rekke
attentater.
Det foregår også harde kamper mellom
PLO-fraksjoner øst for Beirut. Selv innenfor UNIFils ansvarsområde forekommer det episoder.
I grove trekk er dette dagens situasjon i Libanon.
Et lite land med et flateinnhold på bare 10.400 kvadratkilometer.
Kyststrekningen i vest mot middelhavet er drøyt 200 km lang. mens landet er ca 100
km bredt. Det antas at det bor ca 3,5 milloner
mennesker i Libanon.
Folketettheten er ca 340

Asbjørn

Svarstad

Einar Strømstad

Slue

er
e
t

Juli 1983

Den norske FNstyrken

i Libanon

Redaksjon:
Red:

Løytnant
Svarstad

Asbjørn

Fenrik Eihar Strømstad
Trykk:
Ass:
Postbox

1142, Nicosia,

Kypros
Zavallis

Press ltd.

Norge og FN
Oversikt over FN-aksjoner
til opprettholdelse
av
fred og sikkerhet
FN har bidratt til å løse en
rekke alvorlige internasjonale
konflikter siden den annen verdenskrig. Undersøkelseskommisjoner, meglingskomiteer og
militære sikkerhetsstyrker fra
medlemslandene har vært i virksomhet etter vedtak i Sikkerhetsrådet eller generalforsamlingen i:
Hellas
Indonesia
Palestina
Kashmir
Egypt
Libanon
Kongo
Vest-Iran
(Vest-Ny Guinea)
Jemen
Kypros

1947-52
1947-51
194919481956-67, 19731958, 19781960-64
1962
1963-64
1964-

19568964
1
329
UNMOGIP
19781958
1963-64
1947-52
19481956-67
10989
1173
108
547
UNTSO
UNYEM
UNEF
UNIFIL
UNOGIL
UNSCOB
623
ONUC
Oversikt over militært
1960-6422248
slik:
på over 22 000 fordelt
observasjonskorps
i et antall
*Libanon

Norske beredskapsstyrker
for FN
Stortinget har vedtatt at
Norge skal holde militære styrker
i beredskap for FN. Avdelingene
kan kalles inn på kort varsel og
stilles til disposisjon når FN ber
om det og den alminnelige situasjon tillater det.
Hærens del av styrkene utgjør
938 mann, Sjøforsvarets 207
mann og Luftforsvarets 80 mann.
Hertil kommer felles avgivelser,
50 offiserer, for tjeneste som FNstabspersonell og observatører.
Hærens del av våre FNberedskapsstyrker består aven
FN-bataljon, et sanitetskom pani,
en verkstedsavdeling, en militærpolititropp og en transportkontrolItropp - samtlige repetisjonsøvet og klare til å rykke ut
på korteste varsel. I sanitetskompaniet inngår en kirurgisk
katastrofeenhet og kombinert

1951-54
desember
1982
deltatt
inntil
Personell
fra Forsvaret
hadde
i FNs 10.
fredsbevarende
styrker
og

felthygienelag som også kan
settes inn utenom FN-beredskapsstyrken som humanitær
hjelp ved katastrofer.
Sjøforsvarets del av FNberedskapsstyrken består av et
fartøy og en havnekommando.
Luftforsvarets del består
av skvadronledelse, en lufttransportving (2 transportfly) og en
helikopterving (4 helikoptere).
Disse styrker er ikke satt opp på
samme måte som Hærens del
av FN-beredskapsstyrkene, og
materiellet er ikke spesielt
merket for FN-oppdrag.
Men da personell og materiell er
i tjeneste og til stede, kan også
disse styrker settes inn i FNtjeneste på kort varsel.
Norge, blant flere land,
har vært av den oppfatning at
FN bør gis adgang til å handle
før det er oppstått en direkte
trussel mot freden, i den hensikt
å virke fredsbevarende. Våre FNberedskapsstyrker skal således
kunne settes inn, etter FNs
anmodning, for å legge en
demper på en situasjon, som
kan antas å utvikle seg slik at
opprettholdeisen av den internasjonale fred og sikkerhet
settes i fare. Våre FN-styrker må
imidlertid også være i stand til å
kunne gjenopprette ro og orden
der hvor uroligheter har brutt ut.
* FN-observatører

** FN-styrker

Siste omslagsside:
Det var en spesiell stemning
i Fødselskirken.
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Glimt fra Norbatts
FN-fanens
Samtlige NORBATT-kontingenter
historie av
har vært utsatt for
større eller
mindre episoder.
oberst Martin H.
Ness Sjef
NORBATT XI
Natten til 26. mars 1978 landet frempartiet fra
NORBATT I i Beirut, og 5. april var hele infanteribataljonen på plass i Syd-Libanon.
Ved NORBATTS
ankomst til området hersket det full krigstilstand
mellom partene. Dette innebar at de skjøt først og
spurte etterpå.
Partene i området var på den ene
side Israeli Defence Forces (IDF) og De Facto Forces
(DFF)-dvs.
Haddads styrker, og på den andre side
Palestine Liberation Organisation (PLO) og Lebanese National Movement.
Den norske bataljonen
var forlagt i telt, noen til og med i knappetelt.
På
dagen kunne temperaturen inne i teltene komme opp
i over 50 grader celsius. Sanitærforholdene var i en
stor del av perioden meget primitive med morgenvasken i hjelmen, og så å si ingen dusjmuligheter.
Det ble selvsagt benyttet feltlatriner.
Leveforholdene var kort og godt så primitive at de i seg selv var
en sterk påkjenning. I de første to månedene var situasjonen sterkt dominert av stridigheter med PLO.
Men IDF og DFF bidro også hver på sin måte med
trakasserier og provokasjoner.
Partene benyttet
tradisjonell våpen makt, og NORBATTs hverdag ble
derfor sterkt preget av beskytning som rammet bataljonen både direkte og indirekte.
Den verste perioden hadde NORBATT i juni 1978, da AO ble
beskutt i hele 16 dager.

NORBATTSJEFEN,
OBERST
MARTIN HJELMERVIK
NESS,
SKRIVER HER OM FANENDen norske FN -beredsskapsstyrken ble opprettet
etter at DANOR-bataljonen
i Gaza ble oppløst.
Styrken ble første gang innkalt til øvelse på Trandum
i juni 1967 i forbindelse med "seksdagerskrigen" i
Midt-Østen.
Styrken ble den gang innkalt på to dagers varsel.
Etter tre ukers øvelse var avdelingen klar for innsetting i FNs tjeneste.
FN-bataljonens første sjef var daværende oberst
Klein. På en bataljonsoppstilling
ble fanen overrakt av tre barn fra Dal skole på Eidsvoll.
Dette var
Karen, Johanne og Sven Mikkel Michalsen.
Fanen fulgte FN-bataljonen på alle øvelser og
samlinger i vel ti år. Den ble første gang bragt med
utenlands den 30. april 1978.
N OR BA TT I ble
da satt inn i Syd-Libanon som en av bataljonene i
UNIFIL.
FN-fanen oppbevares nå til daglig i spisesalen i
Ebel es Saqi. Den omflankes av det libanesiske og
norske flagg.
Ved alle kontingentskifter er fanen sentral i den
formelle del av kommando-overtagelsen.
Den
avtroppende BN.sjef overleverer fanen til Force
Commander hvorpå den avtroppende BN-sjef og
KP-sjef avmarsjerer. Deretter trer de nye sjefer
foran fronten og påtroppende BN-sjef overtar fanen.
Når NORBATT en gang blir trukket tilbake til
Norge vil fanen bli brakt hjem.
Den vil igjen bli
oppbevart ved FDI 4. Som før vil fanen følge FNberedsskapsstyrken på alle samlinger og øvelser til
styrken evenuelt igjen settes inn i FN-tjeneste.

PA GRUNN

AV ØKONOMIlSKE

STR,AMMINGEIR
BETALE

MA HVER

HJEMSENDELSE

BERET. PO'RTO KR. 3,70.
4

INN-

EN'J(iE,L
T
AV BLUE

Da NORBATT Il kom til AO i september 1978 var
borgerkrigen
fortsatt i gang.
Det var hektisk
enkelte dager. På OP'en på Khiam, like ovenfor
den utbombede og frnflyttede byen, fulgte de med i
artilleriduellene
mellom
partene.
Ettersom det
smalt i ett sett, ble det snaut nok tid til å koke kaffe.
Nattpatruljene var ett av de viktigste virkemidler for å
hindre væpnet infiltrasjon i UNIFILs operasjonsområde. Det hendte ikke så sjeldent at det ble tatr
hånd om bevæpnede folk som forsøkte å trenge seg
inn i norsk sektor. Avvæpning, avhør og transport
tilbake til utgangspunktet skjedde stort sett uten at
det kom til spesielt vanskelige situasjoner.
De norske FN-styrkene hadde vært ett år i Libanon
da NORBATT III kom ned i mars 1979.
Frem til
september var det tatt ca. 100 infiltratører-lil
dels
tungt bevæpnet og utstyrt for oppdrag på "den
andre siden".
Bataljonen var blitt overskutt av over
3,000 granater og raketter. 220 av disse falt ned i
AO, og en stor del var rettet mot de norske stillingene.
Det ble avvist syv inntrengningsforsøk av avdelinger.
En episode som nevnes var da en PPK fikk i oppdrag
å evakuere en gruppe nordmenn som ble direkte
beskutt i en stilling like utenfor Ebel es Saqi. Alle
innvolverte gjorde en kjempeinnsats og aksjonen fikk
en heldig avslutning.
NORBATT IV tok over i september 1979. Artilleriduellene tordnet mellom Beaufort og falangiststillingene.
Vel var det ikke krig, men det kunne ikke
kalles fred heller. Selv om UNIFIL totalt sett hadde
en relativ rolig periode, kunne de enkelte bataljoner
til sine tider være utsatt for en temmelig hard påkjenning med beskytning eller overskyting fra de
forskjellige parter. Bataljonen maktet å begrense
aktive krigshandlinger innenfor eget AO, og ved
aktiv handling påvirket og forebygget den at de
stridende parter trappet opp konflikten.
Det norske ansvarsområdet var relativt sett ett av
de mest fredfylte stedene i Syd-Libanon da NORBATT
V overtok i mars 1980.
Bataljonen overtok noe senere også området ved Blat etter nepaleserne. Blat
ligger like i nærheten av der DFF hadde sitt hovedkvarter, og det var viktig i å hindre infiltrasjon.
Oppgaven var også å overvåke infiltrasjon fra PLO
over elven Litani, ~amt å observere nedslag omkring
og avfyringer fra Beaufort-festningen.
Bataljonen
hadde en del spente perioder.
Mange fikk sin ilddåp. Det var hi-jackinger, og til tider skuddsmell og
detonasjoner også for denne bataljonen.

historie

NORBATT VI som overtok i september 1980,
fikk også sin ilddåp.
I oktober avfyrte DFF 16 stk
120 mmm BK-granater mot KP Bs hovedkvarter i
Rachaia el Foukhar. Kjøkken, spisesal og en mannskapsforlegning fikk treff med tildels betydelige materielle skader. I det hele tatt skjedde det mye i
NORBATT AO i sekseren.

I mars 1981 var det NORBATT VII sin tur. Bare
fem dager etter at de nye folkene var på plass ute
på 5-1 i Enclaven, hadde de nedslag av tildels
grove granater i sitt stillingsområde.
Da var det
sikrest å være i gaupe-rommet.
Folkene ute i
Enclaven var i den situasjon at de omtrent daglig
kunne observere stridighetene i området på nært hold.
OP'en lå like ved Beaufort-festningen
hvor PLO
holdt til.
Og det var ikke få granater som ble fyrt
av fra D FF-posisjonene med Beaufort som adresse.
Det var stadig nok å melde fra om. I de første to
månedene var det omtrent ukentlige episoder både
med DFF og PLO.
Heller ikke denne bataljonen
ble spart for hijackinger eller forsøk på slike.

En måned etter at NORBATT VIII overtok i september 1981, ble de satt på harde prøver. Det var
tidlig en søndag morgen at en utrykningsstyrke fra
KP B i Rachaiya el Foukhar kom i kontakt med en
PLO-patrulje inne i AO. Patruljen ville ikke rette
seg etter anrop med påfølgende varselskudd, men
svarte i stedet med å ta den norske utrykningsstyrken
under ild. Ilden ble besvart og PLO-patruljen ble
drevet ut av AO. Det var flere infiltrasjonsforsøk
fra PLOs side, og de benyttet ofte panservernvåpen
og tyngre automatvåpen ved sine ildoverfall. NORBATT VIII hadde hele åtte måneders tjeneste i
stedet for de vanlige seks månedene.
Så var det NORBATT IX som overtok i slutten av
mai måned 1982. Aldri tidligere i U N IFl Ls historie har vel NORBATTs personell luktet så mye krutt
som under den israelske invasjonen i Libanon den 6.
juni og dagene utover.
Store deler av personellet
måtte sitte i gauperon i dagesvis i det strie granatregnet.
De israelske styrkene trengte inn på norsk
område på tre akser. Den 7. juni startet israelerne
fremrykningen i en fjerde akse gjennom NORBATT
AO. Da de første granatene detonerte i Ebe I es Saqi
var nesten alle i dekning srommene. Det ble etter
hvert mange granatnedslag fra kanoner og bombekastere. Omtrent i samme tidsrom passerte noe
sånt som 630 tanks, 890 PPKer, 240 halftrucks samt
en rekke artilleribataljoner NORBATT AO. Den 8.
juni var i alt to artilleri-brigader og to stridsvognbatalajoner deployert innen norsk AO. Man antar at
det i alt var mer enn to divisjoner som passerte AO
på vei n,ordover. Først etter et par uker begynte livet
i NORBATT AO så smått å vende tilbake til det normale igjen.
Da NORBATT X overtok i n:wember 1982 var
tiden preget av usikkerhet i det den forgående bataljonen ble utsatt for blokade mot slutten av perioden. Også denne bataljonen har opplevd hi-jacking
og beskytning av to posisjoner.
Men oppgavene
var ellers svært mye anderledes enn for de første
bataljonene.
Oppgavene var mindre militært preget, og kan' bedre beskrives som tollerens og poli
timannens.
AO var preget av fred og fordragelighet.
Det så ut som libaneserne i området hadde
større tro på fremtiden.
Bolighus og skoler reiser
seg igjen.
Stadig flere flytter tilbake til området.
Slik var situasjonen de NORBATT XI overtok i
slutten av mai måned. Imidlertid er de stridende
parter fortsatt i Libanon.
Det er så å si daglige
episoder på kystveien i sør mot Beirut, og nord og
øst for Beirut foregår det regulere kamphandlinger.
Det er således ingen selvfølge at det vil være stille og
fredelig i NORBATTs AO. Ting kan endre seg
raskt.
La oss heller ikke i denne forbindelse glemme at
det til nå er 93 FN -soldater, herav 8 fra de norske
konti ngentene, som har mistet livet u nder tjeneste i
U NI Fl L-styrken.

Tidligere engelsk sersjant:

Ville oppleve miljøet igjen
- Jeg søkte meg nedover til dels fordi
jeg måtte ha en jobb, men mest fordi jeg
ville oppleve miljøet igjen. Martin Cavanagh, som tjenestegjør i vakt- og
hundetroppen, vet hva han mener når
han snakker om miljø. I 16 år tjenestegjorde han som sersjant i den engelske
hær før han giftet seg og reiste til Norge.
Martin er 39 år, men har ingen problemer
med å komme overens med gutta.
- Kan du fortelle litt om din bakgrunn?
- Jeg kommer opprinnelig fra Devon
i Sør-England, men i forbindelse med
militæret har jeg reist mye både i England
og utenlands.
Blant annet tjenestegjorde jeg seks måneder i FN-styrkene
på Kypros i 1966. I tillegg har jeg flere
års tjeneste i Tyskland, så det er blitt litt
forskjell ig.
Martin Cavanagh tjenestegjorde i sambandet som instruktør.
- Hvorfor valgte du å gå inn i militæret?
- Fordi jeg ikke kunne tenke meg
noe annet. I det engelske forsvaret hadde vi store muligheter
til å drive
sport som kanopadling, skitrening, fjellklatring og andre sportsgrener. Dette var
ting som jeg syntes var helt topp, og atpåtil fikk en betalt for det. Dessuten var
det et spesielt miljø i militæret. I England
er forsvaret et eget samfunn med egne
sykehus, kirker og møtesteder. Det er
ikke behov for å bevege seg utenfor, du
finner alt du trenger på tjenestestedet.
- Hva er de største forskjellene mellom det norske og det engelske forsvaret?
- For det første er soldatene i England yrkesmilitærer. Disiplinen er mye
hardere og tøffere, noe som kanskje skyldes at i England er det egne lover og
strafferegler for forsvaret, slik at alle rettsaker skjer i militær regi. Men den største
forskjellen er tillitsmannsystemet,
som
ikke eksisterer i England. Der er det
befalets sak å få til sosiale goder.
- Hvordan er lønnsnivået for de engelske soldatene?
- Etter engelske forhold er det meget bra, pluss godene som kommer i
tillegg. Antallet søkere som vil bli yrkessoldater er høyt, soldatlivet er ganske
populært i England, forteller Cavanagh.
- Hva var det som fikk deg til å flytte
til Norge?
- Jeg giftet meg med en norsk dame
som er fra Kristiansund. Jeg flyttet til
Norge i 1976, på den tiden var det lettere å få etablert seg med hus og jobb i

Tidligere engelsk sersjant, nå norsk soldat, Martin Cavanagh trives godt i NORBATT.

Norge. Kona og jeg har bygget hus, og
vi trives bra sammen med guttungenNorge er så absolutt blitt mitt nye fedreland.
- Hva r;nerket du best ved at du flyttet fra England?
- Overgangen fra militær til sivilist!
- Hvordan trives du i vakt- og hundetroppen?
- Meget bra. Vi har et godt miljø
både blant befal og soldater. Mitt inninntrykk er at de norske soldatene duger
meget godt, noe ikke minst kameratene
mine viser.
Ellers synes jeg det er fint å tjenestegjøre i FN, jeg føler hvertfall at vi har en

meningsfylt jobb.
- Hva savner du mest?
- Den grønne sommeren i Norge
sammen med familien! Norge er et
deilig
land, det eneste jeg savner
hjemme er billigere uteliv.
Martin Cavanagh har ikke hatt noen
norsk førstegangstjeneste, men de som
plukket ham ut til FN-tjeneste regnet antageligvis med at han hadde tilstrekkelig
grunnlag.
- Søker du rekap etter at vår kontingent er ferdig?
- Jeg hadde tenkt å søke om en ny
kontingent som lagfører, men vi får se
hvordan det går.
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Fire pa sparket

Uten utløp
Uten livsglød

Blue Beret har gjort en rundspørring
blant fire av mannskapene om hvilket
førsteinntrykk de fikk av Libanon - og
hva de synes om tjenesten sin i den
norske FN -styrken.

Det døde hav har ikke utløp.
Det renner ca 6,5 millioner tonn vann
fra Jordan inn i Det døde hav hver dag.
Men vannet finner ikke noe utløp. Ved
fordamping forsvinner vann fra overflaten.
Ingen ting kan leve i Det døde hav.
Det er ikke sunt å være uten utløp. Ikke
sunt for et hav. Ikke sunt for et menneske. Et liv uten utløp for avfallsstoffer i
kroppen, aggresjon i sinnet og anger i
forhold til Gud og mennesker, det blir
et liv uten livsglød.
Beduinene visste at kroppens utløp må
fungere. De brukte hesteurin både som
avføringsmiddel og brekkmiddel.
KORPORAL

SERSJANT

GEIR

OVER

SKJERVE

2. Tropp Kompani A
Førsteinntrykket var kjøreturen fra Beirut, som gikk ganske hardt for seg. Dessuten var det fint å oppleve at vi var så
populære her nede.
Trives bra i Chebaa, men det kan bli
litt stille. Vil heller være der enn i Ebel
es Saqi.

TOM

ANDERS

SKAlA

Men mennesket består ikke bare av
kroppens kjøtt.

KP. KO. Stabskompaniet

Vi har følelser, tanker, samvittighet og
ansvar i møte med Gud og medmenneske.

Varmen som slo i mot oss da vi gikk
ut av flyet var uvant - og alle ødeleggelsene i Beirut gjorde et sterkt inntrykk.
Alle husene var merket av krigen.

Andssiden ved mennesket er like viktig
som kroppsiden. Et sunt åndelig liv utvikles ved å la følelsene vokse ut som kaktus og krokus.
En plante stikker ikke
hodet ned i jorda. Et sunt menneske krypper ikke inn i seg selv for å overleve i hi.
Gi dine følelser og tanker luft til å puste i.

Tjenesten som skriver på kompanikontoret er hektisk, ikke sjelden blir det
kveldsarbeid. Tiden går i alle fall fort.

Et sunt åndelig liv fødes og fores i åpen
samtale med Gud og mennesket ved din
side. Et nytt menneskeliv fødes til liv ved
å komme ut fra mors mage i tide. Et
Guds barn fødes av Gud selv ved at Ordet
fra Guds munn får dømme din samvittighet til skyld og straff fra Gud for så å
høre budskapet om Jesus Messias. Han
tok din skyld på sine skuldrer. Han gikk
inn under Guds straff i stedet for deg.
Han sonet fullt ut all din skyld. Han er
det utløpet du trenger for å leve et sunt
menneskeliv med sann livsglød.
Han lærte deg å be: Fader vår, du som
er i himmelen, Forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.

BJØRN
JAN ERIK LONE
Sambandet

2. Tropp Kompani A

Stabskompaniet

Selvfølgelig var det nytt med den stekende varmen, og jeg ble litt overrasket
over hvor stygt det var i Beirut.
Trives bra i jobben med å reparere telefonlinjer i AO, det var slik jeg stort sett
hadde tenkt meg.
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HALAND

Den kjøreturen fra Beirut var jo litt av
en førsteopplevelse. Trist å se ødeleggelsene i Libanon.
Chebaa er helt topp tjenestested, selv
om vakttjenesten kanskje kunne innebære litt mer å gjøre.

Du er ønsket til gudstjenste for å få
utløp for dine synder. Du trenger å
høre Guds ord for å puste inn Guds tilgivelse.
Du er velkommen til presten. Han er
uten utløp for dine personlig betroelser enten det er kjærlighetssorg eller sorg
over eget nederlag.
Presten har telefonnummer 50 og bor
i hus nummer 70. Du kan gripe tak i
ham hvor som helst og når som helst.
Vi trenger alle utløp. Livsgløden er fra
Gud.
TRYGVE OMLAND

Libanons korte-

men blodige historie

1943

1970

Libanon blir selvstendig

stat.

1948
Libanon blir overstrømmet av første
bølge av palestinske flyktninger som følge av at staten Israel blir opprettet.

1958
Det utvikler seg til åpen konflikt og
sterk motstand fra sunnitter og drusere
mot presidentens provestlige politikk.
Dette førte til amerikansk intervensjon.
Den 6. amerikanske flåte og FNs observatørkorps ble imidlertid trukket tilbake
etter noen få måneder da det hele falt
til ro igjen.

1967
Andre bølge av palestinske flyktninger
kommer til Libanon som følge av seksdagerskrigen mellom Israel og Egypt. Den
palestinske organisasjonen
Fatah blir
stiftet.

1968
Libanons forhold både til Israel og
palestinerne forverres på grunn av bruken Fatah gjør av Syd-Libanon. Dette
fører til israelsk raid mot Beiut lufthavn i
desember.

1969
Fra mai til oktober måned var det stadige sammenstøt mellom den libanesiske hær og palestinske soldater i SydLibanon. Dette fører til regjeringskrise i
landet. Samme år blir det inngått en
avtale mellom Libanons regjering og palestinerne i Cairo-som gir palestinerne
rett til å opprette baser i Syd-Libanon.

Tredje bølge av palestinere - hovedsakelig soldater, kommer inn over Libanons grenser. Grunnen til dette var at
kong Hussein i Jordan tok et militært
oppgjør med Fedayeen i landet og jaget
palestinerne ut. Israelerne var bekymret
over utviklingen og trapper opp gjengjeldeisesaksjonene i Syd-Libanon.

1972
Regjeringens reformprogram som ble
påbegynt i 1970 faller sammen.

1973
I april foretar israelerne raid mot
PLO-Ieirer i Saida og Beirut. Sammenstøt mellom den libanesiske hær og palestinerne fører til ny avtale mellom
partene. Oktober-krigen
i Midt-Østen
tar til.

1974
Konfrontasjonen ved den libanesiske
grenske øker i styrke.

1975
Uroen sprer seg ut over landet, og
det førte til at den ubarmhjertige borgerkrigen var i gang. I august måned gikk
israelerne til aksjon mot Tyr-området
med både fly og artilleri.

1976
I januar marsjerte tre palestinske
gader - hver på over 1,500 mann,
Libanon fra Syria. Styrkene var blitt
dannet i Syria, og innmarsjen skjedde
syrisk godkjenning. I april måned
ket syriske styrker inn Libanon.
26,000 mann store syriske styrken

Israels historie

•

l

briinn i
ommed
rykDen
ble

1099: Korsfarerriket Jerusalem opprettes.

1516: Tyrkerne sikrer seg herredømmet
over Palestina.

70: Jerusalem ødelegges.
132: Jødenes stat opphører å eksistere.

1978
Israelerne rykket inn i Syd-Libanon 14.
mars. Styrken var på 30,000 mann og
hensikten med innmarsjen var å renske
opp i de mange palestinske geriljareirene. Israelerne gikk helt frem til
Litani -elven, og denne aksjonen gjorde at verdensfreden kom i fare. Den 19.
mars vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon om øyeblikkelig opprettelse aven
FN-styrke i Syd-Libanon. UNIFIL, eller,
United Nations Interim Force in Lebanon, var et faktum .

1956: Sinai-aksjonen
1967: Seks-dager-krigen.
1973: Vom Kippur-krigen.
Egypts president Sadat kommertil
Israel.

av jøder starter.

kontroll. Balfour-erklæringen
lover jødene et nasjonalt hjem.

1948: Staten Israel proklameres, og det
blir krig.

I Beirut skjer det stadig trefninger
mellom militsen støttet av enheter fra
den libanesiske hæren mot syriske og
palestinske enheter. I Syd-Libanon øker
den israelske støtten til DFF.

t977:

1917: Palestina kommer under britisk
AR

1977

korte trekk

636: Palestina erobres av araberne.

1870: Innvandringen

av symbolske hensyn utvidet med små
enheter fra andre arabiske land, og ble
siden betegnet som den felles arabiske
fredsstyrken. I slutten av oktober måned
ble det endelig slutt på borgerkrigen.
Imidlertid fortsatte stridighetene i SydLibanon. Kontakten mellom libanesiske
styrker som betegnes som DFF og
israelerne var åpenbar.

1978: Israelerne rykket inn i Syd-Libanon.

1979: Fredsavtale inngås mellom Egypt
og Israel.

1982: PLO må forlate Libanon.
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Pioner-troppen
med
•
•
mange Jern
Pi-troppen fikser biffen!
Påstanden er absolutt på sin plass,
gjennom alle de varierte oppdragene
troppen har løst har den vist at de har
klart oppgavene med glans. Alt fra minerydding til reparering av veier.
Det er særlig i forbindelse med mineryddingen pi-troppen har markert seg.
Da NORBATT kom til Libanon var minerydding 1. prioritet. Det gikk ikke en
dag uten at pioner-gutta uskadeliggjorde
en mine, for ikke å si flere. Det hendte
ofte at de tok flere miner i samme smellen,
bare for å få unna alt som lå og slang i
AO.
I dag er situasjonen blitt forandret, nå
er det ikke lenger minerydding som er
hovedbeskjeftigelse, men veireparasjon,
opp- og nedbygging av prefaber samt
bygningsarbeider står for det meste på
dagseddelen i NORBATT XI. Riktignok
dukker det opp en mine nå og da som må
uskadeliggjøres, ennå er det områder
som ikke er ryddet.
Blue Beret fikk være med på en
sprengning aven
duster-mine
like i
nærheten av markedsplassen ved Hasbanie-elven. Minen dukket frem i en
olivenlund under pløying. Vedkommende som pløyde kan prise seg lykkelig

l

ilden

over at den ikke gikk av. Pi-troppen ble
tilkalt, og det var straks klart at minen
måtte sprenges, selv om den kanskje var
kald. Troppsjef Torfinn Daniloff sto for
klargjøringen til sprenging, rutinert plasserte han ut sprengstoffet - strakk ut
kabelen og dekket rundt minen med
sandsekker. Det ble ropt varsko her,
men de innfødte er ikke så stive i norsk derfor ropte gutta også: -JaIla, bom bom!
Jalla, bom bom! Ingen kunne misforstå!
Et dumpt smell, og enda en styggedom var fjernet. Minene har krevd flere
menneskeliv, og mange er blitt invalidisert.
Takket være blant annet pi-troppens
dyktighet er alle byer og trafikkerte veier
minefrie, men endel arbeid står igjenbåde når det gjelder miner og oppbygging. Hver uke destrueres farlige sprenggjenstander, og veier repareres.
Hvordan troppen trives på Pi-høyden?
Ingen av de som bor der vil flytte, der
klarer de seg selv med matlaging, sosial
virksomhet og fritidsaktiviteter. Selv om
øktene kan bli lange, er det ingen som
klager. I følge gutta er miljøet bra, selv
om de lever oppå hverandre.

Klar til sprenging
av cluster-bomben.
Troppsjef Torfinn Daniloff i pi-troppen tar
en siste sjekk på at alt er som det skal.

Pi-høyden er også kjent for sine varmerekorder, hvor Celsiusene formelig
står i kø for å komme til topps. Kan det
ha noe med bom, bom å gjøre?

Minerydding er et arbeid som krever tid og nøyaktighet.
Her er tre fra pi-troppen i ferd med å klare opp et område.
Trond Age Reistad. Gausdal. Geir Olav Næss. Kongsberg og korporal Jan Arebukt, Haugesund.
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Fra venstre sitter

Kong Olav ble overrakt gave fra den
norske FN-styrken på 80-årsdagen

Under en audiens på Slottet ble H.M. Kong Olav overrakt et persisk teppe fra den norske FNstyrken. Gaven ble overrakt av (fra venstre) fenrik Bjørn Amundsen, NORMAINTCOY, geværmann Veid Haglien, NORBATT og kaptein Arild J. Lade, NORCO.

Tre representanter fra den norske FNstyrken i Libanon fikk audiens hos H.M.
Kong Olav den 1. juli i anledning hans
80-årsdag. Kongen ble samtidig overrakt et verdifullt persisk teppe som gave
fra sivilt og militært personell i Libanon
samt ansatte i den norske ambassaden
i Beirut.
De tre som møtte H.M. Kong Olav og
overrakte gaven var kaptein Arild J. lade,
fenrik Bjørn Amundsen og geværmann
Veid Haglien. Disse tre representerte
henholdsvis
staben i hovedkvarteret
(UNIFil),
bataljonen (NORBATT) og
verkstedkompaniet (NORMAINTCOY).
Det norske personellet på de forskjellige steder i Libanon markerte H.M. Kongens 80-årsdag den 2. juli slik:
Representanter fra de norske avdelingene var i mottakelse i den norske ambassade i Beirut.
NORCO i hovedkvarteret ga mottakelse for alt UNIFil-personale
kl. 11001230. Kl. 1800 var den norske kontingenten samlet i Norway House.
NORBATT i Ebel es Saqi og NORMAl NTCOY i Tibnine hadde egne arrangement for befal og mannskaper.
Bataljons -og kompani kommandoene i
NORBATT hadde dessuten et spesielt
arrangement med de lokale libanesiske
autoriteter.
Ved samtlige avdelinger ble det i tilknytning til arrangementene servert middag med norske retter, og det ble holdt
taler til ære for Hans Majestet. I følge
tradisjonen ble H.M. Kongens skål utbragt.

Norges Konge

Bordets fristelser ble absolutt satt pris på under feiringen av Kongens SO-års dag.
tavdelingen hadde gjort en god jobb.

Provian-

Den 22. juni 1957 mottok kong Olav
signing til sin kongsgjerning i Nidarosdomen i Trondheim. Kong Olav tok over
tronen med sin fars valgspråk "Alt for
Norge".
Så tidlig som i 1944 ble kong Olavsom da var kronprins, utnevnt til norsk
forsvarssjef. Om kong Olavs holdning
under krigen, da han var fem år i landflyktighet, sa daværende utenriksminister
-og senere FNs generalsekretær, Trygve Lie: "De bevis av personlig mot han
viste i krigens tid, vil ikke bli glemt av
dem som var øyenvitner".
Til tross for at Kongen nå har rundet
80 år, er han fremdeles meget aktiv både
når det gjelder representasjonsoppgaver
og i idrett, som alltid har ligget hans
hjerte nær.
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Det norske verkstedkompaniet (NORMAINTCOY)
er avdelingen som holder UNIFIL på hjul
NORMAINTCOY

utgjør

absolutt

nødvendig

og godt

et meget

UNIFIL-maskineriet
kjøretøyene
MAINTCOY

en meget

del av UNIFIL.
sentralt
i gang.

hjul

vesentlig

og

De er kort
som

Av de i alt

holder

1,600

som UNIFIL disponerer
har NORbLa. ansvaret for 3. linjes vedlike-

hold og reparasjoner

på ca. 550 kjøretøyer.

Etter hvert som kjøretøy -og maskinparken i
UNIFil blir eldre og stadig mer nedslitt øker betydningen av det norske verkstedkompaniet.
Blue
Beret har besøkt kompaniet og bl.a. interjuvet sjefen,
oberstløytnant Paul Chr. Bergflødt og nestkommanderende, major Age Berg. Sjefen som hjemme
i Norge bor i Hønefoss var også med i den første
norske FN-kontingenten.
I tidsrommet
apriloktober 1978 var han da ved UNIFlls hovedkvarter.
Han var også sjef for kompaniet i kontingent X.
N K som bor
Hole på Ringerike har sist tjenestegjort ved HVKSØ på Helgelandsmoen.
NORMAINTCOY som kompaniet benevnes her nede er
en selvstendig UNIFil-enhet.
De er oppsatt med i
alt 160 mann (38 befal og 122 korporaler og menige).

i

Bortsett fra at de ikke er oppsatt med egen våpentropp eller ingeniørseksjon, fungerer de på samme
måte som et teknisk kompani i Norge.
Stort sett
er personellet spesialister på sitt område.
Kompaniets hovedoppgave er å gi det som i
Norge tilsvarer 3. og. 4. linjes vedlikeholds-,
reparasjons -og bergningsstøtte til de fleste nasjoner
som deltar i UNIFil.
Dette omfatter alt fra mindre
reparasjoner til bytting av motorer, gearkasser og
boggi e for å nevne noe. I juni ble 85 biler reparert ferdig.
De skal også forsyne de fleste avdelinger med reservedeler.
I tillegg kommer vedlikehold på aggregater, radarer og en rekke mindre enheter. For å gi noen eksempler på størrelser og
verdier ellers, kan nevnes at delelageret har hånd om
ca. 25,000 reservedeler, bl.a. for 60 ulike kjøretøyer
og merker. Bare elektronrøret til en nattkikkert
(radar) koster rundt 35,000 kroner.

Verkstedkompaniet

i Tibnine

(NORMAINTCOY)

mangler

ikke

oppdrag!

Forholdet til NORBATT er på lik linje med de
øvrige UNIFil-avdelingene
men våpentjenesten er en
nasjonal sak som betjenes av kompaniet.
Dessuten
har kompaniet det administrative ansvar for de ca. 40
norske som tjenestegjør i UNIFlls hovedkvarter.
Kompaniet holder til innenfor IRISHBATTs ansvarsområde, men de er selv ansvarlig for eget nærforsvar. For tiden h~r kompaniet stor anleggsvirksomhet på gang i leiren. Der skal legges 2,5000
kvadratmeter asfalt, og man har ribbet og revet ned
alt innvendig
tre store prefabbrakker.
Brakkene
blir bygget opp og malt helt fra bunnen av, slik at
det skal bli som nytt igjen.
Mannskapene bor midlertidig i telt, og alt arbeid blir gjort på frivillig basis
etter dagens tjeneste.
I følge sjefen, oberstløytnant
Bergflødt, gjør mannskapene her en fantastisk innsats i den sterke
varmen.
Den dagen vi
besøkte kompaniet i Tibnine var det omkring 40
grader-i
skyggen I

i

Ellers kjenner vi oberstløytnant Bergflødt som en
meget aktiv og god skytter fra Ringerike skytterlag
-med
mange førsteplasser fra konkurranser.
Vi
har mistanke om at det har sammenheng med Bergf1ødts egne skyte-ferdigheter at verkstedkompaniet
tidligere i år tok førsteplassen sammenlagt i UNIFILs
gevær -og pistolkonkurranse.
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Tiltross for 40 varmegrader
lingen.
Fra venstre John
Kaltvedt,
Nøtterøy.

ute, var det absolutt levelige vilkår inne i vogna til bilelektro-avdeLauritsen,
Gardermoen,
Jossef Chaaban, Beirut og korporal
Terje

Oelelageret kan skryte av 25.000 reservedel er til omlag GOforskjellige kjøretøyer.
Her er fire
av de som holder styr på lageret. fra venstre: Najah Hachem. Tibnine. John Kr. Hjelle. Nordal på
Sunnmøre. Tore Gudmestad. Nærbu og Age Berg, Ramsund.

På bilverkstedet traff vi Arnt Mentzoni.
SandnessjøeA. og Morten Grønvold fra
Lillehammer (til høyre) i ferd med å bytte
boggi på en MG.

Stor virksomhet i NORMAINTCOY

Sjefen for NORMAINTCOY. oberstløytnant

Paul Chr. Bergflødt og NK, major Age Berg, kan fortelle om aktivt anleggsarbeid i leiren.
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Eskortegutta 110
prosent motivert
De som antagelig får reist mest i
NORBATT er eskortegjengen fra vaktog hundetroppen. Men de som tror det er
et slaraffenliv å sitte på en eskortebil må
tro om igjen. Hvordan tror vi det egentlig
er å sitte på en trebenk flere timer om
dagen i støvskyer på veier som ikke engang kan sammenlignes med norske
geitestier ?
- Tjenesten er meget hard, derfor er
det positivt å oppleve guttas motivasjon
-som er 110 prosent! Påstanden kommer fra sjefen i vakt- og hundetroppen,
løytnant Nils-Anders Lien.
- Vi har vært heldige med utvalget av
soldater ti/ vakt- og hundetroppen, selv
om det stort sett er unge folk er de voksne
og tar jobben alvorlig.
Ti/sammen er det 15 soldater og fire
befal i troppen, som er underlagt stabskompaniet.
Utenom eksortetjeneste er troppen til
tider hardt belagt med vakttjeneste, og
den driver også OP-tjeneste på 4-1
Bravo.
- Hva er eskortens oppgave?
- Eskorten har en preventiv virkning,
det er ikke mange som har lyst til å
prøve seg på en 7,62 miter og fire bevæpnede soldater. Vår oppgave er å
sikre kolonnekjøretøyene, samt passe på
at kolonnen kommer hurtigst mulig frem.
Hele tiden må vi passe på at andre kjøretøyer ikke sniker seg inn i følget, og
hindrer det i å kjøre.
Fenrik Helge Grefstad er en av de
eskortesjefene som har flest turer.
- Hvor mange turer kan det bli på en
dag?
- Vi ligger på mellom fire og seks opp-

Noen som har lyst til prøve seg på denne gjengen?
Bak fra venstre Bjørn Tore Vindenes, Bergen,
Kåre Juul. Trondheim. Jonny Hansen. Senja. Vidar Hansen. Holmestrand og Roy Brusveen. Fra
venstre Terje Kulblikk, Oslo, Martin Cavanagh, Kristiansund, Hans Jørgen Gade, Sarpsborg.
Arne Rokseth, lillestrøm. fenrik Bjørn Dahl, Mo i Rana. fenrik Helge Grefstad. Drammen og
løytnant Nils Anders lien, Hitra.

drag hver dag, men det er ofte vi kan ha
åtte turer. Til vanlig plir det omlag 30
mil hver dag. Det kan være slitsomt, men
nå har vi heldigvis fått puter på benkene.
- Skjer det mye på turene?
- Heldigvis er det rolig, det er ikke
mange som prøver seg. Men gutta er
hele tiden på vakt, vi har jo et stort ansvar. Spesielt hviler det et stort ansvar på
eskortesjefene, som må vurdere eventue~~esituasjoner meget raskt.
Eskortebilene er bemannet med fire soldater som sitter bak på bilen, pluss
sjåfør og eskortesjef.
- Hva slags trening har soldatene for
eskortetjenesten, løytnant Lien?
- De har den beste våpentreningen i

kompaniet, vi har lagt stor vekt på våpenutdannelse under opplæringen. Vi er
også eneste tropp i stabskompaniet som
er oppsatt med 84 millimeter rekylfri
kanon. Foruten dette er det topp soldater,
flere av dem kan kalles individualister i positiv retning.
- Hvilke turer er mest populære?
- Selv om det betyr 12 timers tjeneste på landeveien er eskortene til Beirut
mest gjeve. Dette kanskje fordi det er
mest å se på disse turene, sier fenrik Helge Grefstad.
Forøvrig kan vi nevne at kjennetegnet
på eskortegutta er en mørk brunfarge på
armene og i ansiktet. Hvis det ikke er
ekte brunfarge, er det veistøv !

Gave til
Saqi-skolen
Fem soldater i NdRBATT X med sersjant
Rolf øyen i spissen samlet inn 183 $ til en
gave til skolen i Ebel es Saqi. Skolen ble
overrakt pengene. og skolestyrer Foad Saadi
benyttet pengene til to demonstrasjonsmodeller som viser et menneskes skjelett og
blodomløp.
Modellene skal brukes i biologitimene, og vil bli et verdifullt supplement
i timene.
Skolen ønsket å takke for gaven,
og i soldatenes fravær var det NK i NORBATT
XI, oberstløytnant
leif G. Nilsen, som representerte bataljonen.
På bildet sammen
med skolestyrer Foad Saadi og skolens
lærere og elever.
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-

Ja, de penga, de penga!
Penger er ikke noe problem så lenge du har nok
av dem, heter det. Men hva om du har millioner,
og du er satt til å betale dem ut? Erdet like morsomt?
Spørsmålene stilles til paymaster-kontoret, som
mange oss har gjestet flittig med sjekkheftet.
- Vi trives bra blant dollarene, men det er nok
å gjøre. Selvfølgelig går det opp og ned, men vi
har spesielle "høysesonger", sier paymaster Reidar
Sørhaug. I det vi skal til å spørre om hvilke dager
som er mest hektiske sprenges døren nærmest av
folk som skal ha ut penger. Dagen er torsdag, og
vi får en fornemmelse av hva pengene skal gå til.
- 60 timer?
- Stemmer. Torsdagene er en travel dag, gutta
må ha dollar til permisjonene i Israel.
Dermed må vi bare avfinne oss med å bli dyttet
tilside av den permisjonshungrige køen.
- Hvor mye skal du ha?
- 200 dollar burde rekke.
Før vedkommende får pengene sine, lener Sørhaug seg strengt over disken. - Hva skal du bruke
pengene til? Ikke noe tull ?
Det tar et par sekunder før soldaten får summet
seg og forstår spøken.
Med et lykkelig smil småsprinter han ut av kontoret, mens han mumler:
-

Tull og tull
.
Hei, skal du ikke ha med deg bankkortet ?
Javisst ja, bankkortetl
Det er tydelig at enkelte har det travelt med å
ordne seg til helgepermisjonen.
Fint å koble av
med bading og avslapning på skikkelig hotell, som
er fritt for skorpioner og edderkopper.
MILLIONOMSETNING
- Men paymaster-kontoret har vel andre oppgaver enn å betale ut penger til permittenter ?
- Vi har alle utbetalingene i NORBATT, både
sjekker til mannskapene og hele bataljonens utgifter
i form av innkjøp.
I tillegg gjør vi opp reiseregninger,
og andre tjenesteanliggende.
- Store summer?
- Fra 11. mai til 11. juni hadde vi utbetalinger
over kasse på over 600,000 dollar-i
norske kroner
tilsvarer det 4.4 millioner.
Så det er ikke snakk om
småsummerl
reiser
reiser
gene

Når er det mest utbetalinger?
Foran bibelturer, på lønningsdagene. før folk
på leave og som sagt 60 timers-permisjonene.
Er folk rause mot seg selv når de skal ut på
i form av permisjoner?
Det varierer, men hos enkelte sitter nok penløst.

Med dollarglis
ønsker paymaster-kontoret
soldatene
velkommen
til å ta ut penger.
Bak fra venstre står kaptein Reidar Sørhaug
og fenrik
Kjetil
Myklebust,
Foran sitteri
Sten lilleby.

"Bæ

, bæ

lille lam"
ny hit

l•

Israel?

Noe av det vi absolutt ikke kommer til å glemme
fra bibelturen er sangen "Bæ, bæ lille lam".
Hva
har så den barnesangen med bibelturen å gjøre?
Noe mer verdslig måtte vel ha passet bedre?
Spørsmålene er absolutt berettiget, men vi kan forklare nærmere.
En gjeng av oss reiste tirsdag kveld til en klubb
som heter Khan like ved Jerusalem.
Stedet er kjent
for folkemusikk og opptredener av dansegrupper.
Denne kvelden var det en skjønn kvinne som sang,
samt to mer amerikansk-inspirerte
entertainere.
Salen var stappfull av amerikanere og franskmenn,
vi nordmenn hevdet oss ikke akkurat med særlig

tyngde.
Helt til Torbjørn Hoem fra sambandet
Stabskompaniet entret scenen etter å ha blitt forespurt. Scenevant griper han mikrofonen, og ber
om silence, hvorpå han breker (unnskyld, Torbjørn!)
i gang med sangen om sauen som gir oss søndagsklær og sokker til lillebittebror.
Suksessen var total,
plutselig var det nordmennene som var i sentrum.
Etter at applausen hadde lagt seg spør entertainerne
om hvor mye mr. Hoem krever for hver opptreden.
Stjerner svarer bare ikke på slike spørsmål-det
burde de vite! Torbjørn ristet bare på hodet, fornøyd
med kveldens glansnummer.
-

Hvor er manageren 7
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En rundreise
la det være sagt med en gang, bibelturen
anbefales

på det varmeste.

Selv

om det er

tre hektiske dager, er det en fin anledning til å
få sett det meste av Israels bibelske severdigheter, som er en oppfrisking
men.
Bare et lite råd-dette

av barnelærdomer ikke turen for

de som vil til Israel for å oppleve
bibelturen
tidlig

utelivet.

På

er du glad til når du kan legge deg

om kvelden.

den Stores beskyttelsessted.
Herodes var også
den som gjorde Masada til en skikkelig festning med
murer og tårn. Masada skulle være hans siste skanse,
men han fikk ikke bruk for stedet selv. Masada ble
derimot siste skanse for jødene i opprøret mot romerne i år 66. I 72 var det bare Masada som ikke
var erobret av romerne, og det ble besluttet å sette
inn en storoffensiv
mot festningen.
Romerne
møtte stor motstand fra opprørerne, som ikke ville
overgi seg. Men da romerne rykket frem med jødiske krigsfanger foran seg, ville ikke jødene på
Masada krige mot sine egne. De ville heller ikke
falle i hendene på romerne.
Derfor ble det bestemt
at mennene skulle drepe sine familier, 10menn skulle
drepe mennene, og en mann skulle drepe de siste 10.
Da romerne rykket inn i festningen fant de 960 lik.
I dag avleggger blant annet pansersoldatene i ID F
under seremonier ed på at Masada aldri skal falle
igjen.
Etter å ha gått i en stekende varme på Masadatoppen skulle det bli godt å svale seg med et bad i
Dødehavet, tenkte vi. Men dengang ei, med en
temperatur som ikke lå langt under temperaturen på
land-pluss
det berømte saltinnholdet-var
det ikke
mye avkjøling å få. Men det var en morsom opplevelse å teste flyteegenskapene, deilig å bare ligge
på ryggen å slappe av. Et lite råd her også, unngå
å få vannet i øynene det er meget ubehagelig!

•

l

barnetroen

gamle bydelen.
Morsomt og en spesiell følelse å
få oppleve Klagemuren med alt folkelivet.
Med
svette bein i bare sokkelesten fikk vi også sett EI
Aqsamoskeen og Klippedomen.
En vandring langs Via Dolorosa var en evig
kamp mot gateselgere og "guider".
Et yrende folkeliv og tusenvis av forskjellige lukter krydret opplevelsen og fornemmelsen av å gå Jesus lidelsesvei.
I enden av Via Dolorosa ligger Gravkirken. hvor
korset antagelig sto. Men kirkens overdådighet
og utsmykning gjorde at vi ikke fikk inntrykk av at
det var Golgata vi var på. For en nøktern nordmann gjør ikke overdådighet noe inntrykk-heller
ble det slik at vi ikke fikk følelsen av et lidelsessted

F0DSElSKIRKEN

Fra gamlebyen i Jerusalem var det et kvarters
kjøretur til Betlehem, hvor vi skulle se fødselskirken,
som skal være bygget over grotten hvor Jesus ble
født.
Utsmykningene og overdådigheten var igjen
fremtredende, og følelsen av å være på et så viktig
sted var kanskje ikke så fremtredende som beundringen for kirken og dens atmosfære.
Kirken har
vært gjenstand for mange stridigheter, og har vært
restaurert flere ganger.

JERUSALEM

Etter en god lunsj i Betlehem reiste NORBATTfølget tilbake til Jerusalem hvor vi var på Oljeberget
og Getsemane. En fantastisk utsikt over Jerusalem
og innpåslitne selgere var førsteinntrykket.
Første
kirke vi beså var Dominus Flevit. som betyr "Herren
gråt".
Dominus Flevit ligger der Jesus gråt for
Jerusalem og dens kommende ødeleggelse.

Andre dag var avsatt til å bese Jerusalem,
kanskje verdens mest omtalte by. Og byen er absolutt verdt et besøk, spesielt er det mye å se i den

Dødsangstkirken eller "Alle nasjoners kirke',
er en praktfull bygning hvor en ikke ville bryte stillheten med snakk. Den nye kirken ble innviet i
1924, men det har vært kirke her siden år 400.

Behøver vi å nevne at det var nydelig å komme
tilbake til hotellet og hoppe i et fristende svømmebasseng?

Masada-festningen
imponerte
med sin
storslagenhet
her kan man ha en hel
dag hvis det ikke er for varmt.

Første stopp på rundreisen var Kaperna um
hvor Jesus bodde etter at han hadde forlatt Nasaret
I dag er det bare ruiner igjen av Kapernaum, men
allikevel er det interessant å se restene av den imponerende synagogen.
Dessuten er det også en
spesiell følelse å se restene av Peters hus. Grunnen
til at arkeologene mener det er Peters hus er fordi
det er funnet inskripsjoner hvor det står Peter og
Jesus.
Det ble mye kjøring på bibelturdeltagerne.
Etter vår første punktering kom vi til Jeriko etter å
kjørt gjennom et tørt og delvis øde landskap.
Derfor
var det godt å se alle palmene som er karakteristisk
for Jeriko.
Byen er godt kjent fra Bibelen for sine
murer, som det dessverre ikke finnes mer av i dag.
Men forskere har funnet rester av bosetting som går
helt tilbake til 7000 år f.Kr. Jeriko har blitt ødelagt
mange ganger av krig og brann, men har reist seg
opp av ruinene hver gang.

MASADA

-

ET UNDERVERK

Det som for vårt vedkommende kanskje gjorde
mest inntrykk var den storslagne festningen på toppen av Masada-fjellet.
Festningen er et bevis på
menneskenes standhaftighet, først og fremst på
grunn av at det i det hele tatt har vært mulig å bygge
en slik festning med så enkle hjelpemidler.
Masada
kommer inn i historien omlag 40 f.Kr. som Herodes
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Første stopp var Kapernaum. hvor etter sigende
samlet i restene av synagogen.

Peter skal ha bodd.

Her er en del av gjengen

bibelturen en fin opplevelse
Igjen var det helt topp å se bassenget på hotellet, en dags vandring gjør deg temmelig svett.
Siste post på programmet i Jerusalem var en
kort stopp utenfor Knesset, som tiltross for sin fredelige beliggenhet

har vært scene for mange hete

debatter i det israelske parlament.
Besøket i Vad Vashem, som er et minnested
over jødenes skjebne under 2. verdenskrig var en
sterk opplevelse.

Stedet er bygget for at vi ikke

skal glemme Holocaust, og for vårt vedkommende
vil vi aldri glemme de tause vitnesbyrd om lidelsene.

CAESAREA
Endelig var det tid for å sette kursen mot Middelhavet og restene av den fønikiske havnebyen Caesarea, som stammer fra det tredje århundre f.Kr. I dag
er det ikke mye igjen av byen, men amfiteatret er
restaurert og benyttes til konserter og andre arrangement.

Med Middelhavet

i bakgrunnen

er det en

nytelse å sitte på benkene og se nedover mot scenen.
Etterpå var det bare å kaste seg i de "salte
vover",

hvor temperaturen

slett ikke var plagsom.

Det var hardt å dra seg opp av sanden og inn i bussen.

Siste stopp på bibelturen var Nasaret, hvor vi

også måtte stoppe på grunn av turens andre punktering. Selv om vi ikke var så lenge i byen, fikk vi
sett den nye kirken-som
er imponerende.
inntrykkene begynte å bli mange, og samtlige følte nok
at det var godt sette seg i bussen for å reise "hjem".
Det er vanskelig å beskrive alt vi opplevde, vi kan
bare anbefale turen på det varmeste.
Husk bare å
ta med fotoapparatet!

Fotoapparatene ble benyttet
Klagemuren, jødenes helligdom.

flittig

ved

Ser det fristende ut? Badingen i Dødehavet var 'artig, selv om saltet sved ganske kraftig
og munn.

i øyne

Vad Vashem, minnesmerket over jødenes lidelser under 2. verdenskrig var en sterk opplevelse.
Dette monumentet behøver ingen kommentar.
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De som samler trådene
Operasjonssentralen
(OPS) tar hånd
om alle meldinger fra OPene om det
som skjer i AO. OPSen er en meget
viktig og sentral enhet i enhver militær avdeling-ikke
minst i NORBATT. Man kan si det er bataljonens
nervesenter
og kommandosentral.
Alle episoder i AO som meldes inn
blir registrert
her, også det som
skjer i hele UNIFlls
område.
Her
tas en rekke avgjørelser
større eller
mindre saker, og her overvåkes
og
kontrolleres
en rekke funksjoner.
OPSen skal til enhver tid vurdere
hvilke virkemidler som skal tas i bruk i
de forskjellige situasjoner som måtte
oppstå. Det kan være å avvise personer
som ikke har gyldig legitimasjon eller
som har våpen, og ellers ta affære ved
mistenkelig oppførsel som kan være
forsøk på infiltrasjon. Dersom det skal
iverksettes tiltak varsles enten MP, vaktstyrken eller kompaniene.

i

OPSen skal koordinere og kontrollere
tjenesten på CPer og OPer. Til enhver
tid skal de ha oversikt over og kontroll
med hvor bataljonens kjøretøyer som er
utenfor AO befinner seg. Disse samt en
rekke andre oppgaver påligger OPSen
å ha ansvaret for.

Det er en krevende, men interessant
tjeneste fordi man har den fulle oversikt
over hva som hender i hele UN IFl Ls
område.
I bataljonen er det S-3, major Per Kongrød, sammen med assisterende S-3,
kaptein Magnus Bjartan, som har hovedansvaret for denne tjenesten. Det er
vakthavende offiser (VO)-ialt
en kaptein og fire løytnanter og deres assistenter, som på 12 timers skift bemanner sentralen døgnet rundt 7 dager i uken.
Hver dag er det er det briefing

kl.

0700 i OPSen. Oberst Ness kommer inn,
hilser på de 8-10 tilstedeværende offiserer, og setter seg ned ved siden av
vakthavende
offiser, løytnant Reidar
Schaaning.
Påtroppende VO, kaptein
Nils Fjell, veksler noen få ord med avtroppende VO. Schaaning griper en pekestokk og går bort til de to store situasjonskartene over NORBATT og UNIFIL
AO, som henger på veggen. Med et
kort bukk tiltrekker han seg forsamlingens
oppmerksomhet.
"Oberst, mine herrer. De siste 24 timer
har vært et normalt aktivt døgn i NORBATT AO ... ". Så følger en sammenfattet orientering om det som har skjedd
det siste døgnet.

Lang natts
ferd på
streifvakt
Mens vi ligger i bingen og sover vår
skjønnhetssøvn, trasker streifvakten trofast rundt for å sjekke at alt er stille og
rolig. Streifvakten har den hardeste vakten, med kilometervis med gåing medbringende splintvest, radio, hjelm og
våpen. Dessuten er det jo veldig mørkt i
Libanon, mange uvante Iyder-eselprusting er ikke noe vi kjenner hjemmefra.
Sent en kveld traff vi Gerhard Poschadel
(til høyre) og Knut Hansen på en av de
siste rundene. Alt var stille og rolig,
gatene var folketomme i Ebel es Saqi.

.....

Det kan bh travle netter for vakthavende offiser, løytnant Reidar Schaanlng, og assistent Ola
Løberg.
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X

'

l passer
Men allikevel
det trygt
vite at
noen
på oss.erMan
kan joå aldri
vite!

Hektisk på sjekk-postene

•

l

AD

Hvert døgn kjører det biler inn og
ut av vårt operasjonsområde, og for
å hindre infiltrasjon og annen virksomhet som ikke kan tillates, er det
opprettet FN-sjekkposter på sentrale steder, blant annet i NEP-krysset, hvor CP 4-25 A er plassert. Her
er det hele tiden stor trafikk til
byene som ligger innenfor-hele
tiden er det bilnummer som skal
skrives ned, biler og folk skal sjekkes. Grunnen til at det sjekkes så
nøye, er for å se om det er noen som
har med våpen.
- Ennå har ikke vi funnet noe, det
er kjent at vi sjekker nøye.
- Er det noen som blir sinta fordi
dere ønsker å se over bilen?
Vi passer hele tiden på å opptre
korrekt, og da går det som regel bra.
Hele tiden må vi ta hensyn til folks stolthet-og
ikke opptre bryskt, sier Gunnar Solhaug og Gunnar Finnekås. De to
tilhører vaktlaget på ni mann som ligger
i NEP-krysset, og som går under KP A.
- Får dere virkelig tid til å sjekke alle
bilene som kjører ut og inn her, det kan
jo dreie seg om flere hundre hver dag?
- Som regel tar vi stikkprøver etter
rutiner som skifter hver dag-ingen
kan
føle seg trygg.
CP' en er bemannet med to soldater
på nattid og tre på dagtid.

Gunnar Sol haug fra Vikersund (til venstre) og Gunnar Finnekås. Tinn. sjekker en bil grundig på
jakt etter ting som ikke skal være der. Ingenting ble funnet. og sjåføren kunne reise videre

- Tjenesten?
- Den er OK-tiden
går iallefall fort
når det er så mye å gjøre, sier Gunnar
Solhaug og Gunnar Finnekås.
For å vise hva CP-tjeneste innebærer;
tar vi med noen opplysninger fra en døgnrapport fra 4-25 A.

I løpet av 24 timer passerte 496 biler
inn og 474 ut. I løpet av natten ble det
anholdt en fremmed soldat. 1375 mennesker passerte 4-25 på vei inn. og ut
kom det 1477.
Da gjelder det å være flittig med kulepennen og notatblokka !

OP-tjeneste
en viktig del
i FN-hverdagen
A sitte på en observasjonspost
(OP) er ingen enkel oppgave. All
aktivitet på bakken og i lufta skal
registreres og rapporteres. Det krever årvåkenhet og nøyaktighet.
- Det er to mann som skifter på å
holde vakt hvert døgn, og hver vakt er på
tre eller fire timer, forteller Jan Thomsen
og Atle Solem i 3. tropp KP B. De to var
på døgnvakt da vi besøkte ap 4-13 A
som ligger like ved Kfar Hamam.
- Timene kan bli lange på vakt, særlig om natta. Det blir mye tid til å tenke
når du sitter her. Men tjenesten er fin,
vi trives bra.
I tillegg til aP-tjeneste har også 3.
tropp vaktpatruljer, så det blir harde dager.
OP-tjeneste er en viktig del av FNoppdraget bare tilstedeværeisen markerer at UN'IFIL er pao p Iass lomra
.
Od et.

...
Jan
Kfar Thomsen.
Hamam. Molde og Atle Solem fra Rissa (til høyre) er med pa å bemanne OP 4-13 A ved
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Nytt fra idrettsoffiseren
TER'RENGLØP I ESEL ES SAQI
29 JUNII
Det første terrengløpet gikk av stabelen med
bare 37 deltagere.
Når vi tenker på hvor mange
soldater vi er her nede, er dette i færreste laget.
Men vi får håpe det kommer flere etter hvert. LI
Magne Wullum som vant alt han stilte opp i både i
Norbatt IX, Norbatt X og i Unifil-mesterskapene, vant
som ventet det første løpet klart.
Han er ingen
"smågutt" på løperfronten hjemme i Norge med sine
personlige rekorder på 3,48, 6 på 1,500 m og 14,19
på 5,000 m. Dessverre ble dette det siste terrengløpet til lt Wullum i Norbatt XI, da han er på skjev
fordeling og reiser hjem 20. juli.
Fra resultatlisten ser vi at det kan bli noen meget spennende løp
fremover, og vi håper det er mange som vil blande
seg inn i teten.

14
Renna
Fossmo
11
20 14.18
9.49
Assi
Wroldsen
10.28
10.50
25
12.42
11.24
15
10.45
fenr
10.37
2854
2026
Zakariassen
13
11.04
11.10
It
1111
Sandnes
Sneen
leonardsen
Halvorsrud
10
10.48
11.01
10.55
10.31
10.23
id
10.59
Sølvik
Wullum
Hakkestad
25
12
11.39
9.45
9.02
Ofstad
Rendalen
20
17.10
bsan.
bn.st.
n.st.
2241
Gotuas
10.56
Børseth
v/k
korp
Myklebust
pi.tr.
kp.
Btro
Saqi
bylag
sjt poeng
st.kp.
B
korpSkajå
Stangnes
kp.st.st.kp.
kp.st.A.
kapt
majNesgaard
kp.st.
A
h.gr.
kaptFjell
29
RESULTATER
JUN,I

min.

nr.
1.

Her er det Magne Wullum som overleverer
stafettpinnen
til Leif Jonny Guttulsrød
under Hebbariestafetten,
De løp på laget til bataljonsstaben,
som kom på andre-plass etter laget fra
4-13 i KPA, som forøvrig var arrangører.

Tillitsmennene

NORBA TTKRUSET
Norbattkruset er innstiftet for å stimulere interessen for skyting og fysisk aktivitet.
Alle som tjenestegjør ved Norbatt XI kan delta i konkurransen.
Det er satt opp tre forskjellige størrelser av kruset med
forskjellige krav. Det minste kruset har et krav som
alle som mosjonerer bør klare. Alle interesserte må
ta kontakt med tropps-eller kompani-idrettstillitsmannen, eventuelt ta kontakt direkte med l-off.
Dere må selv passe på å få delta i de øvelsene som
gir poeng til kruset.
H a som mål å klare et av krusene, og bruk dette som motivering til å trene jevnt
frem til de tellende konkurransene.
Husk du får
i flere av øvelsene poengene etter å ha gjennomført,
og ikke etter resultatet.
lykke til.
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Tillitsmann-apparatet er nå begynt å virke ganske godt, og vi er etter hvert blitt godt kjent med
hverandre.
Vi har hatt fem tillitsmanns-møter, hvor
tillitsmenn fra alle tropper er med. Det har vært
to møter i arbeidsmiljøutvalget,
hvor også undertegnede er med-samt
hovedtillitsmenn fra Kompani
A og B. Det har vært ett kantinerådsmøte hvor alle
kompanier er representert.
Dette viser at som tillitsmann må en prøve å være
orientert om hva som skjer. Samtidig må man prøve
å bli kjent med lover og regler som gjelder for
UNIFil.
Det er ikke alltid like enkelt å takle de problemer som oppstår, men med en saklig fremtreden går
det som regel bra.
Egentlig er tillitsmannen et bindeledd mellom
arbeidstaker og arbeidsgiver, og man kan vel i grove
trekk si at det fungerer slik her også.
Tillitsmannen har også taushetsplikt, og ingen
skal være redd for å snakke om problemer.
Det kan
være personlige ting som en soldat føler trang til å
snakke med prest eller lege om. Og dette kan
ordnes gjennom tillitsmannen.
Også ved avhør hos Militærpolitiet
soldater rett til å forlange at tillitsmannen

godt

l•

gang

Medlemskapet koster 75 kroner i måneden, men
det er lite når man går ut fra månedslønnen.
Fortsatt lykke til i NORBATT XI!
Dagfinn Haugro

(MP) har
er tilstede.

Forøvrig har ikke utvalget hatt noen større
saker å ta seg av, og det kan kanskje sees i positiv
retning.
Vi er nylig begynt å diskutere lønnsforholdene
til korporaler og visekorporaler, og vi vil her prøve
å kjøre så langt at vi får dette med på lønnsforhandlingene.
Ellers er det ønskelig at flest mulig melder seg
inn i foreninger, for eksempel Norsk Tjenestemanns
lag (N l T).
Det har allerede vist seg at man kan ha
behov for hjelp, og da er disse gode å ha i ryggen.

Hovedtillitsmann
i sta bskompaniet,
Dagfinn
Haugro,
tjenestegjør
hos Jeirmesteren.

Min hilsen går til • • •

John Gasmann

Jensen,

Nannestad

Kp.stb. KP A
En hilsen til familien Sandaunet (Elisabet og
Chanette).
Her er noen ord fra onkel.
Her nede
er det veldig varmt, og vi har mye å jobbe med.
Dere er vel lenge ute og leker med de andre ungene
i gata. Elisabet er vel mye ute og kjører med den
nye sykkelen, og Chanette lærer seg å sykle I Hils
alle, og ha det bare bra I

Jan Ulvesveen,

Snertingdal

KP A vaktlag
Hallo Siri I Hvordan går det med husbyggingen 7 Her har vi det bare bra-og fremfor alt godt og
varmt. Hils alle i Snertingdal!

Fenrik Birger Sneen, Trondheim
KP A
Hilsen hjem 7 Jovisst, det måtte bli ti I familien i
Trondheim, Narvik, Finland (og muligens Tel Aviv 7)
Kan man ha det bedre enn her, neppe, men dere ser
mell sannsynelig i desember, eller en gang i 84. En
hilsen også til Sundt & co i Trondheim, måtte dere
få en. god og varm ferie.
Hvis ikke, anbefales
Kypros-spesielt
i oktober da dere også finner meg
der.

Zoltan Meleher,
Haugesund
Nestlagfører KP A
Min hilsen går til kona Dorthe og ungene Mary
og Georg-det
skal bli godt å treffe dere igjen.
Vil
også sende en hilsen til familien Mortensen i Skåredalen og ønske dem og min familie en riktig god
sommerl
PS:

Nå er det ikke lenge til perm, Dorthe

!!

Svein Arild

Bu, Jøssinghamn

KP A
Hei!
Her har vi det bare bra med mye soling
og stort forbruk av solkrem.
Kommer hjem utpå
høsten en gang.
Hils til kjente I

Jan I. Hiorth,
Oslo
KP A vaktlag
Hei, hei gamlelandet!
Midt-Østen er topp.
Geitost har vi også-så det mangler lite.
Hanne, den rosa elefanten trives-drikker
melk
for oss alle mann. Kjære familie. jalla er topp.
So
long!
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yer

En av de viktigste brikkene i NORBATT-spillet
er verkstedet og vedlikeholdsavdelingen.
Tenk
bare hvilken krise det ville blitt hvis store deler av
kjøretøyparken stoppet.
- Verkstedet i NORBATT har ansvaret for 107
kjøretøyer, som innbefatter veimaskiner og beItevogner, forteller vedlikeholdsoffiser
Bjarne K. Gretland.
- Av kjøretøyparken var omlag 50 kjøretøyer inne
til reparasjon i juni.
Selv om dette kan høres mye
ut, var det ikke mer enn at normal beredskap kunne
opprettholdes.
- En annen ting er at vi kjører hardt på at sjåførene
skal vedlikeholde bilene skikkelig, hver 15. dag er
hele bilparken inne til sjekk, som utføres av sjåførene,
sier vedlikeholdsoffiser Jack Rondung.
-Og
det
har gitt resultater, bilene er i bedre stand-nå
gjelder
det bare at vi ikke slapper av på kravene.
- Men er vanlig vedlikehold nok?
- Forholdene her nede er ganske anderledes
enn Norge. Veiene krever sitt, pluss mye sand som
lurer seg inn.
Men vi har biler hvor både motor og
gearkasse er like bra, men selve "skroget" er blitt
utslitt av all ristingen og slitasjen.
- Hva med deler?
Gretland er tydelig stolt: -Verkstedet
har
rundt 15.000 deler på lager, og de er til de bilene vi
er ansvarlige for.
Det er ikke alle bilene vi har lov
til å gjøre noe med, blant annet J 20 og Cherokeesom er utlånt fra Chief Transportation Officer
Naqoura. Det er ncdve,ldig for oss å ha et godt utbygd delelager i tiLelIe forsyninger fra for eksempel
Tibnine skulle bli avskåret fra å komme hit opp.

i

Vedlikeholdsoffiserene
de har til rådighet.

Vedlikeholdsavdelingen
kjører
hard t
på
sjåførenes
vedlikehold.
Her er det Odd
Magne Holte fra Os i Østerdalen
som sammen med Per Solstad
(bak), østre Toten,
reparerer en lykt som er gått i stykker.
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Odd Arne Bøe, Hønefoss

Bjarne K. Gretland

(til venstre)

(til venstre)

og Kjell Gretland

og Jack Rondung

er fornøyd

fra Røyse er spesialister

med gjengen

på beltevogner.

,
Av Johnny V. Bjelkarøy
Nok en gang har her vært rotasjon. og nok En
gang har en ny kontingent kommet fra Norge.
Det
er sommer og det er varmt-og
tørste det er vi alle.
Inntil seks liter væske skal vi drikke i løpet aven
dag, og nesten like meget vil svettes ut. Solen steker, og en kold Cola står i kjøleskapet.
Visst er
det godt.
Det er koldt, det er leskende, og det er
den reneste vederkvegelse å få skyllet bort alt støv'
som har lagt seg på tungeryggen
Dog, her har vi et stort dog.
Hva skjer egentlig
når vi mesker oss med denne røde boks?
Hvorfor
blir for eksempel tannlegen så sur-om han er av den
idealistiske typen-når
man drikker dette? Svaret
ligger i en liten kontradiksjon:
1. Cola er søtt
2. Cola er surt
Tåbene uttrykker seg efter evne er det blitt
sagt, og her har visst jeg allerede avslørt -meg. Jeg
får utdype meg litt bedre. Når man sier at leskedrikken er søt, så henspeiler dette seg til sukkerinnholdet.
I en boks Cola har vi tilsvarende 18-20
sukkerbiter.
Derved kan man jo også forstå at denne
drikk er særdeles fetende.
Foruten har sukkeret en
virkning som vi skal komme tilbake til.
Når jeg sier at Cola er surt, så viser jeg til mengden syre. Cola er nemlig en sterk syre-den
er for
eksempel fin til pussing av kobber.
Dette gir at det
kalkholdige vev der kommer i kontakt med dette
f1uidium, blir etset i stykker.
Men tilbake til sukkerinnholdet.
Her skal vi ta
en liten repetisjon i hva vi tidligere har lært om tannhelse. Når tennene står i sitt vanlige miljø i munnhulen, så omgis de stadig av spytt.
Herfra utfelles
et proteinbelegg der legger seg over tannflatene, og i
dette starter bakterier fra munnhulen at vokse. Disse
formerer seg, slik at de efter 48 timer danner en tykk
levende masse, og det er denne bakteriekappe
som er skyldig i de fleste munnlidelser vi har.
Når vi inntar sukker, bruker bakteriene dette til
forbrenning, og omdanner sukkeret til ·syrer. Disse
syrer etser så hull i tannemaljen, hvori bakterier
trenger seg inn i tannen.
Dog, kroppen er så viselig innrettet, at når syreproduksjonen tar slutt etter
omlag 30 minutter, så starter en gjenoppbyggi ngsfase. Dette skjer ved at der utfelles nye kalksalter i
den oppløste emalje, og etsingen tilheles.
Denne
utfellingen av kalkmateriale påskyndes hvis der er
fluorider til stede.
Dog, denne reparasjon tar mange
timer, og hvis vi inntar nytt sukker før reparasjonsperioden er over, så fortsetter etsingen i dybden.
Hvis i tillegg sukkeret inntas sammen med syrer,
som til eksempel i leskedrikkene, da vil den ødeleggende virkning bare forsterkes,
Andre bakterier i

dette belegg produserer
stoffer der virker sterkt
Dette blir betent, dør og
sist vil dette kunne føre
tennene.

ikke syrer. men noen giftirriterende på tannkjøttet.
"trekker seg tilbake".
Til
til løsning og utfelling av

Av disse to grunner må tennene holdes rene.
Hvis der i tillegg tilføres fluor, gjør man sin kropp en
stor tjeneste.
Ellers bør man ikke drikke de sukkerholdige leskedrikker for ofte.
Om så problemene skulle dukke opp her i
Libanon, hvordan er så tannlegedekningen ? Her er
tannlegekontor bemannet med en tannlege og en
assistent på sykestuen i Ebel es Saqi. Her skal det
hovedsakelig tas i mot akutthjelp, eftersom alle skal
ha ferdigbehandlet tannlegestatus ved avreise fra
Norge.
Dog har det vært slik at de som har meldt
sin interesse for undersøkelse og behandling helst
er blitt ferdigbehandlet.
Behandlingen av U N IFl Lmannskap foregår om formiddagen.

I tillegg er det viktig at alle som blir utsatt for
uhell i forbindelse med tennene, for eksempel at de
som får slått av et skall aven tann melder seg for tannlegen. Dette for at alle slike skader skal registreres
for Rikstrygdeverket.
Om eftermiddagene er det behandling av de
sivile.
Rundt 20 mennesker blir behandlet om
dagen og dessverre blir det stort sett bare tid til uttrekninger.
Det står ofte dårlig til med tannhelsen
for disse menneskene, men det er å vente efter åtte
års mangel på tannlegetjeneste. Hvis vi skulle gjennomlevet det samme, så ville nok heller ikke våre
munner sett så bra ut. Dog, synd er det jo at trekke
fortennene på 20 år gamle ungdommer.
Vi får bare
håpe at fremtiden kan bringe en forbedring også på
denne sektor for våre libanesiske venner.
For 20 år
siden startet vi hjemme med forebyggende tannpleie som nu gjør de hjemlige tannleger arbeissløse. Og det hjalp jo. Nu kan vi bite fra oss, ikke
sandt?

Stopper Norbatt ..
Verkstedet i NORBATT er oppsatt med seks
mekanikere og ni fagbefal.
Både Gretland og Rondung skryter av mekanikerne.
-De
vet å skru
hardt til I
Rundt halvparten av mekanikerne har fagbrev,
men alle har til felles at de er flinke til å skru.
- Hvordan er dere forsynt med verktøy og annet
utstyr dere er avhengige av?
- Nå er det bra, vi har stort sett det vi trenger.
Tilskuddet av utstyr har vært bra, og vi har fått den
støtten vi har hatt behov for.
Verkstedet utfører 2. linjes vedlikehold, men
overført til norske forhold betyr det 3. linje.
Sjåførenes vedlikehold blir i Norge regnet som 1. linje.
- Få med at vi er glad for at ledelsen forstår hvor
viktig det er å være nøye på vedlikeholdet, sier kaptein Bjarne K. Gretland.

Som oftest må tannlege Johnny
som oppsøker tannlegekontoret.

V. Bjelkarøy

bare nøye seg med å trekke ut tenner

på de sivile
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Onkel MP er fornøyd med oss
Flere hundre soldater behøver nødvendigvis
litt oppsyn. De som kanskje har best overblikk
over hvordan vi skikker oss er militærpolitiet, som
har base i Ebel es Saqi. Hvordan oppfører vi oss
egentlig, blir varmen for sterk for en frossen nordboers adferd 7 Spørsmålet går til troppsjef og løytnant Bjarne Homb.
- Vi er godt fornøyd med FN-Ola.
Med så
mange soldater samlet på ett begrenset område er det
klart at det alltid vil oppstå problemer, men ikke
større enn at de kan takles på en "vettug" måte.
-

Hva er egentlig MPs oppgave her i AO?

- Først og fremst skal vi drive ordenstjeneste,
passe på at det ikke er noe bråk. Foruten at vi
passer på soldatene har vi i oppgave å følge opp
overtredelse av portforbud og hastighetsbestemmelser. Det betyr at vi også kommer bort i sivilbefolkningen. uten at det betyr at vi kan foreta noe mer
enn administrative forføyninger.
-

Hvilke andre oppdrag blir M P pålagt?

- Vi har også tjeneste i de israelske byene Tel
Aviv og Natanya, hvor vi passer på personell fra
NORBATT som er på permisjon.
Ved vårt nærvær
er vi en preventiv virkning mot bråk-nå
skal det
også sies at FN -Ola oppfører seg bra når han er på
hotellet eller på badestranda, slik at vi behøver ikke
å løse mange problemer når vi er ute på permisjonstedene.

gjengen er hardt belastet med vakter. men gutta liker
seg bra-noe
rekap-stemningen forteller.
- Her er vi som en stor familie, forteller Homb.
-Miljøet
er meget bra. og vi som befal synes det
er en fin gjeng å jobbe sammen med.
- Er det noen av dere som er politimenn
sivile?

-Alt vel,
maten bra!

i det

- løytnant Kjell-Ove Fjærhaug og jeg er begge
i politietaten, noe som kommer godt med her nede.
Ingen av korporalene er politimenn, men alle har
tjenestegjort under førstegangstjenesten som militærpoliti.
Nesten alle var ferdig med førstegangstjenesten i fjor, så det er en ung gjeng.
-

Og det betyr?

- Huset fullt av ungdommelig stå-på-vilje, de er
lærevillige og 100 prosent til å stole på Vi har lagt
opp rutinene slik at befalet ikke nødvendigvis må
være tilstede på kontoret.
Både Fjærhaug og jeg
har vært borte samtidig, men det har ikke vært noe
problem for gutta til å få tjenesten til å gå som vanlig.
-

Har dere mye å gjøre?

- Her jobbes det hele tiden-det
blir mye feltarbeid.
Etter vår mening er det fint at det ikke blir
lediggang-det
kan lett føre med seg manglende
motivasjon for jobben.
-

Er dere strenge?

I tillegg til vanlig M P-tjeneste er det alltid en
mann som sitter i grensegaten ved Metulla på dagtid. Han er ansvarlig for å sjekke alt UNIFIl-personell som passerer gaten.

-M P er ikke ute etter å ta folk, men kanskje for å
holde ,igjen tømmene litt, sier løytnant Bjarne Homb.

MP-troppen består av syv korporaler og to
befal, som bor og arbeider på samme sted. MP-

Vi fikk også se på arresten-den
minste koselig ut I

så ikke det
Overkokk Leif Jonny Egenes, Kvinesdal, kan
friste karene på Tell Qeizi med mye god mat.

Kjære dere der hjemme I
Jeg har det bare bra, selv om det er godt og
varmt. Trives godt, og det er mye å henge fingrene
i. Dere lurte på hvordan maten var her nede i Libanon.
Siden jeg kom har jeg ikke gått ned i vekt, heller motsatt. Kokkene vet ikke hva godt de skal lage til
oss-og de gjør det beste ut av alt. Men selvfølgelig
savner jeg kjøttkakene, knekkebrødet og norsk melk.
Frokosten får jeg som regel ikke med meg-av
grunner jeg ikke skal komme inn på her. Derimot
får jeg med meg det meste av lunsjen.
I dag spiste
jeg to porsjoner potetsalat pluss diverse kjøttpålegg.
Dessuten fikk jeg i meg en liten porsjon grønnsaksalat-og
en liten varmrett med flesk, bønner og tomater er jo vanskelig å styre seg for.
Klar over at det
kan høres mye ut, men det er ikke lett å begrense seg
til bare en brødskive med tunfisk.
Til middag hadde vi pannekaker og ertesuppe,
men jeg turte ikke å prøve suppa. Her nede er det
ikke nødvendig å regulere magen-det
kommer av
seg selv!
Ellers har vi hatt svinesteik, kylling. oksekjøtt
og skikkelige fiskefileter.
Jeg lider ingen nød, men
kunne tenkt meg litt grovt brød. Dagene går fort,
og nå er det ikke lenge til jeg skal få skikkelig norsk
kost igjen.
Bare en ting, husker dere hvor godt jeg
likte grøt 7 Glem det!
MP-laget foran "Victoria
Terrasse".
Fra venstre Ulf lundberg,
Sørreisa. Inge Hildrum. Skage
i Namdal, Frode Keyser Høyem, Oslo, løytnant
Kjell Ove Fjærhaug. Alesund, løytnant
Bjarne
Homb, ørje, Jan Thoresen,
Rolvsøy, Trond Andreassen,
Kragerø, Tor Erling Rosø. Steinkjær
og Mads Lydvo, Voss.
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Ha det bra, og lev vel.
Hilsen Ola FN-soldat

En morgen på markedet
A gjøre innkjøpene
sammenlignes

hjemme i "supern"

kan ikke

med å handle på markedet her.

Vi

tradisjonene følges.

Eneste som har forandret seg

er transportmidlene

og en del av vareutvalget.

dro oss ut av senga tidlig en morgen for å oppleve

Eslene er erstattet av Mercedes og leirkrukkene må

en markedsdag, etter å flere ganger blitt anbefalt å

vike plassen for plastbeholdere.

se folkelivet som utfoldet seg hver tirsdag.

til slutt: Løytnant Henning Martiniussen lente seg til

Klokka

bagasjelokket

Senest fem måtte vi være på plass, hadde vi

slakteren bort og ber ham flytte seg.

beskjed om-og

her var det nesten ikke folk.

på en Mercedes.

på bakken med strupen overskåret.

Det tas ingen

smålige hensyn!

En liten historie

fem var vi på plass, men det var nesten ingen der!
fått

sjerommet hales en geit som sekunder etterpå ligger

Plutselig kommer
Ut av baga-

Vel tilbake i leiren var det tid for frokost, men
den gled ikke like lett ned som ellers. osten smakte
geit!

Men

plutselig strømmet det på med biler fulle av varer,
folk og dyr.

Halv seks var det smekkfullt,

bodene steg de lifligste dufter opp.
BH'er til okser ble frembudt,

og salg og kjøp ble

ledsaget av hissig pruting og diskutering.
vedkommende

og fra

Alt fra brukte

var ikke alt like fristende,

For vårt
det stilles

ikke samme krav til hygiene og kvalitet som hjemme

i

Norge.

Det som fanget de norske FN -soldatenes interesse var merkelig nok slaktingen av geiter og kalver.
Slakteteknikken

ble behørig studert og fotografert av

FN-Ola, til tross for voldsomme

blodsutgyteiser

og

skrik. Slaktingen foregikk ved å skjære over strupen
med et kjapt snitt, etterpå blåste man opp dyret for
at det skulle bli lettere å flå.

Like bortenfor slakter-

stedet sto kjøpmenn med et rikt tilbud av ferskt kjøtt,
mens fluene surret livlig rundt.
Markedsplassen som ligger ved Ebel es Saqi ble
grunnlagt lenge før Jesus fødsel, og det er tydelig at

Selv om det ser brutalt ut å slakte dyr
ved å skjære over strupen, går det raskt.
Knivene er sylskarpe, og slakterne er
håndverkere som kan sitt fag. De som
forstår seg på det, mener at denne formen for slakting ikke er værre enn det som
blir praktisert blant annet hjemme i
Norge.

Ser det fristende ut? Det stilles ikke
samme krav til hygiene i Libanon som
hjemme i Norge. Kjøpmannen forsøkte å
friste NORBATT -soldatene med ferskt
kjøtt-men
ingen slo til. Tross alt er
det tryggere å spise det vi får i spisemessa'
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Libanesisk klima og
støv
o
sliter hardt på vapnene
Våpenverkstedet har fått nye lokaler i "House
of Lords", en betydelig forbedring fra de mørke lokalene som børsemakeren disponerte oppe ved saniteten

i

Ebel es Saqi.

-

Det tar lang tid å komme i orden her nede

tenk bare på alle våpendelene som skal ryddes og
plasseres i system, sier løytnant Karl Hansen.

Han

og hans assistent, korporal Ketil Hauan. har hatt en
stri tørn med å få med seg det store flyttelasset.
Våpenverkstedet
NORBATT

og

er ansvarlig for alle våpnene

NORMAINTCOY.

Tidligere

var

det en børsemaker i Tibnine, men den stillingen

er

agt ned.
-

Det er ikke noe problem å få tida til å gå. sier

Hansen.
-

-Oppdragene

strømmer på.

Vårt ansvarsområde er reparasjon og vedlike-

hold av alle typer våpen vi har i den norske styrken.
I tillegg reiser vi rundt
våpnene.

i

posisjonene for å inspisere

-

Hvordan holdes våpnene vedlike?

-

Stort sett er det bra, jeg er ikke så verst fornøyd

med den jobben som gjøres av personellet.

Men

det er mye av utstyret som begynner å bli slitt, libanesisk klima og all den sanden og skitten her nede
gjør at våpnene slites unormalt hardt.
Det er tydelig at vi lever under feltforhold, sier Karl Hansen.
som til vanlig tjenestegjør
Oslo.

-Du

-og

i sambandsregimentet

i

får skrive litt om assistenten min også

få med at han gjør en bra jobb!
Ketil Hauan kom ned til Libanon før han var

ferdig

med førstegangstjenesten,

overgangen

fra

Bardufoss til Ebel es Saqi er etter hans utsagn til det
bedre.

-Her

har vi jo tross alt valgt å være I

Hauan hadde nesten ikke tatt i et våpen før
han begynte på rekruttskolen, men tok et to måneders
kurs i våpenlære, og har siden likt veldig godt å
pusle med AG, MG, kanoner og mitraljøser.
-

Har du tenkt å bli børsemaker ?

-

Kanskje, jeg er allerede verktøymaker.

En får

se hvor godt en liker å arbeide med våpen.

Jeg

liker meg ihvertfall veldig godt her, tror nesten ikke
jeg kunne få det bedre.
-

Hvilke problemer er det du må løse når du for

eksempel får inn en AG ?
-

Som oftest er bajonettfestet ødelagt, og skjeve

overrør er noe som går igjen til stadighet.

Men jeg

synes ikke det er for mye å gjøre, arbeidsmengden
er akkurat slik jeg vil ha den.
-

Søker du rekap?

-Kanskje-hvis
jeg fortsatt
som nå. sier Ketil Hauan.
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liker meg like godt

Nøyaktighet er en dyd når det gjelder våpen.
når han går over et våpen.

Ketil Hauan overlater ingenting til tilfeldighetene

Var nord•
menn Innom
Tibnine-festningen
for over
870 år siden?
Ikke langt fra det området hvor
det norske verkstedkompaniet holder til i Tibnine, var sannsynligvis
nordmenn innom så tidlig som i år
1107.
På en høyde står fortsatt restene av
muren som en gang var den stolte Tibnine-festningen. Festningen ble bygget ferdig i år 1105 av kong Baldwin I av
Jerusalem. Hensikten med festningen
var å sikre veien for de mange korsfarerne som passerte fra kyststrekningene i
nord til Jerusalem. Historien forteller
at den norske kongen Sigurd Jorsalfar
gjestet kong Baldwin i år 1107. Kong
Sigurd skal også ha vært med å hjulpet
Jerusalem-kongen i kampene om Sidon
(Saida), som falt samme året.
En av korsfarernes ruter gikk gjennom
Tibnine, og det er derfor meget sannsynlig at en del av våre forfedre har vært
innom den stolte festningen for over
870 år siden.

Utsikten fra Tibnine-festningen

og landskapet ligger akkurat slik det lå for 900 år siden.

Det er stor grunn til å tro at nordmenn var innom Tibnine-festningen for over 870 år siden. I dag er det bare ruinene igjen
av den engang så stolte festningen.
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En kjærkommen avveksling
Hver søndag tar bataljonsprest Trygve Omland
med seg kofferten og reiser ut i AO for å holde gudstjenester for utekompaniene.

For soldatene er dette

en kjær avveksling fra daglig tjeneste og rutiner.

På

en søndag kan Omland ha opptil fire gudstjenester.
I Rachaiya og i Ebel es Saqi møter også sivilbefolkningen opp i kirkene, der gudstjenestene blir
oversatt til arabisk.
Rundt regnet

50 fra NORBATT

møter hver

søndag til gudstjeneste, og det er bra tatt i betraktning
badeturer og 60 timers-permisjoner.
På bildet ser vi soldater fra 3. tropp i KP B,
som ligger i Kfar Hamam.

Bataljonsprest

Trygve

Omland hadde for anledningen med seg Tom Hansen
fra pi-troppen,

som sang negro-spirituals

til eget

gitar -akkom pag nement.

Radio Scorpion
stikker 24 timer
i døgnet
NORMAINTCOY

har i likhet med NORBATT sin

egen radiostasjon som drives av mannskapene.
det som spesielt kjennetegner

Men

Radio Scorpion

sendetiden, som faktisk er hele døgnet.

er

Faste pro-

gramposter går på luften fra 19.00 til 22.00.

Ellers

i døgnet sendes det musikk. noe det settes stor
pris på, forteller Jan Hexeberg, som er en av ildsjelene bak Radio Scorpion.
Hexeberg var nede i
kontingent åtte, og var da også aktivt med på drive
radioen.
-

Hvor mange er det fra NORMAINTCOY

som

står bak Radio Scorpion?
-

Vi er mellom 20 og '30, men irerne har også fått

lov til å slippe løs over eteren.

Hver tirsdag og

søndag mellom 15.00 og 17.00 er det sending på irsk.
-

Holder utstyret mål?

-

Vi sender i mono, men skal snart gå over til

stereo-sendinger.
vi får nye lokaler.

Det vil skje i forbindelse

med at

Frem til i dag har vi holdt til i

en gammel ambulanse, men vi skal få et eget bygg
ved siden av hovedkvarteret.

I tillegg er vi på jakt

etter en skikkelig antenne, slik at vi også kan nå
Naqoura og NO RBATT.

De bør også ha glede av

Radio Scorpions døgn-sendinger,
berg.
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smiler Jan Hexe-

Forøvrig er det planlagt en direktesending

fra

Radio Scorpion til N RKs P2 engang i august eller
september.

Jan Hexeberg i Radio Scorpion reklamerer
med sending hele døgnet. Selv om forholdene kanskje
er kummerlige,
er iveren
meget bra.

•

Selvbehandling
-Bataljonslegen,
informerer-

Tore Farsund,

I løpet av de første 2 uker i juni hadde vi ved
sykestuen i Saqi over 100 pasienter med oppkast og
diare, de siste 2 ukene hadde vi bare 25. I den
første perioden måtte vi legge inn 12 pasienter på
sykestuen, dvs. ca. 10%, mens vi måtte legge inn 13
pasienter eller 50% av pasientene som oppsøkte oss
i den siste perioden.

fl
Dette kan skyldes at mange av NORBATTS
personell nå ikke oppsøker lege for moderate til
lette symptomer på tarminfeksjon, og at de som
kommer har mer uttalte plager.
Det vil igjen si at
det er mange som behandler seg på egenhånd.
Det er forsåvidt greit hvis vi bare får fatt i de som er
alvorlig angrepet.
Det er derfor viktig at vi får en liten orientering
om hvordan vi kan skille de lette fra de alvorlige tilfellene.
Videre er det viktig at vi blir enige om hva
som er en rimelig god behandling for akutte tarminfeksjoner.
Arsaken til tarminfeksjoner er som regel bakterier som finnes i den maten vi spiser, og av gift-stoffer
som produseres av disse bakteriene.
Virus kan også
i noen grad føre til tarminfeksjoner.
Når slik infeksjon eller forgiftning opptrer, vil
kroppen forsøke å kvitte seg med giftstoffet.
Dels
skjer dette ved at man kaster opp det man har fått i
seg, eller tarmen vil tømme seg. Det vil så føre til
oppkast og diare.
I alvorlige tilfelle vil dette gå utover kroppens
væskebalanse.
Ved brekningene vil vi bli hindret
i å få i oss væske, og diareen vil gjøre at tapet av
væske vil øke. I tillegg kan feber gjøre at vi mister
økende mengde vann og salter gjennom svette.
Det fører til slapphet og uvelbefinnende.
Det er klart at i slike tilfelle er det farlig å drive

med egenbehandling.
Man kommer .lett i væskeunderskudd, inntaket er for lite og tapet for stort.
Derfor må man drive behandling som tar sikte på å
tilføre væske som dekker tapet, dvs. at man får væske
tilført i blodet, det som kalles intravenøs væskebehandling.
Det kan dreie seg om 4-5 liter eller mer
i døgnet.
Derved får kroppen det den trenger for
dekke det økte tapet.
Pasienten kan da slippe å
drikke, og derved vil han ikke føle kvalme, og vi hindrer at han kaster opp.
Etterhvert vil tarmen tømme
seg, vi blir kvitt giftstoffene og tilstanden normaliseres. Hos de pasientene som har vært innlagt i sykestuen Saqi, har en slik normalisering skjedd i løpet av
en eller høyst to dager.

i

I lettere tilfelle er sykdommen mer preget av
diare.
Det er plagsomt, men ikke i den grad en
livstruende tilstand.
Man får drukket nok, og det
merker man ved at urinmengden er rikelig, urinen er
lys og ikke mørk og konsentrert.
Det er disse
pasientene som ofte forsøker å kurere seg selv. Og
det er forsvarlig hvis det skjer etter fornuftige retningslinjer.
Har vi feber og føler oss slapp og
trett, må vi holde oss i ro.
Tarmen må også få ro.
Det vil si at vi faster med hensyn på fast føde. Det
er ikke farlig å la være å spise noen dager.
Det som
er viktig, er å få i seg rikelig væske.

ekstra salting av maten.

Vi skal også kutte ut fast

føde bortsett fra at vi kan spise litt tørt brød og kjeks.
Det er ikke farlig å gå sulten til sengs, tarmsystemet
får ro, og i løpet av et par dager er vi fullt restiturert.
Spesielt må man unn gå melk og melkeprodukter.
Men hva så med kull-tabletter.

Det er blitt

så populært at det er nesten å betrakte som sukkertøy her i Saqi.
ter nytte.

I noen tilfelle gjør sikkert kulItablet-

Særlig i de akutte tilfelle

med oppkast

og kvalme.
Kullet virker ved at det binder til seg
giftstoffer,
ved adsorpsjon.
Det er mer usikkert
om det har noen vesentlig virkning
er preget av diare.

når sykdommen

Men vi har andre preparater.

Retardin er et

slikt.

Vi kan stoppe diareen med Retardin ..

Men

det betyr at vi stopper tarmens mulighet for å tømme
sitt innhold av skadelige stoffer.
Derfor liker vi
best å bruke det i nødsfall.
timer eller

i fly,

Skal vi sitte i en bil noen

er det klart at vi kan stoppe plagene

for en kort tid men hovedregelen må være at vi lar
kroppen kvitte seg med de skadelige stoffene.

Væskebehovet i varmen kan bli stort. Vi taper
daglig ca. 1-1 1/2 liter i urin. Normalt er svettetapet
0,2 -O, 4 liter, men kan flerdobles ved temperaturer rundt 30 C. Hvis vi også taper økende mengde som diare, er det klart at inntaket må økes betydelig.
Mange har en forestilling om at alkohol er bra til
å "rense" tarmen med. Alkohol har imidlertid også
en væskedrivende virkning, det vil si at alkohol fører
til et tap som overskrider inntaket, vi kommer i negativ balanse. Vi trenger både kalorier og væske.
Derfor er inntak av "soft-drinks"
en bra løsning.
I tillegg må vi også passe på å få i oss salt. Det
kan vi få gjennom salttabletter hvis vi tåler det eller

Generalintendanten
Generalintendanten,

av magesJau

Det er viktig at vi er klar over at noen tilfelle av
tarminfeksjoner

kan vi ta hånd om selv, og noen må

vi søke hjelp for.

Hvis vi kaster opp og har diare

er faren for væsketap så stor at vi bør ha intravenøs
behandling.'
Hvis denne behandlingen
tidlig igang, kan vi unngå kalamiteter.
lingstiden er kort, ett til to døgn.

kommer
Behand-

Hvis sykdommen

er preget av diare, er det ofte nok at vi faster en dag
eller to, dvs. ikke spiser stort, selv om sulten gnager.
Men vi må passe på at kroppen får nok væske, vi
drikker slik at urinen er lys og vi ikke føler tørste.

o

pa inspeksjon

oberst Olav Na-

geil, har vært på inspeksjon i NORBATT.
Oberst NagelI og hans medarbeidere
inspiserte intendanturmateriell,
depoter,
PX og de var på inspeksjon på paymasterkontoret. Det var hovedsakelig regnskapene som ble sjekket.
Her tar oberst Olav NagelI en pause
sammen med N K i Norbatt, oberstløytnant Leif G. Nilsen, sjef NORBATT,
oberst Martin H, Næss og 5-4, major
Arne Johansen.

Første omslagsside :
PPK'en nyter stor respect
i Libanon.
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