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Norbatt XI
Blue Beret har vært så heldige å få tilsendt

fortsettelsen av "Soga om NORBATT XI".

Fortsettelsen ble funnet under en opprydning

på Gardermoen, og gir oss et godt innblikk i
hva som skjedde etter at de bolde krigere

forlot Romerike og satte kursen mot Midt
østen.

Straks flokka ne kom i land, forsvann dei til ymse
stader. Nokre strauk til fjells medan andre gjekk
under jorda, i såkalla rottereir. Verst var tilhøva hos
stabsflokken, dette til stor otte for hovdingen deira.
Ja, Are stakkar, gjekk to heile månader og lurte på
kor mange dei var, og kvar alle var.

Det var nokre få friller med i flokken. Dette var
til både glede og otte for krigarane. Mange var
det, både høg og låg, som freista å komme under
fellen åt dei. Soga seic.r ikkje om dei hadde lukka
med seg i dette.

Redaksjon:

Red: løytnant Asbjørn
Svarstad

Fenrik Einar Strømstad

August 1983
Den norske FN

styrken i Libanon

Ilueere Ass:Trykk:

t Zavallis Press ltd.

Postbox 1142, Nicosia,

Kypros

FlL-styrkene være et naturlig fredsbe
varende element. Imidlertid er det en
selvsagt forutsetning at det blir skapt en
politisk og sikkerhetsmessig platform
som gir FN-styrkene en virkelig mulighet
til å gjøre nytte for seg.

De land som bidrar med tropper til
UNIFIL vil sannsynligvis møtes for å
drøfte situasjonen innen mandatets utløp
19. oktober.

Det kan imidlertid være en viss fare for
at en nederlandsk tilbaketrekning kan
få konskvenser for hele FNs engasje
ment i Libanon.

Men det var nokre menn som steide i stand
mykje bry for krigarane. Det var dei som sat i den
hula som vart kalla OPSen. Dei spurde så mykje og
ga så mange ordrar at dei som høyrde dette, mest
ikkje visste kva dei skulle gjere. Eine dagen skulle
jødane jagast og neste dagen skulle dei klappast på
aksla. Det var ikkje lett å gjere dei til lags.

Men flokken hadde og gilde stundar. Til dømes
den dagen dei skulle feire gildehallen som var gjort
i stand for å minne dei om Sigurd Jorsalfar. Det
var ei gild stove som til og J:1edvar kalka inni, og
hadde bilete på veggane og teikningar, Ei sa gild
stove måtte ha eit gildt namn. Dette vart det mykje
bry med, og særleg hallmeistaren, Erik streid mykje
med dette. Kva namnet blei. og korleis blotet
endte, kjem i neste bolken av denne soga. om ikkje
sogeskrivaren fell.

Martin dreiv flokka ne sine hardt. Fordi han
ikkje turde sove om natta av frykt for Trygve Prest,
reiste han heller rundt og såg til krigarane sine. Hvis
nokon mangla vatten på flaska si eller mangla blå
kortet sitt, så sendte Martin runebrev til småhov
dingane og klaga på dette.

Ein i flokken hadde til oppgåve å samle mest
mogleg opplysningar om jødane og andre skumle
folkeslag som fantes i landet. Namnet hans var
Odd, eller Lure-Odd som han vart kalla. Alt han
skreiv var så hemmeleg, at den som skulle lese dette
måtte gå i løyndom og sidan brenne runane når han
var ferdig med å lese - eller helst litt før. Sjølv,
derimot, tala han så høgt og mykje at mest ingen
hadde tid til å høyre på til han vart ferdig.

Krut-Karl heitte smeden som skulle halde våpna
i orden og krutet turt, Det gildaste han visste var
å vitje A-og B-flokken når dei skulle skyte. Mest
likte han å skyte i mørkret om kvelden. Då satt han
på Lyran-børsa og skratta og lo og var Ijos og ven
i hugen.

omsoga

hvile linjen ("Armestiee Demarcation
Line") når UNIFILs mandat utløper.

I virkeligheten opphørte UNIFILs man
dat etter invasjonen i Syd-Libanon i
1982. Imidlertid har FN-styrken etter in
vasjonen drevet humanitært arbeide
blant sivilbefolkningen.

Etter anmodning fra Libanons reg
jering og FNs generalsekretær, har den
norske regjeringen fattet beslutning om
at de norske FN-styrkenes mandat i Li
banon forlenges med tre måneder - dvs.
for samme periode som FNs mandat.
Det er fra norsk side ikke stilt noen betin
gelser i tilknytning med den nye forlengel
sen, selv om det tidligere er gjort opp
merkerksom på at norske myndigheter
ikke er fornøyd med den arbeidssituasjon
styrkene må leve med. UNIFIL må derfor
få utvidet rammen for sin virksomhet
så mye at man kan få en meningsfylt
oppgave.

Også andre troppebidragsytende land
er misfornøyd med FN-styrkenes si
tuasjon i dag, og krever at det må skje en
bedring. Nederland har således gitt besk
jed om at landet vil trekke sine styrker
tilbake etter 19 oktober.

I et område med så sterke og uroliga
motsetninger som i Libanon, bør UNI-

Ein dag ville øvste hovdingen nest etter kongen
gjeste flokken på Gardarmoen. Egil Kvasse var
namnet hans, og flokken budde seg vel for denne
fylkinga. Egil gjekk rundt og tala med krigarane.
Han kom då til å tala til Trygve Prest. Då storhovdin
gen spurde kva teneste Trygve skulle gjere, svara han
straks: -Eg vil vere hovding ! Då vart Martin
fælen. Aller minst venta han åttak frå den kanten.
Sidan den dagen søv Martin med berre eit auge om
gongen.

Omlag midt i mai var det eit ovleg stort blot i Noreg.
Dei feira då lovmakarane frå året 814 etter tusen.
Etterkvart som krigarane vakna etter dette blotet,
tok dei til å segle til Midt-Austen. Det tok omlag
tre veker før alle var komne vel fram. Vosse- Kurt,
Biri-Finn og Are av TUllsberg var dei siste som kom.
Dei hadde nok teke godt for seg or øl-bollen på mai
blotet
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FNs sikkerhetsråd vedtok 18. juli å
forlenge mandatet for sine fredsbevaren
de styrker i Syd-Libanon (UNIFIL) i
ytterligere tre måneder frem til 19. okto
ber. Vedtaket ble fattet etter innstendig
oppfordring fra den libanesiske regjering.

I sin resolusjon oppfordrer Sikkerhet
srådet alle parter til å slutte opp om og sa
marbeide med UNIFIL om gjennomføri
ngen av sitt mandat som er definert i
resolusjonene 425 og 426 (1978).

Det operative mandat som i 1978 ble
gitt UNIFIL er:
- UNIFIL skal sørge for at de israelske

stridskrefter trekker seg ut av Syd
Libanon, gjenopprette internasjonal
fred og sikkerhet og assistere den liba
nesiske regjering til å kunne gjen
opprette effektiv autoritet i området.
- UNIFIL skal gjøre sitt beste for å for

hindre gjenopptakelse av stridighe
tene og sørge for at UNIFlLs operasjon
sområde ikke nyttes til fiendtlige
handlinger av noen art.

- UNIFIL vil i utførelsen av sin oppgave,
få støtte av FN-observatørene fra
UNTSO, som skal fortsette sine funk
sjoner langs den opprinnelige våpen-

Unifils

Framhald

\~.~,
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Vi er halvveis! Norbatt XI har et høyt faglig
• o

nIva

- Dere gir et godt inntrykk. sa oberst Eystein Singstad bl.a. til MEKTROPPEN KP A under sin
.nspeksjon.

har
forening

Under sitt besøk i NORBATT ble in
speksjon av våpen og materiell-regnskap
viet spesiell oppmerksomhet av oberst
Singstad. Til å assistere seg hadde han
med intendanten, major Per Wikstad, og
kvartermester våpen, kaptein Kolbjørn
Haarberg.

formannen, Arne M. Lien, pr. telefon
073-75000.

Finner vi gjennom dette at det er in
teresse i andre deler av landet vil vi gjer
ne være behjelpelig med å få dannet
foreninger i nærheten av hjemstedene til
de enkelte (sentrale steder i områdene),
skriver Lien. Det eneste som diskvali
fiserer til medlemskap innen foreningen
er hjemsendelse på grunn av disiplinære
forføyninger.

Befal oppfordres til medlemskap i FNBLF
hvor man betaler en engangskontingent.
Det oppfordres videre til å ta kontakt
med personell dere kjenner omkring
hjemstedene, og i samarbeid forsøke å
danne lokale foreninger.

FN-styrkers Forening Nordmøre sender
sin hilsen og ønske om en riktig god og
givende tjenestetid ved FN-styrken.

Tidligere FN-personell
startet sin egen

- DET ER IKKE FOR A SKAMROSE
DERE, MEN JEG VIL GI UTTRYKK
FOR AT PERSONELLET I NORBATT
XI HAR ET HØYT FAGLIG NiVA.

Dette sa sjef for FDI 4/IR 4, oberst
Eystein Singstad, da han var på inspe
ksjon i Norbatt i begynnelsen av august.

Fra FN-styrkers Forening Nordmøre
har Blue Beret blitt orientert om at foren
ingen ønsker flere medlemmer.

Foreningen tar opp som medlemmer
mannskaper og befal av alle grader, og er
tilsluttet THE NORDIC BLUE BERET via
FN-BEFALETS LANDSFORBUND.

Man er også interessert i at det blir
dannet foreninger også andre steder rundt
om i Norge, slik at man kan få kontakt
med venner fra tjenesten ute ved "treff'
mv.

Hensikten med foreningen er bl.a. å
opprettholde kontakten og vennskap fra
tiden i tjeneste under FN-flagget, såvidt
mulig forsøke å hjelpe de som har påd
ratt seg skader i tjeneste, fortsatt arbeide
for FN-saken mv.

Er du interessert i å delta i en slik for
rening kan de sende noen ord til FN-styr
kers Forening Nordmøre, Postboks 845,
6501 Kristiansund N. Eventuelt kontakt

Så er vi halvveis.

Sommeren er klimatisk en enkel pe
riode hva angår det å oppholde seg her
nede. Det samme gjelder vedlikehold av
utstyret.

I neste periode vil klimaet gradvis en
dres. Dette vil kreve større innsats.

Tjenesten vil for enkelte bli noe mer
triviell. Noen vil helt sikkert merke men
tale slitasjeproblemer. Dette vil sammen
med den større innsatsen for å vedlike
holde våpen, kjøretøy, utstyr og forlegn
ing kreve mer av den enkelte.

Dette er naturlig. Vi må derfor være
klar over de ulike symptomene på stress
som nå kan forekomme. Vi må være på
vakt mot uheldige episoder. Vi må fore
bygge mentalt og materielt forfall.

Kravene til tjenesten og opptreden
blir derfor ikke mindre, snarere det mot
satte. Dette er nødvendig for å hindre
uheldige utglidninger. Den enkelte, og
sjefer på alle plan, må aktivt arbeide
med dette.

Mange har søkt rekapitalusjon. Vær
klar over at det er fra nå de svake ek
sponeres. Men det er også fra nå de
dyktige viser styrke og stadig bygger seg
opp. De neste månedene blir avgjørende
for hvem som får rekap.

Vi har når dette skrives vært forskånet
for alvorlige ulykker. La oss håpe at vi
også i fremtiden unngår unødige trage
dier. Det vil kreve innsats og forstand
av alle, både i og utenfor tjenesten.

Vi har fortsatt brukbare arbeidsforhold.
Bevartilliten hos sivilbefolkningen, utfør
tjenesten etter de gitte retningslinjer.
Det gir det resultatet vi alle håper på.

M. Hjelmervik Ness

3



Første natt igaupe for N O RBA TT XI

Fenrik Hans Kristian Løken og bataljonsprest Trygve Omland holdt seg våkne i dekningsrommet.
mens andre tok seg en liten lur ..

Natten 18. august opplevde NOR
BATT XI for første gang å gå i GAUPE.
Klokken halv to landet to Katyuska
raketter i nærheten av Ebel es Saqi. Den
ene raketten landet i en israelsk leir
utenfor blue-line, og drepte en soldat
og skadet tre andre. Den andre slo ned
mellom telleposten 4-2 B og sjekk
posten 4-2 A.

Ettersom situasjonen var usikker, beor
dret bataljonsledeisen NORBATT-mann
skapet å gå i dekningsrommene. GAUPE
ble iverksatt, og det tok ikke lang tid
fra meldingen gikk ut til alle var trygt i
dekning. Imidlertid ble det ikke avfyrt
flere raketter, selv om det ble hørt deto
nasjoner i Bekaa-dalen.

Den spente situasjonen startet egent
lig to dager tidligere i sjekkpost 4-25 ved
at et spreng legeme ble kastet ut aven
bil i nærheten av sjekkposten. Natten til
den 17. ble en OFF-bil vist ut av AO,
atmosfæren var spent på begge sider
under denne episoden. Klokken 6.30 den
17. ble så to observatører fra Team Sierra
hijacket av OFF og ført til Marjayoun.
Denne hijackingen står sannsynligvis i
direkte sammenheng med episoden sam
me natt. Etter at bataljonsjefen hadde hatt
et møte med representanter for den loka
le ledelse i OFF ble Team Sierra løslatt og
situasjonen var tilsynelatende bragt til
bake til det normale.

Imidlertid fikk bataljonen senere på
dagen melding om at visse elementer
innen OFF ville angripe NORBATT. Så
ladet som stemningen hadde vært under
hijackingen om morgenen, tok bataljonen
truslene alvorlig og innførte skjerpet be
redskap. Det er ingen ting som tyder på at
det er noen sammenheng mellom disse
hendelsene og rakettene som ble avfyrt
mot vårt område. Bataljonen har indika
sjoner på hvorfra rakettene kom og det
er ingenting som tyder på at rakettene var
rettet mot NORBATT.

Bataljonsledeisen er fornøyd med reak
sjonen på GAUPE, selv om ikke alle
oppfattet alvoret med en gang. For de
fleste kom dette brått på, hittil har det
vært relativt rolig i NORBATTs opera
sjonsområde.

Selv om vi plutselig befant oss i en
alvorlig situasjon, beholdt de fleste hu
møret. I dekningsrommene ble det for
talt histoner - enkelte fikk vist sitt ta
lent for et takknemlig publikum. Andre
hadde ikke fått søvnen ut av kroppen
ennå, og tok seg en liten lur på betong
gulvet.

GAUPE-beredskapen ble opphevet
klokken fem om morgenen. Etter en
kort informasjon var det frokost og tje-
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neste som vanlig. Mange satte nok ekstra
pris på siestaen den dagen, tross alt var
det godt å slappe av etter nattens hen
delser.

Den første GAUPE-beredskapen var
en påminnelse om at det skjer fort i
Midt-Østen, og at vi ikke kan tillate oss
å slappe av på beredskapen.



Travle dager for den norske MOVCON-gjengen

Tre av MOVCON-gjengen samlet foran området de disponerer. Fra venstre korporal Arnold
Eliassen. Skjetten. kaptein Leif Smerud, Mysen og korporal Arne Vangsnes, Sogn.

Dagene går fort for den norske MOV
CON-gjengen, som har flyplassen i Bei
rut som ansvarsområde. Den norske ko
lonien består av fem mann, hvorav to
er befal og tre er korporaler. MOVCON
Beirut drives i samarbeid med fransk
menn, som har havna som sitt felt. Sa
marbeidet fungerer bra, forteller kaptein
Leif Smerud, sjef for den norske gjengen.

Beirut er en heksegryte hvor begiven
hetene kommer i rask rekkefølge, og
MOVCON må være fleksible. Dagen før
Blue Beret besøkte MOVCON-campen,
hadde korporalene opplevet beskytnin
gen av Beirut flyplass, og en av granatene
slo ned to hundre meter fra brakkene.
Nordmennene gikk straks i dekningsrom
met, og ble senere på dagen evakuert
til Hotel Riviera.

- Stort sett er det ganske rolig her
hvor vi er, sier Leig Smerud. - Men vi
er ikke villige til å ta noen sjanser med
guttas sikkerhet.

De fem norske i MOVCON har et stort
ansvar med å losse og laste fly som kom
mer og går til Norge med materiell. I
tillegg er også bestilling av billetter og
reiser underlagt MOVCON.

- Vi har mye å gjøre, så dagene er
ikke noe problem. Men kveldene kan bli
lange, sier kaptein Smerud. - Etter en
stund er det ikke spennende å gå på
byen, og i tillegg er det dyrt.

Til tross for et magert fritidstilbud trives
de fem nordmennene godt, og samtlige

har søkt rekap.
Korporalene bor på selve MOVCON

området, mens befalet er forlagt på Ho
tel Riviera. Tidligere bodde alle i UNI
FlL House, men det ble bombet i stykker
forrige sommer.

En ting er hvertfall sikkert, karene blir
godt kjent i Beirut-og vant til en at
mosfære og et liv som er oss nordmenn
fremmed. Et liv i sus og dus vil kanskje
noen påstå-men den påstanden er ikke
vi enig i.

Ola lærer arabisk
Ahlen oa Sahlen!

For de som ikke er så stive i arabisk
ennå, kan vi fortelle at det ganske enkelt
står velkommen. Og flere i NORBATT
har følt seg velkomne til å begynne på
arabiskkurset som er satt i gang av vel
ferdskontoret. Kurset er ment å gi del
tagerne muligheten til å forstå og gjøre seg
forstått både muntlig og skriftlig på ara
bisk.

Elevene må arbeide hardt for å følge
opplegget, blant annet er det nødvendig
med en times selvstudium hver dag i
tillegg til kveldsundervisningen. Men stre
vet gir belønning, allerede nå forstår de
arabiskeskrifttegn, som jo er ganske fors
kjellige fra våre bokstaver. Kurset er fer
dig i begynnelsen av september, men de
ivrige elevene har ytret ønske om et vi
deregående kurs, slik at kunnskapene kan
styrkes ytterligere.

Lærerfor den kunnskapshungrige gjen
gen er Hassana Mossa Ibrahim, som får
all ros fra soldatene. -Hun er skikkelig
dyktig! Her er det løytnant Reidar Schaanning som får hjelp. I forgrunnen Jan Ove Steinsmo.
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Tar fri for å
komme i lenker!

. K'ompaniassistenten i stabskompaniet,
fenrik Kjell Jøran Røsandhaug, har bedt
om å få fri til å reise hjem til Norge. Men
ikke for å roe ned - han skal nemlig
endelig få sin Eva. 3. september er
indian-bushen byttet ut med sommeruni
formen, nellik og glattstriglet hårpryd, og
fenrik Kjell skal si ja i Steinkjer kirke.

Når sant skal sies, Røsandhaug har en
viss erfaring - datteren Marita på tre år
skal også være med i kirken når mor og
far gifter seg. Eva og KpKo's Adam har
bodd sammen i flere år, men fant ut at
det var like greit å bli smidd i Hymens lan
ker ettersom arving nummer to er på vei.

Bryllupsreisen?
Den går til Snåså-vatnet; og en uke

med avslappende fisketurer.
Skitt fiske!

Fenrik Kjell Jøran Røsandhaug ser ikke ut til
å mislike utsikten til å bli smidd i ekteskapets
lenker. Blue Beret sender de varmeste lykke
ønskinger til Kjell og bruden Eva.

Sandefjord - par
i fredens tjeneste

Vi kan godt tenke oss det er en del
ektefeller som etterhvert blir lei av å høre
historier fra FN-tjenesten. Men Bjørg
Hasle og Gunnar Næsgaard har løst
"problemet" på en skikkelig måte. Gan
ske enkelt ved at Bjørg tok FN-tjeneste
i NORBATT X, og Gunnar kom nedover
i kontingent elleve. Når major Næsgaard
er ferdig med denne kontigenten og
kommer hjem skal det nok ikke mangle
på samtaleemne.

Fenrik Bjørg Hasle tjenestegjorde som
kompaniassistent i verkstedkompaniet i
Tibnine. Grunnen til at hun søkte FN
tjeneste, var fordi hun så det som en
stor utfordring.

Bjørg Hasle begynte som lotte i Fors
varet i 1975, og er nå KRP (Kvinnelig
reservepersonell) og HV-soldat. Hjemme
i Norge tjenestegjør hun som sambandso
peratør i HV 031, Vestfold HV-avsnitt.
Det er forøvrig Gunnar Næsgaard som
er avsnittsjef.

Major Gunnar Næsgaard tjenestegjør i
NORBATT XI som humanitæroffiser, kon
trakts-offiser, skadeoffiser, liasonoffiser
og juridisk offiser. Næsgaard har erfaring
som yrkesmilitær, men gikk ut av "num
mer" etter 16 år, og er nå skolerådgiver i
det sivile. Han betrakter seg som sam-
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funnsviter, og en av årsakene til at
Næsgaard søkte FN-tjeneste var for å
se hvordan forholdene er i Libanon.

Gunnar Næsgaard og Bjørg Hasle, fra Sande
fjord, traff hverandre under rotasjonen. Hun
skulle hjem til Norge, han [klar til a ta fatt
på seks måneder i Libanon.



Hygienelaget - alle
luskers skrekk

basse-

Når hygienelaget er i farta, gjør kry
pene lurt i å stikke av. Med desinfiseren

de kjemikalier og argusøyne jakter laget
på potensielle ofre. Men laget har også

følelser for dyra, veterinær Terje Negard
har en viktig funksjon i NORBATIs ope
rasjonsområde, hvor den sivile veteri

nærtjenesten er lik null. Oppgavene er
varierte for hygienelaget, alt fra brenning
av døde dyr til sprøyting mot lus er
vanlig for laget.

- Vi foretar også prøver av drikke
vann, pluss at vi sjekker de hygieniske
forholdene på posisjoner, kjøkken og
forlegningsrom. Det skal ikke mye til før
uhumskeheter finner seg til rette hvis det
slappes av med renhold og rydding. Kli
maet gir også grobunn for insekter og
krypdyr hvis for eksempel matrester blir
stående for lenge.

Veterinærtjenesten er også omfatten
de og interessant. Terje Negard, som til

vanlig er opptatt med kreftforskning på

Radiumhospitalet, gjør alt fra spjel
king av fuglebein til kirurgiske inngrep på
geiter. De sivile dyreeierene setter stor
pris på hygienelaget, som har fått for
bedret den hygieniske standarden. Kap
tein Negard er sjef for laget, og ansvarlig
for næringsmiddel-hygienen.

- Og hvordan står det så til med hy
gienen?

- Jeg er veldig fornøyd. Utfra det vi
har til rådighet gjør kokkepersonalet en

fremragende jobb. At det finnes fluer på
matbordet, må vi bare akseptere.

En annen ting er et det ser ut som

mannskapene blir mer påpasselig med
hygienen desto mer primitive forhold
de bor under, sier Negard.

Hygienelaget er oppsatt med tre befal
og tre soldater.

Her er det vakta som skal sprøytes. Inge
Sverre Thommassen står for sprøytingen, mens
løytnant Jan Onshuus står klar med motgift i
tilfelle ulykken skulle være ute.

Mange varierte oppdrag for veterinær Terje Negard. som her setter sprøyte på et esel som har fått ødelagt det ene øyet.
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Den glade gjeng på PX' en. Fra venstre Jan Lilleås, Sven Stave, Asbjørn Tronsgård og Ralf
Olsen.

Storomsetning for
NORBATTs PX

Skyteulykken med
rekylfri kanon

Her følger et utdrag fra pressemel
dingen som ble sendt fra NORBATT X
få timer etter skyteulykken som skjed

de 20. april:
- Tre norske FN-soldater ble skadet

under øvelsesskyting med 84 mm rekyl
fri kanon (Carl Gustav) på Hasbanibanen
onsdag ettermiddag (kl 1515 lokal tid).

Rapportene fra UNIFIL-sykehuset i
Naqoura onsdag kveld går ut på at til
standen til de skadede er god.

To av soldatene ble straks operert.
Den ene hadde et splintsår på siden av
brystet mens den andre hadde fatt en
splint i hodet. Tredjemann som stod ca
20 meter unna fikk en mindre splint
under den ene armen.

Vi har laget et utdrag fra Undersøk
elseskommisjonens rapport:

- Hendelsesforløpet, slik det frem
kommer etter tekniske undersøkelser på
ulykkesstedet og etter vitneavhør: En
84 mm skarp panserbrytende granat,
LOT nr 078A. vA 05-78 ble skutt fra
godkjent standplass. Granaten eksplo
derte 7 m fra våpenmunningen. Detona
sjonsbildet på bakken og funn på bakken
under detonasjonsstedet viser at grana
ten IKKE har detonert etter anslag i
bakken. Granaten har eksplodert i luften
166 cm over bakken.

- Det er ikke fremkommet noe av
undersøkelsesmaterialet, tekniske under
søkelser eller vitnutsagn, som tyder på
noe uvanlig ved skuddløsningen. Denne
forløp normalt.

- Våpenet som ble brukt ved skyte
uhellet og hylsa til granaten ble under
søkt av kommisjonens sakkyndige, men
det ble ikke funnet feil på noen av
delene.

Ellers konkluderer kommisjonen med at
det ikke ble brukt hjelm under skytingen,
og at dette har hatt betydning for om
fanget av skadene. Det oppholdt seg
annet personell innenfor farlig område
ut over nødvendig standplass-personell.
En av disse soldatene ble skadd. Av før
stehjelpsutstyr var det ikke annet enn
enkeltmannspakker på stedet. Det var
heller ikke sambandsutstyr tilstede.

Etter det som er kommet frem foreslår
kommisjonen følgende tiltak for å av
verge liknende ulykker i fremtiden:

- En skjerpet produksjonskontroll ved
ammunisjonsfabrikken som produserer
granattypen.

- Sperring av 84 mm ammunisjonen
overtatt etter NEPBATT.

- Merking av standplass slik at per
sonellet lettere kan forflyttes over i ikke
farlig område når de ikke er delaktig i
skytingen.

- Skisse med mål for merking av far-
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NORBATTs egen butikk, PX'en og dens
filialer kan ikke klage på soldatenes kjø
pekraft og handleevne. På ett år ligger
omsetningen på rundt 20 millioner, og
en tilsvarende omsetning hjemme i Norge
ville vært nærmest en gullgruve. Men
prinsippet her nede er at driften av PX
butikken ikke skal være noen lønnsom
bedrift, men en nullfortjenesteaffære som
skal komme mannskapene til gode. Til
tross for at prisene ligger langt under
prisnivået hjemme i Norge, er det mange
som mener det er for dyrt å handle på PX.

- Mange som kommer hit mener pri
sen er for høy, sier bestyrer Sven Stave.
-MEm som regel skyldes det uvitenhet
eller misforståelser, hvis de undersøker
nærmere finner de snart ut at prisene lig
ger langt under de norske. Spesielt på
kapitalvarer som kameraer, bilstereo og
stereoanlegg. Hvis vi tar et konkret
eksempel, Nikon kamerautstyr er halv-

lig område samt skytebaneinstruks opp
slått på banene.

De forskjellige forhold som kommisjo
nen har påpekt er allerede rettet opp.

parten så dyrt her som hjemme i Norge,
og dette går igjen på hele vareutvalget.

I tillegg til det vi har nevnt, selger
PX klær, skotøy, kniver, souvenirer, for
bruksartikler som såpe og shampoo, to
bakk, brennevin og fritidsutstyr.

- Vi satser på kvalitetsvarer, og mye
av det som selges kommer fra kjente pro
dusenter som står for skikkelige varer.

- Hva er det som selger best?
- Kamera-utstyr og bilstereo er noe

det blir handlet mye/av, og det er til
dels mye avansert utstyr. Mange ser an
ledningen til å skaffe seg et skikkelig
kamera eller en "hårete" bilstereo.

PX'en i Ebel es Saqi drives av tre
korporaler og tre befal. I tillegg er det
også filialer ute i kompani A og B. PX er
også ansvarlig for driften av kantina, som
selger toalettartikler, tobakk og brenne
vin samt mineralvann og "godterier".

PX-varene blir stort sett kjøpt inn fra
Norge, Israel, Kypros og Damaskus.
Ellers kan vi også for reklamens skyld nev
ne at karene på PX'en er behjelpelig med å
skaffe spesielle varer som skinnjakker og
spesielt kamerautstyr. Og for den som
vil fiffe seg opp litt ekstra er det store
mengder etterbarberingsvann bak disken.



NORBATT ØVER MOBIL RESERVE
Situsjonen i Libanon kan komme til å

kreve hurtig innsetting aven FN-styrke
også utenfor UNIFILs område. UNIFIL
kan få i oppdrag å stille de første trop
pene og hovedkvarteret for denne styr
ken. Man regner med at denne styrken
må kunne ta seg aven rekke ulike opp
gaver.

En av NORBATTs oppgaver er å stille
til disposisjon for Force Commander en
fullt mobil reserve på kompani nivå sam
men med tilsvarende styrker fra andre
bataljoner i UNIFIL.

Den norske bataljonen har øremerket
en styrke som skal avgis på kort varsel.
Styrken består av to geværtropper, pio
nerer, hundelag, MP-Iag og et sanitets
utryknings/ag med lege samt KP-stab.
Styrken er selvforsynt med proviant for
noen dager.

Ellers har styrken allerede foretatt
øvelser med et bra resultat.

\.,-
Bildet viser noe av bataljonens styrke som er
øremerket som Force Commanders mobil re
serve.

Mange søkere til
ny FN-kontingent

Sjef for FN-kontoret ved FDI 4, major
Per Christensen, har besøkt NORBATT XI
i forbindelse med kunngjøring om ny
kontingent i slutten av juni.

- Det er stor interesse for rekap, og
hensikten med besøket er bl.a. å sjekke
papirer og utvelgelsen til jobbene, uttaler
major Christensen til Blue Beret.

- Man er i full gang med å planlegge
for en ny kontingent på 851 kvinner og
menn, sa Christensen.- For øvrig har
ledelsen i NORBATT XI sagt seg fornøyd
med personellet som ble tatt ut til batal
jonen, sa han videre.- Det er forresten
en ting jeg merket meg da jeg kom ned
hit til Ebel es Saqi - som bør nevnes i
Blue Beret, og det er den orden som hers
ker i bataljonen, sa Christensen.

Ellers legger vi til at oberstløytnant
Erling Hornslien i Forsvarets overkom
mando har uttalt til norske aviser at det
er meget stor søkning til neste kontin
gent, selv om det ennå er uvisst om den
blir noe av. - En ny kontingent kan stå
klar i løpet av månedene oktober/no
vember.

- Etter ordinær rute skal jo neste kon
tingentskifte skje i november, da den nå
værende kontingent 11 eventuelt avlø
ses av kontingent 12. Oberstløytnant

Hornslien understreker at det selvføl
gelig er tatt klare forbehold om at det i det
hele tatt skal være noen FN-styrke i
Libanon heretter, dvs. utover den 19.
oktober iår. Og med forbehold om at den
norske regjering vedtar at Norge fortsatt

skal delta med en kontingent i UNIFIL.
De som søker om deltakelse nå er altså
fullstendig klar over disse forbehold, sier
Hornslien, - men det hindrer som nevnt
ikke at interessen er meget stor for å
være med.
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Fire
o

pa sparket VAR TRO
I følge aviser hjemme i Norge er

det stor interesse for FN-tjeneste.
Blant mannskapene i NORBATT XI
er interessen for rekap stor, omlag
80 prosent har søkt om en ny kon
tingent. Vi tok en liten spørrerunde
for å lodde stemningen.

FRANK SNEEN
Saniteten Stabskompaniet

Jeg trives meget godt i Libanon, og
har søkt rekap som sykevokter. Da jeg
reiste nedover var jeg ikke sikker på
om jeg skulle søke, men etter tre måne
der har jeg bestemt meg.

KJElL GRETLAND
Trentroppen Stabskompaniet

Jeg har søkt om rekap ettersom jeg
trives bra som beltemekaniker her nede.
Dessuten ville pengene ha kommet me
get godt med.
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TERJE JACOBSEN

Sambandet Stabskompaniet

Nei, jeg søkte ikke om å få en ny kon
tingent. Det er ikke det at jeg mistri
ves, men jeg synes et halvt år er nok 
og da vil jeg hjem. Ellers har jeg det bra
i NORBATT.

KENNETH DAVANGER

Trentroppen Stabskompaniet

For meg blir det ikke noen ny kon
tingent, jeg har nemlig rekap fra NOR
BATT X. Tiden har gått fort, nå har jeg
vært i Ebel es Saqi i ni måneder. Har
fått lagt meg opp en del penger, som
kommer godt med når jeg er tilbake i
Norge.

Ingen mennesker er uten tro.
Ateisten TROR at det ikke finnes en

gud.
Agnostikeren TROR at det er mulighet

for eksistensen aven gud. Muslimen
tror at Allah er den eneste Gud som
finnes.

Jøden tror at den lovede Messias
skal komme en gang som frigjører for
folket.

Vi som tilhører en protestantisk evan
gelisk luthersk kirke tror anderledes ann
alle disse "troende".

Hva tror jeg? Hva tror vi i Den nor
ske statskirken? For det første tror vi at
BIBELEN er den sanne kilden og den
avgjørende veiviseren til rett lære og
liv. Vil du lære Guds gode vilje å kjenne,
må du gå til Bibelen. Gud har åpenbart
sin plan for verden, universet og lille
deg i Bibelen. "Helt fra barndommen har
du kjent de hellige skrifter, de som kan
gi deg visdom som leder til frelse ved
troen på Kristus Jesus" 2. Tim. 3, 15.

For det andre tror vi at Jesus Kristus
er den eneste veien til frelse og evig liv.
Alle andre veier er blindgater.IVeien inn i
Guds rike går gjennom troen på Jesus
alene. Vi tror at Gud forsonte menneske
ne med seg selv ved Jesu død på Gol
gata kors. Gud straffet Jesus er en so
ning for våre synder, ja, ikke bare for
våre, men for hele verdens. På grunn
lag av Jesu soning for oss kan kan den
hellige Gud tilgi enver som bøyer seg
for hans dom og tar imot syndenes forla
telse.

Ingen synd er så svart at Gud ikke til
gir den som kommer til Jesus med sine
synder.

Gud vår himmelske Far gir deg til
Jesus. Og Jesus sier:" - den som kom
mer til meg, vil jeg ikke støte ut." Joh.
6,37.

For det tredje tror vi at troen alene på
Guds nådige tilgivelse på grunn av
Jesus alene er nok til frelse og evig liv.
Gud skaper troen ved sitt Ord i Bibelen.
Vi må låne øret til Guds tale. Troen er
Guds gave gitt gratis til den som vil
lytte til Guds ord og bøye seg for hans
budskap.

Gud erklærer den rettferdig som tror på
Jesus. I Guds dom frifinnes du som tror
Jesus. Du kjenner på vantro og tvil, og
du er full av spørsmål til Bibelen. På
tross av dette vender din tro seg til
Jesus og tar imot Guds. gode gaver
ufortjent.

"For av nåde er dere frelst, ved tro.
Det er ikke deres eget verk, men Guds
gave." Ef. 2,8.

TRYGVE OMLAND



Jorda rundt en gang
•l måneden

Transportkarene får kjørt seg!

Løytnant Anders Føreland, som er
sjef for transporten til stabskompaniet
og bataljonstaben i NORBATT, kan slå
om seg med store tall. Hver måned kjører
transportgutta sammenlagt nesten 45,000
kilometer - det er samme strekningen
som rundt jorda· en gang.

- Mange synes nok at sjåførene har
en silketjeneste med mye farting og mye
nytt å se, sier Føreland. -Selv om karene
har det bra, kan det ofte bli strevsomt og
lange dager. Og mesteparten av kjøringen
er rutine. Transport er heller ikke bare å
kjøre bil, vi krever ganske mye av sjåfø
rene. De må være selvstendige - mange
ganger må de reise alene til Naqoura for
hente forsyninger. De må våge å snakke
engelsk med mennesker de ikke kjenner. I
tillegg må de opptre korrekt og høflig,
og de må kunne ta i mot ordrer.

- Ingen problemer å ferdes i området?

- Vi har et korrekt forhold til.IDF,
skulle det oppstå problemer er det som
regel ingen sak å få en løsning på dem.
Ellers lærer karene seg etterhvert å finne
utveier og muligheter hvis det skulle
duke opp problemer.

- Miljøet?

- Det er meget bra. Jeg tror gutta
trives bra her på "Down Town". Etter
som over halvparten har søkt rekap kan
det ikke være så ille å tjenestegjøre i
tranporten.

- Hva slags bakgrunn har sjåørene
for tjenesten?

- De fleste er yrkessjåfører i det si
vi~e - de har også tjenestegjort som
sjåfører under førstegangstjenesten. Jeg

TALLET PA ARBEIDSLEDIGE
I NORGE FORDOBLET
FRA JUNI

Ved utgangen av juni var 57 500 per
soner uten arbeid i Norge. Dette var en
økning på 1,500 fra mai. Det vil si at 3,4
prosent av arbeidsstokken er uten arbeid.
I følge Dagsnytt, var det på samme tid i
fjor registrert 31,500 personer uten arbeid
ved arbeidskontorene.

Hordaland er det fylket som har flest
rabeidsløse - nesten 6,700. Arbeidsløs
heten har også økt i Nord-Trøndelag,
Møre og Romsdal, Rogaland og Vestfold.
Derimot har tallet gått ned både i Opp
land og Hedmark.

Transportgjengen samlet. Bak fra venstre
står Pål Tallaksen. Borgheim. Filip Andre Wel
fler. Porsgrunn. Gustav Hansen. Vallersund.
Arnt Ove Brekke. Skoppum og Kjell Pettersen.
Rud.
I mellomste rekke fra venstre: Arild Olsen Bye.
lillehammer, Bård Dyrhaug, Olderskog, Håkon

vil påstå at karene kan det de de holder
på med.

- Og befalets oppgaver?

- Transporten krever mye planleg-
ging, det er et spill hvor brikkene må
passe. Stort sett klarer vi å dekke alle
forespørsler, men vi er avhengige av at
de som ønsker transport sier fra før klok
ken 11.00 dagen før de skal ut å reise.
M en en ti ng - det er ingen vits å spørre

Imidlertid varsler OECD i sin siste halv
årsrapport om økonomisk oppgang kom
mende år. Det er positive tegn fra USA
og bedringen kan altså ventes også i
Vest-Europa.

Norges bruttonasjonalprodukt antas å
stige med en kvart prosent dette året.
OECD venter at vårt nasjonalprodukt vil
stige med omtrent en prosent i 1984.

Det vil imidlertid ta en viss tid før
man får effekt av oppgangen, slik at
arbeidsledigheten kan tenkes å fortset
te å stige i år og langt inn i 1984.

Det gledelige er at utviklingen synes
å gå den rette veien - selv om progno
sene er beskjedne.

Johannessen. lillestrøm, Morten Frei Sand
vik. Kristiansund og Terje Knapstad, Voss.
Foran fra venstre: Odd Magnp. Holte. Os i
Østerdalen, Roar Helge Halle, Todalen, øy
vind Aasen, Kongsvinger, transportsjef Anders
Føreland, ass. transportsjef Olav Berdalen og
Gunar Alf Solbakken, Bodø.

om å få låne bil til 60 timers permisjoner!
- Hvordan er materiellet?

- Bilene er i god stand, det eneste er
M 6-ene som begynner å bli slitte. Men
vi kjører hardt på vedlikehold, og sjåfø
rene er flinke til å se over bilene.

Transporten har 23 biler, og 20 sjå
fører til å kjøre dem. Løytnant Anders Fø
reland kunne ønske seg flere folk, men
er fornøyd med antallet kjøretøyer.

II



Idrettsoffiseren informerer

Kraftgutta fra NORBATT som ble nummer to i UNIFil-mesterskapet i tautrekking. Fra høyre
Willy Spjeld, Fyllingsdalen, Ove Knutsen, Stavanger, Ivar Prestegård, Stord, Arnfred Fidjestøl,
Amot, Petter lindqvist, Halden, Rune Andreassen, Raufoss, Roy Sørensen, Stord og Roger
Paulsen, Rørvik.

RESULTATER TERRENGlØP RACHAIYA
27 JULIKlasse I 1.

lars Tore HarkestadKp.st.A.19.5725
2.

Dag Stang nes San.tr.20.3020
3.

Tom A. Skajii Kp.st.STKP21.2415
4.

Stein Gotaas H.gr.22.1014
Klasse Il 1.

Stein Ivar Børseth3.tr.B.19.3825
2.

Karsten Raa 3.tr.B.20.3320
3.

Geir Baastad Kp.st.A.21.0715
4.

Hans Chr. løken Kp.st.STKP21.0814
5.

Arne H. Sandnes Kp.st.A.21.2613
6.

Birger Sneen Kp.st.A.21.3312
7.

Jørgen Mæland 2.tr.A.21.4011
8.

Kjetil Myklebust Bn.st.21.4610
9.

Claus Serck Hansen 2.tr.A. 22.119
10.

Steinar larsen Kp.st.A.22.558
11.

Harald Hildre 1.tr.A.23.067
12.

Oluf Holmvag 1.tr.A.23.336
Klasse III 1.

Henrik Wroldsen Kp.st.B.20.3625
1.

Arne Rendalen Bn.st.21.4325

RESULTATER TERRENGlØP I SAQI

10 AUGUST
Klasse I

nr.
min.p.

1.
Lars Tone Harkestad Kp.st.A. 12.1725

2.
Dag Stangnes San. tro12.5520

3.
Stei n Gotaas H.gr.13.3415

Klasse Il 1.
Steinar Bøseth Kp.st.B.12.1025

2.
Kjell Leonardsen San.tr.12.4520

3.
Jørgen Mæland 2.tr.A.12.5715

4.
Hans Chr. løken Kp.st.st.kp.13.0614

5.
Birger Sneen Kp.st.A.13.3013

6.
Arne Henrik

Sundnes
Kp.st.A.13.3312

7.
Steinar Larsen Kp.st.A.13.4411

8.
Ivar Støen H.gr.13.5110

9.
Kjetil Myklebust Bn.st.14.229

Klasse III 1.
Henrik Wroldsen Kp.st.B.13.0325

2.
Roald Sølvi k Bn.st.15.0320

Klasse IV 1.
Steinar Ofstad Kp.st.A.14.5425

Klasse V 1.
Arne Rendalen Bn.st.13.4725

min.
p.

RESULTATlISTE TERRENGlØP
13 JULI

TEll QEISI

min.

p.
1343

25
14.13

20
14.45

15

13.10

13.29
25

13.36 13.4113.4913.56
20

14.10
15

14.12 14.21
14

14.37
13

14.17

25
16.19

20

16.23

25

15.04

25

Bn.st.

kp.st.A.

kp.st.B.
Bn.st.

Kp.st. A
h.gr.
Kp.st.st.kp.

Irisbatt
3 tro B
Irisnbatt
Irisbatt
Irisbatt
h.gr.
2.tr.A.
lrisbatt
3.tr.B.
kp.st.A.

Klasse V
1. Arne Rendalen

Klasse III
1. Henrik Wroldsen
2. Roald Sølvik

Klasse IV
1. Steinar Ofstad

Klasse I
nr.

1. lars Tore Harkestad
2. Stein Gotaas
3. Tom Skaja

Klasse Il
1. Capt. O'Neili
2. Stein Børseth
3. Pte Walsh
4. Corp. Murray
5. Sgt. Enright
6. Edwin Sende
7. Jørgen Mæland
8. Clearyt
9. Karsten Raa

10. Arne H. Sandnes

Dessverre har volleyball-serien i NOR
BATT gått tregt. Når dette skrives er

kampene ennå ikke ferdigspilt. På grunn
av leave og andre omstendigheter vil
idrettsoffiseren utsette sluttspillet til sep
tember.

NORBATT-serien

Onsdag 3. august var GHAN BATT
arrangør for UNIFil-mesterskapet i
volleyball. Det var påmeldt 12 lag. NOR
BATT hadde i første omgang trukket
SEN BATT, men av spesielle grunner ble
det ny trekning, og vi sto igjen med FIJ 1

BATT. Første settet ble meget jevnt, Fiji
ledet lenge klart med fem poeng, men
vi kom tilbake og vant settet 15-13. Det
hele så lyst ut. Vi hadde kommet meget
sterkt på slutten av settet, og vi seilte i
medvind. Medgangen fortsatte i begyn
nelsen av andre sett, og vi kom fort opp i
en 8-0 ledelse, men så skar alt seg. Vi
tapte settet 15-8, og tredje sett tapte vi
hele 15-4. Det forandrer seg fort i
volleyball og det fikk vi erfare til gangs.
Dessverre tapte vi kun på våre egne feil
og ikke fordi motstanderen var bedre.

UNIFIL-mesterskapet i volleyball

Vi trakk i første runde mot finnene. De
var større enn oss, men vår perfekte
teknikk gjorde utslaget. Vi vant 2-1.
Kampen var meget hard, og det var ikke
mye krefter igjen i NORBATT etter
kampen.

I semifinalen kvalifiserte følgende lag
seg: IRISHBATT, FIJIBATT, DUTCH
BATT og NORBATT. Alle som kjenner
til FIJI BATT vet at i konkurranser hvor
det må til styrke er de meget harde mot
standere. Men også i semifinalen var vi
heldige med trekningen og trakk DUTCH
BATT som motstandere. De slo vi 2-0
etter den korteste kampen i konkurran
sen. Hvert trekk var ikke på mer enn 30
sekunder. I finalen hadde vi lite å stille
opp med mot favoritten, og tapte klart
2-0.Men til tross for at vi kom på en and
replass følte vi det som en seier, og
stemningen i laget var helt topp.
12

UNIFIL-mesterskapet i tautrekking

lørdag 23. juli arrangerte IRISHBATT
Unifil-mesterskapet i tautrekking. Det
var påmeldt åtte lag med arrangøren som
storfavoritt. Tautrekking er nasjonalspor
ten i Irland, og det kreves både styrke
og rutinert teknikk. NORBATT var en
måned før konkurransen på "treningsleir"
hos irerne, og dette gjorde utslaget til
vår gode innsats.



Sluttspillet i fotball

I semifinalen i NORBATT-sluttspillet
møttes:

I. tropp KP B - 2. tropp KP B 0-1
San. troppen - Mek. troppen 2-0

Semifinalene ble meget jevne. I første
semifinale, som gikk mellom 1. og 2.
tropp i kompani B måtte det ekstraomgan
ger til etter ordinær tid. 2. tropp trakk
tilslutt det lengste strået, og seiersmålet
ble scoret to minutter før slutt.

I den andre semifinalen mellom sani
tetstroppen og mektroppen var det ikke
fullt så jevnt, og sanitetstroppen måtte
gå av banen med 2-0. Det må her be
merkes at sanitetstroppen stilte med
troppsjef Erik R. Sandøy som "livsfarlig"
spiss. (Kan tolkes på to måter).

I kampen om tredje-plassen fikk mek
troppen lett spill mot et uinspirert lag
fra 1. tropp KP B, og vant tilslutt hele
5-1.

Det er kommet en hyggelig melding om
at utvidelse av Steinmyra stadion er god
kjent. Meningen er å utvide Steinmyra
15 meter i lengden og fem meter i bred
den. Vi vil få satt opp juniormål, og øke
antallet spillere på hvert lag. Idretts
offiserens ønske er å kunne innby trop
pene til en cup i september på en større
og bedre Steinmyra stadion.

NORBATT-mesterne i fotball, Sanitetstroppens lag.

Foran fra venstre: Oddvar Fløtre, Stein Erik Vanvik, Frank Sneen og Dag Stangnes.

Bak fra venstre: Erik R. Sandøy, Christian Tangen, Øyvind Homstad og Inge Thomassen.

Foran fra venstre: Tommy Rønningen, Espen Einbu, Geir Vidar Kjellby og Bjørnar Sakrisvoll.

Bak fra venstre: lars Gabrielsen, Frode Ragnvaldsen, Jan Birger Strøm, Sigurd Pedersen og
Kjell Dyb.

2. TROPPjKP Bs lag.

740315-11

7 3 O 4 28-17

7 2 1 4 4-20

7 1 O 6 16-25

7 O O 7 0-23

7 6 1 O 20 -1

7 6 O 1 14- 3

7 5 O 2 10- 6

stabskompaniet er

Mektroppen

Stabstroppen

Bataljonstaben

Kpstb. KP B

Sambandstroppen

Saqi bylag

2. tropp KP A

Kompanistaben
strøket fra serien.

Gruppe I:

Sanitetstroppen 7 6 1 O 22- 5

2. tropp KP B 7 3 2 2 15- 6

Kpstb. KP A 7 3 1 3 15-1 5

Hundegruppen 7 3 1 3 7- 8

Pitroppen 7 2 3 2 6-10

1. tropp KP A ' 7 2 1 4 9-13

3. tropp KP B 7 1 3 3 8-1 2

Trentroppen 7 1 O 6 4-18

Vaktlaget er strøket fra serien

Gruppe Il:

1. tropp KP B
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Nye lokaler for
Radio NORBATT

Radio Norbatt har fått nye lokaler, og
det gamle mørke tilholdsstedet ved kan
tina er en saga blott. Det nye lokalet
ligger i en prefab ved siden av vaktlokalet.
Både sambandet og de som driver Radio
Norbatt har vært utålmodige, og arbeidet
med å rigge opp utstyret har gått fort.
Bare en kveld måtte lytterne klare seg
uten stasjonen, men til gjengjeld kom
Radio Norbatt sterkt tilbake. Det nye
lokalet er lyst og trivelig.

Fenrik Jon Røgeberg og korporal
Kjell Johansen hadde en stri tørn med å
sette opp radioutstyret, men som alle kan
høre fikk de det til. I

UNICEF og NORBATT
samarbeider om humanitær-prosjekter

Humanitær-arbeidene drøftes.
UNICEFS representant, Karl-Axel Larsson, i midten. Til venstre formannen i Humanitær
komiteen, major Gunnar Næsgaard, og til høyre bataljonens ingeniøroffiser, major Ivar Holten,
som også er medlem av komiteen.

UNICEFS sjef i libanon - og faste bindeledd
til den libanesiske regjering, svensken Karl
Axel Larsson, har besøkt NORBATT for å
drøfte de forskjellige samarbeidsprosjektene.

- Det humanitære hjelpearbeidet som utføres i
NORBATTs ansvarsområde betyr svært mye både
for motivasjon og det at vi kan se resultater av vår
tilstedeværelse her i libanon.

- Og de sivile har flere ganger uttrykt stor takk
nemlighet over det arbeid som utføres med NOR
BATTs mannskaper og maskiner, sa Karl-Axel Lars
son.

Rett etter invasjonen gikk det humanitære hjel
pearbeidet først og fremst ut på forsyninger av mat
mv. Mange hadde vanskeligheter med å skaffe seg
nok mat og drikke, og det var også stort behov for
parafin til oppvarming av hus i vinterperioden.

Men etter at disse forholdene bedret seg, er det i
første rekke hjelpearbeid på ingeniørsektoren man
utfører.

Det humanitære arbeidet som NORBATT forestår
ledes aven komite med major Gunnar Næsgaard
som formann, og feltprest Trygve Omland som

,sekretær.
Spesielt er det klokkaniegget i EI Hebbariye som

har hatt størst oppmerksomhet. Dette prosjektet
finansieres av UNICEF, men NORBATT forestår den
tekniske ledelsen og stiller nødvendig faglært arbeids
kraft og maskinelt utstyr. ,Selve gravearbeidet mv.
utføres av lokalbefolkningen.

UNICEF arbeider nå med et nytt kloakkprosjekt
for EI Hebbariye, som vil forlenge kloakkledningen
med ca. 700 meter. Det er forutsatt at NORBATT
også skal ha den tekniske ledelsen for dette prosjektet
samt gi den nødvendige bistand.

Et annet UNICEF-prosjekt er den gamle skolen i
Ebel es Saqi. Prosjektet finansieres hovedsaklig av
UNICEF, men finansieres også delvis av NORBATTs
humanitærj"omite. NORBATT har oppført innven
dige vegger, støpt nytt armert betongtak, utført
innvendige malingsarbeider samt foretatt diverse
grave -og ryddearbeider.

Det gjenstår utbedring av bygningens to sanitæ
ravdelinger og noe blikkenslagerarbeid.

NORBATTs humanitær-komite har også forestått
restaureringsarbeider på torvet (NORBATT P~ASS)
i Ebel es·Saqi. J:orvet var tidligere samlingssH;det for
landsbyens kristl)e og drusere, men ble under kiig-
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shandlingene i 1978 delvis ødelagt.
Den gresk ortodokse kirken i Ebel es Saqi er nå

ferdig restaurert av NORBATT.
I Rachaiya gjenstår en del restaureringsarbeider

på den gresk ortodokse kirken. Konstnadene som
hittil er betalt via Humanitær-komiteen, vil heretter
bli betalt av THE MIDDLE EAST COUNCIL OF THE
CHURCHES.

Der er videre på gang et renovasjonprosjekt som
KP B og landsbyen skal samarbeide om. NORBATT
yter maskinell støtte. Det er også planlagt opp
setting av stolper for gatelys i landsbyen.

Humanitær-komiteen gir også bidrag til reparasjon

av to krigsskadede bolighus. Dessuten er det tenkt
å gi støtte til anskaffelse av undervisningsmateriell
til grunnskolene innen NORBATTs ansvarsområde,
og videre betale speiderne for å hjelpe til med oppryd
ding mv.

UNICEF planlegger kompletterende vannforsyning
til EI Fardis fra egen kilde. UNICEF dekker kost
nadene til anskaffelse av ca. 1,000 løpemeter rør.
NORBATT skal lede arbeidet og stille fagfolk til
disposisjon for prosjektet.

Komiteen regner ellers med at alt arbeid som
allerede er satt i gang vil bli gjort ferdig av NORBATT
XI.



Major Richard Nederberg og oberstløytnant Leif G. Nilsen passet nøye på at alt gikk riktig for
seg. Fra høyre Jan Terje Foss, Sunndalsøra, Espen Fagerholt, Tønsberg og Kato Jakobsen fra
Tromsø.

fra utekompaniene møtte frem til stem
meurnen.

- Vi regner med at over 30 prosent
av mannskapene har stemt, sier oberst
løytnant Leif G. Nilsen. - Og det må
vi si oss godt fornøyd med. Mange har
forhåndsstemt hjemme i Norge, og mange
stemmer når de er hjemme i Norge på
permisjon.

Hvordan mannskapene stemte? Det
får vi heller komme tilbake til!

Kommunevalg

Så har det også vært kommunevalg i
NORBATI, selv ikke her har det vært
mulig å slippe unna valgets kvaler. Fyl
kes- og kommunevalget ble holdt over
fire ettermiddager i Ludvig Bar, og stem
memottakerne sier seg godt fornøyd med
fremmøtet. Stemmemottakere oppnevnt
fra departementet var velferdsoffiser ,Hå
kon Olav Nes, personelloffiser Richard
Nederberg og bataljonens nestkomman
derende, Leif Gullik Nilsen.

Spesielt hyggelig var det at så mange

•l NORBATT Minner dukker

stadig frem

Løytnant Karl A. Hansen og major Ivar Holten
i ferd med å få løs 120 mm BK-granaten.

Noen minner er gode å ha, andre set
ter vi ikke så stor pris på. Stadig dukker
det frem ting som minner oss på krigs
herjingene i Libanon. Vi kan bare stoppe
og se rundt oss, det finnes mange spor
etter krigene.

Forleden dukket det opp et minne som
kunne ta pusten fra noen og enhver.
Under oppussing og rydding av et skjul
i Saqi, fant eieren plutselig en 120 mm
bombekaster-granat som stakk opp fra
murgulvet. Han ville selvfølgelig ikke ta
sjansen på å fjerne den selv, så våpen
maker Karl A. Hansen og ord. off. Ivar
Holten ble tilkalt. De to fant snart ut at
granaten var ufarlig, og etter noen mi
nutter med lirking og luring var granan
ten fjernet.

Igjen vil vi benytte anledningen til å
minne om den største varsomhet hvis du

. kommer over sprenggjenstander ute i ter
renget.

15



Krevende tjeneste ute
•l Enklaven

Gutta som ligger ute i Enklaven er
kanskje noen av de som har den mest
krevende tjenesten i NORBATT. Etter å
ha bli kjørt ut med væpnet eskorte er de
ute på posisjonene i to uker, uten muli
ghet til å slappe av fra tjenesten. De har
ingen mulighet til å bevege seg rundt, de
må holde seg innen et begrenset område.

Vi fikk være med rundt på kompani B
sine posisjoner. Kompaniet har fire po
sisjoner ute i Enklaven, og det er stas når
det kommer forsyninger og post til mann
skapene.

Kompanisjef Atle N. Standnes er ofte
rundt for å se hvordan det står til med
posisjonene.

-Mannskapene ligger helt alene, og
er avhengige av å ha kommunikasjon
med oss. Hvis forbindelsen svikter er de
helt isolert fra omverdenen. Og vi stiller
krav til personellet, blant annet er
alkohol bannlyst når de er ute i Enklaven.

På 4-18, som ligger ved Kaddala Brid
ge hvor hovedfartsåren til området går,
traff vi Viggo Olsen fra Elverum. Han er

i tropp I, og er ute i Enklaven to uker i
måneden.

-Jeg trives meget bra her, tida går gan
ske fort. Når jeg ikke er på tjeneste blir
det å gå seg en liten tur, slappe av og
legge seg tidlig. Vi er heldige ettersom
vi har områdets friluftsareal rett ved siden
av oss. Her er det yrende folkeliv hver
helg, .det er fint med litt avveksling.

Posisjonene er observasjonsposter, og
flere av de ligger idyllisk til. På hver po
sisjon er det mellom tre og fem mann.
Disse lager maten selv, og klarer seg så
godt de kan. Spesielt viktig er det å holde
skikkelig orden og sette hygienen i høy
setet.

På posisjon 4-15 stakk vi innom Op'en
hvor Roger Danielsen satt på vakt. Han
er i tropp 3.

- Her er det stille og rolig, vi har det
fint. Trives utmerket her, så jeg har søkt
om en ny kontingent i samme tjeneste.

Posisjon 4-15 ligger ved Kafr Keia, og
har utsikt mot Metulla og grensen. Den
dagen vi var med, var det en stor dag for
gutta her, de fikk nemlig kjøleskap. En
fordel har de som er ute på posisjonene
-de lærer å sette pris på ting som vi
andre tar som en selvfølge.

Viggo Olsen, Elverum (til venstre) gir påtroppende aP-vakt Tor Ivar Røsstad, Kristiansand, en På 4-15 traff vi aP-vakt Roger Danielsen fra
kort orientering i nærvær av kompanisjef Atle Standnes, på 4-18. Elnesvågen.

16



Ny bataljonslege
•l NORBATT

Bataljonslege Tore Farsund er nå fer
dig med sin FN-tjeneste, og reiser hjem
til Bergen og Haukeland sykehus. Hans
etterfølger er Oslo-legen Bjørn Bakke
(36), som hjemme i Norge er praktise
rende lege.

Vi ba Farsund om en kommentar før
han forlot oss.

- Helsetilstanden i NORBATT er me
get bra. Antallet med tarmsykdommer
er redusert, de som oppsøker oss er de
som er hardt angrepet. Og heldigvis har
vi ikke hatt noen store tjenesteskader
eller trafikkulykker. Skadene blant mann
skapene skyldes stort sett Steinmyra sta
dion-hvor fotballkampene kan gå hardt
for seg.

De som spesielt skal roses for at vi ikke
har hatt de store tarmsykdom-epide
miene er kjøkkenpersonellet, som er skik
kelige folk.

- Jeg synes dette lover godt, og at
det vil bli en takknemlig oppqave å ta
over som bataljonslege, sier Bjørn Bak
ke. Det er tydelig at det er blitt gjort et
godt forebyggende arbeid, og at folk har
fulgt informasjonene som er blitt gitt.
Major Bakke avtjente førstegangstjene
sten i Brigaden i Nord-Norge, samt at
han har hatt flere repetisjonsøvelser som
lege ..

Avtroppende og påtroppende bataljonslege.
slapper av utenfor saniteten.

- Jeg vil også takke for et meget godt
samarbeide med ledelsen og troppene i
AO, det har aldri vært noe ubehag-og
det er en fin opplevelse, sier Farsund.
Midt-Østen har alltid fasinert meg, jeg

Tore Farsund (til venstre) og Bjørn Bakke

har vært her tidligere, og oppholdene har
gitt meg mange nye venner.

Blue Beret ønsker Farsund en god tur
hjem, og velkommen til major Bjørn
Bakke.

Beredskaps
øvelse for
saniteten

Tre mann skadet på verkstedet, to av
dem har kommet under en M6 etter at

jekken sviktet.

Dette var meldingen saniteten fikk, og
det tok ikke lang tid før utrykningslaget
var på plass og kunne ta de "skadde"
under behandling. Øvelsen var en prøve
på beredskapen, og resultatet var ganske
bra.

Her er det Knut Øveraasen som får

behandling av sykepleier Johannes Eines
(til venstre) og sykevokter Øyvind Hom
stad. Det skulle forøvrig ikke herske noen
tvil om Øveraasens skuespillertalent. Det
te her ser jo virkelig vondt utI
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FN-soldat skal skrive hoved
oppgave om Libanons historie

Odd Vidar Rui er i ferd med å bygge opp en anselig mengde materiale om Libanons historie.

Vi har alle forskjellige grunner for å
gjøre FN-tjeneste. Odd Vidar Rui i kom
pani A er kanskje den som har søkt seg
nedover av den mest spesielle grunnen.
Han skal nemlig skrive hovedoppgave i
historie om Libanons moderne historie
i 70-åra. På disse seks månedene håper
han å få samlet inn enda mer kildemate
riale-noe som er komplisert.

-.Jeg har fått tak i en del materiale
om Libanon i Europa, blant annet har jeg
vært i London, Oxford og København på
universitetene der. Men nå er håpet mitt
å få komme til det amerikanske univer
sitetet i Beirut, hvor det finnes mye stoff
som jeg kan bruke.

Odd Vidar Rui er opprinnelig fra Sel
jord i Telemark, men har bodd stort sett
i Oslo under studiene. Han er cand. mag.
med adjunkts kompetanse, og har mel
lomfag i statsvitenskap, norsk og histo
rie.

- Hvorfor en spesialavhandling om
Libanon. Det måtte vært enklere å bare
dratt ut skuffen hjemme i Norge, og tatt
et emne fra norsk historie?

-Interessen ble vakt mens jeg tje
nestegjorde som presseassistent i hoved
kvarteret i Naqoura. Jeg visste det ville
bli en komplisert oppgave, spesielt for
en som kommer fra en annen kultur. Men
jeg leste mye mens jeg var i Naqoura, og
ble fast bestemt på å skrive en avhand
ling.

Jeg har faktisk hatt lyst til å gi opp
enkelte ganger, og jeg måtte bestemme
meg for enten å senke ambisjonsnivået
eller bare kutte ut.

- Hva med FN?

- Jeg kommer til å ta for meg Liba-
nons historie frem til 1978, men jeg kom
mer også til å peke på bakgrunnen for
UNIFIL samt å ta med en del om man
datet. Blant annet kan jeg nevne at jeg
har fått mye bra kildemateriell gjennom
FN og UNIFIL.

- Massemedias dekning av Libanon
konfliktene ?

- Personlig mener jeg det er man
gelfull dekning, hvor alt for mye av det
som er skjedd har fått en overfladisk be
handling. Ofte har jeg savnet en dypere
bearbeiding i reportasjene. Avisene har
på en måte sviktet, og dette har skapt
vrangforestillinger og kanskje også for
dommer som har rammet alle parter.
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Blant annet var det en slags sykttergrav
mentalitet i pressen hjemme i Norge.

- Skyttergravsmentalitet ?

- Man legger seg i en grøft og lukker
seg for all ny informasjon og andres opp
fatninger!

I Ruis avhandling vil det også komme
frem materiale som ikke er kjent fra før.

- Når vil du være ferdig med arbei
det?

- Det vet jeg ikke helt sikkert
ennå gjenstår det en del arbeid hvis jeg
skal være tilfreds med oppgaven.



Min hilsen
o

gar til • • •

Per Ronny lunner, Fredrikstad

Tropp I KP B
Hei alle sammen!

Vi har det bra her foreløpig. Godt og
varmt. Dårlig mat, men ellers bra.

Vi sees i november.

Karl-Haakon Turkerud, Skarnes

Pionertroppen Stabskompaniet

Hilsenen får gå til mutter'n og alle
kjente hjemme-og selvfølgelig til hele
gjengen. Nå får dere jaggu svare på bre
vene mine!

Dag Kristiansen, Drøbak

Tropp I KP B

Hilser til alle kjente i Ski og Drøbak.
Har det bra, nok av sol og sommer.

Jan A. Belsvik, Oslo

Tropp 3 KP B

Sender de beste hilsninger til min hust
ru og to barn. Har det bra og trives godt
i varmen. Sees i november!

Rune Andreassen, Raufoss

Pionertroppen Stabskompaniet

Hilsenen går til min kone og barn, og
alle kameratene på Raufoss og Gjøvik.

Erik Grong, Skedsmokorset

Tropp 3 KP B

Sender de beste hilsener hjem til fa
milie og venner. Vil spesielt hilse til alle
kjente på Skedsmokorset.

19



Ebel es Saqi skal bli
Syd-Libanons reneste by!

Løytnant Arne Tangen og Ase Lie fra stabskompaniet hadde nok å gjøre under oppryddingen.
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- Innen vi er ferdig, skal Ebel es Saqi
være Syd- Libanons reneste by!

Mannen bak denne entusiastiske ut

talelsen er leirmester Arne Tangen i NOR
BA TT. Og vi skal ikke motsi ham, vi fikk
klare bevis for at det kan bli en realitet.

En lørdag i midten av august arbeidet
speidere, sivilbefolkning og soldater fra
NORBATT side om side for å rydde opp i
byens gater. Tiltaket ble gjennomført et
ter et initiativ av oberst Martin H. Ness,

som sammen med leirmester Tangen var
ansvarlig for opplegget.

NORBATT stilte med omlag 50 solda
ter, som sammen med den drusiske sivil
befolkningen ryddet i druserbyen. Batal
jonen stilte også redskap og biler.-De si
vile gjorde en meget bra innsats, det var
hyggelig å se hvordan samarbeidet mel
lom de og soldatene fu ngerte, sier leir
mester Tangen.

Speiderne i Saqi ryddet hovedgata, og
ivrig gikk de fra nord og arbeidet seg sy
dover. Alle anstrengelsene ga resultater,
det var godt synlig at noen hadde vært
på ferde.

Etter jobben var gjort, inviterte NOR
BATT barna på brus og kaker. Dette falt
så absolutt i smak, og hele opplegget
var en suksess.

- Meningen er at vi skal få en per
manent ordning med rydding av byen.
Soldater i NORBATT og speiderne byt
ter på annenhver fredag. Gjennom det
te håper vi folkene skal kunr.e få i gang
en renovasjonstjeneste, hvor de kanskje
har en felles søppel bil med faste ruter,
sier løytnant Arne Tangen.

I tillegg til søppelrydding, er bataljonen
ivrig engasjert med å få i stand NORBATT
Plass, slik at den igjen kan bli et møtested
for sivilbefolkningen. Før problemene op
psto, var plassen utstyrt med kulørte lys
og et basseng med springvann. Kjenner
vi Tangen og hans stab er det ikke umu
lig at plassen vil oppstå slik den var tidli

gere.



Oberst Martin H. Ness og kaptein og vedlikeholdsoffiser Bjarne K. Gretland inspiserer arbeidet som ble gjort.

Løytnant Geir Inge Mossige kunne friste med brus og kjeks etter arbeidet. Gjett om det var populært?

21



Kokketroppen kjemper
hard kamp mot sultne

en
soldater

Kokkene i NORBATT kjemper hver
dag for at FN-Olas mager skal fylles, og
at ingen skal komme hjem magrere enn
da de reiste. Og til å arbeide i feltforhold
må Blue Beret innrømme at de gjør en
god jobb. En annen ting er at varmen
gjør at matlysten ikke er på topp.

- Nettopp varmen er det største prob
lemet vi har, sier sjefen for kokkene i
NORBATT, løytnant Anton Paulsen, som
til vanlig er kjøkkensjef ved Olavsvern
orlogstasjon.

- Mat som har vært inne på bordet,
og som ikke er blitt spist må vi kaste.
Hygienen står i høysetet hos oss, vi vil
ikke ha en epidimi med matforgiftning.

- Hvordan er du fornøyd med kok
kene i NORBATT? Tross alt har dere
visstnok kokken i tegneserien "Billy" som
forbilde?

- Jeg er godt fornøyd med kokkene
i NORBATT, både de i Saqi og de som
er ute i kompaniene. Og det tatt i be
traktning av at bare 30 prosent har tilk-

nytning til kokkeyrket i det sivile. Her
har vi alt fra snekkere til selgere, men å
lage mat kan de!

- Arbeidsforholdene?
- Til å være feltforhold er det abso-

lutt helt topp, faktisk hadde jeg ventet
det skulle være tyngre å jobbe her nede,
mener Paulsen. Selvfølgelig mangler vi
utstyr, og det er store problemer med å
få tak i reservedeler. Hvis for eksempel
bladet på kjøttsaga går i stykker, er det
faktisk lettere å få ny sag enn et nytt
blad. Men vi prøver så godt vi kan å løse
de problemene som dukker opp.

- Litt om mannskapenes matvaner?
- Til en kjøttmiddag går det 120 kilo,

men hvis det er fisk spises bare 60 kilo.
Selvfølgelig skulle det ha vært omvendt,
sier tromsingen.

- Hvordan er du fornøyd med for
syningene?

- Det varierer. Noen ganger kan det
bli knapt, særlig når det er kjøtt til mid
dag. Vi får utdelt 255 gram til hver mann,

og for de som er i hardt fysisk arbeid kan
det bli i snaueste laget, men ennå er det
vel ingen som har sultet?

Kokkene har nok å gjøre, det tas ikke
nådig opp hvis måltidene blir forsinket.
For å få et bedre inntrykk av hva som må
til for å fylle mannskapets etterhvert øken
de mager, tar vi med noen størrelser.
Tallene er beregnet utfra fire ukers for
bruk.

Det går med 5.500 kilo kjøtt og kjøtt
pålegg, 1000 kilo fisk, ni tonn poteter,
11 tonn frukt og frønnsaker, 1200 kilo
smør og margarin, 700 kilo kaffe, 3000
liter saft og juice, 5000 liter melk og om
lag 20.000 egg.

Angående forbruket av melk er det
for lavt, gjennomsnittet ligger på 0,25
liter på hver mann. Normalt skulle tallet
ha vært 0,6. Grunnen til at det drikkes
for lite melk, er at kvaliteten er for dårlig.

- Du Paulsen, denne biffen var god
du!

Desto flere kokker. desto mer søl! Fra venstre løytnant Anton Paulsen. Tromsø. Ole Skarå. Egersund. Rolf Larsen. Vadsø. Magne Storesund.
Haugesund. Hilda AI-Sanjegh. Marjayoun. Said Monnzir. Ebel es Saqi. Rune Prøis. Oslo. Kristin Johansen fra Skien var kommandert kjøkkenhjelp,
Harald Nyhaug. 0RPdal. Kalid Mannzir. Ebel es Saqi og Svein Holmen. Stjørdal.
Thormod Madsen. Henry Klausen og Bjørn Sørvåg var ikke tilstede da bildet ble tatt.
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•l
Bedre kontakt

NORBATT
trekke ut tenner!
etter min mening noe en må gjøre før en
har etablert seg.

Erik Vik 0degaard har søkt rekap, til
tross for lange og slitsomme dager med
bor og tenger trives han godt. Ellers kan
han observeres i treningstøy i ferd med
å ta Vannhøyden rundt, eller i Saqi
Health Studio.

Til tross for at han ser snill og rolig ut,
betror han Blue Beret at han har ikke
det minste i mot å trekke tenner. Kanskje
det er her den faglige utfordringen kom
mer inn?

oa

Linjelaget i sambandet har gjort en
kjempeinnsats med å forbedre telefon
linjene i NORBATT AO. Det systemet som
var før var praktisk talt ubrukelig, og
løytnant Håkon Ballovarre i sambandet
kan love at forbedringen skal merkes,
og det vil bli lettere å få kontakt i batal
jonen. Linjelaget har stått på nærmest
døgnet rundt med strekking av nye kab
ler og kobling av ledninger.

Enkelte av oss var uten telefonforbin
delse noen dager, men til gjengjeld blir
det heretter lettere å nå frem.

Her er det løytnant Håkon Ballovarre
som sammen med Jan Erik Lone (fo

Etter en hard arbeidsdag kan det faktisk være godt å sitte i tannlegestolen, mener løytnant Erik l ran) og Ove Bjørn Stensrud kobler til
Vik Ødegaard. \ "nye" abonnenter.

NORBATT har fått en ny tannlege.
Løytnant Erik Vik 0degaard har overtatt
tannlegestolen etter kaptein Johny Bjel
karøy. 0degaard kommer rett fra første
gangstjeneste ved Andøya og GSV, men
er opprinnelig fra Gol i Hallingdal.

Den nye tannlegen er 25 år, og har
studert ved Tannlegehøgskolen i Oslo.

- Jeg ser på dette oppholdet som en
stor faglig utfordring, spesielt på det ki
rurgiske. Dessuten søkte jeg meg nedo
ver for å oppleve et annet miljø, dette er

-Jeg liker godt
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Jødedommens historie

Av

oberstløytnant Egil Selvaag

Presten i det norske verksted kom
paniet (NORMAINTCOY), oberst
løytnant Egil Selvaag har skrevet en
artikkel om jødedommens historie
for Blue Beret. Selvaag regnes som
en ekspert på jødedommen, og har
studert den blant annet ved flere års
opphold i Israel. I neste nummer vil
Selvaag skrive om dagens jødedom,
mens i dette nummeret vil han gi oss
et innblikk i bakgrunnen og historien
for jødenes religion.

De fleste soldater i Libanon besøker
Israel en eller flere ganger. Man møter
der det jødiske folk og den jødiske reli
gion i absolutt konsentrert form. Mange
har kanskje aldri før møtt et menneske
som var jøde. Vi nordmenn er derfor
spesielt uten særlig informasjon om men
neskene vi møter og deres religion.

La oss derfor se litt på bakgunnen for
det jødiske folk og for deres religion.

Abrahams barn

For ca. 4000 år siden levde det en
mann i Irak som het Abraham. Det for
telles om han i 1. Mosebok i Bibelen.
Han ble kalt av Gud til å bryte med sitt
eget land og folk og begi seg på vandring
til det land Gud ville vise han. Og så
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skjedde. Abraham tok med seg sin fa
milie, hustruen Sara og noen slektninger
forøvrig, han var sikkert godt utrustet
som en beduinsjeik ville være det, da
han tok farvel med sin far og sitt land.
Og landet Gud førte Abraham til, var
Kanaans land, det landet som senere
fikk navnet Palestina og nå Israel. .

Abraham gjorde Beersheba til sentrum
for sitt område, og flyttet senere til Heb
ran. Han fikk omsider en sønn med Sara
og kalte sønnen Isak. Tredje generasjon
i slekten ble Jakob, og dermed skyter
den nye slekt fart med Jakobs 12 sønner
og en datter.

Guds folk

Gud hadde nemlig gitt et løfte til Ab
raham: Han skulle bli stamfar til et stort
folk. Ja, som himlens stjerner og havets
sand skulle hans etterkommere bli i an
tall. Og ikke nok med det: Denne slekten
lovet Gud å ha et spesielt forhold til. Den
skulle være hans utvalgte folk på jorden.
Folket skulle være Guds redskap til å nå
frem til alle folk på jorden med velsig
nelse. De skulle for all fremtid vite at de
sto i et spesielt forhold til Gud. Og det
tegn Gud gav dem, var omskjærelsen.
En hver mannlig etterkommer etter Abra
ham skulle stadig bli minnet om at han
hørte til det folk Gud hadde valgt seg ut.

Monoteisme

Et av de sterkeste krav som møtte
Abraham og hans etterkommere var kra
vet om ikke å ha eller tilbe andre guder.
De skulle vite at for dem var det bare en
Gud, og han, og han alene skulle de
tilbe og vende seg til. Det er så vidt jeg
vet første gang at monoteismen, troen
på en Gud, slår igjennom.

Egypt

Men da hungersnøden ble for stor,
brøt hele den nye familien opp fra Heb
ran-området og dra til Egypt, der en av
Jakobs sønner, Josef. var blitt en mektig'
mann. Og oppholdet i Egypt kom til å
vare i 400 år. Israelittene som de kalte
seg var blitt fremmedarbeidere og slaver
i Egypt. De led direkte nød, og holdt på å
bli utryddet som folk da Farao besluttet
å drepe alle gutter som ble født.

Moses

Men Gud gav israelittene en leder som
hører med til verdenshistoriens største
skikkelser: Moses. Israelittene var blitt et
stort folk. Vi må regne med at det var ca.

2-4 millioner mennesker som under
Moses bega seg på vandring i ørkenen i
40 år. Det var nok varmt mang en dag i
ørkensolen. Tenk på besøket på Masada
og turen i Jordan-dalen, så får du litt
sammenligningsgrunnlag. Den jødiske re
ligion kan vi vel si ble mer eller mindre
utformet i de førti år i ørkenen. Der fikk
Moses de ti bud. Der ble de mange fors
krifter gitt om gudstjenesteliv, prestetje
neste, offerkultusen, og ikke minst alle
forskrifter om rent og urent, enten det
var mat eller det var mellommenneske
Iige forhold. Det ble meget nøye og de
taljert gjort rede for hva man kunne spise,
og hva man ikke fikk lov til å spise. Det
ble gitt detaljerte regler om vasking og
renseiser generelt, og spesielt ved forsk
jellig slags sykdom. Det kan være grunn
til å merke seg at det allerede i den tiden
ble innskjerpet at man skal vaske hende
ne før man spiser.

Tilbake til Israel

Etter de 40 år i ørkenen kom så israe
littene tilbake til det land en liten beduin
stamme (Jakob og hans sønner) hadde
forlatt for 400 år siden. Nå var det blitt
et stort folk. Stykke for stykke erabret
de landet, og etter 200 år kunne kong
David sette kranen på verket, da han
gjorde Jerusalem til hovedstad i år 1000
før Kr.

Jødene i Israel

I ca 700 år kunne israelittene bo som
et selvstendig folk i sitt eget land under
sine egne konger, Men i år 587 før Kr.
ble landet erabret, og siden kom aldri
jødene til å få noen selvstendig status i
dette landet, i alle fall ikke av større va
righet. De var snart okkupert av den ene
nabostat, så av den andre. Men ikke des
to mindre av landet jødenes land. Her
bodde de, her hadde de sentrum for sin
religion i templet i Jerusalem. De hadde
sin prestetjeneste og kunne stort sett
uten hindring fungere som det Guds folk
de var utpekt til å være. Overholdelse av
loven, oppslutning om de religiøse fester
og riter og konsentrasjonen om templet i
Jerusalem som Guds bolig på jorden opp
tok det jødiske folk enten det besto som
selvstendig nasjon, eller det var andre
nasjoner som førte det politiske ord.

Til velsignelse - Messias - Jesus

Litt etter litt vokste det frem en bevisst
het hos jødene at Guds løfte om at de
skulle bli til velsignelse for alle folk, ville



Benthe Cecilie Båtberget, Andebu, fenrik øysten Jensen, Herjangen i Narvik og Per Fjellvoll
fra Kabelvåg trives i Radio Norge.

Et viktig bindeledd mellom
NORBATT og Norge
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bli realisert gjennom en skikkelse som
fikk navnet Messias, det vil si: Den som
er salvet. Det var kongene som ble salvet.
Derfor ble dette håpet om en ny tid for
jødene og for hele verden, en tid under
Guds velsignelse, i stor grad knyttet til
forventningen om en spesiell gudgitt
konge.

Jesus tilfredsstilte ikke et slikt krav.
Tvert imot var det lite kongelig ved ham,
bortsett fra at han tilhørte Davidsslekten.
Jesus ble derfor forkastet som Messias.
Han ble sett på som en kjeltring som for
søkte seg på å bli godtatt som Messias,
og derfor krevde de at han skulle avlives.
Den dag i dag er det en viktig faktor i
jødenes holdning til Jesus og den kristne
kirke. Troen på Jesus som Messias er
for jødene et bedrag.

Bare ca. 30 år etter Jesu død og opp
standelse blir Jerusalem totalt ødelagt.
Jødenes stolthet og helligdom, templet,
lå i en brannruin, og er senere aldri blitt
gjenreist.

Hele deres fromhetsliv og gudstjenes
teliv måtte omformes etter de faktiske
forhold. Jødene fikk ikke lenger lov til å
bo i Jerusalem, og ble fordrevet rundt
om i Romerriket. Nå ble det den lokale
synagogen som ble det religiøse sent
rum, og rabbinerne overtok presteska
pets rolle som de religøse ledere og læ
rere.

Bibelen - Talmud

I denne tiden ble deres hellige bøker
bestemt. Allerede på Jesu tid var Det
Gamle Testamente en samlet bok, som
ble ansett for å være gudommelig inspi
rert. Etter templets ødeleggelse fikk jø
dene bruk for tilleggsrettledning. Det
store bokverket Talmud er en bok som
utlegger skriften ved fortolkninger av
forskjellige rabbinere og skriftlærde. Den
har autoritet på linje med Det Gamle Te
stamente, og studeres flittig av alle som
skal bli rabbinere og skriftlærde, den dag
i dag.

I Talmud finner vi mange av de til
leggsb4d som skal hjelpe jødene til ikke
å bryte noen av de hellige 10 bud. Det
sies at det skal være 613 slike tilleggsbud
og -forbud. Det heter at de omgjerder II

loven, beskytter den mot at man kom
mer i nærheten av kjernebudene.

Det er' kaptein Odd Mørland som har
levert bildene til omslagsidene. Blue
Beret takker så mye!

Radio Norge - bare navnet kan få en
ti} å få hjemlengsel. Men så er også ra
dioen et av de viktigste bindeleddene
mellom bataljonen og Norge. Selv om
stasjonen er plassert i en heller liten og
kummerlig container, er dens funksjon
av meget stor betydning

Fenrik Øystein Jensen er radiooffiser
ved Radio Norge, og med ham er det fem
telegrafister som bemanner radioen. I
begynnelsen av kontingenten var det fem
operatører, men en er avgitt til annen
tjeneste.

Radio Norge har kontinuerlig forbin-

deise med Tuentangen i Norge. Alle
meldinger og informasjoner til og fra
Norge går via containeren i Saqi, som
er bemannet døgnet rundt.

- Radio Norge gir også velferd
messige muligheter. Er det noen som av
velferdsårsaker må kontakte Norge, er det
adgang til å bruke stasjonen etter god
kjennelse fra bataljonen, forteller fenrik
Jensen.

- Mannskapet?
- En ypperlig gjeng, som alle er spe-

sialutdannet - og som kan det de holder
på med.
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Moukhtaren

Es Saqi
Oliven -og fruktdyrkeren Yousif Saadi

er moukhtaren for Ebel es Saqi. Han har
vært moukhtar for landsbyen i sammen
hengende 21 år, og er den blant moukh
tarene i Marjayoun distrikt som har
lengst erfaring.

Moukhtaren representer de sentrale
myndigheter i byene i Syd- Libanon ved
Generalguvernøren i Saida, og blir valgt
av folket i byene for en periode på fire
år. Han er også medlem av byrådet på
samme måte som mayor (ordfører).

Moukhtaren er ansvarlig for å gi de
sentrale myndigheter oppgaver over fø
dsler, inngåtte ekteskap og dødsfall. Han
skal også kunngjøre for innbyggerne
direktiver fra de sentrale myndigheter, og
assistere ved innkreving av skatter.
Moukhtaren har også som oppgave å
assistere politiet (gendarmeriet) i deres
arbeid. Tidligere hadde politiet i hen
hold til libanesisk lov ikke adgang til et
hus uten at moukhtaren var med.

Situasjonen i Syd- Libanon har vanske-
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i Ebel

Iiggjort myndighetenes styring av ut
viklingen i byene, og det synes som om
dette i en periode mer eller mindre har
vært preget av det lokale initiativ. Imi
dlertid har dette bedret seg i den senere
tid.

Moukhtaren i Ebel es Saqi, Yousif
Saadi, har for øvrig bedt Blue Beret
overbringe følgende til NORBATTs befal
og mannskaper:

"Innbyggerne i vår landsby retter
all sin takk til den norske FN
bataljonen som befinner seg i vår
landsby.

De foretar rydding og rengjøring
av gatene, og kjører vekk søppel. Vi
får medesinsk bistand ved bataljo
nens sanitets-sykestue. Dersom pa
sientene selv ikke kan gå til sykestua
eller hvis det for øvrig er nødvendig
får de besøk av lege i deres egne
hjem. Ja, selv om natten får man
hjelp om det trengs".

Minnesmerket

ferdig
Det har lenge vært ytret ønske om å få

et minnesmerke over alle som har gått
bort under FN-tjeneste. Nå har arbeidet
gitt resultater, og minnesmerket skal
avdukes under Generalinspektørens be
søk.

Minnesmerket er det ene rotorbladet
fra helikopteret fra den norske helivin
gen, som styrtet med fire ombord.
Rotorbladet er murt ned ved en liten
plass like ved kjøkkenet i Ebel es Saqi.
Det er folk fra pi-troppen og leiravde
lingen som har gjort istand plassen og
minnesmerket.

Her er det pi-troppens representanter
som slapper av mellom øktene. Fra
venstre sersjant Svend Svendsen, Høvåg
ved Kristiansand, Ole Martin Fæster,Klo
Pål Rogne Renna, Rogne i Valdres og
Lars Rud fra Malangen.



NORBATT - mannskaper kom rett
opp i ildlinjen under rakettangrep

Noen av de som var med i Beirut under rakettangrepet. Fra venstre kaptein leif Boye Erichsen
Roger Stendalen. Horten, Harald Nyhaug, Oppdal, Steinar Olsen. Mo i Rana. Bård Dyrhaug
Mosjøen og Vidar Bryn. Voss.

Det har den siste tiden vært til dels
harde stridigheter i Beirut, blant annet
måtte flyplassen stenge på grunn av sta
dige rakettangrep. 11 soldater fra NOR
BATT fikk oppleve granatnedslag på
nært hold under et rutineoppdrag til
Beirut.

Vidar Bryn, som var en av sjåførene
på turen, forteller:

- Vi skulle levere pakkepost på fly
plassen i Beirut, og var på vei mot den
siste sjekkposten til LebArmy før fly
plassen da det plutselig smalt. Det var
tre biler som var i følge, og jeg kjørte
først. En granat landet like foran bilen
min, slik at frontruta sprakk. Mannska
pene i de to andre bilene gikk straks i
dekning ved sjekkposten. Jeg snudde
imidlertid og reiste tilbake til hotellet.
De andre ble i dekningsrommet nærmere
en time før det var trygt å gå ut igjen.

- Ble du ikke redd?
- Jeg var ikke redd mens det sto

på, det eneste jeg tenkte på var å få
bilen i dekning. Men etterpå fikk jeg
en reaksjon, det var ikke fritt for at jeg
skalv litt på hendene da jeg skulle skrive
rapporten.

At hendelsen var alvorlig er det ingen
tvil om - alle som var med på turen
måtte etterpå gå gjennom en psykisk
sjekk. Men alle hadde klart seg bra!

Posten sjekkes
av narkohunder
Alle brev og pakker som går fra oss og

hjem til Norge, blir sjekket av narko
hund før det sendes avgårde. forteller
Jan Karlsen ved postkontoret i Ebel es
Saqi.

- Ennå har det ikke vært problemer,
men vi gjør dette som en sjekk allike
vel. I tillegg blir bagasjen til de som skal
på leave undersøkt av hundene.

Blue Beret fikk være med på et nar
kosøk i postkontoret, hvor brevposten
skulle undersøkes av den åtte år gamle
schafertispen Tassy med hundefører Ole
Henrik Zachariassen. Som en prøve la vi
ut en liten klump hasj, plassert i en liten
beholder som var lagt i et brev. Tassy
hadde ingen problemer med å finne stof
fet, selv om det ble rotet litt i brevhaugen.
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