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DEN NORSKE FN-STYRKEN

I LIBANON

Minneord om Agnar Jon Blålid

FN-soldat Agnar Jon Blå/id i 2. tropp
KP B omkon søndag 4. september i en
motorsykkel ulykke under ferietur p.å Kypros. Hans forlovede ble alvorlig skadet
under ulykken.
Oberst Martin H. Ness kunngjorde
sørgebudskapet over Radio Norbatt, og
sjokk og fortvilelse spredte seg i NORBATT.
Agnar Jon Blålid var alltid villig til å
gjøre en innsats utenom tjenesten. Han
var ofte med bataljonsprest Trygve Omland under gudstjenestene i AO, hvor
han spilte trekkspill til sa/mesangen. Alltid stilte han opp av fri vilje med et vennlig smil, og Blålid etterlater seg et stort
tomrem.
Søndag 11.9.var det minnegudstjeneste
over Blålid i Blat, hvor han tjenestegjorde. Mange mennesker møtte frem for å
minnes den blide fredssoldaten, som vil
bli sterkt savnet i NORBATT XI, KP B,
troppen og laget.
Vi sender våre tanker til Blålids pårørende, .og spesielt tenker vi på hans
forlovede.
Vi lyser fred over minnet etter Agnar
Jon Blålid.

Bataljonsprest

Trygve

Omland

holdt

en minnegudstjeneste

Seks måneders FN-tjeneste
snart gjennomført

lt. Asbjørn

Om kort tid skal de fleste av oss dimmitere etter å ha gjennomført seks måneders fredsbevarende
tjeneste i Libanon. Hvilke inntrykk, følelser og erfaringer sitter vi igjen med?

Vi vil ikke glemme ankomsten til Beirut flyplass i mai måned. Den kvelende
varmen som slo mot oss da vi gikk ut av
flyet. Splintvesten vi straks fikk utlevert
-og den første kjøreturen fra flyplassen
til vårt ansvarsområde i Syd-Libanon.
De mange utbombede husene, søppelstanken som trengte seg inn i bilene,
soldater og militære kjøretøyer over alt
-det
er kanskje det som ga oss det
sterkeste inntrykket.
I de første tre månedene forekom det
daglige skyte-episoder og bakholdsangrep flere steder i Libanon, og det foregikk interne kamper mellom ulike fraksjoner innen PLO. Situasjonen var spent,
men regulære krigshandlinger mellom
partene var det egentlig ikke.
Men i slutten av august måned startet
det opp med harde kamper i Beirut. Og
etter at israelerne 3. september trakk sine
styrker tilbake fra Beirut og Chouf-om-

rådet til den nye forsvarslinjen ved Awali-elven, da var den nye borgerkrigen og
en ny tragedie i Libanon et faktum.
De siste ukene har det vært en alvorlig opptrapping av krigen. Siden Den
annen verdenskrig er det bare sjelden
at verden har vært vitne til at en nasjon
har fått sitt dødsstøt. Dette kan imidlertid
skje med Libanon i løpet av de neste ukene.
I den norske FN-kontingentens områder er det fortsatt rolig. Det skulle være
et sikkert vitnesbyrd om at UN IFl L-styrkens tilstedeværelse i seg selv er et fredsbevarende
element.
Det er så mange inntrykk og følelser vi
sitter igjen med etter seks måneders tjeneste i Syd-Libanon. Blant mye annet
vil vi nevne menneskene som vi er blitt
glad i, det gode kameratskapet og solen
som skinte fra blå himmel hver eneste
dag.
Vi føler stolthet over å ha vært med på
denne tjenesten. Nå skal vi snart hjem
igjen til Norge, og vi takker for det gode
samarbeide vi har hatt med både befal
og mannskaper i den ellevte norske FNkontingenten.
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Forsvarsminister Anders C. Sjaastad:

NORGE BEREDT TIL FORTSATT FN-INNSATS
Aller minst Er norske FN-soldater å
klandre-de
har skjøttet og skjøtter sine
oppgaver på en måte som har innbragt
dem, og vårt land, heder og anerkjennelse. Sist det var aktuelt for Norge å ta
stilling til vår deltagelse i U NIFl L, forut
for mandatfornyelsen i juli, sa vi oss rede
til fortsatt å stille tropper til rådighet.
I skrivende stund er regjeringens Libanonutvalg i ferd med å bedømme de militære og politiske endringer som er inntrådt i løpet av de seneste måneder. Stortingets forsvarskomite står på reisefot til
USA hvor den bl. a. skal drøfte FNs fredsbeverende operasjoner med visegeneralsekretær Urquahart.
I tur og orden avventer vi at partene i
konflikten sier hva de ønsker, at de bidragsytende land i samråd med hverandre
avklarer sine holdninger, og at Sikkerhetsrådet til syvende og sist treffer sin
avgjørelse.

Timeglasset er i ferd med å renne ut
for den 11. kontingent norske FN-soldater i Libanon. I november vil den ha tjent.
sine 6 måneder. Blir det en ny kontingent?
Blir UNIFILs mandat, som utløper 19.
oktober, forlenget eller endret? Mange
er de som stiller seg spørsmålene, som
flerfoldige ganger før i U NIFl Ls femårige
historie. Og, slik regelen har vært, svarene vil antageligvis også denne gang
la vente på seg. Usikkerhet med hensyn
til fremtidig rolle, frustrasjon over ikke
å kunne planlegge for lengre tid fremover, er det som blant annet kjennetegner
UNIFILs situasjon.
Men det er for intet å regne mot de
prøvelser det libanesiske folk gjennomlever, de tilbakeslag for fredens sak som
utviklingen i Libanon representerer. Etter
UNIFILs drøye 5 års nærvær i Libanon,
etter en innsats av ca 10.000 mann alene
for Norges vedkommende, og vedvarende
anstrengelser fra FNs side for å bidra til
en fredelig utvikling i denne del av verden, er det dypt beklagelig og nedslående å måtte konstatere at fred i Libanon i
dag synes fjernere enn noensinne. Når
det er tilfellet, er det ikke fordi UN IFl L
har spilt fallitt, men fordi de ytterst kompliserte militære, sosiale og politiske forhold som danner rammebetingelsene for
UNIFILs virkemuligheter, ikke har levnet
den fredsbevarende styrke sjansen til å
fullføre sitt oppdrag.
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Når man fra norsk side går inn i de
vurderinger som nå forestår nasjonalt og
internasjonalt, og som vil gi svar på spørsmålene om U NIFl Ls fremtid, vil følgende
være retningsgivende:
Det er et grunnleggende mål for norsk
sikkerhetspolitikk å bidra til en fredelig
utvikling i verden. Dette er senest nedfelt i Stortingsmelding nr. 74 avgitt tidligere i år om hovedretningslinjene
for
forsvarets virksomhet i kommende 5-års
periode. I tråd med den vekt Norge tillegger FNs fredsbevarende virksomhet, er
det i stortingsmeldingen også fastslått at
Forsvaret-som
en av sine oppgaverskai være beredt til å støtte FNs fredsbeverende operasjoner. Iverksetteise og
avvikling av slike operasjoner er sikkerhetsrådets ansvar. Følgelig er det rådets
vurderinger og avgjørelser som bestemmer eventuelle endringer i UNIFILs
virksomhet.
Norges stillingtagen avhenger av hva
Libanon og FN ønsker, de deltagende
lands holdning, samt vår egen bedømmelse av situasjonen.
U N IFl Ls nåværende situasjon er ikke
tilfredsstillende. Styrkene har ikke mulighet til å utøve sitt mandat etter forutsetningene. Vi er da også på norsk side opptatt aven bedring av situasjonen. Slik
forholdene i dag fortoner seg er det likevel grunnlag for å fastholde at UNIFIL
fremdeles representerer et stabiliserende

element. Det kan også trygt sies at ikke
minst menneskene i U NIFl Ls område ville
vært verre stillet uten FN-styrkene At
befolkningen føler det slik, har alle nordmenn som tjenestegjør i UNIFIL anledning til å registrere praktisk talt daglig.
Gjentatte ganger har vårt personell mottatt oppfordringer om å bli og sikre ro,
orden og trygghet for liv og eiendom.
Jeg har personlig fått skriftlige henvendelser fra lokale myndigheter, siste
gang i juni fra mouktaren, kommunale
og andre representanter for befolkningen i Tibnin. Alltid ledsaget av takksigelser
for nordmennenes innsats. Det varmer,
det beveger, og det bringer Libanons
tragedie til en på en måte som utfyller
bildet man får gjennom innberetninger,
offisielle rapporter og nyhetssendinger.
Som forsvarsminister med ansvar for å
se til at Forsvaret har tilstrekkelige midler
til å kunne fylle alle sine oppgaver, er
jeg naturligvis ikke fremmed for at millionene som skal brukes på FN-styrkene,
kunne vært anvendt til andre formål.
U NIFl L-engasjementet siden våren 1978
har i alt kostet Norge 682 millioner kroner, når vi fra utgiftene har trukket 212,6
millioner som FN har refundert. (Hvis vi
hadde fått full refusjon, ville beløpet vært
nede i 568,4 millioner kroner). Visst er
det betydelige uttellinger, men forsvarsbudsjettet er bare blitt belastet med
221,2 millioner av de samlede utgifter.
De første to årene ble utgiftene dekket
ved tilleggsbevilgninger,
senere har utgiftene vært fordelt mellom forsvars-,
utenriks- og finansdepartementet.
Nå
dekker det ordinære forsvarsbudsjettet
ca en tredjedel av de løpende omkostninger.
Selvfølgelig kan det anstilles betraktninger om f. eks. hvor mye forsvarsmateriell man kunne fått for de pengene.
Like lett er det ikke å kvantifisere hva
forsvaret "får igjen" for FN-innsatsen,
skjønt man kan gjøre seg tanker om f.
eks. den positive effekt for mob-hæren
av at tusener har fått denne tjeneste-erfaring.
Slike forsøk på regnskap og motregnskap er imidlertid av underordnet interesse. Hovedsaken er at norske politiske
myndigheter har definert deltagelse i
FNs fredsbevarende operasjoner som en
forsvarsoppgave på linje med andre.
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Det er i lys av dette en stor tilfredsstillelse å vite at om det kreves, står norske
soldater og befal nærmest i kø for å gjøre
FN-tjeneste i Libanon. Søkningen av"nye
rekrutter" er rekordstor, og av den nåværende kontingenten er det bortimot
80 prosent som ønsker å få forlenget sin
kontrakt med 6 måneder til.

Pressen besøkte FN-styrken
Den norske FN-styrken har hatt besøk
av representanter fra norsk presse. Finn
Aalstedt fra Adresseavsien, Arne Hestvik,
Nordlys, Odd Martin Dagsleth, Høyres
Pressebyrå, Jan Erik Smilden, Dagbladet
og Harald Stanghelle fra Arbeiderbladet

besøkte UNIFIL HO, NORMAINTCOY
og NORBATT. Gruppen ble ledet av redaktør P. Bjarne Lundgard fra FO P & I.
På bildet er det Aalstedt (til venstre)
og Hestvik som besøker Chebaa-group.

Hva motivene enn måtte være for den
enkelte, avskrekker åpenbart hverken den
personlige risiko forbundet med tjenesten,
eller de forhold som begrenser U NIFl Ls
virkemuligheter.
La meg benytte anledningen til i denne
siste utgave av Blue Beret for 11. kontingent å yde kontingenten honnør for innsatsen så langt, og for beredvilligheten
til å bli på post.

TYR OG SAIDAS TILKNYTNING TIL BIBELEN
Fra vår første reise fra Beirut og ned hit passerte vi to av de største byene i Syd-libanon.
Bataljonsprest

Trygve Omland skriver her om Tyr og Saidas tilknytning

Sidon (Saida) og Tyrus var to av de
første og største byene vi så under vår
første reise fra Beirut til Sør- Libanon.
Synet av skuddsår i husene og søppel
langs veien sitter fast i sinnet.
Vi vil nå trekke frem noen få opplysninger om disse byene fra fortiden.
I traktene rundt Sidon og Tyrus det
store hauger med snilehus. Det minner
om stor industri
knyttet til sniler i
forskjellige utgaver.
Snilene ble tatt levende og knust.
Saften fra snilene ble kokt og renset.
Fra hver snile fikk en bare en dråpe saft
som kunne brukes til fargestoff. Derfor
ble dette fargestoffet uvanlig dyrt. Rike
og høytstående personer kledde seg ofte
i klær farget av saften fra sniler. Fargestoffet fikk navnet purpur. Fargen ku nne
være rød, blå eller fiolett. Det var en slitesterk farge. Ved arkeologiske utgravninger i Ras Shamra har en funnet potteskår der purpurfargen ikke var blitt
mørkere etter å ha ligget mer enn 3000
år i jorden.
I Bibelen brukes den purpurrøde fargen som bilde på synden.
"Kom, la oss gjøre opp vår sak!
sier Herren.

til Bibelen.

Om deres synder er som purpur,
skal de bli hvite som snø;-".
Jesaja 1,18.
Sidon og Tyrus er knyttet til Jesu
gjerning i Galilea. Fra områdene rundt
Tyrus og Sidon kom folk til ham i store
mengder, fordi de hørte om alt det han
gjorde. De kom for å høre ham og bli
helbredet for sine sykdommer. Markus
3,8 og Lukas 6,17.
Jesus drog til landet omkring Tyrus og
Sidon. Der tok han inn i et hus og ønsket
ikke at noen skulle få vite det; men det
kunne ikke skjules. En kanaaneisk kvinne
fra disse traktene kom til Jesus og ba om
hjelp for sin datter som var plaget aven
ond ånd. Denne kvinnen var ikke jøde.
Hun var fra Fønikia i Syria. Derfor falt hun
utenfor den folkegruppen som Jesus i
første omgang tok sikte på å hjelpe.
Likevel hjalp Jesus datteren til denne
kvinnen og gjorde henne frisk igjen.
Kvinnen var ydmyk i sitt forhold til Mesteren og satte sin lit fullt og helt til ham.
Jesus sa da til henne: "Kvinne din tro
er stor. Det skal bli som du vil". Markus
7 24-30 og Matteus 15 21 -28.
Jesus sier om byene Tyrus og Sidon
at de slipper lettere i Guds dom enn byene

Korasin og Betsaida ved Genesaretsjøen.
Lukas 10,14.
Apostelen Paulus var også innom Sidon på vei til Italia. Han kom sammen
med noen andre fanger i skip langs kysten. Offiseren Julius fra Den keiserlige
bataljon gav han lov til å besøke sine
venner i Sidon og nyte godt av deres
omsorg. Apostelens Gjerninger 27 3.
I Fønikia der Sidon og Tyrus ligger
var det kristne fra Jesu tid og fra tiden
etter steiningen av Stefanus, den første
kristne martyr. Under den forfølgelsen som
brøt løs på grunn av Stafanus, var noen
av de fordrevne kommet så langt som til
Fønikia, Kypros og Antiokia. Apostelens
Gjerninger 11,19.
Gud har brukt folket i Sidon og Tyrus
til å lære oss noe om synd, om Jesu
gjerning til frelse og frigjøring, om vennskap og omsorg vendt mot fanger og
forfulgte.
Skuddsårene i stein og sement i Sidon
og Tyrus er et rop til oss alle om forsoning
og fred.
Blikkboksene langs veien er et kal til
samarbeid med sikte på å avdekke Guds
skjønne skaperverk.
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Periode

XI er snart over
noe som vitner om stor innsats og meget
godt samarbeide.

Vi ønsker ham hjertelig velkommen
godt samarbeide.

Det er også nedlagt et uvanlig stort
arbeide på materiell-, bygnings og vedlikeholdssiden.

Den militærpolitiske situasjon er usikker i Libanon, men det er neppe tvil om
at UNIFIL har vært og er en sterk militært og politisk stabiliserende faktor. I
skrivende stund er Syd- Libanon det fredligste område i Landet.

I NORMAINTCOY var der ikke overlapping av kommandoen fordi sjefen,
oberstløytnant P.C. Bergflødt fortsatte, og
overlapping skjedde i tiden midten av
mai til 8 juni. De første reiste hjem medio
mai, og de siste 8 juni.
Tjenesten i NORMAINTCOY har spesielt vært preget av stor innsats i lagertropp, kjøretøy og på vedlikeholdssiden.
En mengde utrangert materiell er sanert for bedre å kunne ta seg av standarisering i UN IFl L for å øke den operative
verdi.
Leiren har gjennomgått en markant ansiktsløfting og det er nedlagt et uvanlig
stort arbeide. NORMAINTCOY har et meget solid og godt renome i UNIFIL.
Militært sett har det vært en rolig periode.
Forholdet til sivilbefolkningen
aller beste.
NORBATT XI tok over etter NORBATT
X den 30 mai 83. Den 31 august 83 gjennomførte avdelingen en kort og stilfull
medaljeparade preget av presisjon, og
meget høy standard som vitnet om god
trening. Force Commander ga både skriftlig og muntlig honnør til NORBATT XI
for vel utført tjeneste, og for utmerket
gjennomføring av paraden.
NORBATT XI har som tidligere bataljoner vært utsatt for operåtive problemer
av ulik art om ikke i samme omfang som
mange andre, så er oppdragene løst på
en god måte uten tap av personell eller
materiell. Den faglige standarden er meget høy.
Dessverre forulykket korporal Agnar
Jon Blålid under permisjon på Kypros
den 4 september 1983.
Agnar Jon Blålid var en kjekk, sunn
og traust ungdom, så det virker ufattelig
at han ikke lenger er blant oss mer, og
våre dypeste medkjensler går til hans
nærmeste.
Forholdet til sivilbefolkningen er det
aller beste. NO RBA TT XI har aktivisert
speidere og andre, og sammen med det
norske personellet er bl. a Ebel es Saqi
og andre steder meget ryddige og rene,
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er det

I UNIFIL HK hvor nordmenn tjenestegjør på operasjons- forsynings- og pressesiden og i M P med stasjoner spredt
rundt i Libanon og Israel har tjenesten
vært preget av hyppige korte mandatfornyeiser og de restriksjoner og hemninger
de medfører.
Det personellet som har vært utsatt for
de hardeste påkjenninger er transportkontroilaget i Beirut hvor det gjentatte
ganger har vært harde kamphandlinger.
Personellet på flyplassen har ofte måtte
tilbringe netter i dekningsrom med nedslag like ved.
Dette personellet fortjener spesielt honnør for stor lojalitet og innsatsvilje under
virkelige krigsforhold.
Likeledes fortjener pionertroppen NORBA TT honnør. De har uskadeliggjort ca 14
miner, en chlusterbombe og et stort antall
blindgjengere, et ikke ufarlig arbeide.
I NORCO-staben avløses kaptein Arild
Jostein Lade av kaptein Skogø. Kaptein
Lade har aldri spart seg for å yte service
24 timer i døgnet til den norske kontingenten.-Han
har utført tjenesten på en
utmerket måte, og ble takket av 12. september 1983.
Kaptein Skogø er både offiser og politi.

til

Da UNIFIL kom her i 1978 var her ca
30.000 sivile i UNIFIL's ansvarsområde,
mens det i dag er ca 250.000. Dette skulle
vise den tillitt og trygghet folk føler i
U NIFl L's ansvarsområde.
Dere kan alle være viss på at dere har
vært med på å bidra til å skape den sikkerhet og ro i vårt ansvarsområde, ofte
under vanskelige forhold.
Selv om vi alle skulle ønske fred og
trygghet for alle i landet, noe det dessverre ikke er, spesielt ikke i nord. Innsatsen av UN IFl L er høyt verdsatt, noe jeg
som kontingentsjef gjentatte ganger har
fått inntrykk av.
Som NORCO takker jeg hver enkelt for
god innsats og ønsker dere alle en god
fremtid.
En spesielt takk til Radio Norge og
sambandspersonellet fra oss alle.

E. Hoem
Oberst II
Norsk Kontingentsjef

NORBATT

XI

HAR

LØST

OPPDRAGET

Når dette skrives så har vi enda 2 måneder igjen. Holdning og innsats har vært
god. Det er ingen grunn til å tro at ikke
stilen skal holde ut perioden.
Vi møttes på Gardermoen for godt over
et halvt år siden. Mange var nok spent på
hva fremtiden skulle bringe. Vi la opp en
stil, satte våre krav. Kravene var og er
høye. Det er også nødvendig i denne
tjenesten.
Ikke alle har klart å holde de nødvendige rammer. Disse har da måttet reise
hjem. Slik vil det alltid måtte være. Generelt må en likevel kunne si at de disiplinære problEm har vært svært små.
Det har vært en god moral i videste forstand.
Vi kom ned til sommeren. Dette er den
beste arbeidsperioden. Det ble lagt vekt
på forbedring av leirforhold og vedlikehold. Dette har lykkes, særlig på vedlikehold og materiellforvaltning er det gjort
en stor innsats på alle plan.
Militært sett ble perioden noe urolig
i den første tiden. Det ble derfor iverksatt en skarpere militær profil. Post-og
CP-tjenesten ble skjerpet, mobile CP-er
ble innført, og patruljetjenesten ble tatt
opp langs BLU E- LI N E og i fjellområdene.
All kjøring utenfor AO har blitt gjennomført med væpnet ekskorte. Tiltakene har
hatt den tilsiktede virkning. Det har vært
god kontroll med virksomheten i vårt AO.
Episodene har vært relativt få og under
kontraI.
I vår periode har det vært en jevn tilflytting til AO. Dette har medført et betydelig press på de hus vi disponerer. Det
er rimelig at befolkningen får tilbake sine
hjem. En viss forflytning har derfor vært
nødvendig. Dette må den enkelte godta
-det er for befolkningens del vi er her.
NORBATT XI har løst oppdraget. Til tider
har det røynet på, vakt og patruljebelastningen har vært stor. Avdelingene har
vist den nødvendige forståelse og disiplin
som det kreves i FN's tjeneste.
Alle har sikkert fått en rimelig innsikt
og forståelse av problemene i denne del

av verden. Jeg håper at dette har gitt
grunnlag for en fast overbevisning om
nødvendigheten av også et sterkt nasjonalt forsvar. Dette til vern om vår egen
fred og frihet-en
daglig selvfølge i Norge-men
et savn og en lengsel her nede.
Måtte Norge også i fremtiden ha økonomi, politisk vilje, og sist men ikke minst,
frivillige for innsats i fredens tjeneste hvor
i verden det måtte være.

familie og venner. Jeg håper også at varige vennskapsbånd er knyttet under tjenesten.
Til lykke med fremtiden.
Og til NORBATT XII: "God vakt".
Martin Hjelmervik Ness
Oberst/ Bataljonsjef

NORBATT er en komplisert og mangslungen organisasjon. Når vi nå står på
fallrepet finner jeg det derfor ikke riktig
å fremheve noen avdeling eller person
spesielt. Dette ville være direkte urettferd ig ovenfor de andre. Alle har hver på sitt
felt gjort et ærlig arbeid og god innsats.
Jeg takker derfor alle for en meget
god innsats for Libanon og for FN. Alle
har vært verdige representanter for NORG E og vårt nasjonale forsvar.
Jeg ønsker alle en sikker tur hjem til
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-Vi kan
kompaniet
Starten på kontingent XI i NORMAINTCOY var preget av store og mange prosjekter for å forbedre arbeids- og boforholdene i Camp Scorpion, hvor NORMAINTCOY holder til. De fleste prosjektene ble iverksatt basert på initiativ som
var tatt allerede i kontingent X. For å
nevne de viktigste: Fullførelse av og innredning av prefab for Replagtroppen,
restaurering og innredning av den gamle
PX (som brant ned i november 1982),
planering av nytt parkerings- og verkstedsareal for Replagtroppen, full utvendig oppussing av samtlige prefab og hus,
fullstendig ominnredning og oppussing
av prefab 1, 2 og 3, nytt lagerbygg for
Lagertroppen (Rubbhall), nybygg i tilknytning til bilverkstedet, nytt kontorbygg
for Kjt troppen og planering og legging
av ca 2500 m2 asfalt. Mens dette skrives
pågår arbeid med drenerings- og avløpssystemet i leiren samt utvidelse av befalsmesse og bygging av rom for Radio Scorpion. Videre pågår oppsetting av et 2
meter høyt gjerde og bygging og installasjon i nytt aggregathus for å gi bedre
strømforsyning i leiren.
Det er sikkert mange med meg som
ifra tid til annen skulle ha ønsket at ikke
alle prosjektene var satt i gang omtrent
samtidig. Men takket være en helhjertet
i nnsats fra alle og adskillige dagsverk
nedlagt utenfor den alminnelige arbeidstid spesielt i week-end'en, kan vi nå se
tilbake på et resultat som vi alle kan være
stolte av. Våre etterkommere som står foran en vintersesong med regn, kulde og
blåst, vil ha langt bedre forhold å "overvintre" under en det tidligere kontingenter har hatt.
Det som gledEr meg mest som kompanisjef for et verkstedskompani, er at
primæroppgaven vår i UNIFIL ikke har
lidd nevneverdig under de forannevnte
forhold. Faktum er at på de fleste fagområder så har produksjonen gått markert
fram. Riktig nok så har våre menneskelige
resurser blitt øket i denne kontingenten,
men mye tyder også på at faglig ligger
kvaliteten På.et meget høyt nivå. Det gode
resultat rent faglig kan nok også føres
tilbake til at vi har fått nyte godt av innsatsen på bygningssiden vi også. Jeg vil
imidlertid tillegge en ypperlig ledelse fra
troppsbefalets side og en innsatsvilje og
entusiasme fra mannskapenes side, som
ligger langt over det en kanske kunne
forvente, hovedæren for det gode resultat.
Selv om vi her i Tibnine ikke har merket noe særlig til urolighetene og krigen
i og omkring Beirut, så har vi likevel fått
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verksted~ent

The Ballad
of Chateau
By
DOM
Its lonely up on chateau where the
unmos have to go.
With the castle up above you and
the Litani flowing below.
Do you know it? Have you been there?
Did you ever feel the bite
of the breeze that blows across it
especially in the night.
Now the shelter, it would'nt shelter
hens on a cold and windy day.
And what the water situation is at any
time is very hard to say.
But the toilet, it is sited with
tactical precision
in the middle of a number one you
can make a virep decision.

føle og se virkningene blant sivilbefolkningen. Spesielt er det økte innslag av
sivile i vårt område markert. Sivilbefolkningen legger ikke skjul på at de tillegger
UNIFIL æren for at området er et av de
få steder i Libanon hvor det er noenlunde
fredelige forhold. De benytter også en
hver passende anledning til å fortelle at
vi er fortsatt sterkt ønsket i området.
Dette mener jeg at vi kan ta som tegn på
at ett av de viktigste mål for U NIFl L er
oppfylt. At vår innsats ovenfor sivilbefolkningen som verkstedsavdeling, er satt
pris på har vi mer en en gang blitt minnet
om. De uttalelser og takkehilsninger kompaniet har fått etter utførte brannslukkninger, bergningsoppdrag og andre reperasjons-eller hjelpeoppdrag vi har utført for
sivilbefolkningen er ofte overstrømmende.
Ja, faktisk slik aten kan lure på om vi kan
leve opp til det ryet en har opparbeidet
seg.
Når det nå går mot slutten av denne
kontingenten vil jeg benytte anledningen
til på denne måte å få takket hver enkelt
av dere som har deltatt i NORMAINTCOY
XI for en helhjertet innsats. Både denne
innsatsen og oppførsel ellers gjør at vi
trygt kan overlate kompaniet til neste kontingent, i forvissning om at det som gjøres
kunne er gjort.
P. Chr Bergflødt
Sjef NORMAINTCOY

XI

And I'm thinking of you Mary as 1m'
sitting on that stool.
Are the children OK is the young lad
going to school.
Well he had better educate himself or
he'lI finish like his dad
counting jeeps from out the long drop,
and the grey ones are Haddad.

And I,m thinking of the unmos that
are down in Naharia
Iying, near naked on the beaches and
swimming in the sea.
Are'nt they the lucky fellows, standing
by the rec house bar
trying not to sound to foolish as
they drink their tax free jar.

And now its getting dark on chateau
the sun is sinking low.
It will soon be time for dinner there
can't be long to go.
Sure a little drop of whiskey would
hardly go amiss.
My God, another violation in the
midd le of a piss.

Its very late on chateau now, its almost
time for bed.
And the things we have'nt said tonight are
the things left best unsaid.
So 1'11dreaming of you Beaufort and the
men that died up there.
You'lI be remebered in a minute, in an
unmos simple prayer.

Soga om NORBATT
Etter som tida gjekk, fann karane seg
vel til rette i det nye landet, og rekna det
etter ei tid meir og mindre som sitt eige.
Granat-Torfinn heitte ein av småhovdingane i Stabsflokken. Han fekk dette
namnet avdi han plukka granater og bar
dei som andre folk bar vedskier. Han satt
på haugen sin omlag midt i landet, og var
ikkje lett å få i tale. So tagal var karen
at Vosse-Kurt og Biri-Finn ofte måtte
smørje han med både mjød og flugesopp
for å få dei svar dei ønskde seg, og s;3leis
det dei trong til ymse arbeid som flokkane skulle gjere. Men ein dag ville Torfinn fare til jødelandet og sjå på frillene
der og smake på mjødet deira. Og det
gorde han. Eine dagen, medan han låg
nedmed ein dam der folk lauga seg, vart
han trøyt og ville kvile. Og svevnen tok
han. Då han vakna nokre timar seinare,
var både timeglaset, skillingane og det
meste av kleda hans stol ne. Svart i hugen
og mest naken måtte han vandre gjennom folkehopen for å kome heim til hærberget sitt att.
Nokre av flokken tok til å verte vaksne
og fyllde runde år den sumaren. Då vart
det haldne gilde blot. Såleis vart det
halden ei stort blot då Tore Feltskjær
runda halve hundreåret. Under blotet hadde Eirik Hallhovding ordna det så, at
Tore fekk tale med husfrua si. Då var han
grann og fin i målet og var godlynt og
smilande. Men han var ikkje det, feltskjæren, etter som blotet held fram fra-

XI held fram

m.etter morgonen, og vakthovdingen til
sist måtte ty til harde ord for å få han
til å holde fred.
Ei natt vart krigarane skremde. Med
eit kom det nokre Katuska-piler fykande,
og landa like attmed dei. Alle fann då
fram brynjene og hjelmane sine og fylka
seg til strid. Det vil seie, ikkje alle. Hovdingen i A-flokken låg og snorka og søv.
Eirik Hallhovding rota rundt og fann
korkje brynja eller hjelmen sin, og storhøvdingen vandra rundt i OPS-hola i
berre nattserken.
Men Jon samla Stabsflokken rundt seg
på ein stad dei kalla Steinmyra Den lå
berre nokre alen ifrå der Katuska-pilane
hadde ramla ned. Han tala alvarsomt til
flokken sin og fortalte kor farlege slike
piler var. Deretter baud han dei å gjøyme
seg i gaupeholene sine. Der vart dei resten av natta. Også dei fastbuande der i
staden ønskde å gjøyme seg i gaupehøl.
Dei hadde også hatt fine hoier, men dei
hadde Arne Kvart latt rive ned, så no stod
dei der, rådville, og visste ikkje kva dei
skulle gjere.
Men etter nokre dagar, vart det igjen
fred i landet. Og ettersom flokken no
hadde vore i landet omlag halve tida,
skulle dei få ei utmerking som skulle
minne dei om denne tenesta. Då skulle
øvste hovdingen, William Ire, vitje dei
og det skulle haldas ei stor fylking. Flokken fekk mange lovord om denne fylkinga, men då det kom fram ein flokk kvit-

kledde krigarar med langski på føtene,
då rista hovdingen på hovudet og tenkde: "Vel visste eg at desse vikingane
var noko for seg sjølve. Men om dei no
ikkje var i stand til å lese primstaven, så
borde dei kunne kjenne på skinnet sitt
at det no er sumar, og ikkje vinter og
frost"

Norge-aften for druserne
NORBATT XI satser aktivt på å gi sivilbefolkningen informasjon om Norge og
nordmenn. Og i denne forbindelse inviterte man druserne i Ebel es Saqi til en
Norge-kveld i befalsmessa.
Kvelden ble absolutt en suksess, hvis
vi skal gå etter gjestenes uttalelser. Det
bl~ også holdt taler av både nordmenn og
drusere, hvor det ble lagt vekt på hvor
viktig det er å samarbeide her nede. I
programmet inngikk fremvising av to filmer fra Norge, den ene viste hvordan vi
lever i hele Norge, og den andre var en
film om vinter-aktiviteter
hjemme. Det
ble naturlig nok mye skigåing, noe som
ikke er så kjent for våre venner på disse
breddegrader. Etterpå ble det servert kaffe og vafler-det
tok ikke lang tid før
fatene var tomme.
Under tilstelningen var det alltid blide
Hassana Mossa Ibrahim som var tolk.
Hun fikk også som takk for sin hjelp,
overrakt et NORBATT-krus av major Erik
Rakfjord.
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JALLA-STAFETTEN

T

Det har vært forholdsvis lite idrettsaktiviterer i den siste tiden.
Arsaken til dette er at mange har
vært på leave. Det har vært avviklet
noen terrengløp og ett stafettløp.

Dessuten har vi deltatt i UNIFILmesterskapet i infanteriløp for lag,
og det var ingen liten kraftanstrengelse.

Onsdag 14. september ble den populære Jalla-stafetten arrangert. Det deltok åtte lag, og mange hadde satt seg
som mål å vinne. Men atter en gang
viste v/k Harkestad og gutta fra 4-3
resten av bataljonen ryggen. Det er nå
blitt en vane at KPST i A hevder seg i
toppen. De har vunnet begge stafettene
hittil, og stiller som favoritter til de to
siste stafettene.

INFANTERI-LØPET

Noen av NORBATT-deltagerne
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i

infanteri-konkurransen

som ble arrangert

i

DUTCHBATT.

DUTCHBATT var også i år arrangør av
UNIFil-mesterskapet
i infanteriløp.
NORBATT stilte med to lag, hvert lag
med seks mann. Vårt eget infanteriløp
ble lagt til grunn ved uttakene, selv om
disse to løpene er forskjellige. De har
nemlig det til felles at det er ca 12 km
løping på begge. I UNIFil-mesterskapet
var det lagt inn syv forskjellige øvelser
med varierende vanskelighetsgrad.
På
grunn av kommunikasjonssvikt
fikk vi
desseverre ikke informasjoner om arrangementets art før vi møtte opp hos
DUTCHBATT. Men dette er ingen unskyldning for at vi ikke vant. Det startet
tilsammen 21 lag. Vårt 1. lag var heldige
og trakk start-nummer 20. Imidlertid var
vårt 2.lag uheldige i det de trakk startnummer 1. Konkurransen begynte med
ca to km løping frem til første stasjon
som var trillebår-kjøring. I hver øvelse
var det fem på laget som telte. Det ble
trillet sandsekker ca 40 meter, hvor de
deretter ble kastet av, og så var det å
kjøre tilbake til utgangspunktet. Begge
lagene våre klarte seg bra på denne stasjonen. Etter ca to km løping var det en
ny stasjon. Her skulle det bæres ti jerrykanner fra en lastebil til en annen-over
en planke som var lagt mellom bilene.
På denne stasjonen gikk det også bra.
Vårt 1. lag brukte bare 17 sek. Neste
øvelse var hinderløype. Her klikket det
fullstendig for 2. lag. Heldigvis var det
såpass god tid til 1. lag skulle stille til
start at de fikk fulgt med rundt i løypa,
slik at de kunne lære av andres feil. Vårt
1. lag startet bra, men en liten klikk mot
slutten kostet dem ca 3 min. Etter en
drøy bakke var det fjerde stasjon, hvor
det var båre-bæring over ca 300 meter.
Her skulle fire mann bære fem mann, og
det ble skiftet for hver 50 meter. Dette
var en hard stasjon, men begge lagene
gjorde en glimrende innsats. På femte
stasjon var det tauklatring. Først måtte
det klatres fire meter rett opp og videre
tyve meter bortover langs tauet, for så å
fire seg ned igjen. Altså en meget hard
kraft-anstrengelse. Første mann på 2.
lag var korp. Teigstad som kom fint over
helt til han skulle fire seg ned,-'men så
glapp han taket og datt i bakken. Han
landet delvis på ryggen og hodet, men
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Menig
Knut
Andreassen
1.
3. Menig Svein
Korp
21.
6.
5.Teigstad
12.
14.
3.
3.
TrygveOlav
Serck-Hansen
Gustavsen
1. Egil
Zachariassen
STAFETTEN
4.

var:
T-LØPET
21. hardhausen han er fullførte han
som den
TATER
likevel resten av konkurransen i fin stil.
Vårt 2. lag fikk her 20 straffe-minutter i
tillegg (fem min. for hver som ikke klarte
å komme over og lande på beina). Det
gikk bedre for 1. lag som bare fikk fem
straffe-minutter i tillegg. På denne stasjonen fikk vi også gleden av å se vinnerlaget i aksjon. De fikk alle mann over på
bare 2 min. og 40 sek. De var som apekatter i tauet. På sjette stasjon var det
håndgranatkasting. Før siste stasjon som
var skyting, hadde løperne en hard
motbakke. Her ble de siste kreftene
tappet, og de hadde ikke mye igjen når
de tok til med skytingen. Skytingen gikk
bra for begge våre lag, til tross for at de
måtte skyte med helt ukjente våpen.
DUTCHBATT hadde lagt frem sine egne
våpen, som måtte benyttes av samtlige
lag. Heldigvis fikk de fem prøveskudd
for innskyting, men desseverre fikk de
dårlig anvisning. Alt tatt i betraktning
var det en fin konkurranse, og vi er godt
fornøyd med vår plassering. Med tanke
på hva de andre lagene hadde fått av
anledning til å trene på forhånd, var det
en bra prestasjon av vårt 1. lag å få fjerdeplass. DUTCHBATT hadde trent i løypa
i fem uker, og i de to siste hver eneste
dag. Vi nevner også at vårt 1. lag hadde
nest beste løpetid.

13.
..
Klasse
Il2.
7.
4.
Klasse
IV
10.
KfasseKlasse
6.2.TR/KP
9.
11.
7.
2. IlV
8.
10.39
1.
BNST
BNST
10.12
15
H.
Sandnes
Cato
Jakobsen
10.01
min.
11.18
10.50
95
6
21.54
4
1.
Geir
Gåstad
10.29
9.50
25
Tom
20
25
Henrik
H.
Skaiå
11.58
17.11
10.31
16.08
Reidar
15
Halvorsrud
17.37
Arne
Roald
Rendalen
Sølvi
11.38
17.32
kRenna
BNST
17.25
25
14
Ole
Zachariassen
10.34
10.39
20
15
9.34 IKP
25
17. Jørgen
NORMAINTCOY
Paul
Bøe
19.00
10
10.07
Ivar
Harald
Støen
Hildre
10.47
10.50
14
13
Knut
8
Andreassen
19.09
18.23
19.07
12
18.15
1.TR
BNST
13
11.08
7
Sørdal
19.38
18.48
11
Steinar
Johan
Ofstad
Aarebukt
22.00
22.35
20.05
HGR/STKP
KPST/KP
1.TR/KP
AHarkestad
A
Lars-Tore
MEKTR/KP
A
KPST/STKP
KPST/KP
10.44
HGR/STKP
25
17.46
AA
A 10.43
NORBATT
IlSEPTEMBER
Henrik
Sandnes
KPST/KP
17.35
20
PITR/STKP
KPST/KP
A
1.TR/KP
HGR/STKP
2.TR/KP
2.TR/KP
PITR/STKP
PITR/STKP
KPST/
2.TR/KP
KPST/KP
A Klasse
SBTR/STKP
Mæland
BA
Pål
RogneRenna
B
og
3.TR/KP
BAA
Terje
Johan
Wie
Claus
Poger
Torgeir
Serck-Hansen
Paulsen
Sandnes
AKlasse
PITR/STKP
Svein
Atle
Tangnes
PITR/STKP
p.
Oluf
Holmvaag
p.
3.
FRA
Geir
Utgaard
2.
1. 2.TR/KP
SANTR/STKP
.11.54
11 AA
4.
5.
Klasse
IVJALLARESULTATER
FRA
PI-HØYDEN
1.
RUNDT
1.
min.
1.

III

min.

RESULTATER
1. DUTCHBATT I
2. FRENCH INF. COY
4. NORBATT I

Ikke bare skitne underbukser ...
Depotet er ikke bare sure sokker og
skittent undertøy. Mange tror nok at
depotet bare skal forsyne mannskapene
med rent tøy, men det er ikke engang
halvparten av tjenesten. Alt materiell
unntatt deler til sambandsutstyr og bilve rkstedet går gjennom depotet. Kvartermester er kaptein Leif Boye- Erichsen,
og materiellforvalter
er løytnant Age
Rolland. Materiell- og regnskapsfører er
kaptein Arne Rendalen som har løytnant
Geir Brendmo som assistent. Depotet er
også bemannet me tre soldater, som
alle trives bra.
Materiellet blir for det meste rekvirert
fra Naqoura, og det går transporter opp
hver uke.
Byttetøyet blir vasket i Harris, og hver
uke sendes over 1400 kilo skittentøy til
Harris. Hver uke vaskes over 2000 håndklær og nesten like mange strømper.
Karene på depotet får inn håndklær og
laken som er brukt til mye rart, vi kan jo
nevne at laken skal ikke brukes til gulvvask, og håndklær er heller ikke beregnet
til våpenpuss.

Den glade depotgjeng.
fra venstre
assisterende
materiellog regnskapsfører,
løytnant
Geir
Brendmo. Jon Sigvard Hasåsmyr. kvartermester.
kaptein Leif Boye-Erichsen.
og Kenneth Davanger.
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ADVARSEL!
VI KOMMER
Til alle slektninger, venner og bekjente av personell i den norske FNstyrken.
Dette er en uoffisiell advarsel for å
forberede dere på den forestående tilbakekomst for Ola FN-soldat, som snart
har fullført sin fredsbevarende tjeneste i
Libanon, Midt-Østen.
la det være kjent at han igjen skal tilbake i deres midte.
Vær snill å behandle ham pent, og
husk hvordan han engang var. Godta at
visse forandringer har funnet sted i hans
karakter. Det er ingen grunn til panikk
om dere oppdager en del nye sider ved
denne fredsbevarende karakter. Alle som
gjør tjeneste her nede har de samme
symptomer. Bortsett fra tegn som nervøse, ukontrollerte bevegelser og stadig
blunking, vil følgende ting være med på
å identifisere den hjemkomne:
1. Når han skal skru av lyset om
kvelden strekker han seg og skrur ut
pæren.
2. Før han går til sengs om kvelden
vil han forsikre seg om at skytevest og
hjelm er i nærheten.
3. Om han har opplevd en som-
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merkontingent vil han den første tiden
passe på aldri å være mer enn noen få
meter fra nærmeste toalett. Toalettdøren lar han stå på vidt gap for å unngå
den verste klorstanken.
4. Tennene børster han i Johnny
Walker eller Bacardi fordi han ikke stoler
på vannet.
6. Ser han ei bikkje uten halsbånd
begynner han å løpe mens han hyler
rabies. Er han bevæpnet skyter han uten
forvarsel.
7. Før han tar på seg støvler eller
sko tømmer han dem for eventuelle
skorpioner eller andre krypdyr. Han dreper med frykt i blikket og uten nølen
ethvert kryp definert som insekt.
8. Når han er ute å kjører kommer
him til å banne og skjære grimaser til
andre førere. Hornet bruker han konstant.
9. Når han drar på arbeidet om
morgenen tar han en rull toalettpapir
med.
10. Når postmannen har med brev
oppfører han seg fullstendig ukontrollert
av glede.
11. Ser han en sivilkledd dame pas-

sere blir øynene store og runde og hodet
dreier 180 grader.
12. Han kommer til å prute i enhver
butikk han kommer inn i. Ingen pris
synes å være lav nok.
13. Nevn aldri ord for ham som
UNIFil, NORBATT, NORMAINTCOY
eller NORCO. I såtall vil dere oppdage
sider ved ham dere aldri tidligere har
kjent.
14. Spør dere ham om hvor mye
penger han har lagt seg opp under oppholdet, vil dere se ham forandres fra en
stor sterk mann til en gråtende unge uten
kontroll over seg selv.
15. Når han skal legge seg om
kvelden leter han febrilsk etter myggnettet, og myggspiralen tenner han som
en ren refleks.
KORT SAGT ... Han er litt endret. Ønsk
ham allikevel velkommen hjem med åpne
armer, tålmodighet og forståelse. Etter
noen måneders hvile med normal kost,
frisk luft og kjærlig omsorg er det sannsynlig at han langsomt finner igjen sitt
gamle jeg, slik dere husker ham fra dengang for seks-eller tolv måneder siden.
Til lykke med hjemkomsten ...

o

Min hilsen gar til...

Espen Fagerholdt, Tønsberg
Sanitetstroppen Stabskompaniet
Hei mamman og pappan min.
I dag er det ca. to måneder til dimmisjon. Jeg gleder meg stort til å komme
hjem. Jeg håper dere har maten klar. Hva med en flaske rødvin, en mør pepperstek
en sterk djevelsasus og en fyldig salat? Det skulle smake.
Hilsen Nusser'n

løytnant Anny Skrede, Voss
Sambandet Stabskompaniet
Helsing til familien på Jølster og til
arbeidskollegaer på Voss.
Eg har det bra og trivest.

løytnant

lars Aulo Skarås, Skien

Bataljonstaben
Hilser til alle i Skien og på Moi. Fryser
hver natt. Når jeg kommer hjem ønsker
jeg får-i-kål.
Kos til Bård.

Fenrik Hans Kristian løken,
Hillestad
KPKO Stabskomapniet
Min hilsen går til Heidi i Rakkevik,
familien hjemme i Hillestad og ellers til
alle mine venner hjemme i Norge. Jeg
trives godt. men gleder meg selvfølgelig
til å komme hjem i november.

Kjell Arild lycke, Skiptvedt
Stabstroppen Stabskompaniet
Sender de beste hilsener til min kone
og tre barn, venner og kjente og resten
av familien. Jeg har det bra, men som
man sier: - Borte bra, men hjemme best.
Vi sees snart.

Kaptein Magnus Bjartan, Steinkjier
Bataljonstaben
H ilsen til alle hjemme i Steinkjer. Spesiell hilsen til Weronica. Har det fortsatt
bra.
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Norbatt XI har fått sin FN-medalje
Mannskapet i NORBATT XI har nå
også fått sin FN-medalje. Mange
føler det nok som første etappe er
unnagjort. og at tiden til dimmisjon
nå går fort.
Medaljene ble overrakt av Force
Commander. general Willia'm Callag han. under medaljeparaden 31.
august.
Medaljeparaden var i følge gjes:tene meget bra og underholdende.
og "arrangementskomiteen"
hadde

lagt ned et godt forarbeid - vi må
si at paraden gikk prikkfritt.
Etter at general Callaghan hadde
delt ut medaljen til representanter
fra de forskjellige kompaniene. var
det et lett program. Første innslag
var skieksersis med full norsk vinterkamuflasje - unektelig litt malplassert i det libanesiske støv- og sandklima. Men innslaget slo like fullt
an. og utøverne skal vite at de ikke
svettet bort forgjeves.
Hundetroppen fikk også slippe til
med sine toppdresserte hunder. og

det ble demonstrert anholdelse med
hjelp av hund. Selvfølgelig forsøkte
den mistenkte. forøvrig var det MPsjefen. å stikke av. men det skulle
han ikke gjort. Narkotikahunden
Arak fant uten problemer narkotika
som var gjemt i en bil. han fikk også
vise seg litt i hinderforsering.
Som en avslutning på selve paraden ble åtte år gamle "Ferrox".
tjenestegjørende
i hundetroppen.
overrakt
FN-medaljen
av oberst
Martin H. Ness for 11 kontingenters
tjeneste.

I

17

General William Callaghans tale til
NORBATT XI på medalje-paraden
Det er en stor ære for meg i dag på
vegne av FNs generalsekretær å få overrekke UNIFil-medaljen
til NORBATT.
Medaljen er en takk fra alle fredselskende
mennesker i verden for de anstrengelser
dere gjør for å skape fred i denne problemfylte delen av verden.

Jeg vil spesielt takke de som arbeider i
bakgrunnen, mekanikerne, kokkene, sambandsstaben, saniteten og de andre som
må til for at bataljonen skal kunne utføre
sitt arbeid effektivt. En avdelings suksess
avhenger i stor grad av forsyningsstøtten
den får av sine egne ressurser.

På denne spesielle dagen vil jeg få
uttrykke min takk og beundring over
den profesjonelle og effektive måten dere
utfører deres arbeid.

Jeg vil også nevne den norske støtten
vi har· i UNIFlls hovedkvarter. Jeg vil
takke den norske kontingentsjef, oberst
Erling Hoem, og de andre norske offiserene i staben som arbeider for å støtte
bataljonene som er ute i felten.

Ettersom utvidelsen av NORBATT
skilte bataljonen fra de andre avdelingene
i UNIFl l, ble den operative siden og
forsyningsfunksjonen vanskeligere. Vi må
poengtere de vanskelighetene og farene
dere møter i utførelsen av deres oppdrag,
og jeg er klar over at deres fredsbevarende arbeid her ikke har vært uten problemer. Uten å ta hensyn til problemene
og farene har dere hjulpet styrken i å
utføre sitt fredsoppdrag. Ved kontinuerlig
patrblljering OP- og CP-tjeneste har
dere bidratt til å holde UNIFlls nordøstre
seksjon rolig. Jeg er imponert over den
gode kontakten dere har klart å få med
lokalbefolkningen. Det er viktig for UNIFl l å hjelpe sivilbefolkningen
med å
skaffe til veie det nødvendige av hva de
behøver, og NORBATT har alltid vært
imøtekommende på dette feltet.
Til bataljonsjefen, oberst Martin H.
Ness, vil jeg offentlig
uttrykke min
takknemlighet og respekt for den måten

Mektroppen
Den enheten som vi kanskje forbinder
med mest "action" i NORBATT, er Mektroppen i KP A. Som troppsjef It. Bjørn
Tore Solberg sier:-Vår
oppgave er å
være der det skjer.
Med åtte PPK'er og 50 mann kan også
troppen hevde en ganske stor tyngde.
- Selv om vi har en hard vaktbelasting, er tjenesten varierende for mannskapet, sier It Solberg.
- Karene er godt motiverte og jeg er
meget fornøyd med troppen.
Vi andre har lagt merke til den avdelingstolthet som mannskapene i Mektroppen har.
Mektroppen bemanner posisjoner foruten å drive ren patruljetjeneste. Vi har
soldater på sjekkpost 4-2 A, OP 4-2 D,
tellepost 4-2 B, OP 4-2 Foxtrot, OP
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Jeg vil også benytte anledningen til,
på vegne av UNIFil, å uttrykke takk til
våre kolleger i lebarmy og til gendarmer~et for deres samarbeid og støtte. Vi
stoler på dere i utførelsen av vårt oppdrag.
Til alle moukhtarene og representanter
for de lokale myndigheter vil jeg også
uttrykke vårt takk for samarbeidet vi har,
og jeg ser frem til fortsatt samarbeid og
støtte fra sivilbefolkningen.
han har ledet bataljonen i dens utførelse
av oppdraget. Jeg er klar over at bataljonens suksess ikke avhenger av sjefen
alene, og jeg vil også få takke hele staben
og NORBATTs soldater for deres uselviske innsats for fredens sak i SørLibanon. Deres innsats og arbeid har i
aller høyeste grad hjulpet hele UNIFIL.

Til NORBATTs personell ønsker jeg
at suksessen fortsetter, og jeg håper at
dere vil se tilbake på FN-tjenesten med
stolthet. Dere har alle fortjent deres
medalje, og dere skal bære den med
stolthet og verdighet.
Takk for innsatsen-det
har vært en
glede å ha dere under min kommando

er der det skjer!
4-5 pluss at vi har sjekkposten i Bourhozkrysset, forteller Solberg.
Karene i troppen er forlagt i hovedkvarteret bak transporten i Ebel es Saqi.
i lagsleiren ved 4-2B og ved OP 4-5.
Mektroppen er i aller høyeste
en beredskapstropp.

grad

- Vi er involvert i tre beredskaper
utenom beredskaps-gradene i NORBATT.
En alarm betyr at vi skal rykke ut med to
vogner med minimum ett befal og to
mann på hver vogn for raskt å forsterke
egne posisjoner samt blokkere veier i
tilfelle fare for angrep eller hijacking.
Som regel tar det ikke mer enn få minutter til vognene er på vei.
Ved en annen alarm er vi pålagt å
stille fire vogner, som vi bemanner med

32 mann. Denne styrken kan settes inn
i vårt eget ansvarsområde, eller vi kan
bli avgitt til hele UNIFlls
operasjonsområde under ledelse av de forskjellige
bataljoner eller UNIFil OPS.
Den tredje styrken kan settes inn hvor
som helst i Libanon.
- Ingen problemer med å få tiden
til å gå?
- Ettersom vi er såpass hardt belagt
med vakter, og i tillegg kjører hardt på
vedlikehold, er lediggang et fremmedord.
Men jeg tror ikke det er mange som
klager på at det er mye å gjøre.
løytnant Solberg er forøvrig blant de
befal som har fått rekap, og flere av soldatene i troppen har også søkt. Mektroppen har forøvrig vært kjent for sine
"su per - rekaper".

Omtrent slik kan det være når mektroppen
rykker ut. Bildeserien viser utrykning, på
vei inn i stilling og ute i stilling.
På bildet
nederst til venstre sitter Jan Oskar Grefsrud
(til venstre) og Hans Petter Solvei: Ved mitern står Frank Johnsen. Vognkommandør
er fenrik Trond Kongrød.
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Fellestrekk hos dagens jøder
Av oberstløytnant
Egil Selvaag

Og sabbaten begynner fredag kveld ved
solnedgang, og avsluttes lørdag kveld
ved solnedgang.

Mannen religiøst ansvarlig
Det er mannens plikt å ta seg av det
religiøse liv. Han er den ansvarlige.
Han og sønnene går fredag kveld i
synagogen. Kone og døtre kan også
være med. Men de kan ikke følge med
inn i selve synagogelokalet. Det er kun
forbeholdt
menn. Kvinnene
har sin
plass på galleriet eller i et tilstøtende rom.

Klesdrakt
I forrige nummer av Blue Beret
skrev oberstløytnant og prest Egil
Selvaag ved verkstedkompaniet i
Tibnine en artikkel om bakgrunnen
for jødedommen. I dette nummeret
tar han for seg likheter dagens jødedom.

i

DAGENS JØDEDOM
Hvordan praktiseres jødedommen
dag? Det lever ca. 16 millioner jøder
verden. Av dem bor ca. 3,5 millioner i
Israel. Det er naturligvis vanskelig å
tale generelt om jødisk praksis, da det
kan være store variasjoner både geografisk og innenfor enkelte jødiske samfunn.
Men visse fellestrekk kan man finne.
Det gjelder f. eks. den jødiske kalender
som nå er kommet til år 7543 etter verdens skapelse.

Jødiske fester
Det gjelder likedan de jødiske fester.
De er felles for alle jøder. De tre virkelig
store religøse høytider er Pesach (påsken) til minne om utgangen av Egypt
under Moses, det er løvhyttefesten til
minne om hvor elendig de bodde under
de 40 årene i ørkenen, og det er høsttakkefesten (pinsen) som er en takk for
årets første avling. Ellers er det et utall av
høytider og fester. Men mest sentralt
står dog sabbaten, den syvende dag i
uken. Sabbaten er omgitt aven rekke
forskrifter. Man skal ikke arbeide på sabbaten. Det har ført til en del problemer i
vår tekniske tidsalder. Med arbeid forstås
slikt som å tenne en fyrstikk, skru på en
lysbryter, slå på eller av radio og TV,
eller det kan være å trykke på heiseknappen. Alt dette er forbudt på en sabbat.
Derfor er det også forbudt å røyke på
sabbaten. På hotellene innstilles heisene
slik at de går kontinuerlig opp og ned
og stanser automatisk ved hver etage.
I hjemmene innstalleres autom atiske ur
som kobler av strømmen og kobler den
til ved på forhånd innstilte klokkeslett.
Maten forberedes før sabbaten begynner.
20

Ettersom det er mannen som har de
religiøse plikter, vil det også være mannen
som må overholde de viktigste regler for
klesdrakt. Først og fremst må han tiltildekke sitt hode. Gud er så hellig at en
kan ikke stå utildekket fremfor Gud. Derfor bærer så mange jødiske menn kallott.
Vi ser det på gutter, på soldater og på
menn i alle aldre. Noen bærer hatter. En
kan vel si at hodeplaggets størrelse øker
med mannens religiøse engagement.
Under bønn kan han i tillegg dekke seg
med et bønnesjal. De mest ortodokse vil
også bære lange frakker. En vil også se
at de lar skjegget vokse. Det står i 3.
Mosebok at mannen ikke skal klippe
sitt skjegg kort. Det har ført til at noen
lar noe av håret fremfor ørene vokse, så
de henger i lange lokker. De vil nemlig
ikke risikere å klippe noe av skjegget
samtidig som de klipper håret. Kvinnen
skal kle seg sømmelig. Det vil si at de
bør ha kjoler med halvlange armer. Kjolene bør dekke knærne. Når en kvinne
gifter seg, skal hun klippe håret. Siden
vil hun så gå med skaut eller med parykk.

Matforskrifter
Det er kjent at jødene ikke spiser svinekjøtt eller blodmat. Mindre kjent er det
kanskje at de heller ikke spiser skalldyr.
Alt dette er urent for jødene. Men de kan
ellers spise kjøtt bare det er slaktet på
rett måte. Det må være "kosher". Det
vil si at dyret må ha blødd i hjel. Det
slaktes ved at hovedpulsåren skjæres
over, såkalt sjekting, og så dør dyret når
blodet renner ut.
Et annet komplisert kapittel i deres
matforskrifter er påbudet om absolutt
skille mellom kjøttmat og melkemat.
Det må ikke forekomme at en på samme
bord har produkter som stammer fra
melk, smør, ost etc. og så har noe av
kjøtt. Derfor vil en i praksis kun få melkemat til frokost. Til lunch og til middag
vil det være kjøtt. Den som ønsker fløte
i kaffen etter en god peppersteik, vil ikke
kunne få det på et jødisk hotell. Det er
såpass strengt med dette at egentlig
skal ikke en tallerken som brukes til

melkmat, benyttes til kjøtt. Det skal være
to sett dekketøy, kniver og gafler. Jødene tar gjerne et glass vin til sin middag.
På fredag kveld, ved selve sabbatsmåltidet, skal det være vin til maten. Askese
og faste er ikke noe som preger den
jødiske religion. De tar imot livets gleder
uten å lage problemer av det. Men en
dag i året har de totalfaste. Det er på
den store forsoningsdagen, eller Vom
Qippur, som den heter på hebraisk. Da
skql de smake hverken vått eller tørt på
et helt døgn. Den dagen er på en måte
folkets oppgjørdag med sin Gud.

Klagemuren
Men det lar seg ikke nekte at jødedommen preges av at templet er borte. Det
er ikke lenger noe sonoffer for synd.
Det er ingen øversteprest som kan tre
frem på vegne av alle. Det er ikke lenger
en Guds bolig i Jerusalem. Så har man
akseptert dette, og man har forsåvidt
gjort Klagemuren til sitt nye hellige sted.
Der bor nå Gud. Ikke noe sted kan man
komme han nærmere. Derfor er det av
kollosal betydning for jødene at de kan
ha adgang til Klagemuren. Den er så vel
religiøst som nasjonalt blitt et prestisjepreget symbol for hele det jødiske folk
verden over.

Hvem er jøde?
Til slutt skal vi se litt på hva som gjelder
for å kunne identifisere seg som jøde.
Det aller første er at du må være født
aven jødisk kvinne. Dersom mannen er
jøde, og kvinnen ikke jøde, så er ikke
barnet jøde. Men er du født aven jødisk
kvinne, er du jøde uansett hvem som er
far. Er du i tillegg gutt, må du bli omskåret på den 8. dag etter fødselen. Skulle
man ønske å gå over til den jødiske religion, er det anledning til det. Da må
en mann la seg omskjære. For kvinner
skjer slik overgang ved en neddykking i
vann. Svært mange kvinner går over til
jødedommen i forbindelse med ekteskap
med israelske menn, da det ikke er mulig
for en jøde å bli gift med en som ikke
er jøde i Israel. Det er viktig at disse
kvinnene går over til jødedommen, så'
deres barn kan bli jøder.
Hva man måtte mene og tro om den
jødiske religion; er det liten tvil om at det
nettopp er deres religion som har gjort
at dette folket er blitt bevart som et folk
gjennom alle århundrer, selv om det har
vært spredd over så godt som hele jordkloden. Fremdeles lever troen på at en
dag skal velsignelsen gå ut fra dette
folk til jordens ender og til alle folkeslag.
Og i det Nye Testamente heter det at når
jødene har tatt imot Jesus som sin Messias, da er endetiden nær. Da er verdens
tidsmål i ferd med å løpe ut.
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Populært a være
•
l Chebaa-group
Chebaa - landsbyen er blitt gitt en
slags mystisk aura. Og byen er ganske
spesiell i forbindelse med NORBATTs
operasjonsområde. Dette er den eneste
byen som NORBATT ikke kan ferdes
fritt til, ettersom veien går utenfor Blueline. Veien går gjennom et goldt steinlandskap, som allikevel er pent. Chebaa
ligger som kastet opp i fjellsiden, egentlig
er det vanskelig å forestille seg at det
det var mulig å bygge en by her. Men
Chebaa er verdens eldste smuglerby, og
er kjent over store deler av verden. I dag
er ikke mystikken så fremtredende, de
fleste av innbyggerne i byen livnærer seg
av fruktdyrking. Totalt bor det omlag
11.000 mennesker i området.
Kompani A har en egen Chebaa-group,
som er ansvarlig for vaktholdet i området.
Fenrik Rune Dahl fra Lena er NK sjef i
Chebaa, og han forteller at tjenesten i
Chebaa er veldig populær blant mann-

skapene. Det har nylig vært rotasjon, og
de nye som har kommet i Chebaa-group
stortrives.
- Selv om vi på mange måter er isolert fra NORBATT, er det likevel en spesiell følelse å få være her.
Soldatene bemanner OP 4-7 og CP
4-7 A, den siste ligger litt utenfor byen,
og soldatene ligger i en lagsleir like ved
sjekkposten. En gang i uken får mannskapet post og forsyninger fra NOR BATT.
Foruten OP- og CP-tjeneste har også
Chebaa-group patruljering og vakthold i
byen. Stort sett er det rolig, men noen
ganger kan temperamentet stige kraftig.
Forholdet til sivilbefolkningen er meget
bra, forteller fenrik Dahl-det
mangler
ikke på kaffeinvitasjoner.
Det er alltid stasjonert en hund fra
vakt- og hundetroppen, og hundeførerne
ser på Chebaa-oppholdet som en hyggelig aweksling fra tjenesten i Ebel es Saqi.

Hva gjør
egentlig MIO?

Hva gjør egentlig MIO? Vi vet hvem
han er, men vi er kanskje ikke helt sikre
på hva hans tjeneste egentlig går ut på.
Kaptein Odd Mørland, fra Furnes ved
Hamar, er Military Information Officer

(MIO).
- Hva er din oppgave i bataljonen?
- Jeg er bataljonens rådgiver når det
gjelder de forskjellige partene i og utenfor
AO. I tillegg skal jeg holde bataljonens
ledelse og S-3 orientert om situasjonen
her nede, og selvfølgelig er jeg bindeledd
mellom MIO i UNIFIL HO og bataljonen.
Jeg skriver jevnlige rapporter om situasjonen, samt at jeg leverer rapporter i forbindelse med spesielle hendelser.
- Kan du gi eksempler på din informasjonsvirksomhet?
- Det er min oppgave å ha oversikt
over innbyggertallet i landsbyene i AO,
ha up-to-date kart over området pluss at
jeg hele tiden må analysere situasjonen.
Som M lOer
jeg også bataljonens
sikkerh etsoffiser.
Mørland
er
NORBATTS
"James
Bond", og han har nok å gjøre. I følge
ham selv går dagene unna, spesielt rapportskrivingen tar mye tid.
Ellers kan M IO ofte observeres med
sitt kjære fotoapparat, og vi tipper han
har NORBATT XI sin største samling av
private bilder. Det er mange av oss som
har nydt godt av hans gavmildhet. Blue
Beret har også blitt tilgodesett med
flotte fotografier. I det sivile er kaptein
Mørland lærer, men ville ha en aweksling
fra kateteret.
En del av mannskapet i Chebaa-group.
Fra venstre fenrik Rune Dahl. lena. Inge Simon Thorbjørnsen. Bamble, Karl Benny Nerheim. Vestnes, Fred Steen, lørenskog og hundefører Stein
Gotaas fra Bodø. Gotaas tilhører hundetroppen i stabskompaniet.

- Jeg trives meget godt her i NORBA TT, jeg mener faktisk vi er priviligierte
som får sjansen til å gjøre FN-tjeneste!
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FN-tjeneste
lærer oss

Mye å gjøre for
NORCO-staben
NORCO-staben har allsidige gjøremål
i UNIFIL HO. På NORCO-sekreteriatet
fant vi kaptein Arild Lade, som er en
"oldtimer" i FN-sammenheng. Han tjenestegjorde som paymaster i NORBATT
Il, og har lagt to kontingenter bak seg
på NORCO-kontoret. Han var nå inne i
sin tredje kontingent i Naqoura, men har
nå reist hjem til Sykkulven.
- Kan du si litt o m å tjenestegjøre
ved NORBATT og i Naqoura?
- Det er to helt forskjellige liv, og
jeg vil ikke veie det ene opp mot det
andre. Jeg har likt meg godt begge
steder. Fordelen i Naqoura er at vi ikke
er så isolert her, og vi har også sammenkomster med andre nordmenn som ikke
bare tilhører FN -styrken. Blant annet
har vi "Norway House" som er et samIingsted for oss.

NORCO-sekretariatet administrerer 42
nordmenn som tjenestegjør i UNIFIL HO.
Det er personell fra UNIFIL OPS, forsyning og MP. I tillegg er også mannskapene i MOVCON Beirut gjennom
LOG og~å knyttet til NORCO-staben.
NORCO-sekretæren er paymaster, postmester og depotsjef på en gang.
- Det er tett med arbeid, og mye av
arbeidet er saksbehandling og sekretærarbeid. Ellers kan jeg si det er ikke lett å
å ta fatt i et så stort system, men etterhvert
som en blir kjent går det mye lettere.
ten?

Største

opplevelser

i FN-tjenes-

- Cheeba-marsjen og overnatting på
Hermon-fjellet
i bivuakk kommer jeg
aldri til å glemme. Hyggelig har det også
vært å oppleve det gode miljøet blant
nordmenn her nede, sier kaptein Arild
Lade.

respekt
for
•
naSjonene
NORCO-staben er et serviceorgan for
NORBATT og NORMAINTCOY og norsk
personell i UNIFIL HO vis a vis Norge.
Staben er altså de norske styrkeres forlengede arm i HO. Norsk kontingentsjef
er oberst Erling Hoem som nå er inne i
sin andre kontingent som NORCO.
- Jeg er på vegne av Forsvarssjefen
foresatt for alle de norske avdelingene i
UNIFIL i nasjonale saker. NORCO er
også den norske forsvarssjefens direkte
representant til Force Command~, forreller oberst Hoem som også innehar
stillingen SOSP (Staff Officer Special
Projects) i UNIFIL HO.
Oberst Hoem har også andre oppgaver
i hovedkvarteret. Blant annet er han
sjef for UN IFl L's utrykningsstyrke, Task
Force Cedar.
Forts. side 23

En del av NORCO - staben samlet. Fra venstre: Major Haarberg, oberst E. Hoem, kapte1n Lade og korporal Haldorsen.
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Forts. fra side 22
- Hvordan er FN -systemet organisert
i Norge?
- Vi har en stab hjemme, eller rettere
sagt to, som er oppdelt i forskjellige
funksjoner. Under FDI 4/1R 4 er det et
FN-kontor som blant annet er ansvarlig
for utdanning av personell og personellforvaltning av vernepliktige mannskaper
til FN -styrken. Alle rutinesaker herfra
går også til FDI 4/1R 4. Daglig leder for
dette kontoret er major Christensen.
I Forsvarets Overkommando har vi også
et FN-kontor som sorterer under operasjonsstaben i FO. Dette kontoret som
ledes av oberstløytnant Erling Hornslien,
har med nasjonale policy-saker vedrørende FN-styrken å gjøre. Kontoret står
under Sj FOIO.

NORBATTs yngste soldat har
Forsvaret bak seg
to år
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Oberst Erling Hoem som opprinnelig
er fra Karlebotn i 0st- Finnmark, har
mange års erfaring fra stående avdelinger
i Nord-Norge. Blant annet har han hatt
fire perioder i Brig N og en periode i
i Sør-Varanger. Hoem har også tjenestegjort i Landforsvarsstab, Hærstaben, Infanteriinspektoratet i FO fellesstaben og
i forskjellige allierte staber på større
øvelser.
- Hva er din personlige oppfatning
av FN-tjenesten?
- FN-tjenesten er den tjenesten som
etter min mening vil kunne skape fred i
verden om det er mulig. Men da må de
enkelte medlemsland være villige til å
satse på dyktig personell, tilstrekkelige
midler og gi FN-styrkene muligheten til
å løse oppdragene i henhold til de enkelte
situasjonene. Det som karakteriserer FNtjenesten er en blanding av militære og
politimessige oppdrag. For mitt vedkommende synes jeg det er spesielt interessant å møte de afrikanske kontingentene og deres kultur.
-

Arbeidsforholdene

i

HO?

- De er jevnt over meget gode, men
vi arbeider med å få nye kontorlokaler
for NORCO-staben. Personlig trives jeg
meget godt her nede.
- Til slutt vil jeg få understreke at
UNIFIL er en "Peace-Keeping Force",
utrustet kun for å forsvare seg selv med
hovedvekt på å kunne løse sitt oppdrag.
Når Syd-Libanon for tiden er det fredeligste område i landet, så skyldes det
ikke minst etter min mening UNIFIL.
Og glem ikke at alt personell i UNIFIL
har bidratt til, og kan være stolte av,
dette faktum. Jeg er personlig imponert
over det meget gode forhold som både
NORBATT og NORMAINTCOY har etablert med sivilbefolkningen, deres ledere
og andre samarbeidspartnere, slår oberst
Erling Hoem fast til slutt.

Winnie Wilhelmsen sitter ofte på bataljonsveksleren

NORBATTs yngste soldat, 19 år gamle
Winnie Wilhelmsen i sambandstroppen,
har til tross for sin unge alder rukket å
utdanne seg i Forsvaret samt gjøre seg
ferdig med ett års plikttjeneste.
- Jeg ville ha en telegrafistutdannelse, og søkte både Sjømannskolen og Forsvaret. Ettersom begge hadde samme utdannelse-opplegg,
valgte jeg Forsvaret
fordi det var økonomisk gunstig. Etter å
ha gjort meg ferdig med den ett-årige
Radioskolen på Jørstadmoen ved Lillehammer, hadde jeg ett års plikttjeneste.
Jeg var ni måneder i Heggelia i NordNorge, og tre måneder på FKS Tuentangen ved Lillestrøm.
- Hvorfor FN -tjeneste?
- Jeg hadde lyst til å se hvordan det
var her nede, og jeg har absolutt likt meg
godt. Gjengen jeg arbeider samman med
er kjempegrei.
- Har du søkt rekap ?
- Selv om jeg synes det er bra her,
mener jeg det er bedre å gi seg mens det

j

Ebel es Saqi.

er moro. Et halvår til hadde kanskje blitt
for mye.
Winnie Wilhelmsen er i linjelaget, og
hun er også ofte på bataljonsveksleren.
Tilsammen er det seks jenter i sambandstroppen, og fire av dem er utdannet telegrafister.
- Hva har du tenkt å gjøre når du
er ferdig med FN -tjenesten?
- Jeg vil prøve å få meg en jobb som
telegrafist, og antagelig blir det en sivil
eller militær jobb på land ettersom det
er vanskelig å få seg telegrafiststilling på
skip.
- Lider du av utferdstrang ?
- Ja. Artig å komme litt rundt.
Winnie har også ettårig yrkesskole på
kjemilaborant-linjen,
men kunne ikke
tenke seg et liv blant reagensglass.
- Jeg trives meget bra i Forsvaret, og
jeg kan trygt anbefale andre jenter å satse
på en utdannelse i Forsvaret og FN-tjeneste.
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Mye røyk og kaffemen sender-rekorden er vår!
60 timer radiosending i ett strekk, og
løytnant Terje Wolden og Svein-Erik
"Denn!s" Eiksjø kunne notere seg for ny
senderrekord i Radio Norbatts historie.
Sendingen startet klokka 8.00 fredag
morgen, og ble avsluttet søndag kveld
ved midnatt. I løpet av helgen vartet de
to opp med et allsidig program, som etter alt å dømme falt i god smak hos lytterne. Blue Beret var med på innspurten,
og det var tydelig at Eiksjø og Wolden var
mer enn fornøyd med å sitte i studio.
- Det har vært artig, men vi gidder
ikke å prøve å gjøre ny rekord mer.
De to hadde ikke ett sekund søvn i
løpet av 60 timer, og det var ikke fritt for
at de følte seg litt "kjørt", men begge to
så uforskammet friske ut under den siste
timen.

Løytnant Terje Wolden og Svein-Erik Eiksjø
fra KP B hadde all grunn til å feire rekorden.

- Spesielt har det vært hardt å holde
seg våken om morgenene, og søndag ettermiddag fristet senga mye. Det har
gått en kartong med sigaretter, og diverse kopper sterk kaffe.
Den tidligere rekorden var på 37,20
timer, og ble satt av Bjørn Kordahl, som

var i NORBATT X.
Lørdag kveld ble Radio Norbatt oppringt av Totto Osvold, som satt hjemme i
Norge og ledet "Nattredaksjonen".
Selv
om forbindelsen ikke var den beste, ble
det en liten prat og hilsen til Norge. Spesielt hyggelig var det for korporal Dagfinn Haugro i Stabskompaniet, som fikk
en hilsen fra kona over radioen.
- Maratonradioen hadde et allsidig
program. Hvilket program var det som
slo best an?
- Uten tvil "Lek med telefon". Vi fikk
inntrykk av at det var mange som fulgte
denne, noe også reaksjonene tyder på.
Telefonen har glødet hele tiden, og vi
retter en takk til alle som har backet oss
opp. Mange har vært innom studio, enkelte ganger har det faktisk vært stappfullt. Uten denne responsen hadde vi
ikke klart det, sier Terje Wolden og Svein
Erik Eiksjø, som feiret 60 timer-rekorden
med sprudlende champagne.
Kunne dette være noe for Guiness
rekordbok?

Hjemreisen
nærmer seg raskt
Seks måneder er snart gått, og vi må
belage oss på å pakke sekken for å reise
tilbake til det kalde nord. Overgangen
kan bli brutal for noen og enhver, men
de fleste av oss har vel neppe noe i mot
å komme hjem til familien, venner og ikke
minst venninner.
Seks måneder høres lenge ut, men for
oss som har vært her nede i FN-tjeneste,
har tiden stort sett gått fort-hver
dag
har vært et møte med nye inntrykk. En
annen kultur og en annen verden, og i
aller høyeste grad et annet liv, ikke minst
for oss.
Hjemreise for de norske FN-soldatene
skal skje i midten av november, hovedrotasjonen foregår fra 21. til 25. november. Etter vi har kommet til Sør-Gardermoen om kvelden, er det dimmitering
neste dag med levering av effekter og
legeundersøkelse. Dette pleier som regel
å være ferdig ved lunsjtider. Da er det
bare å sette nesa i retning hjemover, og
glede seg til kjøttkakene-som
er absolutt frie for jallafare. Og om et halvt års
tid ser vi tilbake med glede på varme
dager, støv, krypdyr, arabiske bilister og
svette uniformer!
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Det er ikke lenge siden vi ankom Beirut som ferske FN-soldater.
Nå er det vår tur til å sende
nykommerne medfølende blikk. Etter det vi hører er ikke vinteren Libanon noe hyggelig.

i

•

Borgermesteren

l

Ebel

es

Saqi

Borgermester Philippe Nahra foran Norbatt Plass, som igjen skal bli et samlingssted for landsbyens innbyggere.

Borgermesteren eller mayor som det
heter her, var leder for de kommunale
myndigheter. Borgermesterens gjøremål
tilsvarer altså omtrent det en ordfører steller med i kommunene i Norge. Han ble
valgt av byrådet, som igjen var valgt av
folket i byene med stemmerett. Som borgermester leder han kommunestyret på
ni medlemmer. Normalt er kommunestyrets virksomhet tilnærmet like omfattende
som det vi er vant med i Norge. Kommunestyret gir forskrifter på ulike områder, utsteder tillatelser, og fatter vedtak med betydning for lokalsamfunnet.
Men slik som situasjonen er i Libanon
i dag fungerer ikke kommunestyret helt
som normalt, på samme måte som andre
institusjoner.
Borgermesteren i Ebel es Saqi heter
Philippe Nahra, og ble valgt av kommunestyret i 1977, men han var vært medlem siden 1961, og har gått gradene oppover.

- Før krigen var Saqi Syd-Libanons
mest moderne by, blant annet hadde vi
et meget stort bibliotek. Byen var et senter i området, men krigen ødela alt-og
tilslutt var Ebel es Saqi en ruinhaug full
av søppel og rot. Biblioteket ble plyndret, og husene bestjålet, forteller Philippe
Nahra.
- Folk flyktet fra byen, tilslutt var det
bare omlag 65 mennesker igjen. De bodde i dekningsremmene hele tiden, og
det var forbudt å gå ut. Min bror hadde
en gammel lastebil, slik at vi fikk hentet
de mest nødvendige forsyninger. Men så
kom NORBATT i 1978, jeg husker jeg
satt i Saida og så på nyhetene i fjernsynet, og det ble vist bilder av norske FNsoldater som sto på taket av den greskortodokse kirken her. Vi reiste straks tilbake, men NORBATT ba oss vente med
å flytte tilbake, ettersom området måtte
mineklareres og ryddes, men i juni 1978
begynte innbyggerne å vende tilbake.
Den tjenesten NORBATT har gjort oss

kan ikke verd settes høyt nok, vi er meget
takknemlige for at dere satte i stand kirken og skolen. I dag er Ebel es Saqi den
reneste og fineste byen i Syd-Libanon.
Blant annet håper jeg prosjektet med at
speiderne skal rydde byen går bra, dette
er en fin måte å lære den oppvoksende
generasjon hvor viktig det er å holde
orden.
Borgermester Philippe Nahra ber Blue
Beret overbringe følgende:

- Innbyggerne her nede takker de
pårørende i Norge så mye for at de
lar sine kjære reise ned til Syd-Libanon. Vi føler med de som har mistet
sine sønner i fredens tjeneste, og vi
skal alltid huske våre norske venner.
Norbatt Plass skal for alltid være
Norbatt Plass, og hver dag skal vi bli
minnet om hva NORBATT h~r gjort
for oss.
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Uten mat og drikke
duger soldaten ikke
Provianttjenesten har ansvaret for å
skaffe oss den maten vi trenger. Og det
er ikke småtterier vi gafler i oss i løpet av
en kontingent. Proviantforvalteren, løytnant Henning Martiniussen, som står for
innkjøpene og bestillingene av mat, kan
fortelle at vi i løpet av seks måneder spiser omlag 50 tonn kjøttvarer og 90 tonn
tørrvarer som for eksempel hermetikk.
Nordmenn klarer seg heller ikke uten poteter, 80 tonn er minimum.
- Proviantforvalteren er ansvarlig for
å skaffe mat til hele bataljonen. Kompaniene kommer selv og henter forsyninger tre ganger i uka fra proviantlageret i Ebel es Saqi, forteller Henning Martiniussen.
I tillegg til proviantforvalteren er det
tre soldater som assisterer på lageret.
- Hvor kommer maten vår fra?
- Brødet kommer fra Beirut, grønn-

sakene får vi fra Bekaa-dalen og frossen
mat som for eksempel kjøtt kommer fra
Kypros, Australia og Argentina. Mye blir
selvfølgelig også bestilt gjennom det
franske forsyningskompaniet i Naqoura.
Hver uke får vi fem tonn med forsyninger
fra UNIFILs hovedkvarter.
For en stund siden fikk proviantlageret
en avtale med "Stabburet" i Norge, slik
at mannskapene kunne få kjøpe norsk
kjøttmat for egen regning.
- Dette var en øyeblikkelig suksess,
og i løpet av NORBATT XI regner vi med
å selge fem tonn med norske varer. Fra
kj ølelageret vårt kan man kjøpe spekeskinke, fenalår, hamburgere, T-bone
steak, kjøttpølse og fårepølse.
Fortsetter det slik, er det nok en del
som kan få problemer med å få plass i
uniformen, fristelsen for å ta seg diverse
norske kjøttpølser om kvelden kan ofte
bli for stor.

Uteposisjonene
må også ha proviantforsyninger
For de som ligger ute på posisjonene
betyr maten mye, og det er viktig for kompaniene å få ut tilstrekkelig med "snadder", slik at soldatene ikke skal lide noen
nød. Som regel lager de i stand maten
selv, og de er nødt til å forbruke fornuftig
ut fra de forsyningene de har.
Ute i Enklaven kommer det proviant
en gang i uken, og som regel er det en
gledens dag. (Kanskje det også skyldes
at posten er med proviantbilen ?) Alt fra
ketchup til fiskefilet deles ut, og kokken
må lage det beste ut av det han får. Utrolig nok, det er ikke mange ute i posisjonene som klager på maten.
Her er det Bjørn-Harald
Bangstein
(nede) som får nye forsyninger av troppsassistent Oddmund Garvik i KP B.

SEND BLUE
BERET HJEM!
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Gutta på proviantlageret kan friste med skikkelige. norske kjøttvarer.
Fra venstre Steinar Olsen.
Mo Rana. løytnant Henning Martiniussen. Fredrikstad og Tore Slettengen. Hamar. Petter
Pedersen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

i

Det er Geir Laukeland som har tegnet illustrasjonen pa side 12.

Bildene pa side 27 er fotografert
av Odd Mgrland.
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