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Det ble en meget aktiv avsktaiq avdelimgene
for kontingent 23, T y d e m merke%:sekvenser av
man &ette i Niorba& Flere R s t w h m dneder
episodevedWesSagiæomf~til har

kontingenten. Situasjonenble 1flere aiie alvher. Det
Samtidig srnkOm stadig fiere av i kg ag aler ak
konment 24's permnec1 UNiF5 bar vtwt h8ye
o d d e t , For d b ble h m a e
Det danner
eril kraftigag brå pgminnimg msita tJemstem virk

Virkeligheten krever aktiv

EBEL ES SAQI (Karl

Haakon Sævold): -Hele
november var preg
y
et av ekstra h ~ aktiv=
Itet i områdene
omkring NORBATT
AO. Det p seg blant
annet utslag i et ekstra
stort omfang av
Katughaavfyringer fra
nord mot mål i israelskkontrollertområde.
Tar vi med et litt videre område rundt NORBATT A 0 var det i lgpet
av to uker i november
omlag 70 Katusb-

I
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umiddelbart i Chupe.

25 dyturn

do ytterligere ti Katus
sju like i n~erhctenav ~ a u k

Det hele s-t
sgndag5. november 4-26 cp. Heller
litt f#r Uokken tolv, da sju Katu*~ s i o d i K a ~ i ~ t *

sltolen i Kauhbrr. Det var imidlertid seks
ingen skades verken på pfggnen ener Fdkehgyden.

p

m over omlulng NORBAIT til

h~ytid
i Tel Aviv f@ b&en ble sendt

sta3 p& &et stv 4-26 HQ.

6aqi Kirke: Minnegudstjenatm for Norbau ble hoidt hm.

onsdag 30. november av skader han
påfgrt da en patruije fra den norske
bataljonen ble beskutt med hrndv&p&
Opland var en del av en S-

mogsoldater

HB~iiTiarf 67o

hoderegionen av to pjektila. Han

~mkornmaunder tjaneste i
IJ'NEL. Syv e;r &-et
m
I%ksen (flyver>, major Egil
K & l h (lege), l~ytnmtJostein
Berg (sykepleier), Mytnzlllt Kjell E.
Ruud (maskinist), drept d e r
WmbGrg, drept under atilIeoild.
29. juni 1982: Menig Eriing
Robert Ekrbeirn, drept av en

N* november lB8: Menig
Ruae lpland, %kutt n& og drept
Imdw et ~ 1 d s a n p p p
har miste livet i
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på &stedet sanimen ined W j o m
Dagen etter drapetpå Rune Upland,, var den norske konti~gentsjefen

kommisjonen som granskar omstendigI)te&ne rundt den tragiske skyteepisoden. @to: Ola Solvang)
sendt til den norske FN-sonen for å imidlertid flere skudd i ufarlig retning for hvem som står bak sky
er imidlertid ingenting s
evakuere pasienten. Da ambullansen med handvåpen og mitraljØse
Dagen etter var den norske drapet på den norske
kom frem til Helikopterlandingsplassenble det imidlertid slått kontingentsjefen, oberst I, Johannes Rune Oplandkan settes i
fast at livet ikke sto til å redde. Den Lunner pk Astedet sammen med med episoden der en so
omkomne ble onsdag kveld flØyet til bataljonsledelsen og kommisjonen sgrlibanesiske hæren SLA Me
som skal granske omstendighetene skuddveksling med norsk
UMmZs feltsykehus i Naqura.
Det pansrede personell-kjplretØyet rundt skyteepisoden. Her ble det personell. (foto: ArLervik)
som deltok på veiklareringspatruljen funnet et maskingevær og magasiner
ble truffet av 4 prosjektiler under til handvåpen. Videre fant man rester
skytingen. Bortsett fra den omkomne som indikerte avfyring av
ble ingen av de norske soldatene panservernvåpenet RPG-7. Alle
truffet. I tilegg til maskingevaer og våpen og våpendeler er av østhandvåpenild ble de beskutt med europeisk fabrikat. På magasinet til
panservernvåpen. 2-3 raketter av maskingeværet, var det klistret et
typen RPG-7 ble avfyrt mot patruljen. merke med symbolet til en Hezb
På gmnn av stor fare for å treffe eget Allah-gruppering.
Til tross for dette har Kommisjonen
personell, ble det ikke åpnet direkte ild
fra de norske soldatene. De avfyrte har forelgpig ingen sikre holdepunkter
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DFF-soldat skutt i
Dramatisk avslutning på kontingent 23

EBEL ES SAQI (Karl Haakon Ssevold):
-En soldat fra RFF d@depå sykehuset i
Marjayoun etter skader han ble påf~rtonsdag
15. november da et DFF-kj~ret~y
pr~vde å
presse seg gjennom 4-2 B cp ved inngangen ti1
NORBATT-hovedkvarteret i Ebel es Saqi.
Episoden startet ved 09 15-tiden.PA
g m av veiarbeider ved cp'en hadde
det en periode vært ngdvendig med en
viss omdirigering av trafikken. To av
Dm-soldatene som var involvert i
hendelsen kom kjørende i en grøm
BMW fra 4-25 cp inne i NORBATTs
teig. Cp-vaktene dirigerte bilen mot et
kjmfelt på utsiden av cp'en. I stedet
for å følge FN-personellets anvisninger kjerte bilen inn i et annet kj~refelt
som var beregnet for motgående
tnfiWc., og pr~vdeå trenge seg gjennom sjekkposten. Cp-personellet avga
da tre varselskudd i luften. Dmsoldatene kom umiddelbart ut av
bilen. En tok frem ett Kalashniovgevær som han skjøt i luften med. Den
andre DFF-soldaten hentet en M-72 ut
av
bilens
bagasjerom.
Panservernvåpenet ble klargjort for
skyting og NORBATT-personellet
ble truet med vipenet. Samtidig gikk
de to DIF-soldatene i dekning bak
kjgrwyet. Deretter begynte de to

DFF-sddaten ble truffet av en rikosjettetter at
cp-personellet måtte åpne ild etter å ha blitt
beskutt av to DFF-soldater. DFF-soldatene
kastet også en sjokkgranat mot FN-personellet. Ingen norske FN-soldater ble skadet
under ildgivningen.

DFF-soldatene med direkte og rettet
ild mot cp-vaktene. Flere prosjektiler
slo ned like ved cpvaktene og minst
fire skudd gikk gjennom vinduet på
cp-huset. Cp-vaktene skjøt samtidig
flere varselskudd. En av DFF-soldatene kastet plutselig en sjokkgranat
mot cp-vaktene. Håndgranaten gikk
av innen tre meter fra 4-2 A cp-hus.
Granaten som ble benyttet var en
fosforgranat av en type som utvikler
brann og r@yk. Samtidig hadde
mektroppsoldatene avgitt flere skudd.
En tredje DFF-soldat som var kommet
til stedet prøvde å roe ned de to andre
Dm-soldatene. Samtidig ble det brdret stopp i den norske ildgivningen.
Deretter ble DFF-soldaten som senere
døde, løftet inn i et kjøret~yog
evakuert til sykehuset i Marjayoun.
Tilsammen ble det under hele episoden avgitt omlag 100-150 skudd
Begge de to DFF-soldatene som
kjørte den gr~nneBMW en har også
tidligere opptr8dt truende overfor

11

I
I
I

NORBA'IT-personell,
Begge var hjemmeh~rende i
Kaukaba.
Kort tid etter episoden ankom ett
undersøkelsesteam ledet av Force
Commander, generailøytnant LarsY
I
Eric Wahlgren, NORBA'PT. I tillegg
til FC besto teamet av UNIFiLs
seniorrådgiver og sjefen for LlMFXLq
liaison-tjeneste. I teamets rapport
heter det blant annet at NORBATh
reaksjon med A skyte varselskudd bla
utf~rti selvforsvar.
I løpet av tiden umiddelbart etkr
hendelsen var det ogs8 k o n t . og,
m~tevirksomhetmellom sjef NOR2 '
BATT, oberst Odd Helge Olsen, Dmsjef, general Antoine L&d, og DFd
general Ze'ev Zagharin. Under
samtalene ble det fornikaet om at det
ikke ville bli tale om noen organisert
hevnaksjon fra DFFs side. Likevel ble
det ikke gitt noen garantier mot enkeltaksjoner fra enkeltpersonersside. Det
ble imidlertid uttrykt enighet om at det

norskle FN-posisjoner. Det ble; blant soI&(sn dagen etter for1Bp
Sihrmjonen i omhiet ble i en p&- annet avgitt skudd mat &n vanlige utea episoder av noe slag.
ode etter hendelsen karaktdmt m NOEIATT-eskorten $1 hiletulla
I Kaukaba s k j ~ tmaskerte memi med den avfde.
spent. NORBATT hevet sin bere
4 mgB ymrligere konflikt,

senere pA datgen ble det

Stjernesmell til 90 dollar

Det er soldatem tillitsmenn scm ba&Detkmogs&mangenye
foreslår hva det &idgarnles innpenger ath&jonrex tii mdixvds
ril. D m n e gang valgte man
-btin$entsjefena Mamdes en
S@tkfmnin.ge:nfbr EkftsyIre Bara. helg i Israel, med sjW@ ble v e . M
h m g ~ f~fq#k
n
over to hwest. 11 500 duilar ellei. 10 51)0
&ga med auimjen pA lufta 12 timm kmr:
ble priseri. Dmne turen blehver dag 6 c ~ h d l . 0N d t t m m t d e - gjenndprt 4mdre &f&gereemr
s&==@P'*
6Wr t u s l ~ g e
Sd*
i Nopb~tth-toniål med f~n2injemti1 i d n p 5 wkw- de San op-ip
Tuien gikk inn= Tiberim, Jgikad
sin M*ge
I n r r e s & j ~ n .m teriat @$det. klle @e
hadde sin tøm i studio med &e-Jerusalem, Te1 Aviv ag Fiifat.
ene.er'åsstmlepe~ertilet~fd
-For 500 d ~ W & ken soldat M.,
siam soldatene bestemmer selv, ilet tearrr, Ko'p~ral Morten Olsen 08
anda er å ha det artig sielv mens man kawh T= E.K~dherPn1 =h&-4-11AlfaV=
atet h*
iW&pt.era som fikk fm en dag. De
h01dB.r på og f tiden
E B L ES SAQI (Alf Lervik):
- S o l b a i Na&att nn usadvanlig
under i m w m 1 i n g ; s & ~ i
dumti av kmtinpnt XrSm - river
170 008 krmer bl: gift av de 640
=Idotene under ø hektiske ak-
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også den egentlige kornpanisjefm tii

korporal for utmerket tjeneste m
PA. I Q B
's HQ ble det stafettmellom
soldater og befal med vernemadm, i

I

1

p m av kraftig regn. Hanf-et

tillegg til inspeksjoner av v%penpuss
og mm&.
--Oberst Olsens distmErsjoriermed
tre stjerner og gulkanter ble omsatt
fm 250 dolk.
-Mange gav stare b e l ~ pfor å se
sin ovmrdxxede&re en mldatsjobb.
3-3 i Notrbatts satt en dag som OPSassistent i hovedkvmtnet til Kp A.
l
k
t
& ga 550 dollar til zbjonens
fondl. Det ble samlet 360 dolkforfA
hamtilåribak håmpået~eltalogfra
spisemasa &elet ble leiet av ASS S3. K o m e j e f e n i Kp A fik& en dags
v&tjeneste p& et av de travleste
punktene, 4-26 CP.
-To offiserer a b t begge bat.ten
sin fos almjonefis formål.
-Å fil kommandere bataljomsiaben med d e stabsoffisierenei slutter ortien må vel v m enhver 601ciats
&@mrn
En soldat s l i m hrtsvart i Garden
fikk tilslaget,
-Eiroppen i Noxbatt la inn bud
for å få melden "g vil til Bergen"
nied Knutsen og Ludvigm Qmetfra
Radio NorbattØs platearkiv. Bergenserne i bataljonen
naturligvis
imot og svarte med l legge innbud for
A fi$ vekk PI-troppens sang ""Ola
Tveiten - eg w ein arbeidsmann".
Dagen etter ble plata med "Eg vil til
Bagen" blbt i luften med 5 kilo TNT
p% Hasbaai skytebane, mens k r gensere Y i gmpa Lulebj#m N
i
CP med "Ola Tveiten" ble knust med
slegge av bergmerne. Det h#rer med
til historien at Mektroppen betalte 500
dollar for å Tedde sin melodi, Queem

m

huse den meledien.
-Hvem vil vel ikke komme pll
fgmtes;xl av Blue Bmt? F m
Kongsberg-gutter ~ØCI
over en gjeng
fra Voss.
-h VIF'tur med heliscoptm til
lJMFEs hovedkvart= med innlagt
b;earik hios Force CommimderIgeneral
Wahlgm fikk hØye bud. Bet.var ogd
ath&tivt år f& VEIE d
pstbifm til Tel Aviv. En tur som si&
mann p&vmbiien til El El-og
utsikt til det beryktede f'ngs1et ble
agd auksjonertkran for a god pris.
-Eller hva meri en Mackdl medbragt fni Norge. Denne gaven til
alsjoncn innbrakte hele 105 &flar.
Til s-W~:
En flaske 30
gammel Ballantine's whisky
Innbragte litt over det dobbelte. Det
bk også auksjolnert bort to nybakte
pizzaer -nau1iUg vis fritt @j@&.
Av det innsamlede belgpet p&vel
170 000 kroner kam rundt 35 000
kroner fra ien loddsalget der premien
var flyreise for kj~erestenfra Norge til
Israel med weekendopphold på
luksushotell i Tel Aviv. Presten ble
den heldige d e r .
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Foreningen arbader aktivt for 8
tihettelgegge farboldene best mulig
fm det kreftsyke barnet og foreldre,
foresatte og pår@en&.
Foreningen arbeider ogsa fm å
styrke satxwwdet mellom leger,
pleiepemonell og andre som har
m a fm kreftsyke bani. Ihsuten
arbeider formingen for P påvirke
grupper som kan @veinflytelse p4 sit-

fomldre!.

ertg p4 vei nut med otre
biL(Fotos: Arj"Lentik)
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NY ISRAELSK
HOLDNING TIL
UNIFIL
EBEL ES SAQI (Karl Hamkon
Sriev01d):- Jeg mener 4 ha belegg for
8 kunne hevde at det eksistens en ny
israehk holdning til UNIfllL. Fra å
være kritiskeer det nå en st$m &Sennelse av UNntlEs roIle.Dette har jeg
m d e t i samtaler med israelske myndigheter. Det er imidlertid vanskeligere & si nae m& denne holdnin-

Hw er d e &hkemu på d u h A 8 e p m 0 1 1 ~ t b t s d~ t d t f ,
mkkejbw wllstreSP& Au~L~J~CO
#=I1 HQ,Jan E& Txrr~esfi"g
4-12 HQ,Lsff
Olav M d l - fra 4 4 HQ*Adb ViR Knutsen fhNMC, Tom Jemm$u
SaatrUpp og Ed& @@mmnfmNMC. 1 neo& mkke &r Te& Urhus fra
W C , Stein E& k m f n r M, Ivar Ed@ Msge~pfra
4-11
F d

w,

GgdekaQfm NMC, Per JQihnsmjhztropp2 KpB, RogOIscnfra Scnr.tnr,pp,
&ym-gz&&~
F r d k Hummfjrs San.tropp, Ronny Andsrsen firr San.tmpp,
Tom S M I j i a i k t m ~ l HQM
p ~ Puskogfta Sun,hui!pp. I &&m&
rekke
E d h g Oppsikl, 1FIeJge Holthe og naossiqpn T m d Pehrwn, QUB h fm
Smkwrppt N h RSndQlfra FMR, BBodgrtten Tommy W&&@ SailrnbvppI
H~aIolyotsenfrrrCkebasGroupoghSeInasmNMC.SklsruistiIh#p
h k r r b r , &yWW V&n N&d&
Suattopp i Noriba#,

Sjdf~rerog sanitetsmenn på
ambulansepersonellkurs
EBEL ES SJhQI (Alf Lem):
mainimy og Smmppen i No- og
dtebpmonellet i FhllR -troppa og
kompaniene i Norbatt deltok i Norges
RMe Kors' a x n b u l a n s e ~ m ~
nylist. Sykdomsl~ere
oa f8rstehW var
blant -c pl &hen:
~adi
Da b b huhit en I w h = $ w & c
deltakerne har hsia anne un-nirig
d
4
4 3 CP iforbindkbt med kamet.
i emnene pB Syd4-n
og
Lahwgmoen gjennomgikk de et kuts Mannskapt på btw@ngswpw vuu
ogsb w d ph rndd~gsarbeidet.
med litt redusert timetall.
m

-

.

gen s
agjennom til tile.
Det er statsekretier Knut Vollebæk
i Utenriksdlegartementet, som sier
dette i en samtale med Blue Bern
StatssekretarVolleb~kbesg$kteUNII
ml-orm8det i slutten av november.
UD-statssekretæren besakte bilde
UNIFIL-hovedkvmt i N a q o ~
N d t F o y og Narbatt. P@ besØket
i Norbatt hadde Vollebak hatt
sountder med israelske myndigheter,
blant annet uttnfiksminister Arem.
Fra UMFiL-bagket dr0 Voilebaek
direkte videre til mgtermtddenegyptiske utedcs&taxen. i Kairo.
Jkt er pd bakgmm av mgitet med
den israelske utenriksdsteren at
Vollebaek hevder 4 ha registrert en
israelsk holdninggendnng i forHofd til
U
N
m
.Til Blue Beret sier Vollebaek
d hm i samtalene med Arens pekte på
at Norge tar avstand fra d v e r
okkupasjon og at U-epartementet vil ha et saerskilt våkent giye
med hva som skjer i de israefskkmtrollette omrAdene i Libanon.
Statssekretæren tok også opp
~
i
~i Norbatt
e 15.nnovember
med israelske mydgheter.

TIBNINE (AfI.,g&)l: -&n
in- te i service-uniform med hvite
ternasjonale FN-dagen ble h0ytidelig bandQlaerog ddeb. Håndgrcpeneble
feinet i Camp Smrpio i Tlhhe 24.
med en m i s j o n mm var m

likopter sammen med andre VIP-

soldatsr fmhver nasjon.

Nomaintcoy "s paradeavdeling IJl"4IFL har gjort det ds@året.
nuie, Abbas Fawas holdt også sia
Videre har UNIFIL bidratt med i mle&g m-dagen,
under lindelse av fenrik Tove Aase stil-

Tropp I Kp B vant
Norbatt 's fotballserie

Norbatt S
Superstar
BNST tok lagseier og
hdiv iduelt mesterskap

MI

RabmtMbdd&fbf mestL188
EBELwsAQI (Alf
- k&. (FotQ:AlfLeTVik)
Ni erNorbattPsSuperstari kontingent
w.BaMjonens k s t Wenm idrettsmenn har konkrna seg i mellom om hvem sam er den mest ausidige. Det ble konkurert i skyting
med AG-3, 60 merav benkpress,
lengde uten tiil~p,båndgranatkasting
og 3000 meter,
Det var f@r3WOm&erØnH m at
kampen om Supers&-tittelen ville stå
mellom Rune Bjafrsvik og Robert
Mood. kIdrmatikk ble det da Rune
Bjgmvik tidlig paserte måi, og tiden
gikk uten at Robert Mood dukket opp.
Han var HELT
over Rwre Bj@rs*s
fmprangog haddehhzr igjen. Naen:
meter fpir målstreken sikret hm seg
Supastar-tittelen med eii laidlspurt
og slo Rune Bj$rsvik med ett poeng.

1VUs S y b , Kp A hoppet le~mgst
med2.77. (Foto:AIfLRroik)
L R~MMorid

a Bj*mwwm

5. Erlfile O p p b i
6, Etdldr Verdpl
7, W~BW-

& **dRMW

9. MHSSglbe

In. Frode H*
IL &pe i e n

Lagresultater
1. BNST
2.fmCP
3. IPpA

stor og tang gj~mekiump.

-Kp Ahadde farste omgang1Kp B
JABIAL MARUN, FINBATT: andre omgang &t var godt spill f ~ r
INST I p a g
-Norhatt fikk andre: plass i spillerne begynte å synke nedi, sa
BNST 21
lagkonkuransen under UNIFIL- dommeren9K j e t i I ' ~ u s s e n .
RNJT 2.8 poemg
mesterskapet i skyting. Finnene vant
STKP 31 lpoepg
khrt, og det var også nuukeri avstand galgen i la&u-n
i &yting
RoB 33doea~
.
til N6fmaintcoy som tak tredje plass. med geviierXDet ble skutt mot 'fallingK;>A 41 poeng
m B QJmNoen norske skyttere hevdet seg gsdt p h s ' - selvanvisende skiver som
A Sbpouig
pil de individuelle resultatlistene. Lt vipper og markcnr treff.
SLKB
~p A 56 gesns
Ulstein på Norbatt's forste lag i pisml
-Vi
har ileke selvanvisende
9 1 poeng og tredje plass. Kaptein skiver, derfor blir der bårlige trenS-terud 'fra Norbatt's gevaerhg tok ingmuligheter p& denne typen
@PW
63
poeng og fjerde plass.
skyting, sier idrettsoffiser Rune
LlO poeng
141
Wmene var klart best denne Bj~rsvxktil BlueBeret.

Superstar-XXIII
2, BnnieEJgrsvIk
3, J
m M l d Mwa

God norsk skyting i
UNIFIL-mesterskapet

Tropp i Kp B j a k r etfm 2'0
~ ~ iuvw
e Tmpp
n
2 Kp A. F ~ r a n f i a
ven- TmIs J$sbettsmf Knut A,
Hammrhag, Betper Ame Pmber*
~okfagkzgkapikk
Rurre B@mss.Bak
frtr ve~sbreDan Pidkmen, Eric KaayI
Etvind O r b h , Atle R w W @g
Bj@mbre nid dk^^.Fire nau~npdde&
kget var ogsd med pd l v h t g se&#
i kortfmgent XXU. (Fota:ACf'Lervik)
EBEL ES SAQI (Alf ZerPik): Tropp 1 Kp B fia Hebbstriye vant fotballserieni kontingentX;MII. I finalen
slo de Tropp 2 Kp k .Era Blat 2-0. Da
lagene ra@Itesp& Steinmyra midt i
November var banen oppblfltetogseig
efter regnvim. Det var hingt A spille, i
slutten av kampen var ballen bare en

-
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-Hva venter oss?

Hardt arbeid, anstrengende og lange dager er Libanons velkomst til dere
som i disse dager setter foten på libanesisk jord de fleste for f~rstegang.

-

Kontingent XXIII sorn nettop har
forlatt Libanon, og aiie de tidligere
kontingentene har ytet sine verdifulle
bidrag for fredens sak i Libanon. Nå er
det deres tur til ii ta en tam. Vik ikke
unna for vanskeligheter og krevende
oppgaver.
Situasjonen i Libanon har vært
fastlåst over lang tid. Det er ting som
tyder på at forandringer kan være på
vei. Kverna maler langsomt. Dere som
nå nettop har ankommet vil derfor
stort sett mate den sarnme arbedissituasjon som forgjengerne hadde. Men
samtidig må dere vxre forberedt på
plutselige forandringer.
Den norske kontingenten har tilhold
på forskjellige steder, og utgj~resav
NORBATT, NMC, FM33 og UNIFIL
HQ. Den stgrste avdelingen er NORBATT som dere titt og ofte har lest og
h ~ r am
t hjemme. Det norske verkstedkompaniet (NMC)er også en stor
avdeling som har sitt hovedansvar i
teknisk vedlikehold av kjØretØyer,
generatorer og sambandsutstyr. FMR
sorn er UNIFIL'Sutrykningsstyrke har
en norsk tropp, og i Naqura har vi 5060 befal og menige som arbeider i
UNIE;IlL Headquariers.

Hensikten med avisen Blue Beret er
å fonnidle informasjon til hele den

,

m Husk at dere er i FN's tjeneste
at najonale forhold må vike. Det er
FN's blå flagg som som gir dere kkyttelse og som er samlingsmerket fm

I

UNIFIL.
e Narkotikamisbruk av ett h v d

I slag blir ikke tolerert, heller ikke &c+
I

Av oberst I Johannes
Lunder, sjef for den
'(lrske FN-kontingenten
norske kontingenten. O m den mrske
konhgenten og nyheter f0rØvng av
interesse for dere aue om virksomheten i TJNFLJeg vil ikk bruke en vekomsthilsen
til å gi fornaninger. Imidlertid vil jeg
minne dere om noen viktige ting som
er nØdvedig 4 vite og leve OPP tilat dere er gjester i et
fremmed land. OPP^ hafig og vis
respekt for de dere mater.
e Vær objektive i alle deres han-

dlinger. La dere ikke! five med av
falelser eller personlige oppfatninger.

e F ~ l gordre og anvisninger @
gjennomr de oppdrag dere W
pålagt, men ta hensyn til egen ag
karneraters sikkerhet.
Jeg vet at dere har søkt F N - t j e n e
ut fra forskjellige grunner. ~ k o n
eventyrlyst eller idealisme kan v=
blant dem. Den ene begrunnelsen a
W, god som den m&, men d e *
viktig at dere alle er klar over dvw&
som ligger i situasjonen og de q@
gaver dere blir satt til å 1Øse.
Tiden, vil som jeg innledet med,d
med til hardt arbeid, men jeg
inderlig at dere på fritid også får a n l d
I
ning til å reise og bli kjent med d@
eldgamle historie som preger hili&=
Østen.
'i
Velkommen til Libanon og UMF&
alle sammen. Norge har gode
joner å ivareta. Jeg vet at dere vjf
fortsette i samme gode spor og h@@
dere får en tid preget av fredligtA
atmosfære og rike opplevelser.

..

Telefonskikk i felten

Når du trykkerpå ringeknappen
elier sveiver på sveiva vil en lampe
lyse hos veksler. Det er derfor ikke
nØdvendig h ringe på flem ganger
for & få svar. Tar det lang tid es det
fardi det er stor t d i k k på
veksleren. Den suin riager er
mvarlig for A ringeav,
Norbatt har tre automatliajer til
Naqura, linje 5353 og 5193 p& Bn
Vx og linje 5153 på 4-7 A CP i
Chebaa. Norrnaintcsy har to
automatlinjer, linje 5356 og 5194.
Nh du f&r en samtale via en av
disse linjene er det du som måringe
av.
O j ~ rdu ikke det vi1
autornatlinja bli sperret. De-t er
mulig il ringe sivilt til Israel. Dette
skal vriere tjenestesamtaler.
Veialerbetjeningen er
A
kontrdlere telefontrafikken og
rapprtere misligheter.
Vanlige feil p4 telefonen:
e Batteriet er flatt (du h m ,
m n ikke vetdkommende i den
andre enden.
1, Mange telefoner er på
samme nummer, et av uttakene er
korisluttet (&t er m@B sveive på
sveivetelefonen).
e Trykknapp eller ledning til
håndsettet er defekt (samtden blir
brutt uregelmessig, eller du
mangler sidetone i hhdsetet).
Linja er &l@, overh@ring
og / eller Wgrunnsmusikk(mange
&j@terp4 linja, vannlekkasje og
rust-dannelse eller irr, linja er skutt
på eller linja fungerer som en
antenner.
a Snorkassetten pB veksleren

er defekt (du fh ikke kontakt, selv
am du bytter telefm, andre kan
finile h g ) .
Ved feil i Norbatt, ring SBTR
K 0 linje 11.

Uviss fremtid for freden
Konflikter pA mange plan i Libanon
Libanon er akkurat nå inne i en
meget spennende og avgjmnde fise.
24. november valgte det libanesiske
parlamentet, som ikke har sittet
sammen siden 1972 d t t a Ellas
Affmaouih til ny libanesislcpnesident
Valget skjedde bare to dager etter at
den forrige presidenten, Rene
Muawad, var blitt drept i et
bombeattentat i Beirut. Drapet
skjedde på den libanesiske
uavhengighetdagen,og bare 17 dager
etier at Muawad var blitt valgt til
president.
Den kristne generalen, Michel
Aoun, som selv titulerer seg som
president og holder presidentpalasseti
Bmbda i . ksyd
~ for Beirut, har nektet
Ag&dkjennevalget av annen president.
Like f ~ valget
r
av Muawad den 5.
november, erklærte Aoun det
libanesiske parlamentet for oppløst.
Den 23. september i %r, ble det, etter
sterkt internasjonalt press, d æ r t
vilpenhvile i Beirut. Da hadde
kamphandlimgene p&g&ttsiden 14.
mars i 4r og f#rt til over ett tusen drepte

og omlag fem tusen sårede.
Det regnes med at det er omlag 35
000 syriske soldater i Libanon.
Syrerne kontrollerer d a g 60prosent
av libanesisk o m . I Beirut er det
omlag i0 000 syriske soldater.
Leb. h y , under ledelse av
haersjef Michel Aoun, disponerer
d a g 14 000 soldater. I tillegg
kommer h b Forces med sine omlag 6
000 soldater.
Det reg-medat det er omlag 2-3
000 Amal fighters og rundt 5 000
Hezbollah - fighters og Irasiian
Revdutionary Guard tilsammen i
Bekaa. Tidligere i sommer
gjennomf~rkAmal og Hezbollah et
mØte i Teheran der de ble enige om å
utvikle sama@ei&t.
Innenfm ICA (Israel Controiled
Area) gELt oppgaver ut på at IDiF har
omlag 1000 soldater. Den
israelskkontro11erteDEF skal nå ha en
styrke på over 3000 soldater. Omdldet
i S@r- Libanon som benevnes ICA er
pBomlag 800M .
Det bw omlag 200
000 innbyggere innenfor ICA.

-

Ring hjem til Norge
Radio Norge i Ebel es Saqibetjenes
hele døgnet av telegrafister
/
telefonister i Sambmdstroppen i
Norbatt. PA dagtid avvikles
tjenestesantaler og te1exå:afW til
Norge over Tuentmgen Radio, en
militaer radiastasjon i Norge.
P# kveldstid, fra .klokkai 1800
eltspederes private telefonsamtaler.
Disse går via Rogaland M o og
takseres til kr, 20,- pr minutt.
Telefonregningen blir trukket fkra
lginnen. For 8 lette arbeidet til
vakthavendep&Radio Norge,og for at

det &al bli mest mulig flyt i trafikken,
er det satt opp bestillingstid for private
samtaler.
Bestillingstiden er alle dager
mellom fra 1600 - 1730, og
avviklingen samtder starter klokken
1800. I tillegg er det l~rdagog Mndag
mulig å ringe hjem klokken 1300.
Bestillingstiden er da M o k h 100011200. Radio N q e har direkte linje tii
Velferdsbygget -Ludvig Bar - og
samtaler som er bestilt dit vil bli
ekspedert fplr alle andre. Dette fordi
linjeforholdene er bedre, og fordi det

Al-: Assistruit, assisiat, til stilung 1 tittel
ACO8: Assisfant Chief of Staff, flere stillinger har denne betegnelsen, for eksempel
ACCH OPS, som er UNIFL's operasjonsoffiser eller ACOS LOG som er UNZmL's forsyningsofnset
ADC: Aidcde-Cmp, adjutant
AE: Anned Elements, generell betegnelsepl
militsgrupper i SBr-Libano~utenom SLA
AFC: Acting Force CcxnmmdQ.,fungerende
sjef for UMFIL
AK-47: Automatlc Kalashdcov, wvjedskeller kinesisk produsert automatgevaer, kjennetegnet av det buede magasinet
ALF: Anabic Libedon Front
AZO: AirLisiimOfficer,bindele&dntellom
IJNiFbWjonene og den italienske klikopoiryingen M B : Ambulanse
AMR: Area Msp Reference, ~ f ~
AMX: Armes de Moulinaux, PPK bevæpnet
med IOmmHMO,bnilstavDFF
A& h a of Operation, pi% norsk gierne
oversatt REFda n s v m . omstyrken
konh.ollcrcr
m: A r m o d P e m l l mer,pansret
peaonellkj8ret~y,norsk PPK
ARTY: Artiileri
ASS: Assistant, assissennde, til stillingsbetegnelse
ASAP: As soon as possible, s m t mulig
RATT: Bamilion, bataljon
BN: Battallion, W j o n
BLUELINE: Grensen d FN-Maljonenes A 0
CEO: Chief Engincer Officer, ingenimjef i
UNIFl[L

CHO: Chief Humanitanan. Officer, plverste
sjef og k m a m for humantier hjelp gitt
giennom UMFL
CLO: Chief Loglstic Officer, bataljonens
f o f ~ y n i n g ~ s eS-4
r , i NORBA'iT
CMO: Chief Medieal Officer, UNXmL's
sjefslege

CMPIO: Chief Military and Public inftim Offcerl sjef presse- og infomasjunsoffiser
CMPO: Chief Military Personell mcer,
UNIFIL'S pmwrnallofflser
CO: CmmandingOfficer, sjef eller den som
h kommandan uansettstmelse @av&%@n
Cffit: Sjef for OGL, O b e r GmupLeeainon
COS: Chief of Stmrff, stabssjef
COY: Company, kompani
CHR Chackpoint, kontml1post ved vei
bemannet med soldader, UNWL-betegnelse
CP: Samm som CIIP, norsk betegnelse
CURFEW: Portforbud, ordet bnikes ikke i
U M r n L - m n ~ &t heter R a c tions em Movement in Nighttime
D-: Deputy, nestkommandemde eUer stedi itillingsbetegnelmr som for
sfortreder,
e
daempel KLO eller D K
KLO: Deputy Logistic Wi~cer,m&memfe fmyningsoffisari en bataljon. ASS S-4
i Norbau
DFC: Dqmty Force Commander, nestkommanderende i UNiFiL
DFF: Dt Facto Frnes, UNIPIL's betepelse
pB SLA, dm Ser-Libanesiske H&r som WFiL W e annerkjenner
D& Duty O ~ B Mvakthavende
~,
o f f i ~V, 0
ENKLAVEN: Tidligere W t som betegnelse pA ICA, den israelsk kontrollerte
sikkerhetssonen utenfor WNWK A 0
ENKLAYEPOSISJONENE: OP 4-15 og
OP C18 i ICA, bemannet av NORBA=
EO: Engineer
bataljonens ingeniaMser
F-4: F-4 Phantom jegerfly
FiJIBATT: FN-bataljanen fra Fiji-Øyene
FINBATT: FN-bataljonen fm Finland
FC: Force Commander, #verste mtlitrene sjef
iUMFLL
FIELD SERVICE: FN-organisasjon med

-

sivilt ansam spesialister og fegfolk
FTRING CLOSE: Skyteepisode med
innenfor en radius av 25 meter fr8 h h d v
opp til k a l i k 12,7 m, og 100 meter
VP s k P
FMR: Force Mobile Remrve, en me
utrykningstyrke som er sammensatt av
heter fra UNIFIL-nasjonene
FRENCHLOG: UNIPa's forsynin
fra Frankrike
FWO: Force Welfare Qfficer,
velferdsaffiser
OHANBATI': FN-htlljonen fra Ghuu
GMT: Greenwich Mean Time,Zulu tid
IiITlibesisk vintenid niniin m timer?
GSS: ~ c n ~ r~ecurity~ecurity
al
servia,
elsk konmllem sikkerhetsstyrke
opptrer i sivile Mler i den Isniel
s ~ ~ s o n i Sgr-Libanon
c n
HMG: Heavy Machinc
mkingevar eller 12,7 mm. mi

4

st8mlse p8 avdeling

U R Xsraeli Air Fme, det israelske
ICA: h e i i Controlled Am, den
okkuperte sonen i SW-Libanon

iDF: Israeli Defence Forces, Israels w

ITALAIR: Helikoptervingen fra Itaiia

W 0 Jævla raa;lr fotdonans
LCP: L e h e s e Communist Party
LEB ARMY: Den iibenesiske hamn,
av general Michel Aoun i Minit
LMG: Light Machine Oun, lett mi
gjerne 7.62 mm.
LA: Legal Advisar, jurist og offlser for
som mg& sivilkfohingen, i N
beteplsen s-5
mellom avdelinger eller undre
milimm avdelinger

er lettere B få snust opp neste m m i til Norge. Ring Radio Norge i
kgen. Det oppfordres derfor til å bestillingstidene for samtaler hjem s&
bestille gamtalene til "Ludvig", hvor forkiarer de deg hvordan dette g& tii.
duog4 kan kosedegmedksiffe/vafler
n8t. Radio Norge kalles opp.
Telefon fia Norge
og ferske aviser i ventetiden.
viktig at det oppgis navn, tropp
De hjemme i Norge kan ringe hir til kompani pil disse bestillingene
Libanon ved A bestille samtalen manplfulle opplysninger $j@
Telegram til Norge
Det er mulig å sende telegram hjem gjennom Rogaland Radio. Dene Mr vanskelig B finne vedkofnmende.
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f
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/ M - -

QIRYAT
SHiUONA

ISRAEL
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-.--
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Forkortelser og uttrykk i UNIFIL.. .
LOG OFFICER: Forsyningsofflser,i norsk
bataljon S-4
MAILFLlGHT: Postforsendelsen med helikopter mellam UNJFIt-baiaijonene, tre
ganger ukentlig
MAYOR: Folkevalgt leder i landsby, en
slags ordfrnr
MIO: Militmy Information M c e r , stabsosser med hovedfunksjon il samle informasjon
MITR: Mitraljgse, enten 7,62 MG-3
masPskingeværp8montertstativ eller 1S,7 mm
rniaaij9se
MOUKTAR: Leder for innbyggerne i en
landsby, en slags borgemtester
MOVCON: Movement Control, transportkontrollavdelingmed hovedsete i UNI-

FSP: Progressive Socialist Party

SUPEMNTENDENT: Øverste stedlige

PX: Purse Exchange. utsalgssted for militzert

repmnuuit for den libanesiske regjering i et

personell som selger varene uten fortjeneste
RFK: Rekylfri kanon, i norsk infanteribataljon 84 mm. Carl Gustaf

distriktsen dags fylkesmann
SURB: Senior Unifil Representative in
Beinit,UNIFa's forbindelsesoniserstasjonert pal Hote1 Carnfaft i Beirut
SWED CON: Den svenskeFN-kontingenten
SWED ENG COY: Det svenske
ingenimitampaniet
SWED LOG: Det svenske forsyningskomapniet
SWED MED COY: Det svenske sykehuset
ved UNIFIL HQ
TEAM BRAVO: Forbindelse$ofisererfra
UNIFIL Liaison Brmch, dekker vestre del
av UNIFIL A 0
TEAM CHARLIE: Forb'mdelsesoffiserer
fra UNIFIL Liaison Bninch mm holder
kontsikten med de regionale libanesiske
myndigheter i Tyr
TEAM DELTA: Forbindelsesofflser fra
UNIFIL Liaison Branch som er stasjonerr i
Norbatt A 0
TEAM SIERRA: O b s e ~ a t Wog forbindelsesofTkrer fra OGL, stasjonert i Ebel es
Saqi
X-MY: ObmvatØrer og forbindelsesoffiserer fra OGL, stasjonert i

Fn. HQ
MTO: Military Tmsport Wfbr, W,
trarnsportfgrer
NEPBATT: FN-bataljonen fra Nepal
ML: Nothing in Line, samme som NTR
NLP: National Liberal Party
NMC: Normaintcoy, &t norske verk-stedkompaniet
NORBATT: ilen norske EN-bauljonen
NORCONTICO: Norwegian Contingent
Commander, sjef for den norske FN-kontingenten
NTR: Nothing ta repart, brukes i rapporter
OGL: Observer Group Lebanon, gren av
UNTSO. som a FN's observatplrkorps
00: Operations OFEicer, operasjon$offiser
ella 3-3 i en bataljon
OP: Okrvation Posk observasjonspost
bemannet av UNiFa-soldater
OPS: Operasjonssenteret i bataljon,kompani
eller tropp
OPS ASS: OPS-assisient, soldat som assisterer V 0 eller VEI
OUT OF BOUNDS: Omr$de som er erklaert
forbudt for iJNIFL-personell
PDFLP: Popular Democratic Front for Liberation of Palestine
PFLP: Popular Front for Liberation of Palestine
PW-GC: PFLP-Oeneral Command
PIO: Press Information Mficer, pres= og
inforrnasjonsoff~ser
PLIr: Palestinian Liberation Front
PLO: PaEestinian Liberation Organisation,
den palestinske fngjØringsbevegelsen

PPK: Pansret Pefsonelik~tØy

Åsted for FIRING CLOSE (Tegning: Jan Tore Bj@rge)
pservernvilpn
RPG-7:Rocket PropelledGrenade, sovjetisk
produm panserveniv%pen
S-l: Bataljonens personelloffiser
5-3: Bataljonens operasjonsoffiser
5-4: Bataljonens forsyningsofiser
$4: Norbaas jurist og offiser fgr saker som
angbr sivilbfohingen
SA: Small Arms, håndvåpen
SHOOTREP: Skyteepisode
SITRAP: Situasjonsrapport
SITREP: Situasjonsrapport, engelsk
SLA: South Lebanese Anny, den -Libanesiske Hæren. opprinnelig major
Haddad's miiits, i dag ledet av general Antione Lahad og kontrollert av Israel
SMI@ Senior Militisy Information Offiker,
leder for MIO-seksjoaen i UNIFIL
SOI: Sumniary of riicidents, daglig oppsummering av henklser i A 0
SOP: Standard Operational Prnediire,
UNIFIL% stantiardisrte operasjonsinsauks
for alle avdelinger

FZNBATT
TGT: Target, rna for beskyming

TTY: Tele-Type, telex eller signal sendt over
radiosamband
UNDOF: United Nations Disengagement
Observer Force, HQ i Damaskus, med
observatgkr på Golan og Hermon
UNIFICYP: United Nations Force in Cypros
UNK. Unknown, ukjent, for eksempel TGT

UNK
UNRWA: United Nations Relief and Warks
Agency (for Paiestinian Refugees in the Near

UNTSO: United Nations Truce Supervision
Organisation, FN's observat~rkorps i
konfliktområder
VAB: Firehjuls pmsret personeiikj@retØy
VE: Vakthavende befal
VO: Vakthavende offiser
V 0 ASS: OF'S-assisbent, på vakt i OPS sammen m e d m eller V0
ZULU TIME: Greenwich Mean Time eiier
United Time Coordiated tid, to timer tidligere enn libanesisk vinteriid og en tune
tidligere enn norsk vintertid

l
l

l

norske soldatene som
Norbalt, betjenes også
og Norcontico i Naqm gj
norske feltpostsysteniet.

l

og lu.pOs&asnkerte
sendes med sivile
torsdag og smdag.

I

~
I

Servicekontor for
hele kontingenten
Aktive medarbeidere p%trangt kontor

20 kilo sendes med
militærfly hver 14. dag.
Brev og postkort inniil 10

de samme tjenestene.
postkontorene hjemme i
b det innlevmg
lotta. Fristen for disse: er

beider her på NORCONTICO-kon- UNIFIL-hovedlrvarteretog i MP Coy.
toret. Vi hw arbeid til sju prnoner og
For de fleste av disse er det

i

l

1

I
l

I

i

Tjenesten her i Naqoura er meget h- naturlig sosialt samlingssted. Her
terasant og vi trives.

I Normaintcoy arrangeres
reise til Jordain og Syria h

NORCOhlTICO-kontoret i UNBsiL Naqoura fremholder at det er her det

for personellet i N

oberstl@fmmt Olav Dahle som leder nasjoner skal Mtke og arbeide samarbeidet p& kontoret.
men, biide på militær og sivil side.Her
Ti1 å assistere seg har han selatem krevesdet både gode s p W m r
/NORCONTICO, ~gymant EV*
og upreget diplomatisk sms.
Engebretsen og fire korporaler.
LINIPIL-hovedkvarteret ligger
NORCON"ITCO-kontsre2 er service- vakkert rll like ved kysten, og har,
og admirilstrasjmskontorfor hele den siden det ble opprettet i en gammel,
norske FN-kontingenten.

hvis det er plas.
Tarren vare en uke og
omkring 500 dirdlar. Fm denne
overnatting tre netter i Amman
netter i Damaskus p8 gode h
Noen av måltidene mil man

Ohmt&ytwnt E d Sveen melrsr ingen skai w m &for
saker med @fea, (Foto:Kari Haakon Sævald)

& kr opp

-I dag fungerer kompaniet
TIBNINE

(Karl

Haakon ryddig butikk. Likevel er det klart at

Ssevold): -1 N d n t c o y utf~res
det en meget god og profesjonelljobb.
Mul oppgave blir å legge forholdene:
til rette slik at den enkelte hele tiden er
motivert til å holde frem med det gode
h i d e t . Jeg skal splrge for at kom@et utf~rer& oppdrag det er pålagt.
For å få det til er vi avhengig av innsats
f h alle. Alt arbeid er like viktig.
Det er den nye sjefen for NMC,
oberstløytnantHarald Sveen, som sier
dette i en samtale med Blue Beret. Det
er altsilden 3&-%rip
buingen som skal
lede NMC XXiV og XXV det komniende året.
Harald Sveenpåpeker humdrfyk at
selv om ikke dle har h#rt om NMC, så
har de fleste ihvertfall hpsrt om det
gode lunsjbrdet der. Det er da og&
hyppig besøkt av giestier som passerer
~ ~ C M O I IAO.
I
Den nye NMC-sjefen er meget
opptatt av motivasjon for B binge frem
Hinga&.Her er helheten helt avhengig
av den enkeltes innsats, påpeker han.
- I dag fungerer kompaniet erter
mitt inntrykkmeget bra. Jeg overtar en

det kan bli forandringer. I tillegg til
sjef skiftes jo mesteputen av kompaniet ut. Nye personer vil se@ sitt
preg p& sine tjenestestillinger.
Samtidigvil kontinuitetenbevms ved
hjelp av dem som fortsetter. Når det
gjelder de mgler som gjelder i NMC i
dag vil jeg i hovedsak fglge i min
forgjengas fotspor. Det er likevel
klart at ingen regel eller bestemmeIse
kan gjeldetil evig tid. Demm enregel
eller en bestemmelse, eller praktiseringen av denne, virker demotiverende p l personellet, og dersom regelen kan endres uten sikkerhetsmessige
eller andre konsekvenset, ja da er jeg
meget villig til
diskutere dette,
hmhoIder oberstløytnant Sveen.
NMC-sjefen varsler likevel ingen
revolusjon i regelendringer. Han
-er
at dette arbeidet må ta tid og
utf~resi nBrt samarbeid d bikk
saldater og befal. Sveen tenker blant
annet pi restriksjoner som gjelder
ferdsel utenfor NMC-carnpen.
- Demm det tillates fra UNI[T;XL
HQ ogdersom det er full sikkerhet ved

å bevege seg utenfor gjerdene, ser jeg

ingen grunn til at vi ikke skal lempe på
dette, sier Sveen.
Sveen viser videre til at deasom det
er andre regler som har virket eller
virker slik at de fmr tii mistrivsel så
er han mer enn gjeme villig til A se
ngyere ogs8 p&disse reglene. Imidlertid mener Sveen at det p&et begrenset
område som NMC fikevel er behov for
enkelte regler.
I det hele tatt mener Sveen at ingen
skdvaerereddforiitaoppsorkermd
sjefen. Mye h tas opp direkte. Det er
ikke alltid ndvendig 4 VW bundet av
tjenestevei, mener han.
Oberstlgytnant Sveen er ogsa
opptatt ar mangelen p&reservedeier,
som ofte g j ~det
r vanskelig for NMC å
få utfert den jobben kompdet er sat#
til å: gigre på en fsrsvarlig måte.
-Jeg kommer til å ta dette opp gjennom lJMFlL-sysbemet. Jeg skal aØre
det jeg kan for å bedre reservedelssitusjolilen, sier NMC-sjefen.
Ellers er oberstl~ytnant H d d
Sveen meget opptatt av kontaktapparatet.
- Systemnet med kontaktmenn d
i
brukes aktivt. Både av befal og
soldater, avslutter Svecn.

-Vi fikser
det
meste'
-

1
I

II
/

'MB(Ola Solvmg):
Vi fikmr alt. ilet umulige tar
bare W lengere tid,

Slagordet til det norske
verks~ompmieti Tibnln er
ikke b u e en floskel. Nikr delene
Wre Lnn shffm hverlen fra
&mfbaugen i leiren eller gjennom UNIFIL-sytcm& b& de
laget stedet, Et kjdre!tip,jrmm
uansett Urte hitt en ejnnse p i
noe amet BiIverkgted,
169norske soI&tm og befal, og,16
sivilansatte ut&W staben i NormssinECoy. V&-ompanict
holder
fl i
~ i b i den
h vegdige
av
&t irske ~
L ~ e t .
Kumpaniet har i alt J tropper, b
stgbste erkwt@ybqpn,Lagatrop
p a hzrr m m t far et &l*
rnsd

J"U
Je~gdnJ r * ~ e nI
nnl b
@R &$i@& AI
S u d m d m ~ iMNamai&c)y, (h:
Ola ~ d u ~ g l
m g e tumnkumponen*. S8mbd- optisk uatyr. Sp&&qp
s t r o p p tar seg av mpmpjan og
elranikezeka
vedlikehold av saznbmbmeu og

-..

,

.
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M o r er det heller ikke d I
med ~iestawmt-k 0.1.

Hardt press fc'l!
or-&p~nien
Hard vaktbelastning, lite sava og fgsisk
anstrengende tJeneste. Dette er stikkord for
arbeidet i utitkompaniene A og B.
Kompani
A
kontrollerer
hovedfrnåren gjennom Norbatt AO.
Det oppstllr relativt ofte alvorlige
episoder veit sjekkpstene, og det er
bmfm alt m m s m t i KP-A som
mestre den hMne ballansegangen
det er 4 opptre w e Som wldat og
diplomat,
Tkpp 1 i Kaukaba har mansvaret for
3 aper. 4-24,4-25, og 4-26. De to

Det er de som bemanner de fleste sjekkog obseryasjoaspostene i Norbatt. I tillegg
gir de nattpritruijer ute i terrenget.

sistnevnte er blant de mest utsatte i
hele Norbatt AO. Både & det gjelder
trafikkbelastning og episoder.
Troppen har i tilegg OP427.
Det er OP-tjenesten som er mest
karaktwiatisk for tropp 2. De har sitt
hovedkva~seri byen Blat. J
h to OPene 4-20, og 4-23 ligger på åsryggen
overfor Blat, og fra tarnene
obserrererer mannskapene både

mot Litani-dalen og Øsrova mot
Falkeh~yden og veien mellom
h.larjayoun og Ebel es Saqi. Troppen
har o g d to OPer ute i Enklmen, 4- 18,
og 4- 15. Avdelingen i Blat har ogsA to
CP-er, 4-22 og 4-23. I tiiegg har de
ansvar far il drive patruljetjeneste
langs Litani-dalen.
K'-A har ogsa en mekanisert
tropp som har sitt hovedkvarter i

utkanten av b l es Sacp. Mektroppen er Wjoncns knyttneve og
utrykningsstyrke. De har ogs4
amvaret for &2A, B,og C-CP, og 03)
4-2B, Det er mek-trappen som
sammen Ø6d s w e e t wmi
m
e
r for forrsvanrt ug vakttjeneste i

Ebel
es
Saqi.
Kompanihovodkvarteret i KP-A
liggeri QueizimellomW>elEsS q i og
+25
I

CP.

Piitdjetjenes;ta!er vmmerket for
KP-B. EnavdcviMgste opppene til
kompaniet er 8 hindre v~pnede

Norbatts ansvarsomrikde. Dette
uppiraget lm de med et stort mtdi
patcuikjer som hver natt simr p E e r t
ute langs de mest traffbrte rutene.
KP-B har sitt hovmarter i byen
Rachaya el Fouchar.. Her Egger også
4-llOP.Tml>plbarsitthovedi<vma
2 Hometer vest far Rachaya De
betjenerITP-ene4-8 og4-9, ogOP 4-5.
I tilegg har de en patrdjeposisjm i
byen Hebane. Tiropp 2 ligger i
fjellbyen Chmbah, p4 baksiden av
fjellet Borj Mialaine, De har im9vtiret
I
f
. m 2 m,
47A og 47B. I tillegg
,
betjener de CIP-en 4-7C.
Trupp 3 ligger i byen Kfar
v

til PX,velfersen, reisek

(Stein Heidal) - S W e e t

bekpisnlng, am-

troppene.

og t
4videre, er Sambandstroppen

-

Tungt bevaepnet
brannkorps
FMR er FNs ytterste maktmiddel i SØ~-Libanon
De er al tid på tå hev, og klare til årykke ut. FMR, (Force
Mobile Reserve), skal være problemløsere for UNIFIL.
Den flernasjonale styrken med soldater fra 7 land er
stasjonerti Camp Grotle ved byen Quana i FIJIBATT AO.
Herfra kan de p%kort varsel rykke ut for å løse spente sitKaptein John Hybertsen i samble med sin irske kollega
uasjoner i hele UNIFIL-området.
~ Quilhn.
~ e under en patrulje i NorbuttDet var etter alvorlige sammenstgt kende bra, sier CaPt- A f ~ Mc
Mannskapet
p!
hver
av vognene blir satt sammen av permellom Franske FN-soldater og Hybertsen.
-Det er van- sonell fra forskjellige nasjonerr. (Foto: Ola Solvang)
Amed Elernents i 1986, at UNIFIL,
besluttet å opprette en flemasjonal skelig å måle den direkte effekten av bertsen.
Det er avskrekking som er FMRs
slagkraftig utrykningsstyrke. 5 fran- FMRs operasjoner. Det faktum at vi
viktigste
oppgave. I tillegg til il rykke
ske soldater ble drept, og et tyvetalls aldri er involvert i trefninger kan nok
skadet i sammenstøtet. Hendelsen alikevel tolkes dithen sit vi fyller ut i spente situasjoner, kjører
demonstrerte klare svakheter i FN- oppgaven som en avskrekkendefaktor brannkorpset patruljer for å vise FNs
avdelingenes oppsetning og ut- overfor de som Ønsker å lage bråk i tilstedeværelse med tunge bevepnede
rustning, og et tydelig behov for UNIFILs ansvarsområde, mener Hy- kjgret~yi FN-sonene.
maktmidler som kunne avverge farlige situasjoner.
Når MR-PPKene ruller ut av
porten i Camp Grotle er vognene altid
bemannet med personell fra flere
nasjoner. Styrken teller i alt 180 mann
fra 7 av de 9 nasjonene i UNZFPL.
Norges bidrag til utrykningsstyrkener
en tropp på 32 soldater og befal. Sjef
for det norske innslaget i FMR er
kaptein John E. Hybertsen.
- Slik jeg ser det fungerer det flernasjonale prinsippet brukbart. Det
skaper selvsagt en del problemer å få
soldater fra forskjellige nasjoner å
fungere sammen som en effektiv enhet. Her tenker jeg spesiellt på at de er
forskjellig utstyrt, og bruker forskjellige "pn Og amunisjOnsty~r.
Et SISU fm FMR pd patruIj,appdrag pd FaRclr#yden. i Norbaa. (Foto:
Stort sen går det imidlertid overrasSOIVann,

I

I

-Dumå være din egen lykkes smed
Du befinner

deg n& i et enormt nil alle, h ikke Wmdstille aiie tii

intemsmt ami.gde aett fila e~histmislt, enhver tid. Hvis du viser innitiatnr
kulturelt, rtligi@t og ikke rninst og ainnsagsvilje @vildu i samarbeid

ret, vil vsre din
lokalavis under
FN-tjenesten i
Sgr-Libanon. I
tillegg til d i ostasjonene Ra,dia Norbatt, og
Kep
Radio Scsqio, vil Solpang
avisen være det AEf
mediet Som b h ger ut infonnasjon til alt n&
sed i UNIFIL AO.
Blue Beret blir redigert v d
seksjonen i Ebl es Saqi. For om
arbeider her, er
barei
j mH1. Det har fra
Vekommen til et interessant mange gm
halvilr i Libanon! Videre pinsker vi p& anncn vert reist kritikk
velferden vekommen til oss med gode fordi det mangler stoff fra
ideer og forslag til tiltak, og Tibnin og en del av utepos
Dette kan du som bruker
ve&onamen til samarbeid.
rette p å De fleste går
Josef Lindbkk
liten j o d i s t i magen.
Kaptein / Velfeidsofiser
over noe som du hror kan
m t for dine medsoldater. sil
wen ord, og helst o@ et.bilkt

geogafiskf g c o 1 0 ~ s ~ ~ B amed
r eveifenis-, preste-, idretts-, og
dctfalr;tum atduharfB#anledningtil 8 reisekontoret, kunne g j fritid
~ og
komme hit er 'velferd' i seg selv. Hvis derved tjenesten her positiv.
Jeg vil tilslute minne den enkelte
dui~tildetavilgPne&gfaren
&l av den e
c
S littemfmm
~
~ om viktigheten av hol& kontakten
aiom omhandler Midt-&ten samnt å med hjemlandet, spesielt dine
delta pA hircrr sam bliramangert,vil du niaenneste. Med jevne mellomrom brsr
Irunneeiugeb inntryItkrrgkunnslaper du sendeet brev hjem -posten g& tre
som vil ha varig verdi for &g ganer i uken - og portoen koster
m
i
&
ingenting for vanlige brev.
Meld deg dtrfar p& bibelturer scsrn Telefonsamtaler koster, men
presten arrangerer med jevne muligheten til å;ringe ertilstedeog den
mil-.
L i k d macfaleg turene d vel anvendesav og til? Husk:Noen
til Syda og Jordan og Egyptbmm. terder pa deg!

V e I f d a n ~i tNorbatt arrangerer
badeturer til Tiberias ved
i&nwuctssjBen i den varme årstid, om
vinteren (omdet blir m@)skiturer til
Mount H m n .
Desuten arrangerer velferdskontoret sightseeing / handlemer til
vestre AO, og til Tyr når situqjonen
tiilam &t. pgmelding
- skjer
- via de
respektive kom-

pier.

Du selv & i My

grad være din
egen lykkes smed
-bidra mai ditt

for anstrengelsene vil
tilsendt en ny film hvis b
brukt i bladet.
Blue Beret skal vme et

for il
friti&
positiv.Velfd-

tilbudene kan ildre
ABS.
$everd~o@?s~r
TorsRUsQog
BWpddmr

samarbeide d dere i
msnedene,ogh8peratvi

JU8qf-k
rJsIrfm
tf

Bh1 e#Suq&
(Foro: Ola
Solvann)

Ola Solvang
kapteWI0

Paymster, B. Ard Daleng foran
det sterkt befestede "Fort Knox".
Her kan du fd l$st inn norske
sjekker i dollar.(foto:Ola Solvang)

Penger fra
"Fort Knox"

4.5 millioner dollar passerer gjennom hendene p%Norbatts paymaster i
lepet av en kontingent. FN-Ola sparer
ikke på daleren under tjenesten i Libaam. PA en eneste dag kan der gå ut opp
mot 100 000 dollar fra det sterkt
befestede paymaster-kontoret i Ebel
es Saqi.
Det er hos paymasteren at Norbattsoldatene kan heve sjekker. sjekkene
skrives ut med beløp i norske kroner,
men utbetalingen skjer i dollar.
Månedens dollarkurs står oppslått
inne på kontoret, og du må altid skrive
ut sjekken på et rundt dollarbel~p.
Ha dtid med deg bankkort når du
skal heve sjekker. Har du ikke
bankkort, blir pass eller blåkort til nØd
akseptert. Sjekk også at beløpet du
skriver med bokstaver stemmer overens med det tallet du har oppgitt. Sist
men ikke minst: Forviss deg om at det
er penger på kontoen f ~dur skriver ut
sjekken. Overtrekk vil føre til at paymater nekter å ta i mot flere sjekker
far bankforbindelsen din i Norge
skriftIig bekrefter at kontoen din er
OK. Det kan ta tid.....

De fleste vil få anledning til å dra ut
på en 60 timers permisjon i tilegg til de
ordinaere feriedagenei l ~ p eav
t kontingenten. Permisjonen varer vanligvis
fra fredag morgen til søndag kveld.
e
troppsjef/kpDu må s ~ k gjennom
sjef om å fii 60 timers perniisjoner.
Battaljonens mAlset&nger at alle skal
få minst en slik permisjon i Iøpet av
tjenestetida.Du har allikevelikke krav
på disse fridagene. Permisjonene vil
bare bli gitt dersom forholdene i
ansvarsområdet tillater det. Hittil har
de fleste gjennomsnittlig f8tt to 60timere i IØpet av 6 måneder.
Det er alkoholforbud under inn og
utreise i forbindelse med 60-timere. 8
timers regelen gjelder her som i de
f leste andre sammenhenger, og det vil
bli slåti hardt ned på overtredelser. Når
du er ute på permisjon representerer du
fortsatt tTNIFIL og Norge.
Ta gjerne kontakt med reisekontoret for % sjekke opp fritidstilbud og
reisemål i god tid f ~dur drar. Dersom
du velger å dra til Israel kan det være
fornuftig å leie bil for å dra rundt og f%
sett en del av landet.
Det dårligste stedet å tilbringe 60timerne på er i omrAdet rundt en viss
bar i Tel Aviv. Skap noe positivt ut av
den begrensede fritiden du har under
tjenesten i UNIFIL.
Helt til slutt: Sett deg grundig inn i
toIlbestemmelsene før du reiser. Drar
du til Israel kan du ta med deg en flaske
brennevin, en flaske vin, 200 sigaretter, fotoapparat(husk blåkort), og
smykker begrenset oppad til 2 hdskjeder pr. person. Alte må gjennom
grundig MP-sjekk før avreise, Alle
blir også sjekket på grensa. Dersom
det forekommer uregelmessigheter
kan hele gruppen bli holdt igjen i flere
timer. Va;r derfor påpasselig med å

Fenrik LilEian Berge og sersjant
Per Einar Lund sender deg gjerne
j o r h rur& p& permreise. Betingelsen er imidlertid at du planlegger
turen i god tid.(foto: O k Solvang)
e

yermrelser
jorda rundt
Dersom du planlegger ferieturen
din i god tid er det i praksis ingen
begrensninger på hvor du kan dra.
Fenrik LilIian Berge og sersjant Per
Einar Lund på reisekontoret i Norbatt,
kan skaffe deg turer til alle
verdenshjørner.
God planlegging er n~kkelordfor
en vellykket ferie. Dersom reisekontoret får inn ditt Ønske en måned eller
to fØr du skal dra, Kan de sjekke flere
alternativer,og få ferien din i boks selv
om det i første omgang viser seg at fly
og hoteller er fullbooket.
- Et godt råd til de som skai velge
feriemål og reiseruter er å ta kontakt
med rekaper og andre som tidligere
har valgt det samme reisemålet,mener
Per Einar Lund som nå tar fatt på sin
tredje kontingent ved reisekontoret. I
desember vil hm sammen med Berge
reise rundt til aue Norbatt-posisjoner
for å orientere om muligheter og begrensninger i ferievalget.
f ~ l g ebestemmelsene til punkt og
prikke.
. _.,. _ .

Indian Bush. N
standarduniformen i

N o P d d eg

Fe~*Asbjprg

saste ~ a V & & . Nordlurtafo*e#er

VggoKQ@s&@RC,
MY*

ijiu&&m &=e

h
&
-

store nok til bi romme
bein, ag lommer sitter

mm

Solvang)

Depotet som har det meste

Soumaya b ~ y eller
,
andre
skrmene fikser jobben

- HOS OM

fåf du byttet alt unntatt en effektiv måte, må vi ha et system på buksebein Og
Indian Bush-uniformen. Kapteia innbyttet. KFA og B har byttedag p& få bulaem

- Forat depotetskalkunnedrives på

2 uker: 21 desember - 3 Januar
1 uke: 4janrrar- 10jcuiuar
(Egyp~trmed buss)
Pulje 2 (25 desember)
3 uker: 17 januar - 6 februar
2 uker: 17 januar - 30 januar
1 uke: 3 l janu8 - 6 februar

---

-

2 uker: 14 februar - 27 februar
1 uke: 28 februar - 6 m m
( E g y w med buss)
Pdje 4 (12februar]"
3 k r : 14 m m - 3 april
2 uker: 14 nzars - 27 q r l l
1uke: 28 mars - 3 apd

3tikm: 11april- ].mai

skjorter av typien Indian B
at skredderen ikke -r
a h skjortene dine. Den &r
g& inn 1 kan være temmeli
også i Libanon. Du b@rderfor
lange ermer på i diefall

UN Holiday
Dette er dagene som er blitt u p l a
ti1 UNFIL HoBday i kontingent 24.
SipaIliste og tjeneste som p4
mdager.

Indeperidence Diy

l. juledag

onsdag 22.nov-

mandag 25, desember

r
I

I

mandag 1. januar

Eid El Fitr
tirsdag24. april
(Eid El Fitx kan bli forandret

I
det meste. u y t l l ~ n ~rum
t
~ v u rmen man
vise frem et imponerenh utvalg (Foto: Ola Solvang)

P& PX'en i Numaintcoy har

NMC

Payrnaster

PX

-

Postekspedisjon
STENGT

MANDAG

ba
-,

TIRSDAG

"o"
TORSDAG

FREDAG

STENGT

STENGT

STENGT

STENGT

Postavgang

SpiseMBSSB

Befalsmesse

Soldatmesse

0700
0600-0645 2000-2200
(avgang) 1200- 1345
1700- 1745
1600
(ankomst)
0600-0645
l200-1345
1700-1745
0600-0645
0700
(avgang) 1200-1345
1700-1745
1600
(ankomst)
0600-0645
f 200-1345
t 700-1745

0600-0645
t 100-1500 1130
(Postmann) (Tsrnmes) 1200-1345
1700-1745
1900
(ankomst)
0600-0645
STENGT
1200- t 345
1700- t 745
0800-1100
1400-1445
(Vafler)

På tirsdag er det
som
har postekspedering. Da f&r du ikke
2000-2200 hevet penger (konfant-kort, postanvis-ninger mm.)

2000-2300 Kp.kontoret

i Gå ikke glipp av bibelturen
bude.
l

Feltpiestene i Norbatt og
, Nomminntcoy mangerer Bibelmer til
i
bael, -Bibelturene fra Nwhtt
i startaiulre2,daifgstegnxppm
L misa til Israel fra X. til 10. januar.
I Neste tur vil gå to uker senere, 22.
i :' januar t i l 24. januar. Dermr vil man
e denne tidsplanen hvor

,

'

en stopp fm å
F m & kveld
besgker gruppen reatuararit
Marrakesh i Jerusalem, der
magadanstxe
sth
for
&h~I*en,
Gruppen besgika
@.a&m
manueruzer fra bibefistarien
i Jentsdem og Betlehem. R e k a g,&
o& langs den Istraexslre kysten og til
Casarwi og Nasaret. Det k@ms i en
ineai &@e
dvf~lgeligkollidere sivil mi~tbuss.
med b@@kog i $ m m hmd~lser* Bibelturene i NomaIntcoy i
Da vil man fcm@keB avvikle tiirene i kontingent t;rEXIV arrangeres h5 7
andre uker, forteller feI@mten i januar, 19 21jmm, 2- 4 fehar, 23
Nmbatt, Geir Gnndmen.
-S5febnim, 2-4-,30-1
Nærmere opplysningerfh du ved å april og 4 - 6 mai. Feltpresten I NMC,
fglge med på batitljonsmdrer og Christian Brodkorb furteUm at turen
VUPIR'ene. Turen glir rundt k@es i en 25-seters militar buss.
Genesaretsjøen, til J d o , Masada- Tnren går til Jerusalem, Betlehem,
festningen og DBdehavlet. Der h k det WehavetC Masda og Jerusalem

-

Hver tirsdag morgen
og formiddag er det
arabisk marked på
markedsplassen Souq d
Khane nedenfor4-25 CP
i Norbatt. F Ø klokken
~
er seks starter handelen
med levende dyr og
slakting på stedet.
PXdn anmoder personell i Eliel es Saqi om 4
han& utenom Wne reservertfor trfekompmkne
p# marrdag og torsdag
kveld. Velferden, reisekontoret og Ultettsontomt opplyser art de giente
stillkr opp utenom dpning-

stidene for ute-kompunkne hvis folk ringer

-

igjen. QgsBherblirdetstoppfor$
i Diadehaver.
På begge turene blir det anl
til A handle
smykkef,
souvenirer i gamlebyen i
Ammg@renekjenner forre
&t aldri er tvil om varene
Biboltaren i Morbatt kastor
dollar. Deltagere melder seg
gjennom sin Kp. ass. NIW
bibelturer er ogsil beregn
personell i Naqura og FMR.
Norbatt5 persondlkan vsre
det er plass. NNIC's bibeltur
155 dollar, Velferden i Ti
imot påmelding. Prisene inkS
avemittting på hoteller av
standard, nesten aile militider
inngangsbiiletter. Bi
på tjenemdager, du
opp bavedagerer

u,

Lytt på radio..
Denne
listen
over
Tadlostasjoner og frekvemr som
sender nyheter og aktuelle
pgammer pli engelsk, fransk
eller &andhaviske sprilk er satt
ammen fra mange kilder. Det er
opp til lytterne 8 finne ut om
gendetider og frekvenser stemmer
med det oppgitte.
BBC Warld Sarvice: ReImmj&npB
Kypros sandsr aybcap'bulletiner elk
ny^^ hver hole tirne til og
msd 0100. MellombBlge 1323 khz
Kypros: Nyhetar hver time,
mellomb@lgca?khzeller FM 92.1 mhz.
RadioFrane: Sundingerp4 IkORWlge
21 BU) &kl, W, E762Q khz kl. 1315,
9359 khz kl. 1m.
Rdio Lebaon, Beirut: Sending @
mclomb$Iga 990 kliE q PM %3eller
M A
le1 1715. sendinrt. D&

(Foto: Ola Sol~ung)

Radio Scorpio - hele døgnet
N o d t c o y ' s radio sonder 24 sendingen, fortelier velfedwffi*r i
timer i &@et fra Camp Stcorpiu i N o d t c o y , l~ytnantTorbairg.
-N& det er gode forhold rekker
Tibnine, midt i hhbatt's område.
-.,til Cypm og N q o m
d e k a og& M.
Vi flir
p Fljibatt og Ghanbatt om
!kar. Ogsd Swed ang cay
yahgrer p& sending&e, sier
orhaug. Han a sgsil htmmytte nye medarbeidere til
.
I 4.

n

,,-e

---'Y-

V C U UVbVU.II

,

ner på lufta
du ringe til Radio Norbatt
e på lufta direkte over
u kan selv sende en hilsen
om en melodi. Det er også
radioens medarbeidere å
'onintervjuer rett p& lufta.
~ g s åvært mulig i tidligere
.er.
Sser Riise i Narbatt eller
bfiser
Torhaug
i
e
OY
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1 0 0 1 0 2 1 0 4 1 0 6 1 0 0 MH

D 1 2 0 0 1400 1 0 1 0 K H

osoo:Nylleterh O

-

1315: S

V

-

lMI0:SM-

1
m
*
-

1msiestascnd-

1315: Sicstascnd- 1315: S
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Nynsta fra 1900: Ny-

2 100. Kv*-
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1200: Mor-

@Tapetav en god medsoldat vil prege oss alle"
-

fbm Rune 0p1mds Komp&jef
.@&g ~
e BLUEBERET
~
til
-@$li
irttrgkk for *ksorg over tapet av
m kamerat og medso1dat
.
@land er den
norske
m-mZ& sam er drept mder et
:W j p direkte rettet mot norske FNs m i utf~rersia oppdrag.
Kompani AJNORBAmXm

~~

m

redde. Skadene var SA store at Rune
Opland
e
sannsynligvis mistet
bevissthet og d e umiddelbbm.
Rune (lpland kan aldri bli brakt
tilbake til 0ss.fapet av en for oss god
d ~ l d i t og
t kammat, og for sine
fornidm sin m,vil prege kontigent
XMV og oss alle, Spesielt hans
naermeste og vi som var direkte
i involvert i aksjonen. Jag føler tapet
e med konbingeritskifte. personligog sværtningt.Rune Oplmd
pil at en av vårt: vil jeg huske som en god og
~Iiktoppfyltende soldat sl& hslls
29 ~ o v e r n kVW kamemter husker han for hans gode lagf~ter eller medsoldat i don
situasjm~nvi nå er kommet i. Rune .
fwarsel, ble
Vi er en militier FN-avdeling sum Opland's altfor tidlige bortgang har
dlev%teFN fiar et oppdrag å l@%,Dette må vi rystat oss alk, h s k j e spesielt ass i
merket og fortsettemed.Vi må la R ~ mOplands
t
Tropp 1 Kp A, Sammen skal vi jobbe .sinhvitmalteM-l 13. Rune eksempel være d tankekors og en videre med det vi kom hit far, mdig
% bidra d å hvare freden i&?Pmot v8te @re denne jobben best mulig.
Libanon.
Fred er noe man Ilrkekari k b t ~ e !
$sit, km-jef
og
St&-Fr K ~ Ø
hØytmk. Jeg håper vi allenå i sterkem
var de2 med stos sorg
Mstjor/Sjef Kp A
g?ad forstår hvor g& det er å bo i et,-c
at livet ikke stod til. å
laad som Norge uten krig, og hvoit':.
viktig Y& I i e d w e v U e oppdrag ir
Libanon er, til josi for denne-;-,
meningsl$se mg
Vi vil alle huske une som er rolig;, l
sindig og faglig dyMg b e r a t , en
alltid kanne stole p& Han va ikke dm:
a m gjorde mest av seg, men var dtid
i C e m i e f l l r ~ ~ n o e s k d e g' )j* ~Mine tanker går i fØrste rekke a .
hans nærmeste famile i Norg~.B& vepavheleTropplKpAvdje3gsi
at vi tar del i sorgen ag lyser Mmer
Rune Opl~ttldsminne.
.,

2

