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NyhetsoPIS-slagene Hjemme
.l'

"' Ti
fikk også XXX,
denne var
kontingenten
de helt
storeselvmord
overskriftene
hjemme.
Men media.
til forskjell
fra
kontingent
det ikke denne
gangen
og horer
som preget
Naturlig
nok satte sommerens israelske stor-offensiv preg på nyhetene. Plutselig var Sør-Libanon og de
norske FN-soldatene igjen i ildlinjen. Aviser, fjernsyn og et utall radiostasjoner beskrev våre
omgivelser mer eller mindre slik vi selv opplevde dem.

6Jtbrrlnnbøtkllllt1l

Tirsdag 27. juli 1993
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laraelske kampfly rettet ikke an. grep mot den norske sikkerhets'.onen i Libanon slik Fedrelands'vennen feilaktig skrev på side l i
Kår. Det var raketter fra HizboIfah-geriljaen
som .10 ned.liki den
norske øikkerhetsøonen,
det
øtod beskrevet på side 5.
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Forord fra PlO
Ja, her foreligger mue Beret Minnebok for kontingent XXXI.
FØr du raser videre for å finne et bilde av deg selv, en "liten
advarsel: det er 25% sjanse for at du er avbildet i denne boka"
Men til gjengjeld er det 100% sikkert at en av dim; venner er
avbildet, eller iallefall en du kjenner, har sett eller hørt om.
Under arbeidet med denne boka har ikke målet vært å "presse"
inn et bilde av alle sammen. Målet har derimot vært å kunne
tilby dere alle et minne fra Libanon. Et minne som viser
allsidigheten av den tjenesten vi nordmenn utfører her. I tillegg
kommer de bildene som viser steder hvor du har tjenestegjort,
og har lyst til å huske, når du en dag sa~er CP/en, verkstedet,
kontoret, ap/en eller hva det nå måtte være. Når det gjelder
bilder fra dine daglige omgivelser og venner, går jeg ut ifra at
de bildene har du tatt selv.
Og det er nettopp på bilder denne boka er basert Etter å ha
snakket med de aller fleste av dere på mine "fototurer" i teig,
har jeg fått forståelsen av at det er bred enighet om at av
tidligere minnebøker er det "fotobøkene" som er best likt.
Ressursene er derfor lagt på arbeidet med å fotografere framfor
å bruke tid, plass og penger på tekst. De beste historiene fra
tjenestetida sitter dere selv inne med.
Jeg håper du er fornØyd med det endelige resultatet, og at
Minneboka vil bli brukt, ikke minst når du skal fortelle de
hjemme om tjenesten din - for fredens sak i Libanon.
Beirut
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Dette har skjedd
Det er en langt ifra stille og rolig kontingent vi har lagt bak oss. Sommerens aktiviteter i
Sør-Libanon, har gått over i historien som de kraftigste siden innvasjonen i 1982. Kampene
i juli, som kostet over 150 mennesker livet i løpet av noen dager, kom som følge av økt
aktivitet mot israelsk kontrollerte posisjoner fra AEs. Etter sju-dagers-bombardementet
stilnet det av i Sør-Libanon. De siste to månedene av kontingenten har aktiviteten derimot
økt igjen fra begge sider. Denne økningen kan settes i sammenheng med framgangen i
forhandlingene mellom PLO og Israel, som har skjøvet forhandlingene mellom Israel og
Libanon/Syria noe i bakgrunnen. Hendelsene under sju-dagers-bombardementet er
nærmere beskrevet på sidene 12 og 13. Under følger en kronologisk oversikt over noen av
de viktigste hendelsene i kontingent XXXI.
22. mai:
24. mai:

DFF soldater drept av roadside nord for Kardela Bridge.
Ved en misforståelse åpner to IDF patruljer ild mot hverandre i Wadi Hujayr. Islamic Resistance (IR)
blir innvolvert. Fire IDF soldater mister livet.

8. juni:
10. juni:
H.juni:
16.juni:
17.juni:
20.juni:

IDF patrulje blir angrepet med Sagger og MG av IR. Fire israelske soldater skadd.
CIasher flere steder mellom AE og IDF/DFF. En DFF soldat og to AEs drept.
Flere Katusjaraketter skutt inn i Israel. Kraftig gjengjeldelse med artilleri.
En NEPBA TI patrulje finner en roadside, trolig myntet på nepaleserne.
Kraftige kamper flere steder i Sør-Libanon.

8. juli:
9. juli:
10. juli:
17. juli:
22. juli:
25. juli-l.

19. august:

10. sept:
13. sept:
21. sept:
22. sept:
7. okt:
9. okt:
10. okt:
12. okt:
16. okt:

Bil lastet med Katusjaraketter blir stanset i FIJIBA TT CP. Hezballah omringer CP' en, tar en fijiansk
offiser som gissel, og skyter og skader en fijiansk soldat. Offiseren blir løslatt flere timer senere.
Konflikten løser seg. IR skyter Katusjaer inn i Israel. Israelerne tar i bruk kamphelikoptere under
gjengj eldeIses beskytningen.
Den neste måneden er det daglige angrep på IDF/DFF posisjoner. Katusjaraketter
blir stadig
oftere skutt inn i Israel. Gjengjeldelsesild
fra artilleri og helikoptere.
Roadside i nærheten av Aichiyeh dreper to og skader tre IDF soldater.
Tre IDF soldater drept i kamphandlinger. Meget kraftige kamper hele dagen.
ID F kj Ører artilleri -forsterknin ger inn i ICA.
En palestinsk gruppe i kamphandlinger med DFF og IDF. To IDF soldater skadd.
Kraftige kamper. Flere angrep på IDFfDFF posisjoner nord ','urNORBA TI. Katusjanedslag i
NORBATI AD. Katusjanedslag i den israelske byen Kirat Schmona.
august: Sju-dagers-bombardementetlWeek
of Bombardment.
Se sidene 12 og 13.
Etter sju-dagers-bombardementet
konsentreres angrep fra AEs mot mål i ICA. Israel har vist at '
angrep mot mål inne i Israel ikke tolereres.
Som følge av eksplosjoner
Shihin.

(nedslagfroadsides),

mister ni israelske soldater livet, og tre skades nord for

I de kommende to månedene intensiveres omfanget av rakettangrep
mot DFF og IDF.
Gjengjeldelsesbeskytningen
øker i takt med angrepene.
Fire DFF soldater skadd under angrep på Aalmane posisjon.
Yitzak Rabin og Yasser Arafat tar hverandre i hånden utenfor det hvite hus i Washington D.C., og er
villige til å annerkjenne hverandre. I bakgrunnen står Norges utenriksminister Johan Jørgen Holst.
En DFF soldat skadd under angrep på Aalmane posisjon.
Tre DFF soldater skadd under IR angrep i Brashit.
Større israelsk operasjon rundt Markaba. Noen dager sener finner man likene av tre palestinere
tilhørende Islamic lihad i området.
En PFLP aktivist på vannskuter krysser grensa mot Israel med våpen og eksplosiver. Israelsk skip
åpner ild, og palestineren blir drept.
To israelske soldater skadd i Sujud-området.
Tre PFLP aktivister drept nord for Chouhayia.
Tre NEPBA TT soldater skadd etter granatnedslag i posisjon øst for Majdal Zun.
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Takk for Innsatsen
Takk for den enorme innsatsen dere alle har lagt
for dagen i kontingent XXXI. Dette har vært en
spesiell kontingent som på flere måter har satt sine
spor hos oss alle.
Israelernes syv-dagers-bombardement
i slutten av juli gav mange nye og kanskje uventede erfaringer. Det er i slike
situasjoner en blir satt på prøve, og får erfaringer som en kan vokse på. Det var uhyre tilfredsstillende å konstantere
at alle løste sine oppgaver under stressede situasjoner på en profesjonell måte, med sindighet, pågangsmot og
humør.
Kontingent XXXI har vært en kontingent sterkt preget av forandringer og nye'trender. Jeg tenker ikke minst på den
forandringen som har skjedd i positiv retning når det gjelder UNIFILs forhold overfor Libanon. Som første
kontingent på over II år fikk vi anledning til å rotere over Beirut. Mulighetene er også åpnet opp for at vi har kunnet
reise og oppleve mere av det landet vi tjenestegjør i. En mulighet som mange av dere har benyttet. Slik har mange
fått innblikk i regionens historie og kultur.
Selv om bo- og leveforholdene for de fleste har vært aven standard langt under det vi er vant til, har dere vist vilje
og evne til å skape trivsel og et hyggelig miljø som det står respekt av. Og nettopp i dette miljøet er det vi har lært
hverandre å kjenne, på godt og vondt. Vi er blitt kanlerater og venner. Ta godt vare på dette'
Jeg har vært opptatt av å skape en motkultur mot negative u·ender. Med god hjelp fra dere, følerjeg at vi langt på vei
har lykkes i dette arbeidet - med Slyle and Smile som motto.
Jeg ønsker dere som reiser hjem lykke til videre. Jeg vet at mange av dere kommer hjem til arbeidsløshel og de
problemer det fører med seg. Men, kanskje kan nettopp noen av de erfaringer du har gjort i UNIFJL hjelpe deg å
håndtere slike problemer.
Til dere som skal tjenestegjøre også i neste kontingent vil jeg uttrykke håp om at vi j fellesskap kan videreføre de
gode erfaringer til kontingent XXXII. Nå er det vi som skal hjelpe de nye igang. Prøv derfor å legge til side det som
vi ikke har bruk for. La oss bygge ny kontingent på alt det positive dere har skapt. og på det profesjonelle nivå dere
har etablert.
Til alle dere som har tjenestegjort i kontingent XXXI, enten det er i [\j()I<BATL
hovedkvarteret i Naqoura, takk for samarbeidet'
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Kontingentsjef og sjef NORBA TT
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Sju -dagers- bomb
"Operation Accountability" kalte israelerne selv stor-offensiven mot AEs i Libanon siste uka
ijuli. UNIFIL har valgt å hruke termen "Week of Bombardment," og vår norske oversettelse
er "Sju-dagers-bombardementet."
Riktignok varte bombarderingen i en uke, men koflikten eskalerte den siste måneden fram mot
siste uka i juli. Det lå i tida rett før klare tegn i lufta på hva som ville komme til å skje. Israels
forsvarssjef, General Barak, sa da også i klartekst hva Israel ville gjøre om ikke AEs stanset
aktiviteten.
Hvorfor'!
Hva var så årsaken til at
operasjonen
ble
iverksatt
på
det
tidspunkt den gjorde?
Jo, fra midten av juni
økte
som
nevnt
intensiteten
av

""":
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angrep mot posisjoner i
ICA, og mål i Israel. IDF/
DFF gjengjelder med over
600 runder artilleriild.
Dette er klar tale fra Israel.
General 13arak advarer

/

igjen libaneseme om hva
som er i vente hvis
angrepene fortsetter.

motstandskampen
i
Sør-Libanon.
Hezballah
var
hovedsak
den

Mar kedsplassba tter iet
Fredag 23. og lørdag 24.
juli blirdetigjen skuttmcd
Israel.
Katusja
inn
Lørdags kveld foretar en
IDFkolonne bestående av

grupperingen som stod
bak det meste
av
aktiviteten rettet mot
israelsk -kon trollcrte

i

posisjoner.
Men
også
andre
grupperinger,
deriblandt
flere
palestinske,
var svært aktive
perioden. Ijuli mistet israelerne flere
soldater
i Sør-Libanon.
Dette,
kombinert med at HezbaliahlIslamic

Ikke langt

Resistance stadig oftere beskjøt mål
inne i Israel med Katusjaraketter.
gjorde sitt til atden israelske opinionen
la press på Rabin og hans
regjering for å få stanset
kamph and I i ngen e.
Rabin kom med flere
advarsler

Markedsplassen
NORBATT
ble{orsøkt [([ll
bruk som
a rtilleripas isjon.

i

Forsterkninger ble først
kjørt opp mot grensa, så
inn i Libanon. Rabin la i
sine advarsler vekt på at
israelerne
ikke ville
finne seg i at det ble
skutt inn i Israel.
Torsdag 22. juli ble en
IDF soldat
drept i
NORBATT AO. AEs
gjennomfører

flere

Firing Close.
NMC
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et artilleri batteri en gjennomo'engning
i NORBATT (4-25 CP), hvorpå de
utgrupperer
på Markedsplassen
nedenfor 4-3 HQ. NORBA TT går på
gul beredskap. IDF blir forhindret fra
å skyte ifra området. Situasjonen løser
seg, og noen timer etterpå
er
NORBA TT igjen på grønn beredskap.
Så smeller det
Søndag 25. j uli starter det
som kalles sju-dagersbom bardemen te t.
I
NOR13ATT
ser man
israelske
jagere
fly
nordover og beskyte byer
nord for ICA og i
Bekaadalen
Artilleribatteriene
rundt
NORBATT og i Vestre
starter kraftig beskytning
av områder nord forICA.
Over 50 Katusjaraketter
blir skutt inn iIsrael denne
dagen. Blandtbyene

SOln

r,

,

ardementet
:r

t

blir kraftig bombarderterTibnin. Hele
UNIFIL går over på gul beredskap.
NMC går i shelter. Det viser seg å bli
et meget langt opphold i bunkersene,
med noen mindre "pauser". Nesten
sammenhengende blir NMC sittende
i seks dager i shclter. En opplevelse
som preger alle. En anstrengende
periode må tilbringes i kummerligere
forhold enn til vanlig.
INORBA TT høres avfYlingene. som
er så voldsomme at nattesøvn utgår
for mange. Med de stadige smellene
og lufttrykkene, deller ting ned fra
hyller. Hus rister, og deteret voldsomt
støynivå. Flere av avfyringene er
myntet på mål i vestre, blant annet i
ormådetrundtNMC.
Og iNMCerdet
heller ikke lell å sove godt. Man ser.
hører og føler nedslagene utenfor
leirgjerdet.
Sivilbcfolkningcn
på flukt
De kommende
dagene blir hele
Libanon, fTa Tripoli i nord til den
israelske grensa i sør. tall undeer
israelsk beskytning. Fra land. luft og
sjø. Sivilbefolkningen
i sØr flykter
nordover. Ca. 300.000 mennesker
søker tilflukt i områdene rundt Beirut.
Både Leb Army og syriske styrker
kommer i direktekonfrontasjoner med
israelske styrker.
Rundtregnet 300 Katusjaraketterblir
denne uka avfyrt mot mål i Israel.

Fem sivile
israelere
mister
l i vet
Isracleme
på
s

id

sin
e ,

utførerea.
250
luftangrep.
og avfyrer
ea.30.000
artillerigranater.
Uofisielle
tall tyder
på at 155
libanesere

Trangt om plassen

i 4-2B CP; Hit. men ikke lenger!

blir drept, og 550 skadd.
Også UNIFIL
får gjennomgå.
Israelske fly bomber NEPBA TT HQ.
Leiren blir totalødelagt,
og tre
nepalesere skadd. Også fire irer blir
skadd under bombardementet.
Våpcnhvilc
Fredag 30. og lørdag 31. juli avtar
b.mpene noe. Det pågår samtaler
mellom USAs utenriksminister
Wanen Christopher og Iran. Syria.
Hezballah. Libanon og Israel. Lørdag
ettermiddag melder israelsk radio at
en våpenhvile er på trappene. Man ser
bort ifra at en fTyktet bakkeoperasjon
vil bli gjennomført.
Klokken
I 7 O 2 ,

lørdag 31.
j u
kommer

Ii ,

følgende
melding
fra Foree
Commander.
General
FUluhovde:

1. IDF har erklæ/1 våpenhvile i SØrLibanon, som trer ikraft 31. juli
klokken 1800.

2. Hver avdeling skal observere
aktiviteten tildeforskjellige partene i
sitt eget område, og rapportere
utviklingen.
3. Fradeue øyeblikkerførste prioritet
å formidle
for alle avdelinger
humanitærhjelp, og skaderapporter
skal sendes inn.
Var operasjonen vellykket'?
Dagen etter er flyktningene på vei
sørover igjen. Gjennoppbyggingen
starter umiddelbart. Over40 landsbyer
blir erklært total ødelagt. Av de støne
byene, er Nabatiye den som har fått
gjennomgå mest.
Israelernes
budskap
var klart;
beskytningen mot Israel skulle stanses
- koste hva det ville. I ettertid kan det
se ut til at dette budskapet har nådd
AEs - men til en meget høy pris. I
hvilken grad operasjonen
i SørLibanon den siste uka i juli vil få
virkninger
for den framtidige
situasjonen, er enda for tidlig å si.
Men, per idag er aktiviteten igjen oppe
på et nivå som før sju-dagersbombardementet.

NMC følger med på hva som skjer.

Hvor ble det av lønna?S?
Påpostkontoretharvitattutca.8,9millioner
kroner
kontanter. I til/eg kommer alle
giroene, kredittkortuttakene, osv.

i

Sjutusenfirehundre, sjutusenfirehundreogfemti, sjutusenfemhundredollar.
Du får ha det fint på 60-timer da!

Huskerdu hvordan du la utfor de hjemme
hvor mye penger du skulle legge deg
opp? Det var før du reiste det. Når du
etterpå har vært hjemmom en tur så
ungikk du kanskje dettemaet. Forselv om
det ikke er noe å bruke penger på, så
forsvinner de fort.
I NORBATT har det totale uttaket av
kontanter i løpet av kontingenten kommet
opp i ca. 31.2 millioner kroner.
Per måned utgjør dette ca. 5.2 millioner,
eller over 8.600,- kroner per mann per
måned. Bare i kontanter. Itillegg kommer
betaling av regninger over giro, uttak i
Norge, Israel eller andre land. For ikke å
snakke om bruk av VISA eller andre
kredittkort...
Nåja, jeg skal ikke svartmale dette for
dere. Saken er nemlig den at hvis vi
sammenligner oss med kontingent XXX,
så har vi faktisk brukt 1,3 millioner kroner mindre. Med andre ord har vi spart ca.2.200,- kroner hver.
Og regner vi med atde i forrige kontingentlaseg opp ca. 3.000,- kroner,sittervi igjen med ca. 5.200,kroner.
Det skulle bli akkurat nok til.... La meg se... Jo! en sydentur. God tur alle sammen!

Eneste mann med trekav:
~
_r

Eckhardt: Tolk i
8 Kontingenter
Eckhardt har vært tolk i Norbatt i kontingent XIX,
XX, XXI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX og XXXI.
Riktignok er det to brødre, Walid og Saad, som har
delt kontingentene seg imellom.
De tre siste kontingentene er
det Walid som har innehatt
stillingen som NORBATTs
tolk. Han overtok etter sin to år
eldre bror, Saad, som har tolket
i tilsarnmen fem kontingenter.
Foreldrene jobbet ved den
norske ambassaden iBeirut pil:
60- og 70-tallet,
med det
resultat at brødrene tråkket sine
barnesko i Beirut før krigen. I
løpet av sine åtte år i Libanons
hovedstad, lærte Walid og Saad
arabisk (les: libanesisk).
Walid fikk lyst til å reise ned
etter å ha hørt brorens historier
om livetiNORBA TT. Og, etter

to kontingenter fikk han tilbud
om trekap - tolker vokser ikke på
trær i gamlelandet. Etter en liten
tenkepause'tok han imot tilbudet,
trass i at familien hjemme helSt
hadde sett at han kom hjem. På
spørsmål
om
ikke
tre
kontingenter på rad blir litt i
lengste laget, svarer Walid at det
er passe tid.
Men firkap, det hadde han takket
nei til om tilbudet var kommet.
Nårjegspør Walidomhankunne
tenke seg å komme ned seinere,
trekker han litt på det før han
svarer: "Kanskje om noen år!?"

18 kontingenter har Eckhardt-brødrene
tolket i AO. Walid Eckhardt i fødebyen
Beirut.

En syklende MRF på Kvartens
prominente UNIFIL T-l.
To skritt bak til hØyre for sjefen er
det stor sjanse for at du treffer P A.

Siste stasjon som kalte på 9 slutt med det, rettelse vent slutt.

FN-OLA i Gaupe

Hvor er alle sammen?
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