


Slutt pa
bilranene i Enelaven?Na er bataljonsledeisen lei av at

alskens roverpakk med stor frei
dighet hi-jacker ubevepnete og
og ueskorterte kjoretoyer i Enkla
ven. Med oyeblikkelig virkning er
det bestemt at en skal fa slutt pa
uvesenet og heretter skal alle
transporter . gjennom. omradet
sikres. Erfaringene viser at det er
omradet mellom Voice of Hope
og Good Fence Gate som er mest
utsatt, og det er da ogsa i dette
omradet at en sarlig vil konsen
trere seg om a gjennomfore sik
ringsti Itak.
Selv om tiltakene, som er om

fattende, vil kreve betydelig ad
ministrasjon og merarbeid, an

.sees de som nOdvendige som
folge av tidligere hi-jackinger og
tre forsak pa det samme i lopet
av de siste ukene.
Sikringstiltakene omfatter

eskortering av kjoretoyer, kolon
nekjaring, bruk av bevepnete
soldater (vest og hjelm pluss
AG-3) eller hund med hundefo
rer.

I spesielle tilfeller vil som tidli
gere eskortekjoretoyer pamon
tert 12,7 mm mitraljose bli
brukt.,

Ordningen innebarer at all kjo- raste forsett a gjennomfore den
ring ma planlegges og koordi- uten at de operative krav foringes
neres i langt stor re omfang enn i vesentlig grad.
tidligere, men det er ledelsens

Med de beste hilsener og pa for
hand takk for assistanse

Arne M Lien,
Nordmbre politikammer, 6500

Kr-sund N.

forbund vil i med tiden forsake el
fa kontakt med tilsvarende eksis
terende organisasjoner i vekena
boland.
Befal: Meld dere inn i FN-befa
lets Landsforbund, innmel
dingsskjema finnes ved avdelin
gene dere tjenestegjar ved.
Personell forovrig fra Kristian

sundiN~og Nordmbre, ta kontak
med undertegnede enten ved å
sende meg noen ord om dere er
interressert, oppgi adresse og evt
tlf. Hensikten med foreningen er
a ivaretade vennskapsbånd som
uvilkarlig oppstar i slike situasjo
ner som man tjenestegjar under
ved FN-avdelinger. Videre vil vi
sammen muligens kunne gjore
FNs fredsbevarende virksomhet
mer kjendt og forstatt.

Send meg noen ord, gjerne idag
om du vil vare. med. Det kan
ogsa personell fra andre kanter
av landet gjore dersom de er in
terressert a gjore noe på sitt
hjemsted. Jeg vil da forsake å
formidle den\videre kontakt.IMå
let ma våre. I a få ett «FN-vete
ranforbund».

befalets Landsforening, jeg vil
oppfordre samtlige befalings
menn om a melde seg inn der og
de vil da samtidig vare med i
lokalavdeling der det er aktuelt.
Hensikten er nemlig a fa med

personell av alle grader i den
lokala~'.delingvi kommer til a
danne her, men vi vil samtidig
samarbeide med den eneste na-
varende organisasjon her i
Norge, nemlig FN-befalets
Landsforbund. Gjennom dette

tlvt mottCltt og vil bli satt ut «i
livet» ganske snart.

Det jeg i den forbindelse onsker,
dersom det er mulig, er at dette
blir gjordt kjendt for styrkens
personell.

Nar det gjelder befal har vi FN-

Jeg har hatt kontakt med perso
nell fra NORBA TTs tidligere kon
tingenter samt personell fra an
nen FN-tjeneste om a danne en
forening av tidligere FN-perso
nell her i Kristiansund N og
Nordmbre. Tanken er blitt posi-:-
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OM BLUE BERET

Adresse: Blue Beret,
Presse huset, Ebel es Saqi.

HILSEN REDAKSJONEN

noen ;;ord om det du opplever,
finner artig eller interessa nt, kan
du i tillegg bidra med et bilde
eller tegning er vi meget glad jor
det. (Send helst sorti hvit film,
vilrem ka lier her huset, og du far
selvsagt filmen refundert) Vel
mott til samarbeid

binde inn som en minnebok ut-
styrt med stive permer,
det er en bok som den enkelte
interesserte antagelig ma betale
selv, men dette kommer vi til
bake til i et senere nummer; Skal
Blue Beret oppfYlle de forvent-

,ninger den enkelte matte. ha til
det, forutsetter detat vi oppnar et
rimelig samarbeid med folk
rundt om i kontingenten, at de
kontakter oss enten de na befin
ner seg ved Muldelhavet eller
hOyt til fjells pa 4-13. Send oss

Vi er fortsatt interessert i sorti
hvitt bilder, de vil bli vurdert av
en komite bestaende av folk fra

velferden og pressetjenesten og
vinnerne vil bli bekjentgjort i sep
temberutgaven av Blue Beret.
first for innlevering I. august. En
kel premiering med fotolitteratur.
Merk konvoi tten Blue Beret 
fotokonkurransen

Nyhetstips

mottas med
TAKI<

I tillegg er det meningen a la
Blue Beret-utgavene i syvern

kanskje ogsa noe om historie og
tradisjoner i omradet. Endelig
skal viforsoke a ta hensyn til det
forhold at bladet har en interes
sert leserkrets hjemme som har
sine spesielle forventninger, Blue
Beret har muligheter for a vare
et rimelig korrektiv til den van
lige mediadekmingen her nede
fra; som vi som kjent er lite til
freds med.

BeretsBI
Kamerajegere - se her:

Det bladet du na holder i han
den er ment a skulle vare et ma
gasin om og for den norske
UNIFIL-styrken, det er ikke noe
nyhetsmagasin, ikke noe blad for
dagnets heteste nyheter. Til det
er trykketiden for lang og hele
produksjonsprosessen for oms
tendelig. Men vi vil forsoke a la
Blue Beret speile hele virksom
heten her nede i FN-styrken,
bade de glade dager og de gra.
Tanken er og a fd fram litt om
det sivile miljo vi ferdes i og

III Bilder med tilknytning til det
sivile miljo.

N.B. Ingen bilder som er tatt i
brudd med sikkerhetsbestem
melsene vil bli vurdert

Alt personell stiller i en klasse,
men det konkurreres i tre ulike
motivgrupper.
I Bilder med tilknytning til

soldatmiljoet, hverdagssituasjoner.

II Bilder med tilknytning til sol
datmiljoet, komiske situasjoner
eller action.

Vi er vel kjent med at mange
investerer i flott fotoutstyr her
nedeog nytter fr, tiden ti I fotosa
fari bLa., gode motiver er det
som vi vet ikke mangel pa. For a
fange opp noen av de gode bil
dene somsikkert bli resulltatet av
denne virksomheten og for a sti
mulere til bevisst jakt pa gode
motiver, inviterer vi med dette til
fotokonkurranse for alt personell
i NORCON VII.



KJEDELIG
PA 5-3 Visste du forresten at nord

menn har sitt kapittel i Beauforts
lange og blodige historie. I ar
1188, for snart 900 ar siden, stoI~
det norske styrker i Sbr-Libanon.
Da var det Sigurd Jorsalfar som
med sine soldater deltok i det
europeiske korstoget mot musli
mene og palestinerne. Beaufort
festningen var da i hendene påde I~
kristene. I dag er situasjonen enn
helt annen, men Beaufort-fest
ningen best,3r fortsatt og ingen
ting tyder på at den vil falle eller
skifte eiere med det aller forste....

Beaufort-festningens historie er
lang og blodig. Festningen, som
ligger 670 meter over havet, ble
bygget omkring ar 1140 og er
altsa over 800 ar gammel. Med
sin beliggenhet oppe pa asryggen
over Litanielven virker den
uimotstaelig og truende og be
hersker dalen under idag som for
vel 800 ar siden.

kon.~tantiererHansen bestemt og
titter opp mot Beaufort.

opplevd litt av hvert. Han har sett
utallige avfyringer fra og nedslag
i Beaufort og ogsa vart ayenvitne
til israelske flyangrep mot den
gamle og uinntakelige festnin-'
gen. - Jeg skulle foravrig likt og
tatt en tur opp til festningen for a
se hvordan den ser ut, men det
blir det nok ingenting av. Jeg ma
nok naye meg med tilskuerens
rolle, og det er en brukbar er
statning. 5-3 er en ypperlig ar
beidsplass og jeg stortrives her
ute og vil ikke bytte med noen,

Hansen er forovrig inne i sin
tredje NORBA TT-kontingent og i
lapet av denne tiden har han

da Blue Beret var pa besoK. - Jeg
stortrives her ute og fra var po
sisjon har vi ypperlig utsikt mot
Beaufort. Her blir knapt nok en
eneste vakt kjedelig og personlig
tror jeg at vi har NORBA TTS fi
neste og mest interessante
utsikt. Det skjer et eller annet til
stadighet sa vi har nok a melde
fra om.

8065 Hansen var pa vakt pa 5-3

Det er ikke alle soldatene i
NORBATT AO som er i den si
tuasjonen at de omtrent daglig
'kan observere stridighetene i om
rådet pa nart hold. Men gutta pa
5-3 ute i Enelaven har nettopp
dette som sin daglige jobb. 5-3
ligger nemlig like ved Beaufort
festningen hvor PLO holder til og
det er ikke fa granater som fyres
av fra OFF-posisjonene med
Beaufort som adresse.

4
Beafort-festningen er noe su.ndskutt, men den bestiir fortsatt.
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litt nervepirrende i den tiden det
sto pa. Sårlig for vi kom oss i
dekning i Gauperommet. Foruten
Katyusha-beskytningen har vi
ved flere anledninger hatt ned
slag .fra 12,7 i narheten av vare
stillinger.

KP B bemanner forovrig fire
poster uten i Enclaven. Pa hver
post er det 4-5 mann og forsy
ningsmessigog adminsistras
jonsmessig kan Jette skape visse
vansker for kompaniet. Ikke
minst fordi Enclaven er stengt tre
dager i uka. Da er postene tem
melig isolerte og soldatene har
bare seg selv a stole pa.

At ensomhetsfoleisen dukker
opp av og til pa postene ute i
Enelaven er vel naturlig, men vi
horte ingen klager pa var rundttur
der ute .Tvert imot virket alle
tilfredse med tjenesten og tilva
reisen, og det var nok ingenting i
veien med motivasjonen der i
garden. Vi ble i alle fall overbevist
om at karene pa disse viktige
postene er i stand til a utfore den
viktige jobben de er satt til.

- Var du nervos, Pettersen?

Og det som tvang karene pa 5-1
i Gauperommet var de 132 mm
Katyusharakettene - ogsa kalt
Stalinorgel. - Det kom to nedslag
for vi rakk a komme oss i dekning
og senere kom det ytterligere
fem nedslag. Selv om de var et
stykke unna, ristet det det endel i
bakken.

Nei, ikke akkurat nervos, men
jeg innrommer gjerne at det var

5-1
gik,k. -...:.~

tidl

877 2 Pettersen speider utover sitt ansvarsomrdde.
raketter i sikte?

Hvem var de forste i Norbatt VII
som ble tvunget til a ta Gaupe
rommet i bruk? Blant karene ute
pa postene ligger det nok en viss
prestisje i dette. De ute pa 5- 1
ute i Enclaven var i alle fall blant
de aller forste. Bare fem dager
etter at de kom til SOr-Libanon
hadde de nedslag av tildels grove
granater i sitt stillingsomrade og
da var Gauperommet det sikreste
stedet a oppholde seg pa.

- Ja, vi fikk en skikkelig ilddap,
sier 8772 Pettersen pa 5-1 med
en viss stolthet i stemmen.

Libanon, sier Wasa og viser til at
han tidligere tjenestegjorde ved
feltsykehuset i Naqoura da det
var i norske hender. I dag er det
som kjent svenskene som sorger
for at feltsykehuset er betjent.
- I Naqoura hadde vi flere sivile

pasienter enn FN-personell .Jeg
stortrivdes i min periode ved
feltsykehuset. Ikke minst fordi vi
hadde Middelhavet like utenfor
stuedoren .Men jeg har heller
ingen vanskeligheter med a finne
meg tilrette her oppe i fjellene.
Jeg har ikke vart mange dag~ne
her oppe, men sa langt trives jeg
utmerket her oppe i Kafr Ham
an, sier Elverumsgutten.

. - j
Sanitetsmann Wasa i J. tropp Kp B Jar ofte bes6k av sivile fra Kafr Haman som
trenKerhielp.

Variert
hverdag

En FN-soldats hverdag kan vare
sa mangt. Det hår i hvert fall
sanitetsmann Herman Wasa i 3.
tropp Kp B fatt erfare .Ikke man
ge timene etter at han var pa
plass i sitts troppsomrade i Kafr
Haman var den forste pasienten
fra sivilbefolkningen og ba om
hjelp. Davi avla troppen et besOk,
var Wasa i gang med en ny be
handling .Denne gangen var det
eneldre dame fra lands byen som
matte ha hjelp til et sår over oyet.

- Sivilbefolkningen er 3vart
takknemlig nar de far hjelp .Jeg
er forovrig ikke ukjent med a yte
hjelp til sivilbefolkningen i SOr-
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Alle normale mennesker har
stor respekt for miner. Disse
utspekulerte og djevelske kon
truksjonene finnes det en men
gde av i NORBATT AO. Bare i
Iapet av de forste dagene i
NORBA TT VII har pi-troppen
pilvist og tilintetgjort et 20-talls
miner og sprenglegemer. Det sier
i grunnen alt om minefaren .Den
mineoversikten som som Fors
varets Overkommando har utar
beidet for de norske FN-styrkene
i Midt- Osten teller omlag 25
forskjellige mInetyper fra 8-10
forskjellige land. I tillegg kommer
alle de blindgjengerne som er et
resultat av den langvarige bes
kytningen dette omradet har vart
gjennom i lapet av de siste arene.
- Vi kan ikke bli forsiktige nok. I
lapet av den tiden norske styrker
har statt i Sbr-Libanon har vi hatt
en alvorlig mineulykke. Det er en
for mye. Det er ingeniarsjefen,
major Olsen, som pa denne ma
ten maner til forsiktighet.

Blue Beret var tilstede da pi
troppen tilintetgjorde en fransk
stridsvognmine av typen
ACID-47. Denne var produsert
under eller for siste verdenskrig,
men detonasjonen tydet pa at
slagkraften fortsatt i hay gradvar
tilstede. Detonasjonen var sa
kraftig at den kunne hares over
hele NORBATT AO.

Det var en liten personellmine
av plast som tok foten til soldat
Morten Berg i november 1980 i
omradet 4-10 Alfa. Ulykken
skjedde da Berg og to andre
skulle avlive ei ku som var blitt
skadet etter a ha gatt pa en mine.
I pi-troppen henger det som var
igjen av Bergs marsjstovel etter
ulykken. Restene av stbvelen
henger der til skrekk og advarsel.
La oss hape at vi blir spart for
minner fra slike ulykker i fremti
den.

Og tro for all del ikke at miner
som har ligget i mange ar i
bakken er odelagt av tidens tann
.Miner kan eksplodere etter a ha
ligget i jJrda i over 40 ar. Enkelte
typer blir faktiske enda mere
amfintlig etter noen ar i bakken.

mlinEBEVIiSST
00

VAR
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Kraftig smell, stor r6yksky og en mine mindre i NORBATT AO.



- Men skal vi klare det ma hver
enkel mann bidra med sitt. Etter
min vurdering var denne ulykken
unOdvendig. Ingen skal begi seg
ut i noe som kan vare et minefelt
uten at det gjelder menneskeliv,
sier major Olsen.

Majoren minner videre om at all
ferdsel utenfor vei i om rader som
ikke er mineklarert er strengt
forbudt. Fotturer bor forega langs
veier og etter stier som daglig
benyttes eller er mineklarert. Er
du i tvil sa spor den avdelingen
som har ansvaret i omadet eller
pi-troppen. Det er for sent a
spckre etter at ulykken har
skjedd.

Og for nok engang a under
streke alvoret tar vi med folgende
historie. For ikke mange dagene
siden skulle personell fra pi
troppen ut for a sprenge to Clus
ters. (Personellminer som er
spredt utover Clyeller) De to mi
nene ble tilintetgjort, men pa
veien tilbake fant karene ytterli
gere tre Clusters som de hadde
gatt forbi pa veien frem mot de
som var påvist... Loytnant Rist foran OP 4-/3 - en viktig OP i NORBATT AO.

En fransk stridsvognmine, AC/D-47, er klargjort for sprenginQ.

TIL FOTS:

1. Gjor holdt
2. Merk funnet med minehatt

eller pa annen måte.
3. Meld funnet på raskeste sam

bandsmiddel til OPS.

4. Ga tilbake til minefritt omrade
om du bedammer at du er
inne i et minefelt. Ga samme
vei tilbake som du kom inn i
omradet og prodd (prodder
eller bajonett) for hvert steg du
tar.

5. Bli i området om mulig og pa
vis funnet for ryddepersonel
let nar dette ankommer.

.6. Dersom du ma forlate områ
det må du varsle narmeste
avdeling, OP eller CP. SOrgfor
avsperring og merking av fei
tet.

7. Dersom en eksplosjon skulle
intreffe sa IKKE lop omkring
.Opptre som nevnt foran og

vurder om du kan prodde deg
inntil skadde personer for å
yte forstehjelp.

I BIL:

1. Gjbr holdt.
2. Meld fra pa radio til OPS.
3. Klyv over forseteryggene og

gå forsiktig ut av bilen BAK.
4. Sett foten pa bakken i

HJULSPORteT.
5. Prodd bilsporene samt bakken

mellom og 50 om ut til hver
side inntil du er på sikkert om
råde.

6. Rygg bilen tilbake. I morke lar
du bilen stå til det blir lyst, Bli i
bilen om ikke annen ordre an
kommer.

8. Bli om mulig i omradet og på
vis funnet for ryddepersonel
let nar dette ankommer. Må
du forlate stedet skal du varsle
narmeste avdeling, OP eller
CP.



En del av kokkegjengen samlet rundt kalkungrytene.
Fra vellstre Harald Blaker, kjøkkensjefen It. Jan Larsen, han far Daniel Karl~en,
Terje Hansen og Torfinn Brandt som altsd ikke kan beskyldes for d lage hdr i
suppa.

Køerframformatsalen er noe nyttiSaqi, men sd erden da ogsd verdt d vente pa.

sikt er det mulig bygge opp e..
reserve, men situasjonen er pro
blematisk i en overgangtid

- Avstanden til Naqoura er
stor?

Ja, forsyningslingene er
lange, alt unntatt ferskvarer
kommer fra Kypros.

Der har det lett for a hope seg
opp pa grunn av manglende skip
sleilighet, det blir en utfordring til
var evne til a sno oss. Nar kjott
palegget uteblir, ma vi ta paIegg
svarene fra de kjottvarene som
var eslet til middagsmat.

I tillegg har vi den spesielle si
tuasjon at vi ma splitte opp ma
ten var til de ulike kompaniene,
det er ulike enklere i Tibnin eller
Swedmedcoy hvor alle forpleies
fra samme kjokken.
Avslutningsvis gir kjokkensjef

Larsen uttrykk for sterk ros til
kokkene, de har alle en skikkelig
faglig bakgrunn, de er ikka bare
interssert i a bruke boksapneren,
men virkelig bruke det de kan og
det de har lart.

Vi skal o,. • ol •• ]allakrake.
spise opp 5 tonn

~n • /Solid kaloriinntak skal det bli i
NORBATT VII: 40 tonn brOd,
200000 egg, 6 tonn poteter, mer
beskjedentmed fisk, bare 3 tonn,
ja dette er noen av overslagene
var utmerkede kjokkensjef It. Jan
Larsen pa var oppfordring gjor
nar det gjelder konsumet av
matvarer i bataljonen. Og tallene
star til troendes, maten er delikat
tilberedt og representerer avgjort
et fremskritt i forhold til seksern,
mendet har kanskje ogsa det nye
kj6kkenet noe av aren for?
'- Det er klart, det representerer

et enormt fremskritt i forhold til
de tidligere lokalitetene, som
helhet fungerer det utmerket.
selv om det nok er nodvendig a
justere noen detaljer .Utstyret
derimot er noe mangelfullt, men
det er kanskje ikke riktig a klage
nar det ute i kompaniene er
uendelig mye darligere, kp B
f.eks. bruker fortsatt det gamle
sotete og bensindrevre feltkjok
kenet.
Noen av disse manglene skal vi

ra bot pa ved a spille en aktiv rolle
Som sentralkjokken f.eks. ved a
bista ved tilbereding av kjottka
ker, fiske-kaker og annet som
det ikke er mulig a klare pa egen
hand ved av delingskjOkken.
- I forrige kontingent ble det

hevdet at skalaene for kjottilde
ling ikke passet Ola Soldats spi
sevaner, bl.a. ble det hevdet at
det var 36 mann pa hver krake?
- Kan nok vare riktig det, men

ved a justere litt her og der er det
mulig a fa endene til a motes.
Blant annet kniper vi inn en del
ved vart grotopplegg om lorda
gene.
- Matopplegget i UNIFIL skal

passe mange forskjellige nasjo
ner med ulike skikker pa omra
det?
- Ja, og det passer vel ikke helt

til noen av de deltagende nasjo
nen. PaIegget er f.eks. lagt opp
etter engelske spisevaner med
store mengder sote paleggsvarer
sirup, ærlig honning, syltetoy
osv, vi bruker ikke halvparten av
det som er var tildeling. Kjottpa
legg er det derimot alt for lite av,
salt palse er avgjort mangelvare,
det samme gjelder majones. Pa-
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De fleste andre stikkende
og bitende insekter i omra
det er ufarlige, selv om de
selvsagt kan være ubehageli
ge nok. Et godt rad: Drikk
ikke aven colaboks som har
statt uten at du er helt sik
ker paat der ikke er veps el
ler bier' nede i boksen. Et
stikk i munnen/halsen kan
være virkelig farlig.

oppsoke lege safremt man
selv far fjernet alle deler av
skolopenden:ll.

HORNET (Kjempeveps) :

Svært ubehagelig men ikke
direkte farlig stikk. Giften
er basisk, sa litt av smertene
kan lindres ved a applisere
en syre (eddik, sitron e.l.) lo
kalt. Ta to ormetabletter, og
hold den kroppsdel der stik
ket sitter, mest mulig i ro.
Lokalbedovelse kan her som
for - skorpionstikk, være
smertelindrende.

blikkelig med 1/2 - 1 ml Xv
lokain eller Lidokain sa-tt
direkte i innstikkspunktet,
vel 1/2 cm dypt. Ellers skal
ogsa her den skadde legems
del immobiliseres, tar trans
port.

SKOLOPENDERSKOR
PION l Dette er et mer
skrekkinngytende enn far
lig kryp, men de biter seg
fast med alle beina, og kan
være bade vonde og vanske
lige a fa av.Som oftest rna en
lege eller san. mann skrape/
plukke ut deler~ av beina
Men mange av skolopender
ne slipper hvis der helles
bensin eller sprit over. Det
som er viktigst nar det gjel
der disse dyrene, er a fa ren
set sarene godt, a fa fjernet
alle rester av klor, samt a
behandle i flere dager med
antibakterielle salver eller
pudder for a hindre infek
sjon. Ta ellers to ormetablet
ter i disse tilfellene ogsa,
men det er ikke nodvendig a

LIKE ILLE

Tiltak : Ogsa her skal hvis
mulig, veneblodet stoppes,
med en lett tourniquet, NB :
folbar puls nedenfor ombin
dingen. To ormetabletter, og
sa til lege. Hvis det er langt
til lege og det er en sanitets
mann nærmere, sa har flere
av disse lokalbedavelse, og
smertene kan lindres oye-

Godt saltet, steikt ipanna,ja, da smaker vipern som rene kyllingen, pastar Trond Furu og Bj6rn Riise som vi her
ser iferd med a tilberede det noe uvanlige maltidet pa taket av forlegningen iSaqi. Sla.nge trenger ingen spesiell
garnityr, den anbefales som kostti/skudd ikj6ttjilttige perioder, gir ingen ubehagelige ettervirkninger og egner
sel( fortreffelig som kveldspinne . Velbekomme.

med spjelking f.eks., og' gi
tre ormetabletter (Prometa
zin/Prednisolon - dette
skal være i san. veske lag).
Hurtigst mulig til lege med
pasienten helt i ro. Men in
gen panikk - det gar minst
2-3 timer for det er fare.

SKORPION : To' typer i
omradet, den gule som er
den farligste, og den sorte
som er den vanligste. Den
giften skorpionene har er en
nervegift som gir utstralen
de smerter, kramper lokalt i
omradet og en sjelden gang
lammelser - ogsa dette lo
kalt.

Den gule skorpionen er far
ligst, den sorte er heldigvis
vanligst.

~I Na har de begynt a dukke, opp - de sma og store kry
pene vi alle ble skremt med
pa Sor-Gardermoen. Dr./
kaptein Inge Glambek i Nor
batt har skrevet en artikkel
om' de fire vanligste plagene,
og hvordan en skal opptre
nar en blir offer for en P:;l
lestinian viper eller en skor
pion.

De vanligste og farligste
skadedyrene her i SorLiba
non har de fleste sikkert al
lerede hort om, gjerne sett
eller fatt fole. Det jeg gjerne
vil med denne lille oversik
ten, er a gi en innforing i
oyeblikkelige tiltak som kan
lindre og hindre alvorlige
feilger av bitt eller stikk, og
som ikke fordrer mer hjelpe
midler enn det de fleste har
innen rekkevidde.

PALESTINIAN VIPER:
Den eneste farlige slangen i
omradet. Den kan være av
alle storrelser opp til 160
cm, det siste er sjelden. Far
gene kan variere, monsteret
pa ryggen er uregelmessig
oppdelt, oyespaltene vertika
le, halen spiss et godt stykke
fra kloakkapningen. Bittet
ofte dobbelt,. tils. 4 sma sar,
tydelig to og to uavher-;ige
av hverandre. Det blar ofte
rikelig fra bittet, som ellers
gir hurtig hevelse og blafar
ging av huden.

Tiltak : Hev den skadde
legemsdel. bind om ovenfor
bittet slik at venene stoppes,
men pass pa at der er folbar
puls. Immobiliser bittet,

Skolopenderskorpionen : Mer
skrekkinngydende enn farlig,
men forferdelig vondt.



Jallamagen
Varsko

her:

••

er l anmarSj
mer utsatt for visse infeksjoner
enn andre.

Major Johan Aursjo - i hygienisk
mi/jo, formoder vi.

Hygienefolkene er ellers travelt
opptatte i den perioden vi na gar
inn i med a veilede, inspisere og
kontrollere hygienesituasjonen
rundt om, de desinfiserer og
bistar med hygieneteknisk mate
riell. Dessuten har de en smule
laboratoriekapasitet som sarlig
driver med vannprovekontroller.
Nar vi sa tar med at veterinaren
ogsa har helbredsituasjonen til
var tropp av firbente a dra omso
rorg tror vi sa gjerne at hygiene
folkene gar travle dager i mote.

- God personlig hygiene er det
viktigste botemidlet, det oker
motstandsevnen .Ellers er det av
stor betydning at kjokkensekto
ren er seg sitt ansvar bevisst og
tar de nodvenfige forholdsregler,
dekker til mat mot stav og skitt,
er omhyggelig med renhold av
bestikk proviantlagre osv.

- Hvilke forholdsregler kan den
enkelte ta?

- Hvordan er de sanitare for
holdene ruridt'.om?

Selvasgt er det behagelig at
temperaturene stadig bli mer
vennlige, at gravarsskyene blir
sjeldnere og sjeldnere, men, akk,
det skaper ogsa sine problemer,
ikke minst pa hygienesektiren.
For a skaffe oss mer eksakt
kunnskap og med tanke pa de
forholdsregler hver enkelt kan ta,
har vi interpellert hygienefolkene
vare.

- Ja, det er nok riktig det, bifal
ler veterinaren Johan Aursjo,
major fra Skatval i Trondelag,
men med stigende temperaturer
er det all grunn til a vente flere
problemer.Mer inselkter sprer syk
dom,tilbel"~detmat bederves let
tere. Jallamagen er kort og godt
matforgiftning, men magepro
blemer kan oppsta av andre gun
ner ogsa, som f.eks hoyt alko
holkonsum eller rett og slett av
psykiske arsaker.

- Stort sett er de vel bra, men pa
·enkelteomrader ma vi forsoke a
'fa til forbedringer.

Det gjelder pa latrinesektoren,
samtlige posisjoner bor fa dusj.
Her har jeg lyst a legge til at
avl6penema ofres oppmerksom
het, de ma holdes rene da de
gjerne fungerer som utklekking
sans talt og oppformeringssted
for bakterier.

- Andre sarlige hygienetekniske
forholdsregler?

- Ikke huser med dyr her nede,
det er alminnelig sykdomsfore
byggeise. Generelt gjelder at dy-

rene har lus, soppinfeksjoner, og Fra venstre Ottar Bothun med desinfeksionssorovta. It. (jivind Stiansen, Arild G'Yonnestad (staende), fenr. Morten
de som er husdyrbrukere er Tomter, veteriniiren mj. Johan Aursjo og Leif Arne Nordal.)1
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er med andre ord lagt opp til 8t
omfattende program som favne~
om hele 17.mai fra_ tedligl
morgen til sen kveld, det skulle
gå tydelig fram av rammepro
grammet som vi gjengir neden
for, dog med forbehold om en
dringer.
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sing på en skikkelig 17. mai-lunsj
Kan formannen i den bredt sam
mensatte komiteen for feirigen
av dagen oblt. Jan Wilskow for
telle. Musikkorps vil bli organi
sert, et snes mann har allerede
lagt seg i hardtrening for å blåse
fart og stemning inn i dagen .Det

PR

0900:

0700:

0800:

KURT WALDHEIM

Endog Sigurd Jorsalfar er det
tanken å mobilisere i forbindelse
med feiningen av17. mai i Nor
batt, som det framgår annet sted
i bladet vil han jo i så fall finne
tilbake till gamle tomter. Han
kommer eventuelt ikke alene, det
vil bli gjester fra fjern og nar, ja
det arbeides sogar med å få topp
underholdningskrefter fra Norge,
kanskje en country-og western
sangerinne. Ellers finner vi i pro
gramutkastet alt det vi forbinder
med en heilnorsk markering av
nasjonaldagen: barnetog, leker,
idrettskonkuranser . og under
holdning. I suppeko blir det også
full mobilisering med sarlig sat-

UNIFIL I TRE AR
«It is three years today. sonce, the fulljm!?lementati~n ot the

the Security Council llPopts. its: mandate .entrusted to' it by the
Resolution 425esta,bl.ishing Security Cotjncil; Although ...this
UNIFIL. I wish to take/this op- objective h;;lS not. vet be~r
J.Xlrtunity to express my warm achieve~;tl. am firmly convin~ed
appreciation to the Commander that tQ.e·p~~senceof/~NIFll IS a
of UNIFil, Major-General Calla- major' serilipe to interni1tional
ghan, and his staff, both civilian peace and security il) 1pis vital
andmilitary, to the commanders, area of the world.

present and p;;lst, of UNIFil, and «Iwisn to ta~~ t~is occasion to
to th~ officers and the men of thep;;ly'!.tribuje to tne'fTlemory of the
contJngents of U~IFIL, as ~ell as fifty-nine soldiers of UNIF!LwQR;
to the UNTSO Mlhtary Observers have given their lives for the

assigned to the area. You haye calJse,ØfpEi~.~ein south ~Eibano~.
carried out your ti.'lsks;! ~lth I als~iWisti:to ex~~~my. deep
exempl~ry .courage, ~edlcatlon gratitlIde tottle gove~!tmehts of
andefflclency, gf1en IOEixtr~Ei;- thetroop c~ri~ri9u·ting countries
mely difficult and hazardous. Clr- for their ..un'SweljVing support in
cumstances. this most important peate-keep-

i. '" ing operation of the United Naz
«Despite tne. many dlfflcultles ti ens.

which it has had to encounter,
UNIFIL remains committed to

Solid
program
for
syttende••
mal I
NORBATT







Fantastiske
Baalbek er vel
en reise verdt

Bacchustemplet

verkene er hentet fra et stein
brudd like ved, men soylerekken
rundt forgarden var i rOd granit
hentet like fra Assuan i Egypt.
Jupitertemplet var hovedbygnin
gen og grunnmuren bestar f.lV de
storste steiner menneskene
noensinne har brukt til a bygge
med. De er opp til 19 meter
lange, 4,5 meter hoye og 3)5
meter tykke. I steinbruddet like
ved ligger en stein, 23 meter
lang, med sine narmere tusen
tonn er den blitt for droy a trans
portere selv for romerne .Av en
opprinnelig soylerekke pa 54 er
det i Jupitertemplet 6 igjen, 29
meter hoye, 2,5 i diameter og
bygget i bare tre seksjoner. Bac
chustemplet er det som er best
bevart, det er et romersk mes
terverk og meget rikt utsmykket
.Venustemplet, viet til skjonnhet
og elskov, er ogsa meget vakkert,
men noe mindre enn de andre.

Hvordan har man sa fatt oppfort
dette gigantiske anlegget? Ja,
romersk ingeniorkunst kan fork
lare en del, men den narmest
ubegrensete tilgangen pa slaver
har nok vart en like viktig forut
setsetni ng, ti generasjoner sla
ver, tilsammen nCien hundre
tusen regner man med har vart a
finne pa.omkostningsssiden.

Hvorfor finner vi sa anlegget
nettopp i Baalbek? Frodigheten
og fruktbarheten i Beekadalener
en del av forklaringen, den stra
tegiske beliggenheten en annen
.Baalbek, Guden Baals by, la i

skjaringspunktet for karavar.t:l
trafikken mellom et fjerne osten
og Europa, og omlag like langt fra
begge de store elvesystemene
Nilen og Eufrat/Tigris.
Velferden arranger turer dit et

pa rtimer med bil- og som var
engelske tante sier: Dont miss it:

enestående opplevelse.

Templene og helligdommene
ble nemlig aldri rasert til grunnen
av de ulike erobrerne. Restene av
den romerske bygningskunsten
er fortsatt sapass intakte og sa
vidt mange at de tydelig kan vise
en\besokendelhvor ,imponerende
anlegget ma ha vart i sin fulle
fordums prakt.

Ruinene bestar av folgende ho
vedelementer. Trappene (propy
leer), forgarden, det store alten
rommet, Jupitertemplet, Bac
chustemplet og Venustemplet.
Mestepartenav steinene'tilbygg-

Guiden er .,engasjerende

godt og vondt satt spor etter seg
men forst og fremst romerne.

Selv om den fonikiske guden
Baal er den som har gitt stedet
navn, Baal som er kjent fra Bibe
len er lynets og kampens gud, er
det de romerske gudenavnene
som er knyttet til tempelbygnin
gene. De mest storslagne delene
av tempelanlegget ble oppfort av
romerne i de forste par arhundre
dene av var tidsregning. Pa be
gynnelsen av trehundretallet
stengte Konstatin den store tem
pelanleggene, senere ble flere av
anleggene §jort om til kirker. Un
der den arbiske ekspansjonen pa
sekshundretallet ble hele byg
ningskomplekset omgjort til et
festningsalegg, det ble i tillegg
utstyrt med en moske og en
skole. Senere ble hele det fantas
tiske anlegget rasert litt etter litt
- men fortsatt er det altsa en

Enutflukt til de fantastiske tem
pelanleggene i Baalbek i Bekada
len er noe enhver IIbanonbeso
kende ma fa med seg, de er
storre enn ruinene i Theben og
vakrere konstruert enn de likn
nende ruinene i Athen. sa enten
man er interessert i historie eller
gammel arkitektur eller ikke,
Baalbeker en enestaende opple
velse. Hvordan har mennesker
for 2000 ar siden maktet a
bygge sa tidlast vakkert og hvor
dan har de klart rent teknisk a
fore opp de imponerende bygnin:"
gene?

Og drar du til Baalbek kommer
du i godt selskap, for de har vart
der alle. Fonikerne selvsagt,
Alexander den store, Caesar i
spissen for sine romerske legio
ner, araberne, korsfarere, mon
goler og tyrkere, og alle disse
okkupantene og erobrerne har pa
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Utsikt over Ruinene Pruktfulle detaljer

Sommerplager i
S6r-Libanon:

Solforbrenning og stort vasketap

Pass pa
tennene

1

som medforer vasketap. Dersom
en far jallemage vil ogsavasketa
pet bli stort. Jallamagen kureres
med kulltabletter - 20-30 i
dagnet. Kulltabletter finnes det
nok av og de som har behov kan
kontakte legekontoret eller sani
teten.

Hvalby minner oss videre om
viktigheten av a ta malariatablet

.ter regelmessig dvs to tabletter
hver uke.

- Malaria finnes ikke i Libanon,
men den myggen som overf6rer
smitten fra menneske til men
neske er her. Innenfor UNIFIL
finnes det videre personell fra
land hvor malaria er u/bredt. I
forrige UNIFil-kontingent hadde
vi to malaria-tilfeller, men ingen
norske fikk denne alvorlige syk
dommen. Tar vi malariatablet
tene regelmessig vil en vare pa
den sikre siden.

- Det gar visse rykter om bi
virkninger av bruk av malariata
blettene, men disse ryktene vil
jeg bestemt avvise. Tablettene

varmen man medfore litt romling i ma
gen, men heller ikke mer. Litt
mageromiing ma vi tale nar vi

:!i oppnar a holde malariaen pa

a.~~ ~ ~avstand' sier major IH.valbytil

"fl ~ ~ ~ slutt.

~~\~ \ .

/ ri ~\4
J J '-'-

sammen med svetten .Saltta
b/etter finnes ogsa, men jeg tror
det er tilstrekkelig a salte maten
godt .. J

- Og tro for all del ikke at 5-6
liter ol daglig gjor samme nytten
som vannet .AII alkohol er
vanndrivende. Drikker du for
eksempel 6 liter ol har du i reali
teten hatt et vasketap pa ytterli
gere en liter. Derimot gjor leske
drikk og brus samme jobben som
vannet. .

-Dersom en har hatt for stort
vesketap vil kroppen reagere.
Forst vil en oppdage at urinen blir
mere konsentrert. En vil videre
pisse mindre pa grunn av at det
er mindre a skille ut .En blir slapp,
doven og svimmel og mister
matlysten. Innledningsvis vil
kroppen reagere ved at vi foler
torste. Men har vasketapet vart
stort settes denne mekanisme
ut av funksjon. Dette innebarer
at selv om en ikke fOler torste,
kan en ha alt for lite vaske i
kroppen, sier Hvalby.
Men det er ikke bare

og dette legger seg pa tennene og
tannkjottet.

-Jeg er fullstendig klar over at
ute pa postene er karene opptattt
av andre ting enn a pusse ten
nene regelmessig .Mange man
gler kanskje vann og tannpasta,
men da er torrpuss en brukbar
erstatning.

-Og er det noen som far pro
blemer med tennene er det bare
a ta kontakt med tannlegekonto
ret i Saqi .Vi skal hjelpe sa godt vi
makter, avslutter kaptein Riis.

hjemme. Til tross for fa soltimer
de forste 14 dagene i NORBATT
VII hadde vi 10 pasienter på lege
kontoret som enten var forbrent
eller hadde soleksem .Det sier
litt. Et annen moment a ha i
bakhodet. er at1forskerne nu har
funnet ut at mye soling oker
sjansen for hudkreft.

- Nar sommeren kommer for
fullt vil vaske tapet ake betrakte
lig. Hver mann vil nok svette ut
3-4 liter i dagnet og det er svart
viktig at vi er noye med a erstatte
dette vaske tapet. Vi bor dri kke
mellom 3og 6 liter vann i donget
og i tillegg salte maten gcidffor a
erstatte det saltet som forsvinner

- Var noye med tannhygienen.
Slurv kan nemlig medfore varige
skader i tannkjottet og pa ten
nene. Det er BN-tannlegen ,kap
tein Tom Riis, som kommer med
denne advarselen.

Og hovedgrunnen til at Riis
oppfordrer til regelmessig bruk
av tannborsten er det store kvan
ta leskedrikk og brus de aller
fleste setter til livs i lopet av et
dbgn. Og mere blir det nok nar
sommervarmen setter inn for
alvor. Brusen og leskedrikkene
inneholder store sukkermengder

- Alle onsker og haper pa a bli
skikkelig brun i lopet av tiden her
nede.Det blirldenekeliganledning
til, men jeg vil mane til forsik
tighet i starten .Husk på at sola
her nede er mye sterkene enn

- Nu ma sommeren snart kom
me. Det var ikke akkurat regn og
kulde vi hadde ventet oss her
nede i SOr-LiBANON. Disse kla
gene er noe alle horte temmelig
ofte i de tre forste ukene i
NORBATT VII. Vi kan troste alle
med at varmen nu er i anmarsj.
Men sommeren medforer ikke
bare herlighet og glede. BN
legen, major Hvalby, har flere
ting han vil minne oss pa om.
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IJENTENEVÅREI
en seg dette bevisst, så er det en interessant erfaring på mange
min erfaring at det går bra. måter, og hun ville ikke ha vart

den foruten.

Inger heter hun, kp. assen i
NORMAINTCOY, og rekap er
hun I så forste kontingenten
hennes må ha gitt mersmailr Det
er altså ikke slik at hunkjonnsve
sener tar skade av å tilbringe så
mye tid i et kanskje barskt
mannssamfunn ?

- Nei, jeg har i grunnen ikke
tenkt på dette at jeg befinner
meg i et slikt samfunn, faktisk
har jeg stort sett oppfattet meg
som en av gutta.

- Erdet helt problemfritt dette å
vare få kvinner blant mange
mannfolk?

- Selvsagt er der spesielle hen
syn å ta, der stilles spesielle krav
til en og en må lare seg til å
opptre fast og bestemt for det er
ingen tvil om at en folges med
skarpe blikk. Det skal sikkert lite
til for det blir prat om en, men er

- Dine kvinnelige medsostre
blant sivilbefolkningen, hvordan
ser du på deres situasjon

- Jeg reagerer sterkt på de
forskjellene en har mellom
manns-og kvinnerollen der, men
heldigvis har jeg inntrykk av at
mine mannlige kolleger reagerer
likesa sterkt. Det skulle jo tyde på
at vi hjemme er kommet ganske
langt når det gjelder bevisstgjo
ringen også blant mennene.

Ellers er det jo andre ting en
legger merke til i positiv sam
menheng, det er samholdet i fa
milien og det avstressede miljoet
en stort sett finner.

Sier altså fenrik Inger Wang
som avgjort anbefaler tjensten til
andre av sin medsos tre, den er

- Jeg foler meg som en av
gutta. Jeg blir respektert og
akseptert på lik linje med alle de
andre her i NORMAINTCOY som
har en jobb å gjore, men det
skulle da også bare mangle, sa
fenrik Wanda Hariem kontant og
bestemt da Blue Berets utsendte
forsiktig kom med antydninger
om dette med hunkjonn og
manlnssamfunn.

- Den lunge fenriken har foro
vrig tre års tjeneste i Forsvaret
bak seg. Hjemme i Norge er hun
administrasjonsassistent ved
arsenalet på Hauerseter, Også
her er det mennene som er i fler
tall og fenrik Hariem var derfor
fullstendig klar over hva hun gikk
til da hun sbkte FN-tjeneste i Sbr
- Libanon. Ved NORMAINTCOY

i Tibnine er hun seksjonsleder
lager med regnskap som ansvar
sområde.

- Og hvordan trives så fenrik
Hareim så langt i tjenesten?

- Jeg har funnet meg godt til
rette og stortrives så langt. Natu
ren her nede er vakker og jeg har
heller ingenting imot den varmen
og den brunfargen sola gir. Ser
også frem til å se meg litt rundt
omkring når sjansen byr seg se
nere i perioden.

Og de to kvinnelige innslagene
ved NORMAINTOCY har slett in
gen fordeler i den mannsdomi
nerte avdelingen, som tilsam
men teller omlag 130 personer.

- Vi må ta vår AG-eksersis og
våre vakter på lik linje med alle de
andre som rett og riktig er.

1

Far og sann i
Far, jeg er klar for inspeksjon. grunnen aldri vart noen probIe

Med disse ordene stilte fenrik mer med fenriken, men sa har
Erling Fosse i MP-toppen seg i han da også fått en, skikkelig
grunnstilling foran sitt faderti- oppdragelse, sa kapternen sp6
geopphav, kaptei n Rolf Fosse, kefullt.
troppsjef for spe~ialtroppen ved Og både far og sbnn ser frem til
t:J0RMAINTCOY.1 TIBNI~E. Fen- oppholdelt j Sbr-Libanon med
nken slapp lett gjennom mspek- glede og forventning. Hoved
sjonen som Blue Beret fikk i grunnen er at kontakten mellom
stand for en tid siden, - Det har j --.-..
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- Det som skjedde var at Had
dad-styrker rykket mot byen
under ledelse av majoren selv.
Haddad-styrkene hadde bade
stridsvogner ogPPK,erlOQvi'kunne
selvsagt ikke slippe Haddad inn i
byen. Haddad ba om a fa snakke
med m eg og pa det motet fi kk jeg
klarbeskjed Omlat dusom ikkevi
forsvant, v'ille ha ta byen med
makt klokken 1200 neste ~ag. Vi
fikk forsterkninger opp fra batal
jonen bade av PPK-er, kanoner
og personell og gjorde grundige
forberedelser for a ta imot angre
pet. Klokken 0800 neste dag gikk
vi i stilling med alt vi hadde etter
a ha kjort med 50% beredskap
hele natta.

til det som skjedde for omlag to
ar siden blir han litt vedmodig~ 
Etter min vurdering burde Kafr
Chuoba vart under UNIFil-kon
troll ogsa idag, mener Rist.

Liiytnant Rist foran OP 4-/3 - en viktig OP i NORBATT AO.

Rist var troppsjef for Kafr Ha
man-toppen i NORBATT Il. Da
hadde han .:.~saansvaret for Kafr
Chouba, som ligger noe ovenfor.
Idag:erdetjH ddadasom har kon
trollen over den byen og loytnant
Rist var direkte innblandet i den
byen og loytnant Rist var direkte
innblandet i den episoden som
forte til at Haddad overtok, Dal
~'plevde den trauste troppsjefen
fra lofoten et spent dogn sam
men med sin tropp oppe i fjell
byen. Na~han idag tenker tilbake

- Joda, jeg ble da gjenkjent og
det er da bare hyggelig. Det har
heller ikke manglet pa kaffe-ivi
tasjoner fra sivilbefolkningen,
men jeg kunnaselvsagt ikke si ja
til alle med det samme. Det er da
andre ting a henge fingrene i nu
like etter kontingentskifte, kons
taterer loytnant Rist.

gjennQm byen.

en viss oppstandelse blant de si
vile i Kafr Haman da 3. tropp Kp
B under ledelse av loytnant Knut
Rist overtok i forbindelse med
kontingentskifte. Det gikk som
ild i tort gress blant sivilbefolk
ningen at loytnant Rist var til?'
bake. Det ble ropt Rist, Rist fra
omtrent hvertlenestebeboddejh us
i Kafr Haman da denlnyes jefen
tok sin forste inspeksjonstur

"Slaget"lom
Kafr Chouba

-Erling rei§t~ hjemmefra i1974
for el begymr;<;f'pabefal~kole. Si...
denble det politietog idåg jobber
han i Sandvika ved .....O~lo ~;f3a
rum Politikammer, m~!}s jeg har
min jobb ved DistriktsKom.nian
do Vestlandet i ,Bergen med
standkvarter pa Voss. Det bli~itll
at vi treffes 3-4 gangE:!ri ~ret flår
vi er hjemme i Norge. Vi haper
begge pa a mates langt hyppi'
gerei lopet av deth,,!!varet vi skal
vareher nede, sier!sEmior.

At den sivile befolkningen in
nenfor NORBATT AO setter pris
Qå den jobben de norske solda
tene utforer har vi sett mange
eksempler pa i lopet av de tre
areneUNIFil har vart i SOr-Liba
non. Man,ge befal og soldater
somvar her nede i tidligere kon
tingenter er nu tilbake og det er
noe sivilbefolkningen har lagt
merketil. Det forte blant annet til

Kaptein Rolf Fosse har forovrig i
FN-tjeneste tidligere. Ha';1 har
vart i Tysklandsbrig~denf hatt sitt
halvar i Gaza og vardess}lten
ammunisjonsoffiser ved NOR;,~
BATT VifilSaqi.At han st0r:!ri'{.esi
libnine leggerl\~an ik~~;skj~rpa·

I l

Kaptein Rolf Fosse var fornoyd med antrekket og grunnstiil7ngen til SIn sonn,
te"hk Erling Fosse.

disseto blir langt bedre per nede
enn hjemm~ i Norge.



- Mens dette skjedde ble det fra
bataljonens side gjort iherdige
forsok pa a komme i forhandlin
ger med Haddad, men det var
nyttelost. Dermed sneglet mi
nuttene seg mot klokken 1200.
Gutta la i stillingene sine og ven
tet. I begynnelsen var det en lett
nervos og alvorlig tone, men det
tok ikke lang tid for galgenhumo
ren overtok. Alle som en tok si
tuasjonen som virkelige mann-

folk og vi var topp innstilt pa a
kjempe for Kafr Choubas sjebne i
konfilikten, sier Rist videre.

- Men kvart pa 12 kom det
melding fra UNIFlls hovedkvar
ter at vi skulle trekke oss ut og
dermed fikk Haddad byen uten at
det ble losnet et skudd. Det var
selvsagt en viss letthet i troppen
over at den alvorlige situasjonen
var over, men det kom ingen

reaksjoner for en god stund
etterpå.

- De som var med på dette fikk
seg helt sikkert et minne for livet.
Soldatene tok situasjonen helt
fantastisk og troppen fungerte
virkelig bra i det kritiske dognet.
Derimot var det litt tyngre a ga
tilbake til normal rutine etter at
episoden var over. Etter min vur
dering burde troppen ha fatt dratt

ned til skytebanen for a kvitte seg
med aggresjonen og den spen
ningen som hadde bygd seg opp
gjennom de kritiske timene.

- Men hva hadde skjedd der
som dere hadde blitt i stillingene
og Haddadstyrkene hadde gjort
alvor av sine angrepstrusler,
Rist?
- Da ville KafrChouba fortsatt

ha vart under UNIFil-kontroll,
kom det kontant til svar....

Veteran fra NORBA TT I er tilbake

- Det var forovrig svart fa sivile
igjen i Saqi da vi rykket inn. Men
utover sommeren flyttet stadig
flere sivile tilbake til sine hjem.
UNIFil ga de sivile en viss tryg
ghet pa flere enn en måte. Blant
annet ble byen ryddet for miner
av de norske styrkene uten et
eneste uhell. Derimot var det an
dre nasjoner i UNIFil-styrken
som mistet flere soldater under
mineryddingen. I den forste kon
tingenten hadde vi en våde
skuddsulykke som kostet en sol
dat livet. Dessuten ble en fenrik
slutt i foten under et sammenstat
med PlO. Vi hadde forovrig flere
kraftige dueller med PLOi august
1978. Blant annet var to norske
tropper i ildkamp med PLO-styr
ker i omlag en time i området
lunden uten at noen norske ble
skadet. Derimot hadde PLOen
del tap. Vi satte oss kraftig i res
pekt i det tilfellet.

Kaptein Michelsen legger ikke
skjul pa at hClntrives her nede i
Sbr-Libanon .Den spreke 49
aringen er forovrig en meget ha
bil idrettsmann og er ofte a se i
treningsantrekk i omradet rundt
Saqi .Mange vil nok fa vansker
med a holde hans tempo på tre
ning og i konkurranser.

- Mange ting har forandret seg
på de tre arene NORBATT har
hatt sitt hovedkvater i Saqi. I den
forste kontingenten la de aller,
fleste i telt med en murstein som
nattbord. Singel i teltet ble regnet
som luksus. I dag er det helt:
andre ting som opptar personel-

'let, avslutter kapteinen, som e
kvartermester og trentroppsjef I
NORBATTVII.

Kaptein Peder Michelsen var
med da den norske FN-stryken
rykket inn i Sbr-Libanon i begyn
nelsen av april 1978. Da NOR
BATT VII overtok ansvaret i den
norske sonen for vel en maned
siden var kapteinen pa plass i
Saqi igjen. - Mye har forandret
seg her i Saqi siden jeg var her for
tre ar siden. Den mest ioynefal
lende forandringen er forbedrin
gen av de sanitare forholdene,
sier kapteinen til Blue Beret.

- Den norske hovedstyrken
kom til Sbr-libanon via Tel Aviv
.Da vi rykkPt inn i Ebel es Saqi sto
det tildels store israelske p'arlSer
tropper i omradet. I manedsskif
tet mai-juni trakk israelerne seg
ut og overlot endel av stillingene
og postene til UNIFIL. Men det
var ikke bare UNIFil som overtok
etter iraeierne. Major Haddad
arvet en god del av det israelsk
kontrollerte omradet, og det kom
narmest som et sjokk pa oss.

- Det sa ikke akkurat fint ut da
vi rykket inn j Saqi .Det la skitt og
mokk overalt og lukten var langt
fra behagelig. De fleste troppene
i den norske styrken la i Saqi
noen dager for de rykket ut i sine
ansvarsomrader. Apne latriner
måtte benyttes og det resulterte
videre i lukt-og flueplage. Mange
var ogsa plaget av jalla-mage pa
grunn av de sanitare forholdene,
men tjenesten gikk sin gang.
Personlig synes jeg soldat-Ola
klarte seg meget bra. En ma ta
med i betraktningen at bare fem
dager etter at soldatene motte pa
Trandum satt de på flyene med
kurs for Sbr-Libanon, fortsetter
kaptein Michelsen.

Kaptein Peder Michelsen er tilbake pa NORBATT PLASS igjen.

MANGE FORANDRINGER
pA TRE AR

18



Minehoyden og olivenludene
rett fram, en bondemann ployer
jordene med okse og treplog, han
er som sprunget rett ut av våre
skoledagers bibelhistorie. Lengre
bak Haddad-Iand med postene
H-I, H-2, H-3 og H-4, en kan se
dem alle, mot synsransp6kelse
sbyen EI Khiam også i dag med
en smule israelsk ovingsaktivitet.
Ned til venstre for byen skimter
en Israel med fiskedamanleg
gene som ved siden av å gi fisk
også har medvirket til å rydde
bort malariaen i området.

Ingentvil, det er lengst sor i Saqi
vi befinner oss, på OP 4-1 B som

iJ til vanlig bemannes av vaktlaget i
.Stabskompaniet, og her finner vi
en av bataljonens virkelige lang
pendlere, Ronny Langset, oprin
ne/ig fra det nordlige Norge nå
bosatt på Honefoss. De siste
årene har han stort sett pendlet
mellom Svalbard og NORBA TT
ao og det var derfor fristende å
sp6rre ham hva som drev ham
mellom så forskjellige breddegra
der/

- Vel, gruvearbeidet på Sval
bard blir tungt og ensformig i
lengden, det gir behov for varia
sjon og det får jeg ved å dra hit
ned, jeg er dessuten en fri fugl
uten alt for påtrengende fami-

liare forpliktelser.
- Lonnsbetingelsene, er der

forskielIer der?
- De er faktisk vel så gode der

oppe i nord, så det er ikke de som
frister her nede, det er snarerealt
det andre.

- Du var her nede også j treeren
og toeren, det har vart hevdet her
i bladet at det er ulemper forbun
det med dette å satse så mye pa
rekapitulanter?

- Jeg ser ingen svake sider ved
en slik ordning, de som far pro
blemer her nede eller hjemme
som folge av tjenesten, tror jeg
under alle omstendighetere er
utsatte grupper.

- Du har tidligere gjort tjeneste
på mer isolerte posisjoner, hva
synes du da om å vare stasjonert
i «storbyen» Saqi?

- Bra å vare her, litt mer folk og
derfor litt mindre ensformighet.

- Rolig Ol-' dette her?

- Ja, det skjer helst lite, heldig-
vis bor en vel kanskje si, men det
resulterer i heller kjedelige vakter
som kan bli heller langdryge.

- Vesentlige forskjeller mellom
det å jobbe på Svalbard og her?

- Nei, igrunnen ikke, det er
spise sove, vakt, royke og spille
kort. Ingen tvil, OP 4-1 B lengst
syd i Saqi, det er OP Stille det.

\

Esel
kremme
ren
Mange prøver tjene penger pd de norske FN
soldatenes niirviir i Sør-Libanon. Salgsmeto
dene og ikke minst utstyret varierer sterkt fra
sted til sted. 10 dr gamle lmad fra Ferdiss har
hverken bil eller salgsbod, men det sd ikke ut til
a legge noen demper pa hans salgsvirksomhet.
Vi traff han og hans' esel ved Pi-festningen hvor
han var i full gang med Il overbevise Otto Jo
hannesen (med solbriller) og Hugo Nordvik om
varenes kvalitet. Den blide lO-aringen jortalte
oss forøvrig at han hadde omsatt varer for 4
dollar denne dagen. Det resultatet var han godt
fornøyd med.



egen leilighet - gratis .

Jo, forholdet til de nors~e gje
stene ser ut til å vare det aller
beste, Bialik og sonn har sogar
besokt noen av sine tidligere
gjester hjemme i Norge, og sist
jul ble det vennskapelige forhol
det markert ved at bataljonssje
fen fikktilsendt en kalkun - med
vennlig hilsen Arazim hotell.

- Hvilke problemer er det som
kan oppstå?

-Det hender at noen av gutta
har rotet bort ID-kortet, tidligere
godtok de et midlertidig kort
utstedt av oss, med det godtas
ikke lengre av IDF. Har en ikke
kortet i orden passerer en ikke
porten. Ellers hender det jo og at
porten blir stengt på kort varsel,
f.eks. når det blir hevdet at de
mangler mekaniker til å under
soke . bilene. Slike situasjoner
skaper akutte problemer.

- Prater du noe med grensevak
tene?

- Ja, litt blir det jo, mest om
våpen og om UNFll generelt. Va
pensporsmål er de forresten me
get opptatt av.Det gjelder iallfall
de ordinare soldatene, repsolda
tene som utgjor ca. ha!vpartene
av styrken har et mer avslappet
forhold til emnet.

- liker du jobben?
- Ja, stort sett. Det er en av-

veksling fra de vanlige MP-gjore
målene og som sådan er det in
teressant. Men det er klart en
kelte dager så jeg gjerne at urvi
serne Qeveget seg raskere fra
0800 til 1700 som er den tiden
porten er åpen, slutter Kristoffer
sen.

som hyggelig vertskap for de
mange hundre norske FN-solda
ter som har vart innom hotellet,
vesentlig i transitt til og, kanskje
sarlig fra permisjoner lenger sor i
Israel. $15 for «bed and break
fast» er vel ingen urimelig pris, i
allefall ikke i sommerhalvåret når
også svommebassenget kan

nyttes til en svalende dukkert. betale drosjen. Han ba oss gjore
. Er no~dm~nnene velsette opp for seg, han skulle senere

gjester, VI spor ekteparet Bel- sende pengene med Mp. Vel, vi
sky. gjorde opp for ham og gutten

- Absolutt, VI har utelukkende holdt sin del av avtalen.
gode erfaringer med dem, vi kan - Er nordmennene like velsette
knapt registrere en eneste ure- gjester i hoysesesongen?
gelmessighet. De oppforer seg - Selvsagt er de det. Vi har alltid
pent og er arlige. Engang hadde et par rom oremerket for UNI
vi en, soldat som kom hit i taxi, Fil-personell, det har sogar
han hadde for lite penger til å hendt at vi har overlatt dem vår

- Ja, det er riktig det, her blir det
nok helst å bistå i spesielle situa
sjoner, samle inn ID-kortene der
som det blir lange koer. Er trafik
ken stor gjennom porten, kan det
lett bli det.
Oslo-gutt som er på plass i por
ten en dag vårsolen varmer god
allerede fra morgenen av?

På post i 1Y!~~u~n~atesom

ate israelerne kaller den. Fra israeler-g nes side er det en nitid og om-fattende kontroll som gjennom
fores, så for den norske represen
tanten blir det vel helst å holde
seg diskret i bakgrunnen eller hur
lars Kristoffersen, korporal og

Metulla - vår narmeste nabo på
israelsk side-med «gaten»,
checkpointet og Arazim hotell for
overnattinger, telefoner hjem
eller kanskje alternativ lunsj når
Saqi-kosten ikke lenger bekom
mer en vel.
Byen ble grunnlagt i 1890-åre

ne under den forste store bolgen
av innvandring til Palestina og
med den ikke ukjente baron Rot
schild som velgjorer og beskytter,
en utpost mot nord med 600
sjeler som hovedsaklig livnarer
seg ved jordbruk. Epler, parer;
plommer o~ aprikoser. klimaet
hindrer vel noen omfattende dyr
king av appelsiner.

Men altså Arazim hotell med
ekteparet lana og Bialik BELSKY

Det horer til M P-troppens faste
plikter fire av ukens dager fra
norsk side å overvåke trafikken
gjennom en,av de grenseportene
israelerne har i Metulla, Metulla

2.



Artillerister ma vare av et anve
delig slag, ogsa de som til daglig
gjor tjeneste i ISjoforsvaret hjem
me i Norge. Annerledes kan en
vel ikke forklare det har vi finner
en norsk kapteinloytnant som
leder av observorgruppen som
skalovervake vapenhvilen mel
lom Israel og Syria pa syrisk side
av grensen .Bjom Edevartsen
som til daglig gjor tjeneste ved
Befalsskolen for kystarilleriet, har
flytte~sit~aolet godt stykke opp fira
fjara nar han na har Damaskus
som fast base.
- UNDOF? UNTSO? OGG? Hva i
all verden star det for alle disse
forkortelsene?
- Ja, det kan vare en lang og

tung lekse a lare alle de forkor
telsene som brukes i FN-sam
menheng i Midt-!asten, men
UNTSO er da den gamlel opprin
nelige'organisasjonen som date
rer seg helt tilbake til - 48, og
forsavidt omfatter vapenhvileav
talene med alle land i cmradet:
Egypt, Jordan, Syria, Libanon og

Israel. UNDOF daterer seg tilbake
til-73, mao den siste Midt-Osten
krigen, og overvaker vapenhvilen
pa Golan meliomiS~ria og Israel.
OGG er det sa som utforer den
praktiske overvakingen med en
del personell plassert i Syria og en
del i Israel. (OGG- observation
group Golan) Observatorgruppen
er ubevepnet i motsetning til
UNDOF-personellet ellers som er
bevepnet, de bestar forvrig av
osterrikske og polske soldater pa

syrisk side, og kanadiske og fin
ske pa israelsk side.
- Hva bestar observatorenes

oppgave i helt konkret?
- Hapenhvileavtalen av -73 in

neholder bestemmelser om en
«atskillesesone» uten militar ak
tivitet, forovrig under sivil syrisk
administrasjon, og en sone hvor
partene far lova utfolde en viss,
begrenset militar aKtivitet. I disse
sonene som strekker seg opp til
25 km pa hver S\iidel; er det var
oppgave a pase at avtalen over
holdes ved bl.a. a telle antallet

kanoner og tanks.
- Problemer forbundet med

dette a utfore oppgaven?
- Nei, partene er ganske sa

marbeidsvillige sa det qar bra.
- Observatorgruppen bestar av

folk fra mange forskjellige nasjo
ner?
- Ja, her hos oss er det hele 15

forskjellige nasjoner representert,
men jeg synes samarbeidet gar
forbausende bra. Vi represente
rer jo ikke noen tradisjonell mili
tar organisasjon, den kan vel mer
sammenliknes med diplomatisk
tjeneste, slutter _ lofotinglen
som altsa er eneste kystartillerist
pa Golan.

Adjutanrten ved
NORCOspi~sialisteni
pa smatt og stort

ass. til DFC
er ankeins

ogarran-
onferenser,

onellfor
litt 00-



I tillegg til terminlista vil det ogsa bli arrangert konkurranser i UNIFil-sammenheng. Evt.
andre idrettsgrener/bvelser som bnskes konkurrert i, vil bli vurdert.

Alle arrangementer gjennomfores i samrad med I - off, og annonseres med innbydelse
til alle avd/idrettsoppmenn via VUPI og over NORBATT Radio.

I - off
I - off
I - off
IRISHBATT

Tr - sjefer
Kp - sjefer
I - off

I - off

Kp-sjefer

I - off

I - off
I - off
I - off

KpB
KpA
KpA
I - off

I - off
1- off

l-off / Kpsj'er
I - off

Steinmyra
Steinmyra
Israel
IRISHBATT.

Tr omr

Kp omr
E N O

E N O

Steinmyta
Steinmyra
Kp-omrade
Kp-omrade
Kp-omrade
E N O

E N O

Skytebane

E N O

Idr.bygget
Idr.bygget
Div E N O
E N O

br:iQla(jer~li'l.fort~tte: - Det
.~r selvtolgelig forskjellige moti
'\ler som ligger bak hver enkel
sbkt1ad oQ1FN-'tjeneste i SOr-li
banon~>Mapge Onsker å se fjer
I}ere himmelstrOk, ....mens andre
igjen hflr andre motiver. Jeg hå
per af ihgen blir s~uffet. Men jeg
forlange~! av defe at hver enkelt
Qli..9r en ....•h~'hj~.r:tet og glOdende
i!il~sats i tj(:mes)~n. Dette er en
j0O!?son; krever selvdisiplin.
>~~RRe·i!H!Jl:;di?bben, Rarer.

'~ ]\ Cle·av etere spm nu reiser
bjem viUegsi at jeg h~per durehar
ha~~)utbxtte av tiden her nede i
.§Or-Libanon. Forhåpentligvis har
etere fått med en god porsjon
livserf~ting som kan Romme til
nytteænere i livet. God tur hjem
og lyRRe til i det sivile, avsluttet
brigiilderen.

April/mai
Mai

Mai/juni
1 - 19 apr

April/mai
Juni

Juli/aug

Juni

Hele per.

Hele per.

April-juni
Mai
Mai

April
Juni
Mai
Juni

Hele per.
Mai
Juni

Hele per.

..
Brigader Odegaard
ved kontingentskiftet

~ TERMIN LISTE FOR PLANLAGTE

I· IDRETTSARRANGEMENTER NORBATT VII"ARRANGEMENT TID STED ARRANGOR

1. Marsjer
Ebel es Sqi-marsjen
Marsjmerket (mil)
Som mermarsjen
Fjellmarsjer

2. lop & stafetter
Terrenglbpskarusellen
Bn-mesterskap terrenglop
«Jalla-stafetten»

Rachaiya-stafetten
Hebbariye-stafetten
Feltlbp m/skyting lag
Stafett m/skyting

3. Skyting
Bn-mesterskap feltskyting
Mil. skyttermerke

4. Idrettsm'3rkeprbver

5. Bordtennis

Troppsmesterskap
Kom panimesterskap
BataljorJsmesterskap

6. Fotball

Serie troppslag
Cup kompanilag
Bn-mesterskap kompanilag
UNIFil-mesterskap bn-Iag

Terminlisten for idrettsarranqe
mentene i syveren ser slik ut.

mest kresne. Vekter, styrketre
ningsutstyr, romaskiner, ergo
metresykler for å nevne noe,
bordtennis, badminton og rulle
ski. Jo, tilbudet er bra det.

Og skulle ambisjonene vok\se,
så har vi Saqimarsjer og terren
glbpskaruseller, fotball kamper
og skytterstevner fastslår Hoy
den ikke uten berettiget stolthet i
stemmen. Men forst og sist vil
han slå et slag for turen ut.

*

trim

I -offen, It. Hoydens

viktigste budskap:

FySlisk styrlke gir psykisk
styrke, det er den motiverende
faktor for en en energisk og en
tusisatisk i-off som selv ser ut
som han har tatt steget rett ut av
en annonse for kjernesunne mel
kedrikkere og ellers i det hele
virker som en bekreftelse på rik
tigheten av den lare han doserer .

Blas i royken, jogg fra drinken
og bli med en tur ut er hans
oppskrift, overalt i området er det
fine muligheter for småloping og
i alle fall i Saqi er det trimrom
som ma kunne tilfredsstille den

Glad

2



(]) PA
SPARKET

Tjenesten er bra den, greit be
fal og brukbar forlegning me
ner Eldar Busengdal i mek
troppen, kp A. Derimot er det
mindre skyting enn han hadde
regnet med. Eventyrlyst on
sket om opplevelser er det
som har drevet han ned her, og
han .regner med å bruke pen·
gene han tjener her nede. Det
har gått greit å etablere seg i
leiren.

- Nei, jeg har overhodet in
gen ting å klage på. Har funnet
meg godt tilrette selv om det
er noe ensomt her ute på 5-5 i
Enclaven, sier Per Martin Ove·
sen .Jeg er her ute som sani
tesmann, men har også kok
kejobben og ivarta. Forelopig
er det ingen som har klaget.

Hvordan har du opplevd motet
med Libanon og tjenesten her
nede.

Trodde ikke landet var sånn,
hadde ventet det flatere, men
det har vart varmere enn jeg
regnet med. Litt mer bråk enn
jeg hadde forestilt meg, spe
sielt i Beirut. Bra fornoyd med
tjenesten, sier Terje Bye i
trentroppen, stabskompaniet.

Etter seks dager er er turen over.
Vi hentes med buss, det hilses
farvel til beduinene og snart er vi
tilbake i det 20.århundre igjen.

dre .Enkelte kvelder deler v,j' oss i
mindre grupper, noen går tidlig i
soveposen, andre tar seg en spa
sertur under stjernhimmelem.
Dagene og nettene går, mer sol
stein og arken.

En dag moter vi en beduinfailie,
3 mennesker, 14 geiter og et
knippe med eiendeler. De lever et
sted vi knapt kunne berge livet
mange dagene. Det hilses haflig
mellom beduinene, en tar hve
randre i hendene og det utveksles
nytt.

samarbeidsvillig og langsomt
siger kolonnen framover. Etter en
time nåes leirplassen. Snart
putrer det i gryter og kClrog etter
middagen er det samli ng rundt
leirbålet. Overnatting foregår un
der åpen himmel. Klokken seks
om morgenen går reveljen, og
klokken syv settes det i marsj.
Gjennom wadi, inn i fargerike

smådaler, over knauser og berg
topper, og ikke minst-over
sandsletter. Guidene peker og
forklarer, og snart begynner vi å
ane litt om det sarmerkte liv i
arkenen .Om kvelden samles en
igjen ved leirbålet. En diskuterer
dagens opplevelser, guidene
forklarer og svarer på spbrsmål,
og en blir fort kjent med hveran-

I En mer aktiv rolle I

I for Leb. army i Norbatt ao? I

Force commander under

inspeksjonen:

Pa kamelryggen gjennom Sinai

Lt Feragen (til venstre) orienterer Force Commander majorgeneral Callaghan om
hundretroppen iNORBATT.

En av force commander, ma- uten at alle de involverte parter i med partene verken i nord eller
jar-general Callaghans kongstan- området har bifalt dette. DFFhar sar, antagelig i området Kaukaba
ker, aktivisering av Leb. army ble' ved flere anledninger beskutt de - Hebbarie. Under befaringen
også luftet under generalens områdene hvor Leb. army har fikk generalen en generell orien
visitt i Norbatt tidligere denne forsakt å etablere seg. Innenfor tering om Norbatt ved oberst Rolt
månden.. Som kjent har han ved vårt ao blir det eventuelt snakk Heggestad, han avla besak i san
flere anledninger gitt uttykk for om å engasjere Leb. army i troppen, hundetroppen og i de
at de regulare libanesiske styr- sterkere grad innenfor et område sentrale delene av teigene til kp
keme bOrspille en mer aktiv rolle; hvor de ikke vil få direkte kontakt A og B.

En stovsky hvirvles opp og bus
sen forsvinner i det fjerne. Til
bake står 25 turister og ser be
tenkt og tvilende på en flokk med
beduiner som sammen med ka
melene sine venter et stykke
unna. Våre reiseledere, 2 kvinne
lige israelske soldater, tar raskt
kommandoen. Hver får sin ka
mel, pakning plasseres, og sa-ti 1

vars. Det er langt til bakken og
rådlbst hold taylene, men dyret er

Ord. offen, kaptein Thorvald
Rud har vart på en artig leave,
seks dager på kamelryggen gjen
nom Sinai. Nedenfor gjar han oss
dela~tig i sine inntrykk fra denne
perm. turen som så avgjort går
.Iitt utenom allfarvei.

•
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