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En tariffavtale for FN-soldatene
blir ventelig resultatet av det
arbeidet som na er pa gang, vi er
allerede akseptert som arbeids
takere, ikke vanlige forstegangstjenestegjorende forteller hovedtillitsmann
for Norbatt og
Norcon korp. Steinar Stifje,ll og
ellers mangearig tilitsmann - pa
arbeidsplassen hjemme LKAB i
Narvik.
Nar na Forbruker - og administrasjonsdepartementet om forhapentligvis ikke alt for lenge har
vurdert de juridiske sidene ved
dette regner vi med at det vil bli
opprettet en tariffavtale for FNsoldatene, en avtale som vil
avlose den tidligere samarbeidsavtalen med LO/.
HVilke fordeler VII dette gi?
Farst og fremst er det forhandlingsrett, vi vil som andre arbeidstakere fa en avtale som blir
gjenstand for vanlige tariffmes
sige revisjoner.Gjennom de vanlige«soldatforhandlinqer har \flikke
vunn~t gehor for vare krav, derfor er det nodvendig a fa forhacllinqene in inn i andre former.
Men jeg vi I gjerne presis8re at en
slik avtale ikke tar sikte pa re
vo lusjonere
militarvesenet, vi
onsker bClre a bli oppfattet og
godtatt som arbeids-takere selv
omm vi er underlagt militar myndighet.
Hvilke andre krav vurderer du
som sentrale eller vesentlige fra
soldatenes side?
En gjenganger er jo misnoyen
med utenlandstillegget
her er
forskjellen for stor mellom b befal
og menige. Etter var oppfatning
er ogsa forskjellen i grunnlonn
mellom f.eks. sersjant og menig
ogsa for stor, den sterke knekken
pa lonnskurven her bOrflates noe
ut. Full lonn under sykdom er et
annet viktig punkt for oss - og
forvri g ogsa for befalet. Dersom
en blir repatriert som folge av
sykdom beholder en bare regulativlonna pluss det
militare
tillegget. Dette er urimelig fordi
de som er engasjert her nede ofte
har patatt seg okonomiske forpliktelser som forutsetter lonn
med tillegg. Derfor onsker vi a ha
full lonn under sykdom. det er
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Tariffavtale
for FNsoldatene pa
trappene?
ikke mange som vil komme i den
situasjon at de vil gjore krav pa
slik full sykelonn. Pa den b~kgrunn burde myndighetene imotekomme kravet, det vil knapt
innebare noen stor okonomisk
uttelling. Ellers har vi sammenfallende interesser med befalet
nar det gjelder kravet om bedre
forsikringsdekning. Ser en pa de
ulykker en har hatt her ned e kan
de knapt sies a ha slikt omfang at
en anstendig forsikringsordning
vil ruinere staten, men for de
som har blitt rammet av uhellet
har selvasgt belastningen vart
meget stor. Vi ma..huske pa. at
det er snakk om unge mennesker
som ma legge'om siden fremtidsplaner radikalt etter de alvorlige
uhellene.
Hva ser du pa som den storste
vanskeligheten i tillitsmannsarbeidet?

.l

Bade bataljons - og kompaniledelsene
har vart innstilt pa a finne 16sninger'
Il synes hovedtillitsma nn Steina r Stijjell

Savnet aven representant for
arbeidsgiver myndighetene vare
hjemme i Norge er stort, vi har
ofte foleisen av a vare noksa
hjelpelose fordi vare onsker bare
kan vurderes av myndighetene
hjemme, pga avstandene er
dette en tidkrevende proses
Hadde vi derimot noen ganger i
lopet av hver kontingent hatt en
slik representant her nede ville

mye vart vunnet.
Hvordan er det med de sakene
som taes opp pa bataljonsplan
eventuelt
kompaniniva?
Her
synes jeg det gar greit, vi har hatt
oppe en dol saker som det er blitt
losning pa. Det er mitt inntrykk at
bade kompani - og bataljonsledeise er interessert i og har vist
vilje til a finne losninger pa de
sakene som har vart oppe.

Kompanisje
fene
5-7 skulle han gjerne ha vart
kvitt, den ligger utsatt til og den
koster mye av forsyningstjeneste, vedlikehold
av sambandslinje osv.

Sjef for kp A er maj. INill s
Hanheide,
33, Han har befalsskole for infanteriet
i SOr-Norge
- 69/-70,
har vart sersjant ved
Heistadmoen
og i Brig. N. Etter
krigsskolen i - 71/ - 74 har han
tjenestegjort
som troppssjef
og

senere som kompanisjef ved
Brig. N igjen. I II 111 prefaben pa
Tell Qeizi kommer han fra lO Il,
dit regner han også med a dra
tilbake et etter at han er ferdig
med tje nesten her nede.
Kontre>!en

med

det

vidstrakte

kompaniet
er det som tar mest
tid, selv om kompaniteigen er
blitt mindre etter at en foretok
makeskifte med ghaneserne,
Ferdiss/ Hebbarie mot 5-17 posisjonene,
forteller
Hanheide.

Som andre strir vi med personellknapphet,
vi beveger oss hele
tiden på kanten av det som kan
forsvares. Personalsakene
er fa,
det er en vesentlig forskjell fra
kompanisjeffunksjonen
e
hjemme, her slipper en heldigvis
fl vare sosialkurator.
Soldatmateriellet er godt, mannskapene klarer oppgaven sin fullt ut, og det
har vart en stor tilfredsstillelse
a
se at de tåler sammenlikningen
med andre. Ellers karakteriseres
tjenesten her ned av et godt forhold mellom mannskap og befal.
en jobber som et team, tjenesten
har absolutt svarrtil
forventningene Et lite hjertesukk

Her er en pa jobb 24 timer

til slutt OP

i dognet sier sjefkp

Sjef kp B er maj. Osvald Vestli er
50 ar gammel og har befalsskoleutdanning
fra BSIS -49/-50,
-62
_hoppmesterkurs
ved Harens jegerskole og rangerkurs
i
USA. Han har lang tjeneste som
befal v"d[trl5p!ps
,~og kompanini
va1bade'i Tysklandsbrigadenlog
I
Brig. N. 111 kompenlsjefstjenesten i krukkebyen
kommer han
fra stabstjeneste ved ISO Dette at
en er pa jobb 24 timer i dOgnet er
det som etter Vestlis mening
kanskje er en av de vesentligste
forskjellene
mellom
kompanisjefjobb i Norbatt
og hjemme.
Likeledes
dette
at folkene
er
spredt over et
stort om råde,
etter at en har forlatt Norge ser
enike folkene sine samlet mer'.
Improvisasjon
måloqs a1tilli'storre
utstrekning
enn hjemme,
planleggingen
vanskeliggj6res
fordiså mange ytre faktorer virker inn
og forpufrer opprinnelig plan.
Kontrollen med, inspeksjane av
de manga posisjonene
(27) tar
mest tid, av personalsakene
er
det permisjonene og en og annen
displinarsak som dominerer. Jeg
harfatt1mest
ut av arbeidet med
men"neskenelher
nede og er imponert over innsatsen til mesteparten av falken
Major Arnolv Rosseland, sjef for
stabskompaniet
i NORBA TT VII
ma i hby grad regnes som en
veteran i det norske befalskorpset. Han gikk ut av lnfaneriets

B, maj Osvald Vestli

Ute al' di,ipliniir.mker, mener ,;el.lnr kp A maj. Nils Hanheide
befalsskole sa tidlig som i 1949
og har siden hatt sin arbeidsplass
i Forsvaret. Av hans lange og
allsidige tjeneste nevner vi Tyskiandsbrigaden.
I Norge har han
blant annet tjenestegjort
pa f61gende steder. Vatneleiren,
Kristiansand,
Kongsberg,
Garnisonen i Porsanger i Lakselv og Oslo.
Hjemme i Norge har han siden
1979
tjenestegjort
ved
Kngskommisariatet
i Drammen.
- Stabskompaniets
gj6remal og
funksjoner
i NORBA TT er ikke
saerlig forskjellig
fra tjenesten
hjemme. Det eneste måtte vaere
at vi i NORBA TTs stabskompeni
har en pitopp og en hundetropp,
men hovedtrekkene
i tjenesten er
den samme, sier Rosseland.

Rosseland vil for6vrig bemerke
at han har forbausende fa persenellsaker. - Det er langt flere
under tjenesten
hjemme.
Det
virker pa meg som de aller aller
fleste her nede er innstilt pa a
vaere hjemmefra
i kontraktsperi oden, sier Rosseland, som videre berbmmer
mannskapene
for en god jobb.
En stabskompanisjef
har ikke
akkurat fritidsproblemer.
Han har
nok a henge fingrene i. Rosseland mener at noe av hans viktigste gjbremal er a kontrollere at
tjen sten gar sin gang. - En rna
hele tiden vaere sikker pa at
«hjulene»
fungerer,
fen.

gar og at kompaniet
sier stabskompanisje-

-~nnskapene gjor en god jobb, fåstslar sjefen for stabskompaniet, maj.
Arnolv Rosseland

Mange hoydepunkter pa pouliire bibelturer:

St. Petersfisk pa kibbutzen Ein Gev- 0&
ydmykhet pa fjellfestningen Ma ssa da,
Blue Beret vil gjerne komme
med' en innstendig anbefaling til
magasinets lesere. SOrg for a fa
med deg en bibeltur mens du er i
FN-tjeneste her nede. Innenfor
en radius avbare noen fa mil
ligger en rekke steder SOll) alle
kjenner igjen fra bibelhist-orien.
Vi var med pa den andre bibelturen i syveren og fikk oppleve en
meget minnerik tur som inneholdt en passende blanding av
historie kultur og avslapping. Alt
under kyndig og engasjerende ledelse av feltpresten,
kartein
Ulseth.
Etter innpasseringen i Metulla
gikk turen
tilsaligprisningens
berg like ved Kapernaum hvor
Jesus etter tradisjonen holdt sin
bergpreken. Deretter bar det via
Kapernaum til kibbutzen Ein Gev
for lunsj. Mange forsbkte seg pa
stekt St. Petersfisk. Den sa ikke
akkurat innbydende ut pa tallerkenen, men den smakte helt fortreffelig, pasto de som tok sjansen.
Andre bkts hbydepunkter var
besbket i fjellfestningen Massada-en opplevelse som er vanskelig a beskrive. Festningen er den
dag i dag et jbdisk symbol pa
heroisk motstandskamp. Massada er fbrste gang omtalt i ar 37 f.
Kristus, men den ble legendarisk
i ar 73 e. Kristus. Da gjorde 900
zeloter, jbdiske geriljasoldater,
selvmord innenfor festningsomradet. De hadde i lang, lang tid
kjempet heroisk mot romerne,
men da de tok sin beslutning var
det klart at romerne ville vinne.
En badetur i Dbdehavet sto ogsa
pa fbrste dags program. Den var
ikke akkurat behagelig, men nar
en er i naerheten ma en selvsagt
nytte sjansen til a ta seg et bad i
verdens salteste sjb. Det var
umulig a svbmme i vannet med
et saltinnhold pa 27 prosent, men
derimot flbt alle naermest oppa
vannet.
Andre dag var i sin helhet viet
Jerusalem, en meget spesiell by
pa mange mater. Byen, som ble
bygget av kong David i 996 f.
Kristus, har siden hatt en meget
sentral stilling. Den er fbrst og
fremst en nellig
4

Bibelturen under ji!ltprest Ulseths kyndige ledelse ble en minnerik opplevelse.

Holy Land
-miniatfrbyen som viser h~ordan Jerusalem
sa u t pa Jesu tid.

Men Jerusalem er sa mye mye
mere. En vanding i basarene var
noe som var meget populaert og
her kunne en gjbre endel gode
kjbp Men turen gjennom basarene var fbrst og fremst en opplevelse utenom det vanlige.
Vi kom ikke inn

i Knesset,

men

Foran Knpsset. Der tas det beslutninger som kan
innvirk ning pa, FN-Dias hverdag

vi fikk da likevel se denne berbmte bygningen hvor viktige
avgjbrelser tas-avgjbrelser som
ogsa kan fa innvirkning pa FNGlas situasjon.
A skrive reportasje om en bibeltur er etter var oppfatning ikke
lett. Det er sa mange inntrykk en

ja

skal ha ned pa papiret. Enfarikk(
plass til alt og dermed ma er
rekke viktige ting utesta. Mer
entinq er sikkert. Bibelturen e
en opplevelse som er verd sir
pris. Hvorfor ikke ta en tur? V
kan garantere at du ikke vi
angre.

by for de tre religionene Kristendom, JOdedom o Islam. Dessuten var det i denne byen at Jesus
ble drept og bade Oljeberget og

Beso/æt j Holocaust-muset
ilintrykk.

JeV.?nt

i Vad

Getsemane Hage ligger der sOIll
pa Jesu tid. Det er faktisk bevist
at oliventraerne i Getsemane er
over 2000 ar gamle og da har de

Vashem

i Jerusalem

gjorde et sterkt

med l2
. I7

lbyger over 4-

statt der da de store bibelske
hendingene fant sted. Besoket i
Gravkirken gjorde ogsa et stort
inntrykk. Det samme var tilfellet

Fantastisk er det eneste ordet som er dekkende na det gjelder Massada

Stillheten ser ut til å ha senket
seg over NORBA TT AO. Jlopet av
den siste maneden har det vaert
lenge mellom de dramatiske
innslagne og bra er det. La oss
håpe pa at denne utviklingen kan
fortsette, men stabilitet er ikke
akkurat det som saerpreger dette
omladet. Nar dette leses kan
uroli~~etene forlengst ha blusset
opp Igjen.
Men det er ikke alle som har
hatt anledning til a nyte stillheten
.Mens resten av NORBATT AO
stort sett bare har hatt rutine a ta
seg av, har det vaertflere episoder pa 4-2 F. - En periode ble vi
beskutt fra H 10 stort sett hver
eneste kveld .Selv om det er blitt
litt roligere
for oss ogsa, er
det ikkke manl:le dagene mellom
skyte-episodene. Det er John
Selvag i Mektroppen som sier
dette til Blue Beret.
Det som tydeligvis irriterer H 10
er en lyskaster bare 8-10 meter
fra selve aP-en. Det er denne
lyskasteren som er malet for
12,7-bygene, men forelopig har
ikke kulene truffet malet.

Selvag ved den lyskasteren som irriterer H 10.

med tempelplassen med de te
gigantiske moskeene. Klagemuren skal heller ikke glemmes.

- Og de vil heller ikke treffe
lyskasteren uansett hvor mye de
skyter. Det ser ut til at de er klar
over dette for ofte kommer det
bare en kort byge. Det har ogsa

hendt at de har skutt med handvapen, men heller ikke det har
fort frem.
Og selv om kulene slar ned bare
8-10 meter fra den betjente
aP-en, foler Selvag og hans
kamerater seg trygge.
- Denne aP-en har skikkelig
dekning i fronten og jeg tror
in~en av oss har reagert saerlig
pa disse skyte-episodene. Det
er noe som horer med til jobben
og sa lenge de ikke skyter direkte
mot aP-en har vi etter min vurdering lite a frykte. fortsetter
Selvag.
4-2 F er betjent med en mann
om dagen .Da er det 4 timers
vakter og det kan naturlig nok bli
temmelig ensomt enkelte ganger.
Etter morkets frembrudd er det
tre mann pa aP-en, men bare en
er pa vakt ad gangen.

- Selv om det kan bli mye og
lange vakter, saerlig nar feriepuljene starter opp for alvor, stortrives jeg med tjenesten. Jeg
trives faktisk sa godt at jeg har
sakt rekap og haper pa en p?sitiv
behandling av soknaden, slutter
Selvag, som er fra Mosjben-distriktet.

Behagelig liv, godt naboskap - i
det hele tatt meget trivelige forhold. Det er det som karakteriserer tjenesten i den gamle
smuglerbyen Cheeba vel 1300
meter over havet. Byen har bitt
segfast i de stuppratte fjellsidene
i det som nu er blitt grense-områdene mellom Israel, Syria og
Libanon .Dalbunnen nedenfor
med sine frukttrar av mange slag
er som en grann lunge i de solsvidde fjellsidene.

En ny OP er bygge~ i Cheeba. Her tar arbeidsgjenget seg en pust
bakken.

i

Og smulgertradisjonene holdes i
hevd ganske uforstyrret av kønflikten i omrc)det. Den ulovlige
varetransporten omfatter sarlig
tepper, tobakk, sigaretter, TV og
radiosom
pa
eselryggen
fraktes oppi de fryktinngytende
fjellsidene helt oppe
i 2800
meters hoyde. Der lastes det om
fOr ferden gar videre til Syria,
Jordan og Irak.
En århundregammel tradisjon
som tidligere i vesentlig grad
omfattet hasjis går ti Isynelatende
uanfektet av den elektroniske
overvåkningen i omradet. For det
er åpenbart at rakettkrisen . og
syrernes utplassering av SAMraketter i Bekaa-.dalen har fort til
okt aktivitet ogsa i Cheeba-området. Spesielt i de israelske posisjonene. Men smuglingen får
altå vare i fred. Den er akseptert
som en del av livsgrunnlaget for
enkelte av familiene i Cheeba.
Det hevdes av det er fi re forskje~~igegrupperinger som er engasjert i smuglingen.
- Tjenestelig sett erdet bare ett
aber med å vare stasjonert her
oppe i Cheeba. Det hender sa lite,
6

Her er det sigaretter Cheebas beromte smuglere er ijerdmed

il

laste opp.

forteller gutta som bemanner de Cheeba kan ta del i de mange av transport og de lange avstantre Cheeba-posisjonene 4-7, 4- 7 velferdstiltakene som de sentrale dene.
delene av NORBA TT AO nyter
Alfa og 4- 7 Bravo.
- Men vi far troste oss med at
godt av. Det vare seg fotballkam- Dessuten har vi her oppe i per, lapskonkurranser eller brig- maten er utmerket, Kokken gjor
utkanten et annet problem. Det deturneringer. Mange ganger har en virkelig stor jobb og han er
til kjoker nemlig visse praktiske ting vi lyst til å delta, men det lar seg forlengst forfremmet
som må loses for vi her oppe i rett og slett ikke Qjore pa grunn kensjef.

Siden 11. mai har soldatlivet for
2. tropp kp A vaert rolig og udramatisk. Da flyttet nemlig troppen
til 4-6 posisjonene i Ferdiss og
Hebbarie etter a ha betjent 5-17
posisjonene et par maneder. - Pa
5-17 var det omtrent ukentlige
episoder bade med Haddad og
PLO. Ferdiss og Hebbarie er rene
feriekolonien. Det er rett og slett
for rolig, hevdes det overfor Blue
Beret.
Men her nede kan situasjonen
skifte pa timen og ofte er det ikke
langt fra fredelig idyll til kanontorden og beskytninger. For 2.
tropp kp A var nok dagene etter
18. juni litt spennende. Da ble

nemlig to lag fra Leb Army flyttet
til Ferdiss og Hebbarie. Haddad
og IDF har tidligere gitt uttrykk
for at de ser meget alvorlig pa a
sette Leb Army inn i UNIFIL AD.
Blant annet ble byen Q antarra i
NIBA TT lagt under kraftig ild da
Leb Army ble satt inn der.
- Det er klart at det som skjedde
i NIBA TT streifer tankegang-en
var av og til. Vi er selvsagt litt
spent pa hva som vil skje i forbindelse med innsettingen av de
to lagene fra Leb Army i vart
omrade. Noen stordramatikkhar
jeg overhodet ingen tro pa, men
derimot kan det dukke opp visse

praktiske problemer i denne forbindelse. Det er troppsjefen, loytnant Salte, som sier dette til Blue
Beret.
De libanesiske soldatene skal
ligge i telt. De skal videre betjene
4-6 F pa dognbasis og ogsa delta
i ambush-patruljer.
- De storste vanskene i forbindelse med Leb Army-soldatene
blir nok sprakproblemene. Det
viste seg blant annet da NK i
troppen troppen var, fenrik Hansen, hadde instruksjon med Leb
Army soldatene. Alt ma skje via
tolk o~ det er ikke alltid noen

heldig losning. Men det blir jo en
interessant tid vi gar i mote.
For 2.tropp kp Aflyttet ti I Ferdiss
og Hebbarie var det GHANBA TT
NORTH som betjente disse posisjg
nene. Karene i troppen har ennu
ikke glemt den oppryddingsaksjonen som matte til i forbindelse
med overtakingen. - Det var rett
og slett ubeskrivelig. Pa de verste·
plassene matte vi skrape veggene med kniv for a fa de rene.
Dessuten var fryseboksen i
troppsko full av kakelakker og ble
kastet pa dynga. Nu har vi fatt
det ganske bra etter forholdene,
sier loytnant Salte til slutt.

Det er stille og rolig i Ferdisse og Hebbarie, men hva nii.rLeb Army kommer inn i vii.rtomrii.de, undret 16ytnant
Salte. De6vrige pii. bildet fra Myre er Kirkhus, fenrik Hansen og Stallvik.

Variert utvalg av problemer for
linjelaget i sambandstroppen:

Haddad tar
ikke telefonen

og PLO-linja
går til klessnor
Linjelaget har lart seg til a leve
med det meste, ogsa det at de
daglig ma sjekke telfonen til H-5
fordi gutta der ikke gidder ta den.
Eller at lokalbefolkninge
har
funnet telefonkabelen velegnet
som klessnor, det gjelder sarlig
den som gar nord over, eller at
den skytes tvertav med hagla til
smafugljegerne f.eks. Resultatet
blir det samme for «rulleforerne»
i sambandstroppen - ut og sjekke
linja.
Veksleren er ogsa linjelagets
jobb a betjene, tre mann i dagnet
ma det til for a fa kontinuerlig
drift i en jobb hvor det av og ti I
kan vare vanskelig a opprettholde elskverdigheten overfor
hastige og tildels lite forstaelsesfulle kunder. 5ar vi kommer
uoppfordret med en liten henstilling her - gi dere tid abonnenter,
sanitet og ops har prioritet. Ellers
har det vart til stor hjelp at en na
bruker nummersystem i stedet
for at abonnenten tidligere bare
trengte oppgi navn pa onsket
person.
Ellerskan lederen av laget fem.
Inge Stenvoll med berettiget
stolthet forkynne atveksleren na
er fullt utbygget med 60 linjer og
erautomatisert til Tibnine og Naqoura.
Den 44 mann store sambandstroppen er forovrig firedelt: Radiolag,linjelag, vedlikeholdslagog
ekspedisjonslag, Vaktbelastnin- ~
gen i troppen horer til den hardeste i bataljonen, 99 og en halv
time pr. uke.

Noen av linjeskrubben, fra venstre korp Olaisen, soldatene lohnsud og
Flatmo, og lengst til hOyre sjejen fenrik Stensvol/

Mange skava" ker blant våre firbente soldater:
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NORBA TT har UNIFILs eneste
hundeavdeling .Den 23 manns
store troppen med sine 17 hunder gjar en stor og viktig jobb
innenfor
NORBA TTs
store
overvakningsomrade.
Hver
eneste natt er6-8mannfra hunEndel av hundetroppen samlet.fO"an Villa Rabies
detroppen
i aksjon
ute
i
NORBATT AO pa ambush eller
- Men nu kommer det to nye
patrulje med sine hunder. Og det
hunder fra Norge og det vil
er ingen tvil on effektiviteten av
selvsagt hjelpe litt, men jeg
denne tjenesten .Ved flere anled- . hadde helst sett at flere av hunninger har det klart kommet til dene hadde blitt skiftet ut. De har
uttrykk at de som ferdes ulovlig i
NORBATT' AO har stor respekt desverre gjort sitt beste.
Men tro for all del ikke at hunfor hundene.
detroppen bare er i funksjon om
- Men jeg personlig skulle nettene. De nye bestemmelsene
for eskortetjenesten har resultert
gjerne sett at hundemateriellet
var noe bedre. Det er vel ingen i vat hundetroppen har fatt flere
oppdrag som de tidligere ikke
tvil om at gjennomsnittsalderen
erfor hay pa vare hunder. Det gir hadde. Dessuten benytter hunseg utslag i forkalkninger og ska- defarerne ofte formiddagene til a
vanker av forskjellige slag-noe trene hundene.
som igjen gar ut over effektivite- Men nar varmen blir for sterk
teni tjenesten .Det er nestkomkan vi ikke trene hundene om
manderende "i hundetroppen,
laytnant Nybjerkan, som uttaler dagen .De er akkurat som mendette til Blue Beret.
nesker og taler darlig fysisk aktivitet nar temperaturen blir saerlig
over 30 grader C. Dessuten blir
flere av hundene aggresive i varmen, men dette er selvsagt problemer vi ma leve med og forsake a lose pa best mulig mate.
Nybjerkan unnlater naturlig nok
ikke a nevne Laban, avdelingens
narkohund, som ener meget tilfreds med. Laban brukes til a
kontrollere reisegods ved permisjoner og dimmisjoner og er ofte i
aksjon ogsa i de anadreUNIFILbataljonene.

Narkohunden Laban og korporal Gustavsen
bagrunnen venter spent.

i

I Dette

bildet skulle klart fortelle at
partene
omrildet har respekt for
hundene

i

i arbeid,mens

permittentene

- Heldigvis far en vel si at Laban
ikke har funnet noe narkotika i betyr at narkotika ikke har vaert det. Det fOler jeg meg overbevist
lapet av den tiden vi i NORBATT tilstede.' Hadde det vaert narkoti- om - noe som treningen klart har
VII har vaert her nede, men det ka i reisegodet hadde han funnet bevist, slutter Nybjerkan.

Qpsen - hvor trådene samles
Brann pa en av posisjonene,
vannvogna veltet, H 5 stengt,
PLO har tatt noen av våre folk
som gisler, Medevac ti I 4-13
- Opsen i Saqi får informasjonene 24 timer i dagnet, vurderer
dem og fatter beslutninger i en
stadig og ustoppelig prosess. .Er
apene og CPene bataljon ens
oyne og orer, ja, da er opsen dens
nervesenter. Infi Itrasjonsforsok,
skytinger alt registreres og etter
bestemte prosedyrer
meldes
dette ned til den sentrale UNIFIL-opsen I Naqoura som på den
måten får overblikk over det som
skjer innenfor den enkelte batalJonsa o.
Sjef for opsen er S-3 og utenom
de fire faste vakthavende offiserene deltar også ass. S-3 og PA i
vaktaviklingen fra tid til annen.
Men i opsen finner vi
også
geniene opsassistentEme, som
har fått sitt flatterende oppnavn
fordi de vakthavende offiserene
medgir at de ikke hadde klart seg
uten dem. Det er assistenes viktigste opp-gave å betjene Mbto-

Her en del av ops-folket. Fra venstre et av IIgeniene)) korp. Andersen, It; Flatli. ass. S-3 kapt. Iversen oglt~':Ermes.jo,

rolaen med Unifils' operasjonsnett. Er det behov for rask kontakt med Naqoura er det OPS
nettet som trer i aksjon og for-

midler samband, ved siden av a Jonenes nett. Pa den maten kan
sende og motta meldinger har en til enhver tid vite hva som er
den også en viktig funksjon ved på gang innenfor UNIFIL ao.
at den lytter pa de andre bata1-

Utdr~g fra OPS dagboka for
april

1. Ileb.army-sersjanty drept, en 6. Ca. 50 bkgranater utvekslet
soldat såret under en blandet mellom områdene i nord og
UN/Leb. arm y patrnlje i byen Marjayoun.
Tullin i NIBA TTs område.
7. Lastebil 2534 p'5-5 ble under
3. Mp-vaktbilen fra Metulla ble kjoring fra 5-3 beskutt f,ra Beaustoppet mellom Voice of hope og fort. Et skudd traff '
bilens
H-5 av fem OFF soldater. Sjåfo- lasteplan ca. 1m fra soldat.
ren ble truet med håndvåpen og
9. Kraftig utveksling av ild metvunget til å avgi bilens reservehlom sar og nord. Ca. 65 lysgrajul. Han fikk kjare umiddelbart
nater avfyrt, deretter skyting
etterpå, det ble avfyrt 5 skudd
automatisk over bilen da han var med bk/ art/ og stridsvogngranater. Ca. 500 granater avfyrt fra
kommet ca. 30 m bort.
sbr mot nord, og ca. 150 fra nord
4. Ca. 160 BK/ art. granater mo~ SOl'.
avfyrt fra nord/ nordvest Litani
11. Ca. 30 Katyusha avfyrt fra
" med nedslag i Enklaven: Det ble nord og vest med nedslag i EI
samtidig registrert 33 nedslag av OJaia.
Katyusha-raketter i det samme
12. Automatisk ild fra H-O over
område. Nedslag i narhet av p0sisjonene 5-1 og 5-3/5-5, med- 4-13 lagsleir i tretopphoyde.
20 5-1 tar «Gaupe» pga Katyuforte at personellet på disse po,.
shanedslag ca. 70 m fra posisjoisisjonene måtte gåB i «Gaupe».
,nen. 32 flybomber mot Beaufort.
f Sammme tidsrd?n som'tidliFra stillinger nord og vest for Engere nevnt ble det mot vest og
nord/ vest avfyrt ca; 440 BK. klaven ble det avfyrt ca. 60 Katyusha mot Enklaven .Fra stillinart/ stI'. vogn granater fra Enklager i Enklaven ble det avfyrt ca.
O' ven.

240 bk/ art. granater mot områdene i nord.
21. Et av våre kjoretoyer ble
hi-jacked i Beirut under retur til
Norbatt a o. Seneve levert tilbake
22. Ca. 140 granater fra
IDF/DFF mot områdene nord litani. I samme tidsrom ca. 10bk
granater mot området Marjayoun.

dene i nord ble det avfyrt 35 Katyusharaketter med nedslag i
Marjayoun og 128 bk/ art. granater med nedslag i Enklaven.
28 Patrulje fra 4-6 hadde,kontakt med AE syd for Ferdiss, de
ble forfulgt ca.600 m. Etter at det
ble skutt opp lys returnerte de til
Ferdiss. Vanlig e overflygninger i
hele området.

25. 36 Katyusha fra nord, 12 slo
ned i området Ikm nord for skytebanen. 145 bk/ art. granater
mot omradet nord og vest for
Utani.
26. En soldat fra Democratic
group går på mine i området ca. I
km sor for 4- 1 E.
27. Israelske kampfly gjennomfareI' et omfattende angrep mot
omrdet Nabatyeh, ca. 60. bomber ble sluppet. I Irishbatts område en soldat funnet drept en
annen er savnet. Ca 544 art. /
bkgranater avfyrt fri; 11 ulike po,.
sissjoner i Enklaven nedslag
nord og vest Litani. Fra områ-

29 .ca; 40 bk/ art. granater
avfyrt fra nord med nedslag i
Metullah/Enklaven. Israelske fly
gjennomforer
omfattende angrep mot områdene nord og vest
for Litani
Ca. 100 bk/ art. granater fra posisjoner mot områdene nord og
vest Litani.
Ca. 10 AE utgruppert foran CP
5-23, de hevdet at 4 AE var tatt
til fange i Rachaya sist natt.
Dette ble benektet. 5-3/ sjef kp A
fikk forharmlet seg fram til en
losning, da 10 ikke ville trekke
seg tilbake.

Bedre sikkerhet for prefabene?
L6ytnant Holm, pitroppsjefen,
har gjort en «oppfinnelse» som
flere mener vil bedre sikkerheten
for de norske FN-soldatene i
S6r-Libcinon. Han har nemlig
tegnet og konstruert et element
system i armert betoug beregnet
som beskyttelsesvegg for prefabbrakker og eller som inngang til
vist, stor interesse for Holms
«oppfinnelse» og blant annet har
brigader Odegaard uttalt seg
meget positivt om saken etter il
ha sett konstruksjonen.
- Etter min vurdering er det
flere fordeler med disse armerte
betongelementene. For det forste
kan de monteres uten maskinstotte. Med menneskelig kraft
kan de monteres hvor som helst
og av hvem som helst. Men forst
og fremst vil de gi en skikkelig
dekning og beskyttelse, sier
konstrukt6ren.

Utvi kli ngsar

beid pa
Pi-hovden
kelig til syne for om et par ar. Da disse betongelementene, som er
blir det i alle fall nodvendig med utviklet pa pihoyden, er forelopig
usikkert. Nu er det opp til andre
nye Innganger.
instanser il ta de videre beslutHva, som vil skje videre med ningene.

- Dersom det blir bestemt at det
skal satses pa produksjon av
disse betongelementene, kan
dette arbeidet utfores av oss i
pitroppen
dersom forholdene
legges tilrette. Vi er da avhengig
av litt arbeidshjelp, en blandemaskin og en vibrator. Resten
skal vi klare selv, sier Holm.

Og pitroppsjefen gar nu bare og
venter pa svar. Nar dette leses
kan produksjonen vaere godt
igang .Blue Berets utsendte fikk
en kort demonstrasjon av «OpPfinnelsen» og vi ble i alle fall
overbevist om at disse elementene egner seg utmerket til beskyttelse av prefabbrakker.

Grunnen til at loytnant Holm
kom med denne ideen var at han
ble bedt om a komme med et
forslag til beskyttelse av prefabbrakker.
- Det er i grunnen bare to alternativer. Enten en stor jordvoll
eller noe annet. Dermed tegnet
jeg dette elementsystemet
og
laget
noen
proveelementer.
Desse kan ogsa brukes til innganger til dekningsrom. Etter
min vurdering er inngangspartiene til de fleste dekningsrommene i NORBA TT fei Ikonstruert,
men dette vil ikke komme skik-

'Disse konstruksjonene vil bedre sikkerheten til prejåbene konstanterer loytnant Holm. De ovrige jra hoyreLOveng, Eskeland og jfmr Softeland

Verdens lengste matvei?
Det er ikke alle som gar hele 7,2
km daglig for a fa mat, men det
er tilfelle med kaptein SaItskar,
stabstroppsjefen som bor pa 4-1
langt sor i Ebel es Saqi. Avstanden fra 4-1 til spisesalen er 1200
meter og tur retur skulle det bli
2400 meter i forbindelse med
hvert maltid.

distanse'!_t~r-retur blir 2,4 km.
En blir kanskje litt overrasket
nar en horer at 4- 1 har eget
kjokken og troppsjefen kunne'
utmerket godt ha spist i sin forlegning. Hvorfor velger han da
son eneste mann pa 4- 1 a ga
over 50 km ukentlig for a fa den
maten han trenger.

- Jeg gar hjemmefra til spisesalen bade til frokost, lunsj og middag og det blir daglig en distanse
pa over 7,2 km daglig, sier Kaptein Saltskar.

- Jeg begynte a spise i messa
alt fra forste dagen jeg kom hit og
siden har jeg fortsatt. For det
forste gir disse tre daglige spaserturene meg litt trim .Dessuten
bor vi pa 4-1 litt i utkanten av
Saqi og pa veien til og i spisesalen blir det til at en treffer kjenninger og slar aven prat, avslutter den spreke stabstroppsjefen.

Stabstroppsjefen ~il imidlertid
presisere at han ikke har malt
distansen fra 4-1 til spisesalen
Andre har malt og funnet ut at

,

BILLEOGLIMJ 'FRA NORBATT AO

Kontakten med barna

Luskusmaltid pa hotel Sheraton
deland (til venstre og Ytterswn.

i Damaskus

i Saqi er bra ogsa utenom hoitidsdagene

horer med mener korp Ten-

i

- Kaffe smaker godt selv varmen, konstanterer fra venstre Arve Antonsen,
Rune ~adsen og Oystein Schwabe

-

.
---.

,[verd
NORBA TT har vart i s6kelyset
for bade den nasjonale og internasjonale pressen i mai-juni. Den
tilspissede situasjonen mellom
Israel og Syria pa grunn av syrernes utplassering av SAM-raketter i Bekaa-dalen trakk hundrevis av pressefolk til Beirut. Der
ventet de på krigsutbruddet som
heldigvis ikke kom.
Grunnen til at vi i NORBA TI
trakk til oss oppmerksomhet
henger selvsagt sammen med
var geografiske plassering .Vi er
den UNIFil-avdelingen som ligger narmest SAM-rakettene
i
Bekaa-dalen. Samtidig grenser vi
opp mot Israel, Haddad og PLO.
NORBATT har med andre ord
fOling med alle de partene som er
innblandet i den vanskelige konflikten i området. Dette faktumet

benyttet
de godt orienterte
pressefolkene-seg av. Blant annet
Norges
storste avis, Aftenpastenep

William Tuohy fra los Angeles
Tirytes represEinterte verdenspresse. Han er an.satt i los Angeles Ti/nes USAs st6rste avis
med et opplag på 1,2 millioner.
Tuohyv<;lr megettilfreds med sitt
fem
timer
lange bes6k i
NORBA TI AO. $årlig satte han
pri.s på orienteringen og den fine
utsikten fra Kp ko iRachaiya el
Foukhar.
William Tuony er far6vrig ingen
smagutt i den internasjonale
pressesammenheng.
Han har
dekket flere kriger for los Angeles Times over hele verden. Han
dette omradet
har ogsa vart
tidligere. Blant annet har han sett

i

NRK S Odd Klirsten Tveit var'
Dagsrevyen

ned i det som nu er NOI1BAJT
AOfra Golan og Hermonfjellene
lenge for NORB~.TT kom hit,

i mai

og gjorde opptak jor

Han sto ogsa i Metulla da de
fbrste norske soldatene rykket
inn i området varen 1978.

1200 meter film tatt opp i NORBA.TT AO:

Ny Lihanon- film ved juletider
- Dersom alt gar etter planen vil
vi i FRO, Forsvarets rekrutterings- og opplysningstjeneste,
ha klar en ny film om de norske
FN-styrkene i Libanon ved juletider. Vi er meget godt forn6yq
med de opptakene vi har gjort i

NORBA TT AO og det skal bli
spennende a ga gjennom ramaterialet nar vi kommer hjem til
Oslo. Det er opptaksleder oberstloytnant Nordbo som sier dette
til Blue Beret.
Det tre manns store filmteamet

fra FRO, som foruten Nordbo og endel opptak.
besto av fotograf Ronald Wold og
FRO har tidligere laget to filmer
Iydtekniker Arne Nordal, tok opp om de norske FN-styrkene i liomlag 1200 meter film i lopet av banon. Dessuten har Forsvarets
den uka de var i NORBA TT. Pressetjeneste laget en film,
Deretter gikk turen til Tibnine og mens en er innkjopt fra NederNaqoura, hvor det ogsa ble gjort IFlnd
- De to tidligere filmene vi har
laget fra FN-tjenesten her nedei
Libanon er i grunnen begynt fl bli
uaktuelle. Mye har forandret seg
siden disse to filmene ble laget.
Derfor har vi korisentreert disse
opptakene om ting vi har manglet og nu skulle vi ha materiell
nok til a lage en film om FNtjenesten i Libanon som er up to
date, sier NordbO videre.
Nordbo kan forovrig fortelle at
Libanon-filmene er meget populaere hjemme i Norge og de ~r
stadig pa utlan rundt om i landet. Det er ennu ikke tatt noen
stilling til hvor mange kopier det
, skal lages, men det antydes
10-15 filmer og det samme
antall video-kasetter.
Nordbo
regner med at minst en kopi blir
sendt hit ned sa snart de er klar
men dette vil ikke skje for ved
juletider og da har NORBATT VIII
Filmteamet, jra venstre jo to graf Wold, ohl t. No robO og lydtekniker Nordal
vaert her i vel to maneder.
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Rep. lagetfra Normaintcoy:

lDe pleier kjOretoyparkfn i UNIFIL a o

1

Rep-lagene fra NORMAINT~
COY er pa farten sent og tidlig
rundt om i UNIFIL AO og dette er
sa avgjort nOdvendig. I enkelte av
bataljonene star store deler av
kjoretoyparken og det er ikke
alltid like lett for mekanikerne fra
NORMAINTCOY i Tibnine a fa
kjoretoyene i brukbar stand igjen
.Delemangel er hovedproblemet,
men ogsa andre vansker dukker
opp under de feltmessige arbeidsforholdene. Ute i avdelin-

~I
gene finnes Bilene
ikke moderne
verk-i
, stedhaller.
ma settes
stand der de sist ble forlatt.
Ilopet av den siste maneden har
tre rep-lag fra NORMAINT COY

~I
stasjonert
forlagt
Ebel
, vaert
es Saqi
.To av og
disse
har ivaert
opptatt av a bedre mobiliteten til
GHANBA TT NORTH og resultatene har da heller ikke uteblitt.
Hele 11 store lastevogner av
typen m M 35 er satt i kjorbar
stand og det er en innsats det
virkelig star respekt av. - Hadde
vi hatt deler kunne vi kanskje ha
fatt flere av GHANBA TT-kjbretoyene pa veien. Nu matte vi
plukke deler av to vogner for a fa
de 11 andre i brukbar stand,
hevdes det overfor Blue Beret.

Humoret er pa topp til trossjor stor arbeidsbyrde: Fra venstre Kjell Jensen, Rune Rodsjo, Ernst Mathisen, Oddvar
Nilsen, Narve Nesset og Villy SkaUK.

Det rep-laget som har arbeidet i
Saqi satt i stand en beltevogn
som ikke har vaert i bruk siden
april-mai 1980 .Det var slett

.1 skulle
ingen til.enkel
reperasjon
som
Det er
vel mere dekkende a si at beltevognen ble
bygd opp igjen. Ogsa her kompliserte delemangelen arbeidet.
Flereav delene matte rett og slett
lagespa stedet for a klare jobben.
Nar jobben er gjort i NORBA TT
og GHANBA TT NORTH star nye
bataljoner for tur. Hvor var ennu
ikke bestemt da dette ble skrevet, men slike uvesentlige detaljer bryr ikke rep-lagene som
saerlig om .De reiser pa dagen
nar ordren kommer.
r

- Men nu lengter vi hjem til
NORMAINTCOY og Tibnine for
vi tar fatt pa nye arbeidsoppgaver. Nar vi er ute pa oppdrag i de
andre bataljonene reiser vi hjem
til NORMAINTCOY etter hver arbeidsdag. Pa grunn av Enclaven
og de lange avstandene er dette
uaktuelt nar vi er i NORBA TT og
GHANBATT.

UNIFU:yI60

i

Jonny Garberg, jenrik Nikolaysen og Tor Magne Helleren har jobbet hardt jor a ja denne BVen kjorbar stand
igjen.
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Urolig var for MOVCONgutta
Urolig var og forsommer for
Movcongutta i Beirut. Braket
begynte like etter kontingentskiftet i marsj apri I. Uroen i Zahle
forplantet seg raskt til Beirut.
Ryplassen,
arbeidsstedet
til
MOVCON personellet ble stengt
etter at stripa var blitt mal for 13n
av de stridende partene, den
hadde da fatt flere treffere. Etter
en uke ble flyplassen igjen apnet
pa et vis - helikoptertrafikken til
Nqoura kom igang, selv om helikopteret stod minst mulig pa
bakken, 2-5 minutter. Filosofien
var grei bade for helivingen til
italienerne og Movcon - minst
mulig pa flyplassen.

Ellers har det internasjonale
mannskapet ved UNIFil
fatt
oppleve sterkt og dramatisk opplosningstilstandene i Beirut I
lopet av 14 dager ble 8-10 biler
ranet, selv midt pa dagen i de

sentrale bygatene ble bilene forlangt utlevert av folk med kalashnikov i hand.

For det er nettopp transportkoordinering som er jobben til Movcon gutta (movement control).
Dermed kan ogsa vare folk i Administrativt
er de underlagt
Derfor godt at tilstanden har Beirut komme i gang med sine Normaintcoy l faglig sorterer de
normalisert seg, det er her snakk mange gj60remal. ta i mot og under Movcon Naqoura som
om normalisering i Beirut-masende Hercer og helikoptere. igjen er underlagt sjefen for
lestokk, flyplassen er i hvert fall service oppdrag i Beirut osv.
logisti kkstaben.

Mange
sokere til
FN-styrken
16

apen.

4/fR 4. som
Beret.

sy~fM;e. i SOr-Libanon.f Generel~.kanoojei;J
si .atlarre ma regne
!)led a fa jpnvilgetsin repkapsoknØd denne gClpgen sammen ligmed t;.91'gere kontingenter.
jeg·
vil presisere
ting
er avgjort ennuf
er..en tingojeg gjeme vil
pe r forbindelse med at
kontraktsperiode blir pa
af!8gernVi har oppfattet at
de SOm saker rekap
ed at r~kap-permisjoforlenget i og med at
>Øen blir forlenget
der. Rekap-permives ikke.Den blir 14
i<::\!.igere.
Derimot blir
lige permisjonen utvidet
til 20 dager, avslutter
Christensen, som tyder megetfornoyd med sokmass13ptil kontingent VIII.
000••

En lang periode fulgte sa med
Herc-transporter til Tel Aviv,
postforsendelser til Damascus
mao generalt en urolig tid. Selv
ikke UNIFil-house, «basen» til
FN-styrkene i Beirut ble gaende
skuddfri under de hardeste kamphandlingene, det ble registrert
flere treffere i den umiddelbare
naerhet, selv det a skaffe seg mat
ble problematisk.

,Offiseren som
i
sluttet i Haren av
overbevisningsgrunner

Petter Kjendlie (29)
yngste major
Forsvaret:

«Femtekolonnister og forradere
far et vern, mens de som lovlig vil
forsvare det landet vi bor i, ma ta
alle sjanser». Ja, slik ordlegger
han seg ass. norco. major Petter
Kjendlie har han skal gi uttrykk
for sitt syn pa opphevelsen av
dodsstraff i krig. Den «unge»
veteranen fra UNIFIL-:tjenesten han var her nede bade som
troppsjef i eneren og som nk vec I
kompani senere - sa uniddelbart
opp sin stilling i Forsvaret etter at
Stortinget ved tok a oppheve
dodsstraffen i krig.
- Hva onsket du egentlig a
oppna med din beslutning om a
si opp?
- Forst og fremst var det jo en
protest mot noe jeg oppfattet
som fundamentalt galt. I tillegg
hapet jeg a skape debatt om
saken, og i en viss utstrekning
tror jeg at jeg lykkes i det. Den
generasjonen som na har opphevet dOdsstroff i krig, var jo nettopp den som pa bakgrunn av
sine erfaringer under krigen avsa
en rekke d6dsdommer i - 45. Det
gjor jo dette vedtaket bare enda
JI&lj.Kjendlie konfererer

med korp Bakkeli

DELESK

TIBNINE
ANDALE I
- Her ligger det deler for hundretusener av kroner - deler som
vi har manglet pa lageret i lang
tid. Jeg er glad for at jeg begynte
a rote i denne delehaugen, som
har stått under apen himmel i
omlag et ar. Det er kaptein Brein
ved NORMAINTCOY som sier
dett'e.
Da FN-styrkene trakk seg ut fra
Sinai ble en masse deler overfort

til det norske verkstedkompaniet
i Tibnine. Dette skjedde for OrTllag et ar siden. Delene har blitt
liggende utenfor lageret i Tibnine
og er av tidligere kontingenter
blitt karakterisert som ubrukelige. Men da NORMAINTCOY VII
overtok kom det snart frem at
tidligere vurderinger ikke var
riktige. En masse deler var fullt
brukbare til tross for lagring

mer uforstaelig for meg. Nar det
sa i tillegg blir hevdet at dersom
det blir krig, kan en bare innfbre
dbdsstraffen igjen - ja, da blir det
jo det rene tbv.
- Hva har denne beslutningen
di n kostet deg?
- En god del. I tillegg till alle
kvalene ved a ta et slikt standpunkt har jeg jo defininitivt mattet oppgi planene om en karriere i
Forsvaret, det var jo det som var
planen min etter befalsskole og
krigsskole.
- Du jobber jo likevel i FORSVARET nal
FN-tjenesten er annerledes. Vi
star ikke under norsk kommando, men er en del av UNIFILstyrken .Dessuten er ikke dette
vanlig militartjeneste, men narmest et politi oppdrag, det blir i
det hele noe annerledes, sier maj.
Kjendlie som na tar sikte pa a
gjbre FN-tjeneste til yrke. Han
har nylig avlagt FN-stabskurs i
Sverige og fatt en grundig innforinq i verdensorganisajonens
virksomhet, noe som sammen
med tidligere bakgrunn og navarende tjeneste skulle gjbre ham
vel skikket til det arbeidet.

under apen himmel og da Blue
Beret var pa besok i Tibnine var
kaptein Brein i full sving med a
undersoke den ~tore delehaugen.
- Og det er ikke bare småting
som har dukket opp. Denne
aksjonen vil bedre delesituasjonen betraktelig pa enkelte felter.
Blant annet har vi funnet deler
som vi har manglet i lang tid.
Deriblant diesel-filter til flere
NORBA TT-kjoretoyer.
Takket
vare disse «funnene» vil en god
del kjoretoyer nu bli satt i standkjoretoyer som har statt i pavente av deler, fortsetter kaptein
Brein.
- Denne oppryddingsaksjonen
har slatt fast at vel 60 prosent av
disse delene er i fullgod stand.
Disse er nu kjort inn pa vart lager
og registrert. Det er narmest
.utrolig at en tidligere har vurdert
disse verdifulle delene som ubru-

kapt. Brein

kelige.
Og kaptein Brein har god greie
pa hva han snakker om. Han har
30 ars teknisk tjeneste i Forsvaret
bak seg.

II

sa er de altsa dratt sin vei. De
420 blide sjokoladefargete guttene som utgjorde' GHANBA TT
NORTH og som altså har vart
vare narmeste naboer i UNIFIL
AO. Borte er de for godt med sine
norskkunnskaper - Godpaske og
God sommer - og sine stramme
hilsener.

mest tidkrevende for ham. Hele
75 prosent av tiden har gatt med
til person-alsaker, holde gutta i
godt humor, arrangere turer,
skaffe soldatene brev og post
hjemme fra og ikke minst drofte
personlige problemer med soldatene, slutter den behagelige
oberstloytnanten,
som nu ser
frem til a overta som sjef for en
Tapre har de vart, ingen tvil om infanteriavdeling i hovedstaden
det. Deres varste proveiser har Accra. Vi takker GHANBA TT
nok ikke vart konflikten med DFF NORTH for samarbeidet
og
eller AE, men rett og slett kam- onsker vare gamle venner i
pen mot det fremmede vintervaNEPBATT velkommen tilbake.
ret i denne ostlige delen av det
FN-kontrollerte omradet.
IWesteparten av

tiden har gatt med til personellbehandling

Do,gbatse

- For oss som er vant med helarlig sol og varme har motet med
vinteren pa hoydedragene rundt
Blate vart en overraskende kjolig
opplevelse som har skaffet oss
adskillige problemer. Men blant
annet takket vare nordmennenes
velvillige bistand med gamle
Antonfrakker har vi da overlevd
pa et vis, smiler sjefen for den
avtroppende
kontingenten,
oberstloytnant M. K. Dogbatse,
hoflig.
- Operativt har det storste problemet vart a bli fortrolig med
UNIFIL-prosedyrene og dette
med a skjelne mellom de ulike
typer av ild fra ulike Iyper av
vapen. Ett stort problem har vi
vel hatt felles med dere i
NORBATT, nemlig de lange forsyningslinjene fra Naqoura og hit
opp til fjellene i ost.
Sjefen for GHANBATT NORTH
trekker ogsa frem den rike erfaringen oppholdet i Sbr-Libanon
har gitt ham som offiser og
soldat. Likevel er det personellbeW harldlingssiden som har vart den

-

Nepbatt

kommer,

Ghanbatt

gar

sier sjefen for hjemvendte

Ghanbatt

ob/t.

For olivendyrkerne:
- Ebel es Saqi var en by med ca.
1.500 innbyggere for krigen. De
levde av jordbruk, dyrking av
hvete og andre kornsorter, men
de ca. 25.000 oliventraer som
omtrent alle i byen eidde, var
naeringsvei nummer en. I dag er
det bare ca. 7.000 oliventraer
igjen. En del strak med under de
forste kamphandlingene mellom
PLO og falangistene, noe gikk
tapt under den israelske invasjonen og under den noe urolige
situasjon mens NORBA TT I var
pa plass. Men storsteparten av de
18.000 oIiventraer som er blitt
mer eller mindre odelagt - gikk
tapt ved en serie skogbranner i
79. Tapet baeres av de gjenvaerende familier i Ebel es Saqi.

de - vi kan
sette
gjennomsnittsprisen
pa
500 pund pr. tre. Etter dette ble
tapet for familiene i Ebel es Saqi
pa rundt 5 mill. libanesiske pund

Hvis vi skal holde oss til
vestlig produksjons-terminologi
kan vi si at oliventraerne er produksjonsapparatet mens avligene
er produktet. Problemet er at
«produksjonsapparatet» ikke lar,
seg erstatte pa samme mate som
f.eks. maskiner. Et oliventre er
blyant nar det blir plantet. Senere
ma det podes for a baere frukt.
Det ma playes, vannes og gjbdsies for a fa plantene til a voks
opp - forst etter 15 ars stell vil
de baere frukter og gi oss avlinger
som takk for strevet. Skal vi
----;-Storparten av de ca, 18.000 regne produksjonstapet i de 15 ar
oliventraerne ble helt forkullet vi trenger for a fa nye 18.000
etter brannen - en mindre del oliventraer som baerer frukterble brannskadd og klarer seg kommer vi opp i svimlende belop
men det er klart at de vil baere mange millioner libanesiske
atskillig mindre frukter etter ska- pund.
dene. Oliventraer er verdt fra 200
til 1.000 libanesiske pund alt
~bel es Saqi er beramt for sine
etter hvor stor avling
barer gamle oliventraer. Eksperter som

har besokt byen sier at et oliven- var fosforgranater fra bombekatre som ligger i sorenden av byen stere brannarsaken.
- ikke langt unna nordmenneI vest er eierne ikke sikker pa
nes observasjonspost - er flere
brannarsaken - men konstatetusen ar gammelt. I en olivenlund
rer at skogbrannene kom i balger.
like nedenfor den nye kirkegarden - ost, for den ovre kirken og Vanligvis oppstar slike branner
i skraningen ned mot Hasbani- ved at folk f. eks kaster en brendalen - finner du traer som ble nende sigarett fra seg, man slokT
plantet i Romertiden - for Kristi ker brannen, og det var det hele. I
fbdsel.
dette tilfellet opplevet eierne at
det begynte a brenne pa ny etter
Blant de oliventraerne som er at de hadde hatt et svare strev,
gatt tapt, er det bade eldre og med a slokke. Det begynte a
yngre traer. Ekspertene anslar brenne pa ny neste dag - og sa
alderen pa traerne ved a male neste dag igjen. Det hele kom i
balger en hel uke.
omfanget.Nar man vet at tykkelsen pa et nyplantet tre er som en
Norske soldater hjalp til med
blyant, lar det seg gjore a beregne
alderen pa dem. Et alminnelig bra slokkingen. Da det var pa det
oliventre gir en avling pa 20 kg verste deltok 50 soldater med
tankvogn i slokkingsarbeidet.
pr. ar.
Skogbranl)ene i-79 fant sted fra
14. juni og ade dager frem over.
Oliventraer stod i flammer bade
Ost, sor og vest for Ebel es Saqi.
Ost for byen mistet eierne ca. 50
traer etter en skogbrann som
skyldtes utloste snublebluss. I sor
SYRIA

steder
man
dyrker
oliven
•

I

libanon
i

SYf.iIA

.

Torgeir Hagen (til venstre) og Knut Foss en verdifull o/ivenlund ved Ebel
es Saqi. Oliventriir finnes det en mengde av NORBATT AO

i
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At
veinettet
innenfor
NORBATT AO trenger en ski kkelig ansiktslofting kan det ikke
herske det minste tvil om. Et
blikk på .dette bildet forteller klart
og tydelig at veiene på enkelte
steder er under enhver kritikk,
men det er i grunnen lite UNIFIL
og NORBATT kan gjore. Våre tildelte asfaltkvoter er bare som
dråpen i havet. Bare et storre
prosjekt kan forbedre veisituasjonen, men lite eller ingenting tyder på noen snarlig losning etter
at UNICEF tidlig i juni sa nei t;,
asfalt-samarbeide med NORBATT.
FOr avslaget fra UNICEF kom,
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var det i grunnen godt håp om å
finne frem til en losning. Opplegget gikk i grove trekk ut på at
UNICEF skulle kjope inn den
asfalten som som skulle til på
strekningen Rachaiya el Foukhar
--5-22, mens NORBA TT skulle
sOrge for selve asfaltleggingen og
nOdvendig transport. Opplegget
var klappet og klart og det gjensto
bare å undertegne kontraktene.
Men desverre gikk det ikke slik
dermed må vi bare slå oss til ro
med dagens situasjon. Når denne
sentrale veien i NORBA TT AO
blir opprustet er det ingen som
tar å ha noen formening om.
Noen snarlig losning er i alle fall

At veiene har behov for en skikkelig opprustning er det ingen tvil om, men
nur er det ingen som vet.

ikke i sikte.
At velstandarden sliter på humoret til sjåforene er vel unoovendigå fortelle. Langt varre er
det at de elendige veiene sliter
hardt på et kjaretoymateriell som
forlengst er merket av veistandarden i omradet. Det kan verkstedfolkene skrive under på.

Selv om det ennu er en stu d til
vinteren setter inn er det allerede
noen som er begynt å tenke sa
langt. En nedbOrsrik vinter i dette
området kan få katastrofale f61ger for veinettet. La oss håpe pa
at det finnes en losning til tross
for at det ser temmelig dystert ut
i oyeblikket.

Libanon-lysbilder ved Kopervik skole ga resultater:

1006 kroner til barn innenfor
NORBATTAO

Sist vinter ble en Iysbildeserie
fra SOr-Libanon vist . en
får
klasse ved Kopervik skole på
Karmoy. Det resulterte i at to av
jentene i denne fjerdeklassen
umiddelbart gikk igang med en
basar for å samle inn penger til de
barna som bor i landsbyene i
NORBATT AO. Tilsammen samlet jentene inn 1006 kroner og
når dette leses har forhåpentligvis disse pengene kommet endel
av ungene h området til gode.
Mannen som startet det hele, Tor
Dagfinn Tendeland, er nu tilbake
i skolejobben sin ved Kopervik
skole etter et års FN-tjeneste ved
PX-en i Ebel es Saqi.

51 - Jeg var klasseforstander for
denne klassen for jeg reiste hit
ned til Libanon. 'Engang jeg var
hjemme på permisjon var jeg på
besOki min tidligere klasse og det
var da denne Iysbildeserien ble
vist. Forutenom serien kom jeg til
20

a nevne for klassen at fattige kaptein Rud, har lovet meg a
barn kastet seg over soppelbilene finne et egnet formål. Dermed
fra NORBATT når disse kom til skulle den saken vare i de beste
sOppeifyllingen. Dette syntes to hender, fortsetter Tendeland.
av jentene i,klassen var var så falt
at de ville samle inn penger til
- Min tjeneste her nede i libadisse fattige barna. Et par dagers non har gitt meg svart mye som
aksjon resulterte i 1006, kroner, vil komme godt med i lareryrket,
Blant annet vil bibelturen få stor
som jeg fikk med meg til libanon, forteller Tendeland.
bettydning når jeg om ikke sa alt
for lenge skal begynne a underMen disse pengene ble ikke gitt vise i kristendomskunnskap. I og
til barna ved sOppeiplassen. Nar- med at jeg har vart på mange av
mere undersokelser viste at disse de mest historiske stedene og
barna ved soppelplassen ikke på også kan vise lysbilder derfra, vil
noen måte var avhengig av det undervisningen bli mere interessant for elevene. Jeg tror også
de fant i soppelet.
kan vise lysbilder derfra, vil un~ Det ble i stedet ti lat pengene dervisningen bli mere ir:lteressant
ble gitt til andre formål 100 dol- for elevene. Jeg tror også at mitt
lar, vel halvparten av pengene, opphold her nede har betydd
ble brukt til innkjop aven kasett- endel for elevene på en annen
spiller og endel kasetter, som måte. Libanon har jo stadig stått i
fokus i nyhetsbildet hjemme i
skulle brukes i undervisningen
ved skolen i Ebel es Saqi. Det er Norge i såvel presse som radio og
igjen 83,50 dollar og ord. off, TV. I og med at disse elever:.~.har

en de kjenner i området vil de
fOlge med i det som skjer. Dermed vil de kanskje tilegne seg
endel kunnskaper om den vanskelige konflikten i området.

Når dette leses er Tendeland
forlengst hjemme i Norge, men
det er ikke dermed sagt at har
tatt farvel med de norske FNstyrkene i Libanon for godt. FOr
han dimmiterte sokt nan skolen
om ytterligere et års permisjon,
men dette ble avslått. - Men
skulle sa skje at jeg får ytterligere
FN-tjeneste men ikke permisjon
fra skolen, vil jeg over-veie fl si
opp miR jobb i skoleverket, avslutter
TeI1deland, som har
soknad inne til NORBATT VIII.
Ingen bOr derfor bli overrasket
om Tendeland dukker opp i
området i månedsskiftet september -oktober.
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IKKE LA DEM FL
Det sies om den
nelten Stenl<~ ..~f
offiser i tsarens/haer ~elt!.l!Fha~
~Jopte seg kapon og .l?eg~rt~
forseg selv som roverh6vdiftg.

D.EG!
av' sivile

~ de finner seg ikke
pa plyndri ng.

Forskjeller pa gamle~tenKa ~~
drosjesjaf6rene i Bei~u~i·~r at. de
sist nevnte har seg biler svødet
for kanoner.

j

Gj6r vi en skjelm LIrett -"-' finnes
de! i alle; fall noen rettferdige
blaftt all skurven?

r

OK - vis oss dem ~ og ViSKijj
avbilde; ~efl1 i. Blqe .•....
Beret;; meo
v?revarmesteanbefalingeiw ..

med drosje,
lesSaqietter taxi:
drir pa en

;lntereser; eller darlig
gar utover busines-
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IpX-EN [NYE
PX-en er inne i nye lokaler og
det er det ingen som beklager.
Bde kunder og betjening er meget forn6yd med de nye lokalitetene. - Vi som arbeider pa PX-en.
har endelig fatt skikkelige arbeidsforhold. Her er det lyst og
trivelig. Vi har ogsa langt bedre
plass enn tidligere. Dermed kan
vi stille ut varene slik at kundene
til enhver tid. kan se hva vi har a
selge. Det var vi ofte forhindret
fra i de gamle lokalitetenene, sier
'fenrik Haugen pa PX~en til Blue
Beret.

Og den nye PX-en minner nu
om en moderne norsk butikk.
Mange av varene er utstilt i fine
galssdisker. Det store hyllesystemet er ogsa greit og oversiktlig
og dermed trenger ikke kundene
sp6rre og grave for a undersoke
utvalget. Et blikk rundt om i
PX-butikken vil gi svar pa de
fleste sporsmal.

- Vi som til daglig har var arbeidsplass pa PX-en er meget
fornoyd og tilfreds med at vi nu
er flyttet inn i den nye prefaben
.Her har vi utsalg, lager og kontor
Hva de nye lokalitetene far a si pa samme plan i samme bygfor omsetningen var ikke mulig a ning. Det er i det hele tatt triveforutsi da vi var pa besok i det ligere a vaere pa jobb nu om
nye utsalget bare fa dager etter dagen, avslutter fenrik Haugen.
apningen. Men overfor Blue Beret legges det ikke skjul pa at en
pa sikt regner med at omsetningen vi I sti geo

...•

LOI(ALER

i

Her har vi de sto/te PX-drengene nye og trivelige lokaler. Fra venstre
sers;. Tuno/d. korp Tende/and og Jimr. Haugen
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UNIFIL-mesterskapet i bridge:

Det ble en total norsk dominans
i UNIFIL-mesterskapet i bridge
som gikk av stabelen i Tibnine
23-24 mai. Deltakelsen var desverre ikke sarlig stor da bare atte
par stilte opp, men det forringer
på ingen måte den solide norske
innsatsen i arrangementet, som
var et
samarbeid
mellom
NORBATT
Bridgeklubb
og
NORMAINTCOY.
UNIFIL-mestre ble major P.M.
Olsen og kaptein T. Riis fra
NORBATT, med 16ytnant Asen
og sersjant Nordskag pa andreplass, ogsa de fra NORBA TT. Pa
tredjeplass endte 16ytnant Sogge
og mening Johansen fra NORMAINTCOY. Beste og eneste
utenlandske par ble Brefeid og
Fukurfra DUTCHBA TT. De endte
\på femteplass.
-Raptein Arnesen i Kp A og
fenrik Setsa i Stabskp utgj6r
UNIFILsbeste duo i pistolskyting.
Det kom klart til uttrykk da
UNIFIL-mesterskapet i pistol- og
gevarskyting gikk av stabelen for
en tid siden .Tilsammen oppnådde NORBATT-duoen
108
poeng og det holdt til seierf
lagkonkurransen .Pa andreplass
kom NIBATT med 106 poeng,
mens NORMAINTCOY s6rget
for nok en norsk medalje ved a ta
tredjeplassen. Vi gratulerer.
I gevarskytingen gikk det ikke
fullt sa bra for NORBA TT. her
vant IRISHBATT en soleklar seier
ved a klare hele 171 poeng. Det
var 21 poeng foran NORBA TT,
som tok andreplassen med 150
poeng. NORMAINTCOY fulgte
også bra opp med nok en tredjeplass og 140 poeng. Deretter
fulgte
NIBATT,
FIJIBATT,
SWEDMEDCOY, GHANBATT,
GHANBATT
NORTH
og
DUTCHBATT.
Alt i alt ma en kunne si seg
meget godt fornoyd med den
norske innsatsen i dette mesterskapet. Ilagkonkurransene
tok
NORBATT og NORMAINTCOY
fire av seks medaljer og det er en
innsats det star respekt av.

FOTBALLNVTT
NORCO-staben hadde store planer da de
11. juni gjestet NOR!2
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Vinnerparet Riis (til venstre) OKOlsen aksjon. Her spiller de mot SOKKeJohnsen fra NORMAINTCOY.

Ulseth, Kapt. Kvernberg og ob.lt. Wilskow.
NORCOS trostemal ble
satt inn av korp. Gustavson.
NOR CO stilte med 101-

BA TT for ti mote BN-

I

staben i fotball.
lang
tid hadde det gatt
rykter
om NORCOs
slagkraft pa fotballbanen, men disse ryktene
viste seg a vaere sterkt
overdrevet. BN-staben

hadde i alle fall ingen
saerlige vansker med ti
hale i land en sikker og
soleklar seier. De vant
nemlig solide 5-1 etter
ti ha ledet
1-0 ved
pause. For BN-staben
scoret It. Berg (2), Kapt.

gende
mannskap:
Kapt.
Reiten, Kapt.
Friberg, major Hartviksen, It Weimoth,major Kjendlie, korp Gustavson,
korp. BergLarsen og korp Nekko.
BN-stabens
lag: Lt.
Flatli, major Bratberg,
oberst
Heggestad,
Kapt.
Kvernberg,
Kapt. Strand, Kapt.
Ulseth, ob.lt. Wilskow,
major
Reiertsen,
It.
Evensen og It. Berg.

Saqi-medalje til
Normaint cov-folk

Fire

i farten
Har du tatt rekap?

Per Tysse, Kp-staben Kp B:
Ja, forst og fremst av 6konomiske grunner. Dessuten passer
tjenesten og ikke minst varmen
og solen meg utmerket.

"
At rep-lagene fra NORMAINTCOY ikke bare tenker pa a sette i
stand kjoretoyer kan vi bevitne.
Under sitt opphold i Ebel es Saqi
sorget de aller fleste av mekanikerne for a avlegge prove n til
Saqi-medaljen. I lopet av tre

dager ble medaljen tatt og det er
en innsats som i hoyeste grad ma
kunne karakteriseres som respektabel. Saqi-distansen er 15
km og loypa ma tilbakelegges tre
ganger for en er kvalifisert til
medalje. Vi avbildet disse 11

spreke reperatorene og mekanikerne fra NORMAINTCOY, som
nu har sikret seg den populaere
Saqi-medaljen: Mathisen, Molstre, Jensen, Fredlund. Skaug,
Rodsjo, Helleren, Nesset, Nilsen
Nikolaysen og Granberg.

. "'.1
jf})

Lt. Kaare Grana,
stroppsjef
Nei, jeg er yrkesoffiser og for oss
er det meget vanskelig a fa rekap. I tillegg ville nok ikke familiene sette noe sarlig pris pa om
jeg tok et halvar til .Etter min
mening er ogsa det faglige
utbytte lite i min stilling, sa konklusjonen er: ikke rekap.

"

Tor Magne
plagtroppen

Helleren,

re-

NORMAINT-

COY

Ja det er klart jeg har sakt rekap
.Jeg trives utmerket i jobben og
har ingenting imot en ny kontraktsrei ode.
til tross for Akils gode renomm-som klokkehandler ser soldat Ramsvik jra
Stabskompaniet noe skeptisk ut

I var lille serie om de ulike fremmedartede naringsaktiviteter
i
NORBATT AO er vi denne gangen kommet til klokkemannen
Muslim Akil. Like sikkert som
lordagen dukker han opp på sin
faste plass utenfor kantina i Saqi
med bagasjerommet i stasjonsvog'na som salgsdisk for et rikholdig utvalg av klokker i alle
prisKlasser.

•

Han har drevet pa siden
NORBA TT I, at han fortsatt er en
velsett kremmer i NORBA TT ao
skulle borge for kvalitet og skikkelig kundebehandling.
For billig er han i all fall, klokkene koster mindre enn i de faste
kioskene i Saqi og av og til faktisk
bare en tredjedel av hva de koster

hjemme. Forklaringen er, hevder
Akil med utilsloret stolthet, fornuftige innkjop. Flere ganger i
aret drar han eller en av sannene
til Hong KONG ELLER Japan for
a handle inn, Han er med andre
ord direkte importor -og avgiftene som forlanges ved innforsel
til Libanon er beskjedne smiler
han lurt - og da sa.

Knut Ivar Wiegaard, Mektroppen Kp A:.
- Ja, selvf6lgelig. Jeg liker meg
bra og savner ikke Norqe.
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