stirrer ut i krigslarmen. Min lille
venn er tydeligvis grepet av stundens alvor. Jeg stiller ikke flere

meg sitter en 12 ar gammel gutt
som sin unge alder til tross har
Mest ondt. Han har nemlig
opplevd krigen i Libanon pa nart
opplevd mye pa godt og ondt.
hold og det e' ;ngen tv;1 om at
brent
fast i den unge
guttehmangeseguhyggelige
minner
har
jernen.

i

Klokka er 2 denne julikveelden
og normalt burde det vart morkt
ute, men denne for meg spesielle
kvelden er store deler av SbrLibanon opplyst av israelske flylys. Min unge venn og jeg teller
25 lys pa det meste. Sa snart
noen slukker dukker det nye opp
pa den stjerneklare himmelen.
Av og til kan vi hore duren av
flyet som dropper lysbombene,
men med ujevne mellomrom
overdoves flyduren av kraftig
kanontorden. De stridende parter
i denne uhyggelige og kanskje
uloselige konflikten er i full gang
med a utveksle granater over
hodene pa oss. Byer og bosetninger bade pa israelsk og libanesisk
side av grensen blir truffet av
granatene. Vi kan se blaffene
bade av avfyringene og nedslagene. Jeg kan bare tenke meg
hva som skjer der granatene
treffer, mens min unge venn
derimot har opplevd krigens helvete og har mere enn en gang
lopt for livet mens granatene
haglet over Ebel es Saqi.

2.

Min unge venn blir taus og sitter
bare a stirrer rett foran seg. Flylysene og detonasjonene ser ikke
ut til a interessere han lenger.
Kanskje
er det
uhyggelige
minner fra trefire ar tilbake som
dukker opp i den kloke guttehjernen. For en norsk gutt pa samme
alder hadde kanskje reaksjonen
pa dette krigsskuespillet vart en
helt annen. Det minner nemlig
ikke sa lite om en norsk nyttarsaften med kanonslag og de~
tonasjoner. Men min unge venn
vet sa inderlig godt at lysene,
blaffene og detonasjonene sa
langt fra er et utslag av glede eller
feiring. Det ligger hat og blodig
alvor bak hver eneste granat. I
lopet av et kvarters tid teller vi
60-70 avfyringer fra tungt skyts
- skyts med presisjon som sprer
panikk, uhygge og iKkesa sjelden
doden der de treffer.
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hjem for klokka blir 22. Vi tar
avskjed noen fa minutter for
sporsmal og dessuten ma han

po,tfo,budet tee, ; kcalt. M;n Idl.
jeg
begir
motseng,
OPSenfor
venn
gar meg
hjemopp
til sin
mens
a fa orientering om de stridshandlingene som pagar. Pa
veien passerer jeg det som engang var den katolske kirke i Ebe
es Saqi og sjebnen vil at jeg
denne kvelden nok engang ska
fa oppleve noe som gjorde et
sterkt inntrykk pa en nordmann i
FN-tjeneste i Sor-Libanon.

I morket ser jeg nemlig en liten
skikkelse i bare nattklaer som
sorgmodig og rolig rusler inn i
den odelagte kirken, hvor bare et
nakent. alter er tilbake. Min
nyskjerrighet tennes og jeg lister
meg usett bort til et hull i kirkeveggen. Den lille gutten kneler
foran alteret. Deretter tenner han
et medbrakt talgelys, ber en stille
bOnn og reiser seg og gjor korsets
tegn. Jeg trekker meg litt tilbake
for ikke a bli oppdaget av den
Bare alteret er tilbake i dell odelagte katolske kirkell
alvorlige gutten, men likevel star
Den kloke lille gutten var bare jeg n1kt nok til at jeg kan se
- PLO og Israel down, sier plutselig min lille venn og peker ned 8-9 ar da krigen herjet som verst hvem han er. Det er den yngste
med tommelen. Norway og Nor- i omradet. - Jeg husker ingen- av de to guttene som mistet sin
mor pa en grusom mate for vel
batt up, fortsetter han og vender ting ordentlig, svarer han da jeg tre
ar siden
.
begynner
a
stille
sporsmal,
men
den lille guttetommelen opp.
enkelte detaljer dukker tydeligvis
Den lille gutten kommer fra en opp. De grusomste. - Moren til
tallrik familie. Familien holdt ut to av naboguttene fikk en qranat i
lenge i Ebel es Saqi til tross for
stadige beskytninger.
Mamma
ville at vi tidlig skulle flytte til
Beirut, men pappa holdt igjen.
Dermed ble familien boende og
fikk oppleve krigens mareritt i
flere maneder. For den israelske
invasjonen i Sor-Libanon i 1978
sto det nemlig PLO-soldater i
Ebel es Saqi og den lille landsbyen fikk ofte smake pa kraftige
israelske
gjengjeldelseaksjoner
etter at PLO utforte sine raid inn i
Israel.
- Pappa pleide a si at ingen av
var familie ville bli skadet eller
drept dersom Jesus ville oss noe
godt. Og tenk, fortsetter min lille
venn, Jesus ville ikke var familie
noe ondt. Idag Iever vi alle i beste
velgaende.
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Et litt spesi elt

m in n e
FN - tJ'enesten"•

ILDE BERET

o

I

fra

blir
minMarkarum
hjemby: sier
han.
Marc
,har
tatt seg
av
heltdet
siden
tekniske
starten med
for tre
Blue
ar siden.
Beret

BOHFORm

Dersom alt gar som planlagt vil 800 ekstra eksemplarer av Blue
det foreligge ei bok fra den Beret de siste seks manedene og
norske kontingent VII i Sor-Li- det er disse eksemplarene som
banon i god tid for hovedrotas- skal benyttes til boka. Markajonen. Det er de seks siste Blue rian kan forovrig fortelle atpriBeret som skal innbindes til ei sen pa boka blir 11 $ - noe som
bok med stive permer. Boken vil ikke er urimelig. Vi er i alle fall
bli pa oml'ag 150 sider og bade ikke i tvil om at Blue Beret-boka
forste-og sistesiden skal prydes vil bli et meget populå:rt minne
med fargebilder.
for flesteparten av de som har
tjenestegjort i Norcon VII.

•t-I som
Det erstar
Mnrcbak
Markarian
bokprosjektet.
i Beirut
Markarian har siden de norske
FN-styrkene kom" til Libanon
vart· ansvarlig for layout og
trykkingen av B/ue Beret. Pa

ri eget initiativ har han fatt

Marka rian, som er armen er,
men fodt og oppvokst i Beirut,
har aldri vurdert a flytte fra
Beirut og Libanon til tross de
store urolighetene som har herjet
landet de site arene. Beirut er og

opp alle de som har vaert
Han ram~er uteni vanskeligheter
presseoffiserer
NORBATT i
denne perioden og han har
brevkontakt med flere av disse
idag. Etter hvert er det ikke bare
Blue Beret som er kommet fra
Markarians hand. ldag er han i
til/egg ansvarlig for layout og
p'roduksjon av bade UNIFILs Litani og svenskenes Cederbladet.
- Det var forovrig svenskene
som satte meg pa bokideen. Vi
laget ei bok som ble en stor
suksess fra den fOrste svenske
kontingenten ved feltsykehuset i
Naqoura og i disse dager er bok
nummer to pa tur.
- Dersom alt klaffer regner jeg
med at boka skal ligge klar ved
de norske avdelingene i Sor-Li-

banon den 15. september - altsa
i god tid for hovedrotasjonen
starter opp. Gar det bra denne
gangen blir det ganske sikkert
ogsa bok fra den neste norske
kotingenten, avslutter Markarian.

trykket
De aller fleste har vel notert seg
at det er kommet nye T-shirts pa
PX-en. Disse er resultatet av den
motivkonkurransen som gikk av
stabelen for en tid siden.
Vinner ble M P-korporal Bardosen, Det ble sendt inn tre forskjellige forslag, og kantineradet,
for anledningen forsterket med
oberst Heggestad, avgjorde hvilket forslaq som skal ut9Jore
NOR BA TTS fremtidige standard
troyemotiv.
Dette bildet ble tatt under en
kort hbytidelighet i 2,etage i OPSen hvor korporal Bardosen ble
gratulert av sjefen og representanter for kantineradet. Han fikk i
premie en av de nve T-shirts
med oberst Heggestads signatur.
Vi gratulerer.

Korporal Bardo~en og oberst Heggestad
NORBATTs
motit'konlwrran~e.

l'isermotivetsom

vallt

Stor politisk interesse av FN-Ola

Fra ven~tre ~ee~ m aj. Rakjjord. kapt. Rl'ndalen,
full J.:allg med jorhondsvalJ.:et.

i

It. lohmall og oh/t. Wi/~koll'

Hvem vinner stortingsvalget til
hosten og blir det regjeringsskifte? Det er et sporsmal som
har vårt
livlig diskutert blant
nordmenn i den siste tiden.
Diskusjonen blir nok enda mere
intens jo nårmere' en kommer
valgdagen. 14. september skal
nemlig det hele avgjares.
Men det er ikke alle nordmenn
som er hjemme pa valgdagen. Vi
8-900 i den norske FN-styrken i
Libanon er under fjerne himmelstrak den dagen det avgjares
hverr. som skal styre landet i de
fire neste arene. Derfor far vi
naye oss med forhandsstemmegivning her nede uten den
helt store valgsusen.

I Ebel es Saqi er det oblt Jan
Wilskow og major Erik Rakfjord
som er ansvarlig for at forhandsstemmegivningen
foregar i
lovlige former. De to er haytidelig
utnevnt av Kommunal - og
arbeidsdepartementet.
Blue
Beret var tilstede da valglokalene I
i befalsmessa apent for farste
gang. Besaket var brukbart og i
lapet av den farste timen var det
vel 40 som gjorde sin borgerplikt.
Det tyder pa stor politisk interesse blant FN-Ola.

*
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4 - 14 B - UNIFILs h6yeste
posisjon:1500 m over havet
Temmelig ensom og hbyt til
fjells over Kafr Chouba ligger
UNIFILs hbyeste posisjon. 4 - 14
B ligger nemlig pa omlag 1500
meters hovde og har de israelske
postene pa Hermonfjellene som
na rmeste nabo. 20. august fyrte
IDF 320 MG-skudd like over
OP-en, men dette er den eneste
gangen 4-14· B har blitt beskutt i
lapet av NORBA TT VII. - Vi
trives her oppe i fjellene til tross
for at det enkelte ganger kan
va re vansker med forsyningene,
beClyrer karene overfor Blue
Beret.

Og de som har va rt oppe pa
denne utposten forstar fort forsyningsproblemene. 4 - 14 B
ligger nemlig 3,5 km fra vei. Det
beltevognsporet som er planlagt
opp mot posten er bare mineklarert de forste 1,5 kilometrene
av distansen. Nar de siste 2 kilometrene blir ferdig er det ingen
som tor a ha noen formening om,
men det skjer neppe i lapet av
NORBATT VII.
I dag far 4 - 14 B det aller meste
av sine forsyninger brakt opp pa
eselryggen. Tre ganger i uka

Beltevogntransport de jorste 1,5 kilometrene •..

perioder om vinteren kan det
vaere adskillig vaerre. Sneen Kan

4

ligger
dyp i i lange perioder og snemengder over en me-

Vaktavlosning pa 4 14

Normalt skal det vå're 10 mann
pa 4 - 14 B, men pa grunn av
permisjoner og ferieawikling er
de som regel farre. Det betyr
hardere vaktbelastning for de
som er igjen. OP - en er bemannet 24 timer i dognat. 4 - 13
B, som ligger vel en kilometer
unna er bemannet pa dagtid. I
tillegg til dette sendes det ut en
nattpatrulje og to dagpatruljer fra
4 - 14 B. - Men vi trives her oppe
til tross for hard vakbelastning. Vi
er her oppe i 14 dager i slengen.
Nar vi er ferdig en en periode blir
det en maned i troppleiren i Kafr
Hamam for det igjen baerer opp i
fjellene. Du blir akkurat passelig
lei pa en plass for du igjen skifter
«jobb». Denne rullenngen passer
oss utmerket, sier karene.

kommer Ali med mat og diesel
fra Hebbariya. Beret var tilstede'
da
denne
eseltransporten .
ankom. Dessuten kommer det
bade drikkevann og «jaIlavann»
fra Kafr Chouba hver dag. Ogsa
dette fraktet pa eselryggen. - Vi
ser frem til den dagen da beItevognsporet blir ferdig. Det vil
bety endel forsyningsmessig og
da vil vi ikke va-re' avhenging av
sivil hjelp for a fa forsyningene
frem til 4 - 14, sier laytnant Rist,
I en sommerkontingent er det
som er troppsjef i 3. tropp Kp B,
ikke noe stort problem a ta seg
den troppen
som betjenter frem til 4 - 14 B, men enkelte
4 - 14.

.•. men deretter var det a ta beina fatt.

ters dyode er ikke uvanlig. Det
sier seg selv at da kan det bli
temmelig vanskelig a fa frem
forsyninger. Men de som har fatt
rekap i 3.tropp Kp B frykter ikke
vinteren. De ser bare pa den som
en ekstra utfordri ng. Og at folk
trives i denne troppen kan det
ikke vaere det minste tvil om. Vel
90 prosent sakte rekap, men bare
seks slapp gjennom naloyet.
- Hva gjar sa karene pa 4 - 14 B
nar de ikke er pa vakt? TV-apparatet er flittig i bruk og overfor
Blue Beret bedyres det at 4 - 14 B
har de beste TV-forholdene i hele
NORBA TT AO. Med sma finurlige innstillinger pa TV-antenrla
kan en ta inn stort sett hele
Midt-Osten.
Dessuten gjennomfores
det
skyteaveiser to ganger i uka bade

med personlige vapen og avdelingsvapen. Stadige aveiser har
gjort at karene kan behandle sitt
vapen om det skulle bli nbdvendig. La oss hape pa at sa ikke
skjer ...

FN-flagget og TV-an tenna side
side pa 4-14 B..
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Det er mange ulike oppfatninger og meninger om tjenesten
blant det norske UNIFIl-personellet i Naqoura, men over hele
linjen er konklusjonen
den
samme: Her p-r det fint a vare.
Tilsammen 41 mann tjenestegjar
i den norske staben her. 25 befal
og 16 korporaler. Og funksjonene
for disse er mangeartede og
ulike. Storst er deltakelsen ved
det internasjonale MP-kompaniet. Dette har norsk sjef og 13
norske sersjanter og korporaler.
Blue Beret har vart en tur i
Naqoura i UNIFil HO og pratet
med representanter for befal og
mannskaper, sett litt pa miljo,
arbeidssituasjon og sosiale tilbud
og vil i denne artikkelen prove a
gi et grovriss av livet og situasjonen der.
Det forste inntryKket kom i
samme oyeblikk bilen stoppet
utenfor porten til HQ En intens,
fuktig varme som fikk svetten til
a sile for det forste skrittet var
tatt. Og det ble flere skritt for BBs
medarbeider fant frem til trygg
havn hos It. Weimoth,
sekretar
for brigader Odegaard, paymaster for det norske personellet og
et ledd i NORCO-staben.
Du har tjenestegjort
i
NORBATT for du kom hit ned It.
Weimoth, vil du si at det er stor
forskjell pa tjenesten?
Jeg
tjenestegjorde
i
NORBATT som oberst Heggestads personlige adjutant. Det var
pa alle mater en fin og utfordrende jobb. Tjenesten her nede

blir noe helt annet. Den er kontormessig og relativt stressende.
Det er pa alle mater forskjellig a
tjenestegjare i et internasjonalt
miljo. Sett i forhold til det helnorske oppe i NORBATT er dette
ogsa mere anstrengende. Man
ma ta hensyn til andre pa en helt
annen mate. Det tok ogsa ganske
lang tid a komme inn i jobben.
Som du kanskje selv har merket
er det ganske uoversiktlig her.
Dessuten vil man alltid mote
sprakvanskeligheter
i et miljo
som er sa sammensatt som
dette. Men nettopp i disse problemene ligger det en utfordring
som de fleste av oss som tjenstegjar her ikke ville unnvart.
Det er ogsa sosiale fordeler a
vare her. Sjoen ligger like ved og
girfine baaemuligheter og vi har
den narmeste israelske byen
like i natheten. Men uansett tror
jeg egentlig ikke det er noen
grunn til a misunne oss, fortsetter Wei m oth.

Naqoura, er
gresset
grønnere der?

over grensen, Holdt til j Naharia
er vel mere korrekt. 15 juli begynte det a lande granater tett
opptil det stedet der de fleste leier
leiligheter. Noe som medfCirte at
de aller fleste sendte familien
hjem. Selv hadde jeg kone og to
barn i den sakalte FN-kibbutzen.
Vi lop ut og inn av gauperommet
i to dogn.
- Hva med den internasjonale
m essa er dere ofte der?

- Sjelden. Svart fa av oss vanker der. Det foreligger forresten
planer om a bygge et <<norskt»
- Hva med det sosiale tilbud om hus ved siden av messa for alt
det norske personellet her nede.
kveldene og sa videre?
Et slikt bygg kan benyttes til
- Hva de norske offisere angar avislesning, TV-titting og samhar vi liten kontakt med de andre menkomster og vil sikkert bety
nasjonene. Vi har dannet var en god del for miljaet blant nordegen klubb, The Norvegian Cru- menn i Naqoura.
saders, som holder til under apen
Etter denne samtalen, som enhimmel pa en platting bak en av
prefab-forlegningene. Vi tilbrin- der opp ved lunchtider, trekker
ger ofte ettermiddagene og kvel- Middelhavet med uimotstaelig
dene her, leser aviser og ser pa kraft. Sa maten droppes til fordel
TV. Det blir ogsa arrangert gril- for et forfriskende bad. Vannet er
laftener. Pa disse inviteres ofte salt og klart, men forfriskende
kan det desverre ikke kalles. Teoffiserer fra andre nasjoner.
meraturen er nemlig den samme
- Dessuten har flere av oss tatt som badekaret hjemme i Norge
ned familien. De holder til rett ,pleier a ha!
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orp. Bakkeli har nå'rmest sldtt seg ned
tjenesten her med noe annent.

i Naqoura.

og vil ikke ......,.J
bytte' ~

l

Harald Bakkeli kom til Tib ine
som joretoyinspektor
i NORMAINTCOY Il, dra til Naqoura i
midten av treern og var der til

ie.

Weymoth har
holdet Naqoura.
komme hjem til
maneders opphold

i

satt pris pa oppmen ser frem til a
Norge etter 12
Libanon

i

assistent
ass. NORCO,
I symidten avtil femmern.
Kom
tilbake til samme Jobben, bl.a.
vern, har sakt rekapp og fatt det.
a sporre deg hva du syns om
Det skulle vel vare unOdvendig

-

Jobben og stedet Bakkeli, sa fortell meo'heller om den?
Ren kontorjobb det.
foyes at Bakkelis kontor har alr(For ordenens skyld ma det til-

-

condition) De fleste sakene Jeg
mange med
materdreier
er VI et
steller
segslags
om perdet
norske personellet veder,lnteresHQ sa pa
sonelikontor.Arbeldet
sant, og det internasjonale miljaet er en utfordring jeg setter
pris pa. Jobben min er meget .
selvstendig,
og
miljbet
i
NORCO-staben, som jeg inngar
i, helt topp ..

Kveldene tilbringer i stort sett
borte i SWEDMEDCOY. Vi bor
der bbrte, og inngck i deres miljo,
et system som fungerer helt
utmerket. Vi er atte mann som
bor der. Men det er sjelden at alle
er tilstede, mange som arbeider
her ved HO reiser mye.
- Kontakt
svenskene?

med andre utover

- Det blir ikke noe a snakke om. skapene her, hvordan er den jobStort sett holder de forskjellige ben?
nasjonene seg tii hverandre. Dessuten ma vi vare inne i SWED- De store tillitsmannsprobleMEDCOY innen klokken ni. Men mene har vi ikke. Det er heller
vi trives her, det er sjelden vi stille pa den fronten. Det forgar
reiser til Israel for eksempel. Per- ikke noe internasjonalt samarsonlig ville jeg ikke byttet med beide pa dette omradet. Saken
noe annent sted i AO.
som stort sett opptar oss er det
heller firkantete
lonns-syste- Du er tillitsmann for mann- met. Dette bor revurderes, noe

det er bred enighet om.
- Lbnningssystemet tiltross, er
det mulig a legge seg opp penger
her med sa mange fristelser?
- Hvis man gar inn for det er det
ikke noe problem. Men lett er det
ikke, med Israel like inarheten.
Da ligger forholdene bedre tilrette oppe i NORBATT foreksempel.

Den desidert storste gruppen
nordmenn i Naqoura finner vi
UNIFIL's MP-kompani. Inkludert
det norske majoren som fungerer
som sjef for styrken er det til'sammen 14, det totale antallet er
65 mann alt inkludert. Fra 10
forskjellige nasjoner.

i

Og, sersjant Vassenden, dere er
det eneste internasjonale kompani i UNIFIL, fungerer det tilfredssti Ilende?
- Det ma jeg si det gjor. Vi har
ingen spesielle problemer, miljaet blander seg pa en fin mate.
Vi har egen MP-messe hvor vi
stort sett tilbringer fritiden, den
inneholder bar og TV/video. Her
arrangerer vi med jevne mellomrom internasjonale
sammenkomster hvor de forskiellige
nasjonene bidrar med innslag. Vi
danner et eget miljo her i Naqoura, og har utenfor tjenesten lite a
gjore med andre. Og vi trives
godt. De norske sersjantene har
sitt eget rom, det samme har de
norske korporalene. Sa hvis man
onsker a slappe av med sine
landsmenn er heller ikke dette
noe problem.
- Hvordan fungerer tjenesten
her?
- MP-kompaniet er delt opp i
tre avdelinger. En tar seg av trafikksaker, en tar seg av den interne orden og en
driver
etterforskning. Ved alle tre blir
det mye kontorarbeid, spesielIt
for endel av de norske. Flere av
oss er politimenn i det sivile, og
har saledes innsiktideforskjellige
rutinene for slikt arbeid.
Men det er dyktige folk, alle
som er her, og bade trivsel og
samarbeide er pa ,topp, avslutter
sersjant Vassenden.
Sjersjant Vasshotn
6
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og korporal Bjerke utenji,.f MP-kompaniets hOl'edl'l'arter Naqoura.

MP- TJENEST'E I TYRE
BARRACKS
Tyre Barracks er vel etterhvert
blitt et kjent begrep for de fleste.
Her har UNIFlL en M P-gruppe pa
syv mann hvorav to er nordmenn.

- Dere må vel kunne sies å
vare l blant de mest isolerte nordmenn som er i
FN-tjeneste i Libanon. Hvoran arter denne tjenesten'

fl ~-seg,Den er

hard, men fin. Storparten av arbeidet vart gar med
til a patruljere UNIFIL AO. Bortsett fra NEPBATT, NORBATT og
Naqoura kjorer vi rundt sammen

- Forholdet til libaneserne vil jeg drive med?
karakterisere som godt. Men vi
har nesten i,kke kontakt med
hverandre. Fa av dem snakker
engelsk og de holder seg for det
aller meste for seg selv. Da er vi
mere i kontakt med de tre libanesiske gendarmene vi arbeider
sammen med. Disse tre er meget
fine karer og ved sitt narvar. er
de til meget stor hjelp nar vi er

- Vi har ikke mye av noen av
delene. Tjenesten varer fra 0730
til 1800 og etter seks er det ikke
lov til a forlate leiren. Sa hvis det
ikke er rapporter som skal skrives
blir velferden stort sett musikk og
en ol, pluss samholdet mellom
gutta, avslutter.

ute
og patruljerer.
- Men
stram og vann er ofte
problematisk her i leiren. Maten
er derimot bra. Vi far et hoyt
kostore. Noe jeg gar ut fra er
ment som en form for velferd. Vi,

flmed
en libanesisk
og lager forresten all maten selv.
kontrollerer
trafikk. gendarm
Det er spesielt trafikkulykker vi tar oss av.
Dessuten blir det av og til etterforskning i forbindelse med sabotasjehandlinger
pluss
endel
eskortekjoring. Dette er hardt
arbeide. Ofte holder vi pa med
u~sknvlng av rapporter til langt
pa kveld. Men VI har det meget
fritt og det oppveier mye.

Det er til enhver tid en tropp
som sorger for vaktholdet i Tyre
Barracks. Da vi var pa besok var
det NIBA TT som hadde denne
jobben. Siden de kommer og gar
med 14 dagers mellomrom blir
det sjelden kontakt mellom vaktstyrken og de samerfast stasjonert der. MP-styrken er kun
- Hvordan er forholdet til ansvarlig overfor M P-sjefen i Nade libanesiske
styrkene qoura og har ingenting med de
dere deler leir med og for- forskjellige vaktstyrkene a gjore.

holdene ellers innen denne
leiren?

- Hva gjor dere i fritiden.
Har dere noe dere kan
Korp. Jansen joran Leb. army~
stolthet Tyre, en stridsvogn som stdr
utstilt inne leiren og visstnok skal ha
skutt ned et storre antall jientlige
tanks.

i

- NORBA TTs reisekontor kan
skaffe deg tur til et hvilket som
helst sted i verden du matte
bnske a dra til, forteller korporal
Hesmyr ved reisekontoret, som
sorterer inn under velferden.

varsbygget I Uslo, men VI ma
reise inn til Beirut for a fa bekreftelse pa turene. Vi drar inn til
Beirut minst en gang i uken og
foruten billettene ma vi ofte
innom de forskjellige ambassadene for a ordne med visum til
- I fOrrige kontingent ordnet vi folk som vil reise til land hvor
en reise til Australia og flere har dette kreves.
reist til Amerika. Det koster selvsagt penger, men gjennom SAS - Dessuten har vi rimelige beog MEA kan vi skaffe det du soksreiser fra Norge. For omlag
matte onske, fortsetter han.
3000 kroner kan familie og venner fa reise til Tel Aviv og Cairo.
- Hvordan fungerer konto- Hittil har dette _vart ordnet gjenret og hva
er
det nom en mann i Gaza. Men han
dere steller med?
har vist seg a vare upalitelig.
Derfor prover vi nu a finne frem
- I vesentlig grad blir det reiser til en annen kontaktmann.
til Norge. Vi sender puljer pa
50-100 mann i slengen tre gan- Og reisene dere bestilger i maneden. Turene bestiller vi ler, går de stort sett etter
gjennom NSB reisebyr3 i Fors- planen?

- I det alt vesentlige. Det hender
at ting
skjarer seg, som for
eksempel en sondag da endel
som skulle hjem til Norge ble
staende igjen pa flyplassen i
Beirut. Jeg vil imidlertid understreke at dette ikke var var feil,
men en klikk fra agenten i Beirut.
Men med unntak av slike ubehageligheter, som vi heldigvis har
fa av, trives jeg godt i jobben.
Dette at vi far reise sa mye gjor jo
sitt, selv om denne delen av jobben er den hardeste, Jeg har
vart her i snart to kontingenter
na
og har hatt det bra, sier
Hesmyr, som pa ingen mate har
tenkt a gi opp sin omflakkende
tilvareise. , Fra hosten av vil håfl
etter all sannsynlighet
bli
a finne som stuart i SAS...

i

Vi\lwjjer deg reise h"or du \'il. /Ild
litt hell og.\d hotell of1p(ner korp.
Hestmyr ved NORBA TTs reisdwntOl;

Druserne - Naboer Med
Sarpreg

Rett syd for Hasbaiya ligger
Khalouet el Bayada, et lite samfunn oppe pa et haydedrag. Dette
er et av drusernes helligste steder
i Libanon, og det har tradisjon ca.
300 ar tilbake i tiden.

Vi hadde hort en del om stedet
og dets betydning, sa det var
med en viss spenning vi kom dit
en varm lordags formiddag, bn.
sjefen oberst Heggestad, sjafaren
var korp. Finstad og undertegnede. Og ikke a forglemme var
folgesvenn fra Leb. Army.
Vi ventet kanskje en praktfull
helligdom, men i sa fall tok vi feil.
Vi fant enkle hus, spartansk innredet. Farst og fremst matte vi
imidlertid en gruppe arverdige
menn, mange med langt, hvitt
skjegg; alle med sine karakteristiske hvite hodeplagg. Mottagelsen var meget haytidelig og
meget gjestfri. For selv om huset
vars' partansk, var ikke det fruktbordet som ble satt fram for oss
det.
De levde her som i et klostersamfunn. Ingen kvinne fikk
forstyrre konsentrasjonen om de
hellige baker, bannen og meditasjonen.

slags riaturander.

Det religiose samfunn.
<

Organiseringen av det religiase
samfunn er enkel, og den er lik i
alle land der druserne bor. Landet
har et religiast overholde som
utpekes av statsoverhodet, dog
etter innstilling fra druserne. De
religiase ledere ute i lokalsamfunnet og landsbyene kalles
«&haykhs». Av disse fins det en,
toppen to i en landsby. Disse
utgjar det overste trinn pa den
religiase stigen. De er larde i den
hemmelige lare og kan undervise i den, og de lever et hayverdig religiast - og moralsk liv.
Neste trinn pa stigen er de som
har fatt innforing i laren. Denne
innforingen er apen forailedrusere, kvinner som menn. nederste trinn utgjares av de som
ikke har fatt noen innforing, men
som likevel er drusere i kraft av
slekt og tradisjon.

Religionens betydning.
Fruktbordet som ble satt fram for NORBA TTs utsendt"

Midt-Østen har ikke alltid va,rt
godt. I nyere historie har de
markert seg kraftig i savellibanesisk som syrisk politikk.

ikke er dad, men bare er forsvunnet ut av syne for en tid. En gang
i<fremtiden vil han vise seg igjen.

Den tredje trosartikkelen er at
I dag fins det i overkant av det fins fem guddommelige tje330000 drusere. Av dem bor de nere og tre lavere tjenere. Alle
fleste i Syria (ca. 1500001. i pro- disse representerer spesielle teovinsen Suwayda (Jabal al-Druze). logiske larespunkter, men samfins i Libanon, tidig er de fleste av dem knyttet
Ca. 145000.
med Hasbaiya-omradet som et til kjente religiase personligheter
Hjem er de sa, disse druserne, av hovedstedene. I tillegg fins det i drusisk historie. F. eks kalles
disse vare såregne naboer her i ca. 36000 i Israel, ca. 1000 i den forste guddommelige tjener
Jordan, samt mindre grupper «den universelle mening», men
Syd-Libanon?
andre steder i Midt-Osten.
samtidig er dette en viss Hamza,
den viktigste drusiske teolog.
Religion.
Deres historie gar tilbake til
begynnel sen av det 11. te
Religionene er den nokkelfaktor
Den fjerde trosartikkel dannes
arhundre. Da brat den sjette Faav syv forskrifter som til sammen
tamidiske kalif i Kairo, al-Hakim, som skiller druserne fra de musDisse er:
ut fra Islam og dannet sekten. limske arabere og andre religiase ligner en morallare.
Sannferdighet; innbyrdes hjelp til
Den bredte seg snart til Libanon og etniske grupper i Midt-Osten.
gjennom Muhammed ibn Isma'il De er forpliktet til a holde sin medlemmer av den drusiske tro;
al-Darazi. Ved midten av arhun- lare hemmelig. Likevel har vi i forkastelse av andre religioner og
dret ble sektens lare erkla,rt arenes lap fatt kjennskap til en guder; opprettholdelse av religiohemmelig, og de tok ikke imot god del av deres tro og lare. Vi nenes hemmelighet og avsky for
djevelen og all kontakt med det
skal her nevne noen hovedtr~kk.
flere nye medlemmer.
Det b'årende i den drusiske 11He onde; troen pa at Gud er en og
Under korstogene spilte de en er fire trosartikler som alle de udelelig; underkasteise under
stor rolle i kampen mot korsfa- drusere som har fatt innfaring i Guds gjerninger; tilslutning til og
rerne, da under navnet assasiner. la ren, ma akseptere. Den forste
underkasteise av seg selv under
De bygde da bl.a. borgen Nimrod gjelder Gud (Allah). Gud er en og Guds vilje, enten sjebnen er god
i Nord-Galilea, like ovenfor Ba- enhetlig. Han har ingen andre eller darlig, det v~re seg i det
nias. Pa den tid utgjorde de en atributter enn det a v~re Gud. skjulte eller offentlig. Andre
hemmelig orden hvis tilhengere Han kan altsa ikke forklares gjenlaresetninger gjelder f.eks. sjelematte gjare som lederen sa. (Det nom bilder eller personlige/menvandring, forutbestemmelse (preer sansynligvis denne sekten neskelige egenskaper.
destinasjon) og «bataniya», dvs.
som inspirerte Ignatius Loyola da
skjelning
mellom
bokstavelig
han dannet Jesuitterordenen i
Den andre trosartikkelen er at (exoterisk) og hemmelig/indre
det 16. arhundre.).
den Fatamidiske kalif al-Hakim
(esoterisk) mening i de religiose
Senere opp gjennom arhun- er guddommelig. For druserne er skrifter. En god del overtro fins
dredene har druserne ofte fort en han den tiende, siste og mest ispedd deres tro ,ogsa, i hvert fall
'stormfull tilvareise. Sektens for- perfekte inkarnasjon av Gud. Og i blant de ulifrde. ; Her fins tro pa
81 hold til de aktuelle makthavere i tilknvtninq ti dette lams at han
talismaner, magi og jinner, en

All den tid drusernes religion i
stor grad er knyttet til de forskjellige familier og klaner, griper
den ogsa sterkt regulerende inn i
de troendes liv, pa de fleste
om rader. Farst og fremst skapes
en sterk solidaritet, noe som
merkes ogsa blant de religiast
merkj6clfige drusere av den yngre generasjon Men dernest griper
religionen regulerende inn f.eks. i
ekteskaossaker.
At druserne som samfunnsgruppe ogsa har markert seg som
egen politisk gruppering, er jo
ogsa en kjent sak, ikke minst i
Libanon. Men det er, et problem
sa vidtfavnende at vi ma la det
ligge i denne sammenheng.
Det ble et uiorglemmeli~ bes6k
hos druserne i Khaloet el Bayada.
Man laerte noe nytt om mennesker som ser pa livet litt anne8rledes enn vi gjar. Et slikt glatt inn
bak andres slar er tankevekkende. Ikke minst fordi de io er
vare naboer.
Fredrik Ulseth bataljonsprest.

Mottagelseskomiteen.
en erverdig
gruppe eldre menn med lange hvite
sk;ex~.

likevel et nodvendig supplement
til sjefens stab. Det er derfor
opprettet en stilling plassert i
staben i S-2's sted under tittelen
MIO. Men
stillingen har
bare arvet S-2's oppgaver pa den
sikkerhetsmessige siden. Utskrevet betyr denne tittelen millitik
informasjons-og opplysningstjeneste. Arbeidsomradet er innsamling, evaluering og utgivelse
av informasjon. Og ved mange
av bataljonene i UNIFIL er det
MIO som har ansvaret for
pressetjenesten.

MIG-en
krevende men
intressant
jobb
~
Ettersom viarend
er her faller
nede ienkelte
freds, bevarende
av de funksjoner man vanligvis
finner innen en normal bataljonsoppsetning bort. En av disse
funksjonene er den som vanligvis

tore r, sasom OPS og MP. Sikkerheten innen AO, spesielIt hva
den sivile ferdselen angar, er
ogsa en del av arbeidet mitt.
- Og bakgrunnen din, med
tanke pa det arbeidet du utforer
nal

- Jeg har lang tjeneste iorsvaret bak meg, og har vart
innom de fleste lavere stillinger
innen kompani-og bataljonsarbeide. Dessuten spesialkurs som
kreves til denne jobben. Siden
64 har jeg v'af!..ii politiet, tjeneI NORBA TI fikk vi ny MIO 1. stegjort i blant annet Oslo og
juli, og vi har avlagt hametbesok Bergen. Na er jeg ansatt ved krifor a hore litt om arbeidet han minalpolitiets avdeling i Stavanutforer, og om ham selv.
ger hvor jeg er engasjert i okono- I vesentlig grad gar arbeidet misk etterforskning.
mitt ut pa a fremskaffe infor- Og du trives i stillingen som
masjon, forteller kaptein Riska.
- Jeg leser gjennom en mengde MIO)
aviser, tidsskrifter
og annet
- Det er en ny jobb for meg,
opplysningsmatrielI som utgis i
omradet, prove r a sette meg inn i men jeg trives utmerket salangt.,
den politiske situasjonen og Arbeidet er intressant og allsidig,
dette med a matte fremskaffe inholde meg ajour med det som
skjer pa den fronten, Utifra dette formasjon for a kunne produsere
'stoffet prove r jeg sa a gjore en noe appelerer til meg.
saklig vurdering. Det kommer
Men som med alt annent er det
stadig beskyldninger og motbesogsa
viss~ problemer. Jeg arbeikyldninger fra de forskjellige parder
alene,
apparatet det er vanlig
ter, disse gar ogsa til en viss grad
inn i vurderingene jeg foretar. a ha i denne stillingen eksisterer
Dette arbeidet danner grunnlag ikke her nede. Derfor faller det
for det samarbeide jeg har med mye arbeid pa meg, som reising
for eksempel. Til tider har jeg det
sjef og S-3.
En annen del av arbeidet bestar i temmelig travelt.
a skaffe kart og distribuere disse
Men alt i alt, det at situasjonen
til de forskjellige avdelinger. Deser
meget spesiell gjor arbeidet til
suten har jeg ansvaret for oppbeen utfordring jeg er glad for a fa,
varing av reglementer, og rapavslutter kaptein Ryska.
porter fra forskjellige andre kon-

betegnes S-2,
som tar seg av
den sikkerhets-og etterretningsmessige siden i bataljonen. Var
stilling i omradet tilsier ikke at vi
driver slike typer tjenester, men
enkelte av .S-2's funksjoner er

~
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Nar mek - troppens PPKer rykker ut skjelver bade Haddad og
PLO, i alle fall i folge gutta i
troppen. Med en ildkraft som et
gevarkompani
hjemme er det
ikke til a undres pa at partene i
konflikten
har
respekt
for
NORBATTs atte PPKer. De 11
tonns tunge kjoretoyene tar seg
frem over alt - nesten. Mobiliteten er det ingenting a si pa og
NORBATTs jern neve er alltid
parat til a rykke ut om det skulle
bli nbdvendig.
Og mek-troppen har virkelig
noe a sla i bordet meQ om det
skulle bli nodvendig. Atte 12,7
mitraljoser, seks 84 mm Carl
Gustav rekylfri kanoner og seks
7,62 mm mitraljoser. Denner
ildkraften sammen med mobiliteten gjor at betegnelsen NORBATTS jern neve i hoy grad kan
forsvares.
Mek
troppen
er videre
NORBATTS storste tropp. Den
teller 53 hoder og av disse er hele
28 mann pa vakt eller i beredskap
til en hver tid. Vaktbelastningen
er med andre ord temmelig hard.
Foruten vakt i troppsleiren betjener troppens soldater posisjonene 4 - 2 B, 4 - 2 C, F og 4 - 2
D. Alle i eller like i narheten av
Ebel Es Saqi.
De PPKene som ruller rundt i
NORBATT AO har gatt en god
del kilometre pa libanesisk jord.
De har nemlig vart her nede helt
siden NORBA TT I ble satt inn pa
varen 1978. - Ut fra det at vognene har gatt her nede i over tre
ar ma en kunne si at standarden
er bra. Men det kommer forst og
fremst av at vognfarerne har
vart papass~lig og flinke med
vedlikeholdet, sTe;- troppsjefen ,
10.lbytnant Hagen.

Il
Ilapet av NORBA TT VII har ikke
mek - troppen vart utsatt for de
helt kritiske situasjonene. En
gang ble en ml. vognene beskutt
fra H 10 i narheten av
s5ppelfYliinga
Det blir for
det aller meste rutine og oveise
pa de forskjellige beredskapsoppdragene troppen er palagt. - Vi
vet aldri om det er alvor nar
alarmen gar. Forst nar vi er pa
plass i stillingene far vi vite om
det er oveise eller virkelighet.
Derfor reagerer vi alltid som om
det skulle vare alvor.
Og skal mek - troppen vare

i

stand til a lose sine oppdrag er
det nodvendig med rask reak- '
sjon. Alle mann ma vite hvor han
skal og hva han skal gjore
Blue
Beret fikk demonstrert at hurtigheten var i orden. Mye drill og·
oveise tidlig i kontingenten var
selvsagt nodvendig for a fa dette
til, men vi fOler oss overbevist
om at mek - troppen har beredskapen i orden.
Troppen inngar kommandomessig og adminstrativt under
Kp A. - Hvordan er det a holde til
i Ebel Es Saqi et stykke fra Kp ko?
_ Det byr overhodet I'kke pa.

80

noen problemer. Selv om vi bor i
Saqi er samarbeidet med kompaniet pa alle plan utmerket, sier
loytnant Hagen, som i disse
dager reiser til Norge og Trandum for a I~'re opp
soldatene
som skal vare i mek - troppen i
NORBA TT VIII.
Tilslutt en liten advarsel til de
som matte ferdes pa veiene nar
mek-troppen har utrykning. Kom
dere ut av kjoreban~n sa ~ortsom
mullg,Det er Ikke ..sa I.~tta stoppe
et vel 11 tonns kJoretoy 160 km/t
og det er heller ikke lett for
vognfareren
a ....
beregne hver
eneste
millimeter

Stadige vapenbeslag
innenfor NDRBA TT AD

V i far stadige beviser for at det
finnes rikelig med vapen blant
sivilbefolkningen i omradet. Det
er langt fra noen sensasjon at
NORBA TTs kontrollposter beslaglegger vapen og ammunisjon av
forskjellige typer. I lopet av et
par-tre dager i august ble det for
eksempel beslaglagt en FNFAL-rifle, tre pistoler, en handgranat og atte magasiner med
ammunisjon. Det aller meste av
dette ble beslaglagt pa 4-2 B,
mens endel ble tatt i Chebaa.
Tidligere i kontingenten er det
tatt vapen pa andre steder i
NORBATT AO.
Etter at vapene er beslaglagt
bringes de til MP hvor de oppbevares inntil de leveres tilbake til
eierne igjen - riktignok uten
ammunisjon,
men eierne har
neppe vansker med a skaffe seg
ny ammunisjon i et land hvor
vapen og ammunisjon naermest
er en del av hverdagen og dagliglivet.

ammunisjon ble beslaglagt

Det er visse tegn som' tyder pa
at sivilbefolkningen
innenfor
NORBATT AO, i alle fall en del av
den, har fatt troen pa at en form
for fred og stabile forhold er i ferd
med a vende tilbake til SOr-Libanon. Mange vil kanskje si at det
er pa tide etter vel tre ars FNengasjement i omradet, men en
ma ha i minne at UNIFIL-oppdraget er kanskje det aller vanskeligste fredsoppdraget som er blitt
gjennomfort i FNs historie og det
vil nok ennu ga noen ar for en
forhapentligvis ser. de virkelige
resultatene.
Ilopet av de siste par manedene
har vi registrert at flere sivile i
landsbyene i omracet har gatt i

i ldpet av noen jd dager.

Sa langt i NORBA TT VII har MP
registrert vapenbeslag nok til a
utruste
en liten tropp. Ni
maskinpistoler av russisk fabrikat, en rekylfri kanon, to FNFAL-rifler, fem pistoler, 13 handgranater og en mengde ammunisjon er fangsten til nu og enda
mere blir det vel for kontingenten
er over.

gang meaa reparere de krigsskadene deres hus ble pafort for
mange ar siden. Mange har sikkert hatt lyst til a ga igang med
reparasjonene for lenge siden,
men en usikker situasjon har
bremset og stoppet igangsettingen. Men nu er altsa flere igang
og bra er det. La oss hape pa at
flere kommer etter senere. Det er
svart mange hus i omradet som
trenger en grundig ansiktslofting.
Den nye og positive tendensen er
ogsa en honnor til den maten vi
har lost vart FN-oppdrag pa. Vi
har nemlig klart a opprettholde ro
og orden innenfor vart ansvarsomrade og det er tydeligvis sivilbefolkningen klar over.....
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MEDALJE-PARAD:E
I TIBNINE
.

Gjesten1! kom mannsterl<e,

Medaljeparaden i Tibnine
ble avviklet torsdag 4. august. Et meget vellykket
arrangement som vil bli
husket meget lenge av de
som deltok. Det ble kanskje i varmeste laget for
verkstedkompaniet
som
måtte stå mer eller mindre i
grunnstilling en drey time,
men dette greide de fint.
General Callaghan takket
i sin tale kO,mpaniet for den
ypperlige måten de har lest
sitt oppdrag på her nede
under forhold som på ingen
måte kan sies å vare lette.

bdde jYa UNIFIL og andre FN-al'lllingel'.

Han påpekte også hvor viktig det er å ha en slik avdeling som NORMAINTCOY en avdeling
vi alle er
avhengig av.
Samtlige enheter innen UNIFil
sa ut til a c:vare representert ved
paraden. Det norske persol)~lIet
fra Naqoura med brigader Odegaard i spissen var mott mannsterke frem. Det var ogsa flere
nordmenn fra Field Service til-stede.
Det beste vel hele paraden var
kanskje lunchen. Kokkene hadde
gjort en fantastisk innsats og

hadde tryllet frem en masse god
mat som var intet mindre enn en
kulinarisk ekstase.
Og det kan vel heller ikke vare
det minste tvil om at general
Callaghan setter en egen og spesiell stil over medaljeparadene.
Med offisersstokken plassert i
armkroken, sitt furete smil og
granende har er han reinkarnasjonen av typen pa en hoyere
offiser. Hans tale var her, som i
NORBA TT, en meget solid
anerkj€nnelse
til det norske
verkstedkompaniet. Som pa alle
mater er velfortjent, det foler vi
oss overbevist om. For vanskeli-

ghetene ved a skulle betjene og
virke som serviceinstitusjon for
alle de ulike avdelingene er en
jobb som uvergelig medforer
store problemer.
Men for gutta i Tibnine ligger
det og~a en stor tilfredsstillelse i
dette; A kunne avslutte en hard
og vanskelig FN-tjeneste i SOrLibanon med vissheten om at de
har gjort sitt aller beste. Og at
deres beste pa alle mater holder
mal. VI GRATULERER MED
VELFORTJENTE
FN-MEDALJER.

Camp Scorpio, Tibnine, oppstilt for meda/jeparade.

:J. l.•.

fj

.a:...

Stig Johannessen gratuleres med utfort (jeneste av brig. Odegaard.

Rune Steen far overrakt sin UN-medale av general Callaghan.
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Brigadier OiJegaard gratulerer Svein J.Stein med vel utfort (jeneste.

Kokk Dagfinn Olsen viser frem noe av rettene beregnet pa lunchen etter
paraden. bakgrunnen sees en annen av kokkene, Terje Andersen.

l

MEDALJEPARADE
NORMAINT

Arede gjester
kontingentsjefer og avdelingsjefer
offiserer og mannskaper i Normaintcoy;
damer og herrer:
Det er meg en glede ti vaere tilstede her idag for ti uttrykke FN's takknemlighet og ogsd for d tildele
dere medaljen for fred i Libanon. Medaljedager i de fredsbevarende styrker er festdager. Disse anledningene gir muligheter for d mote venner, kolleger og sosialt samvaer med sivilbefolkningen. Det er
denne dnd a tjeg uttrykker et varmt velkommen til Tibnine's Muktar, lI1r.Fawaz, representanter for den
libanesiske haer og politi, og alt UNIFIL-personell.

i

COY VII.

Effektiviteten og virksomheten til stridende tropper ifelten avhenger svaert meget av administrasjons
og forsyningsavdelinger. NMC spiller derfor en vital rolle innen UNIFIL. Jeg vil gjerne beromme al/e
troppene, Administrasjon, Kjoretoyverksted, Spesial-veldige arbeid dere har gjort til dags dato.

Torsdag 6. august 1981

Dere har daglig kjort vedlikehold pd stedet og hjelp til reparasjoner. UNIFIL HQ vet d verdsette det
faktum at det a vaere plassert felten utvider de normale plikter for en stotteavdeling, og Samarbeidsdnden som NMC har vist er hoyt verdsatt av avdelingene UNIFIL og deres bidrag har vaert uvurderlig.

i

Dere har hjulpet UNIFIL til d opprettholde sin kampdyktighet

Genera lliJytnan t
William

Ca llagha n 's

tale

i

ved d oppfYlle kravene sd godt.

For d nevne noen tallpr 30/6-81.
i)

Kjoretoyverkstedet har reparert og levert tilbake til avdelingene i UNIFIL.

ii)

Spesialverkstedet har reparert 48 generatorer og utfort 186 andre reparasjoner samt inspeksjoner i
de forskjellige posisjoner UNIFIL.

i

iii) Reparasjonslaget har inspisert og reparert over JOOkjOretoyer. Det er ogsa oppmuntrende d se at
Bergningsseksjonen har utfort totalt J 75 forskjellige typer bergningsoppdrag.

i

Alle vil vaere enig med meg at kommunikasjon er av storste viktighetfor vdr type av operasjoner og
jeg vil gjerne uttrykke min oppriktige takknemlighet pd vegne av UNIFIL til Sambandsverkstedet som
holder telefon, radio og radar og annet utstyr god stand. Dette er et omrdde hvor det bor gjores mere pd
avdelingsplan, sa reparasjonene blir minimalisert og omkostningsfaktoren redusert.

i

Alt dette arbeidet kunne ikke utfores uten full stotte og assistanse fra Administrasjon og Lagertropp.
Nline gratulasjoner til dere al/e.
Jeg onsker ogsd d uttrykke min takk for den utmerkede standard dere viser pa transportsiden. I den
perioden kontingenten har vaert her har dere ikke hatt noen trafikkulykker, dette er et pluss til NMC.
Fortsett slik.
Vi er alle klar over det problem dere har med reservedeler. Jeg er takknemligfor at dere tross dette er
istand til d opprettholde en meget tilfredsstillende service.

i

Jeg hdper at dette problemet vil bli bragt til et minimum fremtiden, da jeg nd er informert om at
"CRASH" programmetfor anskaffelse av deler begynner d virke. Vdr takknemlighet til alle som har tatt
del denne planen.

i

i

Opprettelsen av instruksjonslag for d hjelpe avdelingene begynnelsen (etter rotasjoner / ankomst til
UNIFIL) er et stort skrittfremover
vdre bestrebelser for d oke vedlikeholdsstandarden. Jeg berommer
NMC for d ha tatt initiativet pd dette felt og satt opp programmet. Jeg er sikker pd at alle UNIFIL's
avdelinger vil samarbeide og utnytte den viten og ekspertise som er tilgjengelig fra spesialister NMC. Jeg
er glad for at dere er istand til d bistd med tjenester til den lokale befolkning deres omrdde. Dette igjen er
et tegn pd utvikling vdr streben for d bringe fred og normale forhold tilbake Syd-Libanon.

i

i

i

Major-General William Callaghan

i

i

Deres bidrag til UNIFIL har vaert av hoyeste klasse. Jeg vil gjerne ved denne anledning uttrykke min
hoyeste respekt for sjefen for NMC, Oblt. Odd Sundland. Jeg berommer ham hoyt for hans faglige
dyktighet, hans holdning og hans lojalitet til denne oppgave. Jeg er glad for d vite at han vil vaere her
sammen med oss enda en periode.
Jeg onsker ogsd uttrykke min -hyllest til alt befal og mannskaper for deres bidrag. Jeg vil ogsd gjenta
hva jeg sa Ebel es Saqi og igjen uttrykke en spesiell hyllest til Drig-Gen vist plikttroskap, interesse og
profesjonell dyktighet sitt tilhorer NMC og ovrige offiserer og mannskaper som administrativt tilhOrer
NMC og som tjenestegjor HQ's stab, jeg takker dere ålle for deres bidrag.

i

i

i

Dere vet at libanesiske myndigheter setter pris pd deres tjenester her. Til d~n libanesiske huer og politi
for deres samarbeid. Til Muktar, Mr.Fawaz, og andre innbyggere Tibnine,
var oppriktige takk for deres forstdelse og fortsatte stotte.

i Tibnine, vi er takknemlige

i

Jeg hdper oppriktig at tjenestetiden deres i UNIFIL har vaert hyggelig og en verdifull erfaring for dere
alle, og jeg hdper at ndr dere reiser hjem til Norge vil denne erfaringen mere til fordel for dere i deres
militaere eller sivile tjeneste.
Jeg er stolt av d ha dere under min kommando.
15
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Flaggtdrnet.

et velkjent

landemerke

De aller fleste har vel i lopet av
de siste seks manedene dratt pa
en lordagstur til Damaskus for a
handle i zouken spise en bedre
middag og for a se Syrias hovedstad Og at disse turene er bade
morsomme og spennende, ved
siden av at de utgjor et behagelig
avbrekk i den daglige rutinen, er
sikkert de fleste enige i.
Denne gangen dro to lastebiler,
fullsatte, og en landrover avgarde. Litt venting ved grenseovergangen 2 1/2 times kjoring
stoppet vi foran «Chez Georges»,
Hvor det ble mer veksling, litt
smahandel og henting av bestilte
fat. Og deretter ble bilene kjort
ned til UNDORF, hvor de skulle
sta parkert under opphqldet.
Vill kamp etter drosjer preget de
forste minuttene etter parkeringen, nar 50 mann skal ha tran161 sport til samme tid kan det bli

dette
vare bildet pa osten.
Overalt er det utsalg. Stablet over
hverandre, presset inn pa de
utroligste steder. Hvis man ikke
er kjent inne i denne maurtuen vil
det, vare en fordel a holde seg til
«hovedgaten». Innover i de smale
trange sidegatene er det lett a
miste retningen. Det er generelIt
en stor fordel a besake zouken i
folge med folk som har et visst
kjennskap til stedet. Ikke minst
pa grunn av at tilbudene er sa
mange at det for en forstegangsbesokende er narmest umulig
a finne frem til de mest brukbare
og rimeligste utsalgene.

skelligste bakgrunner. Den rike
fra overklassen sammen med
den fattigste tigger. Og det viktigste skillet mellom folk i osten
blir opphevet her; religionen.
Opphevet er kanskje sterkt a si.
Men man om gas, er i kontakt
med hverandre under de samme
forutsetninger.

Etter et par timer har de fleste
av oss fatt nok. Det svirrer rundt i
hodet av tilbud, priser og varer,
med noe som ligner spurt settes
kursen mot utgangen hvor man
blir staende fortumlet pa gaten.
For a finne ut at det man egentlig
kom for a kjope, det skar seg.
Vi var for eksempel inne i en Men derimot har man fatt med
butikk for a se pa messingfat. seg en hel del andre ting som
Vakre fat sa absolutt, men man- man ikke i sin villeste fantasi
nen som under mange fagre kunne tenke seg a kjOpe.
lafter hadde dratt oss med inn,
Og sa, belesset med pakker
skulle ha 45$ for ett fat. Idiotisk,
sa en av de mer befarne og star- settes kursen mot det som for
tet med bestemte skritt mot mange er turens store clou; a
doren. Han hadde 'vart der for. komme inn i resepsjonen pa
Men synet av ryggen pa en Sheraton. Hvor man tar en drink i
utgaende, aktuell kunde fora r- baren og nyter airconditionanlegsaket det lang og intens pruting get, for man fortsetter inn i den
like kjorlige spisesalen. Hvor priikke greide. Under en storm'av
protester « this is not a way to do sen pa den dyreste hovedretten
business», ble prisen redusert til er under 40 norske, servicen topp
og maten enorm. Et sted det er
45$ for tre av de fornevnte fat.
hardt a forlate, avreisen toyes sa
Og videre innover gikk det, man lenge som mulig til stor irritasjon
far en "'folse av at dette stedet for reiseleder. Men alt har en
ikke har noen ende.
ende, og «slovet av vin og velva're» gar turen, etter en kort
Noe av det mest fasinerende stopp hos gamle George som ser
ved en vandring innover i zouken enda rikere og fetere ut etter de
er menneskene man moter. Alle siste timers inntekter, tilbake til
mulige tenkelige og utenkelige Libanon. Og turen, den var fin
typer o~ ~rupper, med de for- den.

jor Vamaskus/{lrerene.

ganske hektisk. Men etterhvert
fikk vi stablet oss inn i et lite tillitvekkende kjoretoy og kjorte
avgarde, i folge var kjentmann
som hadde vart der for, i sann
noenlunde
riktig retning. Og
etter diverse rode lys, halslose
forbikjoringer og diskusjon om
gebyr ble vi sluppet av i usaret
stand utenfor reisens primare
mal; Zouken.
Uvilkarlig stopper man opp foran denne veritable heksegryten
av lyder, lukter og mennesker; sa
langt oyet kan se balger det en
endelos rekke nedover en overbygd gate. Sa tettpakket at man
et oyeblikk blir staende mens
man forsaker a finne hvordan
man skal komme seg inn. Men
for
tanken er tenkt blir man
grepet av et sug som fra en
utgaende danning og star plutselig midt inne i det.
Om ikke noe annent er det, ma

Ved inngangen

til eventyr/and;

sool<ien

i DamasAus

ma fra Beirut. Firmaet stiller atte
mann, og hvis alt gar etter planen
skal disse i lopet av rundt 90
dager gjore seg ferdig med arbeidet. Noe som innebarer a
legge den bestilte mengden
asfalt som er pa ca.830 tonn,
forteller major Olsen.

Tirdsdag den 18 august vil bli en
merkedag for NORBATTs veinett. Denne dagen, startet et
prosjekt det har vart arbeidet
med siden bataljonen kom ned i
mars; a utbedre veien fra 5-22 til
Rachaiya og kanskje vidre mot
Kafr Hamam.

Arbeidet blir kontrollert av fenrik Age Boten fra PI-troppen, og
med seg har arbeidsgjengen to
vakter fra Kp B som skal sta for
sikkereten.

Og en merkedag for ingenioroffiser major Olsen, som siden
ankomsten hit har kjempet for a
fa bevilget midler til dette prosjektet.
- I forste omgang provde vi a
bearbeide UNIFIL for a fa stotte til
den hardt tiltrengte utbedreisen
av denne veien, forteller han.
- Noe vi til slutt matte se bort
fra. Da dette gikk opp for oss
oversendte vi saken til UNICEF,
med foresporsel om organisasjonen kunne tenke seg a skaffe
til veie de nodvendige midler.

Og her gdr startskuddet for asfaltarbeidet mot Raehaija, et k]årkomment
-syn for mange.

Noe som til slutt har gatt gjennom forteller en fornoyd ingoff,
som sammen med oberst Heggestad angitte dato stilte opp pa
5-22 for a se de forste meter med
asfalt bli lagt.
_ I forste omgang skal det

legges helt asfaltdekke hertra
opp til 4-5. Deretter vil veien videre oppover
repareres og
lappes. Enkelte steder kan det vel
ogsa bli nodvendig a legge fullt
dekke. Til a utfore arbeidet er det
blitt ansatt et sivilt entrepenorfir-

- Og, legger oberst Heggestad
til,
at vi na har greid el fa i
gang dette prosjektet viser at vi
har en misjon her. At vi er til
nytte. Og at det gar an a fa ting
gjort hvis man bare har dE~nnbdvendige spiriten

Captures: Fra venstre ser vi Fen. Trond Setsd, fen. Wiggo Nordskag, korp.
Jan E. Kanek, Terje så ther, korp. Vidar Sten Anesen, korp. ThorbjOrn
Mork, Petter Grung, fen. Olav Barmen. Arvid Danielsen, Lars Ole Finnseth,
fen.Trond Hauge, Karl Haugland og det lokale innslaget, som gdr låre,
Said Monzer.

i

- Men pa mange mater likte vi
oss bedre der vi var, sier gutta.
- ~t6v og soi er en plage her
nede, dessuten kryr det av skorpioner. Noe som er lite morsomt
nar man ligger pa ryggen mesteparten av dagen.
Men det er klart at dette stedet
har sine fordeler. Lokalitetene er
storre, vi har mye bedre plass.
Lokalitetene er moderne, a jobbe
her er narmest som a jobbe pa
et verksted hjemme.

Men det var mer hyggelig der vivar for. Vi hadde det fineste stedet i hele Saqi etter var mening.
Blomster, druer og dessuten kort
vel.
Det vi ser frem til na er a ta en
~ tatting her.Behovet for denne er
stort, og vil lette arbeidet vart
betraktlig.
Sier vedlikeholdslaget, som nar
alt kommer til alt igrunnen slett
ikke virker sa deprimerte over
flyttingen.

Verlistedsavdelingens nye arbeidsplass.

Jeg vil onske de norske FN
soldatene hjertelig velkommen til
Zahle igjen. Dette sa colonel
Rafic Feghali, sjefen for Zahle
Gendarmerie til NORBATTs representant, major Per M. Olsen,
som 14. august besokte Zahle for
el se pa forholdene etter at byen i
lang tid har vaert stengt. - Jeg
fikk et positivt inntrykk og ser
ingen betenkeligheter med a
sende norske FN-soldater inn i
Zahle igjen, sa major Olsen til
Blue Beret etter turen.

Gjenapning av Zahle og
Baalbek for FN-Ola
byer i omradet. Zahles kristne
innbyggere har et helt annet
levesett og en helt annen kultur
en hva en finner i de fleste andre

libanesiske byer i omradet. Det
var tildels rent og fint i bygatene
og og syrernes beskytning sa ikke
ut til a ha gjort sa alt for store

Som de fleste kjenner til ble
Zahle, med sine 200000 kristne
innbyggere, beleiret av syrerne
tidlig i mai og ble i lang tid utsatt
for tildels harde beskytninger.
Forhandlinger resulterte i at syrerne trakk ut sine styrker og
overlot kontrollen inne i byen til
det libanesiske gendarmeri. De
har nu stasjonert 5-600 mann i
byen, men like utenfor bygrensene star syrerne pa alle viktige
innfartsveier og kontrollerer.
For de aller fleste i NORBA TT
VII blir dermed Zahle et nytt bekjennskap til tross for at det nu gar
mot slutten av kontingenten.
Byenvar riktignok,apenJor ferdsel
tidlig i kontingenten, men ikke sa
alt for mange NORBATT-soldater fikk anledning til a avlegge
byen et besok for stridighetene
braket los. Syrernes jernring
rundt byen varte i flere maneder,
men nu er altsa vare veier apne
igjen.

Og gjenapningen av Zahle betyr
etter all sannsynlighet et utvidet
velferdstilbud. Veien til fantastiske Baalbek gar nemlig gjennom Zahle og BaalbeKvar tidligere
et meget populart
ufardssted
for NORBATT-soldater. Den tidligere tempelbyen skal våre meget vakker og mange sidestiller
de fine kulturminnene
med
Akropolis i Athen. Vi tipper at
bade Zahle og Baalbek blir godt
besokt av nordmenn i tiden som
kommer ...
Bare noen Id hus

i Zahle

sentrum

har spor etter krigsskader.

Og Blue Beret vil sa gjerne anbefale et besok til Zahle. Byer)
skiller seg vesentli~ fra andre

- Ve/kammen ti/ Zah/e,
major P M O/sen

sier co/ane/ Fegheli

skade i sentrum. I det alt vesentligste var beskytningen konsentrert mot utkanten av byen.
Og Zahle er en stor handelsby
hvor en kan fa kjopt det aller
meste. Det fikk vi konstantert
gjennom en kort tur rundt i byens
hovedgate. Prisene sa ogsa ut til
a vare gunstige og dermed blir
det ikke nodvendig a dra til Beirut
eller Damaskus for a kjope gull
eller andre populi:ire varer. Det
er adskillig kortere kjoretid og
distanse til Zahle, som bare ligger
vel en times kjoretur fra NORBATT AO.

ti/ NORBA TTs represelltant,
Zah/e

Til slutt minner bataljonen om
at kjoring og besok til omradet
skal forega i henhold til BN ordre
nummer 21 som spesielt omhandler dette forholdet.

er en by med europeisk

preg. Her

/i' a

h ovedga ten.

I

- Det er burker o~ forstelinjes
vedlikehold det svart
ofte
svikter pa, forteller NORMAINTCOY-sjefen, oblt Odd Sundland,
som i disse dager er godt igang
med a omlegge endel av rutinene
nar det gjelder preventivt arbeide
for a bedre vedlikeholdet av
UNIFlls kjoretoyer.
- Tidligere sendte vi ut inspeksjonslag en gang i lopet av den
tiden hver enkel bataljon
her,
fortsetter Sundland.
- Det
har blitt en masse
fine rapporter, men det har ofte
skortet pa praktiske resultater.
Og nettopp fra den praktiske
siden ma problemet angripes
dersom vi skal skape en reell
bedring pa kjoretoysektoren.
Mange av bataljonene som ankommer libanon far utdelt kjoretoyer de ikke er kjent med. Resultatet er at biler blir tauet inn pa
grunn av sikringer som er gatt
eller flate batterier. Eller at en
usynkronisert gearkasse blir betegnet som odelagt.

- Vi har nu fatt Naqoura med pa
et program hvor vi i bataljonens
forste dager her nede sender over
et instruksjonsteam. Dette teamet besta r av ni mann. To instruerer sjaforer, to redegjor for
1. linjes vedlikehold, en mann for
vedlikehold av generatorer, en for
samband og en for observasjonsutstyr. Denne gjengen instruerer i UNIFil-prosedyrer og ellers i
generell matriellkjennskap. Men
de har ogsa en dobbel funksjon;
nemlig a gjore de aktuelle brukere kjent med vart personell, Slik
at det blir etablert en kontakt bakover fra dem til oss. Det foreligger sa mange direktiver og regler
at kontakten personene i mellom
har lett for a forsvinne. Pa denne
maten oppstar det lett mistro og
skepsis, ikke minst dette vil vi
prove a komme til livs.
- Det er NORMAINTOCYs egne
folk som star for denne instruksjonsgruppen'?
- Da vi har mer enn nok a gjore
hadde vi hapet pa a fa et lag

NYI1ETER FRA TIB~I~E

NORMAINT COY har
sitt a stri med
at man Skal bli kjent med hverandre og situasjonen. Bare pa
dette korte motet ble det oppklart
en rekke m isforstaelser, det ble
gitt mye nodvendig informasjon
og ikke minst, man larte hverandre a kjenne. Noe som i UNIFIlsammenheng er absolutt noovendig.

utenfra. Men for oyeblikket er
dette mlir eller mindre lose planer, og i den forste bataljonen vi
I
har forsakt dette prosjektet,
NIBA TT, har vi benyttet vare
egne folk.
Det hadde seg slik at da BB var
innom Tibnine skulle det holdes
et mote i NIBA TT hvor instruksjonsteamet, som nettop for forste gang hadde vart i ildlinjen,
skulle taes opp til diskusjon.
Og det kom pa dette motet klart
frem at tilbudet om en instruksjonsgjeng sa absolutt er et pre
for alle. parter. Og ikke minst-for

Etter
at
instruktorgruppen
hadde gjort seg ferdig i NIBATT
sto NEPBATT pa programmet,
og for a se hvordan instruksjonen
fungerer i praksis avla vi et bes6k
i en av gruppens instruksjonstimer.

------ - --- - -,-_._---_._---- -~--------------------------------------_.--..----,---,_.-_-,-~_.-.~~"""'

I NEPBATT traff BB sersjant
Wennewold
i
gang
med
NORMAINTCOYs nye prosjekt.
Wennevolds oppga'Æ er a instruere de forskjellige bataljonene
i bruken av UNIFlls radarsystem.
- Har du noe a lare bort nar det
gjelder disse radarne Wennevold?
'
- Svart mye, beklagelig nok.
Situasjonen er den at i bataljonen
gar disse radarne inn som prioritert utstyr, men hittil er det bare
to
som
har
brukt
dem,
NORBATT og DUTCHBA TT. De
andre har hatt dette meget effektive hjelpemiddelet stuet bort pa
Iet lager da de ikke har kjent til
bruken av det. Na vil de lare
bruken i lopet av et par dager, litt
instruksjon er alt som skal til.
Nesten utrolig at dette ikke er
blitt gjort for.

NORMAINTCOYs instruksjonsteam har svart mye for

.
mening angaende Instruksjon
og nodvendigheten av denne.

vesentlig grad for oss. Nepalesere vil ogsa bli i stand til a instruere den neste nepalske batal- Det er en meget fin ting at jonen som kommer hvordan de
dette na har kommet i gang. Be- skal bruke utstyret, noe som behovet. for disse radarne er stort, tyr at de vil fa glede av dette fra
og at vi na blir i stand til a benytte f6rste stund.
dem i tjenesten vil lette arbeidet i

seg

SPREK.E
KARER
Spreke karer - det er en betegnelse som er dekkende for
loytnantene Holm og Hoyden i
NORBA TT. De har nemlig i lopet
av aret tatt idrettsmerket for 16.
gang og er dermed kvalifisert for
Norges Idrettsforbunds Idrettsmerkestatuett.

Dette er den andre bataljonen
jeg besoker, har vart i NIBATT
egsa, og ved siden av a instruere i
bruk av prsonellradar har jeg undervist i bruk av lyskastere, ogsa
her er det et stort behov. Behovet
for veiledning gjor seg gjeldene
bade pa bruker - og vedlikeholdsiden. Gar utstyr i stykker blir det
liggende fordi folk ikke vet hvor
de skal sende det.
NEPBATTs materielloffiser var
tilstede og fulgte med interesse
instruksjonen. Vi spurte om hans

..

Sjersjant Wennevo/d fra Tibnine insruerer personell fra NEPBATT
av personellradar.

i bruk

Den fine og hoythengende statuetten ble tildelt de to under en
fest pa befalsmessa for en tid
siden. Det var oberst Heggestad
som sto for utdelingen til de to
stolte statuettvinnerne.

UNIFIL House- VartBindeledd i Beirut
Gjennom UNIFIL HOUSE holder
UNIFIL kontakt med de libanesiske myndigheter, ved siden av
en rekke andre nbdvendige saker. Lederen for huset, greske
Emmanuel Tsoumbarakis,
er
daglig i kontakt med institusjoner
som vannverket, EI-verket, utenriksdepartementet og tolletaten.

Emmanuel Tsoumbarakis,

- Men dette er bare en liten del
av det arbeide jeg og de 12 andre
som arbeider her ved kontoret
steller med forteller han.
- En annen, og vel sa viktig del
av arbeidet her er kontakt med og
innkjbp fra libanesiske forretninger og bedrifter. Det er et
UNIFIL-prinsipp a sa langt som
mulig prbve og gjbre nbdvendige
innkjbp her i landet, plassere
midler i det libanesiske marked.

•

U NIFlI.
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Det kan tilslutt nevnes at med
unntak av Tsoumbarakis selv og
hans assisten so m kommer fra

Heim!

Etiopia, er alt det sivile personellet i UNIFIL house fra Libanon.
Og samarbeidet mellom de si-

vile og millitare her i huset forsikrer Tsoumbarakis, er meget
godt.

Og det er ikke lite penger vi hver
maned handler for her i Beirut,
vesentlig i den bstre delen av
byen. Det dreier seg om alle tenkelige varer, som reservedel er,
mat,kjbkkenutstyr og drivstoff.
Flyplassen er ogsa en viktig del
av vart arbeidsomrade. Vi har
seks prefaber der ute, og steller
med reiser, rotasjoner osv.
Vi har mye a gjore med ILMAC
(Israel-Libanese Mixed Armistc
Commision) hvor blant annent
UNTSO inngar. Og vi tar imot
UN-personell som besbker landet, og opprettholde samarbeidet
med andre UN-organisasjoner.
Vi har ingen problemer med a fa
dagene til a ga, det er ihvertfall
sikkert.
Tsoumbarakis jobb som sjef for
UNIFIL house er hans fbrste i
FN-sammenheng. Tidligere har
han jobbet innen bankog shippingvirksomhet. Men etter to ar
her i Beirut har han ingen planer
om a slutte. Den dagen han blir
beordret herfra vil det bli for a
fortsette et annent sted forsikrer
han.

Coumbaraki~ og to av "an~ libanesiske ~ekretiirer,
Jo~ejine (T.v) og Helen.

Beau Rivage Normenns
hjem i Beirut
- Vart hotell er apent for alle,
svarer hotellets direktor Gabriel
A.Janho pa sporsmalet vi stiller
angaende
hotellets
politiske
sympatyier.

Beau Rivages

- Her bor det syrere, palestinere
og libanesere, vigjor ingen forskei!' Janho har vart di rektor her i
ett og et halvt ar. Tidligere var
han bestyrer for hotellets kasino,
men da nedgangstider og krig
satte inn ble det en temmelig
temmelig darlig
forretning.
Hotellet, som ble bygget for 16
ar siden, under Beiruts gyldne
tider inneholder 94 rom.
- Og fortsetter dir. Janho, tiltross for nedgangstidene greier vi
oss bra okonomisk. Ikke minst
grunnet var avtale med UNIFil.
Det er sarlig nordmenn og
Fra resepsjonen.
franskmenn som benytter seg av
Mange av de andre hotellene
hotellet, og selv om det tidligere
- Vi far meget gunstige priser
var et mye storre belegg fra her i Beirut har pr6vd a ta denne her?
- Narmere 60 % avslag i prisen
UNIFil, i begynnelsen hadde vi avtalen fra oss, etter at krigen
pa
rommene.og i tillegg betaler
ukentlig rundt 200 mot knappe kom har mange mattet stenge.
50 na, setter vi stor pris pa avta- Vi har, ved siden av UNIFil, ogsa dere ikke serveringsavgift pa det
len. Og erfaringene vi har med spesialavtale med MEA, og rundt dere spiser og dnkker her. For, da
nordmenn er i det alt vesentlige 75% av selskapets personell og det var vanlig at personellet
hadde en natt i Beirut il fra og
reisende bor her.
meget bra.

HVA ,HAR DU
FATT UT AV FNTJENESTEN?

NORBATT VIII.
Callander er utdannet gullsmed
med fagbrev. Da vi uttalte var
undring til at en ung mann med
gullsmedutdannelse valgte FNtjeneste i stedet for en kanskje
stabilere tilvaereise hjemme i
Norge, svarte han:

- Hvorfor kan ikke ogsa en
gullsmed ha litt eventrylyst. Jer
er ung og har lyst til a se meg
- Forskjellen pa min tidligere omkring i verden for jeg slar meg
tjeneste og den jeg har idag er til for godt. Dette far jeg en glimsom natt og dag. Jeg liker meg rende anledning til gjennom FNgodt som gevaermann og har tjenesten. Dessuten trives jeg
funnet mange nye og gode ka- utmerket. Det er det aller vikmerater, men far nu ikke saerlig tigste, slutter Bo Callander.
anledning til el komme meg rundt
i omradet. Det er det storste og
'kanskje eneste savnet. Jeg har et
berettiget hap om a komme meg
over
til
transportlaget
i

Bo Callander 3. tropp, Kp B
- Forst og fremst et godt miljb
og et glimrende kameratskap.
Dessuten liker jeg meg godt - sa
godt at jeg haper pa et positivt
svar pa min rekap-soknad.
Bo Callander tjenestegjorde i
den sjette norske FN-kontingenten og var da sjafor i Naqoura og
Tibnine. Nu er han imidlertid gevaermann og vi traff han hoyt til
fjells pa 4- 14 B.

direkt6r

Gabriel A. Janho.

permisjoner hadde vi også en
egen meny, full middag for 20
pund. Men etter at hi-Jacingen
startet opp og forholdene i byen
ble sapass utrygge som de er i
dag har disse overnattingene tatt
slutt.
Jeg vil gjerne, siden vi na snakker sammen fa lov til a advare de
norske soldatene m.ot a ga ut om
kvelden pa usikre steder. Nattemenneskene som ferdes i Beirut
er kun ute etter a lure fra dere
pengene, det er derfor vi ikke
tillater at soldater tar med seg
besokende pa rommet.
Vi setter stor pris pa vart forhold
til UNIFil, og prove r a hjelpe og
advare sa langt vi kan. Ofte har vi
her pa hotellet lant ut penger eller
latt soldater vente til neste bes6k
med el betale regningen. Vi
onsker ikke a gjore livet surt for
dere. Men dagens Beirut er en
farlig by, og sa langt vi kan pr6ver
vi her pa hotellet a beskytte bade
dere og oss selv.

Postgangen i Beirut
Postgangen er et viktig kapittel
til det sivile flykontoret, hvor vi
av den tjenesten NORBA TTs far IpIIPrRrDosten mot kvitterinq.
postfolk utforer. Hver uke blir det Deretter far vi oppgitt ankomstrd
fem turer dit, torsdag og lordag samt nummer pa flyet vi skal
kommer SAS-maskiner
med hente post pa. Sa er det a kjbre ut
post, onsdag og fredag kommer pa flyplassen, hvor i venter til
MEA og tirsdag, vanligvis, kom- «vart fly» kommer. Postsekken e
mer
herkulesmaskinen
fra tar vi direkte fra flyets transportNorge.
bånd og kjorer sekkene over til
- Vi henter rundt f.em sekker prefaben. Der sorteres posten
med pos hver gang forteller ,som skal videre til Tibnine og
poskontorets sjef kaptein
Naqoura pluss det som gar til
personell i Beirut. En del av
- Turene vare til Beirut er ofte denne posten er allerede merket,
hektiske. VI starter i Saqi med men det ligger alltid endel innistempling og klargjoring av leve- mellom som ma sorteres ut. Og
ringslistene. Deretter kjorer vi ved at vi gjor dette unna på flydirekte til MOVCONs prefab pa plassen i stedenfor a vente til vi
flyplassen, hvor vi setter i gang er tilbake i Saqi medforer at posmed sortering av post som er gangen blir mye raskere.
ankommet med helikopter fra
- Gar det mye post til Norge?
Tibnine og Naqoura, samt MP og
MOVCON i Beirut. Denne posten
- Mengden varierer fra noen fa
stemples, og leveringslistene
suppleres. Deretter kjorer vi bort c:ekker tillastebillass. Sist onsdaq

sendte vi for eksempel avgare 25
kubikkmeter, folk sender som

Beirut flyp/uss

gale na den siste tiden de er her
nede.

er ct al' arbeidsstedene

for

NVRBATTs

postkontor.

Beiru t- veteraner
Tre norske soldater og to offiserer arbeider ved MOVCON i
Beirut. Og de to soldatene, Age
Rode og Ove Holm, kan trygt
kalle seg Beirut-eksperter. ROde
har vart fem kontingenter i
UNIFIL, hvorav tre i Beirut. Holm
kan se tilbake pa fire kontingenter, alle i MOVKON, Beirut.

J

- Og hva er det som gjor tjenesten sa attraktiv her i Beirut?
- Vel, det er fine dager vi har her
forteller Rode.

Sammenlignet
med
NORBA TT er det ren ferie.
Jobben var bestar av a ta imot
helikipterflightene, herken og a
stelle med flyfrakt. Det er et variert arbeide, vi har bra med fritid
og stort sett fri i helgene.
- Blir det mye ut pa byen med
de andre her fra MOVCON?
- Noe blir det jo. Et par gangaer i
uken er det ut a spise, VI lever pa
kostore og blir lei var egen mat i
lengden. Men det skjer ikke sa

Korp. Riide (i midten)

En al' /Hoveo!\'s

oppga l'er er å Ja ned helikoptrene

på flyplasscn

i Beiru t.

Ilje/per en passasjer

mye i tSelrut na mer. Etter at
stridighetene startet opp I apnl
har nattelivet nesten forsvunnet
sammenlignet med det det var
for. En annen ting er at vi ikke har
noen bil til disp lenger. For hadde
vi tjenestebil. Men bruken av
denne fikk en bra slutt etter at
hi-jacingen tok til i febrUi'lr. Og da
vi tross alt ligger ganske langt
unna sentrum blir det forholdSVIS
mange penger som gar i drosje
hvis man skal ut en tur. Og det er
OK a vare her pa UNIFI~ house

pa med se/en.

ogsa, vi har god kontakt med de
to norske MP-soldatene som
holder til her, og med de norske
offiserene. Med de andre har vi
ikke den helt store kontakten, vi
prater sammen nar vi treffes
men stort sett blir det med det.
Fredagene tar vi gjerne en tur
innim den amerikanske ambassaden, der treffer vi mennesker i
et internasjonalt miljo, og noen
jenter ogsa Innimellom.

MED SEi~LVPRODUSERT

VARMTVANN
- Og
varmt?
I radio UNIFIL har gutta na fatt
seg varmet vann ved hjelp av solenergi. Bak prosjektet finner vi
Arthur Meek, som i de site tre
manedene har hatt som hobby a
finne frem til en mate a fa varmet
opp vann pa uten tidkrevende
oppfyri ngssystemer.

- Det er viktig a ha ett ell~r
annet- a stelle med her nede. A
ga uvi rksom i seks m aneder forer
bare til brakkesyke, man ma ta
initiativ a finne no interessere
seg for.

e

Konstruksjonen som skaffer radio UNIFIL et kjaerkomment ti/skudd
av varml"ann

verse andre deler er innkjapt over eksempel, den rommer forresten na
store deler av Libanon. Taken for 30 liter.

- Tok det deg lang tid a komme
frem til dette systemet?
- Jeg provde meg frem med
flere forskjellige metoder fOr jeg
kom frem til dette. Og da det
forela i teorien tok det ytterligere
en maned for jeg var ferdig med
arbeidet. For det a skaffe de forskellige komponentene var ikkE
sa lett. Kjopte lim pa Cypros,"
kobber ror i Israel, slanger og di-

skikkelig

Sier Meek, som forelopig ikke
gar med planer om videre utbygging. Men hvem vet? For som
han sier:

- Jeg intresserer meg for alternative energimetoder, og kjenner
litt til prinsippene rundt solen
som energikilde. Det avgjorende
stotet til ideen kom under et besak pa Cypros. Der har de fleste
hus en eller annen form for dette
systemet.

- Utfra teorien om at varmt
vann er lettere enn kaldt vann.
Du har denne tanken, hvorfra
vannet sirkulerer gjennom en
solfanger. Solfangeren er en
kasse med en glassplate over den
apne siden. Inni er kassen svartmalt, isolert med isopor og har et
kobberror med sik-sakform som
vannet blir fort gjennom. Ettersom vannet blir varmet opp vil
det flyte oppa det kalde i tanken,
det kalde vil stadig ga gjennom
uttaket i tankens bunn og soltangeren. Nar varmtvann tappes
skjer det ved at jeg apner en kran
og forer kaldt vann ved hjelp av
en slange som gar rundt 2/3 ned
i tanken, det varme vannet vil da
bli presset ut.

blir

- Temperaturen
inni kassen
kommer vel oppimot 100 grader.
Det blir ihvertfall sa varmt at isoporen har smeltet flere steder. Og
vannet blir varmt nok, til det vi
bruker det til.

- Ja, for det er jo irriterende a
skulle begynne a fyre bare for a
vaske opp eller legge i blot noen
klar, slar Meek fast.

- Hvordan fungerer det egentlig?

vannet

I

I

I

I "'"
Viktig d ha noe d stelle med, mener Meek
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