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UNIFil-sjefen

på

medaljeparaden

:

NORGE KAN VAERE
STOLT AV NORBATT IX.
Under NORBATTs medaljeparade
den
16. august
holdt
sjefen
for
UNIFil,
generalløytnant
William
Callaghan denne talen
som vi her gjengir
i sin
helhet:
Ael rede gjester,
kontingentsjefer,
bataijonsjefer,
representanter
for de lokale
myndigheter,
offiserer
og mannskaper
ved
NORBATT
IX, Mine
damer
og
herrer:
Det er en glede for meg å vaere
tilstede
her idag. Som representant
for
de Forente Nasjoners
generalsekretaer
er jeg her for å overrekke dere UNIFIlmedaljen
som
et
uttrykk
for
FNs
anerkjennelse.
Dere kan vaere
meget
stolte
over
å ha fått
anerkjennelse
for
å ha
tjenestegjort
i en de vanskeligste
og
mest utfordrende
fredsbevarende
operasjoner som noen gang er iverksatt
i de
Forente Nasjoners historie.
Siden NORBATTS ansvarsområde
ligger
atskilt
fra
resten
av
UNIFlls
operasjonsområde,
blir selvfØlgelig
både
de
operative
og
forsyningsmessige
oppgavene
vanskeligere.
Dette
ble
sterkt
understreket
under
invasjonen
i Libanon tidligere
i sommer. De fremrykkende styrkene
måtte operere innen
NORBATTs
ansvarsområde,
noe
som
resulterte
i at NORBA TTs posisjoner
ble mål i de påfølgende
artilleriduellene. Dere forsvarte
imidlertid
posisjonene og takk'et vaere deres profesjonelle
dyktighet,
mot
og utfØrelse
av oppgaven, forble
NORBATT ansvarsområde
intakt. For dette vil jeg gjerne berømme
bataljonens ledelse for utmerket
ledelse
av avdelingen.
Det er med sorg vi i dag minnes
menig Erling Robert Ekrheim som falt
under
invasjonen.
Hans bidrag
til' å
løse denne
vanskelige
oppgaven
vil
aldri bli glemt. Til hans familie i Norge
vil jeg uttrykke min dypeste medfØlelse.
Fred vaere med hans minne.
I invasjonens
første
dager var det
enkelte som kritiserte
UNIFil for at de
ikke stoppet den massive invasjonen av
store militap-re
styrker.
Kritikken
for009 da sakens realiteter
ble
stummet
kjent.
Men dessverre
er mentaliteten
slik i
dette området
meste
umulig

at
a

det er på det naermarkedsfØre
en ide

forsta
deres problemer
og tilby
hjelp
der det er mulig. Det er ogsa mange
libanesere
som har kommet tilbake
til
eller søkt tilflukt
i det norske ansvarscmradet.
De er
hjertelig
velkomne.
Forklar for dem at UNIFil er i Libanon
pa uttrykkelig
anmodning fra' de lovlige
myndigheter
i Libanon, og at vart mal
ei' a bidra til a gjennopprette
den libanesiske regjerings
suverenitet.
Libanon
kan ikke
bli
reddet
av enda flere
illegitime,
udisiplinerte
bevaepnede
grupper som kjemper for den ene eller
cmnen interesse.
Libanon har i sannhet
hatt nok av disse nytteløse
forsØkene.
Tiden er na inne til a la legitimiteten
fa en sjanse og til det trenger det
libanesiske
folk ubetinget
hjelp.
De forente
Nasjoners fredsbevarende
virksomhet
har lykkes
mange steder
i verden, og den vil og sa lykkes
Libanon. Dere, personellet
i NORBATT,
har gitt et viktig bidrag i den retning.
NORBATTS
forhold
til
sivilbefolk-

i

uten
a understreke
gevaerild.
I den tiden UNIFil

poengene
har eksistert

den spilt en stor rolle
er et faktum at UNIFil

med
har

i Libanon. Det
ved sitt naer-

i å
vaer har hindret storre uroligheter
bryte ut i de fire arene vi har vaert
her, til tross for mangel på samarbeid
fra de partene som er involvert
i konflikten.
Og samarbeid er nØdvendig for
enhver
fredsbevarende
misjon,
og var
kanskje .enda mer pakrevet for UNIFIL
for a kontrollere
konflikten.
Desverre

er na resultatene
apenbare for enhver.
Helt fra første
dag ble UNIFIL angrepet,
fysisk
og verbalt,
hver gang
vare fredsbevarende
anstrengelser
ikke
passet
partenes
selviske,
begrensede
interesser.
Idag er vi fra tid til annen
vi due til patetiske
og amatØrmessige
forsØk pa a bringe UNIFIL i miskreditt
nar det gjelder
de resultater
institusjonen
har
oppnadd
gjennom
disse
4 arene. Dette er blitt gjort bla. gjennom massemediene,
og som man har
erfart her i NORBATT, ved truseler
og
utpressing
av den lokale sivilbefolkning.
Med henblikk pa dette faktum er det
av stor
viktighet
at alt personell
r~ORBATT gjor sitt til a bevare det gode
forhold
til
befolkningen
i omradet,

i

ningen har vaert meget
god, og har
hatt ingen liten betydning
for UNIFlls
fremgang.
Jeg vil gjerne uttrykke
min
anerkjennelse
til
NORBATT
for
den
store hjelp de har ydet til den sivile
befolkning
pa det humanitaere
plan.
Jeg vil gjerne ogsa rette en takk til
den norske regjering
for dens bidrag.
Jeg er overbevist om det blir satt
meget stor pris pa av befolkningen
her
i omradet.
Personlig
vil jeg gjerne
gi uttrykk
for
min
beundring
for
sjefen
for
NORBATT,
oberst
Rolf
Stein.
Hans
initiativ
og gode lederskap
har gjort
NORBATT
IX til
en ytterst
effektiv
bataljon.
Jeg vil og sa gi hønnyr til
avdel ingens nestkommanderende,
oberstloytnant
Svein
Pedersen,
og forøvrig
til alt personell
ved bataljonen,
offiserel',
underoffiserer
og menige,
for
deres tjeneste.
Jeg vil ogsa gi honnør til sjefen for
den
norske
kontingenten
i Libanon,
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oberst O.C. Englund og alle andre offiserer og mannskaper ved UNIFILs
hovedkvarter
i Naqoura' for deres
verdifulle innsats, en innsats som den
norske regjering, det norske forsvar og
det norske folk har all mulig aere av.
Jeg vil ogsa benytte anledningen til
a yttrykke UNIFILs varmeste, anerkjennelse til, vare kolleger, den libanesiske
haer, gen'darmeriet, de lokale samfunn,
mouchtarene og alle libanesiske innbyggere i NORBATTs ansvarsomrade, for
all den hjelp dere har ydet hittil. Vi
kommer fortsatt til a regne med deres
hjelp, samarbeid og vennskap.
Til alt personell i NORBATT vil jeg
Ønske all mulig fortsatt fremgang i
deres anstrengelser og jeg haper dere
vil se pa denne medaljen dere mottar
i dag og huske med stolthet deres
tjeneste for fredens sak : Midt-Østen.
Det har vaert en fornØyelse a ha dere under min kommando. Lykke til og
Gud velsigne dere.

G[EDESPREDERE-P~
KJØKKEN FRONTEN.

En medaljeparade er alltid en stor
begivenhet i NORBATT. Nar det er
blitt til en slik festaag, har vi en
mistanke om at det for en ikke liten
del skyldes at da disker kjØkkensjefen,
kaptein Niels Bjørnstad og hans stab
opp med litt av et festbord, bestaende
av bl.a. en hel del heilnorske delikatesser sasom fenalar, spekeskinke, rØkelaks etc. etc.
Menyen for aftens, eller det store
medaljeparadekoldtbord, ser slik ut:
Spaghetti m/kjØttsause
Spekeskinke
Fenalar
SalamipØlse
RØket ørret
Norsk Kaviar
Gudbrandsdalsost
Helstekt svinestek
Roastbeef
Eggerøre
Potetsalat -,italiensk salat
Sursild
Dansk Cheddar ost
Frisk salat, tomater, agurker
FlatbrØd
KnekkebrØd
Ass'ortert frukt
Kaffe

Melk
Øl

Ikke smatterier pa en gang. Og nt\r
vi ogsa hører at BjØrnstad og hans
medhjelpere ogsa stelte istand et lignende
koldtbord for innbudte gjester i offisersmessen til lunsj, sa ma en lure pa
hvordan han far tid og energi til alt
sammen. Riktignok understreker han
selv at han har interesserte og dyktige
medhjelpere, men et gammelt ord sier,
at som herren, sa hans tjenere. Sa at
BjØrnstad har gatt foran med et godt
ekesempel og har trukket mesteparten
av lasset er vel ikke for sterkt sagt.
Som et lite ekspempel pa Bjørnstads
innstilling til oppgaven, kan nevnes at
han han utsatte en allerede innvilget
permisjon for a vaere tilstede og stelle
istand til medaljeparaden og' dermed
bidra til at dagen ble den festdagen
den ble.

Nar medaljeparaden ble en slik festdag som den ble, sa skyldes det ikke minst kaptein Niels
Kapteinen er her flankert av sine mange og dyktige medhjelpere på kj.kkenet i Ebel es Saqi.

NORBATT IX's
medalje parade på
Steinrnyra stadion den 16. august, ble
noe aven
festforestilling
og vil gå
over i historien som en meget velregissert og prikkfritt avviklet medaljeparade som betegnet en av de absolutte
høydepunkter i NORBATT IX.
For å få FN-medaljen må en som
kjent har utfort
minst 3 måneders
tilfredstillende
FN-tjeneste, og bataljonen har, ifølge sjefen for UNIFil,
generalløytnant William Callaghan, gjort
en meget tilfredsstillende
innsats såvel
under invasjonen som i tiden etterpa.
Generalen berømmet bataljonsledeisen
og det Øvrige personell for vel utfØrt
tjeneste så langt og takket for inneatsen. Vi henviser forovrig til generalens tale pa medaljeparaden som er
gjengitt i sin helhet på annet sted
bladet.
Det er mange detaljer som skal stemme,
og mange biter som skal falle pa plass
i puslespillet for at en medaljeparade
skal komme vel i havn, og det involverte
personellet hadde gjort en utmerket
jobb. Ikke noe klikket, og de 80-90
gjestene fra UNIFlls hovedkvarter, de

Dagen for Medaljeparaden ble apnet
med at batalsjonssjefen, oberst Rolf
Stein, la ned blomster på minnesmerket
til Jarle Warberg som ble drept i en
aksjon den 18. april 1979, og på stedet
hvor Erling Robert Ekrheim ble drept
under invasjonen i juni. Han holdt også
en kort minnetale på begge stedene,
og minnet om hva disse karene hadde
ofret i fredens tjeneste.

i

forskjellige bataljonene i UNIFil AO og
representanter for de lokale sivile og
militaere
myndigheter
var da også
fornøyd med og imponert over det de
fikk se.

~
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Fast og flytende føde er en ikke
uvesentlig del av arrangementet på en
slik dag som naermst kan sammenlignes med en slags bataljonens 17. mai.
Og kaptein BjØrnstad og hans menn
sviktet ikke denne gangen heller. En
imponerende meny som for en stor del
sesto av heilnorske spesialiteter som
fenalår, rØkelaks, spekeskinke osv. falt
tydeligvis i såvel gjestenes smak som
mannskapenes.
Hva er det så man' feirer på en slik
medaljeparade ? Jo at hele NORBATT
blir tildelt UNIFil-medaljen som et egn
på at man har tilbragt et halvt år i
fredens tjeneste. Kanskje betyr denne
medaljen ekstra mye for karene denne
kontingenten som har fått oppleve på
kroppen at fred ikke er noen selvfølgelighet, og derfor kanskje bedre enn
de fleste er i stand til å verdsette
freden.
Medaljeparaden ble
alle fall en
verdig minnestund og et minne for
livet for de fleste av dem som var
tilstede.
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Medalje-paradedagen ble innledet ved
at bataljonssjefen, oberst Rolf Stein, la
ned krans på minnestotten over Jarle
Warberg som ble drept i aksjon den
18. april 1979,

Stor sokning til NORBATT X:

460 REKAPPs0KNADER
OG
1.000 I NORGE SKAPER FA
REKR UTTERIN GSPROBLEM

ER.

i

Krigen
Libanon med de dertil
hørende usikre fremtidsutsiktene
for
UNIFIL har tydeligvis ikke lagt noen
demper pa interessen for a tjenestegjøre i de norske avdelingene i UNIFIL.
Hjemme i Norge har vel 1.000 befal
og korporaler/menige
søkt tjeneste
ved en eventuell NORBATT X, og her
i Libanon har 450 av de vel 800 tjenestegjørende
i
NORCON,
altsa
i
NORBATT, NORMAINT-COY og den
norske seksjonen ved UNIFILs hovedkvarter i Naqoura, sØkt rekapp. Det er
altsa ikke noe a si pa interessen
hverken hjemme i Norge eller her
Libanon.
I Norge er det ca. 300 befal og vel
700 korporaler/menige
som har søkt
tjeneste i Libanon som avløsning av
den 9. kontingenten som na tjenestegjor, kan kaptein Goren Johnsen
ved FN-kontoret pa Onsrud fortelle.
Men han regner med at det kommer
ytterligere søknader. Riktignok er søknadsfristen gatt ut for noen dager

i

siden, men den fristen gjelder den dato
søknaden skal vaere rulleførende avdeling i hende. Det kan altsa komme
ikke sa rent fa i tillegg, slik at det
tydeligvis ikke vil komme til a by pa
problemer a fa fylt opp en eventuelt
ny kontingent.
- Det ser altsa ikke ut til at urolighetene her nede har minsket interessen
for tjenestegjØring i Libanon ?
- Det ser ikke slik ut. Interessen
denne gangen er i alle fall minst like
stor som tidligere, og jeg tror ikke det
vil komme til a by pa problemer a fa
satt opp en ny kontingent til Libanon.
- Mange nye folk eller tidligere
FN-personell ?
- Det er begge deler, men savidt
jeg kan se ved et mer overfladisk
overblikk er det nok kanskje denne
gangen flere gjengangere enn tidligere.
Og det kan jo tyde pa at karene liker
tjenesten i Libanon.
- Stor rekapprosent i X'ern?
- Det skal jeg ikke ha sagt noe om
forelØpig, men det er jo sa mange ting
som spiller inn. BLa. kan det jo komme
pa tale med en viss organisasjonsendring i en eventuell kontingent X, og
det kan kanskje bety at det er større
behov for kontinuitet
i avdelingene,

altsa et storre innslag av rekappere.
I innevaerende kontingent er rekapprosenten ca. 14. Neste gang kan den
altsa komme til a bli hØyere.
Men selv om rekappprosenten blir
høyere vil det nok likevel bli mange
som ikke fa sin søknad imotekommet.
I NORBATT har mer enn 50 prosent
sokt rekapp, og for aen norske kontingenten som helhet er tallet enda
hoyere.
I NORBATT har som nevnt 62 befal
og 292 korporaler /meninge søkt rekapp,
tilsammen 354. I NORMAINTCOY har
22 befal og 69 korporaler/menige srJkt
om rekapp aven samlet styrke pa 148.
Her har altsa over 60 prosent av personellet søkt rekapp. I den norske
kontingenten ved UNIFILs hovedkvarter
i Naqoura har tilsammen 22 av personellet, altsa
overkant av 50 prosent,
søkt om rekapp.

i

I skrivende stund er det enna helt
pa det uvisse hva det blir til med en
eventuell NORBATT X. Men ett er i
alle fall sikkert:
Dersom det blir
aktuelt a sette opp en nye kontingent
vil det i alle fall ikke bli vanskelig a
fylle rekkene. Krig eller ikke krig:
Libanontjeneste er tydel igvis populaert.

Hverken Tor Gangstad fra Steinkjer eller Sigve Vallentinsen fra Sandneshar sf)kt rekapp denne gangen, men eneste
grunnen til at de ikke har gjort det er at de allerede er rekappere, og regnet med at· de ikke ville fa likevel. Men det
skulle ikke vaere oss i mot a vaere her nede et halvt ar til, sier de.

BLOMSTERINGENI0REN
I NORMAINTCOY.
Alle i verkstedkompaniet vet hvem
han er. Men få vet at han heter Jawad
Hantoush. Han er 48 år gammel, og
kanskje ingen visste at han har en lang,
spennende, dramatisk og trist historie
å fortelle om seg selv. Med Nasja som
mellommann fra arabisk til engelsk,
forteller-han
sin historie slik:
- Jeg er fra Irak, fra en by som
heter Kadissa. Jeg har arbeidet i det
offentlige vanningsverk der i 28 ar.
De siste ara som direktor for en avlDeling
med ca. 70 pa kontoret og 500
arbeidere ute på anlegget. Vi tar vann
fra to store elver, Digla og Forat, og
leder det i rør ut pa markene.
Jeg hadde en god og trivelig jobb.
essuten eier jeg privat flere butikker:
kolonialbutikker,
møbelbutikker,
parfymeri og frisorsalQng.
Og jeg har
4 bolighus.
Men i Irak var det likevel en ting
feil med meg: Jeg ville ikke støtte det
ledende. partiet i Irak. Ett år fikk jeg ti
oppfordringer, dels med dårlig skjulte
trusler, om å slutte meg til. Til sist
møtte jeg på et møte, men fant deretter
stadig på nye unnskyldninger for ikke
a komme pa flere. Jeg ble mistenkt for
ti
vaere Khomeinisympatisør,
og ble
bedt om å frasi meg sympati med han.
Det ville jeg ikke, jeg kjente jo ikke
mannen og hva han sto for. Jeg ville
i det hele ikke engasjere meg i politikken.
En dag vi satt og spiste hjemme,
h"rte vi stemmer og støy utenfor. De
kom og tok meg med til politistasjonen.
Derfra brakte de meg, sammen med
16 andre, til grensa mot Iran, og
anske enkelt bare jagde oss ut i
ørkenen.
Etter tre dager uten vått eller tørt,
møtte vi en buss med iranere. Vi bad
tynt om vann og mat, men de forstod
oss ikke. De tok oss inn i en trang dal,
med stupbratte fjell på begge sider, og
der måtte vi vaere natta over. Vi
gravde ned de pengene vi hadde fått
med oss, da vi var redde for at de ville
rane oss om de oppdaget at vi hadde
penger.
- Fikk dere ikke mat og vann da?
- Jo, litt. Deretter tok de oss opp
på et hoyt fjell, og der fikk vi gitt
signal til noen militaere overvåkningshelikopter. Etter en del om og men tok
disse oss med til en by som heter
Ilaam. Her fikk vi mat og drikke, og ble
tatt til undersØkelse, og til forhør. De
tok pengene våre, men vi fikk kvittering.

Fra Ilaam ble vi så sendt til en stor
leir med internerte irakere, som var
kommet over grensa av samme grunn
som jeg. Det var vesentlig rike og innflytelsesrike
personer som ble jaget
fra landet på denne måten.
Fra denne leiren fikk jeg kontakt
med min bror, som var kommet til
Iran fire måneder tidligere.
Og med
hans hjelp fikk jeg komme til Teheran.
Der fikk jeg arbeide som handelsmann,
og var der i 13måneder.
- Men hva med kona di, og de fem
barna deres?
- Det var jo det som var sa vanskelig i denne tiden, uvissheten og
savnet. En av de 16 jeg var sammen
med da vi qle jaget over grensa, hadde
en bror som studerte i Tyskland. Via
denne studenten fikk jeg sendt brev
hjem, og fikk brev tilbake samme veg.
Jeg måtte skrive at jeg var i Tyskland,
så de ikke skulle legge press på familien ved at jeg var i Iran. Jeg ba henne
dra til Damaskus, og dro selv dit.
Skuffelsen var stor, da jeg ikke møtte
henne der.

- Men kunne du ikke fa kontakt på
noen måte?
- Jeg prØvde å ringe-hjem, men uten
hell. Så dro jeg til Beirut, og derfra til
Tibnine.
- Hvorfor akkurat til Tibnine?
- Kona mi er herfra, og familien
hennes bor her. Ved hjelp av hennes
familie, lyktes det til slutt a fa kona
og barna over hit, og nå har vi vaert
samlet her i ett år.
- Hvor lenge gikk det fra du ble
tatt, til dere var samlet her i Tibnine?
- 9 maneder.
- Hva med alle eiendommene dine
Iran?
- Det var jo bare småtterier vi fikk
med over hit. Eiendommene mine er
det na staten som har. Dersom jeg
fØrst far lov til å komme tilbake. kan
det jo godt vaere at jeg får dem igjen.
Jeg har ogsa penger i bank i Irak. Her
i Tibnine er det ikke sa rart stilt. Familien til kona mi har hjulpet oss. Og nå
prøver vi a klare oss med de 1600
Ub-pund jeg tjener i måneden her i
leiren.
- Hvordan trives du her i Camp
Scorpion?
- Jeg har det sa bra som jeg kan
her. De norske er snille med meg, og
respekterer meg. Det er jeg glad for.
Men du vet jeg kan jo ikke la vaere
å tenke på at det har vaert litt aven
forandring til det verre i min situasjon.
For var jeg vann- ingeniØr, og na er
jeg vannemann, sier Hantoush, og ler
selvironisk.
- Lengter du tilbake til Irak?
- Ja, det er klart jeg gjør. Jeg hØrer
nyheter hver dag fra Irak. Og dagen
etterat nytt styre har overtatt, er jeg
på veg hjem med hele mitt hus? Jeg
tror den krigen som na pågar i Basraamområdet er viktig.
Dersom Irak taper her, blir det nok
forandringer 'som gjor det lettere for
meg a kunne vende tilbake.
Da er det takk for meg til Normaintcoy! Med gode minner herfra, men
med lett hjerte hjem til Irak.
Sier mr. Hantoush. Som var vant til
å vanne store deler av Iraks jordbruksland, men som nå vanner blomster
i Camp Scorpion.

Dagfinn Haakonsen ble dagens mann
da
NORBATT IXs
"Steinmyra-cup"
ble avsluttet med finale mandag 26
juli.
MP-korporalen satte inn stabstroppens 2 mal i den spennende kampen
mot mek. troppen, og avgjorde dermed
finaleoppgjoret. 2-0 endte altsa finalekampen, og selv om mek. troppens
spillere gjennomførte en god kamp var
det fortjent at seieren havnet
stabstroppen.
FØrste omgang hadde mek. troppens
keeper mer enn nok a gjøre, men det

i

ble med det ene malet. Tidlig i omgangen satte Haakonsen innsiden til et
frispark fra ska vinkel, og dermed I-o.
Dette ble en riktig "kalddusj" for mek.
troppen og laget ble presset over pa
defensiven .Sjt. Knut Bakken i stabstroppens mal hadde en noksa rolig
forsteomgang, selv om det ved 2-3 an·
ledninger var naer ved utligning. Men
sett under ett hadde stabstroppen et
klart overtak for pausen. I-o ledelsen
var kanskje i det minste laget etter
spill og sjanser for sidebyttet.

Vinnerlaget foran og den tapende finalist - mek. troppen - bak. Foran fra venstre: Tom Olsen, Steinar Larsen, Morten,
Trippestad, Terje Kristiansen, Oddvin Vatlestad, Knut Bakken og Dagfinn Haakonsen.

}

Det var tydelig at mek. troppens lagleder hadde hvisket noen alvorsord i
ørene pa sine spillere i pausen, for etter
sidebyttet jevnet kampen seg betydelig
ut, og mek. troppen hadde flere farlige
sjanser. Andreomgangen ble langt jevnere enn den første, men da maIscoreren fra forste omgang Dagfinn
Haakonsen atter var frampa med
"go foten" et stykke ut i andre omgang
var i realiteten det hele avgjort. Klokka
var pa stabs-troppens side, og det
lyktes ikke for mek. troppens spillere
a redusere eller utligne stabstroppens
ledelse.
Det var stor jubel i stabs-troppen da
dommerens flØyte gikk for full tid, og
at seieren i "Steinmyra-cup"
gikk til
1et rette laget var og er nok de
fleste
enige om. Stabstroppens
lag
bestar aven
rekke gode spillere, og
i finalen ble det vist mye godt spill.
o.gså mek. troppens lag har sa avgjort
runn til a vaere fornøyd med sitt
dpill, selv om det "bare" holdt til 2.
plass denne gang.
Deltakelsen i "Steinmyra-cup"
hvor
lag deltok, viser at det er stor interesse for fotball rundt omkring i
avdelingene. At spillet ikke alltid var
av lika god kvalitet far sa vaere. o.g
som det sa fint heter: det viktigste er
ikke a vinne men a delta.
Nedenfor bringer vi fullstendig resultatliste over kampene som ble spilt i
No.RBATT IXs "Steinmyra-cup".
Vedlikeholdslaget-1 tro Kp B
1-2
Mek. troppen-1 tro Kp A
2-1
Sambo tr.-2 tro Kp B
0-3
Hundetr.-Bn. staben
3-1
Kp stab Kp A-Kp stab Kp B
5-0
i. tr-3 tro Kp B
0-3
fransporten-Stabstroppen
1-3
2 tro Kp A-Saniteten
2-1
Andre runde
2 tro Kp A,Stabstroppen
1-9
ek. troppen-2 tro Kp B
2-1
",p stab Kp A-3 tro Kp B
0-2
Hundetr.-1 tro Kp B
1-2
Semifinaler
1 tro Kp B-Stabstroppen
2-5
Mek. troppen.3 tro Kp B
2-1
Kampen om bronse
plassen mia?
unper mer pasitur sum jumbefinale.
1 tro Kp B-3 tro Kp B
1-0
Finale
Stabstroppen-Mek. troppen
2-0
IEEo.81cmo.o.O

Oddvin

Vatlestad

sender i vei et skudd mot mek. troppens mal.

Det ble kjempet godt fra begge lags side under finaleoppgjoret

pa Steinmyra.

VIKTIG
HUMANIT AERARBEID

UNIFILs Humanitarian
officer
oberst
Cross og Larsson fra UNICEF besØkte
onsdag 4. august NORBATT for a se pa
det' humanitaere
hjelpearbeidet
som utfØres
i det
norske
ansvarsomradet.
Bade oberst Cross og Larsson uttrykte
meget stor tilfredshet
med det arbeidet
som etter Israels innvasjon er gjort for
å bedre forholdene
for de sivile i vart
område.

-

Det

er

klart

at

det

humanitaere

hjelpearbeidet
har mye a si både for
motivasjon
og det at vi kan se frukter
av var tilstedevaereise
her i Libanon.
De sivile
hap gang på gang uttrykt
meget stor glede over det arbeid som
utføres
av NORBA TTs mannskap
og
maskiner,
sier
NORBATTs
humanitaeroffiser
maj. Helge Utaker.
Like etter
invasjonen
gikk
dot
humanitaere
hjelpearbeidet
først og fremst pa matog
forsyningssektoren.
Mange'
hadde
problemer
med a skaffe seg nok mat

og drikke, og det var også store behov
for parafin, sier Utaker. Men nå etter
at disse forholdene
har bedret seg er
det
i fØrste
rekke
hjelpearbeid
pa
ingeniØrsektoren
vi driver. Oberst Cross
og Larsson fikk etter en orientering
se
med sine egne øyne hva som er gjort,
og begge to ga ros for det arbeid som
er utført. Spesielt
vannkilden
vest for
Ebel es Saqi tok deres oppmerksomhet.
Vannkilden
har i are nes lØp regelrett
grodd igjen, og pi-troppens
mannskaper
har gjort en meget god jobb med a

Fra befaringen ved vannkilden. Fr.avenstre maj. Knut Aasen, UNICEFs Larsson, It. Hans Birkeland fra HØnefoss,
oberst Cross og maj. Helge Utaker fra Oslo.
Fra befaringen ved skolen i Ebel es Saqi. Fra venstre
fenr Thore Lae fra Elverum, Larssgn, maj Alf-Karstein
BjarkØY fra Honefoss, UNIFILs humani- terian officer oberst
Cross og maj Knut Aasen fra Elverum.

Pi-troppens BRØVT-gravemaskin
ferd med ei rydde opp vannkilden.

i

•

rense opp bade i bassengene og i den
lange
vanningskanalen.
Det
er
helt
klart
at oppryddingen
i denne vannkilden har stor betydning
for de sivile
som har behov for vann ti I markene i
omradet.
-

Vi er godt fornøyd med det arbeid
vi har fatt gjort ved vannkilden.
men
og sa en rekke andre poster star pa van
program.
Arbeid
med
bedring
av
Rashaya
el Foukhar
kloakkanlegget
er godt i gang, og dette anlegget
vil
bety mye for a bedre hygieneforholdone
i byen. Vi skal og sa bedre vann og
kloakkforholdene
i Hebbarie. og i fØlge
UNICEFs representant
Larsson skal det
ikke by pa problemer
med a fa pengebevilling
til dette prosjektet.
sier ,maj,
Utaker.
Den gamle
skolebygningen
i
Ebel es Saqi skal og sa settes i stand,
og en er allerede
godt i gang med
dette arbeidet.

i

Det er ikke til a legge skjul pa at
forskjellige
vann- og kloakkanle'gg
ikke
blir sa godt skjØttet som de burde her
i Libanon, og det er derfor
et viktig
arbeid vi er i ferd med a utføre de
enkelte
plasser
i vart ansvarsomrade.
Pi-troppen har lagt ned et meget stort
arbeid,
og deres
maskiner
har selvfØlgelig vaert til stor hjelp. Vi ser det
som en viktig
oppgave a hjelpe sivilbefolkningen,
og slik som situasjonen
er i dag har vi god anledning til ogsa
a gjøre nytte for oss pa den sektoren,
sier NORBA TTs humanitaer-offiser
maj
Helge Utaker.

l

De sivile uttrykker
meget stor
glede over det hjelpearbeidet NORBATT
har utført i området.

NORBAlTS
ENMANNS
REIS.EBYRA
~ Jeg
"fixer"
hvilken
reise til hvilket som helst

som
sted!

helst
Reise-

korp. Frode Elsbak fra Hammaroy utgjor
NORBATTs enmanns reisebyra, og reisekorpen har nok a fylle dagene med.
De aller
fleste
reiser
hjem til
Norge,
men
den
senere
tiden
har
Kypros blitt et meget populaert
reisemal. Biade pa 60-timers og lengre permisjoner.
Det er svaert populaert a ta
kone eller familie
ned til Kypros, og
slike tmer er slett ikke uoverkommelige
i pris. En del foretrekker
a reise til
Israel,
mens andre
reiser
til greske
oyer, sier Elsbak. som og sa var reisekorp. i NORBA TT VII.
To ganger i uka gar det charterfly.
fra Norge til Kypros, og allerede na har
det blitt
trangt
om plassene.
Det er
derfor viktig a vaere tidlig ute med sine
reiseonsker.
En ma komme minimum en
måned for reisen skal 'forega,
slik at
jeg far tid nok til a ordne de forskjellige
ting som rna klaffe. En vanlig 60-timers
permisjon
gar pa "sparket",
sier reisekorpen.
Det viser seg at Thailand er populaert
reisemal
for en del i NORBA T IX, og
enkelte
reiser til Afrika.
Svaert
mange
tar sin 10-dagers
perm hjemme i Norge, mens 5-dageren
blir
brukt
til en "sjalabais-tur".
Det
eneste de som onsker a fa ordnet reise ma

gjore

er

a fylle

ut

et

bestillings-

skjema
og levere dette.
Slike bestil·
lingsskjemaer
fas pa alle Kp-kontorene
og pa reisekontoret .. Transport til og fra
avgangsstedet
og alle andre formaliteter
ordner jeg, sier Elsbak. Jeg vil fa trekke
fram det gode sa.marbeidet reisekontoret
har med transporten,
sier han.
Hvorfor
reiste
du
nedover
til
Libanon igjen?
Da jeg reiste
hjem sist var jeg
helt bestemt pa ikke a reise ned igjen,
men det gikk ikke lang tid for lysten
kom. Hjemme
i Norge arbeider
jeg i
reisebyra, og en periode i Libanon som
reisekorp.
gir en masse fine erfaringer.
Som reisekorp.
er det en masse utfordringer
som skal overvinn~s.
og det
blir en rekke turer for el ordne forskjellig.
Kort sagt et internasjonalt
og spennende
miljo, sier reisekorp.
Elsbak.

Reisekorp.
Frode Elsbak driver NORBATTs enmanns
reisebyra.
Her reklamerer han for Eilat. Et populaert
sted
i Israel som en del velger.
Se opp for:

LIV OG RØRE PA
SOUQ EL KHANE
"Souq el Khane" navnet forteller
kanskje de aller fleste ikke sa mye, men
alle de som har kjørt strekningen mellom "Nep-krysset" og 4-5 A en tirsdag
kan i alle fall ikke ha ungått å oppdage
et yrende folkeliv ved den gamle skyssstasjonen øst for Tell Oeizi. Navnet
"Souq el Khane" kan oversettes med
markedsplassen ved grotten eller stallen, og markedet har eksistert på stedet
i mange hundre år i folge de innfodte.
I 1975 ble det slutt på markedet på
grunn av de mange urolighetene i libanon, øg forst for halvannen måned siden
begynte libaneserne å samles pa den

Det er mangt en kan kj~pe på Souq el Khane.

gamle markedsplassen igjen.
For oss som kommer fra Norge er
et slikt marked en opplevelse en neppe
noen gang får anledning til å oppleve
hjemme. Markeder finnes nok hjemme
i "gam.lelandet" også, men det blir
alikevell ikke det samme ...

Tom Lassesen fra Stokmarknes (t.v.) og Ulf Aasheim fra Levanger er ute pa skokjop.

For

hva

ville

vel

helserad

si

til

slakting,
partering,
steiking
og spising
av sau og geit
pa samme
sted?
Hva ville vel Vinmonopolet
si til salg av
brennevin
under
apen
himmel,.
hvor
alder pa kjØper ikke betyr noe og hvor
selger var toppen 12 ar ? At premissene
for salg og kjop ikke er de samme her
i Libanon som det vi er vant ti I hjemme
i Norge, er ikke vanskelig
a oppdage
Pa markedet
"Souq el Khane" selges
alt fra gamle skjorter
og sko til geitelever
og iskrem. Og det yrende folkelivet, alle fargene og de mange høyr~stede
diskusjonene
gjor
det spennende
og
interessant
for en "utenforstaende"
a
rusle
omkring
markedsbodene.

mellom

de

uttallige

kal kjopes at det er grunnlag for de
store diskusjoner.
A bli enig om en
pris bade kjl1per og sleger kan godta
tar ofte lang tid, men pa marked har
ingen det travalt ...
For de norske FN-soldatene
har dette
markedet

j

i

blitt
en liten
avveksling
i
Mange kommanderes
ut for
a holde orden pa trafikken
og for a
passe pa ro og orden. Andre reiser ut
hverdagen.

til markedet for å se og kanskje kjope
noe. Det er i alle fall ikke tvil om at
en pa et slikt marked far et godt innadferd og levesett.
blikk i de siviles
Hver
tirsdag er det marked, og en tur
til "Souq el Khane" anbefales.

Lt. Roy Skårslette fra Vestby og obo
It. Svein Håkon Pedersen, Kongsberg
(opprinnelig fra Tromso) studerer vareutvalget hos en av de mange handelsmennene.

SPENNENDE PA FØRSTE
OP·VAKT
"To Armed
Elements
krysset
Blue
Line fra nord. Lys ble skutt fra 4-5 A,
AE's trakk seg tilbake" Dette sto a lese
pa OPSINFO en 29. mai. En noksa
vanlig
hendelse,
men
spesiell
og
spennende nok for Finn Age Gundersen
fra
Stavern.
Gundersen
var
pa sin
forste OP-vakt da han fikk se to svarte
skikkelser
i kikkerten ...

for at hjertet
Det var ikke fritt
gjorde noen ekstra hopp. Alle som har
en eller form for vakt gar vel og venter
pa at noe skal skje, og fØrste gangen
er nok spesiell for alle som en. Nesten
litt

uvirkelig,
sier Gundersen. Som sagt
det aller forste gang jeg var vakt
i OP, og derfor
ble nok opplevelsen
ekstra spennende.
Det gjorde ikke situasjonen noe bedre at vi var midt inne
Han som kom inn i OPen
i vaktbytte.
matte finne fram lysraketter
det første
han gjorde.
var

skikkelser,
Jeg fikk
se to svarte
noksa utydelige.
De gikk forbi steinknuseren og krysset Blue Line. De trakk
seg tilbake da vi skjØt opp lys. Vi lØsnet
varselskudd.
Det
hele
gikk
i
ikke
grunnen sa fort at en ikke råkk a tenke.
Det ble en minnerik
fØrst OP-vakt jeg
var
ikke
spesielIt
fikk.
Handelsen
uvanlig
eller kritisk,
men det er ikke
tvi I om at jeg
erfaring
denne
Gundersen.

tilegnet
natten,

meg en nyttig
sier' finn
0ge

Det var klokken 00.30 at de to Armed
Elements
krysset
Blue Line. Etter at
Gundersen
sendte opp lys trakk de to
seg tilbake, men hund markerte fortsatt
i omradet.
Operasjonen
ble
avblast
klokken 03.00 etter at 2 stk. 84 mm lys
ble
ble skutt uten at nye observasjoner
gjort.
finn
Age
Gundersen
(t.v.)
fikk
en
spennende
forste
OP-vakt. Even Roar
Kamsvag

som rykket
observert

fra Groa var med pa laget
ut etter at Gundersen hadde
de to AE.

-

VI HAR
DET TOPP
INAQOURA
_ 'li har det topp
Tyberg, Arve Nilsen,

i Naqoura, sier fra
venstre
Torstein
Dag Ranneklev og Olav Sandaker.

Vi

har

det

helt

topp!

De

fem

korporalene
Torstein
Bleiklie
(Bergen),
Dag Ranneklev (HØnefoss), Arve Nilsen
(LØrenskog), Trond Tyberg (Heggedal) og
Olav Sandaker (Jessheim) er ikke i tvil:
FN-tjenesten
i Naqoura er den beste de
kunne
Ønske
seg.
Middelhavets
bla
bølger,
det internasjonale
miljtlet,
det
merkbare
kvinnelige
innslaget
og Naqouras beliggenhet
like ved grensen til
Israel. Alt dette er i fØlge de fem ting
enhver norsk FN-soldat kan misunne de

Bleiklie,

Trond

heldige som blir stasjonert ved NORCON.
Og enkelte av gutta skal sa avgjort
ha erfaringer
til a kunne uttale seg.
De fem utgjør en fin blanding av veteraner,
rekaper
og tjenestegjflrende
i
Libanon for fØrste gang. Trond Tyberg
reiser
snart
hjem
til
Heggedal
og
"moder norge", og kan da se tilbake pa
fire
perioder
i Libanon.
Samtlige
av
disse har heggedØlen tilbragt i Naqoura.
I NORCON IV og V ved NORMEDCOY,
mens VII og VIII er unnagjort pa logistikkavdelingen.
Jeg gleder meg selvfølgelig
til a
reise hjem, men jeg er ikke i tvil om
at jeg vil sØke om FN-tjeneste
igjen.
Tiden i Naqoura
har vaert helt topp.
Beliggenheten,
kammeratskapet
og det
flotte
miljøet
er helt topp her; sier
Tyberg. Og sa kan vi se pa Iysharede
damer hele dagen!
legger han til med
et smil. Vi skylder
a legge til at de
fem
korporalene
bor og spiser
hos
SWEDMEDCOY.
Arve Nilsen kom nedover fra Norge
til NORCON IX, men var og sa nedover
i V (I Naqoura) og VII (I Ebel es Saqil.
Det var liksom noe som manglet i
Saqi. Jeg merket
i alle fall betydelig
forskjell
pa de to stedene. Jeg tror sa
avgjort det er langt mer vi ktig for de
i NORBATT a komme seg "ut"
for a
se nye fjes og treffe
nye mennesker.
Her i Naquora møter en og blir kjent
med nye hver
eneste
dag. Det er
mennesker
fra
over
50 forskjellige
nasjoner her, og da sier det seg selv
at miljøet
blir skikkelig
internasjonalt,
sier Nilsen.
Torstein Bleiklie reiser hjem etter sin
periode i NORCON som sjMor. Jeg
har vaert en god del i NORBATT, men
jeg rna si jeg liker meg mye bedre her
i NORCON og Naqoura. Det er pa en
mate et mere normalt
miljo her. Jeg
vil ikke si at det er unormalt
miljØ i
NORBATT, men tross "It blir det ikke
det samme a bo i foreksempel
Saqi
som i Naqoura.
Det er ikke mange
nordmenn her, og det medfØrer at det
etter hvert har bl itt en godt sammensveiset gjeng, sier Bleiklie.
Dag Ranneklev
flyttet
fra Ebel es
Saqi til Naqoura for ikke sa lenge siden.
I Norbatt
VIII tjenestegjorde
han som
handverker
i PI-troppen,
men skal ha

,

•

Ranneklev,

Sandåker

og

Tyberg

har fått

tilling
som ops. ass. Det vil utvilsomt bli meget laererikt å tjenestegjare
i NORCON,
sier
Ranneklev.
En av
grunnene ti I at jeg tok rekap var at jeg
fikk flytte fra Saqi til Naqoura. Jeg har
vaert her en tid nå, og tror nok det vil
bli finere her enn oppe i fjellene.
Som
sagt bor vi hos svenskene.
og vi har
blitt tatt godt imot. Det er koselig
å
kunne gå ned til Middelhavet
for å ta
en dukkert
sammen
med en masse
flotte svenske jenter
som tjenestegjør
i SWEDMEDCOY.
sier han.
Den eneste helt nye vi snakket med
var Olav Sandåker.
Det er fØrste
gang jeg gjør FN-tjeneste.
og det inntrykket jeg har fått den tiden jeg har
vaert her er så avgjort meget positivt.
Men jeg visste
i og for seg hva jeg
gikk til siden jeg bodde i Damaskus

selskap

aven

av de mange svenske

sykesøstrene

i Syria i 1978 da min far var observatør
der. Jeg likte meg svaert godt her på
de sørl ige breddegrader.
og ønsket meg
tilbake.
Og når jeg fikk
jobben
på
logistikkavdelingen
i Naqoura
var jeg
ikke i det minste tvil. Jeg gleder meg
virkelig
til
tiden
som
kommer
i
NOR CON . sier Sandåker.
Det er altså ikke tvil om at gutta som
tjenestegjør
ved NORCON
i Naqoura
liker
seg meget godt. Det er i dag
nordmenn som tjenestegjør
der. Vi som
sitter her oppe i fjellene
må nok nøye
oss om å drømme om havets blå dønninger ved Naqoura.

ved

SWEDMEDCOY

i Naqoura.

i bridge:

UNIFil-mesterskapet

FIREDOBBEL NORSK T'RIUMF.
UNIFil-mesterskapet
i bridge som ble
holdt
i begynnelsen
av august
med
NORMAINTCOY
som arrangør
ble en
gedigen triumf
for de norske fargene.
Overst pa premielisten
star løytnantene
Odd lervik
og Magne Wullum,
begge
fra Halsa pa Nordmøre og fra NORBA TT
hvor de tjenestegjor
som henholdsvis
proviantforvalter
og assisterende
velferdsoffiser.
De neste tre plassene ble
og sa besatt av par fra NORBATT, 5.
og 6. plassen ole besatt av et blandet
lag SWEDMEDCOY jFRENCHlOG
og fra
IRISHBATT, mens 7. og 8. plassen og
ble pa norske hender ved to lag fra
Tibnine.
NORMAINTCOY
Premeilisten
ser slik ut:

i

TOPP I CHEBAA - MEN
"LANGE" BADETURER !
- Vi liker oss meget godt i Cheeba.
Det er stort sett stille
og rolig her
oppe, og det gode forholdet
vi har til
sivilbefolkningen
gjør selvfølgelig
sitt
til at vi trives.
Det eneste problemet
FN-soldatene
som
er
stasjonert
i
Cheeba sliter med er at det er svaert
vanskelig a fa delta i de velferdstiltak
andre i NORBA TT AO deltar i. Dette pa
grunn av at IDF ikke lar oss kjØre uten
eskorte
fra og til Cheeba. Siden det
ikke er stasjonert
IDF-liaisonoffiserer
her oppe sier det seg selv at det er
helt umulig a reise fra Cheeba. Det er
kun nar det kommer FN-biler opprover
med vann, forsyninger
og personell
at
vi har muligheten
til a bli med ned.
Dette problemet
medførte
at alle som
reiste pa badetur matte ga fra Cheeba
til Hebbariye,
sier Odd Rune Berg fra
Kirkenes
og
Ragnvald
Espeland
fra
Sunnfjord
Begge de to har vaert pa de populaere
badeturene, og det sier jo sitt om hvor
populaere
disse turene
var nar gutta
i Cheeba trasket i en og en halv time
med hjelm og vest ned til Hebbariye
for der a bli hentet og kjort til Saqi.
Hjemmturen
var
enda
hardere
for
Cheeba-guttene.
De matte
forst
overnatte i Hebbariye, og sa ga opp Hebbariya-dalen neste morgen. Turen oppover
er slett ingen "søndagstur",
og godt og
vel to timer ma en bruke.
- Selv om transportproblemet
av og
ti I kan gjore Iivet litt "surt"
for oss
her oppe ville vi ikke ha byttet
bort
tjenesten
i Cheeba. Cheeba er en stor
og rik by, og det er mye folk her oppe.
Det er i alle fall ikke noe problem a fa

I

It.

Magne Wullum It. Odd lervik,
NORBATT
fenr. Stein Midttun kapt. Knut Vigeland, NORBATT
sjt. Torbjorn Strand,
menig Aaland NORBATT
kapt. Niels BjØrnstad fenr. Geir Ovesen NORBATT
Maj. Resjo, SWDNEDCOY maj. Galleron HO FRENCHlOG
Comdt. Morgan oblt. Nott, IRISHBATT
It. Rune Nordhus - kapt. Erlend
Henriksen NORMAINTCOY
maj. Tor Gretland - fenr.
Harald Markhus NORMAINTCOY

375
353
350
349
315
286
284
228

dagene til a ga. En ma heller
ikke
glemme
de naturskjønne
omgivelsene
nar en snakker. om Cheeba, sier Berg
og Espeland.
Vi traff de to ved CP 4-7 A, og de
kunne fortelle at en oppe i Cheeba ikke
hadde merket sa mye til Israels invasjon.
Den fØrste dagen av invasjonen passerte
kun 5 PPker 4-7 A .•
Soldatene
i Cheeba har sin daglige
tjeneste
i 1300 meter over havet. Byen
har bitt seg fast i de stupbratte
fjellsidene,
og Cheeba
ligger
i grense-

UNIFil-mestrene i bridge, loytnantene
Odd lervik, til v. og Magne Wullum
kommer begge fra Halsa pa N'rdmore,
og kan tydeligvis mer enn a stelle med
proviant og velferd.

omradet mellom Libanon, Israel og Syria.
Byen har alltid
vaert
kjent
for sine
smuglertradisjoner,
og
den
ulovlige
transporten
omfatter
i forste rekke tepper, tobakk, sigaretter,
TVer og radioer.
Varene blir lastet opp pa eselrygger
og
fraktet
opp i de stupbratte
fjellsidene
nermere
3000 meter
over havet. Der
lastes varene om for ferden gar videre
til Syria, Jordan og Irak. Smuglingen
er
faktisk
akseptert
som en del av Iivsgrunnlaget
for enkelte
av familiene
i
Cheeba.

Odd Rune Berg (t.v.) og Ragnvald Espeland liker
i Chebaa. Her fotografert foran CP 4-7 A

seg begge meget godt

I

IDF STOPPET I CHEBAA
- IDFs krigsmaskin støtte pa store
problemer i Chebaa, og vi var vitner
til at store stidsvognskolonner
matte
rygge tilbake. Det var rett og slett ikke
mulig for de store og noksa "uhandterlige" Kjøretøyene å komme seg gjennom
Chebaa, sier visekorp Sigfred Hansen
fra Birtavarre i Nord Troms.
Som kjent ble et norsk FN-kjoretoy
plassert på tvers i et av de trange
smugene i Chebaa, og dette medførte
full stans i IDFs framrykking gjennom
landsbyen oppe i fjellene. Men stridsvognene kom ikke sa langt som inn i
byen en gang. I en meget krapp sving
like nedenfor byen sa det stopp, og det
oppsto regelrett "kork". Enden pa visa
at kjøretøyene matte rygge flere
"dometer tilbake den veien de kom.
- Det tok ikke lang tid for en masse
buldozere begynte a lage vei rundt og
forbi Chebaa. Veien starter 5-6 meter
CP 4-7 B, og jeg rna si det virkelig
:k fort nar de store anleggsmaskinene
satte i gang. På grunn av at isralittene
anla denne veien rundt Chebaa har vi
jkke merket sa mye til innvasjonen her
oppe, sier Hansen.
Vi traff han pa CP 4-7 B.
- Jeg liker meg godt i Chebaa. Det
er en noksa hard vaktbelastning, men
om sommeren er det ikke mange plasser
i Libanon som kan male seg med
Chebaa. Det kommer en masse folk til
byen, og det er yrende liv, sier Hansen,
som ogsa var i FN-tjeneste i NORBATT Her stoppet IOFs krigsmaskin opp. Oppe svingen ved bilen sa det stopp.
VI. Da for det meste som gevaermann Legg merke til de. store Ødeleggelsene pa veien. Herfra matte flere store
pa 5-17 B.
stridsvogner rygge tilbake.

Sigfred Hansen viser hvor IOF bygde
etter at krigsmaskinen ble stoppet
I-~hebaa.

Som en ser er det ikke store plassen mellom husene i Chebaa. Hadde IOFs tyngre
materiell kommet seg forbi den fØrste svingen er det svaert trolig at ferden uansett
ville ha stoppet opp inne i de smale smugene. Her er det en bil fra militaerpolitiet
som kj.rer i Chebaas gater.
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PRESTENS DOR ER ALLTID APEN
Det mange forbinder
i Libanon er Bibelturene

som feltprest
for soidater
i en krigssituasjon vil bety for oss, men vi haper
og tror at tiden her vil gi nye. gode og
viktige
erfaringer.
I den spesielle
situasjonen vi er midt oppe i vil vi alle
for eller senere bli stilt overfor
spørsmalet mellom krig og fred og kanskje
liv og dØd. Noen av disse sporsmalene
kan
bli
"virvlet"
opp
gjennom
en
samtale med presten,
sier de to feltprestene.
Helge Utaker er i det sivile seminarIeder ved Frikirkens bibel- og menighetsseminar i Oslo. Han har vaert BN-prest
i AR 2. og er na prest i staben ved
FDI 5. Han har gatt
Kystartilleriets
Befalsskole,
og har og sa gjennomgatt
3 maneders velferdskurs.
Major Utaker
er fra Bergen, men bor na sammen med
sin famile i Oslo.
Ole Gunnar SaebØ har siden
1977
vaert res. kap. i Time pa Bryne. Han
har tidligere
virket
for
Indremtsjonsselskapet
i Alta og Oslo. Forstegangstjenesten
avtjente han som feltprest
pa
Lahaugmoen. Bade SaebØ og Utaker har
tjenestegjort
som
feltprester
pa en
rekke reoetisionsøvelser.

_

Prestens

dør

er

alltid

apen.

sier

de to prestene i NORCON. Ole Gunnar
SaebØ (t.v.) har de norske FN-soldatene
I Tibnine og Naqoura som sin menighet.

med feltpresten
til Israel. Saebø

og den forste puljen fra Tibnine reiste
pa Bibeltur
18. juni. mens Utaker og
den forste
puljen fra NORBATT sott e
kursen mot alle severdighetene
i Israel
2. juli.
Vi har merket meget stor interesse
for Bibelturene
allerede.
Svaert mange
er interesserte
i a se mange av de
stedene
en
kjenner
fra
bibelundervisningen hjemme pa skolen. sier de to.

De fleste
mØter presten
i hØytidelige sammenhenger.
og mange far den
oppfatning
av presten at han nermest
er utilnermelig.
Prester
er IKKE utilnermelige,
og vi haper at soldatene vil
ftlle det samme. Problemer
kan oppsta
under tiden i Libanon. og vi som felt-

_ Forkynne
Guds ord, sjelesorg
og
omsorg.
Vare
hovedoppgaver
er
de
samme her i Libanon som hjemme
i
Norge. men det er klart
at vi som
prester
i den norske FN-styrken vil ha
en noe annerledes
mate a utfØre oppgaven pa. Vare menigheter
er en yrkesgruppe som vi selv er en del av, og
selv om feltpresttjeneste
ikke er ukjent
for oss er det mye a sette seg inn i.
Majorene
Helge Utaker og Ole Gunnar
Saebø utgjør NORCONs nye feltprestpar.
Utaker
har
NORBATT
IX
som
sin
menighet, mens SaebØs menighet bestar
av NORMAINTCOY i Tibnine og NORCON
i Naqoura.

prester ser det som en viktig oppgave
a hjelpe
til
med a løse problemer.
Mange behØver ogsa a snakke med et
medmenneske
om sine problemer.
og
da er prestens
dØr alltid
apen. sier
Utaker og Saebø.
_ Mange vil kanskje oppleve presten
pa en annen mate her. og mange vil
kanskje synes a kunne se forskjell
pa
feltpresten
og presten hjemme. Men vi
er de samme enten vi gar i grønn uniform eller i prestekjole
pa prekestolen
hjemme
i Norge. Men siden vi som
prester er en del av dagliglivet
for de
norske FN-soldatene
vil nok mange pa
et vis komme nermere presten. Vi har
jo ikke vaert lenge nok her nede til a
kunne si noe om hva det halve aret

mens Helge Utaker (i midten)
er BNprest
for NORBATT. Her slar de to
feltprestene
aven prat med sjåfØr Svein
Klokset fra Romsdal.

Enkelte
mye
brukte
forkortelser
i
UNIFIL/NORBATT
UNIFIL United Nations Interim Force
In Lebanon
FINUL Force Interimaire
de Nations
Unies au Liban
UNTSO
UN
Truce
Supervision
Observers
(observatorKorps)
UNEF UN Emergency
Force (Sinai)
UNDOF UN Disengagement
Observer
Force (Pa Golan-hoydene)
NORBATT Den norske
bataljon
i
UNIFIL
ITALAIR Den italienske
heliwingen
NORMAINTCOY
Norwegian
Maintenance Company verkstedskompaniet
SWEDMEDCOY - Det svenske sykehuskompaniet

MINNESMERKE

OVER

ERLING

ROBERT EKRHEIM.
Minnesmerke over Erling Robert Ekrheim
Et minnesmerke over Erling Robert
Ekrheim, som falt pa sin post pa 4-1
i Ebel es Saqi under den israelske in·
vasjonen 6. juni i ar, ble avduket av
sjefen for NORBATT IX, oberst Rolf
Stein, den 22. august. Minnesmerket,
som har samme utforming som minnesmerket over Jarle Warberg, som falt
under tjeneste
i NORBATT Ill, er
plasert pa stedet hvor Ekrheim falt.
Hoytideligheten ble apnet ved at feltpresten, major Helge Utaker, holdt en
minnetale over Ekrheim, hvoretter ba·
aljonssjefen
holdt en kort tale, og
"retok selve avdukingen.
Pa bildet ser vi til venstre for
minnesmerket lagforeren i Ekrheims lag,
fenrik Knut Bye-Johnsen, og til venstre
fenrik Asle Karlsen, hornbla'Ser, korporal
rle Magnus Marthinsen og bataljonsJjefen, oberst Rolf Stein.

KAPT. ARNE M. L1EN :
- START FN·FORENING
Da jeg leste gjennom formal for
FNBLF (FN-befalets
landsforening)
kom
tanken
om at en lokal forening
for
personell
som har tjenestegjort
i "norske
FN-styrker
kL:nne vaere et forsØk verdt.
I dag godt og vel ett ar senere har Nordmøre en FN-forening som teller
25 medlemmer.
Faktisk er FN-STYRKERS
FORENING
NORMØRE
landets
eneste
kaie FN-fcrening,
sier formann Arne
1v1. Lien til Blue Berret.
6. mai 1981 ble foreningen stiftet, og
som medlemmer
opptas alle kategorier
som har tjenestegjort
ved FN-styrker,
pg med ett untak. Untaket er personell
.)m er rapatriert
kun av disiplinaere
grunner.
FN-foreningen
pa NordmØre ble nylig
godkjent
av FNBFL, og søknaden om
medlemskap
i NBB (Nordie Blue Berret)
er godkjent .•
FN-STYRKERS
FORENING
NORDMØRE har en del saker som det arbeides aktivt
med. Forst og fremst arbeider vi for a bedre støtten til FNpersonell
som i sin tjeneste er paført
skade. Foreningen
har kontaktet
forsvarsministeren
for a "lufte"
spørsmalet
om de Økonomiske forhold for personell
pafort
skader,
og andre Økonomiske
forhold som gjelder den aktive tjenesten.
En annen viktig
del av vart arbeide er
a fa i gang FN-faren inger andre steder
i landet, sier Lien. Selv tjenestegjorde
Lien i NORBATT IV.

Hovedtyngden
av medlemmene
i FNforeningen
har tjenestegjort
enten
i
NORBATT eller
Gaza. Foreningen
har
og sa medlemmer
som har tjenestegjort
under FN-flagget andre steder.
Det ser ut som om interessen
for
foreningen
er stor, og det er meget
god oppslutning
om motene. Vi ser det
som
meget
viktig
at
det
sosiale
samvaeret
pleies, og det settes derfor
alltid
av godt med tid til prating
og
diskusjon.
Det er ogsalagt
vekt pa
vising av film og lysbilder
pa motene,
sier Lien.

- Jeg vet at det er interesse
for
oppstarting
av FN-foreninger
ogsa andre
steder i landet, men det er som oftest
mangel pa folk til a fa "snoballen
til
a begynne a rulle".
Er det noen som
onsker hjelp og rad for a starte opp
FN-forening
star jeg gjerne til radighet,
sier Lien. Med flere FN-foreninger
ville
det og sa bli langt lettere a bli hort i
saker som omhandler
FN-personell.
-. Jeg vil oppfordre
FN-personell
til
a starte FN forening
pa sitt hjemsted,
sier formannen
i FN-styrkers
forening
Nordrnore til Blue Beret.

•

