BlUE
Dette bi!det ble tatt i apri! 1978 i NORBATTs hovedkvarter "Dovre" som
den midlertidige teltleiren het. Pd sidene utover tar vi for oss hvordan dagliglivet
har artet seg siden de f@rste nordmenn kom ti! S@r-Libanon for fem dr siden.
(Foto: Odd M. Dagsleth) .
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DEN NORSKE FNSTYRKEN I LIBANON

Extra
BB
32 sider
I mdnedskiftet mars / april
var det fem dr siden de forste
UNIFlL-avdelinger
kom pd
plass i S@r-Libanon.
Norge
hadde da den desidert st@rste
kontigenten
omrddet. Vi har
forsokt d presentere et sammendrag
av
den
norske
UNIFlL-in.'1saten pd de f@lgende 32 sider. Enfyldig innholdsfortegnelse finner du pd side 2.
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Utenriksminister Svenn Stray:

.

Msi 1983

UNIFIL bar fremdeles
en stor rolIe a spilIe
for fredens sak
I en artikkel spesielt skrevet for BLUE BERET skriver utenriksminister SVENN STRA Y at han takker hver enkelt for utmerket innsats i
felten og han er overbevist om at UNIFIL
rolIe

el

fremdeles har en absolutt

spilIe for fredens sak i Midt-0sten.
Se sis te side.
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Lederkommentarer.

NORCO. Den norske kontigenten
UNIF/Ls HQ Naqoura har aUtid vart en viktig brikke for oss ute provinsen og ikke minst ved a bek!e viktige n@kke!posisjoner
HQ. Ass CMPJO MAJOR ODD-SVERRE KNUTSEN
har skrevet artikkelen.
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4
- SUk etablerte vi oss, sier sjefen for NO RBA TT J, oberst
VJGAR AABREK

5
- Og sUk har vi det na, skriver oberst BJRGER GUNV ALDSEN, sjefi NORBATT
X
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BLUE BERET. Litt se!vskryt ma vi ogsa ta med. Les
hvordan den f@rste presseoffiser, PER JEVNE, kjempet
seg frem for a lage de f@rste utgavene av BB. Han matte
blant annet !ese korrektur pa russisk(?)

25
6 og 7
Major TORMOD HAARBERG
var assisterende S-3 i
NORBATT J. J enfyldig artikkel kan vi lese om utfordringene man stod ovenfor praktisk talt dag for dag.
HAARBERG
er her na som operasjonsoffiser - altsa
S-3.

8,9,

10, 11, 12 og 13

- Dette husker jeg best fra min forste FN-kontigent.
Soldater og befal om sitt forste mote medLibanon.

14
Psssst ...

NORMEDCO Y. Vi hadde som kjent ansvaret for sykehuset i de forste arene. En stor utfordring p:1 mange
mater, men vi tar den gjerne igjen skriver genera!major
TROND KLUGE.

26
NORWJNG Det el' riktig. Ogsa helikoptervingen var
norsk fiere kontigenter, men hvorfor vi ga oss kan du
finne i artikke!en skrevet av oberst!@yntnant HANS
HAUG.
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27
Sett fra pressens side er det utgangsp:mkt Aftenpostens Midt-0sten-korrespondent
JOHN HARBO har
sin artikkel om utviklingen for UNJF/L og spesielt insatsen til de norske styrkene.
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En uoffesiell

advarsel: ...

15

28 og 29

Pionertroppen spi!te en avgjorende rolle for de forste
kontigentene. Meter for meter klarerte de omrader der
det kunne vare miner. Jdag driver de mest som et mini
entrepenorfirma, skriver troppsjefen HANS K. BJRKELAND blarzt annet. Han var her ogsa i eneren ...

Husker du fotokonkurransen vi utlyste
kan du se og lese om resu!tatene.

16 og 17
Vi presenterer et fyldig kart over UNJFJLs ansvarsomrade idag. Ti!svarende kart over NORBATT
AO
finner du i BLUE BERET nr. 4.

18, 19, 20, 21 og 22
NORMAJNTCOY.
Verkstedkomapniet
i UNJFJL er
norsk og har alltid vart det. De har ogsa en lang historie
a fortelle. Kontigent for kontigent kan du lese om dem
- skrevet av dem selv ...

i BB

nr. 3. Her

30
Derfor vaier det norske fiagg i UNJFJL. Oberstl@yntnant
og sjef for FN-kontoret ERLJNG HORNSLIEN
tar for
seg bakgrunnen for norsk deltagelse.

31
Men hvi!ke militare erfaringer har arbeidet her nede gitt
- om det
det hele tatt har gitt noe. Les hva oberst J
MARTIN
VADSET skriver.

i

32
Utenriksminister SVENN STRAY hi!ser ti! aUe som
har bidratt ti! Norges innsats i UNJFIL og tar for seg
de poUtiske sider ved utviklingen i Midt-0tsen.
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Takk for oss
Det har va:rt mer arbeid enn vi
{orst ventet afa ti! dette jubi!eumsnummer av BLUE BERET. Jubileumsnummer kaller vi det ikke
bare fordi UNIFIL har va:rt her i
fem ar, men fordi vi har forsokt a
gi et bi!de av den utvikling det har
va:rtsiden de forste nordmenn kom
hit i mars 1978.
Selver vi godt fornoyd med resultatet. Dette vi! vi ikke minst take de mange bidragsytere for. Alle
har va:rt positive og svart ja nar
vi spurte om de ville sette ned pa
papiret inntrykk de har fra enkelte kontigenter eller spesielle
hendelser.
Vi haper du vi! ha glede og
nytte av a lese denne spesielle utgaven. Redaksjonen for BLUE
BERET i den tiende kontigenten
el' nar dette leses pa vei hjem ti!
Norge. Og nar sant skal sies har
det va:rt et fantastisk Ia:rerikt halvar. Som journalist har man fatt
med seg mange nye erfaringer og
milita:rt har vi ikke minst erfart at
samarbeid og god lagand har vi
nordmenn ingen vansker med naI'
det gjelder. Personlig vi! vi takke
oberst Birger Gunvaldsen for god
stotte og et apent og tillitsfullt
samarbeid.
Takk for innsatsen i denne perioden og velkommen ti! nye utfordringer - ute eller hjemme for fredens sak.

Odd M. Dagsleth

Frode Geitvik
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UNIFIL - FEM AR ...
Dette nummer av BLUE BERET er
i sin helhet viet jubi!anten som egentlig
ikke hadde onske om a oppleve noe femarsjubi!eum. Da FN's sikkerhetsrad
fattet beslutningen 19. mars 1978 var
forutsetningen at det skulle settes inn
midlertidige styrker for a overvake omradet - den israelske ti!baketrekningti! Libanon igjen fikk kontrollen i
omradet.
Slik har det ikke gatt. Det ma ogsa
kunne sies at hverken PLO, Israel eller
Libanon har klart a oppfylle de forventninger og forutsetninger som la i "pakken". FN og UNIFIL var og er helt
avhengi av at partene aksepterer deres
ti!stedeva:relse og bidrar ti! at de kan
utfore sitt mandat. Nar det ikke har
skjedd i ti!strekkelig grcd vii mange
hevde at FN tross alt burde va:re sa
sterke at de kunne presse partene.Altsa
sette den nodvendige makt bak vedtak
fattet i Sikkerhetsradet og FN's hovedforsamlig samt akseptert av partene.

"

Vi ml

Doden er aldri langt borte fra noen
av oss. Ingen kan se inn i sin egen fremtid, ingen har garanti for hvor mange ar
man ska Ifa legge ti! sitt liv.
I den fem ars periode som norske
avdelinger har tjenestegjort i UNIFIL,
har doden kommet som en hard og brutal
gjest 8 ganger. De fieste av dodsarsakene skyldes ulykker av forskjellig slag, av
disse er det norske helikoptermannskapet som styrtet den storste enkeltulykke.
To soldater har mistet livet som folge
av direkte i!dgivning.Det er Jarle H.
Warberg, Norbatt III, somfalt 18. apri!
1979 og Erling Robert Ekrheim, Norbatt IX, som falt 6.juni 1982 i sin na:rforsvarsstilling under kontrabeskytningen ved Jsraels invasjon i Libanon.
Begge disse har fatt sine minneplater like ved stedet de falt og gay sitt liv i
fredens tjeneste.
I et slikt urolig og konfiiktfylt omrade
som de norske UNIFIL-styrkene
har
tjenestegjort i,'er det helt klart at mulighetene for a komme ut i en trefning med
de folger det kan fa, er en tanke som
ligger i underbevisstheten hos mange. Og
naI' det oppleves pa na:rt hold at noen
av kameratene mister livet pa denne
maten eller ved at en ulykke plutselig

Enig, men det har ikke FN gjort eller
klart. Dette er nok hovedgrunnen til at
vi feirer dette jubi!eum.
Pa den annen side. Nar FN pa vegne
avalle
ikke klarer det er det vanskelig a vente at et enkelt land eller to
skal klare det - ihvertfall medfredelige
midler.
Pa tampen av denne tienie kontigenten star vi derfor ovenfor det kravat
mandatet ma endres. Kravet har na
storre stotte enn noen gang tidligere'
Sporsmalet el' om FN klarer a innJri det ?
Hva med fredsavtalen mellom Israel og
Libanon? Kan Libanon na si at de ikke
lenger har behov for FN-styrkene? Klarer de afa en avtale med Syria? Dersom
alle fremmede styrker trekkes ut kan
de klare seg alene i overgangsperioden?
Ma man velge mellom Den multinasjonale styrken eller UNIFIL? Eventuelt
hvem velger man og hvorfor?
Odd M. Dagsleth

e
skjer, da skjonner vi at det er lite som
skiller mellom liv og dod.
Med sin dod faler de alle ti! oss i
ettertankens stund, at fred ikke er noe
man far gratis. Freden ma arbeides
frem, den krever offer. For noen. ble det
a ofre det dyreste og eneste de hadde,
sitt eget liv. Et storre offer kan et
menneske ikke gi i denne verden.
Det er lett a sporre: Hva var dette
offeret verd? Det er meget vanskeligere
a svare. Sa vanskelig at det kanskje el'
like godt a la va:re.
M en likevel. Vi finner i dag minnestener i Syd Libanon over norske unge gutter som ga sitt liv i dette urolige hjorne
av verden. Vi ma i hvert falla disse minnestenene tale fil oss. Minne bade oss
og den stedligz befolkning at det koster
a skape fred i den vonde og vanskelige
verden vi lever i. La oss ogsa hape at det
offer som endte med doden under tjenesten her i UNIFIL, mafa inspirere bdde
oss og den stedlige befolkning ti! en
aktiv og noktern innsatsfor fred,fordragelighet, toleranse og byggende arbeid i
et omrade hvor dette trenges mere enn
noen gang tidligere.
Helge Utaker
Feltprest NORBATT
IX og X

Sjefen for NORBATT I:

- Slik etablerte
Natten til 26 mars 1978 landet frempartiet fra
NORBATT i Beirut. Dette frempartiet pa 16
mann, 10 offiserer og 6 k/m skulle legge det administrative og operative grunnlag for innsetningen av bataljonen i Syd-Libanon.
5 april var NORBATT pa plass i Syd-Libanon.
NORBA TT var en av de forste avdelingene som
kom til UNIFIL.
For oss kom fra Sinai et
svensk kompani (SWEDCON) som ble satt inn i
ostre del, fra Golan et iransk kompani som ble
satt inn i midtre del, og fra Frankrike en bataljon
som ble satt inn i vestre del av UNIFILS operasjonsomrade.
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VI

V ART F0RSTE OPPDRAG
Israelerne var gruppert langs Litanielven til
Blate og og videre ost, over Tell Qeizi - Rachaiya
el Foukhar til omr. syd Cheba. Mellom IDFs
fremste linje og den israelske grensen opererte
maj. Haddad og umiddelbart nord og ost Kaoukaba holdt PLO og andre palestinske grupper ti!.
Jeg fikk folgende oppdrag:
a.

Ved ankomst rekognoser i operasjonsomradet og forbered avlosning av SWEDCON
i dets omrade

b.

Opprett kontakt med avdeling i VEST

oss...
C.

Tidligere oppdrag til SWEDCON
1. Ta KHARDALA BRO
2. Dekk alle kjente og antatte ankomstveier
til operasjons-omradet
med observasjon.

i

Pa denne bakrunn ble planen NORBATTs
OPSORDRE NR 1 utformet slik:
Fase 1 Etablere stottepunkter langs den linjen
som kontrolleres av IDF. Hvert stattepunkt skal vrere pa minst tropps storrelse.
Fase 2 Opprette OPer i alle omrader som er nodvendig for a dekke adkomstveiene til operasjonsomradet.
Israels forste tilbaketrekning fant sted 11. apri!.
I NORBA TTs OPSORDRE NR 2 heter det b!. a:
"Det er en mulighet for at PLO-styrker og
Haddad viI prove a ta over IDFs tidIigere
stillinger. I denne nye situasjonen viI
NORBA TT reorganisere sin styrke og
omgruppere innen vart operasjonsomrade.
Det er avgjorende at vi besetter alle stillingene som IDF forlater far noen andre
styrker kan gruppere i eller ]angs dem".
VI LYKTES
Vi Iyktes i dette og den buffersonen som senere
forble uendret var etablert. Da IDF 13 juni foretok den endelige tilbaketrekning til Israels grenser,
lot de maj. Haddads styrker overta sine stillinger
for de selv trakk ut.
Grunnlaget for at UNIFIL skulle kunne gjennomfore sitt mandat ble ved dette vesent1ig svekket.

1 I. april 1978 var den dagen da UNIF1L overtok den ferste I DF-posisjonen elter Israels invasjon. OvertageIseIl skjedde NORBATTs omrade, mermere bestemt Raschiya el'Foukhar. Her har troppsjefen,
Christian Meisterlien, stilt opp styrken som skal overta. Meisterlien el' denne tiende FN-kontigenten
assisterellde S-3, og har Iant oss bildet.

i

Det var et stort left a fa den ferste norske styrken pa plass

i

i Ser-Libanon.

i

tCU
Vigar Aabrek
SJef NORBATT

Ikke minst hadde man sVlRrtkort tid til innkalling av styrken.

I

(FOTO: FO-P & I).

Sjefen

•
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NORBATT

X:

-Og sUk har

Starten pa denne bataljonen var preget av usikkerhet idet den foregaende bataljonen ble utsatt
for blokade mot siutten av sin periode. Vi stilte
oss selvsagt sp0rsmalet om vi i det hele tatt skulIe
komme fram til NORBATT AO, og i sa fall,
hva vilIe komme til a hende.
Naja, aIle vet idag at vi kom inn og kom i arbeide. Vi s0kte kontakt og pr0vde a snakke ut
om problemene.
Hvorvidt det har vrert arsaken
elIer ikke er ikke godt a si, ihvertfalI har vi hele
tiden hatt bevegelsesfrihet. Det er jo en betingelse for aivareta vare oppgaver.
UTVIDET ANSV ARSOMRADE
Like f0r vi kom ned hit hadde NORBA TT

•
VI

det na ...

overtatt ansvaret i tidligere NEPBA TT's omrade
For dette formalet var det trukket ut personeIl
fra aIle kompaniene og etablert et lite kompani.
Etter at vi overtok kom vi fram til at det var en
tungvint og ressurskrevende ordning og vi omorganiserte bataljonen slik at kp A ble gjort ansvarlig for KAUKABA, og vi etablerte Gruppe BLA T.
OPPGA VEN ER IKKE LENGER sA
MILITIER
Oppgavene vare idag er svrert mye anderledes
enn for de f0rste bataljonene, hvor det fantes to
parter: PLO pa den ene siden og IDFIDFF pa
den andre. I dag er kun IDFIDFF igjen. Oppgaven er ikke lenger sa militrert preget, men kan

i
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Oberst BIRGER GUNVALDSEN har lagt stor vekt pti ti ha god kontakt med alle parter omrtidet. Det
gjelder ikke minst de lokale sivile myndigheter, mens ogsd major SAAD HADDAD.
Dette bildet er
tatl hjemme hos HADDAD.
(FOTO: NORBATT P &I).

bedre beskrives som toIlerens, politimannens elIer
sosialarbeiderens.
Her viI jeg bemerke at det
aldri har vrert meningen at bataljonen skuIle 10se
regulrere stridsoppdrag.
Det er of te sagt slik: Dette er ikke en jobb for
soldater, men kan kun utf0res av soldater.
Vart omrade er preget av fred og fordragelighet.
For oss ser det ut som folk tror pa framtiden.
Bolighus og skoler reiser seg. Stadig flere flytter
tilbake til omradet. Det er ikke n0d lenger.
Folk ser velkledd og velernrert ut.
PROBLEMENT
NA ER NEDSLITT
MATERIELL
Det som idag kanskje er vart st0rste problem
er internt. Vart materielI begynner etterhvert a
bli sterkt slitt. Dette setter store krav tiI vedlikehold. Spesielt er det viktig at den enkelte bruker
er omhyggelig pa dette feltet. Jeg blir rystet nar
jeg ved inspeksjoner far svar som: "Det er 14
dager siden jeg pusset mitt vapen", elIer "har ikke
pusset vapnet siden jeg var pa skytebanen".
Andre sier at bilen gar sa mye at det ikke blir tid
til vedlikehold. Til det er a si at da er det ikke
hng tid til man er uten bi!.
VEDLIKEHOLD
Stillingene vare begynner a preges av tidens
tann. Det er svrert mye 0delagte sandsekker som
gir vare posisjoner et preg av forfalIenhet. Det
er rolig hos oss som sagt; Det skulIe dermed
vrere pa sin plass a gj0re vart beste for a halde
vart utstyr pa topp.
FRED ER INGEN SELVF0LGE
Det er 5 ar siden UNIFIL, og dermed NORBA TT ble en realitet. Hvor lang tid UNIFIL
forsatt viI eksistere skal jeg ikke fors0ke a filosofere over. Var oppgave er a 10se vare navrerende
oppgaver. Som jeg har skrevet ovenfor er det
idag fredelig. Det er imidlertid ingen selvf0lge.
Ting kan endre seg meget raskt. Vi har opplevd
hi-jacking og beskytning av to av vare posisjoner,
uten at det f0rte til noen former for skader. Moralen er: La oss ikke lulIe oss inn i en oppfatning
av at det ikke lenger er sa farlig.
T AKK FOR INNSA TSEN
29 mars 1978 kom de f0rste norske FN-soldatene til S0r-Libanon.
Pa mange mater er det
beklagelig at vi kan feire et 5-ars jubileum uten at
konflikten er 10St.
Pa den annen side viI jeg gjerne hyIle alIe dem
som har gjort sin jobb for fredens sak i dette omradet. Med beklagelse ma vi dessverre konstatere at dette ikke har skjedd uten falne, ag vi Iyser
fred over deres minne.
Ved 5-ars jubileet er det som en kuriositet artig
a bemerke at vi i NORBATT X har personeIl sam
har tjenestegjort i en elIer flere av de 0vrige ni
bataljonene.
Antagelig er vi den eneste avdeling
i UNIFIL dette gjelder.
Bataljonen tar sikte pa a markere dette jubileet
i forbindelse med 17. mai-feiringen.

Birger Gunvaldsen
Sjef NORBA TT X

UNIFIL matte
bokstavlig taU
sloss for eget "liv"
Major TORMOD

HAARBERG

I etab!eringsfasen hadde bataljonen et operasjonsvmriide som strakk seg fra landsbyen Deir
Siriane i vest (ligger i FINBA TT A/O) til Chebaa
i 0st, en frontbredde pa ca 25 km.
Hovedkvarter for bata!jonsstab og stabskompani ble ]agt til Ebel es Saqi. Etterhvert som
UNIFIL ble tilf0rt avdelinger ble imidlertid ansvarsomradet begrenset. Ved sluttf0ringen av den
israelske tilbaketrekningen 13 juni var bataljonen
hovedsakelig gruppert identisk med hva den er
idag.
Ved avreisen fra Norge var bataljonen utrustet
for i en viss periode aklare seg helt alene. Personellet ble i overveiende grad forlagt i telt, noen
til og med i knappetelt.
I mindre grad ble sivile
hus tatt i bruko
Etterhvert fikk vi erfare at teltene beregnet for
bruk hjemme i Norge ikke passet helt til sommertemperatur i Libanon.
Pa dagtid kunne temperaturen inne i teltene komme opp i 50 til 60°C.
Sanit<erforholdene var i f0rste halvde! av perioden
meget primitive med morgenvasken i hjelmen,
sa a si ikke dusjmuligheter.
WC-bes0k skjedde
pa feltlatriner (uten st0tte). Med skikkelig jallamage ble hyppige dobes0k rene styrketreningen.
Med andre ord var leveforholdene sa primitive
at de i seg selv var en sterk pakjenning.
VART OPPDRAG
Hva var det sa vi skulle gj0re i Syd-Libanon?
I korthet gikk UNIFIL's mandat ut pa
a. a overvake at Israel trakk seg ut av Libanon
og inn i Israel

GRUPPERINGER
I OMRADET
Hvilke parter var innblandet i konflikten ?
Hovedakt0rene i omradet var pa den ene side
- IDF (Israeli Defence Forces), DFF (De Facto
Forces) med undergrupper av mi!itiaer
Pa den andre side hadde vi
- PLO (Palestine Liberation Organisation) med
undergrupper og LMN (Lebanese National
Movement).
Ved NORBA TT's ankomst til omradet hersket
det full krigstilstand mellom partene noe som
innebar at de skj0t f0rst og spurte etterpa.
I startfasen var direktiver for hvordan vi skulle
gripe an situasjonen sv<ert mangelfulle. Dette
var ikke annet enn naturlig sa rasktsom UNIFIL
ble etablert og sa komplisert som situasjonen var.
Det var derfor en uvurderlig fordel at en overveiende del av befal og mannskaper had de forhandstrening
fra repetisjons0velser
med FNberedskapsbataljonen
som vi hadde oppsatt fra
1967.
LIBANON BA OSS KOMME
Vart forhold til parte ne var i prinsippet denne;
UN1FIL ble etablert og kom til syd-Libanon etter
anmodning fra Libanon. Ingen av de andre par-
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X er her

i

i

skriver ber oro NORBATT

b. a hindre at UNIFIL A/O ble brukt ti! fientllge
formaI av noen art. I praksis innebar dette a
hindre at fremmet v<epnet eller uniformert personelI fikk adgang ti! FN-omradet
C. a assistere Libanons regjering i a bringe tilbake deres effektive kontroll over omriidet.

Major TORMOD HiARBERG,
operasjonsoffiser NORBATT
ESPEN HOELfra Gjovik. (FOTO: NORBATT P & 1).

i

Hvordan var det a sette ben inn et krigsomrade
som Sor-Libanon?
Major TORMOD HAARBERG skildrer pa en utmerket mate hvordan NORBATTs forste utfordringer og oppgaver ble lost.
Ikke minst er han overbevist om at vi i ettertid kan
konstentere at avgjorelsene var riktige. TORMOD HAARBERG fra Trondheim var assisteNORBATT I og han kom tilbake
rende S-3
NORBATT X som S-3.

I

te ne i omradet motsatte seg dette. Sikkerhetsradet forutsatte at parte ne aktivt bidro til a st0tte
UNIFIL i a 10se sitt oppdrag. Imidlertid inngikk ikke noen av partene forpliktende avtaler
pa dette punkt. Dette resulterte i at en av de
viktigste forutsetningene for at UNIFIL skulle
Iykkes, allerede i startfasen slo feil.
Det som skjedde var at partene fortsatte a provosere hverandre og UNIFIL sloss for sitt liv
bokstavelig talt hver dag for a fil partene pa talefot, uten at det i s<erliggrad Iyktes.
I de f0rste to manedene kom var situasjon til a
bli sterkt dominert av stridigheter med PLO.
Men IDF og DFF bidro ogsa hver pa sin mate
med trakasserier og provokasjoner.
Hovedpunktene i stridighetene kom til asta
om hvor grensen skulle ga mellom NORBATT
partenes rettigheter til fri ferdsel og
og PLO/DFF,
deres rett til a hevde autoritet i omradet.
Kampmid!ene som partene tok i bruk var tradisjonelI vapenmakt.
Var hverdag kom derfor
til a bli sterkt preget av beskytning som rammet
oss direkte eller indirekte.
VIKTIGE

HENDINGER

Noen data fra bataljonens krigsdagbok kan
best illustrere beskytningenes omfang, her begrenset til "h0ydepunktene":
4 apri!: Tropp ved Khardala bro beskutt med
bombekaster
Forts. side 7

i samtale med vakthavende pli OPS-en,

loyntnant ULF MOE fra Tromso og OPS-as,,-

Fra side 6.
6 april: Tropp i nedre Kaukaba beskutt med
bombekaster (17 granater) 1 norsk soldat
sare1.
9 mai : Tropp 2/kp B i stillinger i 0vre Kaukaba
angripes av palestinsk gruppering pa
ca 25 mann. Palestineme skyter med
handvapen, maskingevrer og gevrergranater.
Tropp 2 besvarer ilden med AG-3, MG
og 84 mm rekylfri kanon. Palestinerne
oppgir 2 drepte. 1 normann sare1.
4 juli : Norsk patrulje tatt under ild fra innesluttet gruppe ved Rashaiya el Foukhar.
Patruljen besvarte ilden. 1 normann
sare1.
22 aug: Norsk PPK-patrulje beskutt med 2 granater fra RPG-7. Granatene bommet.
Posisjoner pa Tell Qeizi og 4-5A besvarer
ilden. Ammunisjonsforbruket
var
- 1700 skudd 12,7 mm
- 4500 skudd 7,62 mm
- 10 sprenggranater
84 mm rekylfri
kanon
- 45 stykker forskjelIige Iysgranater
Skytingen skjedde .mot PLO - gruppe
gruppert i olivenlund like nord for bro
over Hasbani elven. Pa grunn av m0rket
ble det ikke klarIagt om gruppen led tap.
Den verste perioden had de vi i juni hvor vi
hadde beskytning av A/O i totalt 16 dager. Det
ma betegnes som et mirakel at all denne ville skytingen ikke f0rte tit at liv gikk tapt.
VI PRIORITERER
FELTARBEIDER
Ut fra ovenstaende situasjon kom feltarbeider
til a fa topp prioritet og naturIig nok b0d det
ikke pa problem a motivere personelIet. Neppe
har feItarbeider og hinderarbeider noengang foregatt i en norsk bataljon i et slikt omfang. I 10pet
av 6 maneder gikk det med ca 120.000 sandsekker.
Til hinderbygging gikk det med ca 20.000 m
kveilehinder og 20.000 m piggtrad.
MINEFAREN
En annen trussel vi stod ovenfor var minefaren.
I praksis f0rte den til at hver eneste meter utenfor
asfalt matte klareres. Det samme gjalt alle hus
som skulle tas i bruko I de f0rste 2 manedene
var det ogsa rutine hver morgen a klarere ca 25km
vei. Veiklareringspatruljen hadde 2 funn. Den
ene gangen 2 stridsvognsminer.
Den andre gangen 2 stk 88 mm PVRK-granater montert i veikanten forbundet med en snor trukket over veien.
Ved bef0ring av snora vilie granatene bli utl0St.
I forbindelse med klarering og rydding ble det
i 10pet av perioden registrert funn av 428 granater
av forskjellige typer, 47 miner av ulike typer,
diverse ammunisjon, sprengstoff og bomber. Ca
250 hus ble klarert.
DEN OPERATIVE UTFORDRING
Hvordan kom sa bataljonen tit a takle de rent
operative problemer?
Det hele hadde vrert enkelt om vi kunne 10st
problemene med vapenmak1. Men det ville bety
at vi ble aktiv part i konflikten. For a dempe
spenninger og 10se uoverensstemmelser var det
imidlertid av fundamental betydning at vi forhoJdt oss slik at partene oppfattet oss n0ytrale og
upartiske.
Hovedproblemet ble derfor a avverge konflikter
med alle midler unntatt vapenmak1. Her skal en
vrere klar over at det skal mere selvdisiplin tit a
unnlate a skyte nar man blir beskutt, enn til a
besvare ilden.
Bataljonens personelI utviste pa dette omradet
en beundringsverdig disiplin. Til tross for beskytning og provokasjon av ulik art ble ikke et
eneste skudd 10snet uten i selvforsvar. Dette var
en vesentlig arsak til at bataljonen gradvis vant
partenes tilli 1.

Den Libanesiske ha?rmtitte trekke seg ut fra Kaukaba etter ti ha blitt beskutt fra Haddad-styrkene. Her
ser vi restene av ammunisjonsbilen bli kjort vekk. (FOTO: Christian Meisterlien).
la den gruppen ra bli i omradet eller om den burde
FORHANDLINGER
vrert tvunget ut da den ble oppdage1. I sa fall
Bataljonens viktigste "vapen" til konfliktl0smatte en utdriveIse ha skjedd med vapenmak1.
ning kom til a bli forhandlinger og megling pa
Aksjonen vilie med stor sannsynlighet ha medforskjellige niva. Dette kom istand ved personf0rt tap av menneskeliv hos begge parter. Og
lig kontakt med alle involverte parter. Fra f1ere man kan sp0rre, tit hvilken nytte?
hold ble vi sterkt kritisert for denne linjen og vi
I NORBA TT I sin tid var det vanskelig a se
ble spadd katastrofe.
Imidlertid forstummet
konsekvensene av den avgj0relse som ble fatte1.
kritikken etterhvert og dette ma vi ta som et tegn
I ettertid mener jeg det er lett a se at den var korpatrden valgte Iinje vant fram. I perioden ble
rekt.
bataJjonen kritisert og beskutt avalle parter samLYKKES VI?
tidig. Men dette at vi var upopulrere hos alle
Hvordan
Iykkes
vi sa med a 10se oppdraget?
parter samtidig tok vi som et tegn pa at vi gjenOm det hersker naturlig nok svrert ulike meninnomf0rte oppgavene pa en objektiv og upartisk
ger, kanskje mye avhengig av hvilke 0yne som sero
mate.
Det er heIt klart at vi ikke ooonadde det enLIBANESISKE MYNDIGHETER
delige ma!. Likevel ser vi na resultatte av vart arHittil har jeg i vesentlig grad ber0rt forholdet
beid. Flyktninger vendte tilbake til sine hjem
som bef0rer UNIFIL's mandat pkt a og b (omog noenlunde normal livsf0rsel ble gjenopptatt i
taIt tidli gere i artikkelen).
h0yere grad av trygghet enn beboerne i omradet
Hvordan maktet sa Libanons regjering a fa
had de fra f0r. Stridighetene mellom partene avkontroll over omradet i s0r?
tok gradvis og vi oppnadde i betydelig grad a
Allerede tidlig i perioden fikk vi et klart innkunne opptre som oppmann mellom dem. Bade
trykk av at myndighetene arbeidet iherdig med
fysisk og psykisk var perioden meget slitsom.
a fa sendt Iibanesiske styrker tit omrade1. Vi ble
Fysisk pa grunn av hardt arbeid kombinert med
imidlertid overrasket da vi 30 juli fikk varsel om
tildels sterk varme. Psykisk srerlig pa grunn av
at en bataljon fra den libanesiske hrer ville anden ville skytingen som kunne begynne narsomkomme Kaukaba neste dag. Da bataljonen anhelst og treffe hvorsomhels1. Uberettiget kritikk
kom 31. juli fikk den en srerdeles varm velkomst,
kunne tit tider gj0re oss motl0se.
med artilleriild over seg fra sine kolleger i DFF.
Felles for kritikken savel fra partene som fra
I vel en uke deltok personelI fra UNIFIL HQ og
pressen bar preg av at de fullstendig manglet viten
NORBA TT i forhandlinger mellom partene.
om forutsetningen for at en fredsbevarende styrke
Det hele kulminerte imidlertid med at den liskal virke etter sin hensikt.
banesiske bataljonen ble utsatt for en voldsom
I denne forbindelse finner jeg det pa sin plass a
artilleribeskytning med det resultat at en libanesitere Force Commander W. Callaghan i en uttasisk soldat ble drept, seks saret og en ammunislelse han har gitt ved f1ere anledninger i UNIFIL:
jonsbil ble skutt i brann. Etter denne episoden
"Doktrinen om fredsbevarende operasjoner er
ble hovedparten av bataljonen trukket tilbake
bygget pa den forutsetning at alle parter i konmens en mindre enhet ble igjen i Kaukaba.
f1ikten samarbeider positivt med det internasjonale
PROBLEMET "REIRET"
militrere apparat, som da som et resuItat av dette
En sak kom tit a bli tillagt stor oppmerksomhet
samarbeid skulle fungere som en stabiliserende
i arene etter NORBATT I var den sakalte innesfaktor.
luttede PLO-gruppen ved Rachaiya el Foukhar,
Hva UNIFIL angar oppstod aldri et slikt sakanskje bedre kjent under betegnelsen Reiret.
marbeid. I over fire ar opererte styrken i et enesGruppen ble oppdaget og omringet av NORtaende kompleks og f1yktig omgivelse uten noenBATT om morgenen den 16 mai. Itiden som
gang a ha gleden av den viktige st0tte fra partene.
fulgte og fram til 6 juni 1982 kom denne gruppen
Den nylig overveldende maktbruk var derfor en
til a binde bortimot et kompani.
nifs kulminasjon av en lang og ofte tragisk rekke
av overtredelser av mandatet".
Det har vrert mye diskutert om det var riktig a

Dette
best fr

ii

VI

T

Vakt pa vakt og atter vakter. Helkontinerlig
aktivitet preget livet ute pa tropps og lagsposisjonene. "Fritiden" ble benyttet til a fylle sandsekker,
utbedre stillinger samt lags - og troppsleirene.
I dag prater de om dagliglivet i NORBATT I
med et bredt smil om munnen, men deta1jene husker de godt og viI nok heller aldri ga i glemmeboken. BB har tatt for seg to karer som var blant
de f0rste nordmenn i S0r-Libanon.
33-arige
KRISTIAN
WILHELM
JACOBSEN og 32arige IVAR PRESTEGARD.
- Vi landet i Beirut 2. april og la en uke som
vaktlag pa flyplassen, mens forsyningene kom
inno Daglig landet store fly med alt mulig slags
gods og utstyr. Sa ble vi forflyttet til Khardala
bro hvor job ben var a bygge opp stillingen. Senere had de vi samme jobb i det midlertidige hovedkvarteret "Dovre" og sa i Rashaiya f0r vi endelig
kom til troppsleiren i olivenlunden i Ferdiss, forteller gevrermannen Kristian opprinnelig
fra
Grovfjord utenfor Harstad, men na bosatt i Drammeno
Her m0tte han ogsa Ivar som var i troppstaben.
Fem ar senere m0ttes altsa de to tilfeldigvis oppe
i Saqi.
- Det halvaret hadde vi alItid noe a gj0re.
"Siesta" var et fulIstendig ukjent begrep, men vi
hadde kjempefint befal som blant annet hadde
erfaring fra tilsvarende klima under Gasa-tiden.
Vi bodde og levde hundre prosent feltmessig, mens
det na er som a komme til en moderne hotelItilvrerelse. Det var mangel pa absolutt alt. Vi
"orget" da ogsa alt vi kom over. Det skulIe vise
seg at med tid og stunder skulIe alt komme til
nytte, fortelIer Ivar og sa kommer de begge med
mengder av eksempler.
Et gammelt skilIerhus som de fant nede ved
Hasbani ble dursjkabinett.
En gammel d0r ble
brukt til feltlasarett, mens en annen ble Ivars seng
og madrass. B01jeblikk og trestumper kom til
heder og verdighet i leiren. En gammel skolepult
ble troppens kontorpult.
En gammel tomt0nne
ble vanntank for dursjen. Et esel ble innkj0pt
(husker ikke om det var for 15 elIer 50 $) for a
frakte vann og forsyninger opp til OP'en.
Ja, dette var bare noen eksempler pa hvordan
dagliglivet kunne arte seg. Maten, hvordan var
maten?
- Ha, ha. Den f0rste maneden levde vi pa
knekkebr0d.
Det spiste vi sa det svidde i tannkj0ttet. Jeg har for min del ikke smakt knekkebr0d siden, legger Ivar til og sa Ier de hjertelig
begge to.
Melk og frukt var det lite elIer ingenting av.
Det ble kj0pt inn nar en elIer annen tilfeldigvis
var en tur i Israel. Men etterhvert ble det sa
varmt i vreret at det ble umulig a lagre maten.
Riktignok hadde man etterhvert fatt parafindrevet
kj0leskap, men troppen bestod jo av vel 30 mann ...
Klager var det likevellite elIer ingenting av. Slik
var det her nede - og det var likt for alIe. Ja,
ogsa det at man mat te regne med "jalla-mage".
AlIe fikk pmve seg mer elIer mindre. Enkelte
matte sagar til det norske sykehuset i Naqoura.
De klarte ikke asta pa bena ...

I

Pa de pafolgende sider presenterer vi folk som idag er i FNstyrken, men som var her for forste gang i en av de tidligere kontigentene. Vi har glimt fra alle de
ti FN-kontigentene og savel NORBATT som NORMAINTCOY
er
med i denne serien med historiske
tilbakeglimt ...

"Siesta" var et fullstendig ukjent begrep for de
mange hundre som bodde i te1t, og nar en stod pa
tur til a fa dursje stod det alltid en vakt med stoppeklokke som passet tiden.

- Vannforsyningen, den ma vi si litt om forteIIer Kristian da Ivar sier det var han som "orget"
skillerhuset. I begynnelsen var det fortsatt litt
vann i Hasbani, men den badingen ble stoppet av
veterinreren som advarte mot utslett og faren for
infeksjon i sar. Likevel husker jeg at vi opplevet
PLO-gutta titte pa oss i buskene pa andre siden
av elven. Sasnart vi hadde reist hoppet de uti ...
Det ble senere satt opp et ABC-telt, men vi hadde
jo bare max ett minutt hver sa ... vi matte se a
fa ordnet opp selv. SkilIerhuset ble plassert ved
en stor stein og pa den satte vi t0nna som ble fylIt
av vannbilen. Sa tok vi en b0tte med hulI i og
holdt over den som dursjet. Ogsa her matte det
rasjonering til. Nar vi sa fikk en handpumpe ble
det talt opp sa og sa mange omdreininger pr.
person, sier Kristian som selvsagt husker det
f0rste ordentlige badet pa hotelIet i Israel. Karet
var sa m0kkete etterpa at han matte skrubbe med
vann og sape.
MINEKLARERING
Vakttjenesten pagikk kontinuerlig.
Hele d0gnet var det CP, OP og patruljetjeneste.
Og hver
morgen klokken 06.00 var det mineklarering av

den veistrekning troppen var tildelt. Her fortelIer
de gjerne at man snart lrerte a dra nytte av de
mange saue- og geiteflokkene som gikk langs
veien. Hadde de passert - var grovarbeidet
gjort.
PRESSEDEKNING
I brev hjemmefra og nar man kom over en gammel norsk avis kunne man lese dramatiske skildringer av dagliglivet i S0r-Libanon.-Vi
kjente
oss overhodet ikke igjen, fortelIer gutta i kor. Vi deltok ikke i samme krig som mange av journalistene. Men selvf01gelig var det enkeltepisoder
som var dramatiske srerlig pa sIutten av perioden,
men disse ble ikke engang omtalt ...
PERMISJON
Begge to reiste hjem til Norge pa permISjon.
Ivar fortelIer at han bestilte fisk hver dag en hel
uke til middag, mens Kristian satte pris pa a rusle
fritt omkring, ta en badetur, spise norsk mat og
kose seg. Ikke minst satte de pris pa de regnskurene som kom. Men sa bar det tilbake til Ferdiss
og dagliglivet som de syntes oberst Aabrek illustrerte sa godt nar han sa: "Det eneste vi vet sikkert om morgendagen er at vi kan ta pa oss
shorts".

Her sitter IVARPRESTEGARD,fra
Stord (t.v.) og KRISTlAN WILHELM JACOBSEN,fra Drammen
pd posisjon 4.5 ved innkjoringen til Ferdiss-dalen. De ser mot en av de olivenlundene hvor PLO hadde
teir og ovenfor ligger PLO-hoyden som den ble kalt den gang. Ferdiss ligger ti! hoyre pd bi!det. (FOTO:
NORBATT P &/).

Verdenspressen og VI:

Ola er T0FF
i

I 1978 da UNIFIL og OLA rykket inn Sor-Libanon skjedde dette under nrermest daglig overvakning av store deler av den internasjonale presse.
Selv om overskriftene ikke al/tid var like store som
hos VG og Dagbladet var interessen storo Kanskje
ikke sa rart. UNIFIL skul/e jo overta ett av av
klodens "heteste" omrader, nylig angrepet og okkupert av Israel, og best kjent under navnet Fathaland. FNs engasjement omradet med fiere tusen
vrepnede so/dater "i blatt" var pa mange mater noe
nytt, et eksperiment
bdde militrer og politisk
superklasse. Om eksperimentet falt heldig ut
overlater vi ti! andre a bedomme, men at pressen
1978 hadde fimnet et interessant mediaobjekt var
det liten tvi! om.

i

i

i

Dette fikk ikke minst NORBATT erfare. TVselskap og journalister fra hele verden var jevnlig
pa visitt den deleIl av UNIFILs ansvarsomrdde
som ble betraktet som den kanskje mest spennende
delen. Sett med presseoyne
alle fall. Her var
skjreringspunktet mellom Syria, Israel og Libanon
med den syriske fredsstyrke, major Haddads hovedstyrke og en PLO-brigade garantister for godt
stoff for en nyhetshungrig journalist.

i

i

Og etter hvert som presserapportene ble offentligden store verden kom ogsa
gjort rundt omkring
superlativene omkring NORBATTs virksomhet pa
rekke og rado Kanskje det var bra at gutta NORBATT 1ikke hadde ti!gang pa alt som ble skrevet,
primadonllanykker kunne ha spredt seg med epedemisk fart av mindre. I artikkelen fra Los An-

i

i

i

i

NORBATT

geles Times, 9. mai 1978, som vi ser faksimi!e er
det ikke mate pa lovord og skryt omkring OLAs
innsats.
Fryktlose og med hodet kaldt enhver situasjon
handhevet de norske soldatene freden. Ti! tross
for stadige beskytninger og kritiske situasjoner
er det ikke vapnene, men diplomati, smidighet og
talmodighet, som er nordmennenes viktigste virke-

II: Borgerkrig

- Fra en typisk norsk kj0lig h0st til en stekende
varm libanesisk sommer. Varm pa flere mater.
Overgangen var forventet a bli stor, men ble enda
st0rre. Kaptein Theodor Solheim har ingen
srer1ige problemer med a huske det f0rste som
gjorde inntrykk pa ham fra NORBA TI II selv
om det na nrermer seg fem ar siden han tuslet ut
av flyet pa Beirut flyplass og opp pa den ventende
lastebilen.
- Borgerkrigen var fortsatt igang i Beirut og
med alle avisreferatene om norske soldater i kamp
lenger S0r var vel alle innstilt pa at nrermest hva
som helst kunne skje. Noe skjedde da ogsa, en
norsk soldat ble invalidisert etter a ha blitt truffet
i hodet av et snikskytterprosjektil.
Hendelsen
som fant sted i Beirut under rotasjonen ga oss pa
en tragisk mate klar beskjed om hva vi hadde inngitt oss pa.
- En fordel var det na i alle fall at det
skjedde sa mye som det gjorde, man kom fort inn
i jobben. Fullt kj0r fra f0rste stund. Situasjonen var pa papiret oversiktlig og grei, PLO pa
den ene siden av ansvarsomradet og Haddad og
Israel pa den andre siden. Og oppgaven var var
a holde partene pa hver sin side av dette omradet.
Partene selv var imidlertid selv ikke srerlig interesserte i a unnga konfrontasjoner med hverandre,
sa i tillegg til den kontinuer1ige artilleriilden matte
det stadig avvises fors0k pa infiltrasjon. Dette
fortsatte, etterhvert programmessig har det jo
vist seg, fram til vinteren gjorde sitt inntog i november. Stridighetene medf0rte fOr0vrig en hektisk m0tevirksornhet.
Bataljonen hadde ukentlig m0ter med partene i omradet.
Pa et av disse m0tene hvor jeg var tilstede ble
resultatet sapass interessant at det ikke viI bli.
glemt av undertegnede med det aller f0rste. Deltagerne var foruten bataljonssjefen, major Had-

dad og sjefen for den israelske nordkommandoen.
Her erklrerte israelerne at det ikke lenger var noen
hemmelighet at de st0ttet Haddad save! moralsk
og politisk som med vapen og utstyr. Dette var
sa vidt jeg vet den til da klareste uttalelsen Israel
hadde kommet med i forbindelse med sitt engasjement i S0r-Libanon.
Inntil dette m0tet hadde
de konsekvent nektet for nrere interesser med
militiaen i S0r-Libanon.
Men foruten de militrere opplevelsene var det
en del opplevelser av en helt annen art som gjorde
et vel sa stort inntrykk. Pa denne tiden var sivilbefolkningen i Saqi frerre enn tre hundre, og bataljonen hadde rett og slett et fantastisk forhold til
disse hardt rammede menneskene som viste virkelig mot med a vende tilbake til det krigsherjede
omradet mens det enna matte kunne betegnes a

middel. De norske FN-soldatene er nrermest kollektivt modige, fysisk sterke og b/onde viking-etterkommere med hol/ywood-utseende.
Tenk det!
Artikkelen understotter med andre ord oss nordmenns syn pa oss selv og, skul/e vi tro, ble ganske
sikkert godt mottatt av samtlige som leste den
de harde dager 1978.

i

i

alt kan skje

vrere en heksegryte som jevnlig ble beskutt bade
fra den ene og den annen part. Ja noen av disse
hadde overhodet ikke forlatt Saqi, selv ikke i den
verste tiden. Nar kontingenten tidlig om morgenene omkring seks maneder etter ankomsten,
igjen satt pa lastebilene med motsatt kj0replan
denne gangen viste befolkningen i hvilken grad
de satte pris pa oss. Over halparten av Saqis innbyggere var m0tt fram for a si farvel. Noen grat,
andre ba oss tynt om a komme igjen og ingen la
skjul pa at vi hadde betydd noe som venner gjennom halvaret her nede.
Hvem vet, kanskje det var derfor jeg kom tilbake igjen i denne kontingenten.
Den oppriktigheten og spontaniteten lokalbefolkningen ga
uttrykk for ved flere anledninger viste oss nordmenn noe som vi kanskje lrerte litt av.

~

- A kjore bensinbil gjorde
ikke dagliglivet
- Jobben som sjafor !ikte jeg meget godt, men
det var ogsa forbundet med mye usikkerhet. Hver
dag skulle man kjore gjennom omrader der noe
kunne skje akkurat nar jeg passerte. Spesielt
husker jeg en av de mange turene med bensinbilen.
I PLO-krysset var det skyting og en av granatene
tralf skraningen ovenfor veien. Resultatet ble
at steinsprut tralf bilen.
Jeg trykket gaspedalen i bunn og lot det sta ti I,
forteller den 25 arige sjaforen i NORBA TT III,
Jan Hoiby fra Trondheim.
De norske FN-styrkene hadde vrert ett ar i Libanon da kontigenten kom ned pa forsommeren.
Fortsatt var man i en slags etableringsfase.
Ute
i kompaniene bodde soldatene fortsatt i telt, hadde provisoriske spise- og oppholdsrom, men samtidig var situasjonen slik at det var kun jobben
som stod i hodet pa en.
Jan Hoiby innrommer at det er stor forskjell
pa miljoet den gang og na. Na er det aller meste

25-arige JAN H01BY fra Trondheim kjorte f(Jrst
og fremst bensinbil da hall var her treeren, mell
denne vinterell har det ogsa blill en god del. 5nova:ret har gjort behovel for fyrillgso!je ekstra stort.

i

Wilnar

Wahl

var sykevokter
••

lettere

rutine og han synes det ligner for meget pa det
han forbinder med den hjemlige "militrerleiren".
- I treeren stod jobbene som skulle gjores i ko
og jeg tor si at alle stod pa for a bli rasket mulig
ferdig slik at de kunne ta den neste jobben. For
egen del kan det slaes, fast at jeg kj0rte tre ganger
sa meget som na.
Men Hoiby har ikke bare gode minner fra den
tiden. En norsk soldat ble drept av granatsplinter. Jarle Warberg ble trulfet da han skulle hente
sin splintvest og hjelm f0r han gikk i gaupe. Byen
Ebel es Saai ble direkte beskutt av granatregn.
For alle gjorde d0dsfallet et sterkt inntrykk og
uten tvil ble sikkerhetstiltakene ytterligere skjerpel.
Den daglige vakt og patruljetjeneste gikk rutinemessig, men stadig ble det rapportert om spesielle episoder.
H0iby husker blant annet at en PPK fikk i oppdrag a evakuere en gruppe nordmenn som ble
direkte beskutt i en stilling ved steinknuseren like
utenfor Ebel es Saai. Alle innvolverte gjorde en
kjempeinnsats og aksjonen fikk en Iykkelig avslutning.
I omriidet mellom Kafr Chouba og Kafr Hamam stod et slag mellom IDF,IHaddad og PLOsoldater som hadde klart a infiltrere FN-sonen.

I• NORMEDCOY:

Norge bor 19jen overta
- Som hjelpepleier hjemme hadde jeg stor nytte av a tjenestegjore ved sykehuset i Naaoura.
Vi kom bort i alt mulig og matte "sta pa" h.:le
tiden. Ikke minst for !egene var dette en stor
utfordring.
Skadene var av en helt annen type
enn de var vant med - nemlig forst og fremst
krigsskader. Men vi hadde toppfolk og jeg husker spesielt et konkret tilfelle, sier 37 ar gamle Wilnar Wahl fra Lier.
- En dag fikk vi inn en sivil libanesee fra Tibnine. Sterkt skadet var han etter a ha sittet tre
til fire meter fra nedslaget ti! en granat. En jente
ved siden av han dode momentant.
Etter fire
maneder ble han utskrevet, riktignok i rullestol,
men kunne ga med krykker.
Vedkommende
hadde en operasjon som foregikk kontinuerlig
ti timer. Jeg tror forresten ingen av de som kom
inn til NORMEDCOY i denne perioden dode
mens de la der.
Wahl er na i NORBATT som sanitetsmann og
trives med tjenesten i Kafr Hamam. Ikke minst
er det en glede a hjelpe !okalbefolkningen med
sma og store skad.:r. De setter stor pris pa denne
hjelpen. Og helsetilstanden til soldatene har han
ingen ting a si pa. De er flinke til a holde seg i
form.
Men han lengter tilbake til Naaoura - til sjoen.
Fodt og oppvokst i Vesteralen og med flere ar til
sjos er ikke lenger norsk vinter noe fristende. Sa
selv klimaforandringen en grunn for a vrere her,
innrommer 37-aringen som til daglig er hjelpepIeier pa Lier Sykehus.
Men tilbake til IV-ern. - Samarbeidet i NORMEDCOY var suverent og derfor had de vi minimalt med vanskeligheter. Prefabrikerte hus var
allerede kommet opp da jeg kom ned, men savel
kjokken som depot var fortsatt i tell.

i

Sykevokter WILNAR WAHL er na saniletsmann
lengter tilbake ti! sjoen ...
(FOTO: NORBATT

i kp B og synes tjenesten er meningsfylt
P & I)

og nytting, men

i femmer'en:
~

KorporaI MORTEN

M0RK

"Plutselig hadde jeg major Haddad
himself

i andre enden av traden"

Morten M0rk er en av de virkelige veteranene
NORBA TT X, og kan ml [este 5-tallet pa brystet.
tillegg til a vcere "skeiv" i NORBA TT
og
har han altsa [att med seg hele fire kontingenter

i
I

I

- Etter eneren og toeren var det ett sted jeg
ikke skulle igjen, og det var S0r-Libanon.
Men
Iysten kom snart tilbake, og i kontingent fem var
jeg pa plass igjen. Havnet den ne gangen som
vakthavende assistent i Rachaiya og forandringene
fra forrige gang var store. Og takk for del.
Bataljonen var etter hvert skikkelig etablert, og
femmeren var stort sett stiJIe og rolig. Sa noe
srerlig dramatikk fra den kontingenten kan jeg
nok ikke servere dere. Livet i Rachaiya var
faktisk bade rutinepreget og til dels kjedelig.

II

ti\. Morten er
pa da de uttalte
ved utvelgelsen
skal ikke utvikle

fikk en solid strekk av sjefen. Dagen etter kom
kapteinen ned til oss og ba sa pent om unnskyldning og lovet dessuten at liknende episoder ikke
skulle finne sted i ettertiden. Telefonsamtale med
resultat med andre ordo

vel av de [orsvarsledelsen tenkte
at nytt personelI skulle prioriteres
til NORBA TT XI. FN-tjeneste
seg til en livsstil ble det sagt.

NORBATT VI:

Fange hos PLO

- Derfor husker jeg vel best de ukene jeg tilbrakte ule i enklaveposisjonen 4-17. Vi var fem
mann som to uker av gangen hadde en masse lik
som nrermeste naboer, posisjonen ligger nemlig
inne pa en kirkegard. Nrermeste levende fant
vi i Haddad-byen Deir Mimess. Befolkningen
der var noe for seg selv. Vi kunne knapt bevege
oss i nrerheten av byen uten a matte delta i en
solid libanesisk rriiddag. Den tradisjonelle bes0kskaffen ga vi fort opp a fors0ke a slippe unna.
I tillegg til den personlige kon tak ten hadde vi
lagt opp telefonlinje til sentralbordet i byen.
- Oppgaven var var a overvake infiltrasjon
fra PLO over Litani, samt observere nedslag
omkring og avfyringer fra Beaufort-festningen.
Det gikk fort rutine i denne jobbe ogsa, selv om
det var nok av nedslag a innrapportere.
Men
noe direkte dramatisk?
Nei ikke noe a skrive
om i den retningen fra denne kontigenten.-Men
noe artig da? - Joda, da kan jeg vel bare fortsette med enklaveposisjon 4-17.
- En helt ordinrer og ellers sa rolig kveId fikk
et innslag av den typen som gj0r at den ikke
glemmes med det f0rste. En skur av sporlysprosjektiler feide plutselig like over kirkegarden, enkelte
ubehagelig nrer kirketjenerboligen vi hadde tilholdssted i. Deretter var det like stille igjen.
Vi kastet oss straks over telefonen for a fa tak i
kapteinen for Haddad-styrkene i Deir Mimess.
Sentralborddamen fors0kte f1ere steder a finne
vedkommende, men mat te til slutt bare beklage.
Kapteinen var ikke a oppspore for 0yeblikkel.
Men kunne hun sette oss over til noen andre
istedetfor kanskje?
- Vedkommende hun satte oss over til er ikke
en som til daglig tar imot telefonsamtaler fra
norske menige. Det var nemlig ingen ringere
enn MAJOR HADDAD i egen h0ye person som
svarte i den andre enden. Ikke srerlig rart vi ble
litt paffe,og fikk litt problemer med a uttrykke oss
det f0rste minuttet.
Gutta stod nrermest grunnstilling under samtalen. Majoren er jo tross alt
en verdenskjendis, hva man na ellers matte mene
om ham, hreren og staten hans. Talmodig og
forekommende var han ogsa forresten, og lovet
a ta seg av saken. Under samtalen ble for0vrig
kapteinen fra Deir Mimess koblet inn pa linjen.
Ettersom jeg ikke kan arabisk vet jeg ikke hva
som ble sagt, men det h0rtes na ut som om han

i

Korpora/ MORTEN
ogsa femmeren.

i

MfJRK fra Os/o var

i kp.

B

- Jeg hadde kj0rt en gruppe opp til
Chebaa som skulle ga Chebaa-marsjen.
Sammen med en bil til og to mann ble vi
pa returen stanset av en gjeng guttunger i
12 til16 ars alderen i PLO-krysset bare 200
meter fra CP-en til UNIFIL.
De tok ladegrep pa sine automatvapen og f0rte oss,
med hendene over hodet, ned i skogen til
et hus. Her ble vi sittende i vel en time
f0r en PLO-kaptein dukket opp, forteller
37-arige ODD ARILD
JACOBSEN fra
Drammen.
Han innf0mmer at det f01tes meget
dramatisk sa lenge det pagikk, men nar
PLO-kapteinen dukket opp og fortalte at
"gutta" ikke var hans og heller ikke "he1t
gode" sa skjedde det ting. Han tok oss
med til f0rste CP, ga oss tilbake vapen og
etter at S-3, major Aune, kom tok det
kort tid a ordne opp i saken.
ElIers mener Jacobsen at Vl-eren arttagelig var den kontigenten hvor mest skjedde i NORBATT AO, ihvertfall hvis man
ser bort fra krigen ifjor sommer. Han
husker ogsa at et gasflaske-Iager i Rashaiya
fikk en full treffer og 17 gasflasker samt en
henger gikk i lufta.
- Ble forresten overasket over a finne
seks av karene pa transporten her i denne
kontigenten.
Som sjaf0rer var vi meget
pa farten. Det var en nyttig og lrererik
tid og derfor s0kte jeg meg ned igjen ogsa,
sier Jacobsen fra Hedensrud i Drammen.

o
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Ikke tid til a bli redd

Korporai STEINAR R YGH fra Notferoy er vognforer PPK og opplevet sitt forste besok
med kontigent VIII.

Johnny
Thomassen
fra Troms9

- Bakgrunnen for den opplevelsen jeg husker
best var et sammenst0t mellom personelI fra
posisjon 4-10 og en gruppe PLO-soldater natten
til 25. oktober 1981. Inntrengerne ble avvist og
i sammenst0tet som fulgte ble en av PLO-soldatene drept, en tatt til fange mens de to 0vrige
unnslapp.
De fleste av oss var, nar vi fikk h0re
om episoden, ganske sikre pa at gjengjeldelsesaksjoner vilie komme. Sp0rsmalet var vel bare
nar? Bataljonen tenk te tydeligvis det samme for
beredskapen ble skjerpet og selv fikk jeg sammen
med resten av laget vite at vi pM01gende natt
skulle patruljere veien mellom posisjon 4-6 F og
Hebbariya.
Selve patruljene gikk fredelig for seg, sely om
de to kilometrene hver vei i stummende m0rke
ikke akkurat var Iystige. Klart at jeg var en
smule nerV0S, tror forresten ikke jeg var alene
om del. Til og med patruljehunden vi hadde
med oss virket a va::re litt ekstra pa tuppa og
satte en ekstra st0kk i oss da den ved et par
anledninger reagerte pa villsvin eller liknende.
Men under selve patruljene skjedde altsa ikke noe

Alt var litt spesielt
- Hva jeg husker best fra syveren? .IErlig
talt det aner jeg ikke. Det skjedde en masse som
jo var LITT spesiellt men om det var spennende
nok til a oppta noen plass i avisen, det tviIer jeg
pa. Men jeg kan jo alltids gj0re et fors0k. Dere
far jo bare luke ut det som er hapl0st dere som
driver med dette her.
- Jeg startet "karrieren" som geva::rmann i Kp.
A hvor jeg jo har holdt meg ogsa siden. De to
f0rste manedene holdt jeg til pa 4-2 F og hovedbeskjeftigelsen ved siden av feltarbeider og bygging av ulik art var OP-tjeneste.
Men i motsetning til det som ofte er tilfelle med OP-vakter
var disse manedene langtfra kjedelige. Partene
benyttet tiden flittig til a beskyte hverandre, og
pa 4-2 F hadde vi jo panoramautsikt mot Marjayoun hvor det etter hvert landet en del kilo hilsener
fra PLO. Hilsningene ble jo alltid besvart ogsa,
sa det var sjelden en dag hvor vi ikke hadde noe
a melde videre. Det er fOn1lvrigen ting jeg den
dag i dag ikke fatter, og det er at vanntamet i
Marjayoun fremdeles star. Det virket som
tarnet var det eneste PLO var interessert i a
treffe. Enkelte ganger forvant det ut av syne pa
grunn avalle nedslagene omkring, men nar vi
kunne se det igjen sto det der hver gang like vertikalt som tidligere. Utrolig!

En sa::rskilt episode fra denne tiden b0r jeg vel
allikevel ta med. Skytebanen pa den tiden var
den samme som vi benytter idag. Ogsa GHANBA TT som
da var vare na::rmeste naboer
brukte banen flitting, og var en dag i sving med
skyte0velser med noe bortimot 50 mann. En
Katusha-rakett landet uten noen sa::rlig forvarsel
et par hundre meter unna skytterselskapel.
Vi
sa det hele i fugleperspektiv og pa god avstand.
Betraktet kaoset av folk som plutselig myldret
ornkring, fors0kte a hoppe pa biler i fart, ramlet
av og forsokte igjen. Sa omtrent ut som hvis
man stikker en pinne i en maurtue. Det ser vel
litt stygt ut pa trykk, men pa avstand sa det rett
og slett komisk ut. Et par av gutta na::rmest
knakk sammen av latter.
Men flirene ble ikke langvarige. Broren til
den f0rste raketten var underveis, og den landet
adskilling na::rmere oss enn 0nskelig var. Det
sedvanlige pipet ble etterfulgt av en stoyende
detonasjon pa bare 40-50 meters avstand. Og
dermed var det vel vi som var komiske om noen
betraktet oss pa avstand. Vi l0p vel minst like
fort som Ghaneseme.
Hovmod star for fall er
det visst et ordtak som sier, vanskelig a argumentere mot de visdomsordene i den na::rmeste tiden
etter hendelsen.

i Libanon sammen

spesielt, og mellom turene slappet vi av pa 4-6 F.
Ved to-tiden var det var tur til a slappe aven
stund, og tre kvarter senere la jeg pa gulvet med
nesa trykt ned mot gulvbelegget i prefaben.
Det hele syntes a starte med at en av gutta gikk
ut for astarte
opp ppk'en som fungerte som
str0mforsyning.
Omtrent samtidig som motoren ble ruset, smalt
det fire ganger i tett rekkef01ge fra 300-400 meters
hold og tett etterpa kom de fire RPG-granatene
susende like over prefab'en, den ene strok kun
centimeter utenfor OP'en, og detonerte i sandtaket
bak oss. Nettopp det at ppk'en startet opp tror
jeg kan ha reddet oss fra RPG-granatene, angriperne trodde nok de var oppdaget og fikk det litt
for travelt. Kanskje de ikke en gang var kommet
i stilling.
Men gleden over at granatene hadde bommet
fikk vi ingen tid til a reflektere over i det hele
tatl. Nesten samtidig apnet en annen gruppe
ild mot oss, na med automatsvapen fra bare 30-40
meters hold. Prosjektilene formelig haglet inn
gjennom veggen og en av de fa tingene jeg bet
meg merke i de na::rmeste sekundene var at angriperne brukte sporlys. All var litt kaos til a
begynne med. Noen fors0kte a fatt i vapen og
utstyr, men matte bare gi opp pa grunn av den
intense ildgivnigen. Det eneste vi kunne gj0re
var a ga mest rnulig i ett med gulvet, og det var
ikke lett. Men fors0kte det gjorde vi vel alle
som en. Det eneste konstruktive viegentlig fikk
utrettet var a skru av Iyset.
To av vare egne ble saret under angrepet, men
heldigvis ingen av dem alvorlig. Lagforeren fikk
en kule i det ene benet og en av de andre gutta en
rikosjett. som laget et streifsar i hodel. Sa snart
ilden stilnet av fikk vi loset dem ut i ppk'en og
plutselig var hele angrepet over. Jeg hadde ikke
en gang fatt tid til a bli redd!
Senere tenkte jeg selvsagt ofte og mye tilbake
pa det som skjedde den natten og var vel ikke
alene om del. Men ingen som var med pa
episoden ble, sa vidt jeg vet, varig merket pa
noen mate og tjenesten fortsatte fort som for.
Mange av gutta sokte til og med rekap. Kanskje
fordi vi var en skikkelig sammensveiset gjeng
var det ingen som etterpa fikk problemer, eller
kanskje vi gutta i meko troppen er noe for oss
selv sier Steinar Rygh og gliser lurt.
- Men ikke skriv det siste der, det ville ikke
ta seg ut noe· sa::rligpa trykk, avslutter Steinar og
kan forsikre om at det skal bli herlig a komme
hjem etter tre sammenhengende perioder i Libanon.

...og slik
ble tieren...
Oi - som det Iyser opp i hverdagen for
en norsk FN-mann a se en smilende og
Iys norsk jente i leiren. Det er jo ikke
dagligkost pa disse breddegrader, men over
til det vi egentlig skal skrive om. Hva og
hvorfor?

i

Fenrik JON PETTER BACHKE vii ikke pasfa af han direkfe frives GA UPA. Men minnene fra krigsdagene som ble filbragf dekningsrommef pa bildef er ikke enfydig negafive heller. - Jeg fror jakfisk jeg
kerte noe som jor jremfiden kan Vlere av verdi jorfeller BACHKE fil BB. (FOTO: NORBATT P & 1)
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I nieren kom bombene farlig nrer:

J eg var svrert gI ad
for at GAUPA var der
- Klart at det er invasjonsdagene jeg husker
best fra kontingent IX, ingen tvi10m det. Dere
i tieren har vel etter hvert klart forstatt at disse
dagene har gjort et enormt inntrykk pa de som
var her halvaret f0r dere. I begynnelsen snakket
vi vel stort sett ikke om annet. Men ska I jeg
f0rst mimre litt er det vanskelig a komme utenom
akkurat disse dagene.
Jeg hadde bare vrert i Libanon en knapp uke,
og sa vidt fatt gjort meg kjent med jobben som
NK sanitetstropp da det fredag 4. juni begynte a
bli en smule opphisset stemning mellom partene
her nede. Partene innga seg pa en tildels hissig
artilleriduell, men sa langt h0rte vi bare hvislingen
av granatene over oss og detonasjonene utenfor
ansvarsomradet vart. Hjelm og vest ble allikevel
if0rt og beredskapen h0ynet.
Intensiteten i ildgivningen 0kte stadig utover
helgen, og s0ndag morgen fikk vi ordre om a ga
i stilling. Invasjonen var begynt for alvor. De
mengdene med israelsk personelI og, ikke minst,
materielI som stf0mmet mot det norske ansvarsomradet gjorde at alIe oss som la i stilling had de
ett felles sp0rsmal. Hvordan i huleste skulle vi
kunne forsvare oss mot den overmakten som rullet mot oss om den ordren skulIe komme. Men
etter hvert som de israelske styrkene nrermet seg,
begynte ogsa artilIerinedslagene i Ebel es Saqi.
Og ordren vi hadde ventet pa kom. GAUPE.
Gaupe ja. Ut av stillingene og ned i de heller
trange og kummerlige hulIene som skulIe bli vart
tilholdssted i de nrermeste dagene og nettene.
Srerlig innbydende var vel de fleste Gaupene ikke.
Ikke det stedet du velger for rekreasjon, men sa
var da ikke situasjonen srerlig normal helIer. Jeg
var glad gaupa var der.
Og gladere skulIe jeg bli, for at vi hadde et
noenlunde sikkert tilholdssted.
Og flere med
meg sendte vel en liten takk bakover i tiden til
de som svettet og slet med a bygge og innrede
gaupene i tidligere kontingenter.
Selv om de

frerreste av bomberommene omkring i ansvarsomradet taler en fulltretfer ga de allikevel god beskytteIse. Litt flaks ma man jo ogsa ha.
I de nrermeste tre dagene kom vi oss overhodet
ikke ut av Gauperommene.
Varmt var det, og
trangt. Temperaturen la stort sett mellom 30-35
grader og luften minnet etter hvert sa langt fra
pa frisk norsk fjelluft. Plass var det sapass knapt
om at de frerreste hadde muligheter til a legge seg
nedpa elIer strekke skikkelig ut. Og utenfor
smalt det nrermest kontinuerlig.
Noen av nedslagene kom nrermere enn vi satte pris pa og ved
enkelte tilfeller trakk jeg nok hjelmen litt ekstra
godt nedover 0rene. Vi visste heller ikke sa veldig mye om hva som foregikk utenfor.
Men alIikevel er det ikke dette jeg husker best.
AlIe ubehagelighetene og kanskje farene er bare
rammen omkring det som for meg viI sta som en
av de fineste opplevelsene jeg har hatt. Det
h0res vel rart ut, men slik var det. Hum0ret hos
g;Jtta var nemlig av en slik art at tiden faktisk
gikk ganske fort. Selv om vi ikke egentlig hadde noe a utrette trakk vi pa en mate sammen.
Det viktigste var hele tiden a unnga at redselen
elIer motl0sheten skulle spre seg. Og alle skj0nte
dette, og gjorde sitt for at dagene i Gaupa skulle
bli sa utholdelig som mulig. Det ble sJatt vitser
om de granatene som falt nrermest, om Gaupa
som ristet, om den varme og kvalme luften, om
t0rrdassen som sto i apningen og ikke akkurat
duftet og om den situasjonen mer generellt som
vi befant oss i. De fleste fikk en liten knekk
da vi h0rte at en av vare egne var falt, selv om vi
ikke visste hvem. Det ble en stund stille i Gaupa,
hver enkelt fikk en tid nok med sine egne tanker.
Men selv ikke dette tok motet og hum0ret pa lengre sikt fra gutta, og alle fortsatte a trekke sammeno
Jeg haper jeg aldri ma gjennom noen slike dager
igjen, men samtidig, det jeg lrerte pa det mennesklike plan vilIe jeg tross alt heller ikke vrere foruten.

Som profesjonell sambandskvinne hjemme i Norge (sivilansatt som radiotelegrafist i Forsvaret) er hun p,\ "netl" ogsi\ i
S0r-Libanon.
I en konteiner ved sam bandets hovedkvarter i Ebel es Saqi holder
Radio Norge fil. Her sti\r man hele
d0gnet i kontakt med moderlandet og
savel samtaler som telexmeldinger kan
hele tiden utveksles. Inger Lise Gulstad,
22 ar fra Tromsdalen er en av de som
betjener sentralen og er glad for at hun
har fatt med seg et halv,\r i FN-tjeneste.
Det har vrert en fin tid og spesielt overasket
er hun over hvor hyggelige og i\pne libaneserne ero
Faktisk har hun s0kt om a komme nedover tidligere, men enten har det ikke passet
FN-kontoret el Ier sa har det ikke passet
hen ne. Det skulle jo vrere spennende sa
ogsa Inger Lise matte se a komme seg
avgarde.
- Som de fleste kom jeg hit for a se
"korsen det gar", men det var jo ikke sa
spennende i denne kontigenten ihvertfall.
Det ma jo selv du innr0mme, sier hun og
ser litt sp0rrende pa oss.
Men da FN-kontrakten ble undertegnet
stod det ingen ting om at vi kunne vente
oss den hardeste vinteren pa 70 ar. Det
har vrert en kj0rlig opplevelse i sa mate.
Husene er jo laget for a holde varmen ute
om sommeren og ikke varmen inne om
vinteren. Meri slik er det og na reiser
hun tilbake ti! Fauske og Reitan der hun
ska I fortsette som radiotelegrafist etter
a ha opplevet en FN-kontigent som ikke
har vrert spennende, men lrererik. Tiden haI
gitt svar pa mange sp0rsmal og ikke minst
at fredsstyrkene fungerer i praksis ihvertfall i det lokale sivile milj0.
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Generalsekretreren i FN besokte
FN-leiren pa Sor-Gardemoen

i

FN's generalsekreta:r Javier Perez de Cuellar benyttet anledningen under sitt Norges-besfJk siutten al' april til a hilse pa befa
var neste FN-kontingent. (Korporaler og menige mfJtte ffJrst senere). Her er Cuellar pa SfJr-Gardermoen hvor UN IFJLkontingent XI trener pa oppgavel som ventel dem. Pa bi!det ser vi fra venstre fem ik Birger SfrfJm fra Tlondheim som skal til
gruppe Blat, lfJytnanf Anny Skrede fra JfJlstel /Voss som skal til stabskompaniet og fenrik Cato Johnsen, Mo Rana, som skal
fil kp B Raschaiya el Foukhar. Helt ti! hfJyre sjefenfor NORBATT XI, oberst Martin Hjelmevik Ness, Stavanger.
(FOTO:
FO.P &1).
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U offesiell
Til al/e slektninger, venner og bekjente av
personeIl den norske FN-styrken.
Dette skriv sendes for a forberede dere pa den
forestaende tilbakekomst for den nedenfor
nevnte FN-soldat, som snart har fullfort sin
S0r-Libanon, Midtfredsbevarende tjeneste
0sten.

i

i

LA DET VJERE KJENT AT:
OLA SOLDAT

i

19len skal tilbake
deres midte. Vter sni/l
a behandle ham pent, og husk hvordan han
engang var. Godta at visse forandringer har
funnet sted
hans karakter. Det er ingen
grunn til panikk om dere oppdager en del nye
sider ved denne fredsbevarende karakter. Al!e
som gjor tjeneste her nede har de samme symptomero Bortsett fra tegn som nervose, ukontrollerte bevegelser og stadig blunking vil folgende
ting vtere med pa a identifisere den hjemkomne:
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1. Nar han skal skru av Iyset om kvelden
strekker han seg og skrur ut pteren.

advarsel!!!

vtere noen fa meter fra ntermeste toalett.
Toalettdoren lar han sta pa vidt gap for a
unnga den verste klorstanken.
4. Tennene borster han
Johnny Walker
el/er Bacardi fordi han ikke stoier pa vannet.

i

6. Ser han ei bikkje uten halsbdnd begynner
han a lope mens han hyler rabies. Er han
bevtepnet skyter han uten forvarsel.
7. For han tar pa seg stovier eller sko
tommer han dem for eventuelle skorpioner el!er
andre krypdyr. Han dreper med frykt
blikket og uten nolen ethvert kryp deiinert som
insekt.

14. Spor dere ham om hvor mye penger
han har lagt seg opp under oppholdet, vii dere
se ham forandres fra en stor sterk mann til en
grdtende unge uten kontrol! over seg selv.

i

15. Nar han skallegge seg om kvelden leter
han febrilsk etter myggnettet og myggspiralen
tenner han som en ren refleks.

8. Nar han er ute a kjorer kommer han til a
banne a skjtere grimaser til andre forere. Hornet bruker han konstant.

16. Med den libanesiske vinteren friskt
minne tar han om morgenen automatisk pa
seg gummistovler og regntoy, tusier omkring
for a iinne dieseldunken og mu-nler stadig noe
om kontraktsbrudd.

9. Nar han drar pa arbeidet om morgenen
tar han en rul! toalettpapir med.

la.

Nar postmannen har med brev oppforer
han seg ful!stendig ukontrollert av glede.

i

11. Ser han en sivilkledd dame passere blir
oynene store og runde og hodet dreier 180
grader.

3. Om han har opplevd en sommerkont ingent vil han den forste tiden passe pa aldri a

12. Han kommer til a prute enhver butikk
han kommer inn i. Ingen pris synes d vtere
lavnok.

2. For han gar til sengs om kvelden vii han
fOrsikre seg om at skytevest og hjelm er
nterheten.

13. Nevn aldri ord for ham som UNIFIL,
NORBATT, NORMAINTCO Y eller NORCO.
Isafall vii dere oppdage sider ved ham dere
aldri tidligere har kjent.

i

i

KORT SAGT ... Han er litt endret. 0nsk
ham allikevel velkommen hjem med apne
armer, tdlmodighet og forstdelse. Etter noen
maneders hvile med normal kost, frisk luft og
kjterlig omsorg er det sannsynlig at han langsomt iinner igjen sitt gamle jeg slik dere husker
ham fra dengang for et halvt el!er et ar siden.
Til lykke med hjemkomsten ...

Pi-troppen :

•

o

A finne miller er jobben var
Den f0rste utfordringen
m0tte vi ved Khardala.
Her .hadde sve~ske FN-soldater kj0rt pa en mine. Vi
fikk I oppd~ag a klarere omradet. De forvrengte Volvodelene og vlssheten om at her hadde d0den inntratt bn\tt
og uventet gjorde omstendighetene langt mer alvorlige enn
Mineklarering av omrader. Det a prodde seg
fremover var frykten for egne lemmer og kanskje
aller mest frykten for den tillit vi hadde i resten
av bataljonen.
De stolte fullt og hell pa jobben
til pi-troppen.
Tenk tanken - du prodder etter en drepende
gjenstand - kanskje bare pa st0rrelse med en
fystikkeske, men hvor den eventuelt er aner du
ikke. Tanken plaget alle. Skulle en av gutta
fa revet bort benet der jeg har proddet og ryddet?
Muligheten var der. Hvilket tillitsbrudduforskyldt - men med alvorlige konsekvenser
og med alvorlige konsekvenser ogsa for den
enkelle pi-soldat og troppen. Det skulle imidJertid vise seg at vi tilsl utt klarte jobben og at
tilliten vi hele tiden hadde var den aller viktigste
motivasjonsfaktoren.
Om vi fant noe? Pa Khardala fant vi ikke mer,
men fOr0vrig ble det svrert meget. Mer enn 1000
(ett tusen) sprenglegemer som granater, miner,
cluster, minefeller og sprengstoff. Vi sprengte,
ikke som na en og en granat, men "Iitt mer".
Redd? - aldri - bare livredd. Ikke bare en
men flere ganger
KAOUKABA
Byen Kaoukaba var et annet brennpunkt.
I
et av husene la en sterkt 0delagt 120 mm sprenggranat (BK). Den ble dregget frem med tau.
Gutta i sikker dekning. Intet skjedde. Som
befal hadde jeg den tvilsomme glede a brere
"babyen" til samlingsstedet, en eselstall i utkanten
av byen. Jeg gikk - sa h0rte jeg en skarp
metallisk klirring. Realitet eller ikke. Jeg h0rte
den. Livet passerte i very for det indre 0yet,
mens jeg sa til meg .selv: slipp ikke granaten.
Senere ble alt fraktet bort fra eselstallen. Fa
dager senere ble hele stallen blast i lufta da majoren - han du vet - begynte a beskyte den
Iibanesiske bataljonen som skulle komme inn i
omradet og var kommet frem til byen Kaoukaba.
Like etterpa kunne vi konstantere at de hadde
fatt skutt seg inn pa det virkelige malet - ammunisjonsvogna til Leb. army.
Kaoukaba var Iiksom stedet. Et ukjent antall
PFLP-soldater fors0kte et overfall mot den norske
troppen som la der. Flere ble drept og en norsk
soldat saret. Og igjen kom pi-troppen inn i
bildet. Ordren var at vi skulle bygge tre-dobbelt
kveilehinder rundt posisjonene i denne byen.
MER DRAMATIKK
Mer enn en dramatik episode utspant seg, men
velger a trekke frem den jeg na husker best.
Hele troppen var invo\vert. Kveilehinderet skulle
bygges fra CP-en ned mot Hasbani-elven.
PLO
protesterte og truet. Jobben ble planlagt og
hardt skulle settes mot hardt. En M-6 ble satt
pa tverrs av veien med tilsynelatende motortr0bbel. Dette for a hindre innsyn. To tropper
ble utgruppert som dekning. All klart for Pigutta. Svette ansikter, spente nerver og en sigarettsneip var det som stakk frem under hjelmen.
Oppdraget startet. PLO grupperte ut. Stillheten var trykkende. Dekningjengen markerte
sin tilstedevrerelse. Det ble - som pa alle allm0ter i PLO - et rabalderm0te rundt balet. Pigutta jobbet og gjerdet vokste.

noen instrukt0r har kunnet fremkalle under 0velse hjemme
i Norge.
Med denne f0rste episoden
var pionertroppens
arbeid i full gang. Fra na av skulle vi gi til den samme
jobben daglig sa lenge vi var her nede.

Denne artikkelell om Pi-troppel1s forste
skritt pti Liballesisk jord og deres arbeid
idag er skrevet av tropp5:ief HANS K.
BIRKELAND
som ogsti var med
dell
forste FN-kolltigentell.

i

sA DlIKKET DE FREM
Der, tyve meter fremfor oss dukket syv til atte
PLO-soldater frern. De var i alderen 14 til noen
og tyve ar. Ordren var var klar. Pek ikke pa
noen med vapenet, men gi sikring. De ble
halveis omringet. De var bevrepnet med AK-47
og handgranater.
Tydelig nrerv0se - slik som
oss.
Vi tok en r0ykepause, spurte om de skulle ha
en, smille og sa "how are you". Det virketde 10snet grepet pa avtrekkeren og begynte a
prate. De 0nsket en apning i gjerdet - en sti.
Det kunne vi ikke god ta. Jeg ristet pa hodet og
brukte var "commander" som begrunnelse for
avslaget. Pekte pa meg selv og gjorde en megetsigende bevegelse med fingeren over strupen.
Fortsatt avslappet stemning. Slike sjefer hadde
de tydeligvis i PLO ogsa. Vi skilles i forstaelse.
NORBATT IX
Det var fire ar siden sist. Forandringene var
store, men ikke helt uventet. Det var godt a se
avlinger pa jordene og at samfunnet begynte a
fungere igjen. Desverre, men en eller annen
hadde funnet opp prefab'ene pa disse ara. Trop-

pen min hadde utvidet seg til et mini entrepen0rfirma. Miner og blindgjengere var ikke lenger
hovedretten.
Men det skal jeg ikke ga i detalj
om her.
INVASJONEN
lnvasjonen ma nevnes. Troppen ble i 10pet av
fem dager totalt sammenweiset.
Gaupe, darlig
luft, trangt, kameratskap og gode, men ofte
grove historier.
Etter invasjonen fikk igjen det humanitrere
arbeid
h0Y prioritet.
Det var motiverende
arbeidsoppgaver
i en ellers vanskelig
tid.
Vannkilden S0r for Saqi ble renset.
NORBATT X
Har vi nevnt prefab? Ja, desverre de forf01ger
oss. NEPBATT drar ut og det blir noen dusin
slike til overs. Det betyr igjen at vi ma rive ned
a reise opp andre steder.
Dagene var totalt forandret fra 1979. lkke et
skudd kunne h0res. Naja. vart vellykkede opplegg med fotosafari i AO slo jo til langt over alle
forventninger.
Vel planlagt?
I. april og langfred ag, mener du ...
Har meget mer pa hjertet nar det gjelder forskjellen f0r og na. men det er skuffende a konstantere at hva som er aller viktigrt har endret seg
stort. Vi ma ikke glemme at vi er en fellbataljon.
Vis derfor initiativ. lngen fyller sandsekker for
deg, eller utbedrer din nrerforsvarsstilling. Gj0r
det som kan gj0res for deg selv og din egen sikkerhet.

..." ..

,

Hver dag ble aUe veier i NORBATTs ansvarsomrtide mineklarert.
tiden om morgenen. (FOTO: FO P & I)

Pti rundgang mtitte gutta ut ved fem-
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Jubilant med skiftenokkel

Camp Scorpion er idag en veletablert leir dominert av prefabrikerte bygninger.
rade med de klarefordeler dette innebrerer. (FOTO: NORBATT P & I).

Bringer kraft
til hele
UNIFIL
"Norf0na-folket det viI fare, det viI bringe
kraft til andre".
Litt pompost, kanskje, men
i beskjeden grad gjelder nok dette ogsa for
UNIFIL-soIdaten.
Hvis man sa foyer til:
"Undrer meg pa hva jeg far a se over de
hoye fjelIe", da er bildet sa godt som utfyIt.
Det med a bringe "kraft" til andre har dessuten bokstavelig taIt vrert Verkstedkompaniets oppgave i de fem arene som har gatt
siden kontingent I ble etablert i omradet
Tibnine.
Oberstloytnant Paul Chr. Bergflodt var
direkte involvert i denne etableringen ettersom
han i HQ, Naqoura tjenestegjorde som Seni or
Staff Officer Maintainance.
Han har ogsa
skrevet artikkelen pa denne siden.
Avdelingssjefer:

"

HOLMEN
Oblt
DIDRIKSEN
HAUKAAS
VEDAL
BERGFL0DT
SKATTEBO
LUNDE
STEINBAKKEN
SUNDLAND
SVENDSEN
Kont
I

Lagerbygg, ulike typer verksted og boliger, alt samlet innenfor samme leirom-

Ob.lt. Bergflodt fortelIer
hvordan det hele startet
F0RSTE STOPP ISRAEL
Etterat Israel natten til 14, mars
1978 invaderte Libanon med ca 28000
Flyene landet pa Ben Gurion flyplass
mann st0ttet av luft- og sj0stridskrefter,
utenfor Tel Aviv i Israel. Med hjelp
kom FN s Sikkerhetsrad allerede 19.
fra Israel (IDF) ble kompaniet tranmars fram til resolusjon 425 med hen- sportert til en israelsk treningsleir like
stilling om israelsk tilbaketrekking og ved flyplassen hvor reorganisering av
innsetting av FN-styrker i omradet.
kompaniet etter overf0ringstransporten
Etter konsultasjoner mellon FN s ge- foregikk. Et kanadisk sambandskomneralsekretrer og norske styresmakter
pani (CanSign) hadde allerede. etablert
ble det akseptert at Norge skulle stille seg i leiren med feltkj0kken, noe
en infanteribaljon, et verkstedkompani,
nordmennene med en gang ble invitert
et sanitetskompani, en helikopteravdetil a benytte seg av.
ling, samt stabspersonell til radighet.
Mottagelsen av kompaniet i Libanon
var allerede forberedt av UNIFIL HQ.
INNKALLlNG
I MARS
Grupperingsomrade var tatt ut i omradet Tibnine. Imidlertid var minefaren
stor i omradet, og i pavente av at det
Norge hadde pa davrerende tidspunkt
aktuelle omradet ble klarert for miner,
i flere ar hatt en FN-beredskapsstyrke
bestaende av FN-frivillige. Verksted- ble et midlertidig forlegnings-omrade
kompaniet/FN som hadde en oppset- klargjort i Naqoura. Dette omradet
ble ved hjelp av israelske bulldosere
ning pa 63 mann, fikk innkallingsordre
i siutten av mars og m0tte pa S0r- klarert for miner og nyttet av Mde
Gardermoen i begynnelsen av april. det norske verkstedkom;Janiet og saniEtter en kort oppsetnings- og trenings- tetskompaniet (omradet hvor SwedMed
Coy idag ligger). Kompaniet ble ligfase pa S0f-Gardermoen
ble kompaniet overf0rt til Libanon 26. april 1978. gende i Naqoura ca. 2 uker i pavente av
at omradet ved Tibnine skulle bli
klarert for miner.
Overf0ringstransporten
som foregikk
med alt organisasjonsmessig utstyr in-OG sA TIL TIBNINE
klusiv kj0ret0yer, reservedeler m.m,
Det tiltenkte omradet ved Tibnine
foregikk med hjelp av Mde norske, vesttyske og amerikanske militrere tran- var pa h0yden mellom Tibnine og
sportfly. Blant annet ble noen av de Harris hvor DutchBatt idag har sin
st0rste militrere troppetransportfly nyt- leir. IDF hadde en styrke liggende i
tet.
forts. side 19

Fra side 18
mivrerende Ieiromnide for NMC. Da det
dro ut med a ra omddet klarert for
miner, og IDF i mellomtiden forlot
navrerende omrade som var klarert, benyttet kompaniet anledningen ti! a
overta.
Tre hardt skadde hus samt en stall
ble tatt i bruk, men mesteparten av
kompaniet ble forlagt i telt. En del
st0rre telt ble tildelt fra UNIFIL til
kontor og verkstedformal.
ALENE I OMRADET
Verkstedkompaniet
var mer eller
mindre eneste UNIFIL-avdeling
i omradet fram ti! siutten av mai 1978.
Mellom 24. mai og 6. juni 1978 ble
et irsk gevrerkompani forlagt i Tibnineomradet, med en del. personeIl i et av
de tre husene i leiren (Hus nr 1).
2 FLYRUTER

I UKEN

Verkstedkompaniet
kom
relativt
raskt i gang med reparasjons-virksomheten, men hadde innledningsvis meget store vanskeligheter med reservedelsforsyninger. Spesielt gjaldt dette
materieIl av typer som ikke ble brukt
i Norge. Forsyningene av norsk materiell gikk imidlertid noe bedre med
opptil to flyruter pr. uke fra Norge.
Noen av bataljonene i UNIFIL ble
utstyrt med tyngre materieIl fra UNIFIL. Spesielt gjaldt dette NepBatt som
i det vesentlige fikk vest-tysk materieIl.

i

PER FLABAKK fra Os 0sterdalen tor ikke garantere at han har full kontrol/ over samtlige 20000
forskjellige deler. Men det er ikke sd mye om d gjore. (FOTO: NORBATT P &1).

Behovet for instruksjons- og replag
til denne advelingen meldte seg derfor
raskt.
Helt fra starten av var det en meget
hyggelig tone i kompaniet. Pioneran-

den med alle sine positive sider slo ut
i full blomst. Sa selv om kompaniet
matte leve og bo under relativt primitive forhold i 6 mnd, var det sjelden og
aldri noen klager a h0re.

'Ner ser vi de Ifeste av artikkelforfatter ne samlet foran hovedporten ti! NORMAINTCO Ys Camp Scorpion. Fra venstre ser vi overkokk TERJE SEEM fra
Grung, kaptein VIGGO ELSTAD fra Narvik, loyntnant KOLBJ0RN NORDNES fra Lillehammer, feltprest SVEIN RADDUM fra Vdgdmo Gudbrandsdalen,
oberstloyntnant PAUL CHR. BERGFL0DT fra Honefoss og Harstad og loyntnant ASMUND RAKKE fra indre Hardanger. To av bidragsyterne er dessverre ikke ti! stede pd bi!det: Kaptein WILL Y DIDRIKSEN fra Kongsberg og major TOR ROBERTGRETLAND
fra Royse. SVEIN RADDUM og ASMUND
RAKKE har begge hatt en finger med spillet ndr det gjelder ti!rettelegging og redigering av stoffet. Blue Beret takker de overnevnte for bidrag og innsats pd
fritiden sam ga oss anledning ti! d presentere NORMAINTCO Y pd en skikkelig mdte. (FOTO: NORBATT P & I).
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Lageret ble plassert et Ijos og
deler var hovedproblemet toeren

"Kontingent II utgjorde i alt 31 offiserer og 82
K/M.
Fra kontingent I var det bare to stykker
tilbake, sa en kan vel trygt si at aIle var ukjent
med forholdene i Libanon.
Overf0ring ti! Libanon ble gjennomf0rt puljevis
isiste halvdel av sept 78. Spenningen og forventningen var stor hos de fIeste.
Den f0rste befatning med Libanon vi fikk, var
da vi gikk ut av fIyet i Beirut; varmen slo mot oss,
sa vi nesten fikk varmesjokk.
Inntrykkene vi fikk under turen sydover pa
kystveien var mange, men de fIeste av oss ble enig
om at det ikke kunne finnes noe som het trafikkregler, og at de fIeste bilene vi sa, var modne for
skraphaugen.
Vi kom vel frem til omradet for verkstedkompaniet. Det som m0tte oss, var en teItleir og
tre mer eIler mindre skadde huso Leiren var omkranset av kveilehindre med innlagt snublebluss.
Det var ikke noe fast dekke i leiren, og begynnelsen av kontingenten forarsaket dette en masse
st0V, og aIt ble farget mdt. Senere, da regnet
kom, ble hele leiren forvandlet til en 10Smasse av
r0dleire, som man dro med seg inn overalt.

i

Som sagt var det stort sett en teltleir, og de
fIeste ble forlagt i 14 m2 telt. De tilpasset seg
disse boforholdene sa godt, at da enkeIte i slutten av kontingenten skuIle fIytte inn i nyoppsatt
Prefab, ba de om a fa slippe. Dette ble selvf0lgelig etterkommet.
Sa !itt om selve tjenesten og de vanskeligheter
vi hadde a sta i med. - Verkstedteltene var for
sma, og dessuten var de darlige. De fIeste reparasjonene mat te forega under apen himmel.
Dette hadde nok ogsa kontingent I erfart. Derfor hadde de st0pt pJattinger rundt i verkstedomradet hvor kj0ret0yene kunne settes. Disse forholdene var forsavidt akseptable under sommerforhold, men nar vinteren satte inn med regn og
vind, da ble det virkelig utrivelig. Det hjalp

betraktelig pa reparasjonsvirksomheten i de forskjeIlige troppene da vi fikk ti!delt fire GMC verkstedvogner.

Det mes te av materieIlet i avdelingen som
trengte reparasjon, ble trukket inn ti! kompaniet,
men en stor del ble ogsa repllrert ute ved avdelingene av replagene, oppsatt fra Replagtropp
og Sambandstropp.
For at reparasjonstjenesten
skal fungere, ma
en ha deleforsyninger.
Lagertroppen var etab!ert
i et gammelt FJ0S.
De hadde det trangt,
sa da de fikk et nytt lagerbygg litt ute i kontingenten, Iysnet det betraktelig.
Det vanskeligste
i lagertroppen var nok ikke lagerplass, men a
skaffe deler. Leveringstiden var lang, oppti!
ETT ar eIler mer. Et resultat av den lange
ventingen pa deler var at avdelingene begynte a
kaniba!isere sitt materieIl for a ra noe til a fungere. For a avhjelpe denne delemangelen fikk
vi anledning til a kj0pe og overhale enkeIte komponenter i Israel.
Vi b!e fort klar over behovet for a bygge ut
leiren mer permanent.
Vi regnet med at kompaniet viIle bli pa dette stedet i lang tid fremover.
Befalet satte igang pa fritiden og bygde ei befalsmesse. Den ble beh0rig innviet da den var ferdig
til jul 78. Sambandsverkstedet hadde behov for
lager for sitt materieIl, og det ble bygget et blikkhus av troppens personeil.
Mot sIutten av kontingenten var planleggingen
av nytt verkstedbygg kommet sa langt at ingeni0rsjefen i UNIFIL kom ti! kompaniet og bestemte plassen. Vannforsyningen til kompaniet
var for liten, og vi fikk derfor nedover fra Norgt
en GMC vannvogn. Dette var til stor hjelp.
Fritiden i kompaniet ble brukt til mangt. De
fIeste av oss tok spaserturer i Tibnine og ble pa
den maten kjent med omradet rundt leiren - og
selvf01gelig med folket. De norske soldatene var

i

vel ansett blant befolkningen, og vi b!e stadig
bedt inn pa kaffe. Litt vanskeligheter med
spraket kunne det vrere, men slike problemer ble
overvunnet med tegnbruk.
Vi hadde dessuten
tre !ibanesere ansatt som vaskehjelp i leiren.
Bensinstasjonen i Ebel el Selasse (Mobi!) had de
kontrakt pa dekkom!egging og drivstoffteveranse bade til oss og de andre avdelinger i omradet.
I denne kontingenten var vi vitne
f0rste avdelingen ble trukket ut fra
Det var Iran som tok styrkene hjem.
av den ne kontingent tok Dutchbatt
Frenchbatt i omradet Harris.

til at den
UNIFIL.
Pa siutten
over etter

ElIers var denne perioden preget av stort sett
en ro!ig situasjon med innslag av uroligheter melJom PLO og Haddad.
Kontingent JI varte til siutten av mars 79. En
episode som gjorde stort inntrykk pa meg, var
avskjeden med de sivile. De trodde de norske
skulIe trekkes ut, og det matte store og mange
fork!aringer til for a overbevise dem om at vi bare
skuIle byttes ut med nye nordmenn.
Dette viser
kanskje hvor godt likt denne avdelingen var og
er i dette omradet av S0r-Libanon".
Tor Gretland

Vi har ikke
omtale av
alle ti
kontingentene
A V en rekke forskjellige arsaker har det dessverre ikke Iykkes
oss a fa bidrag fra alle kontingentene NOR MA INCO Y IV; V, VI
og VIII er ikke representert, men
henhold til innhentede "rapporter" er det liten tvil om at UNIFJL
ogsa
disse periodene hadde all
grunn til d vcrre forn 2Jyd med de
norske verkstedguttas innsats.
Den gode utviklingen fra tidligere kontingenter ble bragt videre framover og var med a legge
grunnlaget for den effektive, forbetrakttning, avdeholdene tatt
ling som NORMAINTCOY
etter
hvert er blitt.
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I treeren opplevet
at granatene suste
like over leiren. • •
"Da kontingent III mf1ltte pa Helgelandsmoen,
var det alIerede to blant oss som hadde vrert i
Libanon tidligere. Ettersom kontingent III var
sommerkontingent, ankom vi Beirut i sIutten av
mars, og det ff1lrstemf1ltevar den veldigc varme og
fuktige luften etter regntida. Dessuten en fryktelig stank av sf1lppel.
Vi ble innlosjert pa hotelI Beau Rivage for videre transport til leiren neste dag. Puljen som
ankom dagen i forveien, opplevde at i nitiden pa
kvelden ble en handvapensalve skutt fra gaten og
inn i respesjonen pa hotelIet. Ingen ble skadet.
- Transporten neste dag opp til Tibnine skjedde
uten episoder.
Ettersom sommerkontingentene
var noe mer
urolige enn vinterkontingentene,
var det ikke
mange ukene etterat vi var pa plass, ff1lrde ff1lrste
granatene suste over leiren og slo ned ved Bkompaniet til irerne (Suitania).
Likeledes ble
det drept fIere mennesker i Tibnine av granatnedslag. Ved en anledning ble to mindre barn drept.
Bade Haddata, Brachit, Harris og Tibnine var
til stadighet utsatt for artilIeriangrep fra Haddad.
Han hadde alItid sine forklaringer for a rettferdiggjf1lre skytingen.
Siden vi i begynnelsen ikke hadde noen "sheltere", var det spisesalen som ble brukt som dekningsrom. Men det ble snart satt i gang bygging.
Sand hentet vi pa "Fiji-stranda"
ved hjelp av
kombinerte sand-og badeturer.
Disse var meget
populare. To "sheItere" ble bygget i denne
kontingenten.
Til tross for den urolige tida, var det en meget
god velferd i leiren med turer til Damaskus og
Jordan. HandJeturer til Sahle med sightseeing
til Balbek foruten "Ieave" og "presteturer"
til
Israel. Da MedCoy val norsk, hadde vi felIes
prest, slik at presteturene gikk i samarbeid med
NorMedCoy.
Helivingen var ogsa norsk i den
tida. Det ble ogsa arrangert dans i spisesalen.
Sykepleiersker fikk vi med fra MedCoy, og var
utmerkede prest, Kapt. Revheim, var fIink med
trekkspilIet sitt, slik at det ble bil.de pols og reinlender.
Han var ogsa harfris0r nar han bes0kte leiren
Vi ble etter ankomst til leiren forlagt i teIt og i
Hus 1. Det var to prefaber i leiren. Den ene
var ferdig, den andre manglet noe belegg. Men
mange foretrakk a bo i 4-mannstelt, ettersom det
var sommer. Vte i kontingenten ble prefab 2
ombygget til velferdshus med bar, og det var et
godt bes0kt sted av bade befal og mannskaper
I begynnelsen matte all mat hentes i Saharani
som er en forstad til Saida. Det ble to timers
kj0ring hver vei.toganger
i uken .. Pil.. disse
turene matte vi gjennom Tyr. Byen var godt
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besatt av PLO. At disse turene skulIe ga uten
episoder, var vel ikke a forvente.
En gang ble den siste bilen (det var alItid to
elIer tre biler i ff1llge)beskutt av to mann som sto
ved en plantasje like nord for Tyr. Bilen ble
truffet av fire skudd. Det ene gikk gjennom forhjulet (punktering); - det andre rett foran beina
pa de som satt i bilen; - det tredje gikk gjennom
siden, 10 cm bak forsetet og ned gjennom gulvet.
Den siste kula hadde gatt langs siden og laget en
stripe langs hele bilen. Det var gjerne litt helI at
ingen ble truffet ...
En annen gang ble en bil og endel personlig
utstyr "hijacked" like 0st for Tyr. Det var ogsa
pa en provianttur.
Den bilen og utstyret fikk vi
aldri tilbake. Kompaniet hadde ogsa i denne
perioden mange andre varierte oppgaver. En
gang matte "bergninga" ut og redde en hest som
var ramlet ned i en 3 m dyp bmnn. Ofte matte
personelI ut og reparere vannanlegget til Haddad. - Dette for a holde et stabiIt naboskap, noe
som i hf1lYgrad var pakrevet i de dager.
Det var ikke noe gjerde rundt leiren. Vi hadde
noe piggtrad rundt, men det ga ingen nevneverdig
beskyttelse. Det var helIer ingen port inn til
leiren, bare piggtrad som ble dratt over veien.
I lf1lpetav kontingenten ble det satt opp skikkelig
gjerde, og deler av dette star den dag i dag.
Av andre byggeoppgaver kan nevnes at den
bestaende lagerbygning ble oppff1lrt, men uten
inventar. Verkstedbygning ble ogsa satt opp, men
mangJet vegger. Den nuvcerende radiobunkers
ble satt opp i slutten av kontingenten.
Depotet
ble ogsa oppff1lrt, men ikke innfIyttet.
Det var to alvorlige trafikkuhelI i kontingenten.
Det ene skjedde da fulIe vanntanker forskjf1lv
seg pa vannbilen.
Bilen veltet, og to Fiji-soldater
ble liggende under. Tross aIt gikk det bra, og de
fikk seg kun at sykehusopphold.
Det andre uhelIet skjedde da en M-6 "hoppet"
av veien i begynnelsen pa den stygge dalen ovenfor "abbortveien".
Det er svrert h0yt fra veien og ned i bunnen av
dalen. Bilen ble til vrak, og sjil.f0ren, som var
alene i bilen, brakk benet. Slik bilen sa ut, ma
det betegnes som svrert heldig at det ikke gikk
verre.
Det var fomvring i kontingent III at Radio
Scorpion gikk pa lufta for ff1lrste gang. Studio
var under trappa pa Hus 1. Det var naturlig
at sambandstroppen stod i spissen for driften av
radioen i samarbeid med velferden!"
Terje Seem
og Nordnes

En januardag i 1981 fikk jeg innkalIelsen i
posten. Jeg var heIt i ekstase. - Kona var helt
forstyrret. Til Libanon?
Nei og nei, hvordan
kunne jeg finne pa noe slikt? Jeg matte ha fatt
solstikk selvom det var midt pa vinteren. - Vi ble
etterhvert enige, og eli februardag stilte jeg pa
Gardermoen for legekontrolI og tusen spmyter.
Nalepute var alIes inntrykk!
Vi havnet pa Helgelandsmoen samme dag. Bade gamle og nye
kjente.
Befalsperioden gikk fort. Vi ble kjent med
hverandre og ble etterhvert klar til a ta imot
soJdatene. Soldatene kom, og na begynte en
hektisk tid. AIt skulIe skje pa en gang. - Slik
ff1lItesdet ihvertfalI. Det roet seg ned, og gjennom mange leksjoner begynte kompaniet systematisk a ta form. Vi sa alIe fram til nedoverreisen
og det varme land. Det var jo !loe mystikk ogsa
over landet Libanon - uel oJodige land, det varme land, moisetningenes land. Ja, det er sannelig et merkelig land med alIe sine motsetninger
innenfor religion, politikk og den allmene uenighet
om alt. Kan det bli fred her, var tanken som slo
meg da vi hadde landet i Beirut og ankommet
Tibnine.
Da kompaniet var pa plass, og vi hadde tatt
over, begynte jobben.
Her var mye a gjf1lre.
Etter norske verkstedforhold virket det som vi var
reist tilbake itiden.
Men her var vi, og jobben
skulIe gj0res.
Jeg had de jobb som kj0ret0yinspekt0r.
Drev
med "skraping" av biler osv. samt skadesaker pa
biler og annet materielI. Det tok aldri stopp,
hadde sa mye a gjf1lreat jeg oftest var ute av leiren.
Aktiviteten i alle troppene var stor i bele kontingenten. Det var motsetninger oss ime110m,
spesielt f0rste tiden. Men det ordnet seg det og.
Sa etterhvert ble vi en sammensveiset gjeng som
fungerte godt. AlIe bodde bra, og maten, ja,
maten kommer vi ikke forbi. Det var som a
vrere pa et 5-stjerners hotelI. Maken til de kokkene skal man 1ete lenge etter. De var bare
fantastiske.
I kompaniet var det mye trivelige folk, og vi
trakk godt samrnen. Vi hadde mange aktiviteter
og koste oss storf. Om sf1lndagene var det badeturer til Fijistranden, sa der grilIet vi oss og ble
brunere og brunere.
Den sivile befolkningen var vennlig og hyggelig.
Hadde mye tid sammen med dem og fikk mange
gode minner og venner.
I kompaniets regi ble det iverksatt bygging av
en yrkesskole I Tibnine, og penger bJe bevilget
fra fjern og nrer. Vstyr ble kj0pt inn, og aIt sa
bra ut. Det er ogsa et barnehjem her i Tibnine,
og der var vi behjelpelig med alt mulig. Vi holdt
bingo-aftener osv. for a samle inn penger. Alt vi
gjorde ble godt mottatt, og vi fikk gode ff1llelser
av det vi gjorde.
Kontingenten gIed mot sIutten, og alIe gledet
seg til a reise hjem. Vi ff1llteat vi hadde gitt vart
bidrag. Noen ble igjen for en ny periode, mens
alIe vi andre reiste hjem til vart kjrere Norge ... "
Viggo Eis/ad

Vi opplevet ny invasjon

Om kontingent
X er det kanskje forst og fremst
det a si at avstanden
i tid ennu ikke er riktig stor
nok, perspektivet
er ikke det heIt rette nar man
fremdeles befinner seg i perioden.

Sambandsverkstedet har nok d gjere. Ingen tvi! om det. Her repareres alt fra radare og Iysutstyr til
sambandsmidler og kikkerter.
De tre travle herrene pd bildet er (fra venstre): TRYGVE HERTTUA
fra Oslo, fenrik BJfJRN fJSTLIE fra Leten og GISLE BUCHALIK fra Bil'rum. (FOTO: NORBATT)
"7, mai var Verkstedkp/IX
endelig
igang i
Libanon, og alle mann tok fatt pa sine oppgaver
med stor iver og krum nakke.
Vi fant fort ut at
oppgavene var store og mangfoldige,
og at vi nok
ikke kom til a bli arbeidsledige
i denne kontingenten heller.
Men vi var nok ikke kommet skikkelig
igang
enda da det begynte a skje heller mere uhyggelige
ting rundt oss.
Det startet utpa dagen den 3.
juni med hektisk flyaktivitet, og rapportene
om
bombing av Beirut begynte a komme.
Sa, den
4. juni, begynte bombingen
av Beaufort Festning,
og dette fortsatte den 5 juni.
Vi begynte vel da
a ane at kanskje st0rre ting var i ferd med a hende.
Pa morgenen den 6 juni kom sa meldingen om
at Israel var pa tur inn i Libanon.
Vi fikk na
noen dager med ganske stor uro og mye 0deleggelse rundt om, men i vart omrade var det heller
stilIe hele tiden.
Jeg har det inntrykkt
at det
hele virket noe uvirkelig pa oss alle til a begynne
med, og at vi matte ha noen dager til a ford0ye
det hele.
Den verste fienden var under denne tiden var
nok rykteflommen
som verserte om alt mulig,
men med felles anstrengelser
fra alle klarte vi a
overkomme
dette og opprettholde
moralen,
ja,
kanskje til og med heve den noen hakk.
Na
etterpa ma jeg vel si at det tyngste ved hele situasjonen
som opstod etter invasjonen
var at vi
mistet kontakten
med vare kjrere hjemme i Norge
over en maned, og at det hele tiden var usikkert
med muligheten til a komme seg hjem pa "leave".
Etterhvert
som tiden gikk etter invasjonen,
begynte livet a ga sin vante gang igjen, og arbeidsoppgavene
strommet
pa som aldri f0r.
Arbeidslysten var pa topp hos alle, og ryparasjonene
gikk unna som bare del.
Men pa grunn
av
situasjonen
som var oppstatt,
kom kompaniet
opp i uforutsette
vanskeligheter.
Det ble bare mandatsforlengelser
pa 2 og 2
maneder,
og kraftige
restriksjoner
pa bruk av
penger, og nesten aIt som heter delebestillinger
og deleinnkj0p
ble stoppet.
Dette satte store
krav til oppfinnsomheten
til den enkeIte mann
for a fa tjenesten til a ga, og det virket ogsa som
om arbeidsinnsatsen
0kte ytterligere.
Det ble
kjempet pa al le kanter fra kompaniets
side for
a ra presset igjennom delebestillinger
og deleinnkj0P, og pa en eller annen merkelig mate sa virket
dette systemet etterhvert
ogsa.
Innsatsen
som i
denne tida ble lagt for dagen, bar snart frukter,
og etterhvert
begynte ogsa tilbakemeldingene
a
komme fra de enkelte avdelinger
om at en var
meget godt forn0yd
med den hjelp og service
som ble gitt fra kompaniets
side.

i

Nar det gjelder forholdet
til cen sivi le befolk
ningen i omradet,
sa overtok jo kompaniet
et
meget godt forhold
som var blitt opparbeidet
gjennom
tidligere kontingenter.
Dette forholdet
ble vel forsterket ytterligere pa grunn av de vanskelighetene
som oppstod etter invasjonen.
PersonelI fra kompaniet var nesten daglig ute og hjalp
til med vannforsyninger
og strom.
Kompaniet
fortsatte ogsa med det arbeidet som var pabegynt
tidligere
pa den sivile yrkesskolen
og opprettholdt ogsa den gode kon tak ten med barnehjemmet i Tibnine.
Vi nedla ogsa et ganske stort arbeide i et fors0k pa a hjelpe Tibnine by med a fa
iorden
sitt telefonsystem
igjen, men omprioriteringer innen det libanesiske
televerket som f01ge
av invasjonen
gjorde at dette arbeidet
ikke ble
fullf0rt.
Arbeidet
med den sivile yrkesskolen
ble vi heller ikke helt ferdig med, men vi hapet
dette skulle skje i neste kontingent.
Nar det gjelder internt i kompaniet,
sa var aktiviteten stor pa alle hold.
Det ble fullf0rt nytt
verkstedbygg
for
spes-troppen
og nytt lagerbygg for lagertroppen.
Dessuten sa 2 nye prefaber dagens Iys. Pa fritiden var det stor innsats
over hele linja for a 0ke den trivselsmessige
siden
ved oppholdet her nede.
Det ble St0pt plattinger,
kosekroker
og griller ved flere av pr·efabene.
Disse ble flittig brukt utover i kontingenten.
Det
er et ordtak som sier "at en av kvinnens veier til
mannens
hjerte er via matbordet".
Om det var
dette vare kokker
hadde i tankene
nar de serverte sine ku!inariske herligheter,
vet jeg ikke, m~n
faktum er at maten var helt suveren, 06 j~g tror
vi ma lete lenge for a finr.e tilsvarende
pa noe
norsk hotel!.
Vi hadde ogsa kompaniaftener
med felles hygge og samvrer en gang pr. maned, samt at "Radio
Scorpion"
i stor grad var med pa a 0ke trivselen
gjennom
sine mange engasjerende
programmer.
Alt dette var med pa a sveise oss sammen til et
hele, og jeg tror jeg har mine ord i behold nar jeg
sier at jeg aldri hadde trodd at 150 menn og kvinner som nrermest gikk og stod oppa hverandre,
kunne klare a gjennomf0re
6 maneders
tjeneste
her nede med sa lite uoverensstemmelser.
Selvom det av og til kunne vrere meget hektisk
og stOlt arbeidspress,
synes jeg det var givende
og interessante
6 maneder som har gitt meg et
varig minne for livet.
Det var med et visst vemod vi sa pa at rotasjonstiden
nrermet seg, og
det var nok ikke fritt for annet enn at det var en
klump i halsen og noen tarer i 0yekroken
hos
mange da den uunngaelige
timen var kommet at
vi matte skilles og dra hver til vart".
-

Willy Didriksen

"Israelerne
var i landet.
PLO var ute eller
under jorden.
NORMAJNTCOY
X ble m0tt
med ild av en annen karakter
enn ventet.
K!.
0200 ble vi den andre natten i Libanon vitne til
at kantina var ble flammenes rov.
Fulle av inntrykk etter ankomsten
fikk vi sa denne opp!evelsen som et slags klimaks i en unik opplevelsesserie.
Men kurven flatet seg heldigvis snart ut, og
kompaniet
ble godt etablert.
Det var mye arbeid a ta fatt pa.
Store mengder av delelageret
var i friluft.
Kj0ret0Y og replag fikk snart hendene
fulle med reparasjoner
som f01ge av at noen nasjoner
trakk s'ine FNstyrker
tilbake.
Sambands-materiell
og verkstedtropp
kjempet med delemangel,
og administrasjonen fortsatte sin kamp for n0dvendige prosjekter ali sikkerhetsmessig,
hygienemessig
og arbeidsmessig
betyd ning.
Kj0ret0ytroppen
fikk
kontorbygning.
Sambandstropp
og replagtropp
fikk nye boligprefaber. - Replagtroppen
fikk ogsa nye kontorlokaler.
PX'en matte reetableres
i Replagets gamle kon tor med det resultat at troppen ble midlertidige gjester pa loftet hos spesialseksjonen.
Verkstedkontoret
har trolig aldri tiClligere skrevet flere PCC-rapporter
enn nettopp i denne perioden.
Aelmintroppens
transportavdeling
ble ansvarlig for utarbeidelse
av plan for periodisk vedlikehold av aveleiingens kj0ret0yer,
noe som naturlig
nok f0rte til en betraktelig heving av vedlikeholdsstandarden.
Spesialseksjonen
matte arbeide som bilopprettere og kj0ret0yreparat0rer
i deler av perioden.
En vri pa ansvarsomradet
som bade satte fart i
produksjonen
og som gay et utmerket
resultat.
For lagertroppen
ble det ogsa en travel tid.
Et
nytt bulklager ble fu!lt av deler altfor fort, og e1et
eksisterer
fortsatt
et enormt
plassbehov.
Det
ble laget visse nye papirmessige
rutiner,
hvor
tanken var og er at en skal legge seg sa mert opp
til det norske systemet som vel mulig.
Vreret var stort sett darlig i perioden, og parafinovnene var velbrukte ved innleveringen
i aprilj
mai.
Man kan sia fast at det norske
militrere
utstyret kom til sin rett i denne "vinterkontingenten".
Varmen
som alle haelde i seg selv, elen
del te de villig ogsa med andre".

Asmund Rakke

~

HQ i Naqoura har hele tiden
hatt sterkt innslag av nordmenn
Det forhold at Norge gjennomgaende
har bidratt med den nest st0rste styrke
i UNIFIL siden det hele kom i gang
varen 1978 har naturlig nok VlErt reflektert i stabsstrukturen i UNJFIL HQ
i Naqoura. Var f0rste NORCO her
nede var oberst H. Faret, som var
stabssjefi et s0nderskutt, likluktende og
ganske annerledes HQ enn det vi kjenner fra i dag. Pa den tiden hadde vi
ogsa, frem tit august 1980, den medisinske fagsjefen i HQ, ogsa en oberststilling, fordi det MEDCOY som etablerte seg i telt bak 10pegraver og
voller i Naqoura, ogsa var norsk.
~
~
Major ODD SVERRE
KNUTSEN
har
skrevet denne artikke/en.
Han innehar
sti//ingen sam ACMPIO og er assisterende
redakter for bladet Litani.

I mellom NORMEDCOY
og HQ la
NORAIR, den norske helivingen, som
pa det aret den la i luften her nede
hadde en "tight schedule", men ogsa
et s0regelig tap. I HQ hadde vi CASOChief Air Staff officer, men da som na
var de fleste norske stillinger tillagt
Log-sec, som da som na ble ledet av
en fransk oberst. NORMAINTCOY
ble satt opp samtidig med NORMEDCOY, og ble 10ftet S0rover tit Midt
0sten et par uker etter NORBA TT.

i

Pa en av de f0rste da gene i oktober
kom oberst M. Vadset ned for a avl0se
Faret. Han overtok som stabssjef, ble
siden utnevnt tit oberst I og ble nestkommanderende
for hele UNIFIL. i
tur og orden avl0ste oberst I O. Nilsen og oberst I B. C. 0degaard i denne
stillingen som hadde "tre hatter DFC, NORCO og COS - en ganske
krevende trekombinasjon
som varte
frem tit varen 1981. Siden 0degaard
forIot UNIFIL h0sten 1981 har Nederland og na Frankrike overtatt i rollen
som D FC eller nestkommande rende.
Oberst O.c. Englund, NORCO fra
oktober 1981 var sjef for operasjonsstaben, en stilling han overIot tit en
nederIandsk oberst et ar senere. I dag
er oberst E. Hoem NORCO og innehar
samtidig stilIingen som Staff Officer
Special Project, en ghanesisk offiser var
den siste her f0r Norge sa ja tit a
bekle denne jobben, en av de to oberststillingeene i FCs egen stabo
Det ville ikke va>re riktig a gi en
Naqoura
kort oversikt over Norge
uten a nevne MP-kompaniet, som hele
tiden har hatt norsk sjef og
tilIegg
en betydelig andel norsk personelI.
Blant blaskjortene i Field Service kan
du ogsa finne nordmenn. Karer som
tidligere har VlErt her nede som FN-

i

i

Oberst ERLING HOEM er idag NORCO og
bek/er samtidig en av de to oberststil/ingene sam
sin personlige stabo
Force Commander har
(FOTO: NORBAT P & lj.

i

soldater. For tiden har Norge seni or
blant de sivile - Johan B0 fra Lesja som
har 28 ar bak seg i FNs tjenesteer Chief Administration Officer.

UNIFILs hovedkrarter Naqoura er idag en stor brakkeby. Foruten UNIFILs /ede/se ho/der denfranskeforsyningsavdelingen
helikoptervingen og det svenske sykehuset. (FOTO: NORBATT P & 1).

til her sammen med den lta/ienske

"9~

Ja selvfolgelig har ogsa
Blue Beret stort jubileum
Da f0rste bataljons
andre fremparti
dro fra
Onsrud
28. mars 1978 med undertegnede
som
presseoffiser,
hadde jeg med meg en kontorkasse
med skrivesaker
og en fotokoffert
med beskjed
om a lage ]eiravis for soldatene.
Intet annet
mandat,
ikke noe om hva det skulle koste eller
hvorledes det skulle gj0res.

BB idag
i

I dag har BLUE BERET sitt kontor hus
70 - Ebel es Saqi. Her "bor" vi pa jobben
bokstavelig talt og trives selvfolgelig godt
med det. A lage et lesevennlig produkt er
var malsetting og skal en domme etter
ettersporsel er vi /linke (for a skryte litt)
Nesten daglig har vi sporsmal om /lere
eksemplarer kan skaffes. Ogsa fra tidligere kontigenta.
Ikke bare for 0.1.1.10m er
tjeneste her nede, men like meget eller mer
for familie, venner og bekjente .10m vi
alltid har anbefalt at man sender BB til.
(Etter at man har lest den selv - selvfolgelig) .

i

Fem ar har BB eksistert. Derfor synes
vi det er riktig a bruke en side po 0.1.1selv.
Den forste redaktor - PER JEVNE .10m
na er journalist Adresseavisen - har skrevet til 0.1.1for a minne om de forste famlende
skritt bladets historie. Vi takker han for
det. Opp gjennom arene har man endret
litt pa formen med skiftende redaktorer,
men ogsa leserne har bidratt til disse endringer.

i

i

Foruten PER JEVNE fra mars 78 til
september 78 har BB hatt folgende redaktorer: ODD-SVERRE
KNUTSEN
(sept.
78 - jan. 79) H. RASMUSSEN
(jan. 79mai 79) H. STOKKENES
(mai 79 - okt.
79) ANDREAS QVALE (okt. 79 - mars
80) K.R. HOFF (april 80-okt.
80)
DAGFlNN STRAND (okt. 80 - mars 81)
HARALD
BERG (mars 81 - mai 82)
BJORN HORNTVEDT (mai 82 - nov. 82).
Fra og med neste nummer vii det igjen
V(Ereen ny redaksjon og vi onsker dem Iykke
til. For egen del vii vi imidlertid si fra at
enkelte roster har hevdet det ville vrere
onskelig med en mer aktuel/ avis. Gjerne
to til t~e ganger
uken og med sto{f fra
saveI hjemlige trakter som "klipp" .fra
det .10m. skjer
Midt-fJsten.
Langt pa
vei er vi enig og har anbefalt at det jobbes
videre med det, men det byr forst og jremst
pa tekniske og praktiske vanskeligheter.
En bor eventuelt ogsa legge .la meget arbeid
det at det blir en erstatning og ikke et
tillegg til det BB du na holder handen.

i

i

i

i

Vel, vi lar tankene ga videre og onsker
savel redaksjon .10m nye lesere velkommen
til tjenesten Sor-Libnon.

i

Odd M. Dagsleth

I sannhet
var det mye a skrive om fra f0rste
stund.
Vi la noen dager pa flyplassen i Beirut
f0r vi beveget oss til Ebel es Saqi.
F0rst slo vi
leir i bygningene
0verst i byen - rundt saniteten - men dette var tydeligvis
for bra, for en
befalingsmann
beordret
staben ned til "Dovre",
olivenlunden
i krysset med den sonderskutte
bensinstasjonen
og veien opp til Marjayoun.
HOLDT

TIL

I TEL T

Pa et 10ft over sambandsrommet
etablerte
vi
vart f0rste morkerom
med mye stov og skitt pa
filmene.
Redaksjonen
holdt til i et telt, der ogsa
morkero;ns:nannen
tok tilhold for a fil fred om
natta.
Men ettersom de forste manusark
rullet ut av
skrivemaskinen
meldte sporsmalet
seg om hvor
vi skulle trykke avisen.
OppleveIser
a meddele
600 soldater var det nok av. Vi
bataljonens
hadde opplevd var forste beskytning
fra Chateu
Beaufort - der PLO holdt til.
Haddads
soldater skjot ogsa mot oss, likeledes israe!erne ved en
anledning.
Trefninger
var det stadig i april og
mai, og vi besvarte etter hvert iIden og satte oss i
respekt.
TRYKKING
?
Bataljonen
gjorde sine innkj0p den forsIe tiden
hovedsaakelig
hos en skipshandler
i Haifa, der
fikk ogsa undertegnede
kontakt med en trykkeribedrift som sa seg villig til a trykke den norske
leiravisen.
Men kommunikasjonen
mellom redaktoren
og
trykkeren
begynte
litt trangt.
Undertegnede
snakket
ikke hebraisk,
trykkeren
var polsk av
f0dsel og snakket ikke engelsk, polsk kom heller
ikke pa tale, tysken sto det ogsa darlig tii med.
Men vi fant omsider vart feIles sprak - russisk,
hvilket
vi begge snakket.
Og pa den maten
foregikk
altsa korrekturlesingen.
Manus til en
8-siders trykksak
og fotos bIe levert i Haifa en
gang i maneden.
Satsen ble satt og redakt0ren
hadde dermed et viktig m0te i Haifa for a Iese
korrektur
- og kom seg saledes vekk fra "bushen" med jevne
mellomrom
og fikk dusjet og
vasket kla:r.

pA RUSSISK

KORREKTUR

Korrekturlesingen
foregikk pa russisk - greit
slik - og redakt0ren
tok et par dager ekstra
i Haifa og pa hoteIl med a tegne lay-out ti] sidene,
altsa plassere titIer , fotos og stoff i en mer eller
mindre delikat anretning.
DET

VAR

PER JEVNE var BB' .I forste redaktor og hadde
virkelig feltmessige arbeids.forhold.
A visen ble altsa trykket i et jodisk trykkeri - p a
norsk - av en polakk - og med korrekturlesing
pa russisk.
Og det gikk greit.
M0rkeromsmannen
med foto som hobby var
korporai John Elvrum fra Skaun i S0r-Tf0ndelag,
og hanjobbet
under vanskeIige forhold men gjorde
en kjempejobb,
ikke minst da FNs Kurt Waldheim kom pa bes0k i jai la-land.
Et riktig kjempegodt foto av Waldheim
og dava:rende
bn-sjef
Vigar Aabrek ble smelt opp pa hele f0rstesiden
av Blue Beret.
I POSTKONTORET
Etter at bataljonens
stab omsider hadde f1yttet
vekk fra teltleiren og tilbake til Ebel es Saqi ble
redaksjonen
innredet bak dava:rende
postkontor,
altsa i samme huso Jeg vet ikke hvor posten er i
dag, men den gang var det bygget foran "Takeheimen",
der redakt0ren
holdt hus sammen med
prest og ordoff og andre.
Siste oppdrag
der redakt0ren
var "utsendt
medarbeider"
i Norbatt
I var kampen vi hadde
pa Tell Quesi 22. august 1978, der skuddvekslingen mellom oss og "de andre"
i O]ivenlunden
var te na:rmere en time og der 6000 skudd ble
avlevert
fra var side f0r ilden opph0rte.
Og
pressemeldingen
hjem etter denne episoden
var
saftig ...
redaksjon
Og sa ma jeg fil 0nske nava:rende
Iykke til, haper dere slipper skorpioner
i m0rkerommet
og svarte
slanger
rundt
redaksjonens
m0rkegf0nne
teltvegg.

MORO

Avisarbeidet
var moro, Blue Beret ble distribuert fra Ebel es Saqi i 0st og ut til Naqoura
i
vest med abonnenter
ogsa i Beirut og Tel Aviv.
Bidragsytere
var det sva:rt fa av, slikt er jo
vanlig, men det var artig a fa frem et manedlig
produkt
som soldater og befal satte pris pa.

ex-/tI presseoffiser

Tar gjerne utfordringen en gang tiI
F0rste fremparti
av NORBA TT dro av garde
fra Gardermoen
med C 130 paskeaften
25 mars,
og landet i Beirut kl 04.00 om natten.
Bataljonen med sanitetstroppen
ankom til Ben Gurion
flyplass i Tel Aviv i manedsskiftet
mars/april,
og
ble innkvartert
i en israelsk treningsleir.
I mellomtiden
hadde vi i frampartiet
fatt andet norske bataljonsom]edning til ii rekognose
radet
og omradet
langs kystveien.
Sett med
sanitets0yne
var det tre hovedfaktorer
som ville
bli avgjorende
for sanitetstjenesten:
- Meget usikre
trusler, beskytning,

Genera!major TROND KLUGE, sjef for Forsvarets Sanitet har skrevet denne utdypende artikkel
UN/FIL.
om etablering av sanitetsvirksomheten
Spesielt merker man seg at avdelingen gjerne tar
en slik utfordring ig;en.

i

Etableringsfasen var vanskelig pa mange mater,
men ikke minst vare sanitetsfolk motte denne utforing pa en utmerket mate. Her er de etablert
med sitt feltsykehus
Naqoura.

i

politiske
forhold,
risiko for
avsperring
og gisseltaking.

- Veiene imeget
darlig stand og tildels minelagt.
- Uhyre vanskelige hygieneforhold,
med 0delagte landsbyer,
vanskelig
vannforsyning,
store
hauger med s0ppel og avfall, og meget hoye sommertemperaturer.
Bade for den norske bataljonen
og for de 0Vrige lcontingemel var det apenbart at sanitetstjenesten ville fa store belastninger.
Dette. ble enna
tydeligere da bataljonen
begynte a etablere seg i
omradet.
og sanitetstroppen
fikk sannelig
nok
a gj0re.
Samtidig
med dette foregikk
forhandlinger
i
FN/New
York med Sanitetsinspektoren
og Treninspekt0ren
som deltakere
fra norsk side.
Ti!
slutt ble det anbefalt at Norge skulle bidra med et
(redusert)
Sanitetskompani
med i alt 116 hoder.
Deretter kom en meget hektisk periode for a rekruttere personelI, fremskaffe materieIl, sette opp,
utdanne og kJargjore en styrke pa ]] 6 personer i
lopet av knappe
3 uker.
Samtidig
matte man
ogsa i full fart handplukke
dem som senere skulle
bli den medisinske
fagstab
(Medical
Section,
senere Medical Branch) i UNIFIL/HQ.

Takket
vrere stor innsats, entusiasme
og taI Jrike medspillere,
klarte San insp, HSS0. og FDI 4
ii ha frampartiet klart til avreise ]2 apTiI, og hovedstyrken ble overfort 24-26 apTiI med ] 8 flylaster
Etter et kort opphold i israelsk transittleir
med
briefer om situasjonen
og arbeidsoppgavene,
ble
kompaniet
gruppevis
overfort
til Naqoura.
I
mellomtiden
had de vi rekognosert
en egnet plass
for etablering
av kompaniet,
og denne ble tatt i
bruk sa snart omr:i.det var bearbeidet
og mineklarert.
Overf0ringen
av kompaniet
fra Tel
Aviv til Naqoura
gikk i 10pet av 2 dogn, den 27
og 28 apri!.
Allerede
]0rdag 29 april avholdt
NorMedCoy/NORAIR
en medevac-ovelse
med
sykehussjefen
som
"pasient".
Dermed
var
norsk sanitet formelt og reelt etablert.
Senere behoJdt Norge hovedansvaret
for UNIFILs sanitetstjeneste,
og NorMedCoy
2 ]/2 ar.
Deretter
var det slutt pa tilbudet av kvalifisert
spesialistpersonell,
og senere har MedCoy
vrert
drevet av vare svensk kolleger.
I NorMedCoys
periode
hadde
UNIFIL
Hospital
over 10.000
konsultasjoner,
1.500 pasienter
innlagt,
og utforte over 200 "medevacs",
vesentlig med helikopter.
Dessuten
selvfolgelig
et svrert arbeid
med administrasjon,
forsyninger
og hygienearbeid pa alle plan.
Men - som ventet - startfasen
og etableringen var det tyngste 10ftet og det er grunn til a
minnes de mange som med slit og entusiasme
startet en tjeneste som senere har vrert til betryggelse og veIsignelse for hele UNIFIL.
De aller
fleste som var med pa ii starte og brere denne
tjenesten, vii nok si at det var vel verd slitet, og at
de had de stort personlig og faglig utbytte.
Derfor er det et unisont 0nske blant norsk sanitetspersonell:
La oss fa sjansen en gang ti I, sa skal
vi gjore det om igjen!

i

i

J den f(}rsfe tiden mafte alt vedlikehold forega ufendors.
Men def skulle snarf vise seg af he!ikoPlerne mafle vrere lll[fen def aller mesle av fiden.
august 1979 ble vingen frukkef h.iem og ITALfAIR
overlok ansl·arel.
(FOTO: FOIP & 1).
jfyvninger var den vikfigste .iobben. Forsf
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Amblllanse-

Meget hektisk for fire
helikoptere og 30 mann
Den norske helikoptervingen
ankom
Tel A viv 2. april 1978. Vi fikk innledningsvis store vanskeligheter
med a fa
tilIatelse til a fIy, savel i Israel som i
S0r-Libanon.
Etter I 1/2 uke var imidlertid de fIeste klareringer
ordnet, og
vi fikk marsjordre
til Naaoura.

-

A v oberstloyntnant

HANS HAUGHer hadde davcerende sjef for UNIFIL, gen. Emmanuel Erskine, sammen
med en handfulI FN-observat0rer,
opprettet
et provisorisk
hovedkvarter.
Stedet var en tidIigere grensestasjon
og FN-post som var kraftig beskutt og
0delagt under israelernes fremrykning
i
1978.
Vi ankom Naaoura
II. april som
f0rste avdeling og matte etablere oss

pa et apent
jorde, for0vrig
samme
sted som brukes
av den italienske
vingen i dag.
Alt vedlikehold
pa vare 4 heIikoptere matte foretas utend0rs.
PersonelIet,
ca 30 mann totalt, ble til a begynne
med forlagt
i Nahariya
pa hotel I
Eden. Vi spiste i en svcert provisorisk
messe i hovedkvarteret.
Hygienen pa
kj0kkenet var tvilsom. Det, kombinert
med bakterierikt
vann, skapte alvorlige
dysenterilignende
tilstander
de f0rste
manedene.
Dette
var kanskje
vart
st0rste problem
i apningsfasen.
Godt
var det i hvert fall a ha fatt et norsk
feltsykehus
som ncermeste nabo, selv
om personelIet
der var like syke som
oss.
Flygingen b0d pa enkelte problemer.
Hver
fIytur
matte
forhandsklareres
gjennom
IDFs liaisonoffiser.
UtaIIige

var de ganger vi m0tte uforstaeIige
avslag eller un0dige forsinkelser.
Navigeringen
var til a begynne med
vanskelig.
Uvant
terreng
og darlige
kart ga ekstra problemer.
NattfIying
var risikofylt i den f0rste perioden,da
all str0mforsyning
i S0r-Libanon
var
0delagt.

Alt fra f0rste 0yeblikk ble ambulanseoppdrag
gitt h0yeste prioritet.
Samarbeidet
med feltsykehuset
virket ututmerket
og sikret meget rask utrykning. Dessverre
var det svcert mange
skader den f0rste tiden etter opprettelsen av UNI FI L. Fra II. april til 1.
juIi 1978 fI0Y vingen i alt 28 ambulansleturer og hentet i alt 46 pasienter til
feltsykehuset.
Helikopterets
berettigelse i slike aksjoner ble derfor kontinuerlig bevist.

Aftenpostens

korrespondent i Midt-0sten:

- rste

Ii

UNIFIL ble stablet pa bena imponerende
raskt og satt inn i Syd-Libanon varen 1978 som
et resultat av den forrige israelske invasjonenLitani-operasjonen.
Et av Israels krav efter det
siste angrepet mot libanesisk omrade - den sakalte Operasjon fred for Gallilea - er at FNstyrken ma trekkes ut av Syd-Libanon.
Det siste ordet er enna ikke sagt i denne saken.
Om UNIFIL trekkes ut kan det tolkes som et
bevis for at den ikke har vrert istand til a oppfylIe
sin oppgave. Den britiske journalisten JOHN
BULLOCH fra avisen Daily Telegraph, som har
arbeidet i Midt-0sten siden 1969 og derfor skulle
kjenne forholdene, er nettopp kommet ut med en
bok om krigen ifjor sommer. Han feller der en
knusende dom over UNIFIL.
If01ge ham kunne

o

den "ikke hindre at PLO send te raketter inn i
Israel over hodet pa dens styrker og den var
maktesl0s nar det gjaldt a hindre Israels aksjon
og manglet viljen til a gj0re det".
- Av JOHN HARBOAftenpostens Beirut-kontor
Bulloch tar feil. UNIFILs oppgave var ikke
a hindre en israeIsk invasjon i stor malestokk.
Det gjorde FN-talsmenn klart flere maneder f0r
invasjonen fant sted. At PLO kunne sky te mot
mal i Israel fra stiIlinger nord for FN sonen, slik
det blant annet skjedde ved det norske vaktomradet, kan ikke FN-styrken klandres for. Hvis
UNIFIL kan kritiseres for ikke a ha sikret freden

i Syd-Libanon, skyldes det to forhold. Den
fikk et mandat som i utgangspunktet var nrermest
umulig a oppfylIe. De partene den skulle holde
adskilt fra hverandre, var ikke interessert i at
UNIFIL skulIe Iykkes i sin oppgave. Det gjaldt
bade palestinerne, Israel og deres forlengede arm
i Syd-Libanon - major Saad Haddad.
Nar det er sagt ma det innf0mmes at de forskjelIige avdelinger i UNIFIL har 10st sin oppgave
mer eller mindre godt. Et eksempel pa det fikk
vi da nordmennene overtok ansvaret for NEPBA TTs omrade i fjor h0st.
Nepaleserne hadde latt det gli ut. Haddads
menn hadde adgang til deres omrade. Det var
stikk i strid med den praksis den norske bataljonen
fulgte. Situasjonen var spesielt alvorIig fordi det
var inngatt en avtale mellom den nepalesiske
bataljonssjefen og Haddad.
Denne avtalen var
oversendt til hovedkvarteret i Naqoura.
Enten
var den arkivert uten at noen ansvarIige offiserer
var klar over betydningen eller de sa gjennom
fingrene med hva som skjedde. Begge deler
avsl0rte mangler ved rutinene ved hovedkvarteret
og ma i verste fall betegnes som grov tjenestefors0mmelse av h0ytstaende offiserer i Naqoura.
Det halvannet ar vi selv har oppholdt oss i
Libanon har bragt oss regelmessig til FN-styrkens
vaktomrade - bade 0stre og vestre AO i tilIegg
til hovedkvarteret
som ligger inne i Haddads
enkIave. Det er ikke til a unnga at en sitter
igjen med en f01else av at toppledelsen
hovedkvarteret lever i sin egen beskyttede verden, isolert fra hverdagen slik mannskapene ut;: pa
postene opplever den.
Konflikten med Haddad efter at nordmennene
overtok Nepbatts omrade f0rte fOf0vrig til at vi
selv ble "tilknyttet" Norbatt, om enn pa svrert
uformelI basis. Postene inne i enklaven ble blokkert som f01ge av konflikten med Haddad.
Av
og til kunne det derfor skorte pa forsyningene.
Aftenpostens reportasjebil, som er utstyrt med
Iibanesiske skilter, kunne imidlertid passere fritt.
Pa vei fra Beirut til Saqi stoppet vi derfor gjerne
pa 4-18 og slo av en prat med mannskapene der.
Var det noe de trengte kunne vi ta det med pa
veien tilbake. Det kunne dreie seg om de forskjelligste ting fra spann med maling og batterier
til radioen til bf0d, melk og hermetikk.
I et
tilfelle hadde gutta levet pa suppeposer noen dager
og det blir en jo lei av i lengden. Vi har selv hatt
vare problemer med Haddads vaktposter sa for
oss var det bare en forn0yelse a kj0re forbi hans
CP med bagasjerommet fulIt av forsyninger til
de postene han fors0kte a blokkere.
Konflikten med Haddad var et av de tilfelIer
hvor toppledelslsen ved hovedkvarteret i Naqoura
fors0kte a hindre at opplysninger kom ut. Ogsa
ved andre anledninger har det vrert gjort fors0k
pa a hindre pressens arbeide og dermed bidra til
at blant annet FN-soldatenes familier i Norge
ikke rar vite hva som egentlig skjer.
Heldigvis har bade offiserene i Norbatt og de
forskjellige presseoffiserene som har tjenestegjort
mens vi har arbeidet i Libanon, hatt et mer realistisk syn pa betydningen av en fri presse enn
forcecommander
og hans pressetalsmann.
Samarbeidet har: derfor vrert upaklagelig og det
haper vi at det skal vrere ogsa i fremtiden.

i

Journalist JOHN HARBO, Aftenpostens Midt-{'}sten-korrespondent siden hosten 81 har fulgt problematikken Libanon og UNIFIL pa ruert hold. Hans artikkel gir interessante perspektiver.
FOTO: NORBATT P&I
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1. Premie
"Ju I i et fremmed land"
lnnsendt av PER KR.
GULDSETH i kp. A

t
Juryen i Blue Berets fotokonkurranse fikk ingen enkel jobb. De mange innsendte bidrag representer et bredt spekter av s<eregenheter livet i
Libanon har a by pa. Ikke minst bemerker juryen at det ogsa er mange gode fotografer blant
oss. De har virkelig klart a forevige motiver
som man kan studere lenge og stadig finne nye
poenger ved.
Juryen hadde mange gode bilder a velge blant,
men endte opp med fem bilder som de ville honorere. Blant disse var det ett som ble trukket
ut blant de innsendte i klassen "glimrende humor".
MARTY FELDMAN har hatt mange opptrenener, men de f<erreste har mott ham pa tume her i
vart AO. Juryen ble derfor raskt og enstemmig
enig om hvem som skulle representere denne
gruppen blant de premierte.
De ovrige fire vinnerbilder gir et sv<ert godt inntrykk av hva vi har opplevet her nede. Her er
juryens kommentarer til de fire utplukkede motiver:
MARHABA: Denne blide mannen representerer pa en utmerket mate den eldre garde SorLibanon. De er alle hyggelige og alltid blide.
De har ogsa l<ert oss meget.
JO - DET ER LIBANON: - Bildet forteller
det vervebrosjyren ikke sa et ord om. Vinteren
vi har hatt ble pa langt n<er slik vi hadde ventet
den. Ytterligere begrunnelse skulle v<ere unodvendig. Bildet er tatt pa veien opp mot Chebaa.
HAp: - Fortvilet blikk - piggtrad. Hva viI
fremtiden by pa for bama som vokser opp i dagens
Libanon? Kan UNIFIL gjore fremtiden tryggere? Juryen vurderte dette bildet meget hoyt.
JUL I ET FREMMED LAND:
Vinnerbil-

i

det forteller ikke bare om smilende nordmenn
som forbereder jul. Det forteller om de helt
uvante forhold vi lever under og er altsa illustrert
pa en utmerket mate nar juletreet pyntes ute i
kortbukse og T-skjorte. FN-flagget svaier i
bakgrunnen og det hele overvakes av feltpresten.
Som minne forteller bildet alt om den minneverdige opplevelse det tross alt har v<ert a v<ere borte

fra sine kj<ere i fredens tjeneste.
Juryen besto av fenrik JON PETTER BACHKE, opprinnelig fra Trondheim. men bosatt i
Oslo. (Stabs. kp.) CHARLIE HAUG fra Lysaker representerte kp. B og sersjant J0RN OVE
SiETERNES som representerte kp. A. Pa bildet ovenfor presenterer de noen av det store utvalg bilder juryen hadde a velge mellom.

Premier
i
i

Premiebordet
denne
/otokonkurransen
bestdr
av en gavesjekk
P X-en
pd 25 do/lar for vinneren
PER KR. GULDSETH.
De fire l!Jvrige premierte vi/ hver motta et
eksemp/ar
av
boken
BLUE BERET.
Vi gratu/erer og takker atle
sam har sendt inn bidrag.

"Jo - det er Libanon"
lnnsendt av sersjant J0RN OVE
S/ETERNES, kp. A.
"Hdp".
lnnsendt av kaptein""
ASBJ0RN FALKEVIK,
Bn. staben.
"MARHABA"
lnnsendt av
TROND BJ0NTEGAARD
i sambandstroppen.

"Marty Feldman"
lnnsendt av ROLF LARSEN, stabs. kp.

Derfor
•
valer
norsk
flagg

i

UNIFIL
- Av oberstloyntnant og sjef for FN-kontoret,
ERLING HORNSLIENDe Forente Nasjoners Sikkerhetsrad vedtok
19 mars 1978 ved resolusjon nr 425- opprettelse
av en midlertidig FN-styrke for det s0r1ige Libanon. Styrken ble gitt f01gende mandat:
- UNIF1L skal s0rge for at de israelske stridskrefter trekker seg ut av S0r-Libanon, gjenopprette internasjonai fred og sikkerhet og
assistere den libanesiske regjering til a kunne
gjenopprette effektiv autoritet i omradet.
- UNIF1L skal gj0re sitt beste for a forhindre
gjenopptakelse av stridighetene og s0rge for
at UNIFILs operasjonsomrade
ikke nyttes
til fiendtlige handlinger av noen art.
- UNIF1L viI, i utf0relsen av sin oppgave, fa
st0tte av FN-observat0rene fra UNTSO, som
skal fortsette sine funksjoner langs den opprinnelige vapenhvile-linjen
("Armistice Demarcation Line") nar UNIFILs mandat utl0per.
FNs Generalsekretrer henvendte seg den 21
mars til en rekke land med anmodning om a
stille troppestyrker til disposisjon.
Ved KgI resolusjon av 22 mars 1978 ble det besluttet at Norge skulle sende en bataljon med en-

Bakgrunnen for at det norske flagget nti vaier
artikkelen. (FOTO: Christian Meisterlien).

i Sor-Libanon

kelte st0tteelementer fra Hreren til S0r-Libanon
for tjeneste som fredsbevarende styrke i samarbeid med andre lands FN-styrker.
At Norge sa raskt kunne tilby a stille styrker
til disposisjon for FN - grunnet seg pa at vi helt
siden 1964 hadde hatt FN-beredskapsstyrker som
kan stilles til disposisjon for FN. De norske
FN-beredskapsstyrker
bestod saledes av:
Hreren
- FN-bataljon
- Sanitetskompani

i

Oberstloyntnant ERLING HORNSLIEN (t. h.) fotografert da han januar besokte NOREATT
med GIH (i bakgrunnen).
(FOTO: NORBATT P & I).

X sammen

gir ob. It. ERLING HORNSLIEN

-

Militrerpolititropp
Transportkontrolltropp
Verkstedkompani
Havnekommando
Fart0Y

-

Skvadronledelse
Lufttransportving
Helikopterving

Sj0forsvaret
Luftforsvaret

i denne

Av denne beredskapsstyrke ble saledes i f0rste
omgang FN-bataljonen pa 678 mann stilIet til
disposisjon Allerede 25 mars reiste det f0rste
fremparti pa 43 mann til Beirut.
I manedsskiftet marsjapril var hele bataljonen
pa plass i S0r-Libanon.
I begynnelsen av april kom det ny henvendelse
fra FNs Generalsekretrer om ytterligere styrker
fra Norge. Ved Kgl resolusjon av 7 aprill978 ble
det besluttet at Norge skulle stille ytterligere 200
mann til disposisjon for UNIFIL.
Denne styrke
besto av et Sanitetskompani, et verkstedkompani
og en helikopterving med 4 UHIB helikoptere.
Den 25 april var ogsa disse styrkene pa plass i
S0r-Libanon.
Den norske kontingenten ble saledes pa nes ten
1000 mann (herav 17 kvinner i sankp) - og ble
den st0rste kontingenten i UNIFIL - i apningsfasen.
Pa grunn av mangel pa helikopterflygere matte
vi trekke tilbake helikoptervingen i slutten av
juli 1979 - og Italienerne overtok helikopteransvaret.
Og - pa grunn av pastatt mangel pa leger matte vi ogsa trekke tilbake Sanitetskompaniet - i
sIutten av august 1980. Svenskene overtok ansvaret for San KpjUNIFIL.
Den norske kontingenten idag utgj0r saledes
- NORBATT
660, NORMAINTCOY
150,
Stabselement HQ UNIFIL 12, MP element 14 og
MOVCON 8. Dertil kommer NORCOs stab 7,
slik at den norske kontingenten pr idag er pa 851.

~I

vare militrere erfaringer
fra fem ar i Libanon
Operasjon LIT ANI som startet med Israels innmarsj i Libanon
13 og 14 mars 1978 gjorde det igjen n0dvendig med en st0rre innsats
av FN-styrker i Midt-0sten.
Norge hadde ikke deltatt med FN-styrker i Midt-0sten siden
krigen i 1967 som ogsa ble siutten pa UNEF I. Norge hadde imidlertid
deltatt med offiserer i observat0rtjeneste i Midt-0sten.
NOE ERFARING

HADDE

VI

Da UNIFIL ble dannet i marsjapril 78 kom
denne erfaring godt med. Det var FN-observat0rer fra f1ere land som veiledet og assisterte mir
de enkelte kontingenter kom til Libanon.
Observat0rene ydet n0dvendig innsats og de er fortsatt pa plass i omradet og er 6gsa idag en viktig
del av FNs innsats i omradet.
ALDRI

GODT NOK

En innsetting av en FN-kontingent skjer som
oftest med liten tid til radighet.
Selv om Norge
allerede hadde en beredskapsstyrke for FN sa
kom ordren om innsetting sa ubeleilig som mulig
- i pasken 78 - onsdag f0r skjrertorsdag.
Det gikk, men den f0rste erfaring er at forberedelser og tilrettelegging av en FN-kontingents
innsetting ikke kan bli god nok.
Det viktigste element i dette er sannsynligvis at
materielI (vapen, utrustning og kj0ret0yer) er

lagret og klar for innsetting i nrerheten av den
f1yplass eller havn en planlegger a bruke som base
i moderlandet.
PRIMJEROPPGA

VEN

Persone!let ma ha en skikkelig militrer utdannelse bak seg. Var 1. gangstjeneste synes i sa
mate ii holde ma!.
En aldersmessig sammensetning av personelI
som sikrer at personelIet er fysisk velegnet, men
ogsa gammelt eller "voksent" nok til a forsta at
det primrere er ikke a f0re krig, men a bidra til
a hindre stridigheter.
Den norske mobsoldat syntes a oppfylle dette
krav meget godt.
Deltakelse i FN-styrker under slike foho Id
som har hersket i UNIFlLs omrade med aktive
stridshandlinger gir selvsagt den erfaring at alle
styrken meget snart blir seg bevisst faremomentet og nodvendigheten av a kunne stole. pa hve-
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Oberst I-MARTIN
VA DSET - skriver
denne artikkelen om vare mi!it(J?reerfaringer. Han var stabssjef og nestkommanderende ved UNIFIL fra oktober 78 ti!
november 79.
randre i kritiske situasjoner.
Dette er en erfaring av direkte og stor betydning for den enkelte.
GlR ENORM ERFARING
Mer spesiell, men umatelig viktig for en mobhrer som var, er den erfaring tjenesten i UNIFIL
har gitt pa sanitetssiden.
Dette var srerlig fremtredende for oss sa lenge
vi hadde norsk sankp i Naquora.
Bruk av helikoptere under vanskelige forhold
ga Luftforsvaret helikopterving god erfaring pa
mange felter. Det samme gjelder gjennomforing
av transporttjeneste og movement control som
Norge har vrert engasjert i i hele perioden.
Verkstedkompaniets
store og jevne innsats i
Tibnine har ogsa bidratt til a spre rundt i vare
moboppsetninger
erfaring som er nyttig ikke
minst nar det gjelder a finne losninger nar en ma
improvisere i en krig.
Det internasjonale miljo en lever under i en
FN-styrke gir ogsa en ny innsikt og forstaelse for
andre nasjoner og folk. Kanskje det a vrere med
gir den militrere og alminnelige erfaring at det er
bedre ii forebygge en krig enn a utkjempe den.

Den norke helikoptervingen hadde mange vanskelige oppdrag den f{}rste tiden. Her bringer de en sdret so/dat ti! det norske sykehuset som den /orste tiden var
forlagt i telt og var et virkelig feltsykehus.
I dag er som kjent alt flyttet inn i prefabrikerte huso (FOTO: FO P & I).

~
Utenriksminister

SVENN

STRA Y har pa vegne av Regjeringen sendt denne hilsenen
til
den norske FN-styrken
i anledning UNIFILs
fem-ars-jubileum.

Qppgavene ma bli
mer samsvar med

i

forutsetningene
I snart 30 ar har FN satt inn fredsdeltagelsen el' kostbar, bade for FN og
bevarende styrker rundt om verden i for Norge.
omrader hvor freden har w:ertbrutt eller
Desverre el' det ikke bare pa det fJkotruet. Det dominerende konfliktomradet
nomiske omrade Norge har ytet bidrag
har hele denne tiden verrt Midt 0sten,
ti! fredens sak under UNIFIL-deltagelog en lang rekke fredsbevarende opeseno
Det el' med sorg jeg ma konstatere
rasjoner
FNs regi har da ogsa verrt
iverksatt der. For tiden el' det hele 3 at flere nordmenn har mistet livet under
utffJrelsen av tjeneste, og enda flere el'
FN-styrker
aktivitet
dette omradet:
kommet ti! skade.
UNTSO,
UNDOF og UNIFIL. Av
disse el' UNIFIL den klart stfJrste operaVar vi!je til a tale ofre, bdde pa det
sjon og vi kan trygt si at det ogsa el' den menneskelige og pa det materieIle plan,
som har fattden vanskeligste oppgaven.
viser den vekt vi legger pa FNs fredsbevarende arbeid. Efter min mening el'
UNIFIL el' derti! av serrlig interesse dette arbeid uten tvil en av de beste
for Norge
og med at vi har deltatt
verden idag for a
garantier vi har
den med en relativt sett, meget stor styr- sikre freden.Jeg el' glad for a kunne si at
ke like siden opprettelsen for 5 ar det norske engasjementet i FNs fredssiden. Til enhver tid har det saledes bevarende operasjonel', og ikke minst
innenfor denne periode statt nerrmere UNIFIL, el' hgyt anerkjent blant FNs
sydlibanon i fredens
tusen nordmenn
medlemsstater og i organisasjonen FN
tjeneste. Med den 1'0tasjonsordning
selv. Dette skyldes i ffJrste rekke den
som praktiseres, betyr det at man- utmerkede innsats som den enkelte solge tusen norske soldater har deltatt
dat og offiser gjgr i felten, tross til dels
denne FN-tjenesten. Jeg rfJper heller vanskelige forhold, ikke minst dagens
ikke noen hemmelighet naI' jeg sier at situasjon. Jeg benytter anledn'ingen her
ved 5-ars jubileet for UNIFIL til bdde
pa egne og Regjeringens vegne a takke
den nuverrende og de tidligere kontigen tel' for denne innsatsen.
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I dette
siste nummeret
av
BLUE BERET i denne kontigenten viI jeg benytte anledningen
til a si takk for laget til alt personeIl i NORBA TT X.
I skrivende 0yeblikk kan en jo
konstantere
at vi har vrert spart
for de store dramatiske hendinger,
og det har vrert rolig og fredelig.
Jeg har flere ganger, savel skriftelig som muntIig, sagt at det ikke
er noen selvf0lge og at det krever
arvakenhet for at det fortsatt ska I
vrere s1ik.
Det er hyggelig a konstantere
at
dette er fulgt opp. Alle kontroller

sam har vrert utf0rt har stort sett
vrert meget positive. Sa kan man
sp0rre: Har vi gjort jobben var
sam vi kam hit for? Det far andre
svare pa. Jeg vii imidlertid takke
vrer
srer for en real jobb. Takk
for aIl~ d~ hyggelige minner dere
har bidratt til at jeg far ta med
meg. Jeg 0nsker alle en god reise
hjem og haper dere alle finner en
jobb og ga fil. Samtidig haper jeg
dere alle ma finne forholdene
hjemme slik dere 0nsker det.
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Takk

for prektig
Birger

f0lge!
Gunvaldsen

Hvor mange fremtidige kontigenter
det blir aktue/t for Norge a sende til
UN I FIL el' det idag ingen gitt a si, men
pa tross av dagens vanskelige situasjon
utgjgr UN IFI L et betydningsfullt stabiliserende element
Sgr-Libanon og
ivaretar ny!tige oppgaver. Likevel haper
jeg at det innen rimelig fremtid viI vise
seg mulig a komme frem til en ordning
mel10m deforskjellige parter i konflikten
i omradet som viI gjgre arbeidet
lettere for UNIFIL og oppgavene mel'
samsvar med de opprinnelige forutsetningene. UNIFIL har fremdeles absolutt
en rolle a spille for fredens sak i
Midt-0sten.
SVENN STRAY
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