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HILSEN FRA DE
SIVILE LEDERE

Pa disse to sid.ene bringer vi en hilsen til den norske FN-bataljonen fra de sivile
autoriteter. Den er skrevet pa arabisk og vi gjengir med glede mayor Philip Nahra's
nydelige handskrift pa sitt eget sprak. Hilsenen er undertegnet bade av Philip Nahra,
mouchtar Saadi og druser-sheik Ghoubar i Ebel es Saqi.

Pa de to neste sidene gjengir vi hilsenen pa norsk.
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TIL VARE VENNER; SJEF, OFFISERER
OG SOLDATER I NORBATT XII, UNIFIL

Innbyggerne i Ebel es Saqi 0nsker med dette a gi uttrykk for sin takk og

aktelse til dere, vare venner, og sin takknemmelighet for Deres bestrebelser

for a beholde fred og stabiliter i NORBATT ansvarsomrade, et omrade som

i dag er et av de fredeligste i vart land.

Den store aktivitet og oppofrelse som bade tidligere norske bataljoner

og NORBATT XII har statt bak, er et godt eksempel pa de bestrebelser De

Forente Nasjoner gj0r for a opprettholde sikkerhet og disiplin i de urolige
hj0rner av verden.

Etter at befolkningen i dette omradet

av Libanon a arevis har levd med frykt,

smerte og redsel for morgendagen, har

de siste seks ars 0kende FN-aktivitet og

konstante arvakenhet, klarnet forholde

ne; - gitt oss ncermest en stabil tilstand

av fred og sikkerhet. Befolkningen har

fatt motet og livsgleden igjen og de har

vendt tilbake til sine landsbyer og hus

under beskyttelse av De Forente Nasjon

ers flagg.

Det gode forhold som er oppstatt mel

10m det libanesiske folk og nordmennene

under den ne seks-arsperioden, vii bli

bevart for all ettertid. Libanons folk vii

alltid huske den norske arme og minnes

den for den innsats den gj0r for a bevare

freden og stabiliteten. Ikke bare i S0r

Libanon, men over alt i verden.

De seks arene som er gatt har vcert

preget av gjensidig samarbeide og res

pekt; - et ud0delig vennskap er blitt

opprettet mellom vare folk, og vi vii for

alltid bevare dette vennskapet i var fram

tid.

Hva NORBATTs virksomhet i S0r

Libanon har betydd for befolkningen er

ikke lett a si med noen fa linjer.

Foruten den sikkerhetsmessige faktor

ma vi nevne den humanitcere hjelp som

er gitt, og som har nadd sa mange fat

tige familier, utdanningsmessige, sosiale

og 0konomiske prosjekter, den medi

sinske hjelp, tennlege-servicen og en

rekke andre tiltak har tilsammen f0rt til at

befolkningen pa mange mater f01er seg

priviligerte.

I forbindelse med at vi na har passert

seksarsdagen for NORBATTs tilstede

vcerelse i vart omrade, vii vi benytte an

ledningen til a overbringe oberst Ness,

hans offiserer og soldater de beste 0nsker.

Vi vii ogsa ved den ne anledningen av

hele vare hjerter sende vare beste Iyk

ke0nskinger til Norges Konge, landets

kloke regjering og det trofaste og rede

lige norske folk, som i felleskap med FN

sendte sine tropper ti! S0r-Libanon i

fredens sak og for a hjelpe befolkningen.

Vi vii ikke glemme de mange nord

menn, som pa grunn av omstendighe

tene og det fredsskapende arbeide, var

n0dt til a forlate sitt eget land og i stedet

tilbringe vanskelige tider her i vart land

og offret seg for oss.

Ogsa en takk til De Forente Nasjoner

og til dets generalsekretcer, til Sikker

hetsradet og alle FNs organisasjoner som

natt og dag arbeider for fredens sak

rundt om i hele verden.

Vi retter ogsa var takk til Libanons

store venn, general Callaghan, sjef for

UNIFIL-styrkene.

---------------------------------------------------------------------------------



Ebel es Saqi, 13. april 1984.

Sheik Mouhamad Ghoubar

Druse leader Ebel es Saqi

Til slutt 0nsker vi god helse og et langt

liv for Norges Konge, og en spesiell hil

sen til oberst M. Hjelmervik Ness, sjef for

NORBATT.

Takk og fortsatt fred for Norge.

Vi 0nsker fred over minnet til de i FN

styrken som ga sitt Iiv og offret sitt blod

for Libanon ..

Youssef Saadi

Mouchtar of Ebel

es Saqi

Philip Nahra

Mayor of Ebel
es Saqi.

LOKALE AUTORITETER
I MOTE MED NORBATT

I 10pet av kontigent XII har det vrert

to store samIinger der lokale autoriteter

i NORBATT AO har m0tt bataljonens

ledelse. Mayor's, mouchtarer og sheiker

fra byene ble f0rste gang invitert ti/ ett

nyttarsm0te hvor man diskuterte forsk

jellige sp0rsmal av interesse for begge

parter. Det andre m0tet, hvor dette bil

det er hentet fra skjedde den 9. mars, da

alle ble orientert om vegbombene som
ble funnet i NORBATT AO.

I tillegg til disse to fellesm0tene, hvor

alle har vrert samlet, har det ogsa vrer en

rekke m0ter av mere individuelI karakter.

Ved alle disse m0tene har det gode

forholdet mellom den sivile befolkning

og NORBATT blitt understreket av de

lokale ledere, og de har gjentagne ganger

uttalt at de anser NORBATT som en

garanti for det fredelige forhold som her

sker i omradet.



KORT OM UNIFIIJS BAKGRUNN
Vedtaket om a opprette UNIFIL (Uni

tet Nations Interim Forees in Lebanon)
skjedde i FNs Sikkerhetsrad den 18.
mars i 1978. Opprettelsen av styrken
kom etter at israelske styrker noen dager
f0r rykket inn i Libanon for a 0delegge de
palistinske gerilja-basene i S0r-Libanon,
og som var en trussel mot Israel.

Situasjonen ble av FN betegnet som
en fare for verdensfreden, og da den
libanesiske regjering ba om det, gjorde
Sikkerhetsradet sitt vedtak den 18. marso

Opprettelsen av styrken, som skulle
vrere midlertidig, ble gjort for en periode
pa 6 maneder. Men som vi alle vet er
bade mandat og tidsrammer forlenget
flere ganger siden, og sist skjedde dette
i siutten av april i ar.

UNIFILs opprinnelige mandat var a
opprettholde ro og orden i omradet og
s0rge for at israelerne trakk seg ut som
avtalt. Videre a vrere den libanesiske
regjering behjelpelig med a opprette
effektiv autoritet i den s0r1ige del av lan
det. Et annet punkt i m.::mdatet var at
styrken skulle forhindre at operasjonsom
radet ble benyttet som utgangspunkt for
fientlige handlinger av noen art.

Som vi husker trakk israelerne seg ut,
men i stedet for a overlate sine stillinger
til FN-styrken, fikk den falangistiske mi
litsia stillingene. Dette skapte en uhyre
vanskelig situasjon.

UNIFIL-styrken bestod til a begynne
med av omlag 6000 mann fra 9 forsk-

jellige nasjoner, men ble varen 1982
0ket til 7000.

Fra norsk side har det hele tiden, siden
opprettelsen av styrken varen 1978,
vrert omlag 850 mann i FN-styrken.
Disse har vrert fordeit med omlag 650
i den norske bataljonen, 160 i det norske
verkstedkompaniet (NORMAINTCOY)
og resten ved hovedkvarteret i Nacoura.

I begynnelsen av juni 1982, da den
niende norske kontigenten akkurat had
de kommet pa plass i S0r- Libanon, kom
den israelske invasjonen. UNIFIL-styr
ken hadde fatt klar ordre om ikke a gj0re
motstand da den israelske hrer med mel
10m 80.000 og 100.000 mann rullet inn
i Libanon.

Etter den tid har IDF statt i Libanon,
men har siden trukket seg noe lengre
s0r og star i dag sa langt nord som til
Awali River og et stykke opp i Bekaa
dalen.

Den multinasjonale styrken, bestaende
av tropper fra USA, England, Frankrike
og Italie, som rykket inn i Beirut-omradet
i 1982, trakk seg tilbake i begynnelsen av
1984.

I dag er situasjonen i Libanon den at
borgerkrigen fortsatt raser mellom de
kristne og muslimene i og omkring Bei
rut. Nord og 0st i landet star store sy
riske styrker, og i s0r ligger UNIFIL i sitt
omrade, mens en nyopprettet DFF
styrke (Haddads) har satt seg som mal a
fylle igjen tomrommet nar Israel trekker
seg tilbake og ut av Libanon.

HV A SKJEDDE I TOLVEREN?
NORBATT XII har tjenestegjort i S0r

Libanon fra november i 1983 og fram
til utgangen av mai 1984.

Styrken ble sendt nedover i tidsrom
met mellom 1. og 29. november, og
reiser tilbake til Norge itiden 8. mai til
7. juni. Den offisielle dato for avlevering
(handover) til NORBATT XIII er satt til
31. mai.

Selv om de f0rste som kom nedover i
november ble m0tt med rakkatt-nedslag
kloss til hovedkvarteret i Ebel es Saqi,
har tilstandene vrert relativt rolige. Dette
gjelder srerlig i NORBATTs ansvarsom
rade. I UNIFIL vestre AO har det stun
devis vrert noe mere broket og urolig.

De alvorligste hendelsene i perioden
skjedde i rom-jula og i siutten av mars,
da flere vegbomber ble funnet utplassert
pa hovedvegen mot Bekaa som skjrerer
tvers gjennom NORBATTs ansvarsom
rade.

Bomben i rom-jula eksploderte da en
bilkolonne passerte, men skadene som
ble patlZlrt en sivil bil, var minimale.

I siutten av mars ble det utplassert tre
vegbomber, men rask reaksjon fra NOR
BATTs side f0rte til at de ble tatt og us
kadeliggjort f0r de eksploderte.

Fredelige forhold kommer ikke av seg
selv, og bak den tilstanden vi har hatt i
omradet ligger en sterk innsats i vakt
hold. Bataljonens observasjonsposter og
kontrollposter, samt de mange patruljer
natt og dag, har en klar prevantiv virk
ning pa elementer som 0nsker a drive
sin Iyssky virksomhet.

Det norske verkstedkompaniet i Tib
nine (NORMAINTCOY), har ansvaret
for vedlikehold av hele UNIFILS kj0re
t0ypark og radioutstyr, samt de hundre
vis av aggregater som fOTsynerde mange
possisjonene med elektrisk str0m. Kom
paniet har ved flere anledninger fatt ro
sende omtale for sin virksomhet, og
bade de og NORBATT samt de norske
som tjenestegj0r ved hovedkvarteret i
Nacoura har stor respekt bade blant
sivilbefolkningen i omradet og i UNI
FILS ledelse.



Dette ma Vffire bunnrekord i unitenhet:

Ovenstaende tittel i en norsk avis for
en tid siden har satt sinnene i kok i den
nOfske FN -styrken i S0r- Libanon. Og
sa rart er det vel heller ikke. Om tittelen
er et uttrykk for akkurat denne avisens
syn pa fN -styrken eller om den er et
salgs-fremmende tiltak, skal Vffire uvisst.
Det som er sikkert er at den ikke pa
langt n~r er dekkende for det som har
skjedd og som fortsatt skjer i ansvars
omradet til UNIFIL, og kanskje spesielt
innen NORBATTs omrade.

De som tjenestegj0r i FN-styrken bek
lager at slike titier blir benyttet. Bade
soldater og offiserer f01er seg uthengt
pa en mate som er totalt urettferdig.

Tjenesten for mannskapene i den
norske FN-styrken er ingen soltjeneste.
Tjenesten er hard, - ja for mange meget
hard. Man skulle tro at norske avis
redaksjoner 0nsker at kulene skal pipe
om 0rene pa FN-styrkens medlemmer.
Flyter det ikke blod ma man lage stoff
pa andre mater. Forstar ikke de som ar
beider i redaksjonene hjemme at de fre
delige forholdene i FN-sonen er et re
sultat av tjenesten som nettopp den ne
styrken utf0rer? Den solbading sam
det vises til skjer selvsagt, men pa fri
tiden. Det kan tyde pa at det er en viss

misunnelse ute og gar hos enkelte for at
Ola soldat i Libanon blir brun pa krop
peno

Vi som tjenestegj0r i de norske FN
styrkene haper at ledelsen i den spesielle
avisen som brukte ovennevnte tittel ber
om unnskyldning overfor de norske
FN-soldatene.

Det er FN og Norge som har sendt
styrken nedover, og tjenesten er basert
pa frivillighet. Det er ingen i styrken som
har tiltvunget seg en tur til Libanon for a
slikke sol og 0delegge de millionene det
snakkes om. Skyt ikke pa pianisten, i
dette tilfelle de tjenestegj0rende.

Til slutt et lite eksempel pa den uviten
het som ma ligge bak artikkelen under
den nevnte overskriften. (sitat) : Den
israelske okkupasjonsstyrken har helt
siden invasjonen av S0r-Libanon som
meren 1982 nektet FN-styrken a patrul
jere omradene den if01ge mandatet ble
satt til a kontrollere. (sitat slutt).

Dette er selvsagt usant. Bare i den
norske bataljonen gar det omlag 30 pa
truljer natt og dag gjennom hele ansvar
somradet, - en tilstand som har vffirt
konstant hele tiden.

Det er anledning for norske presse
folk a reise ned til S0r- Libanon og ved
selvsyn sette seg inn i forholdene.



HISTORIEN OM
"SN0FTE"

Denne historien er ikke sa lang, - og
spenner over et kort tidsrom, men den

omfavner mange interessante perspek
tiver. Ting som noen ser ofte, andre skjel
den, og noen aldri far 0ye pa. "Sn0fte"
er uansett interessant for oss alle.

Han kom til oss pa "House of signals"
som ung, men dimmiterte for godt etter
en tid. Etter som ti den gikk utviklet han
seg til en pr0velse pa enkelte fel!, men
kan i ettertid ikke memoreres som' noen

mental belastning. Han hadde de beste
forutsetninger, - var plukket ut pa noor
meste steingard. Blant mange av sine
frender var han den som ble fanget f0rst 
med 10fte om feite ting. Da han f0rst
satt i gamet kunne vi klart observere at

0ynene ble kulerunde og fikk et mistenk

somt uttrykk. Etterhvert ble de ogsa
utstaende, - antagelig som et resultat
av de mange overraskende oppdagelser
han gjorde.

En kjempestor glasskrukke ble inn-
"redet funksjonellt til "Sn0fte's" nye hjem.
l:Ierfra kunne han f01ge med i livet uten
for, - men uten mulighet til a delta selv.

Denne oppdagelsen resulterte i en meget
aktiv periode hvor han under sn0fting
og st0nning hvilel0st vandret i ring.

Men god pleie og foring (for god?)
resulterte ganske snart i en ny tilstand,

noormest apatisk. Na kunne han trygt
luftes, og i stedet for a forlate oss de
monstrerte han de mest fantastiske akro

batiske krumspring. Fra sin vanlige
plass pa en opphengt feltkabelIklesnor

viste han itimesvis urokkelig sinnsro,
og selv under apenbar og tillitvekkende
kurtise fra det andre kj0nn pa stein

gjerdet like ved, beholdt han sin avslap
pede holdning. Imidlertid, - en dag
skjedde det uunngaelige. Hans hjem
ble knust og selv om et nytt straks ble
stilt til disposisjon, sa forlot han oss uten

a se seg tilbake. Med velkjent sn0fting
noormest dro den seg bort til noormeste
steingjerde og forsvant.

Vi sa aldri "Sn0fte" igjen, men min ne

nene sitter enna. Ettertids assosiasjoner
stilIer oss sp0rsmal som vi afdri far svar

pa. Hva var det egentlig for andelig
aktivitet som foregikk innenfor de Sf0Vt,
halvt igjenlukkede 0ynene?

Blant alle fargebildene i den ne minne
boka, finner du ogsa "Sn0fte". Han er

lett igjenkjennelig, der han henger i sin
vanlige tilstande mellom kfeklypene pa
feltkabelen.

FARGEBILDENE
I MINNEBOKA

Noen ord om fargebildene. Bildet pa
forsiden av boka er tatt pa en nattpatrulje,
og bildet er utplukket bfant flere hundre
fargeslides. Vi synes det representerer
en svoort viktig del av tjenesten.

Bildet pa baksiden av boka er ogsa fra

tjenesten. Det er for0vrig tatt i Chebaa.
Innimellom disse to permene har vi for
S0kt a fa med bifder som skal gi et lite
tverrsnitt av tjeneste, fritid, natur og det
sivile liv rundt oss. Vi har funnet det

un0dvendig a tekste hvert enkelt bilde, 
de taler for seg sefv skulle vi tro.



















VELKOMMEN NORBATT XIII
En av de siste dagene imai overtok

NORBATT XIII formellt ansvaret, og den

nye bataljonen skal, i likhet med de tide
ligere, tjenestegj0re i S0r- Libanon i 6
maneder.

)\IORBATT XII 0nsker sine etterf01
gere Iykke til med tjenesten.

Pa bildet blir n0kkelpersonellet i NOR

BATT XIII med oberst Vangen i spissen
orientert av avtroppende bataljonsjef,

oberst Ness. Bildet er tatt da den nye

BN-Iedelsen var i NORBATT AO i be

gynnelsen av april.




