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••
En fornøyd norsk kontingentsjef,
brigadegeneral
Gabriel Lund, under inspeksjon i NORBA TT. Det sto
bra til, med utmerket trivsel,
kunne kan oppsummere sin
runde med .
• • Generalen fikk også besøkt utposten Chebaa, hvor
B1ue Beret slo lag og rapporterer fra den fascinerende
fjellbyen.
Side 4 og 6-7

Dramatiske minutter da en granat i utskytningshylse ble
funnet på Falkehøyden 21. august. Granaten var rettet
inn mot IDF-Campen like nedenfor Ebel es Saqi. Den ble
uskadeliggjort av Ingoff., før det franske ingeniørkompaniet kom til og sprengte stasen.
Arbeidsordre S-6000 overleveres fra verksredkonrorer \' lr. Crindsrein ril It
Eng, formann for sveiseseksjanen på Spesialverksteder.
En del al' "spesialarbeiderne", med sjefen, kpt. Kristiansen (nr. tre ji-a venstre), overvar begivenheten.

Dobbelt-jubileum i
NORMAINTCOY
I sommer spratt champagnekorken iverkstedkompaniet
i Tibnine - NORMAINTCOY. Den meget hardt arbeidendeavdelingen
som er
av så vital betydning for hele
UNIFIL jubilerte:
Nesten på samme dag i juli
inntraff de feiringsverdige
begivenheter
i
NORMAINTCOY - i Kjøretøyverkstedtroppen
og i Spesialverkstedtroppen, i nevnte rekkefølge.
Siden NORMAINTCOY
I slo seg ned i telt i Tibnine
på vårparten 1978, har det
vært jobbet jevnt og trutt
med å holde UNIFILS materiell i operativ stand. Med
seg fra Norge hadde "pionerene" diverse systemer innen verkstedrift, deriblant
den velkjente, gule verkstedorden. Den begynte man
å bruke med å gi den første
ordren på kjøretøyverkstedet nummeret K-l.
Nå,
vel seks år senere, bruker man samme
skjema - og jubileet var foranlediget av utfylling av
K-5000. Et ekstra poeng i
denne forbindelse er at nåværende sjef på Kjøretøyverkstedet, kaptein Johnsen,
også var med og skrev ordre
nr K-l! Om enn under helt
andre og langt kummerligere forhold.
Spesialverkstedet begynte
også i 1978 med arbeid2
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På NORCO-koJ1loret kan du påregne å /inne ass. NORCO, Illojal' ÅSlllund
Bakke, og korp. Jostein Utstrand.

Naqoura: UNIFIL HQ
Lt. Crindstein ji-a verkstedkontorer
overrekker kpt. Johnsen, sjef for
kjøretøyverkstedet, arbeidsordre nr.
5000.

sordre nr. l, men med en S
foran for å skille mellom de
to verkstedene. Et par dager
etter at K-5000 var skrevet,
ble arbeidsordre
nummer
S-6000 utfylt! Begge begivenheter ble markert med
samling på verkstedene der
ordrene ble overlevert fra
kompaniets verksted kontor.
På kjøretøyverkstedet
ble
dagen avsluttet med å sende
champagnekorken
i taket
- og mesteparten av de edle
dråper som regn over de
jubilerende mekanikere.
Var det noen som sa at
"solkrigerne" Libanon ikke
gjør noe?

i

Fra
et
NORBATT-synspunkt - isolert som bataljonen geografisk er fra resten
av UNIFIL - er det som å
komme til en annen verden i
Naqoura, hovedkvarteret for
FN-styrken i Sør-Libanon.
For ikke å si helt andre verdener - for her skal over
femti nasjonaliteter være representert, fordelt på om lag
femten hundre sysselsatte.
Camp Naqoura ligger bak
piggtrådgjerdene
helt ned
mot Middelhavet, en trivelig og tildels eksotisk plass
for besøkende,
men en
varm, fuktig og ofte hektisk
gryte for den som måtte ha
sitt daglige tilhold i UNIFILs nervesenter.
Fra vesentlig teltleir i den
første fasen
av styrkens
eksistens til en permanent
leir som stadig utvides i dag.
Her er også Swedmedcoy

på nordsiden og Frenchlog
mot den israelske grensen,
og Italair midt i. Og her er
NORCO og Norway House.
De sivilansatte, som blant
annet fyller mange sekretærstillinger, og som har
mange stillinger i Field Service, hvor mye teknisk personell finnes, er ansatt gjennom FNs hovedkvarter i
New York, og kommer fra
en lang rekke land, også
Norge. I det militære systemet er alle UNIFILs deltagende nasjoner representert
på de ulike plan, med flest
fra Ghana - som tar hånd
om vaktholdet i leiren - og
Irland - ansvarlig for administrasjon, Camp Command. Tilsetteiser i ledende
militære stillinger er et diplomatisk puslespill, hvor
alle nasjoner må få sin porsjon av toppstillinger. Norge
har også sine, for tiden selv-

sagt med deputy force commander
som
øverste
på
rangstigen - fram til oktober måned.
Innkvarteringen
skjer
i
prefabs, blant annet i Camp
Tara som er en egen leir
innenfor
Camp
Naqoura.
Med
Swedmedcoy
og
Frenchlog inkludert er over
elleve hundre mennesker innkvartert
i HQ, alle militære, de sivile - og en del av
de militært ansatte bor
over grensen i Israel. Gjesterom fins også, tilsammen
vel seksti, forteller kaptein
O'Farrel,
adjutant
ved
Camp Command,
til Blue
Beret.
Sommeren i lavlandet nede ved Middelhavet
er ikke
bare varm, klimaet er i tillegg svært fuktig, og innkvartering
uten vifte er en
mindre behagelig opplevelse. Til å veie opp de klimatiske ubehageligheter
innbyr havet til en dukkert,
hvis vindforholdene
tillater
det - rødt f1ag opp betyr
at badingen
får utstå.
Sammenlignet
med fjellene i innlandet er Naqoura
HQ nærmest
som å komme til tropene. Trær og dufter som gjenkjennes fra langt
sørligere
breddegrader,
og
med en fantastisk
solnedgang, hvor en praktisk talt
kan telle sekundene fra solskiven når vannskorpen
til
den er borte.
Sistnevnte seanse kan med
fordeloverværes
fra terassen på Norway House, sentralt beliggende i leiren, ikke langt fra bibliotek
og
offIserski ub b.

HQ

i Na'/oltra

NORCO
i

NORCO er øverste ledd
kommandostrukturen for den
norske FN-styrken i Libanon, og holde_r hus i UNIFILs hovedkvarter i Naqoura.
Oppgavene
for NORCOkontoret
er mangslungne,
skal vi tro ass. NORCO,
major Åsmund Bakke, altmuligmann,
som han selv
kaller seg.
44 nordmenn
er tilknyttet den norske kontingenten
i Naqoura,
blant dem også
MOVCON-folk
stasjonert
hovedstaden
Beirut.
Selve

i

er sel/lerel for Itele UNIFIL.\

opera.ljol/er

NORCO-kontoret
består
ikke av flere enn tre mann,
foruten Bakke selv to korporaler.
Kontoret
skal ta seg av
en rekke praktiske
saker,
administrative
oppgaver
som post og transport, legge
opp program for besøkende,
ta seg av bestillinger av rom
for besøkende fra de andre
avdelingene, forsøke å skaffe
helikopterplass
for de som
trenger det blant annet. Alle
rekap.-søknader
skal
gå
gjennom
NORCO
for behandling før de videresendes
til Onsrud, selv om dette for
kontingent
XIII av arbeidsmessige grunner ikke skjedde. Og NORCO
skal like-

i Lihal/ol/.
ledes tilsendes refselsesbeslutni nger for vurderi ng .og
oversyn.
Nordmennene
i Naqoura
arbeider
på mange
ulike
kontorer
og felt, og hver
torsdag
etter
tjenestetid
samles man til en frivillig
NORCO-kaffe
på Norway
House.
Der gjennomgås
ymse problemer
og oppgaver som har dukket
opp,
og det gis briefinger fra flere
hold. Møter som samler god
deltagelse, og som deltagerne gir uttrykk for å verdsette
som en god måte å bli holdt
orientert
på, både' for den
administrative
og militære
side av den norske FN-tjenesten.
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-~~-------Mange positive utviklingstrekk har funnet sted på den politiske scenen i Libanon i den tiden kontingent XIII har v ært i
landet. Den libanesiske samlingsregjeringen til Rashid Karameh har skrittvis maktet å føre utvikling i retning aven normalisering.
Forandringene har først og fremst funnet sted i hovedstaden Beirut, hvor det ikke skal store framskrittene til for
å forbedre livssituasjonen for befolkningen. Imidlertid er
både regjeringen og framstegene lagt på en svak grunnmur,
som raskt kan falle sammen under de tyngende problemer.
UNIFILs tilstedeværelse har vært av avgjørende betydning for utviklingen i den sørlige delen av landet. FN-

Fenr. Østad.

INSPEKSJON
I NORBATT
-Hvis vi ikke klarer å etablere et godt og tillitsfullt
samarbeid med og forhold
til lokalbelkningen, har vi
mislyktes i å løse vår oppgave allerede i utgangspunktet.
Det var ett av poengene i
brigadegeneral Lunds budskap under inspeksjonsrunden i NORBA TT i månedsskiftet juli/august.
Lund,
som ved siden av å være
nestkommanderende for heIe UNIFIL, og ansvarlig for
den operative siden også er
norsk kontingentsjef, inspiserte utekompaniene under
et meget hektisk to dagers
besøk. Han fikk med seg
såvel Chebaa som enklaveposisjoner, og fikk et godt
overblikk over NORBA TT
AO, som han heller ikke er
ukjent med fra før av.
Generalen sa seg meget
godt fornøyd med det han
så, og ga uttrykk for at han
hadde fått forståelse for at
mannskapene trivdes. - Jeg
har ikke hørt en eneste en si
at han eller hun mistrives,
sa en fornøyd brigade-general, som i oktober går av
fra sin nåværende stilling
som han da har innehatt i
ett år.
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styrkenes engasjement er kostbart både for de deltagende
nasjoner og for verdenssamfunnet, men man har oppnådd en
viktig del av hva man kom for: å gjenopprette relativ fred i
området.
Prisen for en fredsbevarende styrke vil ofte måtte bli
høy, men resultatet - levelig kår, tro og framgang for flere
hundre tusen mennesker - kan vanskelig prises for høyt.
Diskusjonen om UNIFILs rolle i relasjon til det opprinnelige
mandat og holdt opp mot den fortsatte israelske okkupasjon
bør og må reises, men ett ugjendrivelig faktum vil forbli
stående:
UNIFIL betyr utstrakt trygghet og den største
grad av fred man har sett i Libanon på mange år.

Forsvarssjefen om norsk UNIFIL-deltagelse:

•

Politikken veier tyngst
-I øyeblikket er det mer politiske enn praktiske årsaker til styrkenes muligheter til å forhindre militære konflikter melat UNIFIL blir opprettholdt. Det er åpenbart at den lokale lom stater og mellom de mange væpnede fraksjoner i området
befolkning er interessert i den støtte og hjelp, og også den er begrenset.
følelse av sikkerhet som FN-styrkene har skaffet dem, men
som kunne innsettes i fredsDet sier den nylig påtroppede Forsvarssjef, general
bevarende operasjoner, også
Fredrik V. Bull-Hansen i et
i situasjoner der De forente
intervju med Blue Beret.
nasjoners vilje måtte påtGeneral Bull- Hansen tilvinges med makt. Som kjent
trådte stillingen som Forshar FN utviklet seg sterkest
varssjef 1. juli, etter en lang
på andre områder enn disse.
At innsatsen for fred har
militær karriere, som også i
vært mindre enn forutsatt,
to perioder har bragt ham
til Midt-Østen, senest som
skyldes en rekke forhold,
veto retten i Sikkerhetsrådet,
sjef for den multinasjonale
det meget store antall med~tyrken i Sinai, fra 1981 til
l sommer.
lemsland, for å nevne noe.
På den annen side må erkØkonomisk belastning
jennes at et system der su-De norske myndighetenes
per- og stormakter ikke har
beveggrunn for å akseptere
veto rett, i praksis ikke kan
en forlengelse av mandatet
fungere. Blant de mange
synes å være to, fortsetter
FN-operasjoner,
innsatt i
Forsvarssjefen. - FN-styrulike
situasjoner,
har noen
kene representerer et potenlykkes bedre enn andre. Det
siale som muligens kan få
avgjørende, etter min menbetydning for sikkerheten i
ing, er at det må være samsområdet på lengre sikt, og
var mellom det mandat styrman ønsker ikke på norsk
kene gis, det politiske og
hold ensidig å trekke ut
militære
miljø de settes inn
styrkene.
i
og
de
midler de har til
Men Forsvarssjefen legdisposisjon.
I øyeblikket
ger til at fra det norske forstror
jeg
ikke
det
finnes noen
varets synsvinkel er det klart
bedre
moderorganisasjon
at UNIFIL representerer en
for fredsbevarende operasalvorlig økonomisk belastnjoner
enn FN.
ing innen forsvarsbudsjettet, samt at fravær av befal,
-Dette, sier generalen, som
soldater og materiell også
i to år har vært sjef for en
innebærer en svekkelse av
multinasjonal
fredsstyrke i
vår nasjonale beredskap.
samme region av verden og
-Kan
utfallet av valget i -FN-tjenesten er verdifull for mannskap og befal, men samtidig kostbar,
utenfor FN?
Israel få noen betydning for menBr Forsvarssjefen, general Fredrik V. Bull-Hansen.
-Det
kan forekomme siFNs rolle?
en betydtuasjoner der en fredsbeva-Det står ikke til meg som fører UNIFIL
grunnlag for slik innningsfull økonomisk uttell- solid
rende operasjon er sterkt
norsk forsvarssjef å spekusats.
ønsket av de involverte parlere rundt utfallet av et is- ing og en reduksjon i vår
ter, ja sågar sees som en
raelsk valg. Det tør imid- nasjonale beredskap, men FN s stilling
forutsetning for sikkerhet,
lertid være åpenbart for enh- det er også åpenbart at det
På spørsmål om FNs rol- samtidig som FN ikke kan
befal og de soldater som
ver observatør at valgresulle og betydning for den ge- påta seg oppgaven. Iverktjenestegjør i et kriseområtatet i Israel kan få betynerelle
situasjon i Midtde
får
med
seg
verdifulle
setting av fredsavtalen meldelig innvikning på israelsk
østen,
svarer
Forsvarssjef
lom Israel og Egypt var
erfaringer
som
kan
komme
innen- og utenrikspolitikk,
meget godt med i våre fel- Bull-Hansen:
betinget av et sikkerhetsarog således også betydning
tavdelinger hjemme i Norge'. -Som
kjent var hovedinrangement av multinasjofor forholdet til omkring-Kan
vår
fortsatte
deltatensjonen
bak
etableringen
nale styrker i Sinai. Det ble
liggende stater og til FNs
av De forente nasjoner at gjort klart at FN ikke kunne
rolle.
kelse i UNIFIL ha betydnnasjonene i fellesskap skulle tre til. I slike tilfeller mener
-Har vårt nåværende UNIing for eventuel framtidig
norsk militær innsats i FNbidra til en fredeligere ver- jeg det er riktig at man søker
FIL-engasjement
bonusden. Ideer, forslag og ved- etter andre løsninger, og det
operasjoner?
virkninger for våre mobilivar det som skjedde i dette
-Ja. Ellers må vel også sies tak omfattet for eksempel
seringsoppsetninger ?
tilfellet.
-Som allerede nevnt med- at vi lenge har hatt et ganske
også felles militære styrker
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CHEBAA

Bataljonssjefen, oberst Vangen, orienterer under brigadegeneral Lunds inspeksjon. Til venstre ass. NORCO, major Bakke, og sjef for KpA, major
Abrahamsen.

Smuglere og fruktdyrkere.
Millionærer og FN-soldater.
Fjellbyen Chebaa i et
trangt nøtteskall. Den største av byene i NORRATT
AO, og den mest blomstrende
byen i hele Sør-Libanon, et
elsket sted for alle norske
soldater som har fått tjenestegjøre i denne meget spesielle byen.
Kompanisjef i KpA, major
Abrahamsen, kan si som så
mange av sine forgjengere:
Ingen vil i utgangspunktet
gjerne bli sendt til den avsidesliggende
og isolerte
byen, men etter en tids tjeneste vil ingen derfra.
Det forteller om en spesiell tjeneste som raskt blir
verdsatt for de soldater som
blir tildelt oppgaven å holde
oppsyn med dette østre
hjørnet av vårt ansvarsområde, opp mot den syriske
grensen.
Helmaks
-Topp
å være her!
Samstemmig kommentar
fra
soldatene
i Chebaa
Group, tropp 2 KpA. Som
understreker at arbeidet er
interessant, at forholdet til
lokalbefolkningen er helt ut6

merket og at det er noe helt
spesielt å være forlagt i Chebaa.
-Det er svært rolig ute på
posisjonene
vi bemanner,
samtidig som det er mye folk
i byen - sånn sett får vi variasjon mellom stillhet og
byliv, forteller de. Noe uteliv er det ikke snakk om,
men byen er stor, og det er
mye å se, i en by som er mye
mere uanfektet av UNlFIL
enn de fleste andre byene

På OP/CP-rakt mel/om Chebaa og grensen til Golan:
Sandefjord og Asbjørn Aaro, Ålesund.

NORBA TT er forlagt i.
Soldatene har helt siden
starten av UNIFIL vært populære i Chebaa, og de blir
av sivilbefolkningen innbudt
på kaffe nærmest på hvert
gatehjørne.
Selvhjulpen
Fullt belagt er det 24
mann som ligger i fjellbyen.
To geværlag, forsterket med
kokk, hundemann og sykepleier. Kokken. tjenestegjør
tre måneder i Chebaa, hun-

GALEMATTlAS I TIBNINE

•• Fryktinngytende er den blitt, den nye og spesialmekkede
eskortebilen til verkstedkompaniet, som vi skrev om i forrige
nummer av Blue Beret. Med to MG-er og alvorstunge soldater i vest og hjelm - Mad Max I, Galemattias!

Øyvind Nordengen,

demannen kommer fra Saqi
for en uke i slengen. Hvert
av geværlagene tilbringer
halvdelen av sine tre måneder i Chebaa ved hovedkvarteret, og halvparten på
CP. De tre siste månedene
skal tilbringes på posisjonene 4-5, 4-6 eller 4-6A,
"nede i dalen", som de sier
der vi står på taket til Chebaa Groups hovedkvarter,
med praktfull utsikt blant
annet over fruktområdene.
Chebaa-soldatene er forholdsvis isolerte fra resten
av kompaniet og bataljonen. Forsyninger
og post
kommer med eskorten en
gang i uken, eller post med
Chebaa-marsdeltakere
fra
tid til annen på søndag.
-Vi må gjøre alt sjøl her,
ikke mulig for oss å anrope
9 og be om hjelp, vi må løse
problemene sjøl, sies detuten at det synes å være noen
misstemning for det. Selvgjort er som kjent velgjort,
og nødvendigheten av tett
samarbeid sveiser gjengen
sammen.
Smugling og frukt
Chebaa er berømt for sin
frukt, og beryktet for sine
smuglere. Mye av frukten

Menge er skeptiske til å bli sendt til
avsidesliggende Chebaa, men etter
å ha vært her vil ingen dra igjen,
sier kompanisjef, major Abrahamsen.

som er å få kjøpt i Sør-Libanon vil stamme fra denne
fjellbyen, som er i den heldige stilling å ha rikelig tilgang
på friskt kildevann, som foruten å legge grunnlaget for
den meget omfattende og
velordnede fruktdyrkingen,
også forsyner flere byer i
området med drikkevann.
Smuglerrutene
stammer
langt tilbakefra i tid, og er
fortsatt i bruk. Det er ikke
lange veien over til Syria,
det blir oss fortalt at turen

Topp å tjenestegjøre

sier denne glade gjengen fra Chebaa Group, tropp 2, KpA.

opp til grensen tar ca tre
timer, og et vanlig smuglertokt skal være unnagjort på
seks timer. Og fra grensen
er heller ikke veien lang til
Damaskus,
hovedstaden
i
Syria. Vareutvalget har nok
endret karakter,
fra mye
hasj tidligere til mere kapitalvarer i dag. Vi vet ikke
om det er riktig, men det
sies at ca to tusen mennesker

Hjerteligst
De første norske soldatene
som kom til Cheeba, vinteren
1978, fikk en særdeles hjertelig velkomst. PlO i NORBATT I, Per Jevne fra
Adresseavisen, skrev bok om
denne tiden - "Farlig fred",
og om Cheeba heter det blant
annet:
Den 10. april gikk 11 av
våre soldater inn i fjellbyen
Cheeba på grensen mot Syria. Løytnant Nils Melby fra
Elverum og hans ti soldater,
alle frivillige, gikk om kvelden opp mot landsbyen for
å opprette en kontrollpost
der. Soldatene nærmet seg
byen med stor forsiktighet.
Ikke visste de om veien var
var minelagt, ikke visste de
hvordan
sivilbefolkningen
ville ta imot dem, eller om
det var PLO-soldater i området. Soldatene hadde til
da vært utsatt for så mye
skyting og bombing, et de
visste å fare varsomt frem.
Men intet skjedde der de
11 soldatene forsiktig tok
seg oppover den kronglete

ifjellet,

i Chebaa fortsatt lever av
smuglingen.
Om lag 12 000 mennesker
bor i denne vakre byen, som
på en ufattelig måte klamrer seg fast til fjellsiden.
Byggeteknikken er egnet til
å imponere, og som en sa:
Hvis vestlendingene er skråningsgrevlinger, hva skal vi
da kalle disse? Og sommerstid kommer flere tusen som-

velkommen

og smale fjellveien. Det vil
si, intet dramatisk skjedde.
Tvert imot. Da løytnant
Melby og soldatene kom inn
i utkanten av Cheeba, ble de
fullstendig overrumplet av
de menneskemasser
som
plutselig dukket frem og
ønsket soldatene velkommen. Folk sto på hustakene
og vinket og ropte, og byens
ordfører kom personlig og
ønsket FN-styrken velkommen til Cheeba. Soldatene
ble plassert i privatbiler og
kjørt til byens politistasjon,
hvor løytnant Melby ble innkvartert.
Soldatene, som
ikke hadde med seg overnattingsutstyr,
fikk bo hos
befolkningen i byen. De fikk
rene senger, god mat og
kjølig drikke. Og soldatene
slapp å stå vakt om natten.
Innbyggerne
insisterte på
selv å stå vakt over soldatene, slik at de fikk hvile ut!
Løytnant Nils Melby, som
strakt ble døpt Mister Nils,
ble byens maskott.

-Det
hele var fantastisk,
sa fenrik Per Olav Utgård
fra Oslo etter å ha oppholdt
seg et par uker i Cheeba.
-Vi har sett hjemkomsten
til de allierte styrker i 1945
på film, men det blir jo bare
barnematen i forhold til det
vi opplevde her!

mergjester fra andre araberland og fra Beirut, men i år
færre fra hovedstaden på
grunn av de politiske forholdene. Mange Chebaanitter arbeider i gulfstatene, ikke minst i Kuwait, og en
rekke av de største og flotteste husene i byen står tomme mesteparten av året, eierne jobber i de oljerike småstatene lenger sør. Millionærer, sier de som mener å
ha greie på det.
Og vi skjønner de godt,
både de som kommer tilbake sommerstid for å feriere og rekreere, og de som
vil investere i boliger her det er en nydelig by, med
fjell og daler, og en fin fjelluft, beliggende på ca 1300
meter. Så får en heller bære
over med at det kan være
snøvær vinters tid.

Chebaa - fjeffbyen som klamrer seg til steile dalsider.
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Åpne

kort fra
MIO
-Åpne kilder, slår MIO ugjendrivelig fast, og dreper
allerede i utgangspunktet forestillinger om hemmelig etterretning.
Ingen Smileymetoder i UNIFIL, om Le
Carres siste bok enn så mye
er hensatt til Midt-Østen.
Men en interessant og spennende jobb uansett, for den
militære informasjonsoffiser.
-Dette
er ikke en offensiv
etteretningeller sikkerhetsoffiserstilling, her arbeider vi med åpne kilder. Henter våre informasjoner fra
aviser - Jerusalem Post,
Daily Star og den arabiske
Al Anwar som vi får oversatt enkelte artikler fra - og
fra ulike radiostasjoner og
magasiner. Sammen med informasjon fra andre deler
av UNIFIL forsøker MIO,
kaptein Bjørn Berg, å danne
seg best mulig inntrykk og
oversikt over forholdene i
eget AO såvel som i resten
av UNIFIL, og om hva som
kan forventes å skje i den
nære framtid.
Brukbar oversikt
-Har MIO så fått grep om
tingene, i et av de politisk
mest sammensatte og kompliserte land iverdan?
-Midt-Østen
var ikke ukjent for meg før jeg kom hit,
og med en gang jeg fikk
jobben begynte jeg å lese
og sette meg grundigere inn
i forholdene. Jeg er reserveoffiser hjemme, men har
ingen lang praktisk erfaring,
og for de fiste av oss er Libanon nytt, og det tar rimeligvis tid før en kan si at
en forstår noe. Det er ikke
lett å få det nødvendige innsyn på kort tid, men nå har
jeg etter hvert fått noenlunde
oversikt. Jeg prøver også å
lese på kveldstid og følge
med ut over jobben. Det er
såpass interessant det som
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-All
grtlnn lil å være
lapp beredskap,
selv om silIlasjanen
seg rolig, Ilnderslreker
MIO, kaplein Bjørn Berg fra Karasjok.

skjer her, at jeg ikke føler
det som noe ork.
Sier kaptein Berg, som
fra tidligere aven kjent med
Midt-Østens klima, folk og
kultur, fra et års lærerjobb
i Ras-al-Khaimah i de Arabiske Emirater på slutten
av 70-tallet, som han gir
uttrykk for la et godt og
nyttig grunnlag for jobben
i NORBATT.
Briefinger
MIO brukes mye til briefinger, for besøkende journalister, men også for vår egen
stab. Han går igjennom alle
informasjoner og meldinger
som kommer inn, systematiserer dem og presenterer
dem for bataljonsledeisen.
Arbeidsdagen starter 0630
med å gå gjennom de siste
telegrammer
før morgenbriefen 0700. Hver dag presenteres en oppdatert informasjonsmappe til bataljonssjefen, mens en annen mappe fylles med artikler og utklipp av relevans fra aviser
og tidsskrifter.
Hver uke
lages en informasjonsrapport, fra lørdag til lørdag,
hvor blant annet IDF- og
DFF-bevegelser registreres,
og hva som måtte være å

forloner

rapportere
om eventuelt
andre grupperinger,
samt
hendelser blant sivilbefolkningen såvel innenfor
AO som i de tilgrensende
byer. Og ved hver månedsslutt gjøres status opp, blant
annet med styrkeforholdet
i de ulike grupperingene.
I dette arbeidet har MIO
nær kontakt med Team Sierra, gjennom utveksling av
informasjon.
Hver bataljon har sin
egen militære informasjonsoffiser, med en nederlandsk
oberstløytnant som SMIO ;
UNIFIL HQ. På månedlige
SMIOs møter drøftes de
siste månedsrapporter
fra
hver bataljon, man diskuterer utviklingen og forsøker å se et stykke inn i framtida. Mellom møtene foregår informasjonsutveksling
etter behov. Men fortsatt:
Fint lite av informasjonen
er gradert, selv om det er en
kategori opplysninger som
går under "UN Secret".
NORBATT AO
-Hva
er det så som først
og fremst
karakteriserer
NORBATT AO i UNIFILsammenheng ?
-Rolig.
Fastslår kaptein

Berg uten nøling.-Hvis
du
ser knappenåls-konsentrasjonen på kartet mitt der, vil
du se at det er i Saida-Tyr
området og ned mot kysten
at det meste skjer i Sør-Libanon nå.
Sammenlignet
med vestre AO er det stille
hos oss, fastholder MIO, og
kan vise til en pen samling
sirlig førte grafiske statistikker og framstillinger på veggen.
-Men selv om det er etter
måten rolig, må vi stadig
være på vakt, for snarere
enn vi aner kan noe skje.
Vi må forholde oss oppmerksomme og våkne, og
ikke risikere å bli tatt på
senga.
Det er mange grupperinger å holde styr på - IDF,
DFF, LAUI, AMAL, PLO,
Gendarmeriet, Leb. Army,
Locals - men det er først
og fremst den israelske hæren og De Facto Forces det
er noe å rapportere om.
Den israelske trafikken gjennom vårt AO nordover til
Bekaa-fronten er betydelig,
og MIO Berg advarer mot
å henge seg på disse kolonnene. IDF kjører fort,
blant annet av sikkerhetsmessige årsaker, fordi de er
redde for angrep.
Forøvrig er MIO av den
oppfatning at den generelle
orienteringen
om
Midtøsten og Libanon kunne
vært bedre før avreise hjemmefra. Som den lærer og pedagogisk konsulent i Karasjok han i det sivile er,
ønsker han seg anskueliggjøring gjennom lysbilder,
filmer, overhead-prosjektor,
gjerne i seminars form, totre dager.
Mener
kaptein
Bjørn
Berg, som ikke bare finner
seg godt til rette i Midtøsten. Søringen har i femten år hatt tilhold i Nord,
og har funnet seg sitt paradis på Finnmarksvidda,
et sted mellom Lakselv og
Karasjok, hvor han stortrives i en gammel svensk
høylåve. Og for en lengtende engelsk setter hjemme blir ikke ventetiden kort
nok for å få jaktkameraten
hjem igjen.
O sole MIO.

Broget kaptein i et hroget AO
-Jeg strever hardt med arabisken, innrømmer ordoff,
kaptein Arild Vaksdal, og
skjeler bort på sin libanesiske sekret ær og husl ærer. Kurs går jeg også på, men det
er ikke lett. Og den skriftlige siden av saken har jeg
allerede gitt opp.
Selv om han er den i bataljonen som har mest med
sivilbefolkningen
å gjøre,
kan han alltids klare seg
uten vidtrekkende arabiske
språkkunnskaper,
fire ansatte tolker som han nå en
gang har til hjelp.
Sivil kontakt
-Hva jeg gjør, fnyses det
lett oppadfarende, som om
spørsmålsstilleren skulle ha
antydet noe i retning av at
kaffedrikking
og kontakt
med sivilbefolkningen ikke
er annet enn rekreasjon, turistikk på høyt plan.
Så begynner oppramsingen, og vi viderebefordrer
et utdrag, understreket: et
sammendrag
av
ordoffs
mangeslungne oppgaver:
••
Primært er han liasonoffiser til sivilbefolkningen
og sivile myndigheter. Myndighetspersoner er i dette
tilfelle moukhtar og mayor,
og gendarmeriet, politistyrken. Med disse tas opp ting
etter behov, store og små
saker, og fra begge parters
side. Det kan være innføring
av nye reglementer og bestemmelser, mens de på sin
side
fremmer
praktiske
problemer og ønsket bistand
til ymse prosjekter:
fra
kloakkutbygging til adgang
for DFFsoldater
bosatt i
AO. Og stort sett kommer
man fram til enighet, bedyrer han.
•• Så er kapteinen videre
sterkt involvert i det humanitære arbeidet. Bataljonens
humanitærkomite
har tidligere blitt tilgodesett fra Utenriksdepartementet med en slump penger
hver kontingent, som er blitt
brukt blant annet til veibygging. Flere prosjekter ligger

OrdoJj; kaptein Arild Vaksdal, med sin sekretær Hassana Moussa lbrahim. - Beste jobben
Vaksdal.

og venter i påvente av nye
bevilgninger. Norsk Folkehjelp i Norge har også ytret
ønske om et samarbeid, organisasjonen som hadde TV
innsamlingen "Aksjon Menneskeverd" i fjor høst. Småsaker som ikke koster penger bistår man også i, blant
annet tomtegraving. - Men
det er blitt så stor pågang,
at vi bare kan hjelpe de som
har aller størst behov for
hjelp, understreker Vaksdal
- da settes det i samråd
med moukhtar opp en prioriteringsliste.
••
Dernest tar han av seg
kontrakter både for ansettelser og leie av hus og eiendom. Pr i dag har NORBATT 20 sivil ansatte, 19
lønnet av UNIFIL - fra
sekretærer og tolker,
til
kjøkkenpersonale og håndverkere. I hele AO leies 61
hus, leid av enkeltpersoner.
Leien skal betales av den
libanesiske regjering, men
dette har i praksis ikke
skjedd siden 1981. En kommisjon arbeider nå imidlertid for å rette opp dette forholdet. - Og, sier Vaksdal,
- det er ikke lett å si til
foLk som vender tilbake til

hjembyen sin at de ikke kan
få tilbake huset sitt. Men
det kan vi gjøre, i en viss
utstrekning må vi også gjøre
det. Vi har levert tilbake
en del hus nå, men må stoppe her, resten trenger vi,
grovt sett.
••
Som om ikke det var
nok er ordoff også claims
officer, dvs at han tar seg
av erstatningskrav, for skade på personer og eiendom
påført av UNIFIL - unntatt trafikksaker, som MP
ikke vil nøle med å underskrive på at de har å stelle
med. De fleste av disse sakene vil imidlertid havne
Naqoupåclaimskontoret
ra HQ.

i

i hele NORBATT,

bedyrer

Broget AO
-Jeg
forsøker å få reist
rundt en del, for å treffe og
opprettholde kontakt med
myndighetspersonene
i de
forskjellige byene i vårt ansvarsområde, åtte i tallet, forteller kaptein Vaksdal.
Om NORBA TT AO sier
han at det er veldig broget,
svært sammensatt av religiøse grupperinger,
hvor
egentlig bare Ebel es Saqi
er delt. Og som i andre deler av Libanon er motsetningene store mellom byene.
Den største byen i NORBATTs ansvarsområde
er
Chebaa, som har et anslått
innbyggertall på 12000, dernest kommer
Hebbariye

~::.":tt

NORBAIlT

AO er et kulturelt

sammen.mft

og politisk rolig område.
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100 ar og giftelysten

Ebe/ es So,/i er dell elles/e byell SOlli
ikke er religios hOlllogell - her er
gruppell av drusere og kris/lle lIe.\/ell
like .I/ore.

med 2000, Blat med 1700,
Ebel es Saqi med 1200, Kaoukaba 600, Kfar Hamam
500, EI Fardis 300 og Rashayia med ISO. Alle er catall.
De fleste a v byene er religiøst sett nokså homogene,
med Ebel es Saqi som et
unntak,
mer eller mindre
delt på midten mellom kristne og drusere, men med en
drusisk overvekt.
Kaoukaba og Rashayia
er også
kristne byer, mens Chebaa
i all vesen ti ig: grad er m uslimsk, i likhet med Kfar
Hamam.
EI Fardis er en
druserby.
[ alle byene er jordbruk
den grunnleggende
inntektskilde for folk, ved siden av
handelsvirksom
het a v ul ikt
slag. Det er er liten industrivirksom het, med en kei te
unntak i Chebaa og en nylig
ekspanderende
snek kerfabrikk i Ebel es Saqi.
Halvstudert
For enkelthets
skyld sier
Vaksdal at han kommer fra
Bergen, det er ihvertfall der
han nå holder ti I. H va han
så gjør hjemme?
Bygd h us
mens kona har måttet jobbe
og sørge for inntekten
det
siste året. Ellers vært i Marinen som systemtekniker
i
åtte år, og tre år som student i (shavsbyen
Tromsø.
Med en akademisk
karriere
nesten
Iike broget
som
NOR BA TT AO er sammensatt:
Medisin grunnfag,
offentlig forvaltning
og -01'gani.sasjon,
og førsteavdelmg JUss.

En halvstudert
andre ord.
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røver, med

Han var på ingen måte uvillig til å la seg intervjue, men der var en betingelse: at han måtte
få bli avfotografert sammen med en av de kvinnelige soldatene.
Med sersjant Fures velvillighet gikk møtet med Sa lim Musa Sl ai bi i orden, en av SørLibanons eldste innbyggere, over de hundre mener har selv, ett oppkomme aven forteller.
Bonde gjennom et langt liv
lever han nå på oppsparte
midler,
tilbaketrukket
på
jord lappen han har beholdt
for seg selv. Hva han trenger
nå, smiler han skjelmsk er en kone! Et utilslørt tilbud sjt. Fure måtte be om
tid til å ten ke over. Noen
kone har han ikke lenger,
men seks barn, og et antall
barnebarn
og andre avkom
han forlengst
har mistet
tellingen på.
mellom
briter
og austrabanon, vi vet ikke egentlig
Historiebok
liere på den ene siden og
hvem som regjerer oss. Vi
Vichy-Frankrike
pa den
er fanger, vi kan ikke en
Salim Musa Slaibi er kjent
andre. Slaibis venn
Abdgang komme til Beirut. Vi
som en skøyer, men er også
EIkarim
Trad
var soler fanger i vårt eget land,
en levende historiebok.
Padat på den tid, og minnes
men det er et stort fengsel,
pirere hans forteller at han
at lokalbefolkningen
trakk
vi har begrenset frihet.
er født i I~95, men selv meseg
nordover
til
Litani,
og
Hundre
år
ner han å være godt over
ble der i tre uker til kampede hundre.
-Hvordan
skal man så' gå
ne var over med britisk
Han kan godt huske tiden
fram for å bli hundre år,
seier.
Etter
dette
v.ar
det
da Libanon enda var under
vil sjt. Fure vite.
klart for Republikken
LiTyrkia,
til det ottomanske
Salim M usa Slaibi forklabanons
selvstendighet
i
rike sprak k etter første verreI': Jeg har vært min egen
1943, en dag de begge h usdenskrig.
doktor, har tatt vare på meg
-Det
var stor fattigdom
i keI' godt.
selv. Jeg røyker, men drikEtter Israel
denne delen av landet da,
ker ikke alkohol. Jeg spiser
minnes han, det var lite elAbd-Elkarim
Trad har et
lite kjøtt, og settes det fram
ler ingenting
å spise, alle
langt Iivs tjeneste i det Ii- mange retter foran meg, spigikk sultne, folk døde av
banesiske
politiet bak seg,
ser jeg bare en eller to. Jeg
sult. Tyrkerne for hardt fram
men har som 71-åring flere
spiser aldri hvis jeg ikke er
og krigen førte mye vondt
års pensjon istti Iværelse på
sulten, og spiser meg aldri
med seg. Den største konbaken nå. Opprettelsen
av
helt mett. Men hovedingrestaten Israel i 1948 husker
sentrasjonen
av tyrkiske soldiensen for et langt liv er
dater fantes i dalen mellom
han særlig godt, fordi han
spøk og latter, jeg liker å ha
Marjayoun
og EI Khiam,
det moro.
da var stasjonert i Saida, og
og Slaibi kan også huske å
var med på å fordele de tiHundreåringen
har aldri
ha sett tyske soldater
tusener av palestinske
flykhatt grunn til å oppsøke
høye og lyse.
tninger som til mange land
lege for alvorlige ting. Først
Men tyrkerne tapte første
rømte sitt hjemland
Palepå Saqibesøk fra sin landsstina.
verdenskrig,
fra Palestina
by Dibbin ytrer han ønske
kom briter og franskmenn
-Tyrkisk
okkupasjon,
to
om å besøke den nye syogjagde de nordover.
Franverdenskhger,
fransk og brikestua. Bataljonslege Koldsskennene styrte Libanon om
tisk innflytelse, den arabiskland tar imot, og lar seg
Syria, britene trakk seg tilisraelske konflikten,
israelsovertale til en rask underbake til Palestina.
ke invasjoner. Tror dere det
søkelse. Puls og blodtrykk
-Under
franskmenne
noen gang vil bli fred i Lier fremragende,
og gamlinbanon?
skjedde det framskritt
i omgen resiterer øyeblikkelig
et
rådet, forteller Slaibi, veier
-Uheldigvis
kan vi ikke se
dikt til Koldslands pris. Leble bygd, det kom så smått
inn i fremtiden,
den er helt
gen blir utesket
0111 hvor
biler, skoler - papirpenger
og holdent i Guds hender.
mange år han vil gi ham,
ble introdusert,
nye ting i Men vi håper alltid på at
og forsiktig
antydes ti til
Sør-Libanon,
men det var
det gode liver som en gang
tjue nye men du bør
eksisterte
skal komme
tilfortsatt stor fattigdom.
nok få deg en ny kone!
En ny verdenskrig
kom,
bake, men hvordan, nei, det
Og sykestua
fikk en ny
vet vi ikke.
også til Libanon. I Ebel es
rekord notering i journalen.
Alder: 100.
Saqi sto et
viktig
slag
-Det
er 20 regjeringer i Li-

Utrykningsklare, fia venstre: Lt. Kjell Johnsson, Bergen; vk Bjarte Bugge,
Mo Rana; Oddbjørn Jørgensen, Arendal; Henning Knudsen, Rygge; It. Paula
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Magerøy, Oslo; kpt. Tore Tynes, Sykkylven, med bataljonslegen, SMO,
ob/t. Bjørn Odd Koldsland fra Hønefoss foran.

BLALYS ETTER TO MINUTTER
-Vi har måttet redusere utdeling av medisin til sivilbefolkningen, men vi fortsetter
å ta imot sivile pasienter som
før, på månedsbasis har vi om
lag tre hundre sivile pasienter
innom sykestua i Ebel es
Saqi.

Som i Norge

Bataljonslege,
oblt. Bjørn
Odd Koldsland, tilbakeviser oppfatningen av at tilbudet til den sivile befolkningen i området skal være
redusert.
-Det som har skjedd er at
vi har fått vårt medisinbudsjett beskåret med en tredjedel fra UNIFILs side, og
derfor må være mere restriktive med å gi bort medisiner
som fra et apotek.
Koldsland understreker at
dette ikke skulle bety stort
fra eller til for lokalbefolkningen, fordi medisintilgangen ad sivile kanaler stort
sett er meget bra, men fortsatt rekker man ut en hjelpende hånd med medisiner
for eksempel til mindre bemidlede pasienter, forteller
han.

Hver dag kommer Razen Mndr innom sykestua for åfå sin insulinsprøyte av
Oddbjørn Jørgensen.

Det er i det hele tatt ganske
bra medisinske ressurser i
området, mener oblt. Koldsland, med flere sykehus,
kanskje bedre enn hva man
har vært på det rene med.
For mange er det selvsagt
enklest å komme til sykestua
på NORBA TT plass, og bataljonslegen kan fortelle at
sykdomspanoramaet
er omtrent som hjemme i Norge.
-Det er en påfallende likhet, hvilket ikke er så veldig
overraskende. Det er akutte
infeksjonssykdommer, muskel- og skjelettsykdommer,
og få eksotiske sykdommer,
selv om det er flere slangeog skorpionbitt enn i Norge,
vel heller ikke egnet til å
overraske?
Selv om det er en del
slanger i området, er det
forholdsvis få bitt. Den man
er mest redd for er den såkalte Red Snake, som kan
være virkelig farlig å bli bitt
av, og som fører til medevac. Skorpionbitt behandles
lokalt i Saqi, me~ tabletter
som demper reakSJonen. Det
11

Steinrøysa oppi

Oblt.

Bjørn Odd Koldsland undersøker elleveårige Gassan Shantaf.

er veldig vonde bitt, orienterer Koldsland, men sjelden
livstruende annet enn for
små barn.
-Bortsett fra fotballskader,
som der har vært mye av,
er det mest småskader blant
de militære pasientene, med
noen luftveisinfeksjoner og magesjau. I alvorlige fall
av diare tar vi inn pasientene
for noen dager, men det er
selvsagt de færreste tilfellene
vi får registrert.
God hygiene er alfa og
omega mot diare, samt at
man ikke skal spise absolutt hva som helst. Får man
først magesjau skal man
faste, ta inn kun væske, og
så så smått begynne med
kjeks og loff.
Seks senger
Sykestua kan huse seks pasienter, det er i hvert fal\
hva man har senger til. Sivile pasienter blir ikke lagt
inn, men sendt til de eksisterende sivile hospitalene
i området.
Tre leger og te sykepleiere
er den fag-medisinske staben i sanitetstroppen, som
også inkluderer veterinær og
hygienelag, samt tannlegekontoret. Sykestua er godt
utstyrt, mener obl t. Koldsland, for andre linjes sanitet, livreddende førstehjelp.
Småting tas i Saqi, alvorligere tilfeller
sendes
til
SWEDMEDCOY i Naqoura, til tredje linjes sanitet,
og i verste fall til spesialister
i Israel.
Bataljonslegen, el\er Senior Medical Offker som
han i UNIFIL-sammenheng
vil bli titulert, peker på at
sykestuas gaupa pr i dag har
visse mangler, men det ar12

beides med planer for en
eventuel\ forbedring av situasjonen. Det at man har
totalansvar for pasienter er
også grunnen til at man ikke vil legge inn sivile pasienter, som også måtte tas
i gaupe ved alarm. Man vil
kunne fortsette behandling
i gaupe, men behandlingsrommer er i minste laget
som det er i dag.
Saniteten har tre utrykningslag, alfa, bravo og charlie.
Alfa-laget skal komme seg
ut på to minutters varsel,
og er alltid i høyeste beredskap. Bravo-laget er også
i høy beredskap, men kan
tillatte seg å lette litt, likefullt skal også det kunne
stille på fem minutter. Tre
ambulanser er totalt til disposisjon, men også andre
kjøretøyer kan stilles. Et lag
består av lege, sykepleier,
sykevokter og sjåfør, og det
har al\erede vært en del
utrykninger, både i forbindelse med ulykker med eget
personel\ og sivile. Til og
med ved IDF-ulykker
innenfor AO rykker man ut
på anmodning. - Man sitter ikke og ser på at noen
blør ihjel, uansett hvem det
er, som baUtijonslegen sier.

Vi forstår godt at de leier
noen smågutter til å hjelpe
seg med å bære opp utrustningen som skal opp til
tjeneste på OP 4-14. For
det er bratt oppigjennom
steinrøya, og sola tar ingenlunde hensyn til verken tette
koter eller tung ryggsekk.
Kompani B's OP 4-14 ligger langt inne på fjellet
den østre delen av NORBA TT AO, på platået mel-
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lom Kfar Chouba og Chebaa. På imponerende 1390
meters høyde er det den
høyest beliggende observasjonspost
i hele UNIFIL.
For en korttidsbesøkende
er utsikten såvisst egnet til
å imponere - den er breathtaking som man ville sagt
om engelsk var ens morsmål, for en som har ligget
her på vakt i to uket fortoner den seg muligens mindre
lyrisk.

Ikke bare lett med dieselmotorer, strever Lars Arild Vaage, Kvitsøy;
Nautnes, Askøy og Frank Lieng fra Tromsø.

Frode

i

Topp-besøk
topp verksted

Force Commander, general Callaghan, mellom NORMAINTCO Ys sjef,
oberstløytnant Bakken, og den norske kontingentsjefen,brigadegeneral
Lund.

En svært blid og fornøyd
UNIFIL Force Commander
etter lyninspeksjon i NORMAINTCOY i begynnelsen
av august: General Callaghan og den norske kontingentsjefen,
brigadegeneral
Lund - som samtidig er
UNIFILs nestkommanderen-

bakken

Det er tredjetroppen
i
KpB som har ansvaret for
4-14, og hvert lag vil i løpet
av kontingenten
ha seks
uker på 4-14, hvor tidligere
fire - nå etter behovsvurdering redusert til tre mann ligger fast i to uker i
strekk. Tredjetroppen,
43
mann i alt, har også 4-15
og 4-16 i Enklaven, 4-12
O p og 4-13 lagsleir med
CP-tjeneste, blir vi fortalt.
Gutta roterer så på disse
forskjellige posisjonene under Libanon-tjenesten.
Fra observasjonstårnet på
4-14 speider man inn mot
den syriske grensen, og noterer seg det som de fleste
andre OP'er har å rapportere: en del skyting, lys raketter, IDF. Vakttjenesten
inkluderer også patruljering
ned til det såkalte Chebaakrysset, etter nærmere ordre.
Ingen luksus å ligge på
4-14 heller, men oppholdsrommet er trivelig nok, med
TV/video og noe lesestoff.
Soverommet
er samtidig
gaupa - om ikke annet så
i hvert fall hensiktsmessig i
fall alarm.
Turen fra lagsleir 4-13
opp til 4-14 er identisk med
første etappe på Chebaamarsjen. Stigningen er hard,
men vakker, med utsikt og
flotte steinformasjoner. Trær
og busker vokser, den karrige grunnen og steinura til
tross, og gjetere med flokker av dyr streifer omkring i området. Det sies
at på klare dager skal det
la seg gjøre å skue helt ut
til Middelhavet fra dette
fjellplatået, og med Hermon-fjellet sørøstover, fjellene rundt Beirut i retning
nord.
de, ga topp karakter til det
norke verkstedkompaniet.
Den irske general har heller ikke tidligere lagt skjul
på at han verdsetter innsatsen til det norske kompaniet i Tibnine meget høyt,
og en svært gemyttlig general lot til å sette pris på såvel statusorientering,
omvisning og lunsjen under
sitt totimers lyn besøk i
Camp Scorpion. Nypresset

Klar til vakttjeneste på OP 4-14: Alfred Sand, Flekkefjord; fenr.
Gabrielsen, Harstad; Svein Tore Nilssen,
Skedsmokorset, Morten Pedersen, Tranby, Lier.

permuniform til tross, ikke
nølte han med å ta møkkete
mekanikere i neven, eller
velvillig stille seg opp til
posering for ivrige fotografer på delelageret.
General Callaghan fortalte også at han ikke hadde
unngått å registrere den omfattende byggevirksomheten
i NORMAINTCOY
under
sine hyppige helikopterforflytninger i området. Hva

han satte fingeren på, var
det beklagelige forhold at
så mye arbeidstid for de mer
enn travle
fagarbeiderne
måtte gå med til vakttjeneste, og han ga uttrykk for
at det ville vært fornuftig å
få et eget vaktlag utenfra
til kompaniet. Ettersom dette ikke er et offisielt forslag,
avstår vi fra å antyde hvorfra dette laget eventuelt kan
tenkes å bli hentet.

-Takk
for et fint
UNIFILs øverste sjef

besøk,

sier
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FOTBALL...
~ MESTRENE
2-0 og bataljonsmesterskapet er et faktum. Champagnekorken kan trygt fyres av på Steinmyra - eller Støvmyra, alt
ettersom. Velfortjent seier og gullmedaljer til tropp l, KpA i
en spennende og velspilt finale mot stabstroppen - som jeg
har sett spille bedre, som bataljonssjefen uttrykte seg under
medaljeseremonien.

i

Bronseplass til tropp 3, KpB, som slo trentroppen 2-0
bronsefinalen.
Før det hadde sambandstroppen tapt for trentroppen 1-2, santroppen O-l
mot stabstroppen, NORCO O-l for tropp 3, KpB og vakt- og hundretroppen O-l mot tropp l KpA i sluttspillet. I semifinalene vant stabstroppen
l-O over trentroppen, og tropp l KpA 6-3 over tropp 3/KpB etter ekstraomganger og straffesparkkonkurranse.
En lang og omfattende serie lå bak sluttspillet på Steinmyra, og både
idrettsoffiser Svart hol og bataljonslege Koldsland sier seg godt fornøyd med
at mesterskapet er vel tilendebragt. Nevnes bør også at finalekampene
ble ført i land aven meget myndig dommer, kaptein Grimstad, som ikke
nølte med å bruke det gule kortet.

Norbatts lag.

Resultater fra seriespillet :

Irene hadde tradisjonell underholdning

i pausen.

PULJE I
V U T
MÅL
5VAKT/HTR
4-0-1
75
5 STABSTR
3- l - l
64
5 TR3/B
2- 2- l
85
5 SAN. TR
1-2-2
45
5 MEK. TR
l - l - 3
96
5 TR. 2. A
O- 2 - 3
2 - Il
- 3 LAG BLE DISKET I DENNE PULJEN
STAB/A - TR. l/B - STAB/STKP
ALLE P.G.A. 2.W.O.
PULJE Il
V U T
MÅL
6 SAMB. TR
4 - 2- O
20 - 3
6 TREN. TR
3-2-1
105
6TR.l/A
4-0-2
R-2
6 PITR
l - 3- 2
77
6 TR. 2/B
2- l - 3
9 - 12
6 SAQI BYLAG
2-0-4
12-17
6BN.STAB
0-2-4
3-22
- l LAG BLE DISKET I DENNE PULJEN.
STAB/B P.G.A. 2.W.O.
o

SEIERSMALET:

Normaintcoys lag.

For lette

i baken

Med nok styrke og litt teknisk trening skal vi nok ta dem alle
sammen, trodde vi. Det er lov å håpe. Både NORBATT og
NORMAINTCOYs lag gjorde et godt forsøk, men måtte bite
i gresset for et godt teknisk irsk lag og et svensk lag med nok
av kilo til å stå imot det meste. Det var irene som til slutt
gikk av med seiren i turneringen. Tautrekningskonkuransen
ble arrangert av irene i Tibnin.
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I GULL:

Tropp l, kompani A.

POENG
8
7
6

4
3
2

POENG
10
8
8
5
5
4
2

3

SØL V:

Stabstroppen.

BRONSE:

Tropp 3, kompani B.
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Reddende
engler
i Tibnine
Sivile oppdrag utgjør en betydelig del av jobbene til bergingsseksjonen i replag-troppen i NORMAINTCOY, om
lag førti prosent.
-Vi har ikke spesifikke direktiver å gå etter for sivile
engasjement, men vi er vel
alle enige om at det er bedre
gjøre en jobb for det sivile
samfunn og etablere et godt
forhold til det, enn at vi skulle gå ledige i leiren, sier troppssjef, It. Terje Thomassen.
De sivile oppdragene går
stort sett ut på å dra kjøretøyer opp fra grøfta samt
diverse løfteoppgaver. Man
er tilbakeholdne med å hjelpe privatpersoner, og tar seg
aldri betalt for å gjøre en
innsats. - Helst hjelper vi
skoler og institusjoner, og
det er oppgaver som går
gjennom
humanitæroffiseren. Blant annet har vi hjulpet en teknisk skole i enklaven, som har fått en del
utstyr gjennom UNICEF,
og så vidt jeg vet også fra
Norge. Vi har også hatt en
del stolpereising, for å få
fram elektrisitet, og løfting
av generatorer og transformatorer.

i

Sivile oppdrag utgjør om lag 40 prosent av oppgavene for replagtrappen NORMAINTCO
Pedersen, Skogn og Terje Strømmen, Namsos ute på et slikt løfteoppdrag ..

-Sivile biler vi henter opp
fra grøfta sleper vi til nærmeste verksted. Her er det
ønskelig at bilene kan hentes
opp så snart som mulig, det
er mye tyveri, og etter ei
natt kan bilen være helt ribbet.
Recovery
Bergingsseksjonen - recovery - er godt forsynt med
utstyr. Fem bergingsvogner
står til disposisjon, og bemanningen er seks korporaler og menige og ett befal.
Det er tre typer bergingsvogner, grovt sett fire store
og en liten.
-Trenger
dere så mange
som fem vogner?
-Tanken
slo meg da jeg
kom, og da hadde vi seks,
siden har vi gitt bort en, at

Gjennomsnittsalderen blant mannskapet troppen er bare 21 år, men
til dette årare er den faglige bakgrunnen meget god, sier troppssjej.
It. Terje Thomassen fra Brumunddal.

i

-Stopp
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der!

med vår bemanning burde
tre vogner være nok, sier
It. Thomassen. - Men det
er problemer med å få deler
til disse vognene, og det
viser seg i praksis at det er
godt å ha så mange som
fem. Men nok utstyr, det
har vi.
Instruksjon
Bergingsseksjonen

tar

seg

Y.

Her er Willy Roar

av den ene av de to hovedoppgavene som replagtroppen har å stelle med, den
andre er det tre replag som
tar seg av: Instruksjon (ett
lag) og inspeksjon og reparasjon (to lag).
Etter at en bataljon har
rotert, er det klart for to
ukers
kjøreoplæring,
og
opplæring av mekanikere.
NORMAINTCOYs
in-

Aldri hatt det så

Messepresident og soldat på delelaNORMAINTCO Y: Mona
geret
Lise Winther fra Råde ved Fredrikstad. Liker seg alldeles utmerket,
til og med vakttjenesten.

i

Uvant for utenlandske soldater kanskje, med de uniformkledde jentene i NORMAINTCOY
og NORBATT. Ikke så merkelig for
oss lenger, men jente som
messepresident er ennå ikke
helt vanlig. Men de har de
iverkstedkompaniet.
-Er
det ikke fint i Gran
Bar, spør Mona Lise Winther,
messepresidenten
NORMAINTCOY.
- Og
snart håper vi å få den nye
bar-prefaben
som skal gi
plass til mange flere gjester,
og være av litt bedre standard.
Ikke det at baren er rede
for kondemnering, det svikter riktignok Jitt i gulvet,

struksjonslag går Igjennom
alle bataljonene, unntatt den
franske, som har sitt eget
verksted kompani
for de
franske kjøretøyene,
som
de fleste bataljoner også har
noen av.
En tid etter instruksjonsperioden vil et inspeksjonslag komme for å gå over
kjøretøyene og bistå med
reparasjoner i den utstrekning tiden tillater det. Samtidig får man dannet seg et
inntrykk av hvor effektiv
opplæringen har vært. En
ren reparasjonsrunde senere
i kontingenten vil også komme på tale, alt etter behov.
For det er stor forskjell på
i hvilken grad bataljonere
er selvberget, forteller It.
Thomassen.
-Noen
er veldig flinke til
å holde kjøretøyene
ved
like, og til selv å reparere
de, mens andre kanskje er
hardere belastet og har mindre tid og får gjort mindre i
den retning. NORBATT er
for eksempel veldig godt
skodd, mens andre ikke alltid har utdannede mekanikere med seg. I slike tilfeller tar vi gjerne på oss
opplæring av mekanikere
fra vedkommende bataljon
her i vår egen camp.

Søkt rekap?

Stor søknad for rekap til kontingent XI V tyder på trivsel blant mannskapene
selv om mange sier de har søkt "for sikkerhets skyld".
Men
det er et mindretall som vil kunne få sin kontrakt forlenget.

i FN-styrken,

REKAP-REKORD
Fredstjenste i Sør-Libanon har gitt mersmak for svært mange.
'Sønadene om fornyet kontrakt har hopet seg opp ved de respektive avdelinger, og antar rekordproporsjoner. Samtidig meldes det fra FDI 4/IR4 at interessen hjemme i Norge ikke er
mindre enn ved de foregående kontingenter. Da har søknadsmassen ligget rundt tre tusen.
Interessen for nye seks måneder i UNIFILs tjeneste er
stor både i bataljonen, verkstedkompaniet
og ved hovedkvarteret i Naqoura. Sistnevnte sted søkte 29 av
30 som ankom i mai om
rekap. I NORMAINTCOY
har også mange levert inn
rekapsøknad,IOO av ialt 160.

fint som i Libanon
men trivselen er på topp.
Men det var dette med
plassen, som man ønsker å
få økt fra vel femti til det
tredobbelte. Med det håper
man å kunne ta imot flere
gester fra naboen
over
veien: IRISHBA TT. Og
med det øke omsetningen:
- De kjøper noe enormt
med øl, kan messepresidenten opplyse.
Noe matsalg skal det også bli en råd med i de ny
lokalitetene, hamburgere og
pizza, som Winther mener
tross alt er noe bedre enn å
gumle sjokolade på kveldstid - for sulten blir man
gjerne i nitida om kvelden,
en god porsjon tid etter middag.

-Ikke noe problem å være
jente her i det hele tatt. Vi
blir aksepterte, og er det noe
erting, så tar vi igjen - det
får en tåle. Jeg tror ikke jeg
noen gang har hatt det så
fint i hele mitt liv som nå,
sier tjueåringen fra Råde
ved Fredrikstad.
De lyshårede norske jentene er ettertraktet
blant
mange av de utenlandske
soldatene, det kan f1er enn
Mona Lise Winther fortelle
om. Og selv har hun bare å
gi et lite vink, så er billetten
til Ghana og et framtidig
liv under palmene klart.
-Jeg trives så godt at jeg
har søkt rekap, sier Winther, som ikke er ny i Forsvaret.

I NORBA TT har i alt 423
søkt, av et totalt mannskapsantall
på 642, godt
over 60 prosent, med andre
ord. Fordelingen
mellom
korporaler og menige, og
befal på den andre siden,
er 336 av 503 korp/men.,
87 av 139 befal. Forholdstallet er om lag det samme
i de forskjellige kompaniene og i bataljonsstaben.
I Bnstaben har for eksempel
18 av 30 søkt om fornyet
kontrakt.
Det er klart at de færreste
vil oppnå rekap. Politikken
hjemmefra er at flest mulig
skal få prøve seg i Libanontjeneste, og vanligvis - har
ikke fler enn ca 10 prosent
av eksisterende styrke fått
innvilget ny kontrakt, og da
ikke minst fagpersonell.
Ved Blue Berets trykningsdato var tallene på søknader ved FN-kontoret på Onsrud ennå ikke klart, da
mange søknader kommer
inn fra de ulike tjenestesteder, men tilgangen kunne
på et foreløpig tidspunkt
måle seg med hva som kom
inn til kontingent tretten,
med andre ord rundt tre
tusen.

Jan Roger Johansen, Trondheim, KpB:
Jeg var her i elveren, og
søkte - og fikk rekap uten
å ta den dengang, men har
ikke søkt denne gang. Grunnen til at jeg ikke ble over
til kontingent 12 var at jeg
hadde jobb å gå tilbake til,
men det skar seg, så her er
jeg igjen. Nå søker jeg imidlertid befalsskolen, og håper
å få plass der fra januar av.

Arnfinn Grimsgård,
NORMAINTCOY:

Geilo;

Ikke snakk om! Det holder
lenge med et halvt år, da
sier jeg heller nei takk til de
30000 kronene. Jeg trives,
bevares, men er for glad i
hjemlandet. Nå har jeg sett
hva som skjer her, og jobben har jeg ikke noe å utsette på, men et halvår er
nok. Dessuten er jeg i den
heldige stilling at jeg har en
jobb å gå til hjemme.
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Mekktropp
KpA på nal/patrulje,
vognfører Rune Brustad fra Nannestad,
vognkomandør
fra Isfjorden, Are Jespersen fra Rygge og godt gjemt bak fenrik Dahle, Steffen Steffensen

fenrik Knut Ludvig
fra Askøy.

o

Alle mann pa vakt!

--

N
Transporten alltid behjelpelig.
Roger Vanebo fra SykkylvCl/.
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~
På vakt i Kp ops StKp,

Stig Ole HulsllndFn

Trondheim

og vaktkomandorfenrik

[ene Emndrik/m

Øland.

Dahle

UNIFIL-bok

4-9 CP KpB bemannet av John Slaatmo fra Bardu og Bengt Heglund fra Beiarn

i Nordland.

l'i'

i

Noen av soldatene har kommet seg trygt gaupe, fra venstre Grethe Brandt,
Bjørn Matre', Bjørn Knutslien og fenrik Dahlby som kontrollerer at alt går
riktig for seg.

•• Hva skjer? her kommer en masse FN-soldater løpenede
fra alle retninger, noen peiler seg inn på nærforsvarstillingene,
andre styrter i gaupe. Datoen er 16/8 og det er stabskompaniet som har stillings og gapeøvelse.

i

På vakt bombesvingen, Pål Sundfrer
KpA HQ, Tell Qeizi.

Møte med
den sivile
ledelse
For NORBATT
som for
andre deler av UNIFIL er det
av det største viktighet å ha
god kontakt med sivilbefolkningen, og foruten den nærmest daglige kontakt med
sivile ledere gjennom ordoff,
kaller bataljonssjefen en gang
i blant inn til møte i hovedkvarteret. I slutten av juli
var moukhtarer, sjeiker og
mayorer invitert til drøftinger
med påfølgende bevertning i
Saqi. God kontakt med sivil

ledelse og befolkning er en
forutsetning for å kunne løse
oppgaven man er pålagt i
Sør-Libanon, og for den nor-

ske bataljons del kan det
trygt slås fast at forholdet
til
lokalbefolkningen
er
meget god.

Norsk Forsvars FN-engasjement i den fredsbevarende
styrken i Sør Libanon, UNIFIL, høver til vårt mest omfattende engasjement i FN
regi. Omkring 10000 mann
har til nå tjenestegjort i de
norske
kontingentene
i
UNIFIL, og vil i løpet av
kort tid passere vårt engasjement i Gaza i tiden 1956-67
i størrelse. Dengang tjenestegjorde ca. Il 000 mann
i de norske FN-styrker i Gaza. Nå er bokverket "Norske FN-styrker i Libanon"
kommet på markedet. Bokverket som består av to bind
er kommet ut med det første,
som omhandler
bakgrunnen for opprettelsen
av
UNIFIL og gir et inngående
bilde av oppretelsen av den
norske UNIFIL kontingerten og en grundig presentasjon av de norske avdelinger
her, som selve geværpataljonen, verksted kompaniet i
Tibnine,
stabselementet
i
UNIFILs hovedkvarter, feltsykehuset og helikoptervingen som virket de første
årene, MP-avdelingen osv.
Det første bindet har med
en hilsen av daværende forsvarssjef,
general
Sverre
Hamre. Vår FN-ambassadør Ole Ålgård skriver om
FN og militære maktmidler,
tidligere sjef for IR 4 gjør
~ede for opp~etti!1g, innsettmg og organIsaSjon av norske FN-beredskapsstyrker,
og ellers er en rekke forhold
ved vår FN-tjeneste beskrevet av personell som selv
har gjort aktiv tjeneste i
UNIFIL. På den måte virker hele verket tvers igjennom ekte og selvopplevd.
Neste
bind
innholder
bilder og en kort biografi
over alle som hittil har deltatt i de norske FN-styrker
i Sør-Libanon.
'Norske
FN-styrker i Libanon" er
blitt til bl. a. etter initiativ
av tidligere sjef for FN-kontoret i Forsvarets
overkommando, oberstløytnant
Erling Hornslien og pressekonsulent i Forsvarets overkommando, Kjell Haakenstad.
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Stemt
til
fest
Trioen Øv/and, Øv/and og Hagen på podiet

i NORMAINTCO

Y.

Ikke nok med at de er drabelig dyktige til å mekke og fikse
Kompaniaftener, grilling og innbudte gjester, utekonsertfor en hel FN-bataljon, noen festmennesker er de og, de 160
er med lokale innslag - og stor stemning, hvor alle er med.
norske i Tibnine.
Til å lære av for flere.
Kompaniaften med de sivihvert fjerde år, dette er en
lansatte innbudt tar de sikte
sjanse i livet.
på å arrangere engang i måHyggelig for mannskaneden i NORMAINTCOY.
pene også, å få allsidig viI begynnelsen
av august
seunderholdning
oppi all
sammenfallende
med den
disco og for mange mer
gjestende visetrioen fra Nortungtfordøyelig arabisk musikk.
ge, og med stort grillopplegg på toppen.
Allsang
Naboskap
I motsetning, til NORBA TT
Det skal være at forunderligger
verkstedkompaniet
lig selskap hvor "Mens manmidt i UNIFIL-området,
nen var ut etter øl" ikke
med naboer fra Irland, Finslår an. Men i NORland, Ghana og Fiji.
MAINTCOY kan selv min-Vi ønsker et så godt nadre velkjente sanger få folk
boskap med dere alle som
med seg, og lokale krefter
mulig, sa velferdsoffiser, It.
var faktisk å få opp på den
Kai Reinertsen
da han
improviserte ute-scenen. Biønsket innbudte gjester fra
dro gjorde også hospitanteStor
stemning
under
utekonsertene
iVerkstedkompaniet.
IRISHBATT,
GHANne fra Fiji, på et like uforBATT og FlJIBATT vel- i Restaurant
Scorpion til kvelder, og med klarering
ståelig språk som formokommen til visekveld med
tross, indrefileten hadde in- fra øverste hold i leiren til å dentlig norsk er for dem.
trioen som også har gjestet
gen kontaktproblemer
etter servere historier på, over
De lokalansatte så også
bataljonen og Naqoura. Og en runde på glødende kull. eller under kanten. Carte
ut til å trives, og falt inn i
de tilreisende gjester satte
Også dette å begrille et 150blanche, med andre ord.
flere av strofene. Utpå kvelbehørig pris på besøket, og talls sultne mennesker har
Visegutta hadde en travel
den kom Fawaz, læer i byen
kvitterte med lokale sangde taket på i verkstedkomrunde i Sør-Libanon, med Tibnine bort til oss, og ba
numre. En gjeng soldater
paniet, med seks solide gril- fem opptredener
rundt i om å få viderebragt en hjerfra Fiji er i tillegg stasjoler linet opp, langbord satt NORBA TT, og besøk hos telig takk til det norske
nert i Camp Scorpio, og ut.
finner, franskmenn,
sven- verksted kompaniet for all
bidrar ytterligere til å utsker og på offlsersklubben i den hjelp det har ydt sivilTrioen "To stk. 0vland
bedre kjennskapet
til de
UNIFIL HQ. - En fantabefolkningen gjennom åreand.re UNIFIL-deltagende
og en Hagen" bidro til ho- stisk opplevelse, sa de tre ne, på alle slags vis. En takk
nasJoner.
det etter at magen hadde
- som vi kollisjon med OL fra hjertet fra Tibnines folk
Visebesøk
så
fått sitt. Den andre uteopptil tross ikke angrer på at som NORMAINTCOY
vi tok med oss. OL er det grundig har fortjent.
Utmerket lunsj og middag
tredenen
på like mange
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På Via Dolorosa, Lidelsens Vei, hvor Jesus skal ha vandret opp til Golgata for å bli korsfestet og begravd.

PÅ BIBELSK GRUNN
Kapernaum, Genesaretsjøen, Jeriko, Via Dolorosa, Golgata, Getsemane.
Betlehem og
Nazaret.
En reise i historie, i Bibelhistorie, på hva som for mange er hellig grunn. Jerusalem,
hellig by for tre religioner, og et utrolig sted også for dem som ikke måtte tilhøre islam,
jødedommen eller kristendommen.
Å komme til Sør-Libanon
Jesus gikk, hvor han ble et kristent samfunn, unnrepresenterer noe nytt for pisket, tornekronet og dømt
later å besøke Golgata; det
de fleste; sammenlignet er til døden langfredag morsom en gang var Golgata
gamlebyen i Jerusalem en gen.
men som i dag ligger midt
annen verden. En fantastisk
Jerusalem er full av min- i en travel by.
verden, fylt av kontraster,
ner fra Jesu liv og død, full
De mange besøkende til
lukter, en atmosfære stinn
av navn og steder som en tross, det er en stille, andekav
orientalsk
mystikk,
har fått inn med barnetig stemning inne i Gravkirskjønnhet. En åpenbaring
lærdommen.
Jerusalem er ken, stedet hvor Jesus ble
stedt til hvile. Dette er det
for alle med åpent sinn, med stedet hvor kristne i århunfordommene lagt bak seg, drer har valfartet, for å be- helligste sted for de kristne
for den som er i stand til å se søke disse helt sentrale ste- kirker, og omslutter i dag
at her, her er kultur og histodene i den kristne religion,
stedet hvor korset sto, og
rie som få andre steder i for å be, for å få syndsforgraven. Inn i et trangt kaverden, arnestedet for to lateIse, for å forsøke å leve pell kan man se gravsted et,
verdensreligioner, en av de seg inn i lidelsen. Hver fre- man kan berøre steingrunnen hvor de tre korsene en
mest omskrevne og besundag går en stille prosesjon
gede byer i hele verden.
lidelsens vei, i påsken er gang sto mot en mørk himmel.
prosesjonen opp Via Dolorosa
et
høydepunkt
-en
Som praktisk talt alle de
Bibelsk grunn
tettpakket menneskemasse,
hellige stedene er også gratusenvis som går i den død- ven omsluttet aven kirke,
Lidelsens vei, Via Dolorosa.
sdømtes fotspor, bærende
Her var det Jesus bar koringen byer i verden kan ha
så mange kirker, bygd av
set, opp til Golgata, til kors- på store trekors.
så mange forskjellige kirkefesteIsen, graven. Nærmere
Gravkirken
samfunn, som Jerusalem.
bibelsk grunn i gamlebyen
i Jerusalem kommer en ikke. Den tunge og smertefulle
To tusen år er gått, byen
har vokst rundt de hellige
Her er tempelet hvor Jesus
veien førte Jesus til Golgakom som tolvåring, Tempelta, høyden hvor han ble stedene, lite er tilbake av
det opprinnelige. Og hvor
plassen som i sin storhetspikret til korset, mellom
stid -- lenge før Jesu tid -to forbrytere. Hvor han dø- sikker er man så på at man
må ha vært et av de mest de, hvor han ble gravlagt,
er på det rette stedet -- var
praktfulle byggverk i ver- og ifølge Bibelen sto opp det virkelig her det skjedde?
denshistorien. Lithostrotos
Jesu grav og
igjen fra de døde. Få som --Golgata,
stedet der han ble korsfestet,
-- steinhellene hvor mye besøker Den hellige stad,
sannsynlighet taler for at og som har sin bakgrunn i vet man i dag med nokså

i

Det gamle Jertlsalem har ikke alt
forandret seg så grundig siden JeSll
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stor sikkerhet hvor lå. Andre steder kan det herske
mer usikkerhet om, for eksempel veien opp til korsfesteisesstedet, Via Dolorosa. Om den lidelsens vei
Jesus gikk er den samme
som den vi kan gå i dag, er
usikkert. Men det viktige
er ikke at det var akkurat
her de forskjellige hendelsene fant sted - men at det
virkelig hendte, understreker bataljonspresten, major
Arne Nataas.
Nye og vitenskapelig
metoder i forskningen, og
ikke minst innenfor arkeologien, godtgjør at mange
tidligere antagelser tross alt
er riktige, men som rimelig
er kan man i mange tilfeller
ikke være, eller bli, hundre
prosent sikre. Noen forskere
hevder for eksempel, med
bakgrunn i Bibelens beskrivelser, at Golgata ligger
andre steder i Jerusalem.
Bibeltur
Jerusalem er hovedpunktet
på prestens bibel tur, enten
den nå går fra Saqi eller
Tibnine. Her tilbringes en
travel dag, med besøk til
de sentrale steder i tre religioner, Og likevel - det er
en så liten del av alt historisk denne byen har å by
et en vanskelig kan fatte
det. Som major Abrahamsen i KpA - og som har
bodd et halvt år i Jerusalem i sine yngre år - sa
det: Dere syns kanskje dere
har vært i mange kirker, men
dette er bare brøkdelen av
alle kirkene som fins i Jerusalem.

Klagemuren
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i Jerusalem

Artig, men ikke dermed sagt nødvendigvis forfriskende, dukkert
godt under havets flate, som passeres på vei opp til Jerusalem.

Og fordi et eller annet
kirkesamfunn har - og til
tider nærmest har kjempet
om å få retten til det ført opp et gudshus over de
hellige steder, blir det uvilkårlig mange kirkebesøk for
å få besøkt de bibelhistoriske åsteder. Men bibelturen
er mer enn som så, den tredagers rundreisen, med to
overnattinger
i Jerusalem,
inkluderer også sentrale ste-

Hellig

der i den jødiske og islamske religion.
-Dette
er ikke akkurat
noen vanlig prefab, nei, var
kommentaren til en av deltagerne under besøket i
Klippemoskeen.
Et fantastisk kuppelprydet og mosaikkbelagt byggverk oppe
på Tempelplassen. Bygd i
år 691, på det sted hvor
det aller helligste rom i

jødenes tempel skal ha vært,
og etter tradisjonen
den
klippe hvor Abraham ville
ofre sin sønn Isak.
I den andre enden av
Tempelpassen : AI Aqsamoskeen, den tredje helligste
av muslimenes
moskeer
etter
Mekka
og Medina. To av byggverkene
som gjør at Jerusalem er så
sentral også for islam, og
som har ført til lang politisk strid om byen.

stad for tre religioner

Jerusalem, byen det er sagt
om at den har fått ni tiendedeler av verdens skjønnhet og
ni tiendeler av dens lidelse.
Den hellige stad, ikke bare
for kristne, men også for
jøder og muhammedanere.

er jødenes helligste sted.

i Dødehavet

-Rundt
år tusen før Kristus ble Jerusalem erobret
av kong David, og det var
under denne, den største av
de jødiske kongene, at byen
ble jødenes sentrale sted.
Det ble byen ikke minst fordi Davids sønn, Salomo, her
bygde Tempelet, som for
alltid er blitt et helling samlingspunkt for jøder.
Dette forteller presten i
NORMAINTCOY,
major
Dagfinn Rian, til Blue Beret.
Rian er til daglig førsteamanuensis ved Universitetet i
Trondheim,
religionsvitenskapelig institutt, og er spesialist på gammeltestamentlig bibelhistorie såvel som
på jødedom og islam. Rian
har også et par bøker om
den hellige by på samvittigheten, og en tredje er under
utarbeidelse.
-Rettroende
jøder skal val-

farte til Jerusalem tre ganger i året, fortsetter han, ved påske, pinse og løvhyttefesten. Det sentrale sted
i Jerusalem for jødene er
Vestmuren, eller Klagemuren, som vi gjerne kjenner
den som. Muren har ikke
bare stor religiøs betydning,
men har også vært sentrum
for mye politisk strid mellom jøder og arabere, og det
var først etter 1967 at jødene
igjen fikk adang til denne
helligdommen.
Det er da
også meget sterke følelser
til Jerusalem fra jødenes
side, ikke minst under ulike
perioder med muslimsk styre.
For den kristne religion
er Jerusalem først og fremst
byen hvor Jesus virket, og
ikke minst det sted hvor han
døde og gjenoppsto. - Jesus var ikke så mye i Jeru_

Klagemuren
Etter krigen i 1967 ble Jerusalem forent under israelsk
styre, byportene inn til gamlebyen vestfra ble åpnet, jødene kunne igjen få adgang
til sin heligdom Klagemuren. En del av fundamentet
til den gamle Tempelplassen, også kjent under navnet Vestmuren. Her har jødene gjennom århundrene
båret fram sine klager over
at Tempelet er borte og at
Israels
folk
fortsatt
er
spredt. Den dag i dag kommer troende jøder til Klagemuren for å studere sin
hellige bok - Toraen - og
for å be. I sine svarte jakker,
sine svarte hatter - kinnkrøllene, bønneremmene.
Til Kong Davids grav
kommer også de troende
jøder for å be. Ved siden av
ligger et lite museum som
minner oss om jødenes
skjebne under nazismen, da
seks millioner jøder som ble
tatt av dage. Minneplaten
lar ikke Treblinka, Mauthausen
Bergen
BeIsen,
Auschwitz og alle de andre
konsentrasjonsleirene
gå i
glemmeboken.
Som en dupp

Bibelturen har mange stopp,

Jerusalem

er hellig by for tre religioner,

salem som vi kanskje tror,
men han kom dit gjerne i
høytidene, og var der mot
slutten av sitt liv. Fra 300tallet og utover kom det til
en voldsom byggeaktivitet
av kristne kirker i Palestina,
med hellige gravs kirke som
hele kristenhetens geografiske senter. Selv om kirken

På direkten

i UNIFIL
er hovedstad i et

1. Kjent størrelse

-sammenheng?

Bataljomprestel/,
II/ajor Arne
årtusene renner forhi.

Nll/aus,

og ikke alle er forbundet
med bibelsoga. Et populært
innslag er bading i Dødehavet, havet som er så ramsalt at det faktisk svarer til
navnet det bærer - nesten
fire hundre meter under
Middelhavets overflate. Og
sjøen selv er på det dypeste
hele 398 meter.
Ikke direkte en fornøyelse å bade her, ikke er det

kristendom,

jødedom

-

og islall!.

i dag ikke utgjør det samme
sentrum, har den fortsatt
veldig stor symbolverdi for
kristne, som Jerusalem som
by har det - det himmelske
Jerusalem er sym bolet på
himmelen og paradiset.
Som lærested er ikke Jerusalem noe senter for kristendommen, slik den er for

er reiseleder,

og tegl/er og jurteller

så

noen sandstrand - men glohete steiner - og ikke er
badet særlig forfriskende.
Men en opplevelse er det,
å flyte rundt som en dupp i
det salte vannet - og stakkars den som får vann i øynene! Her kan selv rørosinger og andre førrskodde
landkrabber begi seg ut på
dypt vann uten først å tegne
livsforsikring.
jødene, men det er et mangfold av kirker og kirkelige
institusjoner som holder hus
i Jerusalem.
Den yngste av de tre verdensreligionene som holder
Jerusalem som hellig by, er
islam, som vokste fram på
600- tallet.
-M uhammedanismen
har
tatt opp i seg mye både fra
jødedommen
og kristendommen, forklarer major
Rian, - Muhammed, profeten, lærte mye fra disse to
religionene, og en finner mye
tankegods fra disse to. i
Koranen, islams hellige bok.
Jerusalem er hellig også for
islam, men først etter de to
byene Mekka og Medina,
og Jerusalem har aldri vært
hovedstad for islam, ikke en
gang i Palestina, og er heller
ikke det valfartssted en forsåvidt kunne forvente, at
den var som deres tredje
helligste by.

2. Dakar
av landene som deltar i
UNIFIL - hvilket?
3. Hvor stor er UNIFlLstyrken i dag (ca.)?
4. Og den største nasjonale
kontingenten kommer
fra?
5. Hva
står
bokstavene
UNIFIL for?
6, Når ble styrken opprettet?
7. Hvilke land har tidligere
detatt ved siden av dem
som er her i dag?
8, Hvor mange nordmenn
har tjenestegjort i UNIFIL til nå (ca.)?
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Takk for innsatsen og gratulerer med styrket selvfølelse!
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Tropisk varme
-Jeg hater snø. Og poteter.
Really.
Sier Shane P. K. Windom
med inderlighet i stemmen,
og er så unorsk som en bærer
av det røde pass kan tillate
seg-på grensen av det unasjonale, ville noen si. Eller
kanskje forfriskende fordomsfri og ærlig. Like verdifulle egenskaper som servil
ftokkmentalitet.
Språket er også med på å
røpe at norsk statsborgerskap og FN-tjeneste til tross,
Windom har en annen bakgrunn, seks-sju års oppvekstår i Norge har ikke kunnet
undertrykke
en vestindisk
barndom - tropisk i årene.
-Det er jamaicaner jeg er,
Jamaica er landet jeg er
født i, og som jeg ønsker å
vende tilbake til.
Varme
Tropeøya i Det karibiske
hav, calypsoen og reggaens
hjemland. Så forskjellig fra
det norske Vestland Windom har fristet tilværelsen
i siden han kom til Norge
for vel seks år siden - i
Førde, Stryn, Stavanger, og
nå bosatt i Bergen. Og med
New York som mellomstasjon. Slakter av yrke, men
med flere dykkersertifikater,
og håp om å komme inn på
dypvannsdykkingskole
vel
tilbake fra kokketjeneste i
Ebel es Saqi.
-Etter
å ha fått sertifikat
som dypvannsdykker tar jeg
sikte på jobb i min barndoms del av verden, i den
mexikanske gulf om jeg ikke
kan få jobb på Jamaica.
Det har ikke bydd seg
noen anledning til besøk i
hjemlandet siden Jamaica
ble forlatt i tolvårs-alderen,
men minnene om Kingston
er levende, kontakten opprettholt.
-Bob Marley, Peter Tosh.
Alt som har med reggae å
gjøre, og vår egen calypsomusik - soul. Der har vi
musikksmaken, som det seg
hør og bør, oppvokst blant
Kingstons svarte befolkning som han er, den hvite
huden til tross: Kingston,
26
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norsk uniform

Bob Marley, Peter Tosh. Reggae. Og calypso. Det er musikk, det er Jamaica, det er hjemme, for Shane Patrick
Keith Windom, til daglig kjøkkenet
Saqi, men med Kvelds-innsats på Radio NORBATT.

i

Trenchtown, den som har
lyttet til reggaekongen Bob
Marley kan ikke ha unngått
navnene.
Men på Radio
NORBATT, hvor Windom
hører til staben, er det dårlig
stelt med denne typen musikk, dessverre.
Og ikke
alle er begeistret for at han
snakker engelsk på den norske radioen, må han innrømme, mens andre syns at
det krydrer programmene.
Og norsk forstår han - men
ikke trøndersk! - selv om
han helst vil unngå å snakke
det selv, kan det alt for
dårlig, mener han selv. Men
gutta på kjøkkenet har ikke
problemer med å forstå hans
slengete engelsk, tvert imot
har de lært mye fra det, og i
første om gang gjerne de
ordene som ikke står i
ordbøkene:
Svart - hvitt
Shane Windom legger ikke
skjul på at møtet med Norge
kunne være tølft nok. Som
så mange utlendinger har
opplevd før ham, stikker
ikke den norske toleransen
spesielt dypt - kanskje en
viktig årsak til at han aldri
er blitt norsk, årene i Norge
til tross.
-Jeg har aldri skjønt nordmenn, de er så lukkede,
viser ikke følelser - de må

i

åpne seg!
-Jeg føler meg ikke hjemme her i Libanon, men likevel mer som hjemme varmen, maten jeg kan få
tak i her, men ikke i Norge.
Og la meg si det: Folk her
er ualminnelig trivelige og
vennlige, noen ganger kanskje for snille. Og så mange
vil snakke, ha meg til å
fortelle om Jamaica.
Jamaica ble selvstendig
stat i 1963, fra britisk kolonistyre. Over 80 prosent av
befolkningen er svarte, de
hvite er i klart mindretall.
Men selv har Windom vokst
opp blant de svarte, alle i
klassen hans var svarte, guttene han hang sammen med
i gata var svarte.
-Det
var rart for meg å
komme til Norge og få
hvite venner.
Og rasediskrimineringen har jeg aldri
skjønt, selv om den også
fins på Jamaica.
Mange
hvite lever et bra liv der,
med mye penger, og går
ikke sammen med svarte men for meg, nei.
Pottitland
Det er sider ved livet i Norge
han ikke helt har skjønt,
men stort sett har han ikke
noe å utsette på landet.
Bortsett fra to ring: Været
og maten.
Strengere defi-

nert:
Snøen og potetene.
-Jeg liker ris, spagetti og
makaroni, og kan ikke fordra poteter.
Intervjueren sier seg fullstendig enig, og en lengre
tenner - i - vann - utløsende
samtale om tropisk mat
utspiller seg, hvorfra vi trekker ut følgende resyme:
Den sterkt krydrede maten som kjennetegner det
tropiske kjøkken er heller
fjernt fra norske ganer, og
uheldigvis har vi et i Norge
beskjedent tilbud av tropiske frukter, saftige, herlige,
delikate mangoer og papayer, rikelig utvalg av ananas
og bananer, for å ha nevnt
noen.
Om han
ville lagd
annen
mat
om
han
selv hadde kunnet få velge?
Et ubetinget ja, og først og
fremst ris. Dernest litt mer
krydder i maten, med forkjælighet for pepper, tabasco,
løk og hvitløk.
Men han
slipper nok ikke til med
tropisk kokekunst, og regner heller ikke egentlig med
at folkene ville like det; for
uvant. Er Shane Windom
redd for, bergenser med
norsk
militærtjeneste
og
pass, men uansett, jamaikaner på bunnen - fra soløya,
island in the sun.

ALLTID
PÅ
POST
Hvis postfolkene i bataljonen
la ned stemplene sine, ville
det merkes. Få personer er
viktigere trivselsskapere enn
dem, fra sine Tel Aviv-turer
medbringende sekker med
brev, aviser - og, nåja, regninger.
Beste posttjenesten i hele
UNIFIL, mener de selv, og
godt skal det vel gjøres om
noen en kjappere og solidere
postservice enn hva vi er velsignet med. Og det tre på
posthuset gjør mer enn å
slikke frimerker.
-Folk tror kanskje at våre
hyppige Tel Aviv-turer er
forlystelsesreiser, men fullt
så vel er det nok dessverre
ikke, sier serjant Alf Cato
Munkvold til Blue Beret,
forøvrig en a v veteranene i
bataljonen med et år i Libanon bak seg allerede før
han kom ned til nummer
tretten.
-En ting er å levere, hente
og sortere posten, som ved
siden av den lange reisen
tar tid, i tillegg vanker det
mange andre småoppdrag
fra ymse hold, ikke minst
budbringing
til
og fra
ambassader
i forbindelse med visumsøknader.
Sekk på sekk
Det er anselige postmengder
som går gjennom NORBATT-posten.
En vanlig
dag ankommer sju sekker
hovedpostterm.inalen
i Tel
Aviv, en til Naqoura, en til
Tibnine og resten til bataljonen.
Gås gjennom og
sorteres på terminalen, eller
i bilen på vei til Akko, hvor
bil fra hovedkvarteret henter sin og verksted kom paniets del. Fra NORMANTCOY venter bil på retur til
Naqoura, og disse to stedene
har dermed posten vel så
snart som bataljonen. Brev
til ambassaden i Beirut og
NRKs korrespondent samme sted går også gjennom
feltposten.
Og det er på

langtnær noen enveistrafikk,
det er også betydelige postmengder som går andre
veien, mellom 20 og 25
kilo brevpost tre ganger i
uka finner veien fra Libanon.
Rask service
F em ganger i uka går posten
fra Oslo til Tel Aviv, fire
ganger i uka, noen ganger
oftere, avhengig av leilighetsskyss,
får< vi den.
Ikke bare er servicen god,
billig er den også. Vanlig
brevpost opp til ti gram
går gratis, og for den flittige
brev- eller kort-skriver er
det penger å spare på det,
som portotakstene har satt
seg høyere og høyere mål
med tiden. For filatelister
kan feltpoststemplet
med
FN-bataljonen på også være
av interesse - som forøvrig
forefinnes i variantene en,
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Posten skal fram. Fra venstre ass
postmester fenrik Henriksen og
postmester kaptein Rømen.

to eller tre stjerners, uten at
det indikerer noen forskjellsbehandling av den aktuelle
forsendelse.
UNIFIL fristempel tilkommer hva som
går ufrankert.
Lokale tjenester
Den lokale posttjenesten
har, ikke overraskende etter
års krig, falt i stor grad sammen, og det norske postkontoret i Ebel es Saqi låner
også sivilbefolkningen sine
tjenester.
Mangt et brev
går og fra venner og slektninger rundt om i verden,
ikke minst til Gulfstatene,
hvor mange libanesere arbeider. Alt via feltpostnummer hundre i Norge.
Invasjonen
Oppstandelse skapte postbilen den gang man hadde
begynt å bruke Tel Aviv
framfor
Beirut,
forteller
M unkvold.
På Beirut flyplass hadde man aven eller
annen grunn fått lov til å
kjøre inn på landingsstripen
og etter flyet umiddelbart
etter landing, for å få posten
så raskt som mulig. Da man
introduserte denne teknikken på Ben GurioO" uten
noen foranledigende
videreverdigheter,
kunne
det
annet ende enn med fullt
oppbud av uniformer og

blålys? Det var den dagen
man forsøkte det systemet.
Selv etter invasjonen i -82
fungerte posttjenesten, minnes·. sjt. Munkvold,
bare
fem-seks dager etter selve
invasjonen.
Rett nok ble
en forsendelse liggende på
flyplassen i Beirut i noe over
en måned, men den var
intakt, med unntak av et
par knuste briller. Og den _
første hjemsendeIsen etter
invasjonen var aven
slik
karakter at en danske ville
kalle den et bjerg - hele ni
sekker hadde gutta klart å
produsere nede i gaupene.
Og for den som har lurt
lurt på å sende hjem billig
sprit: Det er lov, men det
verken lønner seg eller er
særlig hensiktsmessig.
Alle
avgifter må betales, og Vinmonopolet må søkes om
importtillatelse.
Da er det
enklere med etter barberingsvann, der går alkoholen inn
tollfritt.
Foreslår sjt.
Alf Cato
Munkvold,
som med sin
tredje kontingent til tross
har søkt rekap.
Og som
etter endt Libanon-tjeneste
har tenkt å søke seg til
Svalbard. For liksom å ha
fått med seg ytterpunktene.
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