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For et halvt hundre & siden
ble det skrevet en roman som
heter "1984". Den ble av
naturlige grunner trukket frem
i lyset for et par i r siden. Vi
som leste den for en del i r
siden, ble nok litt skremt av de
perspektiver som den trakk
frem. Det verste var vel de
muligheter som myndighetene
hadde ti1 g se inn i hvert hje-m,
og kontrollere hva alle mennesker gjorde, ti1 en hver tid.
Vi normenn er glade i virt
privatliv, og vi liker'.ikke i bli
kontrollert ti1 enhver tid. Vi
har da egsi lover som beskytter privatlivets fred. Ingen av
oss onsker i rokke ved disse,
- tvert imot - enkeltmennesket m i fungere uten tvang
og kontroll.

hverandre.
Dette
skaper
mistenksomhet og avstand,
noe som gjor det vanskeligere
i leve.

Vi lever i et land hvor mennesker vokter pihverandre.
Skremmeskuddene varsler at
'jeg har sett deg' og jeg lar deg
ikke fg gjbre som du vil.

Det er blitt meg fortalt, at
en afrikansk stamme hilser
hverandre med ordene: "Jeg
ser deg!" Jeg synes det er en
god hilsen. Vi trenger hverandre som mennesker. Vi trenger
g vite at det er noen som vet
om oss. Vi lever tett innpi
hverandre. Det er lett g bruke
albuene for i skubbe seg forbi

Det er to miter - minst i interessere seg for menn:sker
pi.Den ene viser seg pa den
mgten at mennesker onsker i
kontrollere

og

utnytte

Jeg kom en gang flyttende
fra en landsdel ti1 en annen.
Jeg dnsket kontakt, og
oppsokte en forening som
skulle passe for meg. Jeg kom
inn og stilte meg ved doren.
Det var 30-40 menn der inne.
De sto i grupper og pratet med
hverandre. lngen s i meg, bortsett fra Cn, som kom og
hilste, spurte hvem jeg var og
inviterte meg ti1 i sitte ned ved
et bord. ! lopet av kvelden
folte jeg meg virkelig hjemme.
Hvordan hadde det g8tt hvis
ikke denne ene, an eldre
mann, hadde sett meg?

hverandre.
Det er mye
triveligere n i vi ser hverandre.
Det er like viktig i samtale

I
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med orene som mea munne
Vidar Vik, Feltpre

Deffeer lag nr. I "Cheeba group.
med litt juleknark s o n de delfe u
ti1 ungene i julen. (Bafaljons
tannlenen
- var ike t a f fmed o i r i ,
da innkjdpene ble giort.)
AN forsvant i ldpet av meget kor
rid. Bide kjdrlighef p i pinne
Twix, fyggegumm: og meget me1
og de unge safte sforprispi ufdel
ingen, blir det meldt.
P i bildet ser vi: Lors Otto Roude
Sven Arild Olsen, sfeinar ~ i l a n d
Sigue Malmo, tor Muran, Per Ou
Misund or Edvind Salo.

.Forsvarets veier er
finurlige, slir g i r d Kjetil
~ o r 8 sfast. I i r afeirern han
sin tredje julaften p8 vakt.
- Fdrste julevakten hadde

jeg p i Haslemoen i 1983. Jeg
trodde det skulle vFre min
siste, men siden den gang har
det g8tt slag i slag. I 1984 sto
jeg p i vakt her i Saqi, utenfor

hos obersten, og n i , i 1985, men hiper i det lengste at jeg
stir jeg forsyne meg p i vakt slipper i st8 p i vakt julaften
igjen p i taket pitransporten i '1986 ogsi, fordet har jeg liten
Saqi.
lyst
til,
sier
julevaktJeg har tenkt $ sdke rekap, soesialisten Bord Kietil ~ o r t .
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Fra Julegudsljenesten.

I

Norsk arabisk gudsfjenesre i Sf. Ceorges kirken 29

Wirnlfmjuknriddagor.
Teksl: Vidar Vik
Foro: Oystein Johnsen

'''..:

Julaften opprandt med
strilende sol, og alt s i lyst ut.
Men da det tyknet ti1 utover
dagen, og regnet begynte 8
:stri)mme ned, st& det ikke ti1 8
nekte at hjemlengselen gjorde
:seg gjeldende.
I Kjdkkerisjefen,
fenrik
~:Holtskog, utsatte sin jule.:leavefor i se etter at kjdkkentjenesten gikk sin gang. ' eg det
gjorde den, bide for og etter
I kjdkkensjefens
,,,ise,
j Julegrdt ved lunsjtid, med
mandler og premier,
julaften, var forste post pa
programmet.
St. Georges kirke i Tibnine
; var stedet for julaftensgudstijenesten. Regnvaeret fikk noen
ti1 i ndle med avmarsjen. Det

satt opp buss i siste
iiyeblikk, s i allesom var klare
kom av girde. En stor forventningsfull flokk libanesere var
allerede samlet i kirken, Selv
om det var en vanlig norsk
familiegudstjeneste, s!i var det
tydelige tegn
at de gledet
seg sammen med oss.
Da vi kom tilbake ti1 Camp
fenr.
Scor~ion, ringte
Holtskog jula inm, p i vir
kirkeklokke. Snart samlet vi
OSS ved middagsbordet, med
rikelig med norsk julemat.
Etter kaffen var det gang
rundt juletreet. Der gjorde
Spcsen en stor innsats ved %
fore an. Julenissene VaF innom
matsalen, den ene (Lt hjesdal)
p i ruggen av et esel. Eselet var

. ble

;

pi

sta, som et esel skal vaere, men Den ble forrettet av de irske
prestene, men vir egen
oppfdrte seg ellers pent.
feltprest, maj Vik, deltok med
Etter juletregangen var det skriftlesning pi engelsk.
samling Gran Bar,
for Kirken var full av irer,
anledningen var utvidet, ved at libanesere og normenn, som
ddra TV-stua var bet.
Det hadde en helt spesiell optrangt, men ikke trangere plevelse av julenatt.
enn at julenissene (Lt Ass og
~
~ gikk medl forsk- ~
Lt Gjesdal) fikk lass med sitt jellige sendinger
esel. Pi forhind hadde
Scorpion, b1.a. gjettekonkurkjdpt inn en gave ti1 3-4 dollar. ranse og radiobingo. Pli.
I tillegg ti1 gaven fra fredag var de ogsi adskillig.
forsvarsministeren, en bok fra
campen.
"Ungdom I oppdrag", fikk
En ny begivenhet fant sted
alle en gave innkdpt av en
soldat.

den
29. Det
desember
i St.
Georges.
var en norskArrangementet i Gran Bar arabisk gudstjeneste . etter
d6de langsomt ut, men det Norbat-monster.
Det var
samlet seg vel 20 soldater ti1 spesielt hyggelig i hdre
midnattsmesse i St. Georges. arabiske julesanger.

(1

Dessert i befolsmessen: Sandstrbm, Skjerve, Puschmann, T ~ m m e r ; ~Ingebrethsen,
,
Ingebrigtsen og Jacobsen

Ribben var god: Sandstrbm. Fagerhaug, Sundli, R. Jacobsen, Jacobsen, Puschmann, 6ystese. Ingebrigtsen og Winther.
6
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Der ble en minnerik og fin
julaften i Rachaiya. I messen
rar langbordet dekket og
pyntet etter alle kunstens
regler, og
kompanisjefen
Harald Valved dnsket velkommen ti1 bords og leste
juleevangeliet .
Kjokkenseksjonen

hadde

lag1 ned et fantastisk arbeide,

Illen s i ble resultetet der etter.
Det ble servert ribbe, pinnekjiilt, svisker, polser surkil og
nlye mer, og det var rikelig
anledning ti1 f i lagt piseg
lloen kilo.

z

Etter rniddag var del saml-

ing i befalsrnessen, hvor det
ble servert kaffe, desser og
julekaker.
For de fleste tilstedevrerende
var det forste jul i et fremed
land. Det var nok heller ikke
ti1 legge skjul pz at hele sitluasjonen kanskje fdltes l i t t
paradoksal. Der sat1 vi som
soldater med vipen. S i langt
hjemmenfra og s i n z r m e alle
de bibelhistoriske stedene man
liadde lest og lrert om.. .
Men mest gikk tankene
nord-over lil Norge. Til
familie og venner. Det ble en
fin julaflen i felten son] vi alle
kornmer ti1 i l~uskc.

Puschman nyler mafen

Folklore i Rachaiya

Ti1 bords: Hugen: Larshus, Jucobsen og ~ r O n & .

L

I anledfling julen ble mange solduleh og befal inviter1 lil
selskapeligheler has sivilbefolknungen. Her de! fenrik Kim Andre
HOyvik og major Harold Valved som represenlerer, og svinger seg i
dansen i Rachaiya.
7

MED HILSEN KP.B

I anledning julen, har bef4.
og soldater i Norbatt Xlll ha
sivilbefolkningen i omride
arrangementer har funnet s
i bataljonen. I k3mpani B,
der kronerulli;~gog tolv h
dre dollar rtlllet inn.
pengene
tle
det
k
ut ti1 alle skalene hvor ungene
kompaniec gir.
p i skr,len i Kfar Ha
var der stor glede da I
og karene fra <<Themou
platoon,) troppet opp me
store pappesker fulle med a
hva en skole trenger, o

/

0 ~ s t e i nElefsen oppleude i
ds. $
en
bemerkelsesverdig
julaften: 2.julaften i samme
4-1 1
HQ,
vaktbuen
i
Rachaiya. Vakten var fra
' 18.00-21 o g fra 03.00 06.00.
I

;
,

I

E

I

i,

,

:

I.

1

- Vakten
forlop som
vanlig, skjont tankene gikk
nok hjemover ti1 farnilie o g
venner og ti1 jule-torsken som
0
.
0
jeg ogsa I ar gikk glipp av,
forteller han.
- Men det er jo en opalvelse i feire julen her og, s i
nmmt
de
bibelhistoriske
stedene, ogsg har vi jodyktige
bolle-bakene kokker her i
Rachaiya som sorget for den
riktig gode julematen, forteller
ijystein Elefsen.

JULEMAT Pa ALLE FAT

Over-sjefs kokken p 8 4-13,
' ~ v e i n Vidar Hogen, kunne i
aller bestr norske julebesokstradisjon varte o p p med de
aller beste smorbrod, med det
aller beste j u l e ~ i l e g g d, a kompanisjefen, major Harald

Valved og ass. P I 0 kom p i
julebesok l.juledag.
Det hadde opplagt v=rt en
((annerledes jul)), men karene
kunne forsikkre at de hadde
hatt en alle tiders julaften. De

hadde
sunget
julesanger,
pyntet skikkelig opp i lokalet
og elite-kokkene Hayen og
Mylestad hadde tridd ti1 med
kjempe-julemat pialle fat, pi
et ellers nydelig pyntet
julebord. Alle mann hadde

selvfolgelig pi seg finstasen,
og u t p i kvelden ipnet man s i
pakkene man hadde f i t t , en
for en, s i at alle fikk del i det.
Stor lykke gjorde pakken ti1
lagforer Martinussen. Han
fikk en enkeltmannspakke.
9

Blotekaker og nyttflrsaften i Normaintcoy ,

- P i nyttirsaften var det
kj6retbyverkstedtroppen som
sto for kompani-aftenen.
Svein Gangis fra Spesen
debuterte som vokalist, og
gjorde stor lykke med "Mykje
lys og mykje varme", sammen
med Band Scorpion. Det var et
variert utvalg av selskapleker,

hvor de tre tilstedevaerende
darner var saerlig aktive, b1.a.
fikk de svinge seg i
dansekonkurranse.
Tr e
fungerende treppssjefer var
takknemlig
mil
for
blotkakekast. Kvelden ble
avsluttet med at Abelsen fra
Spesen ble beh6rig klippet of-

fentlig. "Inntekten" av klippingen, 80 dollar, ble overrakt
presten, for at han skulle formidle det videre ti1 et
humanitrert formh i Tibnine.
Nyttgrsnatt
fikk ekstra
dramatikk, ved at det gikk
bunkersalarm D; alvir. Tre

minutters stillhet ble gjennomfort i forbindelse med en
samling ved minnestotten
utenfor Hus 2. Jule- eg
nyttirsfeiringen fikk en vellykket avalutning rned "'
Busserulls"
Og
h
Gundersen, som hadde
vellvkket show i matsalpn
Tekst: Vi

Det seirende parer i dansekonkurransen: Fenr. Kavli og L I . Gjesdal.
10

4belsen, Kavli ox Slavdal spiser eplerfra vannfaf.

man jakken o g not solen pi
taket, mens man skuet ut over
de snodekte toppene pi Hermondfjellet. I etasjen under
arbeidet kokken p i spreng
med irets siste store miltid ...
Men stakkar kokken. En
forveksling funnet sted. P; en
eller annen finurlig m i t e
hadde grot-risen som det
skulle lages riskrem av
julaften, blit forvekslet med
mat-risen som skulle spises
sammen med kalkunen nyttirsaften. Resultatet ble ti1 kokkens store fortvilelse ikke helt
som planlagt, men ingen sure
miner av den grunn. Toast o g
kalkun, det var godt det.
Sjelden hadde s i man5
vgrt samlet i 4.12 HQ pie t ~
gang. Til o g med kompanis~ytt~rsaflen-formiddag
i Cheeba. Forand fra venstre: Svein Haavik. Jan Arild Olsen. Bak fra venstrei
jefen, major T o m Kristiansen
Arnstein Flatlandsmo. Erling Broen. Per Stein Johannessen, John Knutsen og Trond Jakabsen.
hadde i anledning dagen funnet veien o p p blant fjellene.
P; grunn av lokalitetene, ble
det spist i tre bordsettinger.
Tropsjef Tor Fredrik Moe onsket velkommen ti1 bords, og
det ble skilt for kongen.
Det ble en minnerik o g hyggelig nyttirsaften i Cheeba.
Spesielt skal kokken, Svein
Haavik berommes. Han hadde
lagt ned et fantastisk arbeide,
.og kunne varte o p p med den

forberedelsene ti1 irets siste

Kokken. Svein Haavik med
fast grep om kalkunfatet. Han
dirket opp med et fantastisk
miltid mat. Her om gilt av en

Den
fantastiske
bibelturen!
rI

- Ufravikelig patriot. Hygieneoffier Jon Rotrem slir fast at det er mulig

-

alem fra Oljebergc

.

n ville nok kjent,.L

.,en,

i lese Romsdals Budstikke

-

,

i Dodehaver

han som red inn ti1 byen denne veien i &ken

for snart 2000

& srden.

IE

f
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- Den storste opplevelsen
etter vi kom ti1 Midtosten. Det
, er omkvedet etter bibelturen ti1
lsreal i midten av januar. Det
var den tredje i rekken for
feltpresten, major Kvalheim.
Han skal i alt avvikle ti turer
med soldater ti1 "det helline
, land" og rundt 300 nordmenn
fir tilbud om i vzre med. Og
har du ikke meldt deg p i - g8
gjbr det!
Steder som de fleste av oss
bare forbinder med..timer i
bibelhistorie p i folkeskolen
fikk straks et ennet innhold.
Jul, phke, pinse ble ti1 noe
mer enn etterlengtede fridager
og datoer pi kalenderen Skjont - bibeltur er vel egentlig
en feil betegnelse. For den tredager lange reisen inneholder
mer enn kristen historie. Vi
badet i DOdebavet, besteg (ti1
fots!) fjellborgen Masada,
besOkte Holocaustmuseet i
Jerusalem, fikk et raskt inntrykk av natteliv i "den hellige
by" og tro det eller ei - slappet av.
Kort sagt er turen en sam-

menPresset k u l t u r ~ a k k emed
mYe av det Israel bar 8 tilby av
severdigheter.
- Jeg er OPPtatt av at turen
ikke bare skal v=re en
sightseeing ti1 steder som
betyr noe for den kristne tro,
men like mye at den skal gi oss
en bakgrunn for i forst; Israel
og israelerne som land og
folkegruppe, sier feltprest
Kvalheim, Jeg ser det ogsi
som viktig at vi reiser gjennom
omrider som Israel har okkupert. Og at vi f8r et inntrykk
av den arabiske tradisjonen i
f.eks. Jerusalem.

soldater og det eneste problemet m k t e vzre at vi ikke
kunne bli i to uker. Likevel om noen skulle ha problemer
med i fordoye de mange inntrykkene skulle vel det meste
rette pi seg n i r de mange

tusen bildene som ble tatt
kommer
tilbake
fra
laboratoriet. Uansett- mange
kan nok slutte seg ti1 han som
oppsummerte turen
denne
,iten: Historien blir aldri det
samme etter dette!

Og ikke var han snauere enn
at vi ble tatt med p i magedans
De av oss som slu ti1 pi
tilbudet om et israelsk
folkloreshow siste kvelden i
Jerusalem ble ikke skuffet og
selv om basarene var stengt pi
grunn av uroligheter, ble det
likevel tid ti1 souvenirshopping.
Bibelturenes
mangeirige
historie har skreddersydd et
program for nyfikne norske

- Men vi gikk opp! Kabelheisen fil fjelborgen Masada s f o p.g.0.

- Intet a" si pa" fannstillingen, menfe fannlege Jon

Toverud

reparasjoner, men def stopper ikke ass. Forfra: Jan O f l o Kvalheim,
Magne van Riesen, Gunnar Tveifen, Jbrn BjerkvoN.
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- God Jul og God1 Nyttir, med
hilsen fra obersf Friis og Norbatt
XVI, sa velferdsass. Holtet, 4
han overleverte ef vaskeekte nor
ski julefre ti1 major Kaida
Baruch, som er israelsk sjef
Mefullaomridef. Juletreef b6
ogsi pyntet etfer alle kunsfen.
regler med norskeflagg og sijern,
i toppen. Majoren ble megef glai
for treet som ble gitt ham son
takk for godt samarbeide i i r e
som var.

P: bildef ser v,i b1.a. Lf.Arnt
Holtet og major Kaidar Baruct
(1.h.).

- Hva sier Presfen!

I

I SGndags-dart i Kfar Haman

S~ndagden 1 . Januar var en slrzlende vakker dag. I-offen og oss. P I 0 v a r p i besok i Kfar Haman, og efrer i ha g~",. lid innhugg i I , troppens kaffe- og malbeholdning, ble der mosjonert med et parfi dart pitaker, ti1 ronene av b1.a. "Sangen om Elin" og andre norske trekkspililoner, besorgef av radio Norbalf.
(A1 laget fro Saqi m i t t e melde tap1 for karene fra 3. troppen, skylfes nok der litt uvanle tynne IuJflagef i hoyden...)

P: bildet: John Muhre (l.v.), Ernsf Larsen, Sfin Amli, I-offen, ka~r.JohsBorlaua, fenr.Kas~ersenoa fenr. Rein.

Julegaver: Her er det Nils Olav Gjone (t.v.) og Truls Iversen med julegaverjra "mamma Norbatt"
Alana Belsky.
16

Siden FN-styrken i Libanon
ble opprettet for snart itte i r
siden, har ekteparet Aiana og
Bialik Belsky som driver
Hotell Arazim i den Israelske
grensebyen
Metulla,
tatt
moderlig hind om flere tusen
FN-soldater.
Arazim-hotellet er p i man]
miter blitt en institusjon fi
mangen og ekteparet Belsl
vet ikke hva godt de skal gjtire
for oss.
Ifolge vertinnen ble grunnlaget for vennskapet lagt etter den israelske invasjonen i
Stir-Libanon i mars 1978.
Mens FN-soldatene da ble
trakasert av de fleste partene,
fikk de srerbehandling hos
ekteparet Belsky. Som da
grenseovergangen ble stengt i
flere dager og det hopet seg
opp med norske soldater som
skulle inn i Libanon. Det var
midt i turistsesongen, og
hotellet var fullt av israelske
gjester. Vertskapet fant ingen
annen r i d enn 8 flytte ut
israelerne og skaffe dem rom
pi andre hoteller, dermed
kunne nordmennene flpte
in.
P; Hotell Arazim blir det
heller aldri notert n& nordmenn forsyner seg med forfriskninger i resepsjonsbaren.
Det er selvbetjening, og
soldatene holder selv regnskap
med hva som blir fortrert. De norske soldatene har alltid
gjort skikkelig opp for seg,
sier Aiana.
Som takk for den ekstra
omtanken ekteparet viser, har
de mottatt s i mange gaver at
resepsjonen pidet nerrneste
ligner en middelstor norsk
suvenirbutikk. Der finnes
bide troll fra Dovre og
vimpler fra Kirkenes ...
En annen tradisjon tro, s i
ble det i julen gjort storbakst
p i hotellet, og MP-jeepen ti1
karene p i bildet ble fylt skikkelig opp med bide kaker og
edle driper, ti1 behag for
soldater i Norbatt XUI.

I

II

TANNLEGEBESOK TIL
SKOLENE I NORBATT A 0

- Vi besoker alle skolene i Norbatr AO, sier fannlegen kapl.
- Dette var rart! P:
skolebesdk med pistol og gru.
Meget uvant, fastslir bataljonstannlegen
kapt.
Jan
Toverud og tannlegeassistenl
Wenche Nilsen d a de avlegger
I'orste besdk p i skolen i Saqi,
og derved gjenopptar tradisjonen i Norbatt X l l l o g XV,
nemlig: Tannlegebesok p i alle
skolene i Norbatt AO, for der
ved i prove i rette litt piden
nieget d2rlige tannhelsen blant
barna.
- Her er svrert rikelig med
bide Kariuser o g Baktuser, for
i si det meget pent, men jeg
synes nesten vi f i r prove i
gjdre hva vi kan, selv o m det vi
gjdr bare er en dr&e i havet,

Toverud og tannlegeass. Werche Nilsen.

sier Toverud. Med seg har de
pappesker med tannborster i
alle regnbuens farger, fluortannkrem i rikelige mengder.
en posters med snit1 av Ire
digre tenner o g en gedigen tanngard med der ti1 horende
tannboste. Det er Humankonliteen som har stilt midler
ti1 ridighet, og materiellet vi
deler ut
skolene har vi kjiipt
nied oss fra Norge. forteller
de.
- Vi prover i I z r e ungene
litt elenientzr munnhygene og
forklare dem virkningen av
sotsakrr !$
tennene.
i
- Boreing i tenner og tanntrekking
blir det o g s i en he1 del av, men
tiden her nede er knapp og
ungene mange.

Bataljonstannlegen, kapl. Jan Toverud lrerer fdrsteklassingene i Saqi
munnhygene.
17

A V PIO, Kapf Grimstad

Det syntes i utgangspunktet
idC.
?A \ere med bataljonssjef
forjulsturen rundt i AO. Mye
godt reportasjestoff, sannsynligvis. P 8 bitte-julaften 1;'
alt tilrette for en fin tur via
Hebbariye ti1 Cheeba, over 4-7
Bravo, 4-14 og tilslutt3iddag
i 4-13,
Prest stilte, selvasagt, medbrakt bibel uten plastomslag.
Det skulle vise seg ;bli et problem. PA, loytnant Bones var
ogs% rned. Mer om det siden.
Sambandsmann Asle Nakken
og gevzrmann Tore Brandt
Olsen i Stabstroppen var
utkommandert som frivillige.

;v z r e en god

Det s8. s; bra ut fra
morgenen. Litt dis, men ellers
bra. Og skulle det komme en
skur, kunne vi vel alltids tile
litt lett Libanonregn. En grov
feilvurdering, viste det seg.
~~t holdt noen hundre
meter o p p i Hebbariye-dalen.
og i lopet
M~~ sg kom
av sekunder var v;r lille avdel.
ing forandret fra 8 v;ere en
juleoppstemt,
gjeng til
;bli en taus en blanding av
lofotfiskere og arbeidere
Dalen-Portland
fabrikk.

,,;

- Kladdefdre, sa han som
fortsatt hadde humoret i
behold, - Her m i det smores
om. lngen lo.

Omsider inntok vi Cheeba
rned
duknakketheten
kornpensert av tjukke lag med
lim under beina. Fremdelse
hadde noen varmen i kroppen.
ogs8 varmet vel Kvalheims
juleandakt i 4-7-Alfa lagsleir.
Medbrakt
stearinlys
og

Stemningsjuleevangeliet.
fullt. C o d e tanker gikk o g s i
hjem ti1 familien ti1 Helge
Bjerga i Cheeba-gruppen som
hadde sendt kransekake ti1
Libanon. Og selvsagt ti1 Helge
for ;spandere av de dyrbare
smulene.
Deretter var det meste vitt.
Og det var en mager trost at
gjengen som 1; i knappetelt i
Ost-dalen uten liggeunderlag
eller sovepose, nok hadde det
verre enn oss.
Fra
en
blanding
av
syndefloden o g Niagara gikk
det over i lett sludd o p p mot
4-14. Den orntalte ldytnanten,
heretter kalt Indian Bush,
kunne hatt det bedre. Felther~-

8

I

- vile, slitne, men lykkelige ankom vi Cheeba. Men det skulie bli vitere...
ren i regnjakka gjorde sitt for 4-14 ti1 lngolf turde

8 puste.

2 holde motet qppe, men lite
nyttet det. 4-14 som var
forberedt p;
et trivelig
julebesok ble raskt forandret
ti1 noe i nzrheten av en
forstehjelpsstasjon
for
nodlidende. Og selv o m det
luktet vst bikkje i det trange
rommet, vannet rant gjennom
taket o g den godt tilbPredte
kjeksen var blitt seig av
fuktighet har noen av oss
neppe
vzrt
niermere
paradiset.

N; endte alt godt. Med middag p8 4-13 lagsleir kom stemmingen seg atskillig. Men dersom noen skyfri dag ser en
mann bevege seg rundt i Saqi
ifort regntdyet som alltid
heretter er i beredskap, vet
dere n; hvem det dreier seg
om.

Og ikke er dette skrevet for
oss i v i r egen gjorme,
men for ;sende noen varme
hilsner ti1 de av oss som ikke ti1
S; ble d a ogs; sjokket desto daglig sitter p8 kontor, men
storre d a vi skulle legge som g i r
patrulje i allslags
bevege seg v z r .
avgirde ti1 4-13.
utendors ble som 8 bade i
Barentshavet i januar. Det
Vel overstztt!
~ i k kfem minutter fra ddra pi

;sole

f

FA. Ioymant Ingolf Bones med I$ntefier p i 4-14, Kunne vmrf

varme,'e.
-

Vi ble best i dobbel! Det var
Stenersen (1tr.KP.A) og Anh e s e n (1tr.KP.B) som gikk av
med seieren i dobbel i UNIFIL
mesterskapet i bordtennis i
Naqoura.
De to spilte en fantastisk
kamp mot favorittene fra
Ghanbatt som i forste delen av
kampen tok ledelsen med 2-0.
Men takket v;ere en fantastisk
vilje ti1 ikke 8 gi OPP, klarte
Stenersen og Andresen og ta
hele initiativet i kampens annen halvdel, og snu resultatet
ti1 seier 3-2.
Norge stilte med t o lag som
mattes i cemifinalen, men
Puschmann ( H Q KP.B) g'
Wang (Pi.tr.) mitte dessverre
gi taPt i kampen am bransjemedaljen, og havnet p i en
4.plass.

I klassen asingel,, stilte vi
med fire
F ~ ~h~~
~ ~
(Itr. KP.B) og Wang spilte seg
like
kvartfinalen. mens
i t . ~ i l s e n ble sl;tt ut i forste
runde. Det tiltross for knall
hard trening i tynn fjellluft i
kfar Haman,
~~

~

~

~

~

Stenersen trakk mesteren
fra Ghanbatt, 1 annen runde
tapte ban med siffrene 21-18
heqte
.-21-19.
-. ... net
- .. var
..~det
. .~
...~.
resultatet som noen oppn;dde

.,

mot UNIFIL mesteren,
- E, fantastisk gjeng med
fine karer, sier
kapt.
Johs Borlaug. - Bide bataljonen og N~~~~ hadde her
noen
fine
ambassadijrer,
understreker ban.

Bordtennisspillere fra
Hamon: Even Sfenersen, K a i - H m l d
Wang, If.Kjeti1 Aalstad Nilsen, Oskar Puschmann, I-offen, kapt.
Johs Borlaug og fenr. Torbjorn Thue.

- Ikke d$rlig med kransekake fra Sfavanger p$ 4-7 lagsleir

.

De kunne nok ha tenkt seg i
feire inngangen pi det nye
%et, men n& forst galt skulle
vzre Ute, tok de fleste situasjonen med humor og s i
alarmen som en god ovelse.
KI. seks p i morgene forste
nyttirsdag slo det nemlig inn5-6 granater midt i Tib'nine
sentrum. Og loytnant Aas som
var daghavende var ikke sen
om i sli alarm og f i alle ut av
sengene og over i bunkersen.
Tatt i betraktning tidspunktet
og at det ikke var mange
timene siden de siste hadde
avsluttet nyttirsfeiringen, gikk
det stort sett griet, men det
vakte nok endel munterhet at
en av soldatene forvekslet
alarmen med stillingsalarm og
I; alene i stillingen sin inntil
han oppdaget, at noe var feil.

Kaptein Jon Mon i Normaintcoy peker ut innslagenefor to av granatene som bleskuft mot Tibninefra
en DFF-stilling fOrste nytfirsdag.

Pitoppsjef,
IOymanf
Jakob
Wiersdalen med er av funnene fra
vipenbeslaget i Habbariye 14.
desember. Den rekylfre kanonen
har befegnelsen RPG - 7 og ble
funnet sammen med 4 M-72, to
AK-47.
En
kalasjnikover
stridsvognsmine og en de skudd
og sprengstoff. .Det meste av
beslaget er fortsatf p i utstilling i
20
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I[(T-54,STRIDSVOGN STOPPET

Humanitaervirksomheten
seiler i smulere farvann. etler
at en del tidligerc prosjekter
har gitt noe blande~resulrat.
Vi akter
vri litt p i sakcn.
Samarbeidet og kontakten
med lokale myndighelen og
grupper er naer og god.
Som selvstendig avdeling innen UNIFIL foler kom~aniet
som tidligere kontignet' at vi
blir litt glemt, og ofteidentifisert me* NORBATT. I a;
mate synes pressekontakten ti1
Norge virke svaert dirlig. At
dette blad kommer i bedre
balanse regner vi med.
Alkohol fremstilles..hjemme
som et hovedproblem. Et stygt
rykte
ha pa seg. Selv om
grunnlaget
kan
vaere
varierende m i det tas alvorlig.
Innen NMC har det ikke vaert
noe stort problem. Ett er klart,
de fra NMC som opptr&
beruset i Libanon f& lett
gratis billett hjem. 1 tillegg ti1
et beredskapsmessig er dette et
menneskelig
problem.
Uheldige alkohol-vaner skal
ikke erverves i FN's tjeneste.

.

.

1
1
111

a

Etter en dray maned er inn- det er
trykket
trekke ut'tynne ut
UNIFIL uten at deter etablert
en
politisk
enighet mellom hovedland (les
Isreel og Syria med stbtter) Interne 'dre paktsavtaler" innen
er
Og bra, men
betyr i oyeblikket lite. Ti1 tross
for alle svakhetene, UNIFIL
bidrar ti1 en viss stabilitet og
optimisme.

a

Etter korte forhandlinger trekker DFF-stridsvognen seg tilbake uten at det kommer ti1 sammenstot.
(Foto: Steinor Nylund Johansen).
lKP.A)

KP.A, kjorte ut for ;stanse troppen kom ti1 stedet. Samstridsvognen, men den kjorte men med den tredje PPK'en
over et steingjerde og inn i en fikk de stanset stridsvognen
olivenlund i forsdket p i ; ved krysset ti1 KP.A dalen. To
biler med IDF-personell kom
komme seg forbi.
ogs; ti1 stedet. Sjef KP.A, maUN-PPK
avfyrte
to jor Kristiansen var p; stedet,
varselskudd med 12.7 mitral- og stridsvognen returnerte ti1
josen,>men stridsvognen klarte DFF-huset
etter
korte
4-3 utrykning fra KP.A og likevel
komme seg forbi. forhand1inger;uten at det kom
4-5 utrykning (PPK) ogsi TRULS utrykning fra mek. ti1 alvorlig sammenstbt.

Torsdag 2.januar k1.14.00
kjorte en T-54 stridsvogn med
DFF-personell ut fra DFFhuset i Kaukaba. De fortsatte
siirover hovedveien og tok av
ved NEPBATT-krysset forbi
4-25 CP, hvor de kjbrte over
en tonne,

a

Det som vil f6lge ved en
eventuell snarlig uttrekking
skal ikke beskrives her. 1986 er
FN's freds%. MLte det bli det
ogsa for Libanon.
Vi skal gi virt lille bidrag.

*
*

Oberstloymant H. Luldal

DFF-stridsvognen er stanset og major Kristiansen forhandler med IDFsom kommer ti/. (Foto: Steinar
Nylund Johansen).
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forbedret vir effektivitet,
fleksibilitet og reaksjonsevne.
Profesjonell holdning og
fasthet har viert vist i an rekke
situasjoner. Det sosiale miljo
som skapes gjennom velferds-,
idretts- og andre tilbud er
meget positivt. .
Dessverre har det ogsi vist
seg i NORBATT XVI at opptreden p i permisjoner i Israel
ikke altitd har viert som det
s6mmer seg. Dumheter som
den enkelte mitte gjdre pisin
fritid er generelt en privatsak,
men i v&t tilfelle, f i r det
konsekvenser for oss alle. Derfor, skjerp dere karer, ta med
dere stilen fra eget A 0 ogsi
utenfor.
Fortsatt lykke til.

Fra Blaff:Marten Pedersen (1.v.). Roy Jonny Stark, Ole Froseth, Tor Larsen, Terje Merhi og Odd
Hegreberg. Bak: Ola Christensen.

- Et flott tiltak dette med
((velferdsbussen>), sier Heggen, Rim01 og oien ved 4-25
lagsleir. - Det er ikke alltid
like lett i komme seg ti1 Saqi
for g fii lint seg en bok, selv
om vi holder hus ganske naer,
forteller de.
Det var 1t.Ame Holtet og
Ola Christensen som kom p i
forste nvelferdsbuss)) -besBket

med jeepen full av )oker og for stramt. Vi utvider derfor
~ i d e o k a s s e ~til~utlan.
e~
med en dag, ti1 tre. p i den
- ~ividt vi vet, er dette miten f i r vi mer tid pihver
f h t e gang i Norbatts historic enkelt plass. Tanken er at vi
at velferden prdver seg med et skal viere behjelpelig ogsimed
tiltak som dette. Planen var i velferdssaker av annen karrekke over de
~ossis-rakter,
for
eksempel
jonene i lopet av to dagers tid sosialsaker og utdanning,
pr.uke, men
i ha pr~vek-forteller de to velferdjort opplegget noen ganger, sassistentene.
bar vi funnet at det nok blir

Veljerden P; fOrste stopp i 4-25 lagsleir. Lf.Arne Holfef(1.v.). TorbjOrn Hegge. Perter Krisfian Rimal.
velferdsm Ola Christensen og Oiaf-Johan bien.

\

'

Moder Norges utstrakte arm
i Libanon, chargk d'affaires
ved ambassaden i Beirut, Odd
Wibe foretok sin siste embetshandling i FN-styrken (i alle
fall pi en stund) da han
besokte oss i midten av januar.
Wibe har hatt ansvaret for
arbeidet i ambassaden i Beirut
i et i r , men skal n3 ti1 Norge
som byr8sjef i et nyopprettet
kontor
for
menneskerettighetssporsmil. Under sitt
besok fikk han tid t i l p e r enn
iha samtaler med bataljonsog
kompaniledelse om situasjonen i omridet virt. Som
F.eks her ved 4-22 CP som var
1 i ferd med i utbygge stillingen
da Wibe kom innom.

Iplarkende regnver arrangerfe I-offen forleden gatelip i Saqi. Vreref t i / fross, def manglef ikkep8 /Ope-glade deltakere. Fro store deler av A 0
kom det sprekinger for 8 delta.
Men def var karene fra 1.fropp KP.A. som stakk avg;rde medpokalen som var satf opp i anlednmgen. Her ser vi: Hauke/and,Jensen, fenr.
hre, Aune, Hegge og Mellum.
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Nesten pa" veien igien. Del gikk heldigvis bra denne gangen, men det
kunne ha ga"tt mye vmrre.
Denne m-6 lastebilen skled ur av veien og ble sta"ende truende nmr
vippepunktet med fare for oD rulle ned en stor skrining.
Heldigvis var sjJfdren s$ fornuftig at han rilkalte hjelp fro bergingsvogn, istedef for ;prove a" flytfe bilen selv.
Gufte pa" bergingesvognen ga ogsa" ulfrykk for at def er bedre a"
tilkalle hjelp ti ganger for mye enn en gang for lite.
Vr H A R I K K E RAD TIL A TAPE N O E N VOGNER $ tikall hjelp
hvis du er I tvil. (Tekst og fofo: Hugo Bergsaker)

Jostein larsen og Harald Hagen med horn, boller og bred som de har
bakt. Da bildet ble tuft manglet dessverre overkokken. Rune
Sfenseim, Terje Person og Tor Arne Kaisen, som ogsi 6
framragende bakere.

De er allerede blitt beromte,
bollebakerne, i Rachaiya.
Over hele A 0 og like ti1
Beirut, g% det gjetord om
kokkene i ((Krukkebyen)) som
baker verdens beste boller ...
- Det er forresten ikke bare
boller vi baker, forteller Odd
Harald Hagen og Jostein Larshaug, som hadde kjokkenvakten da Blue Berets utsendte

var og provesmakte.
-Egentlig er det overkokken
Rune Stensheim som skal ha
zren av at vi kom i gang med
bakingen. Han tok nemlig
med seg bollebaker tradisjonen fra kontigent X V og
har lagt seg ti1 en fantastisk
m&e gjore tingene pi,som
han
har lzrt videre ti1 oss,
forteller super-bakerne Hagen
og Larshaug.

I

Merkelig nok ble ingen skadd da denne fysk-regirtrerte bilen med
israelskesoldater kolliderte med esko;te-M6'en ved Ef Tuibe i begynnelsen av januar. Nevnes bdr det ogsa af det ikke var mutig uten ved
naermere undersokelse a" se at M6, en hadde vmrt borti noe.

I

