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SAVIEM INN; NORBATT UT?
Dettelenge!harDetvi kunne
venta gjerne
p~ s~
være omkvedet for jubelen etter at forsvarsdepartementet
ga klarsignal for at Norbatt
skal
f~ anledning til ~ anskaffe tre franske pansrede
personellkj6ret6yer. I lange
tider har det vært et 6nske fra
bataljonen
~
f~
bedre
eskortekj6reWyer, men saken
gikk lenge i st~. Men s~ skjedde det. Forsvarskomiteen·
var p~ bes6k og de fleste ante
vel at det var noe i lufta da
komiteens talsmann i budsjettsp6rsm~1 uttalte
seg p~
pressekonferansen like etter
bes6ket. - Jeg vil si det s~
sterkt at det vil kunne lastes
oss om det skulle skje noe med
v~re soldater
som
har
bakgrunn i for d~rlige eskortekj6ret6yer, sa Rikard Oksvik.
Og de fleste nikket anerkjennende til replikken. S~ gikk
det heller ikke mange ukene
[(jr
meldingen
fra
departementet l~ p~ bordet til
NORCO.

Jubel i bataljonen og to av
saviemene fra Frenchbatt ble
sporenstreks
bestilt
til
demonstrasjon i forbindelse
medbes6ket
statssekretæren

Også statssekretæren

sa seg fornoyd

i
Utenriks-departementet,
Thorbj6rn
Fr6ysnes.
Statssekretæren ga sin tilslutning til hyllesten av PRK'ene,
men n~r det gjaldt Norbatts
framtid var tonen en annen: I 16pet av kort tid vil regjeringen be general-sekretæren i
FN om at Norge skal f~
avl6sning
sitt engasjement

i

med at Norbatt får nye eskortekjoretoy

som operativ
avdeling i
UNIFIL. Dvs. Norbatt 6nskes
ut. Det var i korthet innholdet
i uttales ene til journalistene
som fulgte med p~ reisen.

savis og kan f6lge utviklingen i'
denne saken fra dag til dag,
fra regjeringskriser til avl6sninger i forsvarsledelsen. For
her kan alt skje, ser det ut til.

Der st~r vi ved inngangen til
mai m~ned 1986. Og BIue
Berets lesere f~r ha oss unnskyldt at vi ikke er noen nyhet-

Men Saviem kommer. Det
er helt sant.

.;~

pa

at nordmennene
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snMrev
og
ulende
vinterstorm kjempet
de seg
fram. F~ret var særdeles tr~tt,
men kampglMen og f~lelsen
av ~ gj~re en innsats for
fedrelandet gjorde at de aldri
gav opp selv om oppdraget var
aldri s~ hasardi~st.
Inn p~ asfalten i kamuf1a~jedrakt, p~ ski, med pulk
p~montert mitralj~se. Den avtroppende irske generalen og
force commander
William
Callaghan satt ~penbar pris p~
det norske innslaget regissert
av operasjonsoffiseren i Norbatt. Innslaget var et av i alt ni
satt i scene av de nasjonale
kontingentene i UNIFIL for ~
gj~re stas p~ Callaghan. De
som var til stede p~ seremonien fikk se et show som kanskje mangler sidestykke i
UNIFILs historie. Syngende
fijiere i bastskj~rt,
franskmenn som rappelerte fra
helikopter i 50 meters Myde,
ghanesere som danset etter et
svingende «samba» orkester,
nepalesisk folkedans var bare
deler av innholdet.
Den norske vinter krigen ,
(hvor i all verden kom ideen
fra?) besto av sn~ i form av
r~yk
fra
Normaintcoys
007-bil, av lydeffekter fra
NRK's lydarkiv , aven skikkelig gapahuk
(riktignok
delvis i bambus) og ~tte nordmenn og kvinner med det
utstYret som skal til for en
skikkelig norsk vinterutmarsj .
«Military danee» sto det p~
programmet. Og han fant vel
ikke noe bedre uttrykk den
stakkars iren som skulle lage
utkastet. I alle fall dukket det
opp b~de trekkspill og gammaldans og «nogg~ att~t» til
Force Commander i form av
spekemat og norsk aquavit,
overrakt sammen med en

2

samekniv.
Det skal g~ lang tid f~r de
som var tilstede glemmer den
norske vinterkrigen i Naqoura
en
maidag
i
tretti
varmegrader.
Og la oss ta det med for
ordens
skyld:
Generall~ytnant William Callaghan
g~r av som sjef for UNIFIL
for ~ ta over som sjef for
UNTSO i Jerusalem. Han f~r
den finske generalen Gustav
Hågglund som sin arvtaker.
Offisielt overtar han l. juni.

Bilbomber og feilinformasjon
April opplevde Norbatt
sin mest alvorlige episode
sg langt i kontingenten. En bil
med en bombe antaklig kj~rt
aven
kvinne, eksploderte
utenfor DFF-huset i Kaukaba.
l tillegg til sjl1f~ren, ble et
menneske drept og sju sl1ret.
Fire av de skadde var DFFsoldater, En av de sivile
skadde var alvorlig sl1retog ble
sendt til sykehus i Marjayoun
med FN-ambulanse.
Samme dag ble det meldt fra
NRK-utenlandsprogrammet at
bilbomben gikk av i HasbaiyaJmrl1det. EN «SLA-offiser»
ble sitert og i f~lge ham var det
«pg det rene» at bombebilen
hadde passert tre norske sjekkunkter uten g ha blitt stoppet.
Norbatt
har
unders~kt
saken og funnet ut at kilden til
denne «informasjonen»
er
NTB som igjen har basert seg
pg telegram
fra Reuter.
Dagbladet har ogsl1 omtalt
saken pg grunnlag av NTBtelegrammet (se faksimile) Det
er ikke f~rste gang at denne
type meldinger har kommet til
Norge. I januar ble det i NRKlagsnytt meldt om at norske
styrker hadde ligget i en timelang
skuddveksling
med
Israelere innenfor
Norbatt
AO. Episoden gjorde at
Forsvarets Overkommando og
FDI/4 mgtte besvare svært
mange
telefoner
fra
bekymrede
pgr~rende
av
soldater i FN-styrken.
Norbatt har derfor i dette
tilfellet reagert ved g sende et
telegram til Norge der bataljonen ber om at FN-styrken
eller Forsvarets Overkommando blir kontaktet direkte fOr
det blir sendt ut meldinger
basert
pg
utenlandske
nyhetsbyrger. I brevet heter
det for ~vrig at det spesielt i
denne del av verden «finnes
svært mange versjoner av
virkeligheten og at planting av

Lokalavisjournalisten
David Kaboura var
tilstede like etter
eksplosjonen og tok
dette bildet.

informasjon ikke er noe ukjent fenomen. Det er sikkert
forstl1else for at denne type informasjon
kan
fg
konsekvenser for den holdning
den norske FN-styrken blir
m~tt med bgde hjemme og i
Libanon.»
Det blir ogsg pekt pg at
enhver med kjennskap til
forholdene i Norbatt vil vite at
det er tilnærmet fri ferdsel i en
korridor gjennom vgrt omrgde
og
at
det
ville
være
overveiende
sannsynlig
at
bilen hadde passert gjennom
denne.
Senere unders~kelser gjort
av bataljonen har vist at det
med sikkerhet kan sies at det
er dette som har skjedd.
Ikke slOrt jgjen av
bombebilen Koukaba.

i
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SVETTE, SLANGER OG
SKORPIONER

Drikk så det monner!

I

Norge erpr. vart
væsketap
dag 2vanlige
- 2,5
liter. I S~r-Libanon pa sommeren kan det bli mellom 5 og
6 liter. det er derfor nMvendig
a drikke a det virkelig monner
for a holde balansen i kroppen. I ren væske, vann, kaffe,
te, mineralvann etc. b~r en
drikke mellom 3 og fem liter.

med dette? Regulerer
kroppen slikt selv?

ikke

- Ikke nMvendigvis. Vi vet
jo alle at vi kan ga t~rste i
lengre peroioder uten a f~le
ubehag ved det. Men om sommeren i tildels ekstrem varme
er det viktigere enn noengang
a lytte til kroppen og drikke
nar man er t~rst. Ellers kan
Assisterende bataljonslege i det fa alvorlig konsekvenser.
Norbatt XVI, kaptein Jens Hvilke?
Grimstad ser svært alvorlig pa
behovet for a tilf~re kroppen
- For lite væske i kroppen
nok
væske
i
som- betyr ogsa mindre blodvolum
mermanedene. I Norbatt XVI og kroppen blir mer utsatt. I
har det ikke vært noe problem spesielle tilfeller kan det f~re
i den forbindelsen hittil, men til utt~rking som er en meget
som bataljonslege i XVII kom- alvorlig sak. Generelt vil den
mer han nok til a fa atskillig som drikkr. For lite f~le seg
mer a gj~re med dette. Men slapp og i visse tilfeller kunne
hvorfor er det sa viktig a mase besvime. Hva med erstatning

SKORPIONER

Vintertiden
tid nir erdeten fredelig
gjelder
slanger, skorpioner og insekter. Etterhvert som sommeren nærmer seg vil disse oke
i antall. Vi har allerede hatt
noen tilfeller av skorpionstikk
i bataljonen, og flere blir det
nok. Det kan derfor lære "pi
sin plass 3 minne om disse
krypdyrene og behandling om
noen skulle være s3 uheldig i
bli stukket eller bitt. Det
viktigste er imidlertid i huske
!l3 s· de eksisterer og ta
forholdsregler for 3 unng3 3
Iwm:ne p3 kant med dem.

P ALESTINIAN WIPER

for alt det saltet kroppen
mister? For oss som har vært i
Midtl>sterien stund og gradvis
har vent oss til varmen, er
dette ikke noe problem. Det er
nemlig slik at kroppen justerer
behovet
for
salt
etter
omgivelsene. Men for nye folk
til kontingent XVII er det nok
nMvendig g spise salttabletter
den fl>rste tiden. Etterhvert
greier det seg med g salte
maten litt ekstra.
Ellers legger Grimstad til at
de store fysiske anstrengelsene
I

bl>r legges til morgentimene
eller til ettermiddagen. Han
anbefaler ikke lange ll>psturer
midt pg dagen ngr sola er p~
det hOyeste. Og skal en ll>pef.
eks rundt «FalkhOyden» i
Norbatt, bl>r det arrangeres
med vannti[fl>rse] underveis.
Om maten er det ikke spesielt
mye ~ si, den er variert nok
som vi fgr den i avdelingene,
men alts~: Drikk mye! Det er
den kommende batljonslegens
r~d
til sommerens
FNsoldater.

---

Dette er den eneste farlige
slangen vi finner i omr~d~t.
Den kan bli endel stOrre enn
vfu- h oggorm og giften kan
være ubehagelig. Fargen kan
variere og slangen er vanskelig
~ se i terrenget. Som andre
slanger biter den fl>rstn&rman
kommer uforvarende p& den,
ellers stikker den av. Den har
fire «hoggtenner» som giften
sprl>ytes gjennom. Blir man
bitt, kan man se to par sm&
s~r. Ofte bll>r man fra sfu-ene..
Umiddelbart etter ser man
rMhet og hevelse rund sfu-ene.
Behandling:
Hensikten med behandlingen er i stOrst mulig grad ~
begrense effekten av giften.
Det er den generelle virkningen av giften i kroppen som
er farlig og ikke den lokale
reaksjonen rundt bittstedet.
Den som er blitt bitt skal derfor holde seg mest mulig i ro.
Den utsatte kroppsdelen heves
og det vil være fordelaktig &
kjl>le ned stikkstecj.et. Dermed
forsinkes
spredmngen
av
giften.
dersom
en
har
BETAPRED tabletter, skal en
ta 16 tabletter med en gang.
Pasienten transporteres s~ til
sykestuen og han/hun vil bli
observert dertil situasjonen er
avklart. Va~ligvis gfu- dette
greit, men enkelte kan f& en
meget alvorlig reaksjon.

Av skorpioner finnes det to
typer - den svarte og den
gJ,lle. Den gule er den sjeldne,
men ogs~ den farligste. En
skal være klar over at den gule
kan,,, være
meget" ml>rk,
nærmest svart. Stikket er
vanligvis ufarlig, men kan
være
meget
smertefullt.
Behandling:
Skorpionstikk fra den type
skorpioner vi finner i vårt
omr~de er ikke vesentlig
farligere enn1vepsestikk, men
enkelte reagerer allergisk p&
giften. Derfor anbefales &ta 8
BETAPRED tabletter. Folk
som reagerer kraftig p& insektstikk Mr ta 15 tabletter.
Det kan bli nl>vendig~ sprl>yte
lokalbedl>velse rundt stikket
for ~ lindre smertene. Nedkjl>ling vil ogs~ virke lindrende.
:Dersom den stukkede reagerer
fkraftig, Mr
vedkommende ino
. nlegges pa sykestua.
t-c

SKOLOPENDERSKORPION:
Det
larveliknenede,
tusenbenaktige
dyret
ser
farligere ut enn detegentlig.er.
Men det kan klore seg fast til
huden og være vanskelig ~ eg
vekk. Man bor derfor fl>rst
prl>veg helle bensin eller diesel
pg dyret!for g f~ det til ~
slippe. Prl>ver man ~ rive det
vekk, sitter oftest kll>rne igjen
og det ggr infeksjon i sgret.
Dersom man ikke ffu- ut hej
dyret,
oppsl>ker
man
sanitetsmann eller lege slik at
restene ka.n skra~i~v~lk~};ti!

N

ar
Norbatt
har
overtatt
i EblXVII
Es Saqi
markerer det samtidig pK
mange mKter et genrasjonsskifte i hundetroppen. I
IOpet av tiden fra juni 85 til
mai 86 har seks av hundene
mKttet bOte med livet. Og ved
kontingentskiftet er troppen
igjen fulltallig etter K ha slitt
med for fK firebente i nesten
hele Norbatt XVI.
- Det byr ikke pK særlige
omstillingsproblemer for bikkjene K komme til Libanon,
forteller gutta i troppen. Kanskje bortsett fra at de har
særlig tjukk pels og derfor er
ekstra utsatt for blod-sugere,
eller «skogbjOnn» pK godt
norsk. I IOpet av tiden vi var i
hundetroppen fikk ARRO,
nylig ankommet fra Norge,
plukket ut 10-15 insekter som
fra Kvære i maurstOrrelse var
blitt store som tegnestifter etter all blodsugingen.
Merkelig nok ser det ut til at
det bare er enkelte av hundene
som rammes av skogbjOnn,
sies det og ogsK Old-timeren
Ali har sine K slite med. Det
mKen spesiell teknikk til for K
fKut insektene. De mKtas helt
nede ved «rota» og vries
rundt. Dersom ikke det gjOres,
risikerer hodet Kbli sittende igjen og dermed kan det lett oppst& infeksjoner. Om det er
generasjonsskifte
blant
hundene, ser det ut til Kvære
stor grad av stabilitet blant
befal og mannskaper. B&de
troppsjef og NK skal bli til
kontingent XVII og blant
mannskapet er det forelOpig
klart for to rekap, antaklig en
til. For hundene betyr det
egentlig ikke spesielt mye K
skifte eiere hver sjette m&ned.
Schaferen er kjent som særlig
tilpasningsdyktig og er derfor
valgt ut med omhu til tjenesten
i Libanon. Det kan nok i like
mange tifeller være gutta som
lider ved ats~illelsen, blir vi
fortalt.

6
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Øare gode venner .... igjen.
Bgentlig er det ikke sK
uvanlig at bikkjene biter litt
fra seg, sier sersjant Kjetil Edvindsen. Og fem sekunder etterpK var vi like gode venner.
Det er schaferen Ali det er
snakk om. pK en patrulje oppstod det, i fOlge «sjanten» en
liten meningsforskjell
om
hvem som var sjefen og siden
Ali har de stOrste kjevene endte det med tre sting i
Myrelbanda.
Edvindsen vil
ikke være med pKat bikkjene i
hunde-troppen er farlige av
den grunn. - Det er da ikke
noe rart at de har sine sure
dager akkurat som oss men. nesker, sier han. Riktignok var
dette fOrste gang det har skjedd noe sKnt som dette i
denne kontingenten, men pK
en m&te er det jo endel av
«gamet», sier politibetjenten Ikke noe & si pa forholdet n&mellom Kjetil Edvinasen (t. v.j og Ali.
fra GildeskKI i Nordland som
har ifKtt «rekap» som NK i til at Ali ikke til daglig er hans bitt IOsereom den hadde hatt K
troppen. Han legger forOvrig hund og at schaferen nok ville gjOre med sin vanlige fOrer.
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HJELP, NÅ KOMMER DE HJEM!
Som en hjelp til hjemvendte FN-soldaters slekt og venner
trykker Blue Beret i dette nummer retningslinjer for hvordan
soldaten Mr behandles i den forste tiden etter dimmisjon.

kroppen og h~den f~res mot hodet, er dette ikke noe som
kan eller skal behandles medisinsk.

Et fellestrekk for samtlige er at de vil vise avvikende
adferds-monster, ha nervose trekk og i det hele tatt kunne
skape konflikter i omgangskretsen.

9. Gul saft mi ikke under noen omstendighet serveres. Dersom de imidlertid har kj~pt inn fem liter med appelsinsaft f~r
vedkommende kommer hjem, kan dette rettes pi ved i tilsette
konditorfarge.

Norsk lovgivning tillater ikke at soldaten legges i jern i en
over-gangsperiode og generelt gar det derfor en henvendelse
til hjemstedet om a utvise forstaeise, sympati og toleranse for
folgende avvik .... :

10 Dersom den hjemvendte bruker to timer i badekar eller
dusj hver dag eller ikke er interessert i K utf~re noe slags
arbeid mellom 11.30 og 14.30 er dette ikke nOdvendig-vis uttrykk for hverken renslighet eller latskap. Det gir over etter
en stund.

1. I traffikale sammenhenger kan soldaters ytre forvandles
fra i være behersket o~. forstielsesfull til i gj~re ukontrollerte bevegelser med rattet, kj~re uhemmet fort og tiltale medtrafikkanter med uvant kropps sprik og obsc~n tale.
2. Soldaten kan
i forlate asfaltert
blir sett bærende
grillspyd, skal De

i enkelte sammenhenger k~mme til i nekte
vei. Om han/hun i enkelte sammenhenger
pi en lang, spiss gjenstand som likner et
ikke la Dem forskrekke av det.

3. Ha forstieise for at soldaten ~nsker i skape sikkerhet
rundt seg selv og sin vennekrets. Om han/hun derimot
begyvnner mure opp store cementblokker pi riksveien og
strekke piggtrid rundt huset, er det imidlertid gitt for langt
og regimentet bOr kontaktes med tanke pi depatriering.

!

4. Vær spesielt varsom ved bruk av f~kgende ord og navn:
Gaupe, Truls, Volvo, Alfa; enkeltvis eller i sammensetninger
som f.eks Alfabet. Dersom de til daglig er avhengig av i
bruke slike ord mi de·ha ~ye for spastiske rykninger og slim i
munnvikene hos dem hjemvendte.
5. Overgangsperioden for soldaten vil gi atskillig lettere om
det midlertidig anskaffes et nett til i ha over sengen. Ha ogsi
forstieise for det uts~kte raffinement som smikryp og insekter blir utsatt for, og bli ikke forbauset om sengeklær blir
ristet f~r hun/han gir til sengs eller at klær og sko hver
morgen blir underlagt nærmest mikroskopisk gjennomsyn.
6. Dersom De selv eller naboen har hund og/eller katt, bOr
disse midlertidig settes bort i pensjon. Regimentet kommer
ikke til i erstatte gjenanskaffelse selv om hensikten med i ta
livet av dem ee aldri si medisinsk begrunnet.
7. Den hjemvendte bOr den f~rste tiden holdes vekk fra alle
butikker og handelsfolk. Etter en stund kan hun/han som en
fors~ks-ordning sendes til samvirkelaget, men aldri bli
medsendt mer enn 100 kroner. Vær dessuten oppmerksom pi
f~gende:
Om han/hun kommer hjem uten varene kan det komme
av at handelsmannen ikke var villig til i prute.
Om han/hun kommer hjem med fem flasker vann som
blir betegnet som et godt kj~p, - ikke bli sint!
8. Den hjemvendte kan komme til i ha et helt spesielt
forhold til hvite biler. Dersom de tilsynelatende blir stive i

8

11. Vedkommende kommer til i forbanne pressens
beskrivelser av alkoholforbruket i FN-styrken og hevde at
han/hun har et helt naturlig forhold til ~l, vin og brennevin.
Dersom imidlertid tenner blir blir pusset i whisky og
hagegrillen tennes opp med Bli Smirnoff, bOr det gripes inn.
12. Dersom den hjemvendte skulle ~nske i oppholde seg
utend~rs etter kl. 22. vil han/hun be om i fi med seg
sidemann i bilen. Dette er ikke uttrykk for m~rkeredsel. V~t
rid er at De fors~ker i im~tekomme dette og samtidig er pi
utkikk etter aggresiv atferd rettet mot folk som nekter i vise
ID-kort.
13. Han/hun kan opptil flere ganger i h~opet av dagen
komme til i ringe NRK for «i fi inn en hilsen» til venner.
14. Hvis De i l~pet av den f~rste tiden etter hjemreisen
skulle komme til K fi telefon fra vedkommende, gj~r
f~lgende:
Svar med «veksler».
F~r sK den samtalen de mKtte ~nske, men ikke st~t
soldaten med intim tale. Han/hun vil oppf~re seg som
om telefonen er avlyttet.
Nir samtalen er over, ikke bli forbauset over at De blir
ringt opp en gang til. Denne samtalen er egentlig ikke til
Dem og De beh~ver bare svare «ferdig» to ganger (altsK
ferdig, ferdig,) og - soldaten vil oppf~re seg normalt
igjen.
15. Han/hun vi minst ti ganger daglig komme til i sp~rre
om posten er kommet. For i fi slutt pi maset kan De uten
videre gi vedkommende en avis fra tre/fire dager tilbake.
Han/hun vil da falle til ro.
Vi haper dette kan være til nytte i hjemSendelsesfasen.1
Bortsett fra disse radene ber vi Dem oppfore Dem helt normalt. Ta han/hun ut pa sma rusleturer til a begynne med og
kall det gjerne patruljer. Dersom det er noe De vil ha utfort
benytt gjerne uttrykket ordre. Opptre med fasthet og skulle
De være i tvil om sider ved Deres egen kontroll pa situasjonen, lat som ingenting og sla fast at det De har bestemt er
«klinkende klart.» Da vil alt ga bra.
Lykke til.

-- -----.- --
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NORCO, oberst Backer i Chouba for forste gang. -

Jeg foler at vi skylder befolkningen her noe.

CHOUBA INN I AO!!!

K

far Chouba,
der
oppe»,
en del«byen
av Norbatts ansvar-somr~de fram til
.
o
1979/80 da UNIFIL matte gi
etter for press fra major Haddad og IDF og trekke seg
tilbake fra byen.
I 1986 er byen p~ ny p~ vei
inn i Norbatt AO. Etter
forhandlinger med alle parter i
omr~det kommer KpB i tida
framover til ~ patruljere i
gatene og i det hele tatt gjOre
sitt nærvær kjent. Dette er noe
lokalbefolkningen lenge har
Onsket. Den har lenge sett
hvordan byene innenfor BIue
Line har vært' tjent med ~ ha
FN-soldatene rundt seg. Derfor var det heller ikke nei i

mouchtarens munn da den nye
Kpsjefen i KpB, major GrOn~s
gjorde det klart at det ~
komme innenfor AO ogs~ innebærer endel restriksjoner.
F.eks. m~ Chouba-folkene
heretter belage seg p~ ~ holde
curfew, dvs. holde seg innendOrs etter kl. 23. p~
kvelden.
Ikke lenge etter at Kp-sjefen
hadde hatt de fOrste innledende
samtalene
med
mouchtarne fulgte NORCO,
oberst Backer opp med besOk.
Han har aldri tidligere vært i
Kfar Chouba selv om han har
vært bataljonssjef i Norbatt og
satte derfor særlig pris p~
besOket. - N~ jeg ser byen fra

KpB har innledet samtaler med representanter for Kfar Chouba. Kpsjef Major Gron&s og sjef 3. tro It. Nilsen.

denne siden forst~r jeg bedre
hvorfor israelerne var s~
hissige p~ ~ f~ kontroll over
omrAdet, sier Backer og peker
over p~ en hOyde der det er
god oversikt over dalen ned
mot Kfar Hamam. - p~

mange m~ter fOler jeg et eget
forhold til Chouba og jeg er
spesielt glad for at vi n~ etterhvert
kan
begynne ~
markere oss i byen igjen. Den
gleden deler han nok med
sivilbefolkningen.
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Kypros - et godt alternativfor
solhungrige nordmenn
T

ar
du en
kontoret
til turen innom
av bataljonens kompani assistenter , vil
du kunne se p~ leaveoversikten at ettersom mars
tar slutt, s~ blir det flere og
flere som legger ferien til'
Kypros-Neptuns l)y. 8 april
var vi godt over 30 fra NORBATT og NORMAINTCOy
som vendte nesa nordvestover
til solfylte strender i Aiya
Napa og Larnaca. Vi fant fort
ut at Kypros var en turistvennlig l)y. Med de strenge sikkerhetiltakene p~ Ben Gurion
friskt i minne, ble vi overrasket over hvor raskt vi kom
gjennom toll og sikkerhetskontroll iLarnaca.
Valutta
vekslet vi p~ flyplassen; noe
som viste seg ~ gi best avkastn-

Hvor blir forfriskningene av? Fra venstre: Kåre Skare fra Trondheim og santr., Erling Strand, as/o,
Jan Erik Vesta/, Kristiansand, Ove Knut Bo/set fra Innvik og Terje Kamsvåg fra Gjemnes. De fire
siste fra samband.

ing.

Allerede
fl)rste
dagen
oppsl)kte de fleste av oss Nissi
beach i Aiya Napa. En
«badestrand» som tilbyr en
mengde
fritidsaktiviteter
s~som vannski, brettseilling,
dykking og fallskjerm etter
bk De fleste valgte imidlertid
~ ligge og slikke sol og kjl)le
seg ned en gang i blant med ett
tradisjonelt bad. Spisestedene
var det mange av og maten var
god; det kom allikevel som en
overraskelse da vi inntok
restauranten « Cypria» og fikk
servert nordisk kokekaffe og
husmannsfrokost. Ikke rart
det ble v~rt faste spisested.
Vil du se mere av l)ya enn de
mest utpregede feriestedene,
s~ er det gode muligheter for ~
leie bil eller motorsykkel, og ta
en seeight-seeing. Der er dog
endel
d~rlige veier
slik at du
. o
•
rna kjl)re med omhu; og kle
deg godt dersom du kjl)rer
motorsykkel. En tur opp i
fjellene til en av
sOIv:smed
10

Her venter vi på nordisk kaffe og hllsmannsfrokost. Fra v. Anne Mette Blix Hagen, as/o og NMC,
Trude Bredesen fra Leira og sbtr, Geir AI/an Sæther fra Rinda/skogen og MP, Ove Knut Bo/set, Innvik og sbtr. og Grete Ho/mgren fra Sorumsand og sbtr.

landsbyene er herved anbefalt.
Selv for de av oss som ikke
har sydentur som fl)rstepri p~
ferielista, ble Aiya Napa en
hyggelig avveksling til rutinene
i AO; kanskje mest p~ grunn
av at byen er bygd nesten
utelukkende for turisme, og at
det meste var tilrettelagt for
oss solsultne nord-boere.

Blue Beret var der!
Reisereporter:
David B. Tharaldsen

ISOL/FERIE/SOL/F

l

--

~ADETUID
-----------------

D

et var morgen
en trist som
og
regnfull
m~tte oss paskemorgen 30.
mars. Men været til tross, - vi
var nesten tredve badelystne
som ignorerte Tor med hammerens iherdige fors~k pa a
holde oss igjen. Litt forandring fra den opprinnelige
reiseruta ble det dog. I hap om
at været skulle forbedre seg, la
viveien innom Tiberias hvor vi
fikk oss en liten sightseeing
langt fra CP'er og kompanisjefer.

anlegget da det ennå var to
dager igjen til hele anlegget
apnet.
Men Genesaretsj~en var det
ingen problemer a innta og det
tok ikke lange tiden f~r de
f~rste vikingene var uti. Det
var for~vrig noen vassfiser av
oss som ble staende igjen pa
land og betrakte de glade
baderne. Det fristed mer med

NEIl Jeg blir v&t. Her er det Sparbo fra Pi som f& s~g en sprut av
Gundersen. Ogs&fra Pi.

en kopp kaffe i kafeteriaen, og
vi ble etterhvert flere som
valgte det alternativet la været
igjen begynte a bli utrivelig.
Til slutt gav ogsa de mest
værharde opp og vi begynte
hjemturen.

En badetur ikke helt etter
oppskriften, kan en vel si, men
alle var nok likevel forn~yd
med avvekslingen og Golani
Beach blir nok bes~kt igjen av
FN-soldater i mer sommerlige
omgivelser. Vi anbefaler ..... !

Etterhvert letted været og vi
vendte snuten mot det endelige
reise-malet - Golanistranda.
Et moderne anlegg som har
det
meste
innen
badeforlysteiser . Vannsklier i
alle tenkelige variasjoner samt
flere sma bassenger for dem
som ikke vil pr~ve seg pa
Genesaretsj~en. Vi matte im- Og her er vassfisene representanter med Korp. Gjone og Fenr. Boren fra MP, og Fenr. Indahlog Hovland fra
idlertid n~ye oss med a se pa Tren

Så kom sola for alvor

Soltilbederne p/l Stein myren:
Finnmak (med turban).

D

P&skep/l Vannhoyden. Temperatur: 28 grader! - Det er hardt.
men vi liker det, ble det S{1gt.

Siden paske ble det rush pa grunnlaget for ennorsk somaSiden
kom paske
sola forgikk'
alvor.
ikke begynte
mer pavi adagtid.
vi brukes
Siden paske
tenke PX-en med innkj~p av sololje. mer der vi blir brunest. Press,
kortermet til frokost feltjakka med alvor pa væskebalansen. Siden paske begynte vi & legge press, press;~.....
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LOYTNANT

KJELL

NORDBO

Mandag
kvelden,

7. april kom
om
meldingen
til NORMAINTCOY, om at 10ytnant Kjell
NordbO var dM. Han fikk
hjerneblMning
mandag.
17.
mars o g ble bragt til Rambarn
sykehus i Haifa via Swedmedcoy.
Meldingene
fra
sykehuset var etterhvert
optimistiske, sg selv om vi visste
at han ble bevisstlos sOndag 6.
april, kom meldingen om hans
bortgang som et sjokk pg oss
alle.
Lt NordbO var et levende
menneske,
opptatt
av
tjenesten og menneskene rundt
seg. Han var virkelig til stede
der han var, med hele seg. I
kontingent X og XI var han
her nede, og pg Helgelandsmoen ga han tydelig uttrykk
for athan sg frem til tjenesten.
Han var av dem som ikke
aksepterte at et oppdrag var
umulig. Med fantasi og oppfinnsomhet
gikk han lOs pg
oppgavene,
og mer enn en
gang Onsket avdelingene g gi
ham og hans replag en ekstra
pgskjOnnelse
for vel utfOrt
jobb, noe han selvsagt gledet
seg over.
Den siste helgen fOr han ble
syk, var han med pg prestetUI
til Israel. levende interessert
som alltid satt han like bak
meg i bussen. Stadig var han
frempg
med sporsm~
og
refleksjoner om det han sg og
hOrte. Det var typisk for ham i
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alle
sammenhenger.
Han
hadde evnen bgde til g lytte, og
til g bidra med sine egne
synspunkter
og
sitt gode
humOr.
Selv om han var rogalending, hadde han ogsg irsk
familiebakgrunn,
og det passet
ham utmerket at Camp Scorpion ligger midt i Irishbatt
A/O. Han hadde en stor irsk
venneflokk,
og han deltok
ogsg pg de irske sendingem
over Radio Scorpion. Vi vet at
jet er mange irer som deler vgr
;org.
Det var naturlig li markere
savnet,
men
ogs~
takknemlighet
for det han har
tilfOrt miljOet, ved en andakt
pg oppstilling den 8. april.
den neste presteturen,
10.
April, dro tidlig fra Camp
Scorpion, for g delta i minnegudstjenesten
i
Immanuelskirken i Tel Aviv. Det
var ca. 25 fra NMC med kpsjef, oblt Lutdal som deltok.
Force Commander
og NORCO var ogsg representert.
Feltpresten
ved NMC, maj
Vik, forrettet.
Bgde han og
oblt Lutdal ga uttrykk for at vi
har mistet en venn og en verdIfull medårbeider.
F ru Marie NordbO kom ned
til Haifa to uker fOr han dMe.
Vgre tanker ggr til henne og
barna, i den vanskelige tiden
som ng fOlger.
Vidar Vik

Maj/Feltprest/NMC

Den norske FN-styri S
rgd til g miste noen Sler.
L6ytnant Kjell Nordb vis
nar Toften d6de beg ap
saker» som det heter me
For oss er det h6yestd u
ha dem blant oss. Vi res.

i

ODD GUNNAR

TOFTEN

OddIl.

Gunnar
august Toften
1961, FMt
fra
Nordliland i Lofoten, ble
knapt 25 ar gammel.

itydSor-Libanon
har ikke
1 soll. Ng har vi mistet to.
'db6visekorporal Odd Gun)egglpril av «naturlige gr:er iilledisinske rapportene.
este lunaturlig ikke lenger g
Vi

m

.

Den triste nyheten som
nadde Norbatt 14. april pa ettermiddagen, var et sjokkerende budskap alle vil minnes med sorg. Spesielt var
slaget hardt for mannskaper
og befal i mek. troppen hvor
han tjeneste-gjorde for fredens
sak som geværmann
lag 2.
Odd Gunnar opparbeidet seg
etterhvert et tillisforhold bade
mannskaper og befal og han
ble derfor forfremmet til
visekorporal.

i

Odd Gunnar fikk egentlig
en uheldig start pa sin FNtjeneste.
Etter
knapt
to
maneder i Libanon, skadet
han et ben og ble derfor satt ut
av stand til a utf~re sin
tjeneste pa lik linje med de andre i laget. Dette gikk
selvf~lgelig pa hum~ret l~s,
men han viste det sjelden. Odd
Gunnar ble tydelig lettet over
at han for knapt en maned
siden kunne utf~re de samme

oppdrag
som
lagkamerater gjorde.

hans

Han var en meget bestemt
herremann, som hadde sine
egne meninger og som han
visste a gi uttrykk for. Han ble
derfor en personlighet i mek.
troppen og spesielt i sitt lag.
Skjebnens veier er uransakelige; bare noen fa dager
f~r Odd Gunnars bortgang,
var han i full vig~r. Plutselig
beklaget han seg over at han
f~lte seg uvel og forlot sitt
«eget AO» pa egene ben med
retning sjukestua i Saqi. For
aldri mer a vende tilbake.
Mek. troppen vil aldri bli
den samme etter Odd Gunnars
bortgang. Og for mannskaper
og befal som kjente ham, vil
han for alltid minnes som en
meget motivert og ansvarsfull
person. Jeg vil pa vegne av.alle
i mek. troppen sende var
dypeste medf~lelse til Odd
Gunnars nærmeste i Norge.
Fred lyse over hans minne.
Per-Ove

Vebenstad

It. tro sjef mek. tro

13

Sivilbefolkningen på pulsen
D

e har mer
ennpl1
nok
gj~re,
de fire
ord.l1
off-kontoret i prefaden bak
BN-HQ, ved siden av Radio
Norbatt? Men hva gj~r de?
Seksjonen er en av de mest
anonyme
i
Norbattsammenheng og det er vel
heller fl1 av befal og mannskaper som kommer i kontakt
med den i l~pet aven kontingent. Men sl1er det da heller
ikke ord. off's oppgave l1reise
rundt i mannskapsforlegningene. han er bataJjonens
kontaktmann til sivilbefolkningen. Kaptein St~e A. Svendsen, til daglig jurist
i
forsvarsdepartementet
administerer alt fra leie av sivile
bygninger til skader some er
blitt pl1f~rt dyr eller eiendom
av FN-soldater. Dyr?
- Ja, da. Vi har hatt
tilfeller av geiter som er blitt
tatt av hund og til og med et
esel som var nMvendig l1skyte
fordi det gikk til angrep og
ikke reagerte som normalt pl1
varselskudd (!) Det er ofte stor
avstand i lokale krav til
UNIFIl for slike skader og det
FN er villig til l1 betale, men
vanligvis kommes det til
enighet uten «bad feelings»
sier Svendsen. Som for~vrig
legger til at skader pl1 oliventrær ogsl1 kan avstedkomme
konflikter. Og særlig i tilfeller

i

Drusertolken Kassim Rabia skjenker ofte kaffe til f. v. Fieldservicemannen Jossi Paaso, Hassana
Ibrahim og ord. off. kpt Stale Svendsen. Ikke tilstede: den kristne tolken Izzat Rasched.

der det oppstl1r krangel som
f~lge av uenighet om hvem
som eier det som er blitt skadet
eller overtatt av FN-styrken. I
et tilfelle ved 4-9 ml1tte det
CS-gass til for l1 skille sivile
som endte i sll1sskamp om et
jordstykke. Men ogsl1det l~ste
seg etterhvert, sier ord. off.
Till1 hjelpe seg pl1kontoret i
Saqi har Svendsen tre tolker,
en shia, en druser og en

Transportens egen Feres
Ingen

transportenskal
for beskylde
mangel pl1
fantasi nl1r det gjelder l1gi gaver.
Men l1 gi tenner i avskjedspresang, dal l l l l Du leste
riktig. Feres i blikkskuret tvers
ovenfor «DOWN TOWN» har
fl1tt tenner i underkjeven
bekostet av gutta. 106 dollar
kostet de og bel~pet ble samlet
inn som kronerulling blant
dem som har mest med Feres l1
gj~re. Og tro nl1 ikke et
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~yeblikk
at Feresl1tok
det som
en
fornærmelse
fl1 overrakt
presange n,I gaven var det ogsl1
inkludert et bes~k til tannlegen
i Norbatt som sto for nMvendige forberedelser til installeringen. Ikke vet vi om det er
som resultat av gaven fra
transporten at Feres kort tid
etterpl1 utvidet Iges)kjeften til
bortimot det dobbelte. Tent
som aldri f~r pl1l1 yte service
til;;,Sinhelt egen tundegruppe.

kristen. Dessuten har bataljonen 10kå.1e tolker i Blatt
(shia), i Rachaiya (Kristen) og
i Cheeba (sunni). Alt i alt er
Norbatt blant de avdelingene
som har det beste lokale
kontakt-nettet i f~lge ord. off.

- Alt dette gj~r at vi har
fOatt et særlig godt kontaktnett i - og rundt Norbatt
AO,
sier
Svendsen.
Et
kontakt-nett som ogsl1 kommer til nytte i andre sammenhenger.

Ellers er kontoret et slags
personalkontor for de ca. 20
sivilansatte i bataljonen selv
om betalingen blir administert
fra Naqoura.

- Du kan trygt si vi f~ler
lokalbefolkningen
pl1
pulsen, avrunder personalsjefen.

Som sendt fra himmelen

8

00 dollar var resultatet
av
innsamlingen
til Kirkens
N6dhjelp i Norbatt. Penger
som kommer godt med til

hjelpearbeidet i Afrika. Batljonsprest Jan Otto Kvalheim
takker alle for innsatsen.

USTOPPELIG
KIRKE-

TOLK
Hunengang
vet

nok
selv
hvor ikkemange
gudstjenester hun har tolket
fra engelsk til arabisk. Men
Samira Daabous har vært med
s~ lenge Norbatt har vært i
funksjon. Hun har alle de
egenskaper som skal til for ~
fylle oppgaven. For det nytter
ikke ~ oversette en gudstjeneste ord for ord.

Jan Otto Kvalheim
vet at han har en nærmest
uvurderlig
medhjelper
i
Samira n~r han vil komme i
tale med sivilbefolkningen. I
tillegg tolker Samira ofte og
gjerne for KpB siden hun bor i
Rachaiya, og har en finger
med i mye av forholdet
mellom
Norbatt
og
lokalsamfunnet.

Samiras arbeid for Norbatt best&r ogs&
bibelgruppen hos presten p& torsdagene.

i

&

tolke

i den sivile/militære
15

AVLUSET OG FORLATT
Som
en ligger
forlatt
Klondykeleir
den der,
4-24 lagsleir . En av Norbatts
beste forlegninger. En gang et
pulserende
samfunn
med
glade,
smilende
norske
soldater. KpA's Oyne mot
vest, - Et vitne om en innsats
i fredens tjeneste som det lenge
vil st~ respekt av. Pioner~nd
og p~gangsmot preget den lille
utposten, men s~ slo pesten til.
Sm~, nesten mikroskopiske
dyr i millionvis. De ~t seg inn i
vegger, krOp opp i sengene,
inn p~ kroppen til forsvarslOse nordmenn. Lus. De som
engang bodde p~ 4-24 i den
veste perioden i kontingent 15
f~r klOe bare ved ordets
nevneise.
For
lagsleiren
betydde det begynnelsen p~
slutten.
Bataljonsledeisen
gjorde
hva den kunne for ~ utrydde
udyrene. Og den lyktes. I
begynnelsen av kontingent 16
ble det lagt nytte tak. Stedet
ble gjort rent for insekter og
pusset opp til det ugjenkjennelige. De som har vært s~
heldige ~ f~ se 4-24 p~st&r

leiren er en av de mest sever- hard hand s~ og si rev folket
dige i den norske bataljonen. opp med rOttene og drev de
Gutta i leiren hadde selv st~tt vekk fra det dfe hadde vært
for oppussingen. De hadde med p~ ~ bygge opp. Hva
vunnet kampen. Og stort in- mitte de ikke ha tenkt,
vielsesselskap ble arrangert. pionerene pi 4-24?
Om dette g~r det enn~ gjetord
Da PlO-seksjonen kjempet
i Norbatt.
seg fram til utposten engang i
Men sa slo den andre slutten av april l~ fortsatt
katastrofen
til.
Batal- leiren der, men med resignasjonsledelsen fOlte seg presset jonens slOr over de hvite
p~ sin Ostlige flanke og dermed prefab-veggene. Vinden ulte
var det klart for brum & Kris· rundt hushjOrnene og det
som den svarte vanntiansens Flyttebyr~ som med virke

Videoen kommet!

D

i:~en sis~.et~~en har firm~nt
h~tt i...
~nael!' oppdrag
for
t:!fgrsvi~~t og hi~~r pi .~kunne
.i~9arl:?~ideseg' ytterligere.
pa g~ng. ~ihele@~~e9ker. var
Morten Berg og 'Bran~ A1~J~gg
~et gjelqer ..FNfra tlrmaet K,~nal!j~..i(j1S0r- styrk·en·
..' t(i'C'" satser vi .pi i gjOre
Libanon f~: ....
~fi1m~:;;i!N~ip~~t e.QReIte' oP~~~~i;aller~de
i
og' Normaintcoy. Qgi::selv om. ~felsesperioaen0for neste konvanskelighetei;::med klarering
tin~e~.~, s~nr ~~F to Liba,ponfotografetleo····.·.
.. Som godt kunne
gjorde at de.~it~~?e!~~iover
i/'
Beirut: og ble!:poen aage~?fortepke!~eg a ta turen s;~roverjgsinket, fikke de med seg alt fra !~:1je·2·
et var
iRke imange
(som
harvel
unnlatt
legge
merke
til
atl:iet
er
mbmekasett'l
o
Fc········

...•... "

~._ '~ir

med~j~t'ara~~r
tij}1~or
skoriritebes~~f .....
,~an~ :3
privat~revetj v!.~~9QtmaljSO~
er ~esfRjen~?~pr 'låge QI~eij
om bil, motor og trafikkwiMen

1
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,

;!:~~ktiliejn~~m
ha ~~§ke om ..~
video~asetten
etter
hjetijnRorpst, er adres~.~n til
Kia~~~3:BoR~ 120,Seritrum,
?

RjOP'Yi

01020SLqjl)\

tanken sukket av oppgitthet.
si vi tegn til avskallet bl~maling i det ene hushjOrnet? Ved
innkjOrselen til leiren sto det
engang et vakkert dekorert
skilt med en poetiske teksten
ON ONL Yl Det siste tegn p~
at her levde og arbeidet det
mennesker. N~ er ogs~ det
vekk. 4-24 lagsleir, - vil du
noensinne reise deg som en
fugl PhOnix og bringe nytt
mot i Norbatt? Vi kan bare
h~pe.

D

ette
m~ in da
være
«brother
arms.})En
ganske treffende replikk, som
falt umiddelbart la brMrene
Marbssen fra Andselv, Bardufoss, skulle foreviges av
fotografen. Det er jo nemlig
ikke hverdagskost
i FNbataljonen
at to brljdre
tjenestegjljr i samme kontingent. Om ikke det skulle
være nok, skal vi bare pent
fOyetil at begge har rekap fra
kontingent
15.
Den sk.aldet
vel
o
o
"
mye til a sla!
Geir
Mar kussen
(25)
tjenestegjljr som troppsass,
geværmann, sj~fljr etc. etc,
skal vi tro ham, oppe i Hebbariye. Stein Ivar (31) befinner
seg i Ebel es Saqi, nærmere
bestemt i sanitetstroppen,
hvor han er sykepleier.
De er n~ ikke s~ helt ulike,
de to blad Marcussen. Det har
faktisk hendt at folk har tatt
feil av dem. Vi kan like gjerne
«avslljre» at selveste sjefen for
NORBATT XVI, oberst Friis,
tok feil en gang han kom til

Hebbariye. Han trodde nemlig
it korporal Geir var blitt lljytnant, s~nn over natten, s~ ~
sL-Ja, det var et relativt raskt
opprykk, gliser Geir.
Skjljnt avstanden mellom
Saqi og hebbariyeer
relativ
kort, blir det allikevel ikke s~
ofte de to brljdrene treffes.
Vakt og vaktbelastning skulle
ikke lenger være noe fremmedord i NORBATT AO.Og
nettopp av den grunn sees de
to sjelden. Fljrst her en lljrdag
i april falt det seg slik inn at
begge hadde fri samtidig. Og
anledningen bljd seg derfor til
en sammenkomst.-Men
det
blir nok en stun til neste
gang. bedyrer de.
N~ har mor og far Markussen i Andselv bare to sljnner, som alts~ begge frister
tilværelsen i Midt-Osten? Noen foreldrereaksjon
p~
dette? - De tar det hele ganske s~ pent, og hadde svært f~
motforestillinger da vi dro
nedover. Dessuten skriver vi
ofte hjem, og kontakten er

Dost

Geir og Stein Ivar lvfarkussen. Eller var det omvendt?

ogs~ av den grunn svært god,
forsikrer de to blide brMrene
fra Andselv. Og som s~ mange
andre, st~r ogs~ rekapp i hodet
p~ dem for tida.-Ja, tida for
dimisjon nærmer seg med
stormskritt, og det har vi intet
imot. Norge kaller, sier Geir,
som skal tilbake som grenader

p~ Bardufoss, og Stein Ivar
som drar tilbake til Harstad.
Imidlertid plikter vi ~ nevne
at det ogs~ finnes et annet
brMrepar i NORBATT XVI.
De har etternavnet Aune, og
befinner seg i kp B.Forbrljdring her ogst alts~!

i dagl be
Å. ';Ili ikke
f1";~2n~ipgel
som denisklille, ~r
de fOrste tii ~ m
bek.lag~. <i.if:!P
postm~
tl
k?jOretomh
AviV dsr po

entsr pg brev,
kerud fortelle
re slikt en
e vet at vi
godt
alle

hentes.
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Hoytidlig overrekkelse av talerstolen. Fungerende sjef NMC, major Hovde til venstre, sjef Norbatt, oberst Friis til Myre.

Fra NMC til NORBATT: Talerstol

D

a Norbatt
XVI skulle
ha
sin
medaljeparade
oppstod et lite problem. Bataljonen hadde ingen talerstol.
Saken ble tatt opp pa Myeste

D ...

plan
i
avdelingen
og
spl>rsmaletmatte g~ til Tibnine
om ikke verkstedkompaniet
hadde en a lane bort Det hadde
de i Normaintcoy og paraden

Tilsammen!!har'
etlmå d~.,vær.;f;.111:~eko~p
de t'ems·
.••
~.
'::,",:':

'''':;::'''_'',::,'

.;,

,,;:,:,:;"::::::,:_<:::::":';i;";

lage~pefalene i (ii;~ormaintcoY
17 kontingenter ~'IU~IFIL. O~
blant ~rm;er v~~Qgsårman.,e~
som hår norsk;llr~~ord >i ll?p.!
pholPr i FN~styrke.!1 i
Libanon.
He~!rl fem ...·lon'·
tingenter hari hån bak self .
selv om haniima finne
dele fOrsteplassen limed
assistenthK~lPsvaglij ~or
er det såvidt vi vet ingen~om
har vært her leng~~.
Selv fprklflTer de .fem
spesieUitilfeOet med at jt5~be.p
deres krever ~ædig stor
av erfaring.T~lsamme~j!l

s~t~
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ble reddet. Men verkstedgutta
kunne mere enn som st I
sluten av april kom det en stor
pakke adressert til oberst Friis
i Saqi. Med den kom eskorte

ledet av NK i NMC, major
Hovde. Og pakken: - joda,
en splitter ny talerstol sydd
over samme lest som den i
Normaintcoy.

Nye pistolbanerf_i+
Skikkelige
skytebaner
for
pistolskyting
har lenge
vært mangelvare b~de i Norbatt og i Normaintcoy. Men
n~ ser det ut til ~ rette p~ seg. I
Rachaiya er KpB godt i gang
med ~ ferdiggj~re sin bane like
nærheten av 4-11 HQ. Banen
er bygget for standard-avstand
25 meter, men p~ grunn av all
massen som Pi-troppen har
gravd ut og fylt opp med kan
den ogs~ brukes p~ lengFe
hold, Leks. til innsk ytning av
AG-en. Kompanisjef major
Gr~n~s (bildet) forteller at

i

banen bygges med sikte p~
siden ~ kunne benyttes med
vendeskiver .
I Tibnine haglet det en stund
med stein over s~ som hele
kompaniomr~det
mens
pistolbanen ble sprengt ut like
ved «skroten». Men om ikke
lenge er alt klart for innviing
ogs~ der i g~rden.
Ingen tvil: nordmennene har
bestemt seg for ~ f~lge opp
suksessen som UNIFILs beste
skytternasjon !

Hurra
for
Rubb
Hall

T

il
den der,i
den sist
nye st~r
Rubb-hallen
Norbatt. Som vanlig var det
g~tt atskillig tid mellom
planleggingsfasen
og
utf~relsen. Men kontingent
XVI hadde bestemt seg for at
hallen skulle være p~ plass f~r
XVII overtok. Og med solid
innsats fra Pi-troppen gikk
det. God grunn til jubel!

Kjoretoy
Ingen
lenger
hvilken er avdeling

tvil
i i Normaintcolj som har de beste
l~perne.
F~rstelaget
til
«Kj~ret~y» gikk til topps i
kompani-stafetten i Tibnine i
slutten av april. Stafetten
besto
av
etapper
med
varierende lengde og karakter,
men da superl~peren i NMC,
Oddvar Nilsen hadde gjort
sitt, var det ikke lenger særlig
tvil om hvem som kom til ~ g~

I

av med seieren. Han hadde 2.

best til fots
etappe og 1100 meter der 900
av dem var stigning, og det var
nok til ~ kunne gi tredje-mann
25 sekunders forsprang. Kpsjef Lutdal gjorde det han
kunne p~ tredjeetappe, 900 utfor, men forspranget
til
«kj~reWy» var for stort. Her
er vinnerlaget: Bak (Lv.): Jostein Kolsk~r, Oddvar Nilsen,
Tore Jan Karlsen. Foran
(Lv.): Lars Flatrnoen, Asbj~rn
Engvoll
og Alf
Martin
Halvorsen.

h1_w
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NORBATTSTRESS
OPpgi
alltid ~ linjenummer! Husk
ringe av!
Og sist, men ikke minst: p~
dagtid m~ alle sm<>reseg med
en god porsjon t~lmodighet.
Alle kan ikke «komme igjennom» samtidig!
Finn Andreassen (Harstad)
jobber p~ veksleren i Saqi,
kanskje
Norbatts
mest
stressende arbeidsplass. - f~
dagtid er det ihvertfall et kj<>r
uten like. Med 80 Jinjer ~
holde rede p~ bare i Saqi og
mye kjas og mas, er det ikke
fritt for at det fort blir hektisk,
sier veksleroperat<>ren. Han
jobber sivilt i samme etat s~ og
si, siden har er ansatt i
televerket som telemonWr.
Veksleren bemannes av linjelaget/sambandstroppen
og
det jobbes etter en treskiftsordning. - Heldigvis roer
trafiken seg om kvelden, og p~
nattestider er det relativt rolig
og fredelig. Da skrives det mye
brev, og det er heller ikke f~
b<>kerjeg har f~tt lest p~ nattevaktene mine. Dessuten er
vekslergaupa utstyrt med b~de
TV og radio, s~ vi f~r alltid
tiden til ~ g~ p~ et vis. A propos radio-nattradio i regi av

Stress til å gå under bordet av. Finn Andreassen på veksleren

Radio Norbatt hadde va ert
helmax for oss. Man kan lett
f<>leseg ensom n~r man sitter
alene i gaupa.

i Norbatt.

fungerer
ogs~ som vekkerklokke for enkelte, svarer
p~ sp<>rsm~l om posten er
kommet, hva det er til middag
etc.

Gjengen p~ veksleren gj<>r
mer enn ~ fungere som forEn
jobb
til
midler av samtaler.
Den yrkesnevroser av?

o

a

f~

- Enn~ ikke, svarer Andreassen. - Men kom tilbake
n~r det nærmer seg slutten av
kontingent XVII. Da kan det
nok r<>yne på, svarer rekap
Andreassen.

NORBATT: BEST I BREDDEN
A

llerede
Gardermoenp~ var S6rdet
klart at Norbatt XVI ville bli
en avdeling som verdsatte
fysisk trening svært h6yt.
Avdelingen tok konsekvensen
av den gamle kjennsgjerning
om den klare sammenhengen
mellom fysisk og psykisiform.
Vi hadde folk p~ alle plan som
drev idrett og som ivret for
l5ping, skyting og styrketrening. Disse karene har
virket som innpiskere' ror dem
som hadde «sluppet seg ned»
og som ikke var i s~ god form.
Alt
dette
positive
ble
forsterket da vi kom til S6rLibanon. Folk har 16pt og
lMtet som aldri f6r. Dette er et
av de viktige og sikre tegn p~
at det er h6y standard i en
avdeling. I tillegg har Norbatt
XVI hatt flere individuelle og lagseire enn noen tidligere
norsk FN-bataljon i UNIFIL
Vi har vunnet sv6mming, infateril6p, patruljel6p
med
skyting, skyting og bridge. Vi
har tatt andre plass i bordtennis, tredje plass i fotball ,

Oppsiktsvekkende Norbattinnsats

stafett
og minimarathon,
fjerde plass i dart og 10.000
meter og kom til kvartfinalen i
tautrekking . Alt dette er vel
og bra og det er god reklame
for landet v~rt.
Men det m~ være helt klart
at det beste og mest gledelige

i idrett. Det skal vi ikke hoppe bukk
er den store deltakelsen i vare
egne arrangementer som 16pskaruselI, skyte-karusell, fotballserien
og den
store
aktiviteten i vektrommene
rundt omkring i AO .

over.

fra en aktiv og fin tid i Norbatt
XVI. Jeg benytter n~ anledningen til ~ takke for samværet
og for all positiv st6tte.

.J.

Borlaug

Kapt/idrettsoffiser
Norbatt XVI

Jeg vet det er mange som
reiser hjem med gode minner

n·

kl'
~t NORBATT
el\'jktk.,
e.mange
man
stedene
ikke

kan s: ..d~nne masten:, opp mot
h!m~~~~,~der den st& pR Vantfit6yueIl':fHer pa,·bilde ser vi
Sjt:,9v\YKnut~kBolset og korl;tO'I~al'Ole Skjermo pa vei opp
før ~ SKifte en lyspære for
leid $s~rvi<;~».En ikke helt
U(li.I;!igj~b 'som de to gjorde
med1selv'sjkker effektiyitet.
TIl opplysmng kan det
neVines at m.asta brukes til
Ul'{IFruS automat-telefonnet.
DaYid B. Tharaldsen
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D

et
hverken uttrykk
for varbataljonens
6nske
om
~ la
ham
skifte
beitemarker,
eller
egen
misn6ye med den gamle jobben. Men til Naqoura bar det
med major Harald Valved.
Vekk fra kompanisjefstillingen i Rachaiya og vestover
til jobb som Assitant Senior
Operations Officer i operasjonnsenteret i UNIFIL. OPSsek,sionen i UNIFIL er ledet av
NORCO, oberst Backer og det
var han som s~ sitt snitt til ~ f~
KpB-sjefen til Naqoura da han
sakte rekap. Stillingen har en
stund stått ubesatt, men ingen
p~ middelhavskysten er i tvil
om at obersten hår klare
tanker om hvordan Valved
skal «brukes». P~ skrivende
tidspunkt har romsdalingen
allerede hatt sin f6rste brief i
HQ og er vel underveis med ~
bli satt inn i engelsk terminologi og det',Naqourianske
selskapsliv.-En hyggelig fornyelse til det norske milj6et i
HQ, men til tider litt plagsom
med fortellingene om hvor
mye tOffere alt vad KpB, er
den forel6pige attesten fra

D

et
er blittforennordmenseiglivet
tradisjon
nene i Naqoura ~ m6tes p~
Norway House hver torsdag
etter tjeneste til NORCOkaffe. Det er i alt 45 av oss I
UNIFIL og da Blue Beret var
tilstede var et flertall av
gjengen tilstede. på bildet sees
vakthavende
offiser
p~
OPS'en kaptein Hartmann til
h6yre. Det er hans oppgave ~
orientere om situasjonen i AO
den siste uken. Midt på bildet
Norco, oberst Backer, til
venstre for ham et askebeger.
Ellers må vi avsanne ryktene
om at stabskompanisjef Norbatt, major Boquist har skiftet
jobb, selv om han passet på å
komme med. For6vrig er alle
p~ bildet korporaler eller befal
i Naqoura. Men hvor var kaffen
???
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Kp-sjef bytter jobb

F6rste omvisning på ny jobb
UNIFIL OPS. Her vist rundt
av kapt. Chris. Hartmann.

i

kolleger. - Men det går nok
over etter en stund, blir det
sagt.

..
Sier dette noe om den nye jobben til Harald Valved?

Samlet på nylapt gulv i Norway House: - Norco-kaffe.

SNART BRYLLUP I
CHOUBA
D

et skjedde
tidligtjue~rige
i Norbatt
Xv at
Hessen Kassab
fra Kafr
Chouba gikk seg en spassertur
forbi 4-13 CP p~ Blue Line.
Der sto Tom Ivar Liland fra 3.
tropp KpB p~ vakt. S6t
musikk oppstod, Liland fikk
rekap til Norbatt XVI, fortsatt
i 3.tropp og om alt g~r som det
skal med papirer etc . .Gifter de
seg i slutten av mai.
N~ er selvsagt ikke historien
s~ enkel som det. Det var vanskelig for Tom Ivar ~ komme
p~ talefot med hessen av minst
to ~rsaker. For det f6rste
snakker hun ikke noe særlig
engelsk og for det andre
tillater
familien
henne
(selvf6Igelig!) ikke ~ f~ m6te
en mann alene. Derfor m~tte
de to finne seg i ~ ha med anstand n~r de m6ttes p~ Blue
Line.
Vanligvis var
det
Hessens svoger som fulgte
med
til
den
idylliske
olivenlunden ved CP'en. Etterhvert gikk samtalene bedre
ettersom Tom Ivar lærte seg
litt arabisk, men fart i sakene

FamiliebiIde

i Chouba.

Tom Ivar, Hessen og hennes jare/dere.

ble det vel ikke f6r han fikk i
oppdrag fra kompaniet ~ tegne
kart over Chouba i forbindelse
med at Norbatt etterhvert
kommer til ~ engasjere seg mer
i byen. P~ sine vandringer i
«byen der oppe» som Kafr
Chouba betyr, m6tte han ogs~
Hessens familie og ble ellers

godt kjent blant folk. Det var
nok noe uvant for fengselsbetjenten fra Stavanger ~ skulle
forhandle med faren til Hessen
om medgifte, men med hjelp
av tolker og kompanifefal og
feltprest kom «partene» fram
til en ordning som alle sa seg
forn6yd med. I skrivende

stund gjenst~r enn~ problemene med papirer, visum
og pass, men i begynnelsen
skulle alt være klart for at
Tom Ivar og Hessenkan sl~ seg
ned p~ S6r - Vestlandet i
nybygd hus.

Sekkepiper på besok

N

aroat
hes6k.
underholdt
orkeJteret fra Irisfi,~
jonen og ole
under selv~.ar
ogs~ p~:fest~ni
kvelden «The
lrishoatt ~r s
forskjellig~
Itland, m~~..~r:alle
irske stabskompani
s~al kunne repres~;ntettr
land uten alt for ,.0
0

o

o

;.tra;nsportproglemer:
" soldater med «v
ute;npm:sekkepipes

Gjensyn med Gaza 25 år etter
Dette
var komkap.
tein var
Jan artig,
Larsens
mentar da han fikk anledning
til ~ se igjen gamle trakter fra
Gaza-tiden for 25 ~r siden.
Forrige gang Larsen tjenestegjorde i FN-styrken var det som
sersjant og troppsass. i den
dansk-norske
bataljonen
DANOR i UNEF I, - n~ er
han assisterende
til personelloffiseren i Norbatt.
- Dengang var kompanisjefen min kaptein Breilid,
n~værende general-major og
generalinspekt6r for Hæren.
Vi var forlagt p~ Hill 88.
Hill 88, ja. I dag er det bare
et h6ydedrag dekket med appelsintrær. Der det f6r l~ en
troppsleir , er det i dag ingen av
de forbi-passerende som kan
fortelle oss noe fra tiden da
FN-styrkene var p~ h6yden.
I 1960/61 var FN-tjeneste
noe helt annet enn det vi opplever i Libanon i dag.
Dengang hadde vi lov til ~
bevege oss rundt i sWrre grad i
MidWsten, og jeg fikk meg
forresten dengang en tur til
Beirut. Men n~ det gjelder
Gaza kan jeg ikke si at mye er
forandret.
Vi vandrer langs strandkanten, fra Beachklubben
der vi bor og der det er mulig
for hvem som helst i FNtjeneste ~ overnatte for 5
dollar
natten
inklusive
frokost. Klubben er forresten
identisk med den s~kalte
B-messa fra 60-~rene.
- Vi hadde jo s~ mange
messer dengang i tr~d med
britiske tradisjoner. I HQ
hadde vi stabsmesse, vi hadde
offisersmess,
sersjantmesse
korporalmesse
og
menigmesse. Vi sersjanter
hadde for6vrig lov til ~ g~ i offisersmessa siden vi ikke hadde
delingen hjemme. Fra stranda
g~r vi opp i byen, mot Souken
eller den arabiske basaren.
Antaklig kunne en kj6pe mye
av det samme i dag som for 25
24

~ siden. Og souken er en opplevelse for den som ikke har
sett andre enn turistversjonen i
Jerusalem.
Vi g~r forbi
parkanlegget som israelerne n~
har gjort en innsats for ~ f~ til
~ likne er park.
- Men her er det noe som
ikke stemmer, sier Larsen. p~
torget her sto det i 1960 en
statue aven egyptisk soldat
som pekte inn i Israel. Det forbauser jo forresten ikke at den
er revet ned.
Vi passerer en minaret som
viser seg ~ tilh6re et heller
m6rkt kapitel i finsk historie.
Finsk '?
Ja, episoden skjedde
s~vidt jeg husker i 1959 da to
finske soldater var ute p~ en
rangel. Med v~pen. Den ene
hadde sett seg lei 'p& imamen
som til alle d6gnets tider
forstyrret med lesingen fra
Koranen. Da han begynte igjen akkurat i det finnene
passerte gikk det ikke bedre
enn at de tok geværet og fyrte
l6s. Hans hellighet i t~rnet
m~tte b6te med livet. Om de to
soldatene sier historien intet
mer, men episoden var i alle
fall foranledningen til at den
finske bataljonen ble trukket
hjem fra Midt6sten.
Jo, Gaza er full av historie,
ogs~ norsk. Det er forresten
fortsatt folk igjen som kan
snakke et
skandinavisk blandingssprak. For
b~de Sverige, Danmark og
Norge var jo representert.
Om Larsen kunne tenke seg
~ ta turen igjen?

Skjebnesvangert sted for finsk FN-engasjement. I denne minareten
skjOt to finske soldater en muslim angivelig fordi han forstyrret nattesavnen. Souken Gaza er den samme som for 25 {}rsiden sl{}rJan
Larsen fast.

i

-. Bevares.
frister, spesielt
~stid. Og det er
og oppleve her
Israel.

Beachkubben
i den varme
alltid mye ~ se
som er ulikt

S~ dermed tar vi sjansen p~
~ anbefale the UN Beach
Club. For dem som ikke har
Hoff Bar e.I. f6rst p~ lista.

Gaza Beach Club er {}pen for alle. Et godt og billig
utgangspunkt for {}oppleve noe nytt.
Nederst: Souken Gaza er ikke mye ulik den for 25 år siden, mener
Jan Larsen. Ikke farst og fremst for turister og derfor er mulighetene
store for {}gjare et godt kjap.

Overst:

i

