
-------------------~~~-~~-~~~~"'::O_- ;
.---------......

Ny vei til Chebaa

Den nye veien til Chebaa innenfor vårt eget AO ble
en realitet i løpet av kontingenten. Tirsdag 2. mai
kunne bataljonssjefen, oberst Jan Erik Karlsen, og
sjefen for Swedengcoy klippe over båndet og erklære
Chebaaveien for offisielt åpnet.

Oberst Karlsen betegnet åpningen av veien som den
viktigste begivenheten i denne kontingenten, noe de
fleste nok var enig meq ham i. For nå er Norbatt for
første gang i sin elleveårige historie knyttet sammen
med veier som utelukkende går innenfor Blueline.

Planer for en vei til Chebaa har vært skissert i
mange kontingenter, men det ble først fart på planene
i XXI, og i XXII ble arbeidet satt i gang for alvor. Og
takket være en mild og regnfattig vinter lå veien klar
til bruk i slutten av april.

I alle år tidligere har veiforbindelsen til Chebaa
gått utenfor Blueline og gjennom det Israelskkontrol
lerte området nord for Norbatt. Veien er kontrollert av
DFF, som har to CP'er på veien, som går gjennom
Hasbaiya og Chouaiya. Ved å stenge disse sjekkpos
tene, har DFF lett kunnet hindre UN-trafikk til og fra
Chebaa, og det er noe som har vært gjort i tide og utide.
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Ved flere anledninger har det også oppstått drama
tiske episoder i disse CP' ene.

Den nye veien går helt og holdent innenfor Blueline,
og har gjort Norbatt uavhengig av partene i området
hår det gjelder å holde kontakten med våre egne
mannskaper i Chebaa.

Den starter fra 4-14Iagsleir, krysser IDF-veien noen
hundre meter lenger øst, og går derfra opp til den
gamle franske stillingen 1450 meter over havet. Her
fra runder veien ned skaret mot grensen til Israel.
Veien vil deretter bli lagt rett over til 4-7B,hvor den så
følger den allerede eksisterende veien til Cheeba.

Tropp 2 i Kp holder til i Cheeba. Tidligere har det
som sagt ikke vært veiforbindelse innenfor blue-line
til denne viktige delen av vårt AO. Veien stenges i tide
og utide av DFF. De har to CPer på veipartiet fram til
Cheeba. Det sier seg selv hvilken betydning den nye
veien til Cheeba får for oss~Transport av forsyninger,
medevac, vanlig daglig kjøring. Med andre ord: Både
den daglige kontakten med Cheeba og situasjonsbes
temt kjøring vil bli langt bedre og sikrere enn den er i
dag.



___ ~ ---=====:::::~~;;;d"_\:-- -:. ~~~.'_J

"

- Den nye Cheeba-veien er et prosjekt ikke bare vi i
Norbatt skal ha æren for. Samarbeidet mellom avde
lingene i Norbatt, med det svenske ingeniørkompa
niet og med de sivile har gått bra, forteller ass. ing. off.
løytnant Svein Mikkelsen. Han har hatt veiprosjektet
som hovedoppgave siden han kom ned til Libanon i
begynnelsen av august.

- Planleggingen og prosjekteringen ble gjort av
Norbatt i samarbeid med sivilingeniør George
Khoury. Deretter begynte mineklareringen som PI
troppen stod for. Dette skjedde i september. Traseen
som veien skulle lages etter ble merket med blå mal
ing. Arbeidet medførte en del mindre og større spreng
ninger som PI-troppen gjennomforte.

Da arbeidet med den nye veien til Cheeba forst
begynte, gikk det forholdsvis fort fram. Norbatt er
ikke oppsatt med store og kraftige anleggsmaskiner,
men vi fikk støtte fra andre. Det svenske ingeniørkom
paniet laget med sitt utstyr bokstavelig talt vei i
vellinga.

-Byggingen av den nye veien til Cheeba er etavde
viktigste prosjektene til Norbatt i løpet av de siste
årene, sier bataljonssjef oberst Jan Erik Karlsen.

- Det har lenge vært et ønske om en vei til Cheeba
innenfor vårt AO, da det vil lette presset på batal
jonen. Når veien om Hasbaiya og Chouaiya stenges,
kan det brukes som press på Norbatt for å gi
innrømmelser.

Det her opp gjennom kontigentene blitt lansert
mange planer om ny vei til Cheeba. Hovedplanen gikk
ut på lage en vei fra Hebarie til Cheeba. I kontigent 20
ble det lagt fram en plan som ble avslått på grunn av
dårlig øknoni. Veien var vanskelig å bygge foruten at
kontingeneten gjorde ferdig veien til 4-14.

- Episodene på 4-14i juni-88 muliggjorde en lettere
vei til Cheeba. I lys av det som skjedde der kom det i
stand forhandlinger der vi fikk til en tilfredsstillende
avtale. Hovedhensikten med den nye veien er i første
rekke at den skal brukes av militære feltkjørej1y. I
andre fase vil den bli ubygd for vanlige biler, forteller
oberst Karlsen. De sivile i Cheeba ser også med forven
tining fram til dagen da den nye veien åpnes. De vil da
få en friere og mer uavhengig stilling i forholdet til
partene i området. Sist sommer ble veien stengt i peri
oder, og flere tonn frukt ble liggende å råtne i byen.
Den ville ellers blitt fraktet ut og solgt.

George Khoury er sivilt ansatt av Norbatt. Med
sivilingeniør-utdannelse bak seg, har han vært en vik
tig del av teamet som har stått for planleggingen og
byggingen av veien. George laget den endelige traseen
som veien ble lagt etter, o.g han har, sammen med
løytnant Svein Mikkelsen, ledet det daglige arbeidet
med veien.

- Jeg setter stor pris på å arbeide for Norbatt, sier
George Khoury. -På den måten tjener jeg både landet
mitt og freden i Libanon. Dessuten har vi nå fått en ny
vei til Chebaa som blir like viktig for de sivile som for
Norbatt, sier han.

Khoury kan videre opplyse at Chebaaveien, som er
det offisielle navnet på veistrekningen fra 4-14til Che
baa (Veistrekningen opp til 4-14 heter Sveavågen), er
rundt 2.800meter lang. Bredden er fra 4 til 6 meter, og
det har, foruten hundrevis av dagsverk og flere tyngre
maskiner i arbeid, gått med 9.000 liter diesel og 1.000
kilo sprengstoff for å få fullført veien.
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Veien til Chebaa går i et goldt fjellterreng.

Noen av de som laget veien. Bak står løytnant Mikkelsen.
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Interessen ver upåklagelig for åpningen av veien.
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Ennå er ikke veien fullt utbygd for sivile kjøretøy

Den militære bruken av Chebaaveien er allerede stor.

Veien har vakt stor mediainteresse

Nye muligheter med den nye veien for innbyggerne i Chebaa
23
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Spente situasjoner

Det har forekommet flere spente situasjoner i kont
ingent XXII, men heldigvis har de løst seg uten at det
er kommet til alvorlige episoder der liv har vært i akutt
fare. I de fleste tilfellene har det imidlertid vært
Norbatt-personellets rolige og sindige opptreden som
har berget situasjonen.

Den første virkelig spente situasjonen oppstod i for
bindelse med deportasjoenen fra vårt ansvarsområde
i januar. Det hele tilspisset seg om morgenen den 25.
Da trengte soldater fra DFF og GSS gjennom 4-7A CP.

.Ve kom med en styrke på drøye 70 mann og 12
kjøretøyer, hvorav 2PPK'er, og var dermed tallmessig
overleEne i forhold til våre styrker i området.

I Chebaa ble 37 sivile libanesere, blant dem flere
kvinner og barn, arrestert og fctrt ut av AO. Veien ut
fra Chebaa ble sperret med et av våre kjøretøyer, men
DFF klarte å koble tenningen på bilen og kjøre den ut
av veibanen. I tillegg fjernet de noen deler I motoren,
slik at bilen ikke var kjørbar etterpå. Ved 4-7A CP
hadde mannskapene sperret veien, menDFF og GSS
ryddet CP' en var forn uftige nok til ikke å sette seg opp
mot den store milits styrken. Arrestantene ble i første
omgang kjørt til Hasbaiya, og en gruppe fra militsen
dro mot 4-26CP. Etter meldingen om arrestasjonene i
Chebaa, hadde bataljonsledeIsen reagert raskt, så alle
Blueline-CP'ene var stengt. Ved 4-26 CP og 4-2B CP
var det også plassert PPK.

Ordren fra ledelsen var klar: Eventuelle forsøk på
gjennomtrengning ville bli stoppet med våpenbruk!
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Dette ble meddelt DFF og GSS, som tydeligvis skjønte·
at vi mente alvor. Derfor kom det ikke til alvorlige
konfrontasjoner mellom UNIFIL-personell og mIlIt
sen denne onsdagen.

Det som skapte problemer, var at DFF stengte sine
CP' er på veien til Metulla, og at IDF stengte grenesov
ergangene til Israel. I Norbatt satt det nemlig en rekke
menige og befal som skulle dra på leave nettopp denne
dagen, og var avhengige av å komme over grensen
dersom de skulle rekke framtil Ben Gurion i tide. Like
ledes hadde vi folk i Israel som skulle tilbake til
Norbatt.

To offiserer fra IDF møtte bataljonssjefen i Ebel Es
Saqi, hvor han la fram et krav om at IDF måtte åpne
grenseovergangene igjen. Dersom de gjorde det, ville
Norbatt åpne sine CP'er for DFF /GSS trafikk. Dette
gikk de etterhvert med på, og våre folk kom ut i tide til
å rekke sine leave-flighter. I denne situasjonen valgte
bataljonssjefen å la hensynet til våre folk veie tyngst.
Men det er klart at dersom vi ikke hadde vært avhen
gige av å passere grensen, hadde våre CP'er ikke blitt
åpnet på en stund.

Videre var situasjoen temmelig spent da mouch
taren i Chebaa ved en anledning ble tatt inn til sam
taler med GSS, og ikke minst da IDF tvang seg
igjennom våre sperringer for å få adkomst til Ebel Es
Saqi den 7. mars. Etter dette roet imidlertid situas
jonen seg en del, og de siste ukene har vært usedvanlig
rolige. Mer om de enkelte episodene blir presentert på
sidene som følger.
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Deportasjoner
Deportasjoner av tilsammen 65 sivile fra Norbatts

område satte sinnene i kok, både innad i bataljonen og
i en stor del av verdensopinionen. Media-interessen
som fulgte var usedvanlig stor, og det hjalp vel heller
ikke til at den anstrengte situasjonen mellom Norbatt
og de israelske styrkene roet seg. Men det klarte vi å
leve med, for de fleste av oss så det som viktigere at det
ble rapportert om brudd på Geneve-konvensjonen ved
at sivile ble deportert fra et okkupert område av
okkupasjonsmakten.

En overveiende del av de deporterte var kvinner og
barn, blant dem flere mentalt tilbakestående. Sam
tlige ble fraktet ut av det israelsk-okkuperte området,
med klareordrer om ikke å vende tilbake. Deble etterh
vert tatt hpnd om av myndighetene i Beirut, som
skaffet det mest nødvendige til livets opphold. Ingen
av de deporterte fikk anledning til å ta med seg
hverken klær, eiendeler eller penger.

Den første store deportasjonen skjedde 5.januar. Da
ble 26 sivile hentet av GSS i Ebel Es Saqi og Kfar
Hamam. Av disse var over halvparten kvinner og
barn, den yngste bare rundt et år gammel. Aksjonen
ble fra GSS-hold begrunnet med at de som ble tatt var i
familie med, eller hadde støttet, grupperinger som
drev motstand mot Israel på grunn av okkupasjonen
av Sør-Libanon. En begrunnelse mange hadde vans
keligheter med å finne noe særlig hold i.

Den neste store deportasjonen skjedde i Chebaa den
25. januar. De lokale myndighetene og befolkningen i
Chebaa har lenge vært kjent for å være motstandere
av at IDF ønsker å opprette et rekrutteringskontor for
DFF i byen. Det hadde ved en anledning også vært en
kort og fredelig demonstrasjon med rundt 300 delta
kere, der det ble gitt uttrykk for motstand mot et slikt
rekrutteringskontor, samtidig som det ble gitt uttrykk
for støtte til Norbatts tilstedeværelse i byen. Det virket
som om dette er bakgrunnen for at 37 av Chebaas
innbyggere, også disse for en stor del kvinner og barn,
ble hentet av GSS/DFF og forvist fra det israelsk
okkuperte området.

Selv om UNIFIL ikke har myndighet til å forhindre
slike aksjoner, kan vi observere det som skjer, for
deretter å rapportere hendelsene videre til FN
hovedkvarteret iNew York. Det skjedde da også umid
delbart i dette tilfellet. Ledelsen i Norbatt protesterte
også overfor israelerne etter disse aksjonene, da
Geneve-konvensjonene setter klare forbud mot depor
tasjoner av sivile fra okkupert område. Israelerne på
sin side, nektet for enhver forbindelse med deportasjo
nene, og hevdet at de var planlegt og utført av
DFF /GSS. Det er imidlertid UNIFILs politikk å anse
Israel som okkupasjonsmakti Sør-Libanon, all den tid
de har et stort antall soldater og flere faste posisjoner i
området. Det er også kjent at IDF sørger for både
våpen, utstyr opplæring og penger til både DFF og
GSS. UNIFIL mente derfor at aksjoner av denne
størrelsesorden ikke ville finne sted uten godkjennelse
fra den israelske hæren.

Det at FN-styrken fulgte deportasjonene på nært
hold, med både rapporter og påfølgende presseomtale,
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I dette huset i Ebel Es Saqi bodde en av de deporterte familiene

Det var fattislige kår for mange av de deporterte



---------------- -------------~-----~~'
_-1 ••••••••..•••••••••.•_~_

Nå har en god del av de deporterte fra Chebaa fått lov til å vende hjem

En sterk mann. Mouchtaren i Chebaa er øverste leder i byen
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førte til et spent forhold til IDF, DFFog GSS. Ved noen
anledninger sperret israelerne området til og fra Nor
batts ansvarsområde, slik at vi ble isolert fra omver
denen. Det skjedde blant annet som en reaksjon på at
Norbatt nektet transport av deporterte sivile gjennom
sitt ansvarsområde. Kontrollen ved våre eP'er ble
også skjerpet, noe som igjen førte til grunnløse bes
kyldninger fra israelerne om norsk "trakassering".
Beskyldninger som ikke hadde annen bakgrunn enn
at Norbatts mannskaper gjorde jobben sine med å
sjekke kjøretøyer som skulle inn i AO.

Fra GSS ble det også fremsatt trusler mot batal
jonssjefen og enkelte av offiserene i bataljonen, og det
ble også ved enkelte anledninger skutt mot disse. Det
forhindret likevel ikke bataljonen å utføre sine
oppgaver i henhold til instruksen.

En stund så det ut til at politikken med å deportere
sivile skulle fortsette, men så skjedde ikke. Hva som
var årsaken skal være usagt, men det er ikke tvil om at
Norbatts rapportering og de mediaomtalene som
fulgte over store deler av verden, hadde sitt å si i den
forbindelse.

Det manglet heller ikke på reaksjoner fra høyeste
hold. Blant annet ble den Israelske utenriksminis
teren, under et besøk i USA, bedt om å komme til FN's
generalsekretær for å diskutere både deportasjonene
og forholdet mellom Norbatt og IDF.
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Inntrenging
Tirsdag 7. mars ble en dramatisk dag i Ebel Es Saqi.

Tilsammen åtte FN-kjøretøyer ble mer eller mindre
ødelagt de IDF trengte gjennom Norbatts CP'er og
sperringer for å komme inn i byen.

En liten gruppe soldater fra IDF og DFF ble, i hen
hold til eksisterende avtale, nektet å kjøre inn i Saqi
med et militært kjøretøy. De ville inn i byen for å
besøke en sykmeldt DFF-soldat, og fikk beskjed om at
det var i orden, hvis de kjørte inn i en sivil bil og lot
jeepen stå igjen. Det ville ikke IDF-offiseren som ledet
gruppen godta, og kalte inn store forsterkninger. Det
førte til at general Zeev Zacharin, øverst
kommanderende for IDF i sikkerhetssonen, ankom i
spissen for rundt 80 soldater, flere militære og sivile
biler, samt to PPK'erog en stridsvogn. Veiene inn til
Saqi var på det tidspunktet sperret av Norbatt med
PPK'er og andre kjøretøyer som var stilt tvers over
veien. Flere av disse ble presset av veien av den
israelske stridsvognen, og IDF kom helt opp til Down
Town før de gikk med på å forhandle med bataljonsle
deIsen og NORCONTICO som også var tilstede. IDF
gikk da med på Å kun kjøre videre inn i Saqi med sivile
biler, men brøt også denne avtalen og kjørte gjennom
med et par uniformerte kjøretøy. Etter en kort runde i
byen kjørte de imidlertid ut igjen, og etterlot seg åtte
skadede FN-kjøretøyer. Og nok en gang var det
Norbatt-soldatenes rolige og sindige opptreden som
hadde forhindret at situasjonen utviklet seg til noe
langt alvorligere.

Bråket startet i 4-2 A CP

FMR sikrer

Her er veien inn til Ebel Es Saqi blokkert
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Granater mot nattpatrulje

Lørdag 18.Februar ble en av våre nattpatruljer bes
kutt med stridsvogngranater av IDF like utenfor Blat.
Jan Erik Henriksen og Odd Harald Larsen, begge fra
Tropp 2 i Kp A ble såret. Tredjemann i patruljen,
Fredrik Sterninger påa utvekslingsbesøk fra Swedlog,
slapp utrolig nok fra beskytningen uten skader.

Patruljen hadde pågått rutinemessig i et par timer,
og mannskapene var i ferd med å forflytte seg fra et
ambushpunkt til et annet da det plutselig smalt. Tre
antipersonell stridsvognsgranater, som hver slynget
ut over 5000 sylspise metallpiler, detonerte like ved
patruljen. Det nærmeste nedslaget ble etterpå
beregnet til å ligge bare 15-20meter fra patruljen. Odd
Harald Larsen ble truffet aven pil, som gikk gjennom
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splintvesten. Det førte til store blødninger innvend
ing, og legene tappet senere på natten 1,6liter blod ut
av den venstre lungen hans. Jan Erik Henriksen ble
truffet av piler bak venstre kne, i skulderen og i setere
gionen. Han hadde kraftig blødning fra kneet, men
den ble raskt stoppet av redningsmannskpene som
kom til stedet like etter.

- Plutselig var det som et kraftig blåhvitt lyn lyste
opp like til høyre for oss. Samtidig smalt det voldsomt,
og vi ble slynget opp i lufta. Det var en helt uvirkelig
situasjon, nesten som å være vektløs. Etterpå føltes alt
som bare kaos. Jeg prøvde å krype bort til de to andre
for å se til dem, og for å kalle opp hjelp over feltradi
oen, men den virket ikke, fortalte Sterninger
ulykkesnatten.
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Luftfoto av åstedet. To små merker midt på bildet markerer hvor laget var de det smalt

Astedsbefaring med Fe generalløytnant Lars-Eric Wahlgren
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Fredrik Steminger til venstre og sanitetsmann Ame Roald
Hildanen fra tropp 2 til høyre

Her har en splint truffet en stein
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Senere undersøkelser av radioen viste at den var
gjennom boret av to piler fra granatene, så det var ikke
rart at Sterninger ikke fikk den til å virke. Han klarte
imidlertid å få skutt opp signallys etter litt om og men,
og bare minutter etterpå var en unnsetningspatrulje
på plass. De sårede ble tatt hånd om på stedet av
troppens sanitetsmann, Arne Roald Hildonen, som
gjorde en dyktig jobb før lege og ambulanse ankom fra
Saqi. Etter videre behandling og undersøkelser på
sykestua, ble det besluttet å rekvirere helikopter for å
sende pasientene til Naqoura for innleggelse på
Swedmedcoy. Der ble de umiddelbart lagt på operas
jonsbordet, og på morgenkvisten kunne legene slå fast
at både Larsen og Henriksen ville slippe fra beskyt
ningen uten varige men.

Dagen etter beskytningen ble nedslagsområdet
grundig undersøkt, og retningen skuddene kom fra
kunne raskt bestemmes. Avfyringsstedet lå nær en
IDF-posisjon nordvest for Blat, og senere har IDF tatt
på seg ansvaret for episoden. Forklaringen de kom
med, var at de mente å beskyte mål i terrenget utenfor
Blueline, en kilometer til siden for der Norbatts
patrulje befant seg.

Samme natt som beskytningen fant sted ble det satt
ned en undersøkelseskommisjon av bataljonssjefen.
Resultatene av kommisjonens arbeid er nå sendt til
UNIFIL HQ for videre behandling.

Skyteepisoden i Blat den 18. februar er den alvor
ligste i Norbatt på ett år. I februar i fjor ble to av våre
soldater såret av tilsvarende piler fra stridsvogngran
ater. Også denne hendelsen fant sted innenfor Blue
line, og IDF påtok seg ansvaret for beskytningen.

Det hører også med til historien at både Larsen og
Henriksen kom seg raskt etter operasjonene, og at
begge etter en tids rekonvalsens var tilbake i Blat og i
tjeneste igjen - på CP, OP og på patrulje.

Patruljen holdt til i tropp 2, Kp. A i Blat

Nesten hele granaten ble til slutt funnet igjen

I
1
I

Enkelte av pilene som ble slynget ut boret seg gjennom radioen
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Tragisk
Ulykke

Arild GrotIe, 22 år gammel og i tjeneste i den norske
troppen i FMR, mistet livet under en trafikkulykke i
Norbatt mandag 13. februar. Dødsfallet har gjort et
dypt og sterkt inntrykk i den norske kontingeneten.
Arild GrotIe var en dyktig soldat og en god kamerat.
Under minnegudstjenesten i en fullsatt kirke i Saqi sa
en av medsoldatene hans det slik.

"Vi i FMR vil gjerne si noen ord i forbindelse med
vår kollega og venn Arild Grotles bortgang. Når vi
tenker tilbake på ham, tenker vi på en kamerat med
godt humør en som slItid hadde en kommentar. Arild
var den som fikk smilet fram i troppen. Vi har vært
sammen 24 timer i døgnet under tjenesten her i UNI
FIL, og det er et stort tomrom etter ham, Våre tanker
og dypeste medfølelse går hjem til hans familie og
venner i Norge. Vi lyser fred over Arilds minne."

Selve ulykken skjedde da en Sisu fra FMR møtte
vannbilen like ved PI-høyden, og måtte vike ut i vei
kanten. Der traff Sisuen noen store steiner, havnet
opp i veiskråningen og veltet ned i veien igjen. GrotIe
ble kastet ut av vognen, og selv om det straks ble satt i
gang livreddende førstehjelp, av mannskaper som
umiddelbart kom til ulykkesstedet, var skadene så
alvorlige at livet ikke sto til å redde.

De andre som var i Sisuen de ulykken skjedde, fikk
lettere fysiske skader og sjokkskader, og ble raskt tatt
under behandling, både for skadene og for psykiske
ettervirkninger av opplevelsen.

Fredagen etter ulykken var det minnestund på fly
plassen i Tel Aviv i forbindelse med hjemsendeIsen av
kisten. Det stilte æresgarde med deltakere fra alle nas
jonene som er med i UNIFIL, og det var flaggborg med
de samme nasjoners flagg, samt FN-flagget. Seks
kamerater fra FMR bar kisten, som var svøpt i FN
flagget, og under seremonien ble det understreket at
Arilds bortgang ikke bare var noe som hadde merket
de norske soldatene. "He was one of us - he was a
UNIFIL soldier", ble det sagt i minnetalem. Arild
GrotIe ble bisatt fra Åsane kirke i Bergen, også der
med stor militær deltakelse.

Senere i kontingenten ble det satt opp et kors i vei
kanten der ulykken skjedde ved PI, og det ble også
avduket en minneplate i leiren til FMR ved Quana i
Fijibatt. Leiren fikk også nytt navn ved samme
anledning, og heter nå "Camp GrotIe".
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Den finske Sisuen som veltet i ulykken

.' ·fI

Full kirke i Ebel Es. Saqi under minnegudstjenesten.
Feltprest major Løvenholdt forrettet

Et enkelt kors med krans og blomser til minne
om den tragiske ulykken
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Utflytting fra Ebel Es Saqi
I
I

Et virkelig stort prosjekt som fikk "go" i kontingent
XXII var arbeidet med å flytte alt Norbattpersonell ut
av sivile hus i Ebel Es Saqi, og inn i egne leirområder
på Steinmyra og på Vannhøyden.

Prosjektet i seg selv er ganske unikt i FN
sammenheng. Både fordi det har gått så raskt å få
gjennomslag for planene og å få midler til utbyggin
gen. Og det er ikke små summer det dreier seg om.
395.000 dollar er hele prosjektet kostnadsberegnet til.
- Men det er også unikt i en annen sammenheng,
opplyser major Martinsen, som var prosjektansvar
lig. - For første gang i FN-sammenheng blir det
satset på en utvidet bruk av blokkhus i stedet for
prefab'er. Og der har vi både en sikkerhetsmessig og
en vedlikeholdsmessig gevinst, fremholder
Martinsen.

Prosjektet med utflytting fra Saqi ble påbegynt i
forrige kontingent. Da ble det bestemt hvilke områder
som skulle benyttes til nyetableringen, og antall kvad
ratmeter man hadd(/!behov for etter styrkens st'orlse.
Denne kontingenten kunne man så gå løs på selve
planverket, med detaljene for utbyggingen. Søknad
om midler ble sendt via UNIFIL HQ til FN i New
York. Assisterende general-sekretær Goulding
besøkte Norbatt og ble orientert om planene, og deret
ter kom beskjeden. Gå i gang! Full tilslutning til pla
nene på rekordtid!

- I mellomtiden jobbet vi med beregninger, tegnet
hus, bestemte funksjoner for bygningene, beregnet
behovet for materiell, blokker, kabler, vinduer, dører
og så videre, forteller major Martinsen. - Planene går
også ut på å bygge ny generatorstasjon, legge om hele
kabelnettet, det vil si nye telefonkabler og kabler for
radio og. TV. I det siste tilfellet har vi prøvd å se litt
fremover, for det ken jo bli aktuelt med nær-TV
overført via kabel en gang, mener Martinsen.
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Major Martinsen, Gaulding og oberstløytnant Brularnt Inspzserer
området den nye lezren skal ligge i.

Bakgrunnen for utflyttingen fra Saqi er todelt. Vik
tigst er sikkerheten for mannskapene. Slik de fleste i
Saqi bor må, i sivile hus uten beskyttelse, og gjerne få
personer i hvert hus, er de lett sårbare dersom noen for
eksempel skulle finne på å ta gisler i en gitt situasjon.
Videre er det fra mange sivile ytret ønske om å få
tilbake hus som nå benyttes av Norbatt.

Selv om mye av arbeidene skal utføres ev egne
mannskaper, vil likevel en rekke sivile komme inn i
byggingen, som levrand'orer av materiell og arbeidsk
raft, kan Martinsen opplyse. - Det er sendt ut 45
invitasjoner til anbud, og det er meningen å hente inn
mest mulig fra lokalmiljøet vårt, blant annet håper vi
å få sysselsatt arbeidsledige fra regionen.



-~---~-:-----------------•• ,,- I~

\. -~~"-,

- Når regner du med at arbeidene kan starte, og
hvor omfattende er de?

- Arbeidene er så smått i gang allerede. Vi har
blant annet begynt å støpe fundamenter til en del
soveprefaber og gjøre klart til enkelte feltarbeider.
Hovedarbeidene regner jeg med kan begynne i første
del av mars, og dersom alt gar etter planen, vil det gå
6-9måneder å få opp alt! Og det er slett ikke dårlig, sier
major Martinsen.

Prosjektet omfatter utbygging på Steinrnyra, Van
nhøyden, Falkehøyden og området ved mektroppem
og verkstedet. I alt skal det i tillegg til de eksisterende
anlegg settes opp 29 nye bygninger. Det innbefatter
kontorer, forlegninger, depoter, fryseAkjølelager, tre
ningssenter, ops osv. Alt inngjerdet og beskyttet med
voller, porter og vakt-mannskaper.

- Her det vært en vanskelig oppgave?
- Ikke egentlig vanskelig, mener Martinsen. - Det

verste har vært de knappe tidsrammene vi har hatt å
jobbe med. Det har vært et kollosalt press for å få alt
ferdig i tide. Grunnen. til tidspresset har vært at vi
måtte legge fram noe konkret før 1.Februar, slik at vi
kunne få tildeling av midler UN allerede hadde til
disposisjon. Det nye budsjettåret begynner denne
datoen, og hadde vi ventet lenger kunne det ha gått
adskillig lengre tid før vi hadde kunnet sette gang med
utbyggingsar-beidene. Derfor har det gått omtrent
døgnet rundt de siste måneden, smiler Martinsen, som
understreker at han har hatt enormt god støtte fra en.
rekke folk i Norbatt i dette arbeidet. Særlig vil han
fremheve den innsatsen siv. ing. George Khoury ved
Ing. off. kontoret har gjort. - George har stått for alle
beregninger og tegninger, og uten ham hadde vi
umulig klart det så kjapt og korrekt, sier Martinsen, og
legger til at samarbeidet med mouchtar og mayor i
Saqi også har vært det aller beste i forbindelse med
prosjektarbeidet.

Major Josef Martinsen og sivilingeniør George Khoury
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Arbeidet med den nye leiren kom tidlig i gang

Major Martinsen har stått bak det meste av planleggingen



Stor media - oppmerksomhet
Et særtrekk ved kontingent XXII var den store

media dekningen hendelser i vårt område fikk verden
over. Målt i antall besøk at TV-team og pressefolk, og i
antall programmer og avisartikler, har oppmerksom
heten neppe vært større siden kontingent r.

Det var i første rekke "Karlsen-saken", som fanget
medias oppmerksomhet. Hjemme i Norge gikk skrive
riene mest på hva oberst Karlsen hadde sagt eller ikke
sagt, og om det var riktig eller galt å si det han i følge
israelerne skulle ha sagt (uten at mer enn et fåtall
aviser brydde seg med å undersøke hva som virkelig
hadde skjedd eller blitt sagt). Men et par norske og
samtlige utenlandske media som tok kontakt med
Norbatt, eller kom på besøk, fattet hva saken egentlig
dreide seg om. Det måtte jo være en gunn til alt opp
styret. Og grunnen var enkel å forklare. Deportasjo
nene av sivile fra Norbatts område. Dermed ble det
hoved oppslag i verdenspressen og på de mest innfly
telsesrike fjernsynsstasjonene.

I tillegg til deportasjonene fattet media også inte
resse for blokaden av Chebaa og byggingen av ny vei
dit, i tillegg til at den generelle interessen for vår
oppgave økte i forbindelse med tildeI'ingen av Nobels
Fredspris til FN's fredsbevarende styrker. Beskytnin
gen av vår patrulje i Blat førte også til flere oppslag, .
men da mest i Norge.

lover to måneder i strekk kom det stadig besøk, og
listen er like imponerende som den er lang. Canadian
Broadcasting Corporation, Australian Broadcasting
Corporation, Fransk TV, Deutsche Rundfunk, Cable
Network News (verdens største nyhetskanal), Norsk
Rikskringkasting, Nedrlandsk og Belgisk Radio,
Associated Press, Reuter, Le Figaro, Le Monde, La
Republica, Al Anwar, Dagens Nyheter, Keystone
Press, Los Angeles Times, Washington Post, The Sun,
The Independent, Dagbladet, Verdens Gang, Dagens
Næringsliv, Stavanger Aftenblad, Fædrelands
vennen, Ungdommens Radioavis, Politiken og flere
freelancere, for å nevne de fleste. Denne enorme
dekningen førte til en saklig og fin dekning ved·
rørende deportasjonene, men hadde også sine litt
muntrere sider. En soldat fra Norbatt på leave i USA
fikk plutselig se et intervju med sin egen bataljonssjef
på fjernsynet i Wisconsin, og fikk en lettere støkk i
livet, da han hadde vært lenge på leave og ikke-var
orientert om den siste utviklingen "hjemme" i
Norbatt!

Tilsammen fem internasjonale TV-selskap kom på besøk
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Her holder PlO, kaptein Heidal, brief på taket av Torshov

Amerikanske CBS under innspilling i Chebaa
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Inspeksjon i 4-26 HQ, Kaoukaba

Kompani A har en viktig oppgave i Norbatt. Det er
dette kompaniet som kontrollerer hovedfartsåren
gjennom vårt ansvarsområde. Her oppsto det i Nor
batt kontingent 22 flere alvorlige episoder med de
forskjellige partene i området, enkelte av dem kritiske.
Ved siden aven aktiv og intensiv CP-tjeneste på
veiene, ble denne kontingenten et halvår med mye
feltarbeide og atskillig utdanning for gutta i Kp A.

Hver av troppene i Kp. A har sitt særpreg. Det
samme kan sies om kompanistaben, som i denne kon
tingenten flyttet inn i ny leir.

Tropp 1 i Kaoukaba er CP-troppen framfor noen.
Med tre CPer å holde styr på ble det mange bilsjekker i
løpet av tiden her nede. 4-26CP er verst, med omkring
1500sivile biler som passerer hver dag. Siden dette er
en blue-line CP langs hovedveien gjennom Norbatt
AO, er det også her de største konfliktene har oppstått.
Den mest alvorlige i påsken, da sivile bråkmakere og
norske UNIFIL-soldater skjøt rettet ild i mot hveran
dre. Ennå en gang var heldigvis lykken på vår side, og
ingen skade oppsto.

Dessverre, kan vi vel si, ble kontingent 22 i likhet
med mange tidligere, preget av hard CP-tjeneste og
mange tilspissede situasjoner. Men fasiten viser at vi
holdt stillingen, bokstavelig talt, og gjorde jobben slik
det skal gjøres. Det falt derfor både bataljonsledeIsen
og toppledelsen i Naqoura lett å gi honnør til manns
kapene for det arbeidet som var gjort. Tropp 2i Blat er
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gitt en annen oppgave i Norbatt. Troppen betjener
flere aPer, deriblant to posisjoner ute i enklaven. I
tillegg til aP-tjenesten har troppen også ansvaret for
to CPer.

Natten til 19. februar vil alltid bli husket av gutta i
tropp 2.Tre soldater, Jan Erik Henriksen, Odd Harald
Larsen og den svenske soldaten Fredrik Sterninger
ble beskutt aven israelsk stridsvogn under nattpa
trulje. Utrolig nok ble ingen av dem drept, men de to
norske gutta ble stygt skadet. Likevel tok det ikke lang
tid før de var tilbake i tjeneste i troppen. Det sier noe
om den motivasjonen og innsatsviljen som råder.
Mek-troppen har tilholdsted i bataljonshovedkvar
teret i Ebel Es Saqi. Deres oppgave som nærforsvar av
byen ble satt på prøve under IDFs inntrengning i
begynnelsen av mars. Som vi husker var det israelske
forsøket mislykket, selv om det kostet oss en del mate
riell. Men den mekaniserte troppen i Kp. A viste
Hvilken verdi, den har i bataljonen.

Ved siden av den kontinuerlige forsvarsoppgaven
av Saqi, har mek-troppen i kontigenten vært beskje
figet med mye annet. Rent operativt har troppen hatt
stadige utrykninger, enten i nærområdet eller til
andre posisjoner i AO. Men mye arbeide er også gjort i
leiren. Troppen har fått en lenge etterlengtet tropps
bar, som seg hør og bør, og flyttingen til den nye leiren
er kommet godt i gang. Mek-troppen ble også skikkelig
etablert på Falkehøyden i løpet av Norbatt 22.
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Hovedkvarteret i Kp. A har hatt ansiktsløfting. HQ
flyttet inn i den nye leiren bare et steinkast unna.
Leiren er nå en av de best sikrede i bataljonen. Denne
posisjonen bemerket seg også som den med best mat.
Det gjorde jo sitt til at besøkene til stunder kom tett
som hagl.

Når vi ser tilbake på kontigent 22 er det likevel noe
som spesielt kjennetegner tjenesten. Innsatsen fra
hver enkelt soldat, uansett hvilken jobb som ble gjort
eller hvem det var. Innsatsen var stor og resultatene
deretter. Innsatsen kom nettopp av det vi vil huske fra
tiden i Libanon. Den gode tonen, samholdet og alle
opplevelsene.
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