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AVIS FOR DEN NORSKE FN.STYRKEN I SgR.LIBANON

&tutrru
- KONT. XXnI- 19t9

NORBATT flytter:
NORBATT ewerz

MEK INNTAR

NORBATT driver stor os
intens ovingsaktivitet. Fra
folste dag har bataljonen
lagt vekt pi A trene seg selv
opp til 6 mestre alle sine
oppgaver. Blue Beret ser

FALKEHAYD N

n&rmere pA BMR-,
pAg_ripeLses-, -masseskade-i
og GAUPE-svelser.
s. 3,617,8,9 og 11

LUS ELLERS OM:

-TRULS rydder opp
s.3

- Skadet 16-6ring tilbake

s.3

- NORBATT'seier

I lopet av fA kontilge_nter vil NORBA.TT ha flyttet ut av byene i
-bataljonens
omrfrde. Mektroppen er forst ute.
Allerede i desember skal mektroppen v&re pfr plass i sitt nve
omride - Falkehsyden. Ni jobbes iiet for fullt foi 6 klare det[e.
Senere flytter resten av bataljonen.
s. 4-E

s. 16

I

BLUE

BERETI

.l*irs;l

Bruk samtidig leave-dagene til A
slappe av, til A samle nye krefter, til A
heve blikket, soke ny inspirasjon og fA
nye perspektiver. Leave-dagene gir

UNDERVEIS
Den 23. norske FN-kontineenten
har allerede gjort unna halve lspet.
F

or de fleste har tiden gAtt fort - used-

vanlig fort. Likevel halvstftt lap
betyr likefullt at det er en li=ke lanl
distanse igjen som den som alt er

fullfort. Det er bAde rette strekk, svingete partier og \upert terreng igjen.
Ogsi denne strekningen mA forseres
for neste Handover. Og den gjenvarende lopstiden mA utnyttes like
godt som den forutgAende.
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sarnvrer med dem som ellers" i det
daglige FN-livei, er langt unna" Det
smavrcret gir ogsA styrke.
Rekapsoknadsfristen er over.,A vEiorelsene faller snart. Mange har so[i.
Farre vil bli tilbudt rekap. La heller
ikke den avgjorelsen ha innvirkning
pA normal arbeidsinnsats her oe nA.
Kanskje aller viktigst: Behold
hqmoret. Da vil ogsA denne FNkontingenten, som kontingent ene fsr
oss, f_ullfore i trygghet om at vi gjorde
v6rt beste.

Gjennomforingen mA skje med
effektivitet og humor. Det har preget
oss til nA. SIik bw det fortsatt vare.
Tiden er ikke inne til A slappe av eller
dempe pA kravene. Samtidig er det
vAre egne krav til oss selv som bor
v&re de strengeste og dem som
hAndheves med stsrst Arvfrkenhet.
Ikke minst er dette viktig i en periode
med stort leave-frav@r, og dermed
oket belastning pA den enkelte.

6 nr. per kont.
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NORBATT

TRULS eskorterte
DFF/GSS ut AO
NORBATT gjennomfsrte i mid-

etvey:.

BMR STOPPET

INFILTRATARER

ten av juli en meget vellykket
hfrndtering av en situasjon der
DFF/GSS provde A gjennomfore
en aksjon i Hebbariye. En sikalt
TRULS- utrykningsstyrke fra
NORBATT eskorterte en avdeline
pi 18 personer fra DFF,/GSS ut "
av NORBATTs ansvarsomr6de.
DFF/Gss-avdelingen kom inn i

NORBATTs ansvarsomrAde i fslee
med personell fra den israelske har6n
(IDF). IDF har bevegelsesfrihet i
UNIFILs ansvarsomrAde.
Etter at IDF-personellet hadde
trukket seg ut gikk DFF/GSS inn i
Hebbariye. Der tok DFF/GSS seg inn

i et sivilt hus. Samtidie provde
DFF/GSS A ta seg inn i fl1rti hus i
landsbyen. Norsk FN-personell pA
stedet ble truet med hAndgranater bg
hAndvApen.

Situasjonen ble i lopet av kort tid
brakt under kontroll av NORBATTpersonell. Personell fra Kp B, som
lsrst hadde hindret DFF/GSS i A ta
seg inn i sivile hus, fikk ststte av
TRULS bestAende av to PPK-er samt
en hundegruppe med to hunder.
Utrykningskjoretoyene plasserte
DFF/Gss-personellet mellom seg og
eskorterte avdelingen ut av Hebba,
riye og deretter ut av NORBATTs
ansvarsomrAde. Hele situasionen
var
over nA under to timer.

Skadet 16-6ring

tilbake til familien
To au mektrappens PPK-er har gd.tt i stilling og ta.tt

for

d,

stanse infiltratorene

Av: Karl Haakon Sevold

B-IVIR

utlsses av og fAr sitt oppdrag

v;; de;
ovingsmessige foruts-etniigen at
av. bataljonen. Denne sarrg

Alarmen gir. BMR iverksettes.
Omlag 1O infiltratarer med RPG
er observert i'omr6det Litani.
NORBATT utloser nodvendige
prosedyrer for 6 lsse oppdraget
sitt.
Ilapet av en time, som er den tiden
som er til disposisjon, er BMR klar til
utrykning. Denne gang var det
imidlertid bare en av mange ovelser

Datagonen mrstet kontaktet med infil_
i det diss-e beve_get seg fra

tratwene

U_tqi _og mot Falkehoyd"e-o-"-aa"i.
BMR ble sendt ut for A pui""t:"i" a"f *
av bataljorrens omr6d-e. Meris p"ri"i
Jevr-rxsomheten pag6r observeres
rntrltratorene, pA. ny - denne gang i
omradet .rlasbant.

for hele tiden A holde ferdigheter ved
like. Samtidig blir avdelingen hver
gang litt bedre.
For de uinnvidde: NORBATTs
BMR, eller Battaiion Mobile Reserve,
er en av bataljonens utrykningsstyrker. BMR har en reaksjonstid pA
60 minutter og bestAr av fire av mektroppens PPK-er ett sanitetslag og en
administrativ enhet.
Det er NK Kp A som er sjef BMR. I
hans fravar overtas jobben av NK Kp
B.

i bruk hele sin ildkrpft

BMR dirigeres mot Hasbani. Etter

kort tid er styrken i stilline i sine
posisjoner
og utlsser ild.

M_ektroppsjef, loytnant Inse prestegar3, er godt fornoyd med svelsen.

,

_ -G;ennomf'aringen gikk brukbart.
Imrdlertid er det behov for mer tren_
ing. Qe-t er sarskilt viktig A trene p-A
samvirke mellom vo gner -og person'ell
pA bakken. Videre ma ael^sv;;A
fremrykningsmetoder oe stillinssfelettelse ryed PPK-er, understieker
Prestegard

Den 16-Ar gamle libanesiske sutten
som ble skadet i hodet i en skvteeniso,le ved 4-26 CP ved Kaukab-a toisdag 13. juli kom tilbake til sin familie
i Ferdiss eiter Atte dagers behandline
ved Rambam sykehuset i Haifa.
Operasjonen ved det israelske syke-huset
karakteriseres som vellykket.
Gutten har ikke fAtt hjerneskader
eller lammelser. PA medisinsk hold
fremholdes det at 16- Arineen har
vart usedvanlig heldig. Gutten ble

truffet under venstre oye, og fikk
splinter pA innsiden av rienstre

oyehule og pe utsiden av venstre oye.
Et avvik pA treff og retning pA under

en halv centimeter kunne ha fAtt
langt alvorligere falger.
Guttens mor og onkel var tilstede
und-e_r-sykehgqoppholdet. I tillegg var
en NORBATT-offiser pA svke-huset.
NORBATT har bAde umiddelbart
etter skyteepisoden og senere holdt

{neC.g! n@r kontakt med guttens
familie.
Det var ved 1840-tiden torsdag 18.
juli at Q_P-mannskaper avga tre varselskudd mot et kjorctay som i stor
tart trengte seg gjennom CP-en. Den
skadede libanesiske gutten befant seg
lr et annet kJffietsy.
Er - underso\elseskommisjon .har
Igransket
episoden.
I
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MOT FALKEHOYDE.

INNFLYTTING
- Vi vil tidli_gst vrere klare for innflytting
,hoyden
mot slutten av kontingent

D^et er fsrst og fremst viktig
gAr med.

-Her skal leiren ligge....

Ineoff, major

Knii

Greue, peher og

A

ha realistiske vurderinger av tiden s5m

Av: Karl Haakon Srevold
forhlarer

Kustner (t.u.) oe Toresen fra mektroppen lemper stein og ser frem

og etablering pA Falke-

XXIII. Klarer vi det er v-i heldiEe.

til d. flytte inn pd Falkehoyden,
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Det er ingenioroffiseren i NORBATT, major Knut Greve, som slAr

dette fast i en samtalemed Blue Beret.

Bergenseren Knut Greve, som tidligere har vart ingenisrsjef ved Distriktskommando Vestlandet. har
denne kontingenten som sin absolutt
viktigste oppgave A arbeide med den
s6kalte Redeployme4t av NORBATT.
Det betyr at NORBATT i lopet av de
nermeste kontingentene slial flytte
ut av sine nAvarende posisioner
innen de enkelte byene for A ta ibruk

nye leirer i tilknytning til de
n&vaerende posisjonene. Det er i farste

omgang sikkerhetshensyn som har
u_rer|. avgjorende for den planlagte
flyttingen.
Falkehoyden
. Mektropp-en-flytter forst. I lapet av
innevarende kontingent satses det
altsA pA a-t mektroppen skal vare fer-

4g . etablert te- Falkehoyden.
Gevinsten for m-ektroppens det vit

vrere at troppen med dette vil bli plas-

sert mer sentralt i hiORBATTs-ansvarsomrAde. Reaksjonstiden vii bli
kortgre gg tr_oppens utrykningsstyrker vrl raskere kunne nA hele
NORBATT.
PA Falkehsyden vil det bli hele 520
\vadratmeter gulvplass. Det vil vare

til 52 befal os
menige. I alt utgjor Falkehoyde-leiren
n&rmere 4000 kvadratmeter. Samfbrlegningsplass

tlige 4000 kvadratmetre er nsdvendie
fo1 A, {A plass til mektroppens pans*-

teo.e KJatetsy,

Arsaken til at det er vanskelie
*forA
angi det noyaktige tidspunktet
n6r Falkehayden skai tas i bruk er

qrateriellmangel, fremholder Knut
Greve.

- I rent arbeid trenger vi nepDe mer
enn en 2-3 mAneders tid. Iniiillertid
bruker vi tildels sivile kontraktsrer os
for noen av disse kan av og ti-l
materiell-leveransene stoppe onn.
Situasjonen i Libanon tilsielr likev^el
at dette er blant de forsyningsmessig-e

problemer vi mA finne oss i A leve med.
sier ingenisroffiseren

Avbeidsiver

.drbeidene pA Falkehsyden pAeAr
likevel for fullt. Her brukes alle
arbeidsredskaper fra en 52 tonns
Caterpillar til menneskelig os

manuelt arbeid. Sement blandes-.
Bqbioner tvgg"g,
1t9in bares . ogmed
rlrroppen
srtt og personell
JobDer
tia mektroppen tar selv aktivt del i
gabionbygging- *D.et . er
-lange og
varme dager pA Falkehoyden.

- Det er meget god innsats av alle
som er med. De stAr pA og utviser stor
arbeidsiver.. SvensEene som assisterer oss mA ogsA berommes, understreker major Greve.

Parallelt med arbeidene innenfor
Falkehoyde-leiren pAg6r det mineklarering i tilknytnine til det som skal

Kjell Veslet tammer trillebdren og fenrik Morten Petlund (med spade) og Robert Rislaa tar imot.

bli tilfsrselsveier. Det ryddes i seks
meters bredde. I lapet av en time har
mineklarererne arb-eidet seg 5-6 meter
fremover.
Etter at Falkehoyden er fullfort,
stir den sAkalte Vannhayden os
Steinmyra i Ebel es Saqi fof tur.

Oket standard
PA Vannhoyden blir det blant
qn-net plass til bnops, kontorer for
deler av bataljonsstaben samt forlegninger og befalsmesse. PA Steinmyra vil deler av Stabskompaniet
samt serviceelementene i batilionsstaben holde til. Ingenioroffidbren
tror at et realistisk innflvttinestidspunkt her vil vrere i lopet iv koitingent XXV, eller sommelen,/hssten
1990.

_ Senere vil ogs6 avrige deler av
bataljonen flytt1. De faiste forberedende arbeider med planlegging

p6gAr

i

disse dager.

Flyttingen vil ogsA fore til en enhetlig forlegningsstandard. Offiserer vi I
bli forlagt p& ni kvadrat-meters enkeltrom, mens fire korporaler og menige
vil dele rom pA 16 [vadratm"etre.
Standarden pA dusj/vask og toaletlarl_"gg vil ogsA bedres. Anleggene vil
ha flislagte gllv og vegger of vil bli
enKrere a notcte rene.
. Dette vil bety en betydelig forbedpnC p.a den-hygieniske siden, fastslAr
rngenrorotliseren, major Knut Greve.
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Pfigripelsessvelse:

INFILTRATARER
STOPPET PA

Tre infiltratarer tar seg langsomt og forsiktig frem rundt FalDe har et oppdrag 6
kehsyd=en.
lsse. For fr klare dette mi de
k'omme seg usett forbi UNIFILstyrker. Denne gangen er det
NORBATT som m6 omg6s.
lnfiltratsrene har vrert pA vandring i flere timer. Ni nrermer de
seg-m6let. Det gjenst&r 6 passere
en NORBATT-post.
I ly av msrket tror infiltratsrene
seg usett.
Plutselig flerres nattehim-

- Stop, you are naw

Lererik

OgsA marksrinfiltratsrene kan
puste ut. Det var nemlig en pAgripelsessvelse Blue Beret fulgte. Laytnant
Morten Stene ledet marksrene. Med
seg hadde han gevrermennene Knut
Holm og Jan Morten Flotten.
- Dette var en lrererik avelse. Det er
interessant A se det hele fra motsatt
side. Det gir oss selv tips fsr vi skal ut
pA ambush-patrulje, samstemmer de

tre.

melen av en Proteus. Kort tid
etter sendes det opp mer lys.

Av: Karl Haakon Srevold
- Stop-you are now in the UN-zone.
Raise your hands and drop your

guns...

Fortsatt ligger det lys over infiltratarene. NoRBATT-personellet har
gAtt i stilling. I lopet av kort tid er
infiltratsrene anholdt. De gjar ingen
forssk pA A stikke av. Det ville neppe
ha vart vellykket.

Avhsr
Infiltratsrene bringes til

I

en

mellomtiden er
bataljonen varslet. S-3 og tolk er p&
vei. Det er bataljonens egen tolk som
brukes ved avhsr av infiltratsret.
Etter at avhsrene er foretatt gjennom.
fores'vanlig prosedyre for behandling
av infiltratsrer.
NA kan ogsAmektroppens personell
pA ambush-punkt pA Falkehoyden
puste ut. De har lsst sitt oppdrag. En
oppsamlings-plass.

av ambush-patruljenes hovedoppgaver er. nettopp A hindre infilttatsretrapasseregJennom

NORBATTs ansvarsomrAde.
PA vakt denne natten varlagfarer
Kai Evensen og patruljemannskapene John Toresen, Terje Elvatun og
Cato Kristoffersen. Lagfarcren hadde
hatt en lang natt. Ved 23-tiden ble
han syk. Siden da hadde han kastet
opp. Det gjorde han ogsA da infiltratsrene ble pAgrepet. NA fAr han
avlosning.

" Inf iltrata rene" ry kkir

frern mot Falkehay den.

in the

UN-zone...

"Inftltratsrene" mener for sin del at
ambush-patruljen skjot opp det fsrste
lyset iitt for tidiig.
- Patruljen burde ha ventet til vi var
enda nrernrere, mener de.
Samtidig viste ogsA svelsen hvor
viktig det er A holde belysningen ved
like. Det mA ikke forekomme msrke
sekunder. Fra forste lys og til situasjonen er avklart mA det holdes lys
over omrAdet.
Derfor over NORBATT. Derfor vil
ogsA ovelsene fortsette.
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Realistisk ovelse:

MASSESKADE
__Detonasjqng!" Granatnedslag. Brann og royk. Et titalts skadede.
Flere rned sjokk og store brannskader. Dei vai hva sanitetstroppen i
NORBATT mfltte hamle opp med under kontingentens forste miSseskadeovelse.
MEDEVAC-alarmen gikk kl. 0434.

TT

Is
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MASSESKADE

MASSESKADE
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MASSESKADE

Fem kraftige detonasjoner p6 Steinmyra. Mulig granatnedslag.
Samtidig observeres det kraftige flammer og stor roykutvikling. En
av prefabene kan vrere truffet og satt i brann. Vakten pi taket av
Down Town melder direkte til Bnops. Det sl6s umiddelbart
MEDEVAC. Ti minutter etter det fsrste granatnedslaget er sanitetstroppens Alfa-lag pA plass. Sarntidig lyder flere detonasjoner.
Sm6stein og grus hagler over hodene pfr sanitet og markorskadde.
Under ledelse av legen starter arbeidet rned 6 registrere og sortere de
s&rede.

Av: Karl Haakon Sevold
Fsr alfa-laget kom pA plass hadde
allerede personell pA stedet sattigang

med forstehjelp og skaffet oversikt
over antall skadde. Det var skapt et

svrert realistisk preg over
i NORBATT tidlig i juli. Markor-ladninger, godt
masseskade-svelsen

sminkede marksrskadde og kontrollert markor-brann bidro til dette. I tillegg ble avelsen gjennomfort sent pA
natten i libanesisk msrke.

Brann og royk

Det er et stort apparat som mobiliseres ved en eventuell masseskade.
Derfor er det helt avgjarende at samtlige involverte oves og samoves. Det
kan lett oppstA uoversiktlige situasjoner med mange skadde, brann,
royk, et stort hjelpeapparat, kjarctay
og mye personell p& stedet. Systemet

innsvd
msnster. Arbeidsoppgavene og fordeling av oppgaver bor gli av seg selv
med minst mulig ordrer og forstyrrelser under operasjonen.
Alt dette ble provd under masseskadesvelsen. I lopet av 25 minutter
var MP, avrige sanitetslag, brannmannskaper, skadestedsleder og perm& fungere etter et best muiig

sonelloffiser

pe

plass.

Lysstotteenheten kom noe senere.
Hjelpearbeidet ble gjennomfort usedvanlig profesjonelt og effektivt.
Nodvendig forstehjelp ble gitt, de
ulike skadene ble prioritert og sanitetskjaretay gikk i skytteltrafikk til
sykestuen. PA sykestuen fungerte et
effektivt mottaksystem. Arbeidet pA
skadestedet ble avsluttet i lopet av'en

#{ ?H

time.

ffi#i},nj
Rask utrykning
Assisterenrle bataljonslege, kaptein Tom Mriller, styrte det faglige
arbeidet pA skadestedet. Han er fornsvd med svelserr.

- Utrykningen gikk rimelig raskt.
Imidlertid eikk det liti tid for alt mas-

Ouelsen er lagt opp

til uirkelisheten, noe ogsd.

markorene i hoy grad er med

pd..

segkadeutstyret var pA plass, pApeker
MuIIer.
MriIIer understreker videre at noe
av det vanskeligste ved en masseskade er A skaffe oversikt og A foreta
orsaniseringen pA stedet.
De to menige sykevokterne 'Iurid
Hess og Jonil Greni hadde intet imot A
bli nurret midt pA natten for ovelse.
-'Qvelser er h6lt nodvendige. Det er
meget viktig 6 fA skikkelig trening PA
oppgavene vAre dersom noe skulle
skJe, mener de to.
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IASSESKADE

MASSESKADE

MASSESKADE

MASSESKADE

MASSESKADE

BAde sanitetstroppsjef, loytnant

Sven Svensson og skadestedsleder og

stabskompanisjef, major f)agfinn
Rath, ntener at ovelsen ble gjennomfort meget effektivt og godt. Samtlige pasienter ble evakuert i lopet
-at av
det
enltirne. Videre pApeker begge
arbeidet som var utfsrt for sanitet og
skadestedsleder kom til stede var
meget bra. De eneste problemene var
knvttet til Ivsststten som brukte for
lang tid og 6n del uklarheter i forbindelse med noen av de skadedes IDnumre.

Ros
I det hele ble det utdelt mye ros etter
ovelsen.

- Dette var imponerende til A vrere
farcte gjennomfaring, sa operasjonsoffiser, major Robert Mood, etter

ovelsen.
- Denne bataljonen er mye tidligere
ute med A nA et hoyt nivA pA ovelsene
enn det vi kjenner fra tidligere, hevdet

han.
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OgsA bataljonsjef, oberst Odd
Helge Olsen, som selv var tilstede og
fulgte nattavelsen, var meget godt
fornoyd.
- Sanitetstroppen hAndterte situasjonen meget troverdig. Skadebehandling og evakuering ble gjennomfort
med nsdvendig ro og effektivitet. Jeg
la ogsA merke til at det samspill mellom ulike avdelinger som er nsdvendig ved en masseskadesituasjon

fungerte etter forutsetningene, sa
oberst OIsen til svelsesdeltakerne
umiddelbart etter at ovelsen var
avsluttet.

Med.euacen uiser huor systematisert og

effektivt saniteten jobber,

God'behandling
Laytnant og sykepleier VArinn
Nordlund forteller at hun er mest vant
til virkelige pasienter og at det kan

vare vanskelig A omstille seg til
ovelse. Likevel mener hun at alle
marksrsArede fikk den behandling de
ville ha fAtt i et reelt tilfelle. VArinn

Nordlund fremholder at det i en lig-

nende situasjon ville vrert storst usik-

kerhet knyttet til brannskadene. Her
var brannskadene plassert pA ansikt
og hals, og i slike tilfeller er det vanskelig A fastslA om det ogsA foreligger
indre skader.
En av de rnarkorbrannskadde.
Arve Aaseth, syntes selv at han fikk
god behandling, og trodde at han ville
ha kommetfra dethele i god stand ved
en virkelig brannskade.

Kornmunikasjon er en uiktis brikke under med,evac,
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Bataljonspresten legger vekt pA
hva det-betvr A fA et godt miljo. Han

vil gjerne

vrere med A skape det, og

A

glede seg over det. Derfor blir han ofte

e se i utekompaniene, noe han
prioriterer hsyt. - Jeg vil reise mye
rundt i AO. For meg er det viktig A
mste soldatene hjemme, se hvordan
de har det og samtidig la dem bli kjent
med meg.

Jeg vil vaere tilgjengelig for soldater
somTsler behov for A snakke med en
som er fortrolig. Frykt, redsel,

hjemlengsel, kjarlighetsorg, ja alt
niulie mellom himmel og jord. Jeg
kan vare en ventil for frustrasjon,
sorger og gleder, sier Per Johan
Bierkeli.
- - Men jeg har ogsA en annen

Qpp8ave som qrest i NORBATT. Det A

-Jeg mener det er uiktiE d, komme seg ut i kornpaniene for

d,

snakke med, soldatene der,

sier feltpresten.

forkvnne og vise mennesket veien til
Gud. Det er ikke vanskelig A vare
kristen i NORBATT. Noen ganger
kan det vrerelsft A st6 fram, siden vi
tross alt lever i et utpreget
mannsdominert og taft samfunn.
Men jeg skal vare her for A skape
komniunikasjon. Ikke bare mellom

mennesker,

Feltprest ttPersantt:

MED TRO PA LIVET
- Jeg vil gi mennesker troen pe qeg se-lv, livet og en^meningsfull
hverdig. Det er min livsoppgavb, siel fel-tplesten vAr. Oppriktig og
titt hovlidelis. Men major P-ei Johan Bjerkeli er en omgiengelig kar,
som s6r vikti-gheten av et godt miljo i NORBATT. Et 4iljo som skal
skapes og utvlkles. Her sei bataljonspresten sin hovedoppgave.

Av: Trond Ahlsen

- Troen pA deg selv fAr du nAr du
finner tryggheten og-duharmonien med
har bAde gode
dee selv. eodtat at
og dartige sider, og ikke hele-tiden

sammenlrgner cleg med andre. L&t a
kienne deg selv, forklarer Bjerkeli.
Eller "Perlan". som det blir etter
hvert som praten gAr.
31 Ar og med de siste seks i O-slo, var
A gjore noe anderledes
det lysten
-trakktilpresten
til FN-tjenestg i
som
Libanon. -Jeg tenker ofte i en global
sammenheng, og ville gjerne v&re
med i fredsbevarende arbeide. Des'
s-uten er jeg opptatt av.misj.o.n og g.oli^-

daritet, og selvfslgelig villig

hjelpe folk som leveri ufred. Etter

til
A

A

ha

men ogsA til

Gud,

fremholder batalj onspresten.
har ansvaret for A
Maior Bierkeli
-bibelturer
til Israel. -Jeg
arrangere
har ik-ke selv noe bestemt forhold til
Israel per i dag, men det er jo noe helt
spesielt A oppleve steder hvor Jesus
vbndret for omkrine 2000 6r siden. Og
6 tenke p& hvilken betydning dette
har hattTor verden siden, sier han.
Ribelturene er noe man bsr fA med
ses mens man er i UNIFIL. NA er
mulieheten der til A lrere noe av
Israe-ls spennende historie, samtidig
som man fAr seg en liten pause fra
AO, og isteden opplever feilesskapet
med nye fjes.
Savner presten noe fra Norge?'Nei,
ikke mye.-Bare Oslofjorden og bAten
min. Ja, ogs6 melk da, kald fersk
lettinelk rett fra kjsleren, avslutter
han.

vart her nede en kort stund mA jeg si
ies er stolt av A fA vare med i den

?r6dsbevarende styrken, forteller han.

En misjon vet Bjerkeli han har;
-Troen pA livet. Arbeids'messig,

familiemessig og samfunnsmessig.
Og troen pA det Andelige livet. Det er
ikke hva denne dagen kan gi meg,
men hva jeg kan gi dagen. GA inn i
dagen med liv og lyst. Dette menerjeg
er viktig. Det A vrere noe for andre. For
meg gir det en meningfylt hverdag.
Det er ikke vanskeligere for soldater i
NORBATT enn for andre. Det heie
gAr nemlig pA miljoet, stemningen i
kompaniet, troppen eller laget, og
tonen man snakker i.

-Gd,

inn i dagen med liu og lyst, mener

"Persar,
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Tratte og slitne, men helt trygge, er personellet raskt pd plass i gaupen.

- Tyfonene uler. Telefonene kimer. Veksleren betjener_ti og ti te_lefonei samtidig. Melding: GAUPE. Sovndrukne,tratteog slitne famles
det etter uniform, splinlvest, hjelm ogpakning. I lopet av fi minutter
er NORBATT persohellet pA vei mot egen Gaupe. Ikke alle klarer 6 fA
med scg alt utstyret i farten. Noen er si ivrige at de snubler, faller og
kommer krypende inn i Gaupen med oppskrapte hender og knrer.
NORBATT over GAUPE-alarm.
Det er msrkt. Klokken i bnopsen viser O42O.

Av: Karl lIaakon Srevold

svakheter. Derfor innretter de fleste

seg i Gaupen sA godt som de kan. Det
er intet anrret h gjarc enn A vente. Selv

om neste, lange,

arbeidsdag
inntreffer bare en 20-30 minutter ettei
at svelsen avsluttes.
Noen f6r seg vel ogs6 litt sovn
under Gaupe-oppholdet. Halvt sittende, halvt liggende. Halvt sovende,
halvt hvilende.

Fornoyd

Bataljonens

operasjonsoffiser,

major Robert Mood, er fornoyd med
De fleste har alt

hatt lange arbeids-

dager. Det er neppe noen som setter
pris pA A forlate sengen til fordel for et
trangt Gaupe-rom under bakken. Det
blir lenge A sitte for svelsen avbrytes.
Samtlige rutiner skal sjekkes. Alle
meldingsprosedyrer mA oves. Det mA
kontrolleres at alle er pA plass og at
alle er varslet. Det kan ta tid.

Nodvendig
Likevel: Alle som deltar pA ovelsen
Alarmen gdl, og det er bare

til gaupen.

d.

styrte augd.rde

vet samtidig at den er helt nsdvendis.
Dersom en reell situasjon oppstAr m?
alt virke fra forste sekund. Dbt er kun

svelser som kan avdekke eventuelle

ovelsen.
- Det inntrykket vi har er at beman-

ningen av Gaupene gikk greitt. Det
eikk kort tid fffi de fleste var pA plass.
Det er srerskilt grunn til A fremheve
Bnopsen. Den ble umiddelbart flyttet
til Bnops-Gaupe. og . var operativ i
lapet av tU mrnutter, rremnolder
Mood.

Imidlertid pgneker operasjonsoffiseren at varslingen forelopig er fbr

dArlie.
- Tyfonene er ikke kraftige nok og
kan ikke hores godt nok overalt.
Imidlertid har vi nettopp montert et
nytt horn pA
-i taket av bnopsen. Det er
eit skritt riktig retning, pApeker
major Robert Mood.
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Tannlege Ssrensen:

MED LAMPE OG TANG

Tannlegen, kaptein Hans Kristian Sorensen, har ingen probiemer med

d.

holde pd' oppmerhsomheten ttt barna i Ebel es Saqi.

- Dct kan f6 katastr:ofale folger for den enkelte dcrsorn man ikke
Dasscr pA 6 holde vedlike en god tannhygiene under oppholde-t i
I de vcrstc tilfellenc kan det oppslA svrert sA mange hull i
Lit
^.ron. i lopct av f6 mflnedcr. Det cr, viktig a passe p6 vreskekratcnncnc
lanscn, mcn det m6 ikke gjores ved hielp av cola og andre sote

drikkcvarcr.

Av: Karl Haakon Sevold
I)et er tannlege i NORBATT, kaptein Hans Kristian Sorensen, som slik
advarer meget sterkt mot A slurve
med den dagiige tannhygienen. Hans
Kristian Ssrensen, som ellers er A
finne som tannlege i Hemsedal, er
svrert opptatt av daglig tannpuss og
fluorskylling.

Tannpuss

- Seiv om determindrebekvemtenn
hjemme mA vi pusse tennene to
ganger daglig, bruke tanntrAd en
gang daglig og sorge for fluorskylling
av tennene en gang i uken, rdder
Ssrensen. Fluorskyllevreske kan

hentes pA tannlegekontoret.

NORBATT-tannlegen understreker likevel at de fleste norske FNsoldater er i tannmessig god siand.
Det gj ennomfores obligatorisk behandlinA hos egen tannlege far avreise,

og alle mA ved fremmste til FNtieneste forevise tannhelseattest. Det
mest alminnelige arbeidet biant

norsk personell er behandling av visdomstenner eller reparasjon av fyllinser som har falt ut eller er brukket. I
hovedsak gjennomfsres det alminnelig tannsjekk. Tannbehandlingen
er grans.

IBLUE
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Opplysning
S-arirUaig lraver den norske tannlegen A drive utstrakt opplysningsvirksomhet. Mye av dette arbeidet er rettet

inn mot skolene. Tannlege-teamet

reiser rundt og viser elevene hvordan
tannpuss og tannstell bar foregA.
Videre fremskaffer ogsA den norske
tannlegen fluorskyllevaske. Paralleit
med dette arbeidet pAgAr. oppla.ling
av libanesiske lrerere, slik at disse
kan bringe sine kunnskaper videre til
elevene.

Felt-bor

PA tannlegekontoret i Ebel es Saqi
tilbys all vanlig tannbehandling mef
unntak av arbeid med kroner og
broer. Tannlegeutstyret som brukes
er sarskilt konstruert for feltbruk.
- Utstyret, inkludert rontgenappar-

atet er moderne og fungerer godt, for-

sikrer tannlege Hans

Kristian

Sorensen.
Ganske nylig er det ogsA tatt i bruk
en egen "tannlege-filial" i Chebaa.
Filialen er beskjedent utstyrt, og
bestAr, foruten en gammel tannlegestoi, gitt i gave av Norsk Dentaldepot,
bare av en lampe og en tang.
Ikke tvil om hvilke oppgaver som
'Sersjant

Halgeir Treholt pd plass i stolen.

Snus-kreft
Hans Kristian Ssrensen er

utfsres der. fAr vi tro.

ogsA

meget sterk motstander av snusbruk.

- Rent bortsett fra at snus er lite
estetisk og farer til misfargede tenner
og fyllinger, representerer snusbruk
ogs6 en fare for kreft. Lengre tids bruk
irriterer og kan fwe til kreft i munnslimhinnen, advarer tannlegen.
Hans Kristian Ssrensen har ogsA
tidligere tjenestegjort som tannlege i
NORBATT. Forrige gang i NORBATT IX. Siden siste hjemreise har
han stadig tenkt pA il vende tilbake.
NA benyttet han sjansen.
TannrAte
Mye av NORBATT-tannlegens tid
er knyttet til arbeid med de sivile.
Tannhelsesituasjonen i Libanon er
fundamentalt forskjellig fra den vi
kjenner fra Norge.
- Det kan sies at tannhelsen her
ligner mest pA Norge i 1950-Arene. Det
er mye tannrAte og munnhygienen er
generelt for dArlig. Det skyldes bAde
at det er mye sukker i maten, det er lite
opplysningsvirksomhet og det er

nesten ikke muligheter for jevnlig
tannkontroll, fremholder Sorensen.
Derfor gAr mye av tannlegens tid
med til akuttbehandling og trekking
av tenner. Ksene foran tannlegekontorer av sivile som snsker 6 fA
trukket en tann eller to eller flere, kan
ofte bli svrert sA lange.

De fleste NORBATT-soldatene har god tannhygiene.
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RING
RETT
HJEM!
Av: Trond Ahlsen
John M. Hansen pd. uakt pd, Rad,io Norge. Radio-offiser fenrik Henry Andorsen folger med.

et lite Atte-kvadratmeters rom i
NORBATT har fire personer ans-

I

varet for en spesielt viktig jobb i batalionen. Herfra opprettholdes
kontakten med Norge, enten det
eielder militrert samband eller svrert

;a sivile "meldinger" hjem til

kjaresten og andre.
Jan Tore Bjorge, John M. Hansen
oA korporalene Vidar Iversen og Ase
Lle betjener daglig Radio Norge. Fra
den lille bunkersen oppe pA Vannhoyden i Ebel es Saqi kaller de opp
militrere radiostasjoner i hjemlandet
som formidler samtalene videre. Det
er to stasjoner som brukes daglig,
T\rentangen pA Lillestram, og kystradiostasjonen Rogaland Radio. Pe
disse to stasjonene arbeider det ogsA
flere tidligere NORBATT-soldater,
som derfor kjenner situasjonen her
nede og vet hvilket behov vi har for A
kunne ringe hjem.
Er vi flinke nok til fl kontakte de
hiemme?

Vi merker det begynner A ta seg opp
nA, forteller John M. Hansen under en

-

kort rolig stund pd vakta. - Det

er

sarlig pA lordager og sondager skningen hai kommet, og da blir det en del
samtaler hjem. Vi regner ogsA med at
folk ringer oftere hjem nAr vi har
kommet litt lengre ut i kontingenten.
Men hittil er det bra, uten at det helt
store rushet har begynt. Vi ligger pA
omkring 20 sivile samtaler per dag,

sier Hansen.
Men det er ikke alltid like problemfritt A ringe hjem. Samtalene sendes
pfl radiofrekvenser der andre sendere
av og til forstyrrer. Roma Radio er en
av disse som ogsA ligger pA HF (High
Frequency) nettet og ofte bruker
samme frekvens. Det er selvfolgelig
irriterende h hwe mer italiensk enn
norsk nAr man endelig har f6tt kontakt med noen hjemme. Linjene ut til
utekompaniene, og da spesielt Chebaa, kan ogsA vare dArlige. NORMAINTCOY har ogsA problemer,
siden linjen dit er svart ustabil.
- Ser vi bort i fra de tekniske problemene som kan oppst6, har vi ogsA et
annet lite problem. Det er de som bes-

il'*

.*

-I

tiller samtaler, men ikke mster til rett

tid. Derfor ber vi folk om A mste opp til
avtalt tid ved telefonen slik at samtaIene ikke blir kansellert' Det skaper
bare unsdig bry og arbeid for oss,
forklarer John M. Hansen.
Telefonsamtaler til Norge kan bestilles pA Radio Norge mellom 15.30 og
18.00. Samtalene blir ekspedert fra
18.00 os helt til alle er ferdige' Hvis
mange ster i ko beregnes- det-omkring
siu minutter per samtale, der hvert
minutt koster-20 norske kroner' Rinser man derimot fra Norge ned hit,

regningen pA 24 kroner Per
minutt. Differansen er momsen, som

6tir

vi slipper.

Fof ? oppne best mulig samband
hiem. bor man ringe fra velferdsbves6t Ludvik Bar i Ebel es Saqi. Det
ei Tdrdi Radio Norge har direktelinje
ned dit, og slipper det ekstra leddet

innom bataljonsveksleren.
Kanskje d6t er pA tidemedhYggelig
overrask-else til de hjemme? Da er det
bare 6 bestille samtale PA Radio
Norge.

Stortingsvalget er avsluttet. Ihvert-

fall nAr det gjelder anledningen til

6

avgi forhAndstemme for norsk personel-l i UNIFIL. I NORBATT ble stemmegivingen avholdt over 6 dager. Det
vai mufig A forhAndstemme b6de i
Ebel es Saqi, Rachaiya el Foukhar og
i Chebaa. I alt benyttet 280 personer
seg av muligheten til A forhAndstemme. f)et er nrermere 43 prosent av
NORBATTs 655 befal og menige. Det
tallet mA betegnes som hoyt nAr vi vet
at det samtidig er gAtt ut oppfordring
om A forh&ndstemme nAr personnellet er pA leave i Norge.
Det ble ogsA arrangert forh6ndstemmegiving i Normaintcoy i Tibnin
og blant norsk personell i UNIFIL
HQ i Naqoura.
Pa Uittiet er det fenrik Per Gundersen som benytter seg av retten til A
forhAndstemme. Stemmemottaker er
S-1, major Per Hjelle og assistent Tor
Inee
- Kristoffersen.
(Foto: Karl Haakon Sevold)
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VELFERDSBESOK

Velferdsinspektoren

for

Hreren,

oberstloytnant Reidar Gjertsen,

I Liuslyst og gled,e preget opptredenen

til barna fra barne-hjemmet i Rachaiya.

besskte i begynnelsen av juli de
norske avdelingene i Libanon. Med
pA reisen var ogsA Morten Johnsen
fra NSBs reisebyrA. Velferdsinspektaren besskte flere posisjoner og samtalte med mannskapene. I tilleee ble
det gjennomfsrt et budsjettmsie-. PA
bildet fAr oberstloytnant Gjertsen
(t.v.) gode rAd om velferdstjenesten
fra soldatene Tom Jensen. fenrik
Anila Eidem, Jonil Greni og Liv

Mathisen i

Vakker, velklingende, velinnovd og
sjarmerende fremfsrt sang. Det var
det mulig 6 lytte til for dem som hadde
tatt turen til velferdsbygget i Ebel es
Saqi en sondag ettermiddag mot midten av juli. Sangen ble fremfsrt av 28
barn fra familien Robinsons barnehjem i Rachayil el Foukhar. De to sangene som var innovd ble fremfort med

en tydelig blanding av stolthet og
nervositet. De ivrigste hadde pA
forhAnd ovd i opp tiftre uker. Barna
opptrAdte i forbindelse med en

sanitetstroppen i

NORBATT.
(Foto: Karl Haakon Srevold)

AMBASSADEBBSOK

gudstjeneste.
(Foto: Karl Haakon Srevold)

Tips Blue Beret!
Gode ideer - noe eller noen som fortjener omtale?
Kontakt 1. 78INORBATT

Charge d' affaires Peter Rreder fra
den norske ambassaden i Damascus
besskte NORBATTi midten av juli.I
tillegg til A gi en orientering i befalsmessen, besskte Rreder ogsA flere
posisjoner i NORBATT.
PA bildet ser vi charge d' affaires
Peter Raeder (til venstre) i samtale
med fenrik Svein Hansen.
(Foto: Karl Haakon Savold)
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UNIFTL-MESTERSKAPET
SKYTING:

BERETI

MEDALJEPARADE
4. SEPTEMBER

NORBATT TIL TOPPS

4. september er datoen for den tradisjone-lle mcdaljeparaden i NORBATT. Da skal bataljonen vise seg fra
sin beste side. De fleste bataljoner og
andre UNlFtrLavdelinger legger stor
vekt pA A fA et nasjonalt preg over
-paraqen.
Tidligere har det blant annet vert
vist norsk uniforms-kavalkade og
norsk militrert vinterutstyr. BAde vinterkamuflasje, ski og pulk hartatt seg
frem over Steinmyra.
Foran kommende medaljeparade
skai det alt ha vert observert
nystrokne bunader pA provetur i Saqi.

OBERST-

INSPEKSJON
I perioden 6. til 9. august vil representanter for FN-personellets hjemlige

oppsettende avdeling, FDI4/IR4,

DeLtagerne
B

fra NORBATT: Bah fra. uenstre: Edquist, Hansen,fenrih Lunde,korp Ljone,

besske og inspisere de norske FN'
avdelingene i Libanon. Det er lagt opp
til et omfattende program. Oberst
Trygve Tellefsen, som nylig ble
utnevnt til ny sjef for FDI4,/IR4, foretar inspeksjonen.

randshaug, fenrik Munhuold, I-off loytnant Bj orsuih og loytnant Ulsiein.

NORBATTs lag i

UNIFIL-

mesterskapet i skyting gikk helt til
topps sammenlagt da mesterskapet
ble arrangert i FINBATT i slutten av
juni. Den sterkeste prestasjonen kom i
i falling-plates konkurransen, hvor
fire av NORBATT-soldatene utkon-

kurrerte de finske favorittene

pA

mAlstreken.

UNlFll-mesterskapet ble arrangert i FINBATT, n@rmere bestemt i
Jabal Marun. Det ble konkurrert i tre
grener: Gevarskyting, falling-plates
og pistolskyting. PA forhAnd var de
finske ayrar,gster,e sett pA som store
favoritter, med NORBATT og NOR-

MAINTCOY som de sterkeste'
Finnene markerte seg allerede

utfordrerne.

under gevrerskytingen, der de stakk
avgArde med farsteplassen og fjerdeplassen. Kaptein Bismo fra NORMAINTCOY ble her beste nordmann
pA bronseplass med 62 poeng. Vinneren, kaptein Narmio oppnAdde 67
poeng. Fenrik Hansen fra FMR kom
pA sjuende plass, og bestemann fra
NORBATT ble fenrik Lunde, kanskje
litt skuffende, nede pA niende plass
med 50 poeng.

Lagkonkurransen

i

gevarskyting

ble vunnet av IRISHBATT. NMC
endte pA tredje og NORBATT pA

SPOKESMAN-BESgK

I pistolskytingen gikk det derimot
bedre. Finnene vant ennA en gang
gullmedaljen med loytnant Attila,
mens fenrik Geir Lunde kom pA en
gledelig tredje plass. Loytnant Anders Ulstein fra NORBdTT fulgte opp
med en femteplass, tett fulgt av menig
Brandshaug pA plassen bak.

UNlFll,-spokesman Timor, G'oksei
besskte NORBATT i slutten av juli.
Bessket var et ledd i en msteserie
NORBATT arrangerer for A ei
NORBATT-personell en bredere
innforing i politiske, religiose, kulturelle og okonomiske forholdi Libanon
og Midt-?sten. Tyrkeren Goksel, som
har vart UNIFILs pressetalsmann
siden begynnelsen av 1979, orienterte
srerlig om de ulike partene i omrAdet.

femte plass.

I den siste delen av

UNIFIL-

mesterskapet, falling-plates konkurransen, gjorde nordmennene sin beste
innsats. Etter et spennende oppgjor
med FINBATTviste NORBA,TTs del-

tagere gode konkurransenerver pA
slutten, og kunne innkassere fsrsteprisen. Den sterke avslutningen fffite
ogsA til at NORBATTs lag vant hele
UNlFll-mesterskapet i skyting sammenlagt. En meget sterk prestasjon.
Med pA laget fra NORBATT var:
Lsytnant Ulstein, BNST, fenrik
Lunde, BNST', fenrik Munkvold, MP,
menig Brandshaug, tr. Kp A, menig
Hansen, tr. 1Kp B, rnenig Edqvist, tr.
1 Kp B og. korporal Ljone fra
trentroppen.

PRESSE-BESOK
Den faste presseturen til norske
avdelinger i UNIFIL gjennomfores

denne kontingenten i tiden 17.-26. septemper. Da kommer journalistei fia
syv norske aviser og radiostasjoner til
Libanon. Turen gjennomfores i regi
av Presse- og Informasjonsavdelingen i Forsvarets Overkommando.

