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Kjæreleser! 
Endelig holder du en utgave av Blue Beret i hånden! Faktisk den fØrste og siste denne 

kontingenten, hvis vi da ser bon fra introduksjonsnummeret. 
Det var meningen at det skulle bli flere nummer, men som de fleste av 

dere vel kjenner til, så overtok kontingent XXV et stort underskudd på veiferdskontoene 
etter kontingent XXIV. Og det er fra velferdskontoen PI0 får penger til å 

trykke Blue Beret. Penger kom det fØrst i oktober, og da bestemte vi oss for å bruke dem 
på å lage et litt fyldig nummer av Blue Beret - en slags "minnebok. 

Det er mulig du vil savne stoff om både avdelinger og hendelser, men fordi vi har vært nØdt 
til å ta hensyn til Økonomien når det gjelder produksjonen av denne "boka", har v i  

dessverre ikke fått med alt det vi gjeme ville ha skrevet om. 
Det produktet du nå holder i hånden er vel egentlig en mellomting mellom et nummer 

av Blue Beret og en minnebok. Vi håper likevel du finner noe av interesse meilom permene, 
og at den vil representere et lite minne fra den tiden du tjenestegjorde i Libanon. 
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utgitt av 

Presse- og informasjonsseksjonen 
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LIBANON OG MIDT-ØSTEN 
MIDT-ØSTEN 

Problemene som i Libanon har foranlediget etabler- 
ingen av UNIFIL, er sammenfallende med problemet 
som har skapt den såkalte Midt-Østen -konflikten. 
Denne politiske og militære konflikt har eksistert 
siden 1948, da Israel ble opprettet som selvstending 
stat. I hele perioden etter 1948 har det hersket krigstil- 
stand i Midt-Østen, og flere åpne kriger har brutt ut. 
Kjernen i Midtasten -konflikten er det palestinske 
spwsmål. skjebnen og framtiden til det palestinske 
folket, som utgjorde majoriteten i temtoriet som ble til 
Israel i 1948. 

Jerusalem skulle være en internasjonal sone, admi- 
nistrert av FN. 

Da britene formelt og endelig trakk seg ut av man- 
datområdet Palestina 14 mai, ble staten Israel syeb- 
Iikkelig proklamert, og FN-planen aldri satt ut i livet. 

Forut -for opprettelsen av staten Israel, hadde det 
vært omfattende arabisk motstand mot ekende jedisk 
innvandring til Palestina. I 1920 utgjorde jadene bare 
8%av befolkningen i Palestina, og eide bare 2Wav 
jorda. Etter omfattende ulovlig innvandring, var den 
jediske befolkningen på ca 650,000, eller ca 40%i 1948. 

De jsdiske organisasjoner som arbeidet for oppret- 
Etter det tyrkiske (ottomanske) nederlag i den 1 telsen av en jsdisk stat, tok ogsåmilitæremidleri bruk 

verdenskrig, ble Palestina på San Remo-konferansen for å nå målet. De militære gruppene Haganah, Palm- 
i april 1920 gitt Storbritannia som mandatområde ach, Irgun og Stern kjempet alle en geriljakrig for B 
under Folkeforbundet. I 1946 fikk en del av manda- vinne fram.Deres aksjoner var sterkt medvirkende til 
tområdet selvstendighet med navnet Jordan (Trans- a t  britene oppga sitt mandatansvar, og etter dan- 
jordan opprinnelig). nelsen av staten Israel, bleHaganah omdannet tilden 

nasjonale, israelske hær, i dag kjent som IDF. 

I april 1947 avsto Storbritannia ansvaret over ARABISK-ISRAELSKE KRIGER 
Palestina. og henviste landets framtid til FN. Gener- Jedenes proklamering av staten Israel forte til at 
alforsamlingen i FN vedtok 2 november 1947 en reso- den ferste arabisk-israelske krig brst ut i 1948, ved at 
lusjon som gikk inn for å dele Palestina i seks deler, styrker fra Jordan og Egypt angrep den nye staten. 
hvorav tre(56Wav arealet) skulle utgjwe en.jsdisk stat. Israel slo angrepet tilbake, og la under segner territa- 
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num enn hva FN-planen hadde tiltenkt den jediske 
staten. Jerusalem ble delt. Jordan okkuperte Vest- 
bredden, Egypt Gaza-stripen. En våpenhvile ble 
inngått mellom partene. og FN's ferste fredsbeva- 
rende operasjon ble lansert for å overse a t  avtalen ble 
holdt. "United Nations Truce Supervision Organiza- 
tion" (UNTSO). På 50-tallet rustet Egypt opp, og ble 
av Israel betraktet som en trussel. Etter at  oresident 
Nasser i juli 1956 nasjonaliserte ~uezrkanalen, 
inngikk Israel en hemmelig pakt med Frankrike og 
Storbritannia, og innvaderts Egypt gjennom Sinai i 
oktober, med påfmlgende militær intervensjon fra 
Frankrike og Storbritannia, mot egypterne. ikke fer 
en FN-styrke ble satt inn, trakk Israelseg til sluttut av 
Gaza i mars 1957. FN-styrken var United Nations 
Emergency Force (UNEF), hvor Norge som i UNTSO 
-deltok. 

Etter fredsslutningen hersket en spent situasjon 
mellom Israel og de arabiske stater, samtidig som 
palestinsk gerilja ble stettet av araber-landene i sin 
kamp mot Israel. 

I mai 1967 mobiliserte Egypt, Jordan, Syria og 
Israel alle sine armeer, og 5 juni gikk Israel til et 
overraskendr angrepmot iiypl~sser i Egypt, Irak, Jor- 
dan og Syria. Etter seksdegers kamper varden tredje 
arabisk-israelske krig over. og Israel hadde okku~ert 
Sinai og Golan-heydine. 

- 

Den fjerde krigen bret ut i oktober 1973, da egyptiske 
styrker krysset Suez-kanalen, bret gjenom den 
israelske Bar Lev-linjen og gjenerobret deler av Sinai. 
Samtidig angrep Syria på Golan Etter vel to ukers 
kamper ble en våpenhvile vedtatt etter initiativ fra 
FN, og en ny FN-styrke ble sendt til området for å 
danne en buffer mellom partene. UNEF 11. I 1974 ble 
en FN-styrke satt inn på Golan. "United Nations Dis- 
engagement Observer Force" (UNDOF). 

I 1978 begynte de såkalte Camp-David forhandlin- 
gene mellom Egypt og Israel, med USA's president 
Jimmy Carter som mekler. De farte til to rammeav- 
taler om fredelig sameksistens mellom de to land, og 
en fredsavtale ble undertegnet 27 mars 1979. Initia- 
tivet til fredsprosessen ble tatt  av Egypts president 
Anwarel-Sadat, som i desember 1977besekte Israel og 
talte i den israelske nasjonalforsamling, Knesset. 
Sammen med statsminister Menachem Begin ble 
Sadat tildelt Nobels freds-pris for denne avtalen. 
Avtalen innebar blant annet en israelsk tilbaketrekn- 
ing fra Sinai, og felgelig ble UNEF I1 trukket ut. 

.LIBANON 
I oldtiden tilherte dagens Libanon det fenikiske 

riket. OE en rekke arkeoloeiske minner finnes fra den 
~ ~ ~ -~~ 

tid, blant annet i Tyr, Baarbek og Ryblos.l.yrogSaida 
var beare blant de viktipste hundelssentra for ca5000 
år  siden, og handelen gikk blant annet med det gamle 
Egypt. 

Giennom tidene har det territorium som senere ble 
til kbanon ligget under forskjellige utenlandske 
herrer -som en del avdeegyptiske, assyriske, persiske, 
makedongke og rometske riker. Tidlig på 600-tallet ble 

islam introdusert i Libanon, men kristne samfunn 
levde i relativt stor frihet under muslimsk styre. Fra 
Tripoli og Saida falt for korsfarernei 1109-10, og til det 
kom under mamelukkenes stvre i 1291. var mye av 
1;banon styrt av de kristne korsfarere. 1 tidsrommet 
1516 og frem til slutten a v  1 verdenskrig, ble Libanon 
styrt av ottomanerne (tyrkerne). og landet kom igjen 
under muslimsk styre. De kristne holdt ferst og fremst 
til i Iibanon-fjellene nordest for Beirut. 

Etter Tyrkias nederlag under den 1 verdenskrig, 
kom Libanon under fransk stvre. Frankrike ble aitt 
Libanon som mandat-område inder San Remo konfe- 
ransen i 1920. oa vmklamerte samme år staten Stor- . - -  
Libanon. 

I 1926 fikk Libanon sin ferste grunnlov.oglandetble 
rennblikk. En fransk-libanesisk avtale om selvsten- ..= ~~ .-.- ~~~ 

dighet ble undertegnet i 1936, men ikke satt ut i livet. 
I 1940 kom Libanon under Vichv-Frankrikes kon- 

troll, men ble i 1941 okkupert a; britiske og frie 
franske tropper. 

I 1943 erklærte Libanon seg som selvstendig stat, 
med Bishara Khoury som president og Riad Solh som 
statsminister. 

NASJONALPAKTEN 
Fra 1943 stammer den såkaltenasionalvakten. som 

definerer maktfordelingen mellom de refiginse &up- 
venneene i Libanon. oa Bom i vår tid er en av kildene . - 
til borgerkrigen. 

Den fastsetter a t  landets president alltid skal være 
en kristen. at  statsministeren skal være sunni- ~~.~ ----- 

muslim, mens shiia-muslimene besetter posten som 
president for nasjonal-forsamlinzen. Hærsiefen skal 
være en maronitt (kristen), mens-hans wtabssjer skal 
være druser. 

Også i nasjonalforsamlinaen er det fastlaat hvor .. 
mange representanter hver de religiese grupperin- 
ger skal ha. Tilsammen består forsamlingen av 99 
medlemmer. hvorav 55 kristen. I alle deler av forvalt- 
ningen skai forholdstallet mellom kristne og musli- 
mer være som fem til fire. Mellom de to muslimske 
gruppene, sunnier og shiiaer, har sunniene en repres- 
entant mer (20). 

RELIGIØSE GRUPPER 
Nasjonalpakten, og maktfordelingen mellom reli- 

gime grupperinger, en basert pa et tallmessig forhold 
mellom kristne og muslimer, og mellom sunnier og 
shiiaer som i dag ikke lenger holder stikk. Libanons 
folketall er usikkert og baserer seg i dag på anslag. 
Ifelge FN-overslag var folketallet 2,653,000 i 1983, 
andre onvaaver antvder vel 3 millioner. 

~ordej&en mellok de ulike religiese grupperinger 
er også heyst usikker, men et anslag fra 1977går ut på 
at de kristne ut gjord^ vel35Toav befolkningen, musli- 
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mene 53% og druserne7%Druserne regnes om en egen 
religies gruppering, og ikke som muslimer, selv om 
deres religion opprinnelig har sitt utspring i islam. 
Blant musIimene anslås sunniene å telle26Wog shii- 
ane 27% Det er grunn til å tro at  forskjellen i dag er 
stmre i shiiaenes faver, og at  de er denskarste religiese 
gruppering i Libanon. 

Stmste religiese grupperinger (anslag i % 1977). 
1. Shiiaer ........................................................................ 27% 
2. Sunnier .......................................................... ... . . . .  26% 
3. Maronitter ............................................................... 23% 
4. Drusere ....................................................................... 7% 
5. gresk-ortodokse .................................................. 7% 

PALESTINERNE 
Som en feige av opprettelsen av staten Israel i 194R, 

og den terror som fulgte denne prowasen, stremmet 
palestinske flvktnineer til Libanon. Somlibanesereer 
palestinerne også a;abere, noen gang betegnet som 
Palestina-arabere, etter deres hjemland, Palestina. 

FN har en egen organisasjon til å arbeide for pales- 
tinske flyktninger - United Nations Relief and Works 
Agency for Palestinian Refuges (UNRWA) - og denne 
hadde pr juni 1985 registrert totalt 2,093,545 
Palestina-flyktninger i Midt-Østen. Av disse var 
263.539 bosatt i Libanon, av diese 135,941 i leire. 

Mange palestinere bosatt i Libanon er ikke regis- 
trert som flyktninger, totalt ken det dreie seg om over 
400,000. Etter sammenstetet mellom palestinskeorga- 
nisasjoner og jordanske myndigheter i 1970, ble Den 
palestinske frigjerings-organisajonen (PLO) tvunget 
til å flytte sitt hovedkvarter fra Amman, og valget falt 
på Beirut. Sammen med PLO-ledelsen fulgte en ny 
strem av palestinske flyktninger til Libanon. PLO er 
av FN anerkjent som det palestinske folkets eneste 
rettmessige representant, og har observatmstatus i 
verdens-organisasjonen. PLO er også medlem av Den 
arabiske liga, som i 1969 sto bak den såkalte Kairo- 
avtalen, hvor PLO med libanesiske myndigheters 
samtykke blir gitt anledning til å opprette militere 
baser på libanesisk territorium. 

PLO ooorettet flere slike. i de sterre bvene oe i Sm- 
~ ibanon ;  -hvor det ble rettet nålestikksangre)? mot 
Israel (med palestinske evne. Okkupert Palestina). 

palestinerne og PLO etablerte etter manges 
oppfatning en "stat i staten" i Libanon, med egen 
miiitær styrke, egen industri og forretningsvirk- 
somhet. Flere steder i landet var det gnisninger mel- 
lom palestinere oa libanesere og palestinerne bleoasA 
stilti miskreditt ijennom israelnke hevnaksjoner mot 
mål i Lil)anon på grunn av pulrstinske angrep mot 
Israel. Ilevnaksioneii~ varrrttrt bådemot nalestinske 
og libanesiske &ål, militære som sivile. A 
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BORGERKRIG 
Det er vanlig å regne borgerkrigens utbrudd i 

Libanon til 1975 men allerede i 1958 fant den ferste 
mnde sted, de unge nasjonalister inspirert av Nassers 
pan-arabisme revolterte mot den kristne, konserva- 
tive, president Camille Chamoun. En ung generasjon 
muslimer begynte da  å kreve en mer rettferdigfordel- 
ing av den politiske makt i Libanon, og en politikk for 
å bygge bro over de store sosiale skillene i landet. 

Hva man vanlinvis tenker DA som den libanesiske 
borgerkrig, startet våren 1976, og den enkeltstående 
handling som oftest trekkes fram som krinens påbe- 
gynnelse, var. falangistiske soldaters angrep På en 
buss 13 april, hvor 27 palestinske passasjerer ble 
drept. 

h d r e  kan hevde at  krigenstartet ved at  hæren grep 
inn mot en demonstrasjon som i Saidai februar stettet 
muslimske fiskeres ekinmiske krav mot maronittiske 
(kristne) forretnings menn. 

UNIFIL 
United Nations Interim Force In Lebanon (UNI- 

FIL) ble opprettet gjennom vedtak i FN's sikker- 1 
hetsråd 19 mars 1978, etter at  den libanesiske 
regjering hadde levert klage over den israelske invas- 
jonen av Ser-Libanon 15 mars. I sin protest slo regjer- 
ingen fast at  den ikke var ansvarlig for det 
palestinske nærværet i den serlige del av landet, og at  
den ikke hadde noen forbindelse med palestinske 
kommandooperasjoner. 

Etter forslag fra USA, vedtok sikkerhetsrådet 19 

I 
mars sin resolusjon 425 (1978, der det kreves at  Israel 
skal trekke seg helt ut av Libanon. Resolusjonen slår 

i 
også fast etableringen av UNIFIL, som får som sitt 
mandat å. 
"-bekrefte tilbaketrekningen av israelske styrker, 
- gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet, og 
- bistå den libanesiske regjering i å ta tilbake den 

l 
effektive autoritet over området." 

Forklaringen pi borgerkrigen er grovt sett todelt. 
Den har religieseovenoner,og det eren krig rettet mot 
palestinernes fotfeste i Libanon. Ineen av delene er 
alene riktig. Det er mer korrekt b si aiden libanesiske 
borgerkrigen har sitt utopring i sosiale og politiske 
krav fra en underpriviligen del av befolkningens side. 
shiiaene. 

Shiiaene er i dag den starste avderelieiese erunner. 
ingene i Libanon, men har minst makt. %&ne 
utgjar også den ekonomisk dårligst stilte del av befol- 
kningen, og krigen har i stor grad vært en kamp om 
politisk makt og bedrede ekonomiske/sosiale kår for 
shiiaene. PLO haddeikke noe opprinnelig mske om å 
delta i borgerkrigen, men enkelte palestinske grupper- 
inger sluttet segtil en allianse av libanesiske ven- 
streorganisasjoner, og kampene sto mellom denne og 
kristne grupperinger organisert i en forent front på 
den andre siden, 

ISRAELSK INVASJON 
11 mars 1978 gjennomfmte en palestinsk gerilja. 

gruppe et raid inn i Israel, og under et angrep på en 
buss ved Tel Aviv ble 35 mennesker drept. 

Israel svarte tre dager senere med å gå til invasjon 
av Libanon. Med bakkestyrker på 20-25,000 mann. 
stettet av stridsvogner, artilleri, fly og marinefar- 
trayer,invaderteIsraelfor åskapeen "sikkerhetssone" 
nord for sin grense. Invasjonen var dels en hevnaks- 
jon for den ~aiestinske eerilia-aksionen i Tel Aviv. 
men fra israelsk side o& ei forshk på A forhindre 
framtidige palestinske angrep. En av målsettingene 
var derfor å utrydde de palestinske basene i Sm- 
Libanon. Israelerne mette palestinsk motstand, men 
klarte Ainntaflereavderes baser, blant dem Naqoura, 
Kh' *m, Raschaiya al Foukhar og Ebel es Saqi. 

Da en vbpenhvile bleop~nådd 21 mars hadde israe. 
l e n e  bitt seg fast i et belte fraden israelskegrensenog 
til Litani-elven. 19 mara hadde FN's sikkerhetsråd 
vedtatt en resolusion som krevde full israelsk tilbake- 
trekning, og som gikk inn for å danne en fredsbeva- 
rende styrke for å påse a t  Israel trakk seg ut av 
Libanon. "United Nations Interim Force In Lebanon" 
(UNIFIL). 

UNIFIL skulle settes sammen av FN's medlems- 
land, og skulle etableres så  snart som mulig og i 
samarbeid med UNTSO. For å unngå forsinkelser, ble 
to avdelinger fra allerede eksisterende operasjoner i 
Midtasten avsett til UNIFIL, et forsterket iransk 
kompani fra UNDOF og et svensk fra UNEF, samt et 
logistikk-element og en sambandsgruppe fra den 
kanadiske UNEF-kontingenten. 

21 mars aksepterte generalsekretæren tilbud fra 
Frankrike, Nepal og Norge om åsende styrker, deret- 
ter fra Nigeria og Senegal. De fmste franske styrkene 
ankom 23 mars, nordmennene en uke senere og 
nepaleserne i midten av april. 

ISRAELSK INVASJON 1982 
I juni 1982 invaderte Israel igjen Sm-Libanon i den 

såkalte "Operasjon fred i GalileaM-kampanjen. 
Israelske styrker tok seg gjennom UNIFIL's 

område på flere akser, og UNIFIL's enheter ble 
instruert til kun å treffe defensive tiltak. 

Invasjonen startet 7 juni og to dager senere lå  hele 
UNIFIL'S operasjonsområde innenfor det israelsk- 
okkuperte temtoriet. Ikke fmi  1985 trakk Israelseg ut 
igjen, men heiler ikke da  helt og fullt. 

Igjen ble en såkalt "sikkerhetssone". som inklud- 
erer Enklaven, men som går noe lenger nord, og som 
også inbefatter deler av UNIFIL's område, blant 
annet hele NORBATT. 

Israel har  til enhver tid ca 1100 mann inne i denne 
sonen og betraktes av FN og UNIFIL fortsatt som 
okkupasjonsmakt. 

NORGE I UNIFIL 
Norge har vært med i UNIFIL helt fra starten avog 

satte i 1978inn fire avdelinger. NORBATT (infanteri- 
bataljon), NORMAINTCOY (verkstedkompani), 
NORMEDCOY (feltsykehus) og NORAIR (helikop- 
terving), samt et HQelement. 

I dag deltar vi med NORBATT og NORMAINT- 
COY, samt et HQ-element på ca 50 mann, militærpoli- 
tiet ved UNIFIL's MP-kompani inkludert. 

Nordmenn tjenestgjer også ved MP-og MOVCON- 
elementer i Tyr og Beirut. Nordmenn som tjenestegjar 
som observatarer i UNTSO er også tilknyttet UNIFIL 
gjennom Observer Group Lebanon (OGL). 
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Soldat alvorlig- 
brannskadet 
FN-soldat Rolf Holm fra Tropp 1 Kp B pådro seg 
20prosent annengradsforbrenning mens han arbei- 
det med å brenne av kratt og annen vegetasjon på 
vollen rundt 4-9 Lagsleir i Norbatt. 

DaRolfHolm t0mteutdensiste 
skvetten med diesel fra kanna 
kom det plutselig et vindkast fra 
en annen retning. Dette førte ti1 at 
dielselskvetten traff beina hans 
og at flammene antente h m .  
Korporal RolfAmestadvarutepå 
vollen sammen med den skadede 
soldatenRolf Holm oe to soldater " 
til. Han løp øyeblikkelig etter 
brannslukningsapparatet som 
stod fire meter unna og fikk slok- 
ket ilden. Den forulykkede hadde 
bare på seg kortbukse. 

Soldatene i posisjonen iverk- 
satte førstehjelp ved nedkjøling 
med vann og kalde omslag. Det 
ble også slått Medevac-alm. 

Volvo-utrykningsstyrkenfra4-l l 
HQ med sanitetspersonell og am- 
bulansen med lege fra Ebel es 
Saqi ankom skadestedet med 
noen minutters mellomrom. Det 
var ikke nødvendig å utføre f0rs- 
tehjelp utover det som ble udøn 
av mannskapet på 4-9 Lagsleir. 
Pasienten var ved bevisthet og til- 
standen var stabil. 

Den skadede soldaten ble eva- 
kuert med helikopter til Swed- 
MedCoy i Naqura. Han ble hentet 
på belipaden ved 4-8 HQ i kom- 
pani B sitt område. FN-soldat 
Rolf Holm fikk brannskader på 
venstre arm og på venstre side av 
kroppen og of-' ' beina. 

Nedfiring med dennye båren ble pr@vd ulved OP4-5 i midten av 
juli. (Foto: Henrik Bergsfjord) 

Ny båretype til 
NORBATT 

Først etter 12 år i Sør-Liba- 
non får NORBAIT en skikke- 
lig båre for evakueringav pasi- 
enter fra OP-tåm og for heli- 
kopterløft. Den er laget av 
skumplast, kan lett nilles s m -  
men og veier lmapt fem kilo. 
Båren er formig utstyrt med 
festeanordninger for løft med 
både vertikal (evakuering av 
O P - t h )  og horisontal båre 
(helikopter). 

Sanitetstroppen f i  en båre 
av stabslegen i Luftforsvaret 

mndt 10. juli, og har siden da 
testet den i forbindelse med 
evakuering av OP-tårn. 

- Den nye båren har fungert 
helt etter forventningene. Vi 
kommer til A be om ytterligere 
to bårer, slik at vi har en i hver 
ambulanse, sier løymant Tom 
Schrøder, uoppssjef i sanitets- 
troppen, tilBlueBeret,Euerdet 
vi kjenner til har både Swed- 
MedCoy og Italair sett på båren 
og er interessen i den. 
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For noen måneder siden 
ble det kunngjort nye, 
kjØnnsn0ytrale bestem- 
melser om hållengde, 
skjegg, Ørepynt og 
smykker. De nye reglene 
er kjØnnsn0ytrale. Men 
det er strengere bestem- 
melser for vakt- og para- 
deavdelinger enn for 
Forsvaret forØvrig. Det 
er disse bestemmelsene 
som gjelder for perso- 
nellet i Norban. 

Ørepynt på menn kan 
mistokes av religi0se 
gmpperinger i området, 
det samme gjelder for 
nesepynt. Heller ikke 
kvinner har anledning til 
å bære Øre- eiier nese- 
pynt. 

Skjegg skal være vel- 
trimmet. Mannfolkene 
klipper seg kon, til og 
med mer enn kort nok. 
For lang hårlengde ska- 
per ingen problemer for 
kvinnene, så lenge håret 
bindes opp riktig under 
hodeplagg. Hålet skal 
ikke gånedenfor skjone- 
/ blusekraven. 

Hørt på nett: 
Fire - Seks Hotel, dette er 

Ni, din pappskalle, over! 
Denne oppkallingen ble h011 
pånett i Norbatt i rotasjonspe- 

(Ni-Fire Papa Alfa) L 

På skiltet skal bygg- 
herren kjennes 

I Ingen hi1 om at del er Pitroppen som står bak det ulmerkede håndherkrarbeide byggverket w d  siden av 
representerer Dette er et nytt, kombinert vakt- og OP-tårn i 4-25 lagsleir 

4-25 Lagsleir, Nor- 
batt: -Pitroppen i 
Norbatt står bak dette 
godt synlige skiltet ved 
hovedveien mellom 
Ebel es Saqi og Kawka- 
ba. Ved siden av står det 
nye kombinerte vakt- 
og OP-tårnet i 4-25 
lagsleir. Vakposten i 
tårnet kommer til å ha 

overoppsyn over 4-25 
CP, ha oversikt over tra- 
fikken. Tårnet skal også 
være leirvakttårn. Det 
blir ogsåinstallert veks- 
ler i tårnet. 

På baksiden befinner 
det seg en gedigen be- 
tongtrapp for adkomst 
fra leirområdet. Og det 
er ingen tvil om at det er 

Pitroppen som står bak 
dette utmerkede håndt- 
verkerarbeidet. De s t ~ -  
per og snekrer i hele 
Norbatt AO, i tillegg har 
de stadig seks mann i 
sving med minerydding 
på Falkehoyden, fortel- 
ler Pitroppsjefen. It 
Harry Andre Esp til 
Blue Beret. 
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Vaktlaget ved 4-3HQ kpA 
Vaktlaget ved 4-3HQ består av ni menige geværmenn og en fenrik som lagforer. Den primære 
oppgaven til vaktlaget går ut på å bevokte leirområdet til 4-3HQ, men ved siden av dette kommer 
en del sidemannsoppdrag og ikke minst D- l  vakt. 

Den mest populære vakten er D- 
1,en av kpAs 
uuykkrnngsstyrker.D-1 er en 1-20 
meden 12.7mm Browning mitral- 
jbse på lasteplanet. Fire mann ghr 
hver morgen p2 D-1 vakt. fot i 
fyllefunirs~onenesom sjåf01, skyt- 
ter, sikrer og lagleder. Deres opp- 
drag er: 
-Påen fornuftig d t e  stoppeeven- 
tuciit br& i kpAs teig. 

-Tailing av kjøretgy fra bla GSS, 
DFF og IDF i kpAs teig. 
-Rykke ut når 1.times regelen ikke 
blir overholdt. 
-Rykke ut ved medevac. 
-Rykke ut for å assistere CPer og 
OPer når det er n0dvendig. 

D-l styrken er som alle andre 
vakter laget har, en24 timers vakt. 
Styrken gårpaklokken0730, og er 
i daglig tjeneste frem til klokken 

2200. Vakten avsluttes hver mor- 
gen klokken 0530 med veiklare- 
ring. Likevel er beredskapen hele 
tiden hØy, og utrykkningstiden er 
kort både på dagtid og om natten. 

Kort uuykkningstid er en nØd- 
vendighet, sidenD-l erf~rsteledd 
i kpAs utrykkningsgruppe. Det 
bety at D-l &d være fgrst på 
situasjonsstedet. 

Soldatene mener selv at tjencs- 

k u  i vaktlaget er topp. De gir ogsa 
uttrykk for at forholdet mellom 
befal og menige i vaktlaget, og 
ellers i 4-3HQ. ermeget bra. Folk 
trives godt, og tjenesten i NOR- 
B A T  blir er minne for livet som 
ingen av soldatene nØler med å 
anbefale fremtidige sØkere. 
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RadioNORBATT '' morgen, 
f " siesta og kveld - hver dag. 

Radio NORBATT, bataljonens mest populære velferdstilbud, har blitt bedre i 10pet av kontingent 
25. Og enda bedre skal den bli. 

Omuent midtveis i kontingenten 
ble ansvaret for driften flyttet fra 
veIferdskontoret til PIOseksjo- 
nen. ~elferdsassisten&, korporal 
Richard Kongsteien, ble daglig 
leder for nærradioen og flyttet opp 
tii andre enden av byen, nærmere 
bestemt til PIO-seksjonens HQ, 
RykteMn.  Kongsteien har flere 
års &g fra b1.a. Radio Motor i 
Drammen. Sammen mednærmere 
rani frivillige medarbeidere har 
han gjort radioen til noe mer enn 
bare balaunnsstØy. Kongsteien 
mener selv at det er takket være 

den enorme innsatsen noen av 
medarbeidernehar lagtnedi Radio 
NORBAm. 

Radio NORBMT har i dag ue 
daglige nyhetssendinger med ny- 
heter fra bade inn- og utland. Den 
farste blir sendt sammen med 
morgenbriefen klokken 08.00, 
deretter Nokken 12.30 og 18.30. 
Rikrignokerdetdenfarstesendin- 
gen som blir sendt ireprise utover 
dagen, - forelapig. 

Hver Urdag har PIO- og MIO- 
seksjonen sitt aktualitemuagasin 
der den siste ukas hendelser bade 

innenfor og utenfor A 0  blir tatt 
opp.Frolands-Swingenbar værtet 
fast innslag i disse sendingene, 
likesi tolkens arabisk-kurs. 

Radioen har ogd  hatt mer A by 
pa i kontingent 25. Rogrammet 
"Stjernesmeilen" har gatt p2 lufta 
hver uke i seks maneder, et sparre- 
program hvor personeilet i NOR- 
BATT har f&t satt sin intellekt p& 
prave. Finaien ble awiklet 19/10, 
og seieren gikk n1 BN-stabens 
representant Dag &dal. T i e n  
mellom 2 1 .00 og 22.00 hver kveld 
er sattav tilforskjelligemnsikksti- 

ler slik at alle en eller annen gang 
kan fB hore "sin" musikk. 

Daglig leder Richard Kongstei- 
en har fatt rekap og biir a ueffe p& 
Radio NORBMT og%% i neste 
kontingent Han lover gjgre sin 
beste for at nærradioen skal bli 
enda bedre i neste kontingait. 

Bildet under: 
Richard Kongsteien, daglig icder 
ogplnfeprafer i Radio NORBATT. 
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Det Mrer med fil en MlOs hverdag å f0lge med i det som skjeler. Her [ytter M0rland intemtfor å få med de siste nyhetene fra Radio Beirut i en 
sendmngfull av st0y og forsfyrrelser (Foto. Stein Heidal) 

Lørdag i Naqoura 
med MI0  Mørland 
Lørdag i Naqoura. Det virker som om hele UNIFIL HQ enten er ute på Mingy Street for å få seg en 
forfriskning, eller har gitt seg Middelhavets blå bØlger i vold. Det er varmt og klamt - uniformen sitter 
som klistret til kroppen. Inne fra Operations Building heres det skurring og spraking i en radio. Er det 
noen som jobber en lerdag ettermiddag likevel? 

Lyden svirrer gjennom korridore- 
ne, og jeg fØlger den til en d01 det 
sti% "MI0 Cell" (MI0 Seksjo- 
nen) pa. Nå er det mulig åoppfat- 
te enkelte brokker av det som 
kommer over radioen, i hvertfall 
nok til at man oppfatter at det er 
engelsk. 

-Hørte du hva som ble sagt nå? 
Det er s i  forbaskautydelig at jeg 
bare får med meg halvparten, men 
jeg skulle sågjeme fått notert det 
ned, kommer det på klingende 
norsk inne fra kontoret  nå^ jeg 
viser meg i d0ren. Og over smale 
lesebriller sender major Odd 

Mørland meg en mellomting 
meUomet rasendeog bødalien- 
de blikk. Men selv omhanhar tatt 
nyhetssendingen opp på bånd, så 
hjelper det oss lite. Etter å ha hØrt 
gjennom opptaket flere ganger, er 
vi enige om at ingen av oss opfat- 
ter alt av den engelskspråkuge 

nyhetssenduigenfiaBeimt,.Såvi 
lar nyheter være nyheter, og tar 
oss heller en prat om hva Moer  
gjør i Naqoura en l0rdag etter- 
middag, om FN-tjeneste, om 
Midt-Østen og m seilskuter. 
Felger med 

- Det blir veldig mye nyheter 
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omdagen, sierM0rlandmens han 
tar av seg brillene og lener seg 
tilbake i stolen bak et overfylt 
skrivebord. - Radio, fjernsyn, 
aviser, tidsduifter og så videre. 
Skal jeg kunnedannemeg et bilde 
av det som foregår, er det viktig å 
følge med der man kan. 

ForerdetnoeMørlandmå, såer 
det åfølgemed. Han er MIO(Mi- 
litary Information Officer) ved 
UNIFIL HQ, en jobb han deler 
med femoffisererfraandrenasjo- 
ner. Det er heller ikke f0rste gang 
han er i Libanon i FN-tjeneste, og 
heller ikke første gang han er 
MIO. Den stillingen hadde han 
også i Norbatt i1983, så det er 
kjente stier han vandrer på nå. 

-Jobben går i første rekke ut på 
å samle inn informasjon som kan 
ha betydning for den militære 
delenav oppgavenUNIFIL er satt 
til å utf0re her i SØr-Libanon. 
Denne informasjonen blir så 
bnikt til h vurdere situasjonen i 
området, holde briefmger, sende 
ur sktiftlig infofmasjon og for å 
sende informasjon om situasjo- 
nen i Libanon hjem til Forsvarets 
overkommando i Norge, forteller 
Mørland. 

llives kjempebra 
Ellers legger han ikke skjul på 

at han trives kjempebra i jobben. 
Idet sivile er hanlærermedmate- 
matikk og realfag som fagkrets, 
noesomkommergodtmednårin- 
formasjonen skal analyseres og 
vurderes. - Dessuten er jeg såpass 
"sivil" at alle kan komme og 
sp0rre meg om hva som helst, og 
jeg er ikke redd for å spgrre og 
grave selv heller, sier majoren 
med det smil. -Det er forresten 
hyggelig at man kan bruke reser- 
vebefal i en stilling som denne 
ogsa for deterutvilsomt enfordel 
at man kan bringe med seg litt fra 
sin sivile bakgnuin, samtidig som 
det er svært nyttig for meg i den 
stillingenjeg ermobiliseringspla- 
s a t  i i Forsvaret hjemme. 

Sin egen vri 
Når det gjelder å bli kjent med 
folk, så har Mørlandsinegenvi på 

det. Fotografering har han holdt 
på med i mange år, og den gamle, 
trofaste Nikonen er en kjær føl- 
gesvennogsåiFN-tjenesten. -leg 
flyr mndt med kameraet stadig 
vekk, og tar hilder i fleng. Og hva 
er vel en bedre måte å bli kjent 
medfolk på enn å komme med et 
pent bilde av dem - gjeme en for- 
størrelse? Det skaper kontakt, og 
dermed er det gjort, smiler Mør- 
land, som også har et annet råd å 
komme med til nordmenn i FN- 
tjeneste: - Vær utadvendt! Vær 
åpen for nyeinntrykk! Sug inn av 
atmosfæren og miljøet her og gi 
deg selv tid til å fordøye det og å 
la det synke inn. Det vil du ha 
utrolig mye igjen for. Området 
her er uuolig rikt på kultur og 
historie. Det ligger bare der og 
venter på deg, sier MØrland og 
retter seg opp i stolen, ivrig i hlik- 
ket. Nå er det tydelig at vi har 
kommet inn på noe han ivrer for. 
- Burde vi ikke klare åfå  til "kul- 
tunurer" ogd? spør han. -ikke et 
vondt ord om bibelturer eller ba- 
demer, men det er så mye annet 
som'kan være av interesse her 
også! Tenk bare på A!&o, eller 
sjØfartsmuseet i Haifa. Hvor 
mange er det som vet om det, 
forresten? Eller arkeologiske 
museer. Og hvamed korsfarertra- 
disjonene? Bare ved å se oss litt 
rundt her i Libanon, finner vi his- 
torie i massevis. Hvor mange av 
oss har besøkt borgen i Tibnin? 
Tenk litt på det neste gang du er i 
de traktene, sier Mørland, mens 
det gnistrer begeistret i øynene 
bak desmale brilleglassene. -Det 
er sikkert mange som er enige 
med meg, tror du ikke? Hva med 
å gi de ansvarlige derte tipset 
gjennomBlue Beret: Benytt sjan- 
sen nå, ogforsøkåfå tilorganiser- 
te turer der kultur og historie blir 
viet den oppmerksomheten de 
fortjener! 

Seilskuter 
Densomprater med Mørland kan 
ikke unngå å leggc nicrke til sør- 
landsdialekten. Selv om han ikke 
har bodd i byen siden han gikk ut 
av gymnaset, er det ingen tvil om 

at Arendal er fødebyen. Noe han 
forøvrig har til felles med inter- 
vjueren, og det skulle i løpet av 
samtalen vise seg at dct ikke var 
det enestevi haddefelles.Famili- 
en MØrland er en avde tradisjons- 
rike sjØfartsfamiliene i Arendal, 
en gane Eurouas ledende siøfarts- 
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Og når jeg ymter frempå om at 
min familie har vært skipsbygge- 
re i generasjoner, og nevner både 
navn og skuter, så går det nøyak- 
tig fire sekunder før Mørland har 
ramset opp en rekke skuter min 
familie har bygget for hans! Og 
hadde det ikke vært for at nvheter 

u -. 
hy. Og med den bakgmnnener det på skurrende engelsk og pliktene 
vel ganske n a ~ l i g  at Mørlands før morgendagens briefing hadde 
store lidenskap ei  seilskuter, i 
første rekke dem som har vært i 
familiens eie. -Jeg har til nå klart 
åsamle et arkiv over 50 skuter, og 
med originalprotokollene til de 
fleste av dem, sicr Odd Mørland 
meddårlig skjult stolthet. - Ogjeg 
har bilder, ellerreproduksjoner av 
malerier av atten av dem. Til og 
med Aust-Agder Arkivet spØr 
meg om hjelp når det gjelder data 
om gamle seilskuter! 

brakt major Mørland tilbake til 
hverdageni Operations Building i 
Naqoura, så hadde det blitt en 
lang kveld med seilskuter, sjø og 
SØrland. Men i fredens tjeneste 
kaller pliktene - døgnet mndt. 

- Fikk du med deg det hun sa 
nå? sier MI0 Odd Mørland inig 
og konsenterer seg om radioen og 
nyhetene fra Beimt igjen. 

(Stein Heidal) 

OddM@rland trives i Libanon. - En verden ful l  av nye inntrykk og rik 
på kultur venter dem som vi l  oppleve noe utover den vanlige ljeneslen, 
sier han. (Folo: Slein Ileidal) 
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Frolands-Swingen 
med egen fankrubb 

Presidenten i "FmlandsSwingens Venner", sersjant Kjetil Volden, med to av de tre platene av FrolandsSwingen somfinnes i Radio 
NORBATTsplatearkiv. (Foto: Ola Ramspy Nystpyl) 

- Målet vårt er at alle i kontingent 25 skal reise hjem som fans av Frolands- 
Swingen, sier sersjant Kjetil Volden, ass. MI0 og president i "Frolands- 
Swingens venner". 

Vervingen av nye medlemmer ti1 kjærlighet, sorg og glede på en et stadig sterkere swtteapparat i 
fanklubben har gått for- - Frolands-Swingen er viderehz- norsk &te. De beskriver daglig- ryggen. Blant medlemmene i dag 

venhg. Medlemstallet har for. rere av norsk kultur. Musikken dagse ting som vi kjenner f r av re  f m e r  vi blant annet to Vom, sjef 

lengst passert ti, og stadig flere setter en ekstra spiss på tilværel- egne liv. KpA, sanitetspersonell og layt- 

kommer til, Nye medlemmer blir sen for det norske FN-personellet nant Lynum på BN-ekspedisjo- 
og hindrer hjemlengsel, sier sers- Stotteapparat offentiiggjon hver lørdag i PI01 . nen. 

mO-h,.iefen ~å Radio  NO^. jam Volden til Blne Beret. President Volden har etter hvert - Snan er målet %Idd. Om ikke 

BAIT. Han mener at gruppa synger om som medlemsmassen har økt, fått lenge vil vi oppleve i ueffe pa 
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noen av støttespillerne våre 
uansett hvor vi befnner oss i 
NORBATT AO, sier den opti- 
mistiske presidenten i "Fro- 
lands-Swingens Venner", 
sersjant Volden. 

- Hvordan ble "Frolands- 
Swingens Venner" startet? 

- Under en PIOMO-brief 
tidligere i sommer ble vi som 
satt i studio, enige om åspille 
hver v& ønskemelodi. Jeg 
valgte selvsagt Frolands- 
Swingen, og på "direkten" 
foreslo MIO, kaptein Anthon- 
sen, å starte egen fanklubb for 
Frolands-Swingen;.. forteller 
Volden. 

I dag er Frolands-Swingen 
den absolutt mest omdiskuter- 
te gruppa i hele NORBATT 
AO. Musikken spilles daglig 
under morgenbriefenog i PI01 
MIO-briefa hver lørdag. 

Mektroppen i ny leir på Falkehøyden 

"Kvitt eller dobbelt"? I Den nye mekleiren som bakgrunn for en forwyd gjeng som har rekap i kont XXV Fra  vemtre: Gard u k e n ,  
"Erolands-Swingens Venner" IlSvendSvendsen (trsj),Lasse Svendsen, Gunnar Vangberg, JanHugoBårdsenog UifAndersDobloug. (Foto: 
skal først og fremst være en yeidal, 
sosial klubb, men presidenten 
legger likevel opp til en rekke 
kreative aktiviteter for med- 
lemmene. 
-Vi har tenkt %arrangere SN- 

diekvelder der medlemmene i 
fellesskap d y s e r e r  tekstene 
ul Frolands-Swingen. Spørre- 
konkurranse på Radio NOR- 
BATT med spørsmål om grup- 
pa kan også være aktuelt. 
Kanskjevil enav oss stilleopp 
i "Kvitt eller dobbelt" neste 
gang, forteller Volden. 

Under samtalen med presi- 
denten bryter en av de andre 
medlemmene inn og foreslår 
at inntektenefradennesteinn- 
samlingsaksjonen i NOR- 
BA'iTskal gåtil innspilling av 
ny plate med Frolands-Swin- 
gen. 

Sersjant Volden har søkt om 
rekap, ikke minst for å drive 
arbeidet i "Frolands-Swin- 
gens Venner" videre i kontin- 
gent 26. 

Fornøyd med 
7 7 7  "Camp Eagle . 

-Det var veldig godt å komme på plass, sier IØytnant Svend Svendsen. Etter 
en tur rundt i den nye mekleiren på Falkeheyden, ser det ut til at de 48 
mann som holder til der er enige med troppsjefen sin. 

Enormt mye har skjedd på eks- 
tremt kort tid, når det gjelder flyt- 
tingen av 4-2HQ fra Ebel Es Saqi 
til Falkebøyden. Ikke minst har 
troppen selv gjort en kjempeinn- 
sats den siste tiden. 

-Det var som et knips med fin- 
grene, så var vi på plass, sier 
Svendsen, og herØrnmer mann- 
skapene sine. Det meste er nå på 
plass, selv om man her og der kan 
seat flyttesjauen ikke helt er over. 

Garasjer og vedlikeholdsplass for 
kjøretøyene er ikke ferdig 
ennå, men siste hånd legges på 
verket nå. Og n& det arbeidet er i 
havn, skulle det meste vzre gjort. 

-Jegserpositivtpåatvi kom oss 
ut av Saqi - både når det gjelder 
nzrforsvar og utrykninger, sier 
IØymant Svendsen. -Men det kan 
bli enda bedre. Vi får pr0ve og 
eventueltfeilelitt,ogsepåresulta- 
tet etter en stund, mener han. 

Lurer du forresten på hvorfor 
mektroppens nyeleir beterZCamp 
Eagle"? Det var det enav troppens 
egne soldater som sørget for under 
innsamlingsaksjonen i kont 
XXIV. Da ble retten til å navngi 
leiren auksjonert bon. Og for den 
nette sum av $ 110,-ble posisjonen 
for fremtiden hetende "Camp 
Eagle". 
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