
AVIS FOR DEN NORSKE -P FN-STYRKEN .p I I.IBANON 

- Et halvt års 
krevende jobb 
Det ligger en spennende og krevende tid foran deg i den 
norske FN-styrken i Libanon. Du vil møte mange nye og 
uvante situasjoner, men også skaffe deg inntrykk som vil sitte Satelitt sørger I 
i resten av livet. De aller fleste tenker tilbake på tiden i 
UNIFIL med glede. I for - 

I denne utgaven av Blue Rcrct, av~scii for 
den norske M-s t~ken  i Litxanon, vil du 1 med Norge I 
finne en del arienteriende artikler og stoff. 
Lesdetog benyttdeg avdet. Benyttdeg og& 
av dem som har tjenestegjort her tidligere, 
og av de ressurser avdelingene kan stille til 
rådighet når det gjelder informasjon og 
opplysninger. For å få best mulig utbytte av 
tjenesten her,ogforå kunneutf0redenpien 
tilfredsstillende måte. er det viktie at du 
holder deg orientert. Libanon og GI FIL^^ 
mer enn det som befinner seg innenfor gjer- 
det eller kontorveggene. Blue Beret, som er 
enavmangeinformasjonskilder, Ønskerdeg 
velkommen til FN-tjeneste i Libanon! 
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- Velkommen til 

I BERET tjeneste i Libanon!. 

Det er med glede jeg ønsker dere velkommen som "peace-keepere'' i UNIFIL. Etter om- 
fattende treningsprogram hjemme i Norge har dere nå overtatt de ansvarsfulle oppgaver 

Kaptein Stein Heidal som tidligere har væn ivaretatt på en utmerket måte av deres forgjengere. Det være seg 
om oppgaven er å utøve UNIFUs mandat i det spesielle og vanskelige området som 

Redaksjon: NORBATT A 0  representerer, sørge for at UNIFILs materiell til enhver tid er operativt 

~ ~ ~ ~ i k  ela R~~~~~ ~ ~ ~ t ~ ~ l  gjennom deres innsats i NMC, bidra til den operative fleksibilitet Force Commander 

(Ass PIO) trenger ved deltakelse i NORPLTEMR, eller dere u t ~ v e r  viktige funksjoner i MP COY 
eller UNIFIL HQ. 

Korp Richard Kongsteien 
(PI0 ass) Dere har meldt dere til utfordrende tjeneste, og oppgavene vil v a e  mange og dagenelan- 

ge. Men dere vil ogsåeifaregleden av det gode miljø som eksisterer i lag og tropp, og som 
PIO-Seksjonen holder til i er såviktig nårdetrøynerpå. Tagodt vare pådet samholdet og kameratskapet! Tiden her 

NORBATT ..< . , , 'y 
nede vil også gi dere rikelig anledning til å knytte kontakter med såvel lokalbefolkning 

Telefon: .. : , . ' L f sommedlemmer av UNIFILs øvrige kontingenter. Det er en mulighet som m&utnyttes og 

~ i ~ j ~  34 hele dØgnet :. 1 som vil gi varige minner. 

~~~t~~ og forlegning: ? NårdisselinjerskrivesmedionovembererLibanonmidtoppeienprosesssomforhåpent- 
H ~ ~ ~ ~ M ,  ~ b ~ l  el saqi lig vil bidra til mer normaliserte tilstander i dette ulykkelige landet. For første gang på 

lengesynes det nååværeenoptimisme tilstede med hensyn til å bringedebitre indre sui- 
Postadresse fra Norge: digheter til opphør. Som representanter for FN kan vi bare ønske lykke til med disse 

PIO-Seksjonen bestrebelser, og håpe dagliglivet vil bli lettere for befolkningen her. 
Feltpost 100 

0020 OSLO AVG UTL renomme som er opparbeidet gjennom de tidligere kontingenter, vil bli vel ivaretatt av 
Layout og sats: dere. 

PIO-seksjonen på Mac Igjen VELKOMMEN til UNIFIL og den norske kontingenten. 
Trykk: 

Dizengoff Press Ltd, Tel Aviv 
Opplag: 1200 eks B. A. Thun 
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Fortsatt usikker fremtid for Libanon: 

m USTABIL SITUASJON 
Det er et krigsherjet land med en usikker fremtid du nåskal tjenestegjøre i. Situasjonen kan 
forandre seg fra dag til dag, og man kan aldri være sikker på hva den neste vil bringe. I løpet 
av de siste månedene har regjeringen i landet styrket sin posisjon, og fått kontroll over 
Beirut og omegn. Men det har ført til at spenningen i Sør-Libanon er i ferd med å stige. 

Etter over femten år med borgerkrig, to 
israelske invasjoner, et utall med militser 
og politiske grupperinger i landet, ser det 
nånt til atregjeringen er i ferd med åstyrke 
sin posisjon i Libanon. 

Men som med alt i Libanon, er dette en 
posisjon som henger i en tynn tråd. Regje- 
ringen til president Elias Hrawi st~ttes av 
Syria som har rundt 30.000 soldater i 
Libanon. I Sør-Libanonas& ennå de is- 
raelskestyrkene(1DF) og deres libanesiske 
følgesvenner (DFF). Og mellom disse 
finnes det en rekke militser og grupperin- 

I ger som i første rekke kjemper mot IDFog 
i DFF, men også seg imellom n& det faller 

i seg slik. 
Situasjonen har imidlertid forandret seg 

! mye i Libanon de siste &edene. Da 
kontingent XXV ankom Libanon i mai 

l 1990vardet harde kamper i Beirutmellom 
general Aouns Leb Army og general Gea- 
geas Leb Forces, og i Iklim Touffah mel- 
lom Amal og Hezballah. I tillegg hadde 
PLO gått inn i området ved Iklim Touffah 
og lå der med ca. en bataljon mellom de 
kjempende panene. 

I dag er som sagt situasjonen endret. 
Regjeringen under ledelse av president 
Hrawi har fått godkjent Taeef-avtalen i 
Parlamentet og avvæpningen av militsene 
er i full gang. Stor-Beirut skal være et 

! faktum fra mandag 3. desember. 
Fra sammedag skal regjeringshæren Leb 

I '  Army utplasseres i Iklim Touffah-områ- 
det. Regjeringen, sterkt støttet av Syria, har 
til nå via forhandlinger medde forskjellige 
partene klan å komme et stykke på vei, 
men det står fortsatt mange uløste proble- 
mer igjen. 

L ' Det måtte også harde kamper til for å 
fjerne general Aoun. Det som imidlenid 
skaket opp libaneserne mest i den perio- 
den, var drapet på politikeren Danny Cha- 
moun og familien hans. Frykten for at 
krigen mellom de forskjellige militsene 

Kaptein Age Anihonsen kan konstatere store endrrnger r srtuas]onen r SØr-Lrbanon de 
siste måndene. 
skulle bryte ut for fullt igjen etter drapene, 
var svært stor, og spesielt blant de kristne. 
I tiden mnd1 de grufulle drapene viste det 
seg at Danny Chamoun var en person som 
de fleste libanesere hadde stor tilro til, og 
at han faktisk var en av de få som ikke 
omga seg med en bevæpnet milits. I etter- 
tid kan det kanskje virke som om det Cha- 
moun stod for, bar vært med på å samle 
folket. . 

' Palestinerproblemet har vært og er meget 
vanskelig. PLO gikk ikke med på å bli 
avvæpnet på lik linje med andre militser. 
~egjeringen har imidlertid vært klar og 
tydelig. De ønsker ingen palestinsk stat i 
Libanon hvor PLO har egen hær. 

Libanon skal kun ha en hær, og det er 
regjeringshæren Leb Arrny. Palestinerne 
skal i Libanon følge det som gjelder for 
libaneserne: 

I den senere tid har det foregått forhand- 
linger mellom palestinerne og Reglerin- 
gen og palestinerne har nåjenket seg. Det 
virker som om en løsning ikke er så langt 
unna. 
Det ser ut til at det nå er et lite håp blant 

det libanesiske folk om at det kanskje en 
gang i l0pet av de neste årene skal bli fred 
i Libanon. Men virker ikke regjeringens 
plan, vil det bli en meget utrygg og uviss 
fremtid i Libanon. Det skal mye til for å 
skapeoptimisme blant folk i Libanonetter 
15 år med krig, og derfor virker det litt 
positivt på oss når vi h0rer den vanlige 
libanesersnakkeromatdetnåkanskjeeret 
lite håp om at ting skal endre seg. 

I den konflikten som har herjet i Libanon 
disse årene, er det vel ikke tvil om at det er 
den vanlige libaneser som har gått ut som 
den store taper og at det vil ta mange år å 
bygge opp dette landet igjen. Mange liba- 
nesere hargitt uttrykk forat UNIFILerden 
eneste part i dagens Libanon som tenker på 
Libanon, de andre har egeninteresser som 
går foran landet. 

Vi går noen meget spennende måneder i 
møte, og vi får håpe at tiden nå vil peke i 
fredens relning slik at FN's oppdrag kan 
løses ulfra mandatet. 

Åge R. Anlhonscn 
Kapt/MIO 
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Hard vaktbelastning, lite s0vn og fysisk anstrengende tjeneste. Dette er stikkord for arbei- 
det i utekompaniene Kp A og Kp B. Det er de som bemanner de fleste sjekk- og observa- 
sjonspostene i NORBATT. I tillegg går de nattpatruljer ute i terrenget. 
Kompani A kontrollerer hovedfartsåren ristisk for tropp 2. De har sitt hovedkvaner tidligere til i utkanten av Ebel es Saqi. 
gjennom NORBATTs ansvarsområde i byen Blate. De to OP-ene 4-20 og 4-23 Mek-troppen er bataljonens knyttneve og 
(AO). Det oppstår relativt ofte alvorlige ligger på åsryggen overfor Blate, og fra utrykningsstyrke.Deharogsåansvaretfor 
episoder ved sjekkpostene (CP), og det er tåmeneobsewerermannskapenebådemot 4-2A, 4-2B og 4-2C CP-er og 4-28 OP. 
framfor alt mannskapet i Kp A som må Litani-dalen og Østover mot FalkehØyden Sammen med stabskompaniets0rgermek- 
mestre den M i n e  balansegangen det er å og veien mellom Marjayoun og Ebel es troppen far forsvar av og vakttjeneste i 
opptre både som soldat og som diplomat. Saqi. Troppen har også to OPer ute i EbelesSaqi.KompanihovedkvmeretiKp 

Tropp 1 i Kaoukaba har ansvaret for tre Enklaven,4-15 og4-l8.Avdelingen i Blate A, 4-3 HQ, ligger i Tell Qeizi mellom Ebel 
CP-er:4-24.4-25 og4-26. De to sistnevnte har også to CPer, 4-22 og 4-23. 1 tillegg es Saqi og 4-25 CP. 
er blant de mest utsatte i hele NORBATT har de ansvaret for patruljetjenesten langs Patruljetjeneste er varemerke for Kp B. 
AO. Både nårdet gjelder trafikkbelastning Litani-dalen. En avdeviktigsteoppgavene til kompaniet 
og episoder. Troppen bemanner i tillegg Kp  har også en mekanisert tropp som eråhindrevzpnedegmpperingeri å trenge 
observasjonsposten 4-27 OP. tidlig i forrige kontingent flyttet inn i nytt seg gjennom NORBATTsansvarsområde. 

Det er OP-tjenesten som er mest karakte- hovedkvarter på FalkehØyden. De holdt Dette oppdragetI0serdemed et stort antall 
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patruljer som hver natt sitter postert ute 
langs de mest trafikerte rutene. 

Kp B har sitt hovedkvarter i byen Racha- 
iya el Foukhar. Her ligger også 4-1 1 OP. 
Tropp 1 har sitt hovedkvaner to kilometer 
vest for Rachaiya el Foukhar. De betjener 
4-8 og 4-9 CPer og 4-5 OP. I tillegg har de 
enpatruljeposisjonibyenHebbariye.Tropp 
2 ligger i fjellbyen Chebaa, på baksiden av 
fjellet Borj Mtalaine. Dehar ansvaret for to 
CP-er, 4-7Aog 4-7B, og betjener dessuten 
4-7C OP. 

T~ODD 3 holder til i bven Kafr Hammam. . . 
og bctjener cn rckkc OPer: 4- 1 1.4-1 2.4- 
11 og 4-14. De har ogsa ansvaret for 4-13 
CP. Gevnrsoldare. ..- .., . . ,., ,,.. ,,,.,,,.,,., r Lltanr-dulb.. 

NORBATTs SERVICESENTRAL 
Stabskompaniet holder hju- 
lene i gang i NORBATT. Med 
ansvar for forsyningstjenes- 
te, transport, bygningsar- 
beid, bespisning, samband og 
så videre, er det lett å skjfin- 
ne hvilken betydning stabs- 
kompaniet har for bataljo- 
nen. 

Kompaniet besl& av stabstroppen, tren- 
troppen, sambandsuoppen, sanitetsuoppen, 
PI-iroppen,hundetroppenog MP-laget. Det 
er lett å forstå at vi er avhengige av at alt 
fungerer som det skal i disse troppene. 

Treniroppen består av kj0kkenpersona- 
let, proviantlagel, transporten, verkstedet 
og depotet. Sambandstroppen betjener 
bataljonsveksleren og veksler Norge, de 
har sambandsverksted, linjelag, vedlike- 
holdslag og de stiller mannskaper til for 
eksempel Kp-ops og BN-ops. 

I stabstroppen finner vi leiravdelingen, 
leirverkstedel, vannbilsjåfØrer og en rekke 
andrespesialfunksjoner, såsomassistenter 
til PXen, velferden, reisekontoret og så 
videre. Sanitetsuoppen bestårav sykeplei- 
ere, sykevoktere, hygienelag og veterinæ- 

Uten vann stopper NORBAR og nellopp vannkjØring er en viktig og omfaltende 
arbeidsoppgave til slabstroppen i slabskompaniet. 

~ - 

rer, fm å nevne noe. Pionertroppen står for alt av ingeni0rar- sØr for Ebel es Saqi og en CP (4- 1 Delta) i 
Hundetroppen har oppdrag både i NOR- beid, minerydding og anleggsvirksomhet. samme område. I tillegg bemanner de 4-1 

BA7T og i de andrc bataljonene. Dcn har Stabskompaniet har også ansvaret [or 3 Charlie OP på PI-h0yden. 
sitt hovedkvarter i nærheten av 4-8 CP. bemanne OP-enc 4-1 Bravo og 4- I Foxtrot 
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FMK, UNIh1L.s mobile utry!inrngsslyrke, har hele UNIF IL  som sitt arberdsomrade. 

Tungt bevæpnet 
brannkorps 
De er alltid på tå hev og klare til å rykke ut. FMR (Force 
Mobile Reserve) skal være probleml8sere for UNIFIL. Den 
flernasjonale styrken med soldater for sju nasjoner er sta- 
sjonert i Camp Grotle ved byen Quana i FLJIBATT AO. 
Herfra kan de på kort varsel rykke ut for å 18se spente situ- 
asjoner i hele UNIFILs område. 
Detvaretteralvorligesammenstøtmellom nale prinsippet bmkbart. Det skaper selv- 
franske FN-soldater og Armed Elements sagt en del problemer å få soldater fra 
(AE) i 1986 at UNIFIL besluttet å opprette forskjellige nasjoner til å fungere sammen 
en flernasjonal slagkraftig utrykningsstyr- som en effektiv enhet. Her tenker jeg spe- 
ke. Fem franske soldater ble drept og et sielt pa at de er forskjellig uuustet, bmker 
tyvetalls skadet i sammenst0tet. Hendel- forskjellige v å p n  og ammunisjonstyper. 
sen demonstrene klare svakheter i FN- Stortsettgårdetovenaskendebra,sierLie. 
avdelingensoppsetningogut~stningoget Det er vanskelig å måle den direkte ef- 
tydelig behov for maktmidler som kunne fektenavFMRsoperasjoner.De1faktumat 
avverge farlige situasjoner. vi aldri er involvert i trefninger kan nok 
Når FMR-PPKene mller ut av ponen i allikevel tolkes dithen at vi [yller oppga- 

Camp Grotle er vognene alltid bemannet ven somen avskrekkende faktor overforde 
med personell fra flere nasjoner. Styrken som ønsker å lage bråk i UNIFILs ansvars- 
teller i alt 180 mann fra sju av de ni nasjo- område, mener Lie. 
nene i UNIFIL. Norges bidrag til utryk- DeteravskrekkingsomerFMRsviktigs- 
ningsstyrken er en tropp på 32 soldater og te oppgave. i tillegg til å rykke ut i spente 
befal, samt en transportsjef. Sjef for det situasjoner, kjører brannkorpset patruljer 
norske innslaget i FMR er løytnant Jan med tungt bevæpnede kjØretøyer i FN- 
Petter Lie. sonene for å vise FNs tilstedevrerelse. 

- Slik jeg ser det, fungerer det flernasjo- 

Permreiser 
jorda rundt 

Dersom du planlcgger ferieturen din 
i god tid, er det i praksis ingen be- 
grensningerpåhvordu kandra.Fenrik 
Jørn Johansen på reisekontoret i 
NORBATT kan Skaffe deg turer til 
alle verdenshjørner. 

God planlegging er nøkkelordet for 
en vellykket ferie. Dersom reisekon- 
tore1 får inn ditt ønske en måned eller 
to før du skal dra, kan de  sjekke flere 
altemativer og få ferien din i boks 
selv om det i første omgang viser seg 
at fly og hoteller er fullbooket. 

- Et godt råd til de  som skal velge 
feriemål og reisemter, er å ta kontakt 
med rekaper og andre som tidligere 
har valgt det samme reisemålet, sier 
Johansen. I løpet av desember vil han 
reise ~ n d t  til alle NORBATT-posi- 
sjoner for å orientere om muligheter 
og begrensninger i ferievalget. 

Hvis du skal på leave, ta kontakt med 
reiseoffiseren, fenrik Jmrn Johansen. 
t lan kan hjelpe deg med feriereiser li1 
både m r 1  ogfjernl. 
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De fleste vil få anledning til å dra ut på en 
60 timerspermisjon i tillegg til deordinære 
feriedagene i lepet av kontingenten. Per- 
misjonen varer vanligvis fra fredag mor- 
gen til søndag kveld. 

Du må s0ke gjennom uoppssjef/kompa- 
nisjef omåfå60timerspemisjoner. Batal- 
ionensdlseuiin<eYatalle skal fåminsten 

sjekke opp fritidstilbud og reisemål i god 
tid for du drar. Dersom du velger å dra til 
Israel, kan det være fornuftig å leie bil for 
å dra rundt og få sett en del av landet. 

Det dårligste stedet å tilbringe 60-timer- 
ne på er i området rundt en viss har i Tel 
Aviv. Skapnoe positivlut av dm begrense- 
de fritiden du har under tieneslen i UNT- - 

slik permisjon i løpet av tjenestetida. Du FIL. 
har allikevel ikke krav på disse fridagene. Helt til slutt: Sett deg gmndig inn i toll- 
Permisjonene vil bare bli gitt dersom for- bestemmelsene f0r du reiser. Drar du til 
holdenei ansvarsområdet illater det.  itt til Israel, kan du ta med deg en flaske hrenne- 
har de fleste gjennomsnittlig fåtI to 60- vin, en flaskevin, 200 sigaretter, fotoappa- 
timere i løpet av seks måneder. ra1 (husk blåkort) og smykker, begreset 

Det er aikoholforhud under ut- og innrei- oppad til to halskjeder pr. person. Alle må 
se i forbindelse med Kl-timere. Atte-ti- piennom gmndig MP-sjekk fOr avreise. I 
mers regelen gjelder her som i de fleste Alle blir også sjekket på grensa. Dersom 
andre s&&enger, og det vil bli slått det forekommer uregelmessigheter, kan 
hardinedpåoveruedelser. Nai-duer ulepå hele gruppen bli holdt igjen i flere timer. 
permisjon, representerer du fonsatt UNT- Værderforpåpasseligrnedåfølgebestem- De,,este drarpa oO-timer til men 
FIL og Norge. melsene til punkt og prikke. det finnes ogsa andre muligheter. Sjekk 
~agjerne kontakt med reisekantoret for å med reisekontoret. 

PENGER FRA 
"FORT KNOX" 
FN-Ola sparer ikke på daleren under tjenesten i Libanon. 
4,s millioner dollar passerer gjennom hendene på NOR- 
BATTs paymaster i lepet av en kontingent. På en eneste dag 
kan det gå ut opptil 100 000 dollar fra det sterkt befestede 
paymaster-kontoret i Ebel es Saqi. 

Det er hos paymasteren at NORBA1T- 
soldatene kan heve sjekker. Sjekkene skri- 
ves ut på et beløp i norske kroner, men 
utbetalingen skjer i dollar. Månedens dol- 

l 

i larkursslåroppslån inne på kontoret. og du 
må alltid skrive ut sjekken på et mnd1 

l dollarbeløp. 
Ha alltid med deg bankkort når du skal 

heve sjekker. Har du ikke hank kor^ blir 
pass eller hlåkort til n0d akseptert. Sjekk 

også at beløpet du skriver med bokstaver 
stemmer overens med-det tallet du har 
oppgitt. Sis&, men ikke minst: Forviss deg 
om al det er penger på kontoen før du 
skriver ut sjekken. Ovcrlrckk vil f0re til at 
payrnaster nckter å ta mot flere sjckker f m  
bankforbindelsen din i Norgc skriftlig 
bekrefter at kontoen din er OK. Det kan ta Paymaster, Imylnant Einar Saue, betaler 
tid .... daglig utf i re tusen dollar l i1  soldatene. 
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.-L .-. . . .... ".,. ...- -.,. 
umulige tar bare litt lengre 
tid. Slagordet til det norske 
verkstedkompaniet i Tibni- 
neerikke bareen floskel.Når 
delene ikke kan skaffes ver- 
ken fra skrothaugen i leiren 
eller gjennom UNIFIL-sys- 
ternet, blir de laget på stedet. 
Et kj8ret8y som blir oppgitt 
av mekanikerene i Norma- 
intcoy (NMC), ville uansett 
ikke hatt en sjanse på noe 
annet bilverksted. 

155 norske soldater og befal og 22 sivilt 
ansatte utgjør staben i Nonnaintcoy. Verk- 
stedkompaniet holder til i byen Tibnine i 
den vestlige delen av det irske UNIFIL- 
området. 

Kompaniet har i alt fem tropper. Den 
største er kjøretØyuoppen. Lagemoppen 
har ansvaret for et delelager med mange 
tusen komponenter. Sambandsuoppen tar 
seg av reparasjon og vedlikehold av sam- 
bandsmatenell og oplisk utstyr. Spesial- 
troppen med aggregatmekanikere har an- 
svar for reparasjon og ettersyn av samtlige 
aggregater i UNIFIL. Stabsuoppen i Nor- 
maintcoy sørger for atalle de interne s m i -  
cefunksjonene i Camp Scorpio fungerer 
som de skal. 

I tillegg til verkstedfunksjonene inne i 
leirområdet har NMC to reparasjonsteam 
og el inspeksjonsteam som opererer ute i 
UNIFIL AO. 

Mannskapene i Camp Scorpio får ikke 
lov til 5 ferdes ulenior leirområdet etler 
mørkets frambmdd. Situasjonen er med 
andreord annerledesenn fordesom tjenes- 
tegjør i Naqoura og Ebel es Saqi. Tibnine 
eren muslimskby og dennedogså tørrlagt. 
Derfor er det heller ikke så aktuelt med 
restaurantbesøk 0.1. 

ffavarerte motorer er dagligdags for gulla på m o f n r v ~ r k ~ l ~ h  

NormainiCoy reparerer bilerfor hele UNIFIL-siyrken i Libanon 
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Skriv i 
Blue 
Beret 

O 1 du ogsa. 
Bladet du nå leser, Blue Beret, vil 
være din lokalavis under FN-tjenes- 
ten i SØr-Libanon. I tillegg til radio- 
stasjonene Radio NORBATT og 
Radio Scorpio vil avisen være det 

Indiet som bringer ut 
ti' i-mA0. kontingenten, ob  I l  Bjmrn Arild Thun, riltm. Thor Str@msrelher og maj. Harald Glevoll. 

Blue Beret blir redigert ved PIO- 
seksjoneniEbel es Saqi. Foross som 
arbeider her, er avisen bare et av 
mange gjeremål. Det har fra lid til 

Servicekontor for 
annen vært reist kritikk mot avisen 
fordi denmangler stoff fraNaqoura, 
Tibnine og en del av uteposisjonene. 

Dette kan du som bruker av avisen 
hele kontingenten 

rette på. De fleste g& rundt med en - Vi er seks personer som arbeider her på holder at det er her det internasjonale 
liten journalist i magen. Kommer du NORCONTICO-kontoret. Vi har trange UNIFIL-samarbeidet virkelig settes på 
over noe som du tror kan være inte- arbeidsforhold og dårlig med kontorplas- prØve. Mange nasjoner ska1 virke og arbei- 
ressantfordinemedsoldater,såsend ser. Likevel utfØrer vi alle de serviceopp de sammen, både på militær og sivil side. 
oss noen ord, helst også et bilde. Vi gaver vi skal. Tjenesten her i Naqoura er Herkrevesdetbådegodesprakkumskaper 
vil gjeme låne negativet og som meget interessant og vi trives. og utpreget diplomatisk sans. 
honorar for anstrengelsene vil foto- Det er de LjenestegjØrende på NORCON- UNIFIL-hovedkvarteret ligger vakkert 
grafen fA tilsendt en ny film hvis TICO-kontoret i UNffL HQ i Naqoura til like ved kyslen, og har, siden det ble 
bildene blir hmkt i bladet. som forsikrer dette overfor Blue Beret. opprenet i en gammel nedlagt tollsiasjon, 

Blue Beret skal være et aktivitets- Major Glevoll lider arbeidet ved kontoret. vokst til en hel prefab-landsby. 
tilbud i tillegg til å være informa- Til å assistere seg har han sekretær1 
sjonsbærer. Det er blant annet derfor NORCONTICO, en rittmester og fire kor- 
vi nå forsøker å trekke dere med i poraler. NORCONTICO-kontoret er scr- 
produksjonen av bladet. vice- og adminisuasjoiiskontor for hclc 

Jeg har ansvaret for PIO-seksjo- den norske FN-kontiiigcntcn. 
nenogså i kontingent 26, og ser fram I tillegg til dem som arbeider på NOR- 
til Asamarbeidemed dere i deneste CONTICO-kontoret er det omlag femti 
seks månedene. Jeg håper al vi nordmenn som har sittdagligcvirkc i ulike 
sammen kan g j Ø ~  denne tida til noe slabselementer i UNIFiL-hovedkvarteret 
vi senere kan se tilbake på som et og i MP Coy. 
interessant og meningsfylt kapittel i For de fleste av disse er det NORCONTI- 
livet v&. CO-kontoret som cr bindeleddet. Dessuten 

er Norway Hau% et naturlig sosialt sam- 
lingssted. Her omgås bådc befal og meni- Stein Heidal Nonvay Houre er ~ t e s l e d e i J o r  del mrs -  

KapteinIPIO ge' 
Flere av de som arbeider i Naqoura fram- ke UNIFIL-per.ronelle1 i Naqoura. 
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Advarsel fra bataljonslegen: Råd og vink 
fra BN-legen: 

Skitt, varme og svette gir grobunn for 
bakterier og sopp. 
* Vask alltid hendene etter toalettbe- 

Nå er den funnet i UNIFILs område, den spesielle myggsor- 
ten som sprer malaria! Til nå har man trodd at denne 
myggen ikke fantes i Libanon, og Verdens Helseorganisa- 
sjon (WHO) har hatt Libanon på kartet som malariafritt 
område. Til nå. Sivile som bor i Ghanbatts område er nylig 
blitt smittet. 
Kapasiteter pådet medisinske området har 
i mange år diskutert om malaria kan spres 
i Libanon. Det er kjent at de som kommer 
fra kontinenter der det finnes malaria, som 
for eksempel Afrika, kan være smittet fØr 
de kommer til Libanon. Men man har an- 
tatt, ja delvis slått fast, at den spesielle 
myggen som sprer malaria ikke levde i 
Libanon. Nå er disse antagelsene tilbake- 
vist. Myggen finnes her i landet, og sivile 
er smittet med malaria. 
- IfØlge de direktivene som regulerer sani- 
tetstjenesten, skal alt personell i UNIFIL 
skal derfor ta klorokintabletter for å unngå 
å bli smittet, sier assisterende bataljonsle- 
ge i Norbatt, major Trond Thilesen. Smit- 
tefarenerstOrsti sommerhalvåret- fraapril Major Trond Thilesen anbefaler bruk av 
og ut oktober. malariatabletter. 

-Hva er egentlig malaria, major Thile- dager. Men, alvorlige komplikasjoner fo- 
sen? rekommer, og malariaerden enkeltstående 

-Malaria er en parasittsykdom. Parasit- sykdom som dreper mest mennesker i ver- 
ten heter Plasmodium, og det finnes Wc den pr i dag. 
typer av den. Foreløpig har vi påvist en av -Hva skal vi så gjøre for å gardere oss 
dem her. Myggen som bærer parasitten mot smitte? 
heter Anopheles, og den er altsånå funnet -Somsagt: Ta to klorokintabletterpr uke 
innenfor UNIFIL AO. Parasitten kommer - f.eks hver mandag. Ved reise til  land i 
inn i myggen ved at myggen stikker en Afrika og Asia må en trappe opp den for- 
smittet personog suger blod. Nesle person byggende behandlingen med tabletter, 
som blirstukketaven befengt mygg kan få gjememeden kornbinasjonsbehandlingav 
smitten i seg, og dermed bli syk. flere medikamenter. Dersom dette er aktu- 

-Hvordan arter sykdommen seg? elt for deg, eller dersom ciu lurcr på noe i 
-Man blirtr~ttog Slapp, fårfeberfrysnin- forbindelsemedmalaria, såta kontaktmed 

ger og kan ha det slik i perioder på noen sykestua, sier assisterende baUiljonslege. 

* Vask selv småsår med rent vann og 
såpe, eventuelt desinfiserende hudmid- 
del og ha på plaster. Blir sirene beten- 
te,oppMksykestuaellersanitetimaiui. 
* PusStennenetogangerdaglig. 
* Skift sokker og underwy ofte. Stev- 
I, skiftes hver 7.-14. dag. 
* Hadetalltidl~ftig~rentog på 
oppholds- og soverom, Luft sengetoy. 
m,,iker smuler, og avfall 
og sprer b1.a. magesykebakterier. 
* SØrg for å få tilsuekkkelig sØvu. Ta 
hensyn til hverandre ved å unngå s t ~ y .  
For IitesØvnover lang tidtapperenergi 
og hum0r. 
* Vis måtehold medalkohol. Alkohol- 
u s  gir dårlig sØvn, svekker forsvaret 
mot infeksjoner, Øker skadehyppighe- 
len og hindrer en fornuftig bearbeidel- 
se av sjelelige påkjenninga. 
* Pass på at kroppen ikke g& t@n. 
Drikk rikelig til måltidene og også 
mellom måltidene, men drikk ikke ho- 
vedsaklig sete drikker. 
* Lokal mat er godt, men risikoen for 
tarminfeksjoner Øker sterkt, særlig ved 
bmk av urensede markgrØiuisaker. for 
lite 'lekt mat gjenoppvar- 
met mat. 
* Tobakk er billig og forbruket ~ k e r  
ofte sterkt. SØvnforstyrrelser, hoste, 
hodepine og fordeyelsesplager kan 
skyldcs overdreven myking. 
* Sinnets helse er ogsl viktig. Vis 
velvilje, åpenhet og tålmodighet mot 
alle, både dem du likerog dem du ikke 

Tillat å bli isolen. Vær 
snaW< ut med dem 

som Vis omsorg for hverand- 
rc, så hjelper du deg selv! 

- '  . 
a a 

Ohlt. Lehmann 
Bataljonslege 

L 
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Skorpioner. slike som disse to,finnes del mange av i Libanon. Det er ubehagelig, men ikke serlig farhg å bli biff. 

Slanger og skorpioner l 

l 

I Camp-Scorpio blir de holdt som kjæledyr, men det er langt fra noe kjælent med bittet til 1 
Skorpionen. Den gule er klart farligst, mens den svarte heldigvis er vanligst. Faunaen i 
Libanon har en rekke overaskelser i vente for oss FN-soldater. Slanger, skorpioner og 
skolopendere kryper rundt under senger, i støvler, og andre lure steder der vi uforvarende 
kan møte dem..... 
Alt håp er imidlertid ikke ute selv om det 
værste skulle skje: At du blir bitt av den 
farligste slangen, Palestinian Viper. Slan- 
gen kan bli opp til 160 cm. lang. Fargene 
kan variere, og mønsteret p$ ryggen er 
uregelmessig oppdelt. Bittet er ofte dob- 
belt (4 små &r), og gir hurtig hevelse og 
blåfarging av huden. Det er viktig å holde 
seg i ro etter slangebitt. Hev den skadde 
legensdelen, og bind omoverfor bittet slik 
at veneblodet stoppes. Pass allikevel på at 
det f01bar puls. Spjelk bittet, og gi pasien- 
ten tre onnetabletter. Den som er blitt bitt 
børkommeseg raskt til lege,deterimidler- 
tid ikke fare pa ferde før etter 2-3 timer. 

Stikk fra skorpioner er sjelden like ille 

som slangebiit, men også her b01 man 
gjennomføre de samme tiltakene som for 
Palestinian Viper, borlseu fraat det holder 
med to i stedet for tre ormetabletter. Det 
kan o g d  være hensiktsmessig å gi lokal- 
bed0vclse i såret for å lindre de intense 
smmienc fra bittet. 

Skolopender-skorpioncti ercn annen artig 
litensak.Skjøntlitenoglitcn ... Denkan bli 
opptil 15 cm.!lang. Skolopenderen er alli- 
kevel mer skrekkingytende enn direkte 
farlig. De biter seg fast i huden med alle 
beina(klØr), og der verste du kan gjøre hvis 
det skulle skje, er å fors0ke å riste den av. 
Da blir alle klørne sittende igjen i kjØttet, 
og det kan være en omstendig prosess å 

fjerne dem. Opptre kaldt og rolig, og finn 
frem ei flaske med sterk sprit, og hell ves- 
ken over dyret. Etter noen drammer vil det 
salige krypel dra ut klørne og gi opp. 

Det finnes også morsomme insekter som 
flyr. Både bierog veps (særlig kvcmpevep- 
sen Hornet) kan gi verkende stikk. Blir du 
bitt av den sistnevnte k w  del være lurt å 
f0lge de samme retningslinjene som for 
skorpionstikk. Ellers er et meget godt råd, 
å ikkedrikkeav bokser førdu har forvisset 

j l 
1 

deg om at det ikke ligger overaskelser og 
bader i den leskcndedrikken. Et bielvepse- 
stikk i halsen kan være skikkelig farlig. 
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Forkortelser og uttrykk i UNIFILoooo 
A :  Assistant, assistent, til stilling / 

tittel 
ACOS: Assistant Chief of Staff, flere 
stillinger har denne betegnelsen, for 
eksempel ACOS OPS, som er UNIFIL's 
operasjonsoffisereller ACOS LOG som 
er UNIFIL'S forsyningsoffiser 
ADC: Aide-de-Camp, adjutant 
AE: Armed Elements, generell beteg- 
nelse på militsgrupper i Ssr-Libanon 
utenom SLA 
AFC: Acting Force Commander, funge- 
rende sjef for UNIFIL 
AK-47: Automatic Kalashnikov, sovje- 
tisk- eller kinesisk produsert automat- 
gevær, kjennetegnet av det buede maga- 
sinet 
ALF: Arabic Liberation Front 
ALO: Air Liaison Officer, bindeledd 
mellom UNIFIL-bataljonene og den 
italienske helikoptervingen 
AMB: Ambulanse 
AMR: Arna Map Reference, kartrefer- 
anse 
AMX: Armes de Moulinaux, PPK be- 
væpnetmed lOmmHMG,bruktavDFF 
AO: Areaof Operation, pånorsk gjerne 
oversatt med ansvarsområde, området 
styrken kontrollerer 
APC: Armoured Personell Carrier, 
pansret personellkjeretsy, norsk PPK 
ARTY: Artilleri 
ASS: Assistant,assisterende,tilstillings- 
betegnelse 
ASAP: Assoon as possihle, snarest mulig 
BATP Battallion, bataljon 
BLUELINE: G ~ n s e n  rundt FN-batal- 
jonenes A 0  
BN: Battallion, bataljon 
BOMBESVINGEN: Kurve pa bovedvei- 
en i NORBATT A 0  fra Marjarjoun til 
Hasbaiya, like syd for 4-3 HQ. 
BOMBESVINGENENE: I NORBATT 
Kp.B'somrade,veddenuferdige hotell- 
bygningen nær 4-11 A lagsleir. 
CEO: Chief Engineer Officer, ingenier- 
sjef i UNIFIL 
CHO: Chief Humanitarian Officer, 
sverste sjef og koordinator for human- 
tær hjelp gitt gjennom UNIFIL 
CLO: Chief Logistic Officer, bataljo- 
nens forsyningsoffiser, S-4 i NORBATT 
CMO: Chief Medical Officer, UNIFIL's 

sjefslege 
CMPIO: Chief Military and Public In- 
formation Officer, sjef presse- og infor- 
masjonsoffiser 
CMPO: Chief Military Personell Om- 
cer, UNIFIL's personelloffiser 
CO: Commanding Officer,sjef ellerden 
som har kommandoen uansett sterrelse 
på avdelingen 
COGL: Sjef for OGL, Observer Group 
Lebanon 
COS: Chief of Staff, stabssjef 
COY: Company, kompani 
CHP: Checkpoint, kontrollpost ved vei 
bemannet med soldater, UNIFIL-beteg- 
nelse 
CP: Samme som CHP, norsk betegnelse 
CURFEW: Portforbud, ordet brukes 
ikke i UNIFIL-sammenheng - det he- 
ter Restrictions on Movement in Night- 
time 
D-: Deputy, nestkommanderende eller 
stedfortreder, i stillingsbetegnelser som 
for eksempel DCLO eller DEC 
DCLO: Deputy Logistic Officer,assiste- 
rende forsyningsoffiser i en bataljon, 
ASS S-4 i Norbatt 
DELTA 1: Beredskapsstyrke, soldater 
fra 4-3 HQ i NORBATT i pick-up på- 
montert mitraljme, rykker ut på få mi- 
nutter 
DFC: Deputy Force Commander, nest- 
kommanderende i UNIFIL 
DFF: DeFacto Forces, UNIFIL'S beteg- 
nelse på SLA,den Ssr-Libanesiske Hær 
som UNIFIL ikke annerkjenner 
DO: Duty Officer, vakthavendeoffisser, 
v0 
ENKLAVEN: Tidligere brukt som be- 
tegnelse på ICA, den israelsk kontrol- 
lerte sikkerhetssonen utenfor UNIFIL 
A 0  
ENKLAVEPOSISJONENE: OP 4-15 og 
OP4-18i ICA, bemannet av NORBATT 
EO: Engineer Officer, bataljonens inge- 
nier-roff~ser 
F-4: E-4 Phantom jagerfly 
FIJIBATT: FN-bataljonenfraFi,ji-syene 
FINBAP: FN-bataljonen fra Finland 
FC: Force Commander, Øvcrstc mililzre 
sjef i UNIFIL 
FLELD SERVICE: FN-erganisasjan med 
sivilt ansatte spesialister og fagfolk 

FIRINGCLOSE: Skyteepisodemed treff 
innenfor en radius av 25 meter fra hånd- 
våpen opp til kaliber 12,7 mm. og 100 
meter med tyngre skyts 
FMR: Force Mobile Reserve, en meka- 
nisert utrykningsstyrkesomersammen- 
satt av enheter fra UNIFIL-nasjonene 
FOXTROTGOLF: Fine Greier! 
FRENCHLOG: UNIFIL's forsynings- 
enhet fra Frankrike 
FWO: Force Welfare Officer, UNIFIL's 
velferdsoffiser 
GAUPE: Dekningsrom, shelter på posi- 
sjoner og ved kvarter, ved artilleri- eller 
rakettnedslag og andre farer slås GAU- 
PE-alarm 
GHANBATT: FN-bataljonen fra Ghana 
GMT: Greenwich MeanTime, Zulu tid 
eller UTC, libanesisk vintertid minus to 
timer 
GSS: General Security Security Servi- 
ce, israelsk kontrollerte sikkerhetsstyr- 
kersom gjerne opptrer i sivile bileri den 
Israelsk-kontrolterte sikkerhetssonen i 
Ser-Libanon 
HMG: Heavy Machine Gun, tungt 
maskingevær eller 12,7 mm. mitrauese 
HQ: Head quarters, hovedkvarter uan- 
sett sterrelse på avdeling 
IAF: Israeli Air Force, det israelske 
flyvapnet 
ICA: Israeli Controlled Area, den is- 
raelsk-okkuperte sonen i Ser-Libanon 
IDF: Israeli Defence Forces, Israels 
væpnede styrker 
INCREP: Rapport om hendelser 
IRISHRATP Irlands FN-bataljon 
ITALAIR: Helikoptervingen fra Italia 
JRFO: Jævla rask fot-ordonans 
LCP: Lebanese Communist Party 
LEB ARMY: Den libanesiske hæren, 
ledet av general Michel Aoun i Beirut 
LMG: Light Machine Gun, lett mitral- 
j0se, gjerne 7.62 mm. 
LA: Legal Adviser, jurist og offiser for 
saker som angår sivilbefolkningen, i 
NORHATT betegnelsen S-5 
LO: Liaison Officer, forhindelses-offi- 
ser mellom avdelinger eller andre nasjo- 
ners militære avdelinger 
LOG OFFICER: Forsyningsoffiser, i 
norsk bataljon S-4 
MAILFLIGHT: Postforsendelsen med 
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helikopter mellom UNIFIL-bataljone- 
ne, tre ganger ukentlig 
MAYOR: Folkevalgt leder i landsby, en 
slags ordfgrer 
MIO: Military Information Officer, 
stabsoffiser med hovedfunksjonå samle 
informasjon 
MITR: Mitraurne, enten 7,62 MG-3 
maskingevær påmontert stativ eller 12,7 
mm mitralj8se 
MOUKTAR: Leder for innbyggerne i en 
landsby, en slags borgermester 
MOVCON: Movement Control, trans- 
portkontrollavdeling med hovedsete i 
UNIFUHQ .... 
MTO: Military Transport Officer, TF, 
transportfrnr 
NEPBAm 'FN-bataUonen fra Nepal 
NU: Nothing in Line, samme som NTR 
NLP: National Liberal Party 
NMC: Normaintcoy, det norske verk- 
stedkompaniet 
NORBATP Den norske FN-bataljonen 
NORCONTICO: Norwegian Contingent 
Commander, sjef for den.norske FN- 
kontingenten 
NTR: N o i h i i  to report, hmkes i rap. 
porter 
OGL: Observer Group Lebanon, gren 
av UNTSO, som er FN's 0bse~at8r -  
korps 
00: OperationsOfficer,operasjonsoffi- 
ser eller S-3 i en bataljon 
OP: Obe~a t ion  Post, observasjonspost 
bemannet av UNIFIL-soldater 
OPS: Operasjonssenteret i batauon, 
kompani eller tropp 
OPS ASS: OPS-assistent, soldat som 
assisterer V0 eller VB 
OUT OF BOUNDS: Område som er 
erklært forbudt for UNIFIL-personell 
PDFLP: Popular Democratic Front for 
Liberation of Palestine . 
PEP:  Popular Front for Liberation of 
Palestine 
PFLPGC: PFLP-General Command 
PIO: Press Information Officer, presse 
og informasjonsoffiser 
PLF: Palestinian Liberation Front 
PLO: Palestinian Liberation Organisa- 
tion,den palestinskefrigi8ringsbevegel- 
sen 
PPK: Pansret Personellkj0retgy 
PSP: Progressive Socialist Party 
PX: Purse Exchange, 'utsalgssted for 
militærtpersonellsomselgervareneuten 
fortjeneste 

RFK: Rekylfri kanon, i norsk infanteri- 
bataljon 84 mm. Carl Gustaf panser- 
vernvåpen 
RPG-7: Rocket Propelled Grenade, 
sovjetisk produsert panservernvåpen 
S-l: Bataljonens personelloffiser 
S-3: Bataljonens operasjonsoffiser 
S-4: Bataljonens forsyningsoffiser 
S-5: Norbatt's jurist og offiser for saker 
som angår sivilbefolkningen 
SA: Small Arms, håndvåpen 
SHELTER: Overbydg dekningsrom ved 
stillinger og kvarter, se Gaupe 
SISU: Finskpmdusert, sekshjuls pans- 
ret personellkjgret8y 
SHOOTREP: Skyteepisode 
SITRAP: Situasjonsrapport 
SITREP: Situasjonsrapport, engelsk 
SLA: South Lebanese Army, den Sgr- 
Libanesiske Hæren, opprinnelig major 
Haddad's milits, i dag ledet av general 
AntioneLahad og kontrollert av Israel 
SMIO: Senior Military Information 
Officer, leder for MIO-seksjonen i 
UNIFIL 
SOI: Summary of Incidenis, daglig 
oppsummering av hendelser i A 0  
SOP: Standard Operational Procedure, 
UNIFIL'S standardiserte operasjonsin- 
struks for alle avdelinger 
SUPERINTENDENT. Øverste stedlige 
representant for den libanesiske regje- 
ring i et distrikt, en slags fylkesmann 
SURB: Senior Unifil Representative in 
Beirut, UNIFIL's forbindelsesoffiser 
stasjonert på Hotel Comfort i Beirut 
SWED CON. Den svenske FN-kontin- 
genten 
SWED ENGCOX Det svenskeingenigr- 
kompaniet 
SWED LOG: Det svenske forsyningsko- 
mapniet 
SWED MED COY Det svenskesykehu- 
set ved UNIFIL HQ 
TEAM BRAVO: Forbindelsesoffiserer 
fra UNIFIL ~ i a i s o n  Branch, dekker 
vestre del av UNIFIL A 0  
TEAM CHARLIE: Forbindelsesoffise- 
rer fra UNIFIL Liaison Branch som 
holder kontakten med de regionale liba. 
nesiske myndigheter i Tyr 
TEAM DELTA: Forbindelsesoffiser fra 
UNIFIL Liaison Branch som er stasjo- 
nert i Norbatt A 0  
TEAM SIERRA: Observatgrer og for- 
bindelsesoffiserer fra OGI,, stasjonert i 
Ebel es Saqi 

P - P ~ p  

TEAM X-RAY: Ohservat0rer ogforbin- 
delsesoffiserer fra OGL, stasjonert i 
FINBATT 
TGT: Target, mål for beskytning 
TRULS: BeredskapsstyrkefraMektrop 
pen i NORBATT, to M-113 PPK'er som 
rykker ut på få minutters varsel. 
TTY: Tele-Type, telex eller signal sendt 
over radiosamband 
KWOF: United NationsDiiengagement 
Observer Force, HQ i Damaskus, med 
obse~at0rer  på Golan og Hermon 
UNiFiCYP: United Nations Force in 
Cypros 
UNK: Unknown, ukjent, for eksempel 
TGT UNK 
UNRWA: United Nations Relief and 
Works Agency (forPalestinianRefugees 
in the Near East) 
UNTSO: United NationslYuceSupervi- 
sion Organisation,FN'sobservat8rkorps 
i konfliktomrader 
VAB: Firehjuls pansret personellkjme- 
MY 
VB: Vakthavende befal 
VO: Vakthavende offiser 
V 0  ASS: OPS-assistent, pa vakt i OPS 
sammen medVB eller V0 
VOLVO: Beredskapsstyrke i Kp B i 
NORBATT,soldaterp% pick-up pimon- 
tert mitraij@se, rykker utfra411 HQp8 
f% minutter 
ZULU TIME: Greenwich Mean Time 
eller United Time Coordinated tid, to 
timer tidli-gere enn libanesisk vintertid 
og en time tidligere enn norsk vintertid 



14 Blue Beret 1/XXVI 

Religiase forhold i Libanon 
Her er en kortfattet oversikt over de viktigste elementene i de religionene du vil finne i vårt 
område. Religionen betyr mye for de aller fleste som bor her, og du vil finne at den 
praktiseres på en helt annen måte enn hjemme i Norge. Derfor kan det være greit å ha en 
viss peiling. Og har du lyst til å vite mer, vil bataljonspresten kunne gi deg svar. 

Prosentfordeling ved folketellingen i 1932 Trosbekjennelsen: Religi* sammensetning i byer i 
og etter "kirkelige kilder" i Beinit 1981 "Ingen gud uten Allah, og Muhammed er Og nær NORBATT 

hans profet" Ehel el Saqi:Kri:stne(Gresk-ortodokse/ 

.... 
1932 1981 (OgsåMosesogJesusregnessomprofeter, KaLolske/Protestanter) og Drusere. 

Maronitter ........................ 3 0 ,  17.8 men står under Muhammed) Kaoukaha:Maronitter(kristne). 
Gresk-ortodokse ................. 10.5 7.9 Bønn: Blat:Shia.muslimer. Rachaiya:Kristne. 
~resk-katolske ..................... 6.1 6,3 Det ropes til bØnn 5 ganger pr dag fra K f a r H a m m a m : S u n n i - m u s l i m e r .  
Armeniske ............................ 4.9 6.4 "minareten" (tårnet ved moskeen): Chebaa:Sunni.muslimer. Hebbariye: 

.................................... Andre 1 6  2.5 Ved soloppgang(0500-0530), midl på Sunni-muslimer. Ferdis: Drusere. 
............... Sum KRISTNE 52,2 41.1 dagen, sent på dagen, ved solnedgang og b e r  utenfor AO: Marjayoun:Kristne. 

etter mørkets frembnidd. som ber Hasbaiya:Dmsere. Kfar Chouba:Sunni- 

Sumi-muslimer ................. 21.2 19.8 vender seg mot Mekka. muslimer 
Shia-muslimer .................. 18,4 33.0 Almisse: 
Drusere ................................. 6 5,9 Gaver til de trengende. Frivillig eller 10% JdecIommen 
Sum MUSLIMER .............. 463 5 8 3  (tiende). Selv om det ikke finnes jøder i Libanon 

Faste ("Ramadan'?: (fast bosatt..) tar vi med en oversikt over de 
Drusere er en utbrytergmppe fra den mus- Varer 1 måned. Gjelder om dagen fra sa- viktigsteelementene i denne trosretningen 

limske lære, og kan suengt tatt ikke kalles loppgang til solnedgang. Avhold fra mat ogsi. NB: Ikke *le israelere er Jøder (det 

muslimer. Hemmelig lære. Mennene bæ- og drikke, seksuelt samliv m.v. Litt for- bor b1.a. mange arabere i Israel), og ikke 

rer hvite sjal eller hvite luer. Kvinnene sl@. skjellig praksis. alle jøder er israelere (amerikanske jaer,  

Av denneoversikten ser vi at dekristne har Helligdag: afrikanske jøde!m.m.) 
mistet sitt flertall i forhold til muslimene, Muslimenes helligdag er FREDAG. Jødene har Det gamle tesmente som sin 

og blant muslimenehar SHIAovenattsom bibel. 
den storste gruppen. Hovedretninger innen Islam Troende jøder har alltid hodeplagg: Kalott 

~ ~ ~ i - ~ ~ ~ l i ~ ~ :  moderate, overho- eller hatt. Skal ikke stå framfor Gud med 

Fordeling i nasjonaiforsamiin- de: Kalif, valgt fra Kirachstammen. utildekket hode. 

gen Shia-muslimer:Strengest.(AyatollahKho- @lcdokse Jøder (de frommeste) hærer 
Ved konstituering av Nasjonalforsamlin- meini var shia) Overhode: Imam, brunelsone frakker og store hatter. P i  

gen i 1943 ble folketellingen i 1932 lagt til valgt fra Muhams slekt. sabbaten bærer de skipluer. Har mye hår 

grunn: og skjegg - lange krøller ned langs ørene. 

De kristne fikk 6/11 av plassene Militære og politiske grupperin- frommere man er, desto mer 

(flenall).Muslimenefikk 5/11 avplassene per innen shia-muslimene skjegglklær. 
Samtidig ble følgende fordeling av embe- AMAL: Sabbaten (lørdag) er jødenes helligdag. 

der bestemt: Milits med en moderat og en radikal fløy. kveld solnedgang 
President = Maroniukristen. Statsminister Moderate: IDF ut av Libanon. ellcr når den første stjernen viser seg på 

= Sumi-muslim."Stoningspresident" = Radikale: DØd over Sionismen helt til Iflrdag 
Shia-muslim Klippemoskeen i Jerusalem. kveld (24 timer). På sabbaten skal jødene 

Denne fordelingen står fortsan ved lag, til HEZBALLAH: være mest mulig i ro, ikke tenne ild, ikke 
tross for forandring i styrkeforboldet reli- Politis~eligiØstparti/milits.Navnetbetyr PA lys, ikke bnikc kjøkkenmaskiner. 

gionene mellom. Myeslrid har oppstått av "Guds pani". mekaniskeinnretninger(f.eks.heiser)m.m. 
den gninn. som mål 2 islams republikk i Spcsieltåhuskefor Norbatt: Metullahgate 

Sør-Libanon. Alle som står mellom demog (gren") er stengt P& sabbaten. 
Om Islam Sionistene (Jaene) er ogsa lieiider (i.&. Matforskrifter: Svinekj$tterforbudtåspise 
Islam = underkastelse (lacrebok: Koranen) UN-personell) og vil bli hchandlc~ deret- for j a e "  Man skal heller ikke spise kj0tt 
Muslim = en som underkaster seg. ter. og melkeprodukter samtidig. 
Grunnpiilarer i Islam: 
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NORBATT på satelitt 
En epoke er slutt i NORBATT. Radio Norge er lagt ned, ny 
teknikk har overtatt. Alle telefonsamtaler mellom NOR- 
BATT og Norge går nå over det nye satelittsambandet. 10. 
november sendte telegrafist Hilde Ingebrigtsen (24) den 
siste meldingen over Radio Norge. 
I det meste av kontingent 25 har hun sittet tingen1 2. Så snart satelitlsambandet er 
i "boksen" oppe på Vannh0yden. Arbeidet kvia alle barnesykdommer, blir utstyret 
har i korte trekk bestått i å sende og motta på Radio Norge rigget ned og sendt hjem 
militære og sivile fjernskrivermeldinger, til Norge. Da kaster NORBATT seg ul i 
samt å formidle telefonsamlaler mellom satelilialderen for alvor. 
NORBATT og Norge. Militære samtaler På det nye salelinsamhandel er støyen 
har blitt fonnidlet videre over Jåtmuten i redusert til ei minimum. Forbindelsen er 
Stavanger, samtaler p& det sivile telenettet langt bedre enn det den var på Radio Nor- 
over ~ o ~ a l a n d  Rad&. 

-Etter hvert fikk jeg god kontakt og ble 
bedre kjent medde som betjente Jåtmuten 
og Rogaland Radio. Derfor var det litt trist 
at Radio Norge ble lagt ned, sier Hilde 
Ingebrigtsen til Blue Beret. 

Hilde hadde litt over en uke igjen av FN- 
tjenesten & Radio Norge ble lagt ned. Hun 
ble overflyttet til "veksler Norge" der hun 
den siste tiden har formidlet samtaler til 
Norge over det nye saElitlsambandel. 

Fire linjer 
Nå er det alt& slutt for Radio Norge, radi- 
ostasjonen som har vært i drift siden kon- 

ge.)essuten har det nye sambandel langt 
s m e  kapasitet. Tilsammen slår fire lin- 
jer; to sivile, en militar og en linje for 
fjernskrivcrsamband, til disposisjon døg- 
ne1 rundt. 

Billig å ringe 
-Det har blitt mye billigere å ringe hjem. 
Før koste1 en samtale til Norge nær 20 
kroner i minuttet. Nå er prisen ca. seks 
kroner, forteller Iøytwmt Dag Espeland, 
avtroppende troppssjef i sambandslrop- 
pen. 

De som bruker saleliltsambandet, kan 
ikke snakke ubegrenset. Inntil' videre er 

.Yjåf@r Frank Kjrernes får første ielefon 
hjem li1 Norge over satelilten. 

maksimal uletid ti minutter. Dcter sauopp 
faste ringetider for hvert kompani, ca. seks 
limer hver dag. På natta er sambandet til- 
gjengelig for alle, uansett hvilket kompani 
de tilhører. Personell i Ebel es Saqi må 
ringe fra Ludvig bar el ln  fra saniteten, Kp 
A og Kp R gjennom sinekompanivekslere. 
Ogsl NMC, den norske toppen i FMR og 
personell i Naqoura kan benytte satelitt- 
sambandet. 

Fgrste telefon til Holst 
Første gang planene om det satelitisam- 
bandet ble lagt fram for norske myndighe- 
ter, var da forsvarsminister Johan Jørgen. 
HolstbesøkteNORBA1Thøsten 1988.0g 
Holst gjorde sitt til at de ambisiøse planene 
ble gjennomiørt så raskt. 

Da Holst ble utnevnt til ny forsvarsmi- 
nister etter regjeringskrisen i høst, var 
ingenting mer namrlig enn at den første 
lelefonsamtiilen på satelittsambandet gikk 
nettopp til Holsi. Dessverre gikk ikke der 
på grunn av "barnesykdommer" på sam- 
bandet. 

Satelittmottakeren er plassert i Eagles 
Nest, den nye mek-leiren på Falkehøyden, 
og det er gravd ned fire kilometer med 
kabel mellom Falkehøyden og Ebel es Saqi. 
Tilsammen har salelittsambandet koslet ca. 
7 millioner kroner. 
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Avsenderen hadde ingen andre m- 
ligheler enn å slryke @nskede sei- 
ninger på kortet. 

F e  nesler, kaptein Arne 0vreb@, hjelper deg med alle posfljenesler du måile ha 
ber- .,,r mens du er i Libanon. 

Skriv hjem gratis! 
Brev inntil 10 gram sendes gratis til Norge. Det tilsvarer en 
luftpostkonvolutt og to tynne ark. Postkort går også gratis 
hjem. For brev over 10 gram gjelder vanlig norsk innenriks 
porto. 

Spesielle luftpostbrev får du gratis på også NMC og Norcontico gjcnnom det 
postkontoret. Grytidlig s~ndag, tirsdag og norske feltpostkontoret. Og for dcg som 
torsdag morgen tØrnmcs postkasscnc. liker litt spenning, så tar posten også imot 
Dagen før er posten hentet fra Naqouraog tipping og lotto. Det kan faktisk Imnc scg 
Tibnineavposlfolkene. Turengår så tilTel å levere inn en kupong: I kontingcnl XXV 
Aviv, for videreforsendelse av posten med vant en av soldatene i Norbatl hele 1.7 
fly tilOsloog fordeling til rcstenav landet. millioner kroncr i lotto! Husk barc at inn- 
Vanligvis er brevet hjemme i I~pe t  av 3-5 leveringsfristen er tidligere enn hjemme. 
dager, alt etter hvor i lande1 motakeren bor. Postmesteren oppfordrer allc til å sende 

Når postfolkene er i Tel Aviv henter de hjem evenlncllc pakker cllchvcrl, slik at 
også brev, ferske aviser og luftpostpakker. det ikke hoper seg oppmed pakkcr foranog 
Postsekkene til Naqoura og Tibnine blir under rotasjonen. I denne pcriodcn er det 
levert på veien tilbake til Norban. Vanlig- lite plass til pakkcr på fiycnc. Postpakker 
vis har de med seg 15 sekker med post og sendes med forsvarets supplyflighter 
aviser til norske FN-soldater. (Herkules), og de g& hver ijortcndc dag. 

Feltpostkontoret ligger i Ebel el Saqi. Derfor kan dct bli Icngc å vcntc for dcm 
Ved siden av A betjene Norbatt, beljcncs som Icvercr inn pakkcr i sistc litcn. 

Feltpost anno 
1918 

Det er ikke svenskene som har 
funnet opp feltposlkorteue der du 
krysser av setninger som passereller 
suyker resten. Allerede under den 
første verdenskrig brukte det ameri- 
kanskefeltpostvesenetslikekoR. Her 
står det at avsenderen barebadde lov 
til å skrive dato og dignalur, eller 
suyke setninger som ikke var akui- 
elle. 

Påkonet fårman i hvenfail fortalt 
det vesentlige om hva som man var 
kommet ut for. 

I 1lvi.s del blir skrevei noe i lillegg li1 
adressen, vil korlei bli @delagl, siår 
de! på feliposlkorlei fra 1918. I 
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Forholdet 
til alkohol 
Vi opererer med skarpladde våpen 

i en krigssone, og må til enhver tid 
kunne løse oppdraget vårt. Derfor er 
måtehold i omgang med alkohol en 
forutseming for 6 tjenestegjøre i FN- 
styrken. 

Det er ikke tillatt å være synlig 
beniset innenfor UNIFIL AO, eller i 
uniform mens man er på permisjon. 
Personell som ikke har vakt eller 
beredskap, kan drikke alkohol på 
hverdager i tiden 1700 til 2300. På 
lørdager og dager foran UNIFIL 
Holydays frem til 2400. På lørdager, 
smdager og UNIFIL Holydays er det 
tillatt å drikke fra 1200. 

Det er ikke tillatl å drikke alkohol 
under tjeneste, vakt og beredskap, 
eller nåravdelingen innfarer skjerpet 
bedredskap, a l m  eller gaupe. Det er 
heller ikke tillatlånyte alkohol under 
en dags bade-/skiturer,& handleturer 
eller under militære bil-/flytranspor- 
ter. Likedan er det forbudt å nyte 
alkohol den dagen man returnerer til 
A 0  etter endt leave eller tjenesterei- 
se. 
Avdelingssjefcneidennorske kon- 

tingenten har algt opp til en streng 
tolking av begrepet "synlig kniset". 
Detbetyr ipraksisatdeter tid forågå 
over til lett01 etter to-tre drinker. 
8-timersregelengjelderforaltnorsk 

personell iUNIFIL.Detvil si at ingen 
har anledning til ånyte alkohol sene- 
re enn 8 timer f0r tjenesteberedskap. 
Det betyr ogsåat ingenkan ha høyere 
promille enn 0.49 i det øyeblikk tje- 
neste eller beredskap begynner. Og 
MP tar nitinemessige promillelester 
om morgenen ..... 

- Vel møtt til tjeneste 
i NORBATT XXVI 

Vi har gjort et valg -og vi er valgt ut! Vi s& foran seks måneder fylt med nye og spesi- 
elle opplevelser. Denne perioden vil vi alle huske så lengevi lever som en spesiell periode 
i livet vårt. 

Hva er det så som er anncrlcdcs her enn del vi er vant til hjemmefra? Kort sagt; det meste. 
Som f.eks. folk, kultur, klima, avsmd til familie/venner, politikk, Økonomi,religion, vår 
arbeidsbelastning, våre bo- og samlivsforhold, fravær av frilid - for på nevne noe. Men, 
som mange har erfart for oss: Annerledes betyr slett ikke at det er negativt! 

Det som kanskje er den mesl vesentlige forskjellen for de fleste, er det personlige ansvar 
som denenkelte av oss har her - og konsekvensene hvis hver enkelt avoss ikke følger opp 
vårt ansvar. Ineentine av det vi eier er en orivatsak! 

Alt vi forelar oss - eller unnlater å forela oss - har konsekvenser også for andre enn den 
enkelte personlig. Det har konsekvenser for laget, troppen, kompaniet, NORBATT, 
UNIFIL, Norge .... Hver enkelt av oss representerer nå både Norge og FN - i tillegg til oss 
selv. 

Men det er ingen grunn til å ha prestasjonsangst! NORBATT'ere har opp gjennom årene 
vist at dette mestrer vi - og det vil også vi gigre. 

Det kommer imidlerlid ikke gratis for oss heller. Det koster full konsenrasjon og 
beinhardtarbeid. Vi måetterlevede fire F'cr og de treT'er. Vi måsetteoss inn i og etterleve 
våre instrukser og bcstcmmelser. 

Alt deue må sikte mot dc to forhold som cr viktigst: Vi må IQse omxiraecl og vi må 

I Q&&.& 

Jeg ønsker den enkelte soldat, uavhengig av grad og kjønn, velkommen til NORBATT. 
Jeg ser fram li1 seks intcrcssante, utfordrende og utviklcndc måneders godt samarbeide 
i felles anslrengelse for fredens sak. 

T. Nord& 
Ob II/Sj NORBATT 
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Er det w e  du lurer på. ta kontakt h lok . ning. 

Det et spesielt miljØ blant oss som tje- 
nestegi01 i UNIFIL. VI bar fått opplevelser 
og erfaringer som kny tier oss sammen lenge 
etterat vi er dimittert fra Ser-Gardermoen. 
Ofte sitter folk på hver sin tue med erfarin- 
gene herfra - på godt og vondt. Vi trenger 
å ta vare på samholdet og kameratskapet vi 
kjenner her i Libanon - ikke hare sosialt, 
men også når det gjelder Økonomiske og 
andre Ljenestelige forhold. 

FN-veteranenes landsforbund er et for- 
bund for alle - befal og mannskaper - som 
har gjort FN-tjeneste. Det skal være både 
en interesseorganisasjon og et sosialt til- 
bud, slik det er fornulert litt  hgytidelig i 
formålsparagrafen: 

a - Arbeide for FNs fredsskapende virk- 
somhet. 
b - Satil tjenestemedrå<f i forbindelsemcd 
norsk innsats i FNs tjencslc. 
c - Samle FN-personell forå holdeved like 
kameratskap og interesse for FN, samt 
stimulere til dannelse av lokalforeninger. 

d - Tilrettelegge og ivareta Økonomiske og 
tjenestelige sp0rsmål av felles interesse i 
forbindelse med FN-tjenesten. 
e - Fremme forståelse for FN-tjenestens 
militære og faglige verdi. 
f - Samarbeide med nasjonale og intema- 
sjonale formålsmcssig beslektcdc organi- 
sasjoner. 
g - Bidra til militzre FN-vcterancrs sosiale 
anseelse og velferd. 

Tidligere var hovedaktivitctcn i forbun- 
det lagt til Oslo. Men de fleste FN-vetera- 
ner bor ikke i hovedstaden og kan ikke 
reise dit hver gang det er metcr. 

Derfor bar forbundet endret prolil det 
siste året. Til nåer detopprcuct lokalforen- 
inger i Oslo, Rogaland, Nordmfle, Trøn- 
delag og Helgeland. Det er konkrctcplaner 
om å danne slike også i Vcstfold, Kristian- 
sand, Stavanger, Rcrgcn, Harstad og Trom- 
sø - og flere vil komme etter hvcrt. 

Her t reks  gamle og nye kjcntc. Vi opp- 
lever at vi alltid har noeåsnakke mcdandre 

FN-veteraner om - enten de har tjeneste- 
gjort i Kongo, Gaza, Kashmir, osv. - eller i 
Libanon. SelvfØlgelig er det uivelig å tref- 
fe igjen folk h "vår egen" kontingent, 
med det er også interessant å hgre hvordan 
det var i01 oss -og hvordan det ble eter at 
vi hadde reist. 

Vi har mater der vi tar opp aktuelle tema- 
er, f.cks. om hva som har skjedd i UNIFIL 
i dct siste, eller i andre FN-operasjoner. 

Vi tar opp saker av tjenestelig eller 0ko- 
nomisk art, eller medisinske problemer. 

Vi mimrer litt og har lester. 
Dager som f.eks. FN-dagen markeres. 

Noen foreninger har ekskursjoner til aktu- 
elle mål. Vi deltar i turmarsjer, enkelte 
foreninger arrangerer dem også. 

Andre har sitt eget informasjonsblad. 
Forbundet sentralt samler "inputs" fra 

lokalforeningene til cn felles profil utad. 
Dc selger divcrsc cfickter - merker o.l., 
arrangerer iellesturcr til nordiskemmwmv. 

Generelt merker vi mye av den "gode, 
gamle" FN-stemningen når vi samles. Vi 
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snakker med hverandre slik det er vans- 
kelig å kommunisere med folk som aldri 
harfått den erfaringen. 

Lokalforeningene er forskjellige fra- 
hverandre.Deblirdet mediemmenegjlir- 
dem til. Jo flere og mer aktive vi er, jo 
størreer muligheten for at vi blir hør1 når 
vi taropp saker som betyr noe for oss! 

Det er også viktig at de som ennå ikke 
harnoen lokalforening i nærheten, også 
melder seg inn (p.1. koster det kr. 150,-). 
På den maten vil det bli gmnnlag for å 
danne flere lokalforeninger. 

Kontaktadresser: 

FN-Veteranenes Landsforbund 
(President: Erling Homslien) 
Postboks 1635 Vika 
0119 Oslo 1 

Oslo og omegn 
FN-Veteranforening 
(Leder: Britt T. Brestnip) 
Postboks 1635 Vika 
0119 Oslo 1 

Trøndelag FN-Veteranforening 
(Leder: Jannicke Mellin-Olsen) 
7105 Stadsbygd 

Helgeland FN-Veteranforening 
(Leder: Henry Finnanger) 
Karvebakken 4 
8614 Ytteren 

- Velkommen til 
Normaintcoy XXVI 

CampScorpion har fåttmangenycansiklcrog kontingcnt XXVIerdlercdcgodt i gang 
med sine seks måncdcrs Ljcncste i NMC. 

NMC harsomdltidnydtstorrespektog anerkjennelse i UNIFIL. Somenestenorskeenhet 
med service for hele UNIFIL, står kompaniet i en særstilling. 

Dette kan NMC f6re vidcrc, da kontingciitcn har de nødvendige fonitseviinger som: 
* kontinuilet gjennom dyktige rekap'er 
* erfaring gjennom tidligere FN-personell 
*nytenkning gjennom velkvalifisenc og entusiastiske nyrekrutterte 

Nordmøre FN-Veteranforening I Alle disse ressurser trengs dersom NMC skal kunne utføre den jobben vi er tiltenkt 
(Leder: Ame M. Lien) hvilket er å gi bataljonene best mulig teknisk materiell for deres tjenesteoppdrag. 

l 
Einerskaret 35 

I i 
6520 Rensvik 

1 i Club Unifil Haugaland 
(Leder: Helge Revheim) 
Boks 611 
425 1 Kopervik 

I Med den innsatsvilje og d m  faglige dyktighel alle i kontingent XXVI har vist, så er jeg 
overbevisl om at NMCs rcnommk blir godt ivaretatt. 

I Jeg håper at vi i ledelscn kan gi kontingeni XXVI de nødvendige rammebetingelser slik 
at dere får nyttiggjort den energi dere viser. Gjennom samarbeid kan vi da utvikle 
hverandre og det lilbud og de tjenester vi i NMC skal yte våre kunder; bataljonene. 

I Så, NMC XXVI, vclkornmen til samarbeid og felles innsats for UNIFIL og fredens sak 
i Libanon. 

K. Waale 
0blt.iSjef NMC XXVI 
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NORBATTs nye HQ 

Den l .  april nesle arskal balaijonsslaben,sambandsfroppeno~ kj0kkenel vare paplass, forfeiler majorJohnIlebnesog fenrik Yngvar 
Hansen. 

Det bygges for fullt på Falkehgyden for tiden, men fortsatt. gjenstår det mye arbeid f0r 
NORBATT kan flytte inn i sitt nye hovedkvarter.Innflyttingen skal etter planen skje 1. april 
neste år. 

Da skal de f0rste seks bygningene i 4-1 HQ etter planen vzrc - Forlegningen til prosjektgmppcn skal glores ferdig f0rsl slik at 
ferdige. De skal romme kjekken og spisesal, samt kontorer og ror- de kan komme seg i orden, sier major John Hebnes og fenrik 
legninger til bataljonsstabcn og sambandstroppen. Yngvar Hansen, henholdsvis avuoppende ingeniØroffiser og av- 

Kj~kken;befalsmesie, befalsforlegning, bolig og kontor for troppende prosjektleder. 
PIO-seksjonen og forlegning for prosjektgmppen som har ansva- 
ret for byggeprosjektet, er på det nærmeste ferdig utvendig. Inn- St~rste prosjekt 
vendig mangler mye f0r det er innflyttingsklart. BN-opsen, som ByggcprosjektetpåFalkehØyden er det st0rste i UNIFILs historie. 
romma bataljonens operasjonssentral og kontorer for bataljons- Omkring 30 bygninger på tilsammen 3.500 kvadratmeter skai 
staben, er langt fra ferdig ennå. I skrivende aund er bare skjclct- settesopp I0rprosjekteter Icrdig, tidligstved utgangenavnesteår. 
tet av huset kommet opp. Prosjektet vil totalt koste mellom 800.000 og 900.000 dollar, ca. 
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fem millionex norske kroner. Et tilsvarende prosjekt i Norge ville 
trolig ha kostet nær det femdobbelte. 

- Det svenske ingeniorkompaniet i UNIFIL har gjort mye av 
arbeidet på Falkehoyden. Derfor er prisen på prosjektet så lav, sier 
Hebnes og Hansen til Blue Beret. 

Hele bataijonsstaben og de fleste i stabskompaniet skal inn i det 
nye hovedkvarteret, bare et par hundre meter fra Eagle Nest 
(Ønieredet), leiren til den mekaniserte geværtroppen i Kp A. 
Storparten av trentroppen - det vil si det personellet som fyller ba- 
taljonen~ forsyningsfunksjoner - blir igjen i Ebel es Saqi. De får til- 
holdssiedpå Steinmyrasom ble gjerdet inn for ikke så lenge siden. 
Post, paymaster, PX, velferdskontor og verksted flytter heller iM 
opp pa Falkehøyden. 

Sivile hus tilbake 
Det er to viktige årsaker til at NORBATT nå skal flytte sitt 
hovedkvarter opp til Falkehøyden. UNIFIL-ledelsen mener at sil 
kerheten for NORBATT-personellet blir bedre ivaretatt n%r 
samles innenfor et begrenset område. Nå bor bataljonsstaben og c 
del av stabskompaniet i hus midt blant sivilbefolkningen i Ebel cs 
Saqi. 

Dessuten har et stort antall sivile flyttet tilbake til Ebel es Saqi 
etter at situasjonen i NORBATT roet seg ned. De har kommet både 
fra Beirut og nå sist fra Persiagulfen. Og selvsagt vil de ha igjen 
husenesine.NORBA1Tdisponerer tilsammen 34 sivilehus i byen, 
men etter ordre [ra UNIFIL skal disse husene leveres tilbakc til de 
sivile så snart det er mulig. 

(Ola Ramsøy Nystøyl) 
IIl u Vn.7 >i* 

"Eagles Nesi" midi i bildet. 
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Mek-troppen hovedkvarter 4-2 HQ, bedre kjeni som "Eagles Trentroppen får sitt tilholdrsledpå Steinmyra som nylig ble gier- 
Nest" (Ørneredet). det inn. 

Utsikt fra dagen hovedkvarter (Ebel es Saqi) mot Falkehmyden. Den nye leiren kan sees påfiellloppen litt til h@yre på bildet. 
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Egen aktivitet - den beste velferd 
Såervi omsider i gangi kontingcntXXV1. 
En del har rekap fra NORBATT XXV, 
noen har tjencstcgjon i Libanon tidligere, 
men det er også mange som ikke har væn 
ute i FN-tjeneste f0r. 

Foran oss alle ligger et halvår med hardt 
arbeidog mange utfordringer. Den fritiden 
vi har mellom arbeidsektene, gjelder det å 
nytte påenmest mulig positivmåte, slikat 
vi hele tiden samler krefter til fornyet inn- 
sats. 

Erfaring vis& at dersom du er i god 
fysiskforrn,vil du letteremestredepsykis- 
ke påkjenningene du vil m0te i ljenestcn. 
Bmk derfor noe av ledig tid til h. 

Området vi opererer i og de LilstØiende 
områder, er eldgamle kulturland. Her har 
mennesker drevet jordbmk og handel i 
uminnelige tider. Grusomme kriger har 
rast, og folkeslag har fulgt folkeslag. Her 
m0tes også de store verdensreligionene. 

Uansett hvilke interesser du har, vil tiden 
her nede gi deg minner for livet. Pr0v>å 
sette den best mulig inn i historien, o r  sats 
p5 å fåkomme litt rundt i A 0  og gierne 
ogs5 i Israel - prestetureneanbefales pådet 
beste. Ta mange bilder. Det vil du ikke 
angre på når du kommer hjem. Rmk ikke 
bare synssansen. Lytt til lokalt språk og 
musikk og smak på den lokale maten. 

Velferden vil hjelpe deg så langt råd er, 
slik at du skal få en best mulig fritid. FØlg 
med p5 Radio NORBATT der dc ulike 
tilbudene vil bli annonsert. 

Det finnes mangc talenter og ressursper- 
soner i avdelingen. DissebØr "utnyttcs"på 

Velkommen fil veilerasnoniorer. uiieie av viaeowmera er oare irii av det velferdsoffiser, 
kafein Oddvar Haugsdal kan by på. 

den enkelte posisjon. Gå sammen og vær 
kreativ. 

Poslcn er kanskjc dcn allcr beste vclfcr- 
den for de fleste. Men husk da på, at vil du 
motta brev, mådu ogsåskrive brev. Blir dcl 
likevel så som så med skrivingen, kan du 
benytle Iclcfonen og ringc hjcm. 

Vi levcr lett innpå hvcrandrc og vcd å ta 
hcnsyn og værc hØflig, kan en forebygge 
mye. Oppsiår likcvcl prohlcrncr, prov å 
IØsc dem med en gang. Kommuniscr på cn 
positiv måtc. Skullc dct likcvcl flokc scg 

være med å hjelpe. Vær ikke redd for 5 ta 
kontakt. 

Ensomme stunder kan også være positi- 
ve. Du kan reflektere over problemer som 
du nå har filt mer på avstand. Kanskje får 
du nye perspektiver på forskjellige ting. Så 
derfor, bmk tiden din aktivt. Det vil styrke 
deg i kropp og sjel, og du vil mestre de 
utfordringer du m0ter i tjenesten. 

Lykke til mcd jobben som FN-soldat! 

Oddvar P. Haugsdal 
Kapt./velfcrdsoff. 

l l Idrett i NORBATT XXVI 
i I Når det gjelder idrcuslige ak~ivitctcr i kan nevncs b1.a. Chcbaa- og Saqi-marsjcr. len i NORB ATT XXVI er dcrfor et 

NORBATT XXVI, følgcr uwalga og an- Det Paklum at vi cr cn militær avdcling tilbudog samtidig cn mulighet for litt sosi- 
tallet av idrettsarrangement et tradisjonelt gjØr at dct og& blir gjciinomført cn del al kontakt ctlcr lrimmen. 
monster. mcrkcprøvcr i militærc disipliner. Del vil i all bli arrangert l2 irimløp eller 

I løpet av hver kontingent blir det man-  Vi har m.a.0. ct ganskc rik1 tilbud av -gange, og håpet er al disse kan stimulere 
gcrt et visst antall UNIFIL-mcstcrskap i idrcttsligcqangcmcii~cr i NORBAIT, mcii li1 øk1 dclUikclsc og moti~CrC for okt cgcn- 
ulike disipliner. Dcl arrangeres balaijons- likcvcl mcdf0rcr ikkc dci dcii ønskc<lc aklivitct blalli FN-soldalcnc. 

l l mcstcrskap med sammc aktivitctcnc som dcltakclscn frasoldaiciics har vi dcrfor saii S% til hver FN-soldat; idrctistilbudcnc 
fungcrersomnttaktil UNIFIL-mcslerskap. igang et trimforetak. Dcttc for å få mcd dc ligger der for dcrc - benytt dcm! 

I tillegg til dc fastc mangcmcntcnc blir som til vanlig ikkc drivcr nicd fysisk akii- Vei møtt i l l  cn aktiv og svclt kontingent! 
det gjennomfØrL cn del interne og nokså vitct, og som kanskjc ikkc har sanscn for å G. K. Liabø 
uformelle former for fysisk aktivilel. Her konkurrcrc om å vzrc k s t .  LØpskaruscl- Lt.11-off 
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Penger 
tjent .... 
PX-ene i UNIFIL har et stort vareutvalg. 
Myeer billig, og detmeste er fristende. FØr 
du begir deg inn i dette handlingens mekka 
er det et par tommelfingerregler som kan 
være nyttige å ta med seg. 

Regel nummer 1: En dollar er ikke lik en 
krone. 

Regel nummer 2: Penger spart er ikke 
nødvendigvis penger tjent. 

Under mottoet "penger spart er penger 
tjent" vil det ikke være noe problem 
handle seg til millionær i Libanon. Proble- 
met er bare at det du ikke har bmk for, har 
du ikke bmk for, uansett hvor billig det er... 

PX-en i NORBAlT kan friste med ei siori vanulvalg. Kaptein Dag Ilandal og kaptein 
Einar Arne Kilnes guider kontingentXXV1 gienmm varejungelen. 

NORBATT 

MANDAG 

TIRSDAG 

ONSDAG 

TORSDAG 

FREDAG 

LØRDAG 

SØNDAG 

PX 

0900-1130 
1630-1730 
1815-2000 

0900-1 130 
1630-1730 

0900-1130 
1630-1730 

1630-1730 
1815-2000 

0900-1130 
1630-1730 

0900-1 130 
1300-1400 

STENGT 

Postkontor 
Paymaster 

0800-1 130 
1430-1600 
1800-1900 

0800-1 130 
1430-1600 

0800-1130 
1430-1600 

0800-1130 
1430-1600 
1800-1900 

0800-1130 
1430-1600 

0800-1130 
1300-1400 

STENGT 

Spisesal 

0615-0730 
1130-1230 
1700-1800 

0615-0730 
1130-1230 
1700-1800 

0615-0730 
1130-1230 
1700-1800 

0615-0730 
1130-1230 
1700-1800 

0615-0730 
1130-1230 
1700-1800 

0615-0730 
1130-1230 
1700- 1800 

0900-1200 
1700- 1800 

Post- 
avgang 

1730 
(ankomst) 

0630 
(avgang) 

1730 
(ankomst) 

0630 
(avgang) 

1730 
(ankomst) 

0630 
(avgang) 

Velferd 
Reiseoff. 
Idrettsoff. 

0730-1 130 
1430-1700 
1800-1900 

0730-1130 
1430-1700 

0730-1130 
1430-1700 

0730-1 130 
1430-1 700 
1800-1900 

0730- 1 130 
1430-1700 

0730- 1 130 
1300-1400 

STENGT 

Ludvig Bar 
seyvering 

0930-1 300 
1500-2100 

0930-1300 
1500-2100 

0930-1300 
1500-2100 

0930-1300 
1500-2100 

0930- 1300 
1500-2100 

0930-1 300 

STENGT 

Guds- 
tjeneste 

2000 
(sangkveld) 

1930 
(faglig dis- 
kusjon) 

1830-1900 
1915(kaffe) 
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Utvidet posttjeneste i NMC 
I tidligere kontingenter har Wningstiden 
ved postkontoret i Normaintcoy vært noe 
begrenset. Men fra kontingent XXV ble 
det gjort en del forandringer. Til glede og 
nytte for de fleste skulle man tro. 

I tidligere kbntingenter har postekspe- 
deringen kun blitt u1f0rt en time på tirsda- 
ger og fire timer på fredager, og da var det 
folk fraFeltpostkonmet i NORBATT som 
var i NMC. Siden jeg som fungerer som 
Admass på kompanikontoret, er ansatt i 
Postverket hjemme i Norge, var det bare 
naturlig at man skulle prflve å få til en mer 
''kundevainlig" åpningstid. 

Posten i NMC har nå åpent mandag til 
torsdag 1030- 11 30. På fredag erdet fortsatt 
NORBATTsom betjenerpostlukafraklok- 

ka 1000-1400. Utvidelsen av åpningstiden 
er også til stor fordel for gutta i FMR som 
ofte har en omflakkende tilværelse mnd1 
om i AO. 

Posten i NMC kan nå yte fullgod service 
så langt det er mulig med de midler som 
finnes. Dette innbefatter innlevering av 
tipping, lotto og måltips, beraling av reg- 
ninger, og innlevering av brev, pakker og 
rekommanderte sendinger. Utbetalinger 
kan foregå i den utstrekning det er mulig- 
het for, dvs. at kassebeholdningen er stor 
nok. Det jobbes nå med å opprette en 
håndkasse på 5000 $, slik at endel av kon- 
tantkortene som Paymaster ekspedcrcr, 
også kan uthetaies via postkontoret. 

Eneste ulempen med å utvide åpningsti- 

deneslik, måvaereatdetkreves avden som 
sitter i stillingen som AdmassPosmann i 
NMC må ha postal bakgmnn. For tross alt 
blir det ganske mye å sette seg inn i for en 
som ikke har noen kunnskaper om.posttje- 
nesten fra før. 

Avsluiningsvis kan det nevnes at tilbudet 
blirbrabenyttet. Skal mand0mmeutfrade 
utsagn som kommer fra postfolkene i 
NORBATT, er det til stor hjelp og avlast- 
ning for dem de timene de betjener posten 
på fredager i Campen. 

Sigve Sandvik 

NMC 

MANDAG 

TIRSDAG 

ONSDAG 

TORSDAG 

FREDAG 

LØRDAG 

SØNDAG 

Paymaster 

0900-1100 
1500-1600 

0900- 1100 
1730-1800 

STENGT 

0900-1100 
1500-1600 

0900-1100 
1730-1800 

1000-1130 

STENGT 

PX 

1230-1330 
1730-1900 

1230-1330 
1730-1900 

STENGT 

1230-1330 
1730-1900 

1230-1330 
1730-1900 

1230-1400 

STENGT 

Post- 
kontor 

1030-1 130 

1030-1 130 

1030-1 130 

1030- 11 30 

1000-1400 
(Norbatt) 

STENGT 

STENGT 

Post- 
avgang 

0700 (Avg) 
1600 ( h k )  

0700 (Avg) 
1600 (Ank) 

1400 (Avg) 
1430 ( h k )  

Spise- 
messe 

0600-0645 
1200-1300 
1700-1745 

0600-0645 
1200-1300 
1700-1745 

0600-0645 
1200-1300 
1700-1745 

0600-0645 
1200- 1300 
1700-1745 

0600-0645 
1200-1300 
1700-1745 

0600-0645 
1200-1300 
1 700- 1745 

0800-1 100 
1400(vafler; 
1700- 1800 

Befals- 
messe 

2000-2200 

2000-2200 

2000-2200 

2000-2200 

2000-2200 

1800-1900 
2000-2300 

2000-2200 

Soldat- 
messe 

2000-2200 

2000-2200 

2000-2200 

2000-2200 

2000-2200 

1800-1900 
2000-2300 

2000-2200 
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S-3 SEKSJONEN XXVI 

MIDDEL- 
HAVET 

ISRAEL 

LIBANON 

Litani 

FINBATT 

FIJIBATT 

TIBNINE 
NORMAINTCOY 

IRISHBATT 
NEPBATT 

ISRAELSK 
KONTROLLERT 
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MARJAYOUN 

METULLA 

QIRYAT l 

SHEMONA I 
\ 

I 
I GOLAN 

':i:-. 1 
\ 
l 

SYRIA 
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5-3 SEKSJONEN XXVI .X- I 
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- w., - . . 

HASBAIYA 

I KFAR 
CHOUBA 

OVERSIKT OVER NORBATT A 0  
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RADIO NORBATT - 
"morgen, siesta og kveld - hver dag" 
NORBATTs mest populære 
velferdstilbud finner du på 
FM 98,O - 16 timer i degnet. 
Du kan bidra til at tilbudet 1 
blir enda bedre. 

Hele Radio NORBATTs drift er basert ~å 
frivillig innsats. Radioen har en daglig 
leder, Richard Kongsteien, som er ansvar- 
lig for den daglige driften. For at stasjonen 
skal fungere er Kongsteien og de andre i 
PIO- og velferds-sektoren avhengig av at 
soldata og befal u& til. 

-I kontigent 25 var det til t ida harde tak 
for oss faste, foneller Kongsleien, men alt kaaio ,vuKlmi , er el ve~,eni,slLioua, 
i alt var det en berylmmelig innsats de 

, og nc.\i ulbyfieJar du .som medarbeider 

frivillige medarbeiderene satte inn for at NORBATT. Hver kveld er det i timen representanter, som vil få satt sine all- - 
"morgen, siesta og kve ld  ble en realitet. mellom klokken 2100 og 2200 satlav tid til mennkunnskaper på prylve. 
Mange viste ogsåen fin utvikling på radi- enegenmusikkstil. Det spcnner frarockog Radio NORBATT en et glimrende mu- - - . . 
oen, og kunnereise hjem etter kontigent 25 blues, viacountry og gammelrock, til klas- lighct til de som Ønskeråengasjereseg selv 
som rimelig "proffen radiomennesker. sisk musikk. Stjernesmellen vil også gå i og andre. Det er et faktum at radioen uen- 

kontigent 26, en kunnskapskonkurranse ger mcdarbeidae, og har du lyst til åprylve 
Variert innhold som setter intellektet på en hard prylve. Her deg er det bare å kontakte Kongsteien i 
Det er noe for en hver smak på Radio får alle uoppene mulighet til å stille to PIO-seksjonen. 

Radio Scorpio på lufta 24 timer i d~gnet  
Radio Scorpio er radiostasjonen til Normaintcoy, det norske verkstedkompaniet i Tibni- 
ne. Radioen sender musikk degnet rundt. 

Radio Smrpio har ue sendinger daglig; 
morgen, siesta og kveld. Utenom de faste 
sendetidene formidler radioen non-stop 
musikk. 

I lylpet av kontingent 25 så også en rekke 
nye programmer dagens lys. Mest popu- 
Iæn er nok spØrreprogrammenc på tirsdag 
og onsdag kveld. 

Mer ut av velferdstilbud 
SpØrreprogrammenc slatrtct opp i mid- 

tenav kontingent25.Tosoldater tok initia- 
tivet til dcn populacre programposten. De 
hadde fått nok av barc plateprat på lufta og 

ville få mer ut av det vclferdstilbudct radi- 
oen representerer. Programmene er et godt 
tilbud, både for programledere, "offer" og 
ikke minst lyttemc. 

Hilsner fra Norge 
Verkstedkompaniet begynncr citcr hvert å 
bli godt kjent i Norge. Hvcr ukc strcommer 
det inn store mcngdcr hilsncr til pcrsonel- 
let iNMC. Hilsnci~e blir lestoppoverradio 
sammen med @iiskcmelodicr fradc som er 
hjcmmc. 
Platchilsncr og cniiskcmclodicr fyllcrogså 

mye av Radio Scorpios scndctid. Soldate- 

ne i IRISHBATT, som har sitt hovedkvar- 
ter på andre siden av veien i Tibnine, er 
ivrige bidragsytere. 

IRISHBATT har også egne sendinger på 
Radio Scorpio. Hvcr onsdag og sylndag 
låner irene studioet i Radio Scorpio. Dess- 
uten har IRISHBATT og NMC samsen- 
ding på fredagskveldcne med tonordmenn 
og en ire i studio. På 93.0 mhz vil du som 
soldat i NMC finnc et engasjerende og 
variert vclfcrdstilbud, og huskatdaer som 
mcdarhcider du får best utbyue. 
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sendingen starter 
Kl 08W: Hovedny- 
hetssending 
Kl 0900: Morgen- 
rendingen avsluttes 

Kl 1800: Nyhets- 
oversikt - kveldsser 
dingen siartcr 
Kl 1900: Hovedny- 
hetssending 
Kl 2000: N y W s  
overakt 
Kl 2100: Musikktt- 
men: Rock 
Kl 2200: Nyhets- 
overstkt 
Kl 2300: Kveldssen 
dmgen avsiutles 

sendingen starter 
Kl 0800: Havedny- 
hetssending 
Kl Morgen- 
sendingen avsluttes 

Kl luM: Nyhas- 
oversilt - siemen- 
dinga, smm 
KI 1300: Hovedny- 
hetsrending 
Kl 1400: Nyhets- 
oversikt 
Kl 1430: Siestanen- 
dingen avsluttes ' 

K1 1800: Nyhets- 
oversikt - kveldesen 
dingen otaner 
Kl 19W: Hovedny- 
hetssending 
Kl 20M). Nyhets- 
oversikt 
Kl 2100: Musikkti- 
men: JazUBlues 
Kl 2200: Nyhets- 
oversikt 
Kl 23W: Kveldrsen 
dingen avsluttes 

Kl 1200: Nyhets- 
oversikt - siesmen- 
dingen starter 
KI 13W: ~ovedny- 
hetssending 
Kl 1400: 'Nyb-  
oversikt 
Kl 1430: S iemen-  

dingen avsluttes 

sendingen starter 
Kl 08W: Hovedny- 
hetssending 
Kl 0900: Morgen- 
sendmgen avsluttes 

Kl luM: Nyhets- 
oversikt - riestasen- 
dingen starter 
Kl IMO: Hovedny- 
hetssending 
Kl 1400: Nyhets 
oversikt 
Kl 1430: Siestasen- 
dingen avsluttes 

Kl 1800: Nyhets- 
oversikt - kveldssen. 
dingen starter 

l Kl 1900: Hovedny- 
&sending 

, Kl 2000: Nyhets- 
, oversikt 

Kl 21W: Musikkti- 
men: Counuy 
Kl 2200: Nyhets- 
oversikt 
Kl 2300: Kveldssen- 
dingen avsluttes 

sendingen s t a m  
Kl 0800: Hovedny- 
hetssendmg 
K1 m. Morgen- 
sendingen avsluttes 

Kl 1200: Nyhas- 
oversikt - siestasni- 
dingen sianer 
Kl 13W. Hovedny- 
hetssending 
Kl 1400. Nyhets- 
oversikt 
Kl 1430: Siestasen- 
dingen avsluttcs 

Kl 18W: Nyhcts- 
oversikt - kvelds- 
sendingen starier 
Kl 1900: Hovedny- 
hetssending 
Kl 2000: Nyhets- 
oversikt 
Kl 21W: Musikkti- 
men: Gammelpop 
(50-60-70-åmnc) 
Kl 2200: iiyhets- 
oversikt 
K1 2300: Kveldrsen- 
dingen avsluttes 

Kl 0630: Morgen- 
sendingen starter 
Kl 08W: Hovedng- 
hetssending 
K1 m Morgen- 
sendingen avsluttes 

Kl 1200: Nyhets- 
oversikt - siertasen- 
dingen starter 
Kl 1300: Hovedny- 
hetssending 
Kl 1400: iiyhets- 
oversikt 
Kl 1430: Sicstasen- 
dingen avsluttes 

Kl 18W: Syhets- 
oversikt - kveldssen 
dingen startn 
Kl 1900: hoved ny^ 
hetssending 
Kl 2000: Nyhets- 
oversikt 
Kl 2005: Stjcme- 
smellen 
Kl 220o: Syhets- 
oversikt 
Kl 23W: Kvcldsren- 
dingen avsluttcs 

LØRDAG 1 SØNDAG 
Kl 0630: Morgen- I Kl 1200: Nybetsover- 
sendingen r tann rikt - rieitasendingen 
Kl O8W: Hovedny- I irta. 

' 

Kl 12W: Nyhets- 
oversikt - siestasen- 
dingen starter 
Kl 1300: Hovedny- 
hetsrending 
Kl 1400: Nyhets- 
oversikt 
KI- 1430: Siesusen- 
dingen avsluttes 

Kl 1800. Syhets- 
oversikt - kveldsscn- 
dingen starter 
Kl 1900: klovedny- 
hetssending 
Kl 2000: Uyhcts- 
oversikt 
Kl 2005: Portkarra 
Kl 2200: Syhets- 
oversikt 
Kl 0200: Kveldsl 
nausending 
avsI"ttes 

sikt 
Kl 1430: Sicstasen- 
dingen avslutter 

Kl 18W: Nyhwover- 
sikt - kveldssendin- 
gen Starter 
Kl 1900: Hovedny- 
hetssending 
Kl 2000: Nyhetrover- 

I E2100: Klassisk 

I EL00: Kveldsren- 

I dingen f o r n a m  
Kl 2300: Kveldrren- 

I I I - I I I 

Radio Scorpio - FM 93,O og 96,O Mhz fra Tibnine eller 88,s Mhz fra Tyr 
MANDAG 

0545: Morgensen- 
ding 
0800: Nyheter frr 
Norge 
0830: Musikk 

TIRSDAG 
0545: Morgenscn- 
ding begynner 
0800: Nyheter fra 
Norge 
0830: Musikk 

1200: Siestasendie I 12W: Siestasendine 
b e g w  
1330: Musikk 

ONSDAG 
0545: Morgenscn- 
ding begynner 
0800: Nyheter fra 
Norge 
0830: Musikk 

1900: Kveldsw-  
ding begynner 
u)W: Nyheter ha 
Norge 
2030: Kveldssen- 
ding fntsetter 
2200: Murikk ham 
til morgensending 

1200:SiestasendUig 
begymer 
1330: Musikk 

1900: Kveldssen- 
ding begynner 
2000: Nyheter ha 
Norge 
2030: Kveldssen- 
ding fonsetter med 
sp0nekonkuiranse 
om musikk 
22W: Musikk fram 
til morgensending 

1700: Pro- fra 
IRISHBAlT 
1 9 0 0  Kveldsren- 
ding begynner 
20W: Nyheter fra 
Norge 
2030: Kveldsscn- 

TORSDAG 
0545: Morgenscn- 
ding begynner 
0800: Nyheter fra 
Norge 
0830: Musikk 

luX): Siestasending 
begynner 
1330: Musikk 

1900: Kveldsscn- 
ding begynner 
2000: Nyheter fra 
Norge 
2030: Kvelds5en- 
ding fortseucr 
22W: Musikk fram 

ding fortsetter med til morgensending 
"P& pinebenken" 
2200: Musikk kam 

ding begynner 
0800: hyhetcr fra 
Norge 
0830: Mustkk 

PREDAG I LØRDAG 

I2W: Sicstasending 
begynner 
1330: Musikk 

0545: Morgenren- 

1900: Kveldssen- 
ding begynner 
2000: Nyhcler fra 
Norge 
2030: Kveldrscn- 
ding fortseucr 
22W: Musikk fram 
til morgensending 
(Hele fredag cr 
samsending med 
IRISIIIIKII'~ 

0545: Morgcnsen- 
ding begynncr 
0800: Nyheter fra 
Norge 
0830: Murikk 

1200: Siestasending 
begynner 
1330: Musikk 

1900: Kveldsren- 
ding begynner 
2000: Nyheter fra 
Norge 
2030: Kveldrren- 
ding fortseaer 
2200: Musikk fram 
til morgensending 

-- 

SØNDAG 
0545: Morgenren- 
ding begynncr 
0800: Syheter fra 
Norge 
0830: Murikk 

12W: Sienasending 
med IRISHBATT 
begynn- 
1700: Musikk 

1900: Kveldsren- 
ding begynner 
2000: Nyheter fra 
Norge 
2030: Kveldssen- 
ding fortseuer med 
hilsaier fra Norge 
2200: Musikk fram 
Ul morgnirending 

I I I I I 
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i BBC World Service 
I 
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Mandag-iredag: 
OS00 (IJTC): 15.175. 11.870 IMO (I:l'<:): 15.195. 21.730 

0300 (UTC): 7.210.9.650 0603 (IJTC): 15.175, 11.735 1704 (IT<:): 15.220 
0400 (UTC): 7.210.9.650 ISW (UTC): 25.730 I800 (1:I'C): 11.875 

BBC WorldSnvice sender nyheisbullentiner og nyhets sammendrag hver helc limc ira kl.  O500 til kl. 0100 pa mellomMlge 1.323 Khr, av og til på h39 Kh7. 

I 
LBrdag-wndag: 

I600 (LTC): 15.225.21.730 
(PngelskrprAklig oppsummering) 
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Hvor blir det av I 
julen? 

Få ting sitter så spikret i hukommelsen. 
Knapt noe annet rører ved så dype bam- 
domsfølelser som juleminner. 
Familien i fest. 
Lys som tentes. Pakker som deltes ut. Mål- 
tidet med den tradisjonelle julematen. 
Man luktet julen, man smakte den. Man så 
den. Man følte den i mors øyne. I fars neve 
der man laget ringen rundt det grønne gli- 
uende.. 
"Ela var vi der" sang vi visst også. 
Men så er vi altså her. 
Var det ikke om fred det handlet? 
"Fred på jorden, blant mennesker Guds vel- 
behag! '* 

Bare vårt blonenærvær minner om detmot- 
satte. 
Har verden egentlig blitt såmye bedre etter 
at Fredsfyrsten ble født? 
Har man ikke utviklet våpen og slagkraft 
medstørre fantasiog kreativitet enndet man 
spandertepåutvikling av menneskelig tillit 
og solidarisk medfølelse med andre grup- 

per. 

Så var det hare en drøm. Drømmen som så 
lett ble fortrengt av marerittet. 

Eller var det noe i det? Var det tross alt noe 
han lot etter seg? En frukt som vi kan høste, 
dele og glede oss over? 
Han ble jo ikke i krybben. Han vokste opp. 
Hans liv ble ikke "jeg vil ha", "jeg forlan- 
ger", "eg krever". 
Tvert om: "Jeg vil gi", "jeg Nker", "jeg 
elsker". 

Slutten på hans liv kjenner vi. 
Ble ikke det begynnelsen på noe nytt tross I 

1 alt? 
Noe som sprenger barndommens forestil- 
lingsverden og som gir mening nettopp her, I 
... og nettopp nå? 
Slutt med: "Eia var vi der". I 
Snarere da: "Heia, han er her!" I 
NjBI prest I 

Overlevering av sivile hus 

Nasir, lakker major BjØrn Hermansen. 

Tawfic Nasir var blid og fornøyd da han tirsdag 4. desem- 
ber fikk tilbake huset sitt fra NORBATT. Nasirs hus er det 
første sivile huset som NORBATT leverer tilbake til eier i 
kontingent 26. 

Overleveringen av "Valhall", som i forrige kontingent var forlegning for sjef, nestkom- 
manderende og adminisuasjonsoffiser i stabskompaniet, var en stor begivenhet. Ikke 
minst fordi NORBATTs politikk på dette feltet er klar: ingen sivile hus skal gis tilbake 
til eierne før bataljonen flytter opp til Falkehøyden. 

- I dette tilfellet var behovet stort. Eieren har en stor familie og har bodd under 
vanskelige forhold. Samtidig gjorde bataljonen endringer i innkvarteringsplanen for 
eget personell, sier major BjØrn Hermansen, kontaktoffiser mellom NORBATT og de 
sivile. 

Bataljonens bnik av sivile hus har langt fra vert  problemfri. I det siste har stadig flere 
flyttet tilbake til området og vil nå ha tilbake husene sine. Ifølge major Hermansen har 
NORBATT stor forståelse for situasjonen, men kan lite gjøre. 

Det er NORBATT som leier husene, men husleien skal betales av den libanesiske 
regjeringen. Etter det NORBATT kjnner til, er det tre år siden sist huseierne fikk noen 
betaling fra regjeringen. 

- NORBATT disponerer i dag 33 hus i siu ansvarsomrade, men det fonitsettes at en 
stor del avdem skal leveres tilbake til eierne når bataljonen etler planen flytter sitt 
hovedkvarter til FalkehØydcn i slutten av denne kontingenten. 

- Represenianter fra ansvarlige Sek~~Oner i Naqoura deltok under overleveringen og 
gikk på forhånd gjennom hele huset. Skader som Mlge av NORBATTs hnik av huset, 
blir erstattet av UNIFIL, sier major Bjørn Hermansen. 

(Ola Ramsøy Nystøyl) 
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