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Forord

Vel tjueen tusen soldater og tjueen falne – gjennom tjue år. Det er Forsvarets og forfatternes 
oppfatning at denne formidable innsatsen – disse frivillige – i FN-styrken i Libanon ikke bare 
fortjener sin historie. Historien fortjener også å bli bedre kjent. Samfunnet – og det inter-
nasjonalt orienterte Forsvaret av i dag – trenger dessuten å bli påminnet om hva Norge deltok 
i og bidro med i Libanon, �978–98. Det er for lett å glemme.

Et tiår etter innsatsen i Gaza, var det i �978 på ny aktuelt for Norge å delta i en freds-
bevarende FN-operasjon. Den skulle vare lenger enn noen ante – og er fortsatt den største 
samlede norske innsats ute, etter Tysklandsbrigadene. Deltakelsen i UNIFIL ble avviklet i 
�998, og innsats på Balkan tok over; først under FN-flagg, deretter under NATO-merket. En 
UNIFIL-generasjon bidro etter hvert til å forme utviklingen av Forsvarets internasjonale 
engasjement. Samtidig bidro UNIFIL-deltakelsen til en sterk eksponering mot Midtøstens 
kompliserte og konfliktfylte virkelighet – på en tid hvor norsk kjennskap til og nordmenns 
syn på situasjonen i regionen ennå mest var sett fra den ene partens ståsted. Derved influerte 
det militære Libanon-engasjementet også på nordmenns syn på Midtøsten-konflikten og det 
offisielle Norges forhold til utviklingen i regionen – og til partene. Norges deltakelse i UNIFIL 
og norske medias sterke fokusering på tilstedeværelsen i Sør-Libanon bidro til et mer nyansert 
syn. Det samme gjorde i høyeste grad 2�.32� norske kvinner og menns egne – førstehånds – 
møte med realitetene i Midtøsten; deres egne erfaringer. På bakkeplan.

Siden Norges deltakelse i UNIFIL har en Balkan-generasjon norske fredssoldater vokst 
fram – for snart å være etterfulgt av en Afghanistan-generasjon intopsveteraner. Pr. 2005 er 
fredsbevaring i FN-regi helt kommet i skyggen av NATO-ledete operasjoner. Ett forhold er at 
denne utviklingen er politisk omstridt, et annet at det skygger for den lange tradisjon og stolte 
historie Norge har som støttespiller til FN og troppebidragsyter i FNs fredsoperasjoner. Det i 
seg selv er grunn god nok til å nedtegne historien om Norge i UNIFIL.

Hensikt

Dette er en historiebok om Norge i UNIFIL – og UNIFIL i Libanon. Først og fremst forteller 
den historien om Norges omfattende innsats i FN-styrken i Sør-Libanon. Den favner hele den 
norske innsatsen, fra Naqoura i vest til Chebaa i øst; fra Beirut i nord til Tel Aviv i sør; fra �978 
til �998. Norbatt var det klart største elementet i denne historiske innsatsen, men langt fra det 
eneste. Normaintcoy, Normedcoy og Norair er også viktige brikker i dette betydelige kapitlet 
av norsk militær historie. Norges deltakelse stanser heller ikke der; norske fredssoldater 
inngikk også i de multinasjonale avdelingene MP Coy og Force Mobile Reserve – og i UNIFIL 
HQ. Huskes skal også, at mange norske UNTSO-observatører tjenestegjorde i nært samar-
beid med UNIFIL gjennom Observer Group Lebanon (OGL) og Observer Group Beirut 
(OGB) – også etter at Norge trakk sine UNIFIL-bidrag tilbake. Den historien er beskrevet i en 
egen bok, om historien til observatørinnsatsen.

Alle har sine historier å berette fra UNIFIL og Libanon – alle som tjenestegjorde der bidro 
til historien om Norge i UNIFIL. Dette er et forsøk på å tegne det store bildet – ved samtidig 
også å ta med noen av de små detaljene. Det er uråd å favne alt og få med alle. Vi har likevel 
god tro på at de mange som tjenestegjorde i Libanon vil kjenne seg igjen. Det er heller ikke lett 
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å sette sammen et komplett bilde; til det er grunnlagsmaterialet – arkivene og den ivaretatte 
dokumentasjonen – for ufullstendig. Og plassen for liten. Erfaringen fra UNIFIL-deltakelsen 
har bl.a. vist hvor viktig det er for Forsvaret – og for samfunnet – å ta vare på sine soldater. 
Arbeidet med denne boka har vist hvor viktig det er å ta vare på historien – og historiene.  

Boka vil nok friske opp hukommelsen for den enkelte som deltok, eller på annen måte 
hadde et tangeringspunkt mot operasjonen. Både for disse – og andre interesserte i denne 
delen av FNs fredsbevaringshistorie og Norges militærhistorie – har vi lagt vekt på å sette 
innsatsen inn i en større sammenheng: Norges deltakelse i UNIFIL så vel som UNIFILs 
innsats i Libanon. Hver FN-soldat var en bitteliten brikke, den enkelte avdeling en litt større 
– og UNIFIL som sådan en av mange aktører i striden i Sør-Libanon, som igjen var en del av 
det store spillet om Midtøsten. De storpolitiske linjene i Midtøsten og de sammensatte kon-
fliktlinjene i Libanon var ikke like lett å se mens man tjenestegjorde i FN-styrken. Selv på 
avstand er de ikke lette å begripe. Det var ikke lett for en nordbo å begripe alt som skjedde – 
eller hvorfor. Forhåpentligvis bidrar denne boka til at den enkelte kan skjønne enda litt mer 
av hvor en var, hva en var med på, hvem en hadde med å gjøre. Og for dem som selv ikke er en 
del av fellesskapet Libanon-tjenesten ga og gir: Hvor vi var, hvorfor vi var der, hva vi gjorde, 
hvem vi sto overfor – og hva vi ble utsatt for.

Som UNIFIL-veteraner og historiebok-forfattere har vi to hovedmålsettinger med boka
– Vi ønsker å gi et bredt og sammensatt bilde av Norges og norske soldaters deltakelse i 

UNIFIL, som en historisk dokumentasjon og en populær formidling av den frivillige innsat-
sen til mer enn tjue tusen norske soldater gjennom tjue år. En innsats som, både i samtid og 
ettertid, knapt har fått den forståelse og anerkjennelse den fortjener.

– Vi ønsker å formidle at operasjonen i Libanon var mindre statisk, langt farligere og mer 
utfordrende enn den til tider er blitt framstilt; at den tvert imot var en særdeles skarp og svært 
krevende operasjon, en innsats forbundet med betydelig risiko for den enkelte. Derav følger 
at innsatsen også var av vesentlig verdi for Forsvaret hjemme.

Derfor også tittelen: I kamp for fred. Det var ingen fred å bevare i Sør-Libanon; snarere en 
kamp for å skape fred. For mange har kampen fortsatt etter at tjenesten er over; enten det har 
vært med sitt indre – eller mot det offentlige: For anerkjennelse av en tøff tjeneste – og aksept 
for skader den har påført mange.

Leseguide

Dette er en beretning om en krevende operasjon i en komplisert konflikt. Den skal gi noe til 
de fleste med interesse for FN-tjeneste og UNIFIL, Libanon og Midtøsten – uten at alt må leses. 
Det er ikke noe «riktig» kapittel  å angripe boka fra – og det er henvisninger til andre steder 
og detaljerte registre – samt flust med litteraturhenvisninger for de enda mer interesserte.

Boka er delt inn i fem hovedkapitler, og det er ikke nødvendig å lese alle – eller lese de i 
rekkefølge – for å få utbytte av boka. Men det hjelper på forståelsen å ta med seg alle!

Kapittel 01: Bakgrunnen gir et riss av situasjonen som førte til at UNIFIL ble opprettet og 
Norge deltok i Libanon; dvs. Midtøsten-konflikten som den bakenforliggende hovedårsak, 
hvordan den har influert på den politiske – og militære – utvikling i Libanon. Dernest på de 
mer interne konfliktene i Libanon, som også i sterk grad er påvirket av det ytre, regionale 
spillet, og som er bidragsytende til etableringen av en FN-styrke. 
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Kapittel 02: Operasjonen er hoveddelen av boka – med to hovedakser; UNIFIL generelt og 
Norges deltakelse i UNIFIL spesielt. I del A fortelles om etablering, innsetting og utvikling av 
FN-styrken; i del B om etablering og utgruppering av de norske bidragene – samt Norbatts 
operative stilling i sitt område spesielt. Her omtales videre forholdet mellom de norske FN-
soldater og libanesisk sivilbefolkning – også det en viktig del av historien. I del C beskrives 
UNIFILs oppdrag, organisering, mv.; i del D det norske Forsvarets bidrag til UNIFIL – dvs. 
en gjennomgang og beskrivelse av de enkelte norske styrkebidragene, og deres respektive opp-
gaver og operative hverdag – fram til den endelige uttrekking i �998. Del E supplerer historien 
med Israels endelige tilbaketrekking, mai 2000, og den nye rolle UNIFIL derved kom i.

Kapittel 03: Dagliglivet er en noe lødigere beretning om det daglige liv og levnet i de nor-
ske styrkene i Libanon – vesentlig utenom tjenesten; alt fra hygiene og høytid til perm og 
penger – samt shopping og sex…

Kapittel 04: Erfaringen er et forsøk på å synliggjøre verdier av og lærdommer fra FN-
innsatsen i Libanon – for Norge som nasjon og Forsvaret som institusjon, og fra både en 
politisk og militær innfallsvinkel. Videre omtales striden om norsk deltakelse – og kampen 
om styrkebidragenes framtid, samt en mer smertelig erfaring: Norges tap i UNIFIL.

Kapittel 05: Oversikten inneholder en del statistisk materiale, samt oversikt over delta-
gende avdelinger, funksjoner og personer i nøkkelstillinger, over falne, tildelinger av medaljen 
for edel dåd, mv.

I et lite etterord gis det en kortfattet status for hhv. Midtøsten og Libanon, UNIFIL, Norge 
og Forsvaret pr. 2005. En del supplerende materiale til denne boka er lagt ut på internett, på 
et eget web-sted i regi av Forsvaret, om Norges deltakelse i UNIFIL: www.mil.no/unifil

Begreper kan være kompliserte, ikke minst i en militær organisasjon eller operasjon – hvor 
de mange forkortelser kan oppleves som truende nok, om en ikke også skal ha ytre fiender. 
For lesbarhetens skyld er det ikke til å unngå at en del forkortelser blir brukt. I den grad de 
ikke er forklart i teksten, henvises til en innledende ordliste. Navngiving av landsbyer, per-
soner og organisasjoner er søkt gjort mest mulig i tråd med hva de fleste Libanon-veteraner 
vil kjenne seg igjen i, men kan avvike hva som brukes andre steder. Én viktig systematisering 
er gjort: Mens FN og UNIFIL, av diplomatisk-politiske årsaker, kalte South Lebanon Army 
(SLA; den tidligere Haddad-militsen) for De Facto Forces (DFF) – er den for å redusere forvir-
ring her konsekvent omtalt som SLA. Unntaket er når DFF brukes i ordrett gjengitte sitater. 
Det siteres fra mange kilder, også fra meldinger i form av telekser. Også disse er gjengitt ord-
rett, dvs. med små bokstaver, og uten æ/æ/ø. Som altså ikke er trykkfeil.

Denne boka er utarbeidet på oppdrag fra Forsvarets kompetansesenter for internasjonal 
virksomhet (FOKIV), og utgitt med støtte fra Hærstaben. Flere nøkkelpersoner har bidratt 
med kildemateriale og til gjennomlesing av deler av manus. Bokas innhold står like fullt for 
forfatternes regning, helt og holdent.

Oslo, november 2005

WEGGER STRØMMEN
DAG LERAAND
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Forkortingsordliste

Det følgende er en oversikt over og forklaring på en del fagtermer og forkortinger i boka.

A&P  Administration & Personell Branch; administrasjons- og personellavdelingen 
ved UNIFIL HQ 

A/CMPIO   Assistant Chief Military Press and Information Officer; stabsfunksjon ved 
UNIFIL HQ, med ansvar bl.a. for utgivelsen av magasinet Litani. AE 
 armed elements; fellesbetegnelse på væpnet personell som tok seg inn i eller 
oppholdt seg i UNIFIL AO – ut over medlemmer av u IDF og u SLA

AG–3  automatgevær; norsk enhetsvåpen
AK–47   automatgevær; opprinnelig russisk enhetsvåpen utviklet under og etter andre 

verdenskrig, med forskj. versjoner produsert i flere land. Også kalt Kalash-
nikov etter dens konstruktør, Mikhail Kalashnikov.

AO  Area of Operation; UNIFILs geografisk avgrensede operasjonsområde 
(»ansvarsområde»)

BK  bombekaster; krumbanevåpen for utskyting av granater
blueline grensen for u UNIFIL AO, dvs. yttergrensen for operasjonsområdet
Brig S Brigaden i Sør-Norge; militær avdeling formelt nedlagt 2004
CP  Check Post; kontrollpost etablert av UNIFIL (o.a.) på veier for der å 

kontrollere trafikk – kjøretøy og personell som ut- og innpasserte u blueline, 
samt innenfor u UNIFIL AO

CHO  Chief Humanitarian Officer; stabsfunksjon ved UNIFIL HQ, under A&P,  
med ansvar for styrkens humanitære virksomhet. 

COS  Chief of Staff; stabssjef: I UNIFIL først kombinert med funksjonen u DFC 
(styrkens nestkommanderende), deretter egen funksjon; i UNTSO styrkens 
øverste sjef.

DCOS  Deputy Chief of Staff; assisterende stabssjef: Ved HQ var det flere DCOS-
funksjoner (tidvis også kalt A/COS, dvs. Assistant Chief of Staff); for hhv. 
operasjoner, logistikk og adm. og personell.

DFC  Deputy Force Commander; styrkens nestkommanderende. 
DFF  De Facto Forces; UNIFILs betegnelse på (vesentlig) major Saad Haddads 

kristne milits, South Lebanon Army (u SLA). Da FN ikke anerkjente SLA,  
ble ikke organisasjonens eget navn brukt av UNIFIL.

DFLP  Democratic Front for the Liberation of Palestine; Den demokratiske folkefront-
en for Palestinas frigjøring: radikal palestinsk gruppering etbl. �9�9, etter 
splittelse i u PFLP

DKØ  Distriktskommando Østlandet; en av fem regionale kommandoer (hoved-
kvarter) som bl.a. omfattet operative og oppsettende avdelinger – som.  
FDI 4 med IR 4 – med FN-bataljonen; nedlagt 2002

DPKO  Department of Peacekeeping Operations; Avdelingen for fredsbevarende 
operasjoner ved FN (hovedkvarteret, New York), som på vegne av gene-
ralsekretæren planlegger, forbereder og leder fredsoperasjoner.
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DTG datotidsgruppe; angivelse av dato og klokkeslett (eks. 240800)
Enklaven  geografisk område mellom den israelske grense og UNIFIL u AO, som var 

forutsatt overdratt til FN-styrkens kontroll ved den israelske tilbaketrekking  
i �978, men som i stedet ble kontrollert av u SLA – og hvor UNIFIL bare i 
begrenset grad fikk operere.

FC  Force Commander; styrkens øverstkommanderende. 
FD  Forsvarsdepartementet
FDI 3/IR 3 Telemark forsvarsdistrikt / Infanteriregiment nr. 3
FDI 4/IR 4  Forsvarsdistrikt nr. 4 / Infanteriregiment nr. 4; (fra �995 Akershus regiment, 

AKR; fra �997 Jegerkorpset/Akershus regiment, JAR). 
FMR  Force Mobile Reserve; UNIFILs mobile (utryknings-) styrke, en multinasjonal 

avdeling etbl. �987 som en innsatsavdeling til forsterkning av infanteribatal-
jonene ved behov. Norge deltok i FMR fra �987 til �998.

FMS  Forsvarets mediesenter; kompetanse- og produksjonsavdeling underlagt FSJ; 
tidl. Forsvarets rekrutterings- og opplysningstjeneste (FRO, �978–88). 
Forsvarets rekrutterings- og mediesenter (FRM, �989–200�)

FNVLF  FN-Veteranenes Landsforbund; en ideell og upolitisk organisasjon som bl.a. 
har som målsetting å ta vare på alt personell som har deltatt i internasjonale 
operasjoner under FN, NATO eller annen internasjonal kommando.

FO  Forsvarets overkommando; Forsvarets øverste militære ledelse, under 
kommando av u FSJ, �970–2003. FO ble første gang opprettet i Nord-Norge, 
�940; deretter på ny i Storbritannia, �942, og besto da til �94�, før etablert på 
ny �970. Nedlagt 0�.08.2003, da FSJ ble integrert i u FD, men med eget apparat 
(Forsvarsstaben, FST) utenfor departementet.

FOKIV  Forsvarets kompetansesenter for internasjonal virksomhet; fellesinstitusjon for 
bl.a. erfaringsinnhenting og opplæring, under u FO, etbl. �99�; overført til 
Forsvarets skolesenter (FSS) fra 200� og nedlagt 2005.

FOP  fredsoppsettingsplan; (plan for) avdelingens organisasjon og utrustning i 
fredstid

FPM Force Provost Marshal; militærpolitisjef
FSAN  Forsvarets sanitet; faglig fellesinstitusjon for alle forsvarsgrener,  

etbl. i London, �94�
FSJ  Forsvarssjefen; sjef for Forsvarets militær organisasjon og militærfaglig 

rådgiver for Forsvarsministeren
G–� personelloffiser ved høyere stab (tidl. generalstab)
GIH Generalinspektøren for Hæren; ansvarlig styrkeprodusent for Hæren 
GIHV Generalinspektøren for Heimevernet; ansv. styrkeprodusent for Heimevernet
GSS  General Security Services; Israels tjeneste for kontraspionasje og indre sikker-

het, også kjent som Shabak og Shin Beth; etbl. �948, oppr. som del av u IDF. 
HQ Headquarter; hovedkvarter 
IDF  Israel Defense Forces; Det israelske forsvaret, hebraisk zava Haganah le-Israel 

(zahal); etbl. �948.
ILMAC  Israel-Lebanon Mixed Armistice Commission; den israelsk-libanesiske 
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våpenstillstandskommisjon, etbl. �949 som følge av forhandlinger i Rosh 
Haniqra, som bl.a. førte til våpenstillstand etter krigen �948, og at Israel trakk 
seg ut av �3 okkuperte landsbyer i Sør-Libanon.

IR 4 Infanteriregiment nr. 4
ISAF  International Security Assitance Force; multinasjonal styrke i Afghanistan; 

etbl. 200� for å bidra til å gjenopprette sikkerhet og stabilitet i Kabul og 
hovedstadsområdet, senere også andre deler av landet, i nært samarbeid med 
landets regjering. Norsk deltakelse fra 2003.

KFOR  Kosovo Force; NATO-ledet multinasjonal sikkerhetsstyrke i Kosovo; etbl. �999 
for å bidra til å gjenopprette sikkerhet og stabilitet i Kosovo, i nært samarbeid 
med UN Mission in Kosovo (UNMIK). Norsk deltakelse fra �999.

KOP krigsoppsettingsplan; (plan for) avdelingens organisasjon og utrustning i krigstid
kp  kompani; militær avdeling (eng.: company, coy). 
Leb Army  Lebanese Army; Libanons regjeringshær; etbl. under fransk styre, under 

libanesisk kontroll fra �945, gikk i oppløsning under borgerkrigen �975–7�, 
fullt ut gjenforent og -oppbygd fra �990. 

LF  Lebanese Forces; samling av flere kristne militsgrupper, etbl. �97�
LNM  Lebanese National Movement; samling av flere venstregrupperinger, dominert 

av druserpartiet u PSP; reetablert �97� etter oppr. å ha blitt etbl. �9�4.
mayor ordfører; folkevalgt leder på lokalnivå, leder for kommunestyret
MFO  Military Force and Observers; militær styrke i Sinai, utenfor FNs kommando, 

etbl. �979 for å overvåke fredsavalen mellom Egypt og Israel. Norsk deltakelse 
fra starten.

MG  maskingevær; eng. light machine gunl LMG (i motsetning til heavy machine 
gun, på norsk: mitraljøse). 

MIO  Military Information Officer; militær informasjonsoffiser, i UNIFIL beteg-
nelsen på defensiv etterretning 

mitr mitraljøse; eng. heavy machine gun, HMG
moukhtar  notarius publicus; folkevalgt leder på lokalnivå, bindeledd mellom lokale og 

sentrale myndigheter
movcon Movement Control; trafikkontroll
MP Military Police; militærpoliti
NCC  Norwegian Contingent Commander; norsk kontingentsjef (brukt om u Norco-

funksjonen i operasjoner etter UNIFIL)
NK nestkommanderende (i en militær avdeling)
NMC  Norwegian Maintenance Company (NMC); Det norske verkstedkompaniet  

(i UNIFIL)
NORAD  Norwegian Agency for Development Cooperation; Direktoratet for utviklings-

hjelp, etbl. �9�8, med oppgave å planlegge og iverksette Norges samarbeid 
med utviklingslandene

Norco  Norwegian Contingent Commander; norsk kontingentsjef, også benevnt 
Norcontico

Normaintcoy  se NMC



�8

Normedcoy  Norwegian Medical Company (Normedcoy); Det norske sanitetskompaniet  
(i UNIFIL)

NUPI Norsk utenrikspolitisk institutt; forskningsinstitusjon etbl. av Stortinget, �959
OGB  Observer Group Beirut; militære observatører fra FN (u UNTSO) i Beirut;  

etbl. �982 som følge av at u IDF rykket inn i Vest-Beirut
OGL  Observer Group Lebanon; militære observatører fra FN (u UNTSO) i  

Sør-Libanon, tilknyttet UNIFIL; organisert som OGL, �978
OP  Observation Post; observasjonspost etablert av UNIFIL (o.a.) på høyder i 

lendet for derfra å observere og rapportere hendelser, ikke minst beskytninger
PLO  Palestine Liberation Organization; Den palestinske frigjøringsorganisasjon, 

paraplyorganisasjon for flere palestinske grupperinger; etbl. etter initiativ av 
Den arabiske liga, �9�4

PSP  Progressive Socialist Party (fransk: Parti Socialiste Progressiste); druser-
dominert politisk parti; etbl. �94� av Kamal Jumblatt

PFLP  Popular Front for the Liberation of Palestine; Folkefronten for Palestinas 
frigjøring, utenfor u PLO: palestinsk gruppering etbl. �9�7

PPK  pansret personellkjøretøy; pansrede hjul- eller beltegående kjøretøy for 
transport av soldater (engelsk: Armed Personel Carrier, APC); i Norbatt/
UNIFIL: M–��3, VAB og u SISU 

rekap rekapitulsjon (/rekapiitulant); inngåelse av kontrakt for en ny periode,  
 også  brukt om persom med mer enn en periode (kontingent)
ROE Rules of Engagement; i UNIFIL regler for opptreden overfor partene i AO
RPG  Rocket Propelled Grenade; håndholdt panservernvåpen, i Sør-Libanon mye 

brukt av palestinsk og libanesisk milits
S–3 operasjonsoffiser ved bataljon og tilsv. (G–3 på brigadenivå)
S–4 forsyningsoffiser ved bataljon og tilsv. (G–4 på brigadenivå)
Sankp/KR  Sambandskompaniet ved Kombinert regiment (dvs. brigade) 
SFOR  Stabilisation Force in Bosnia and Herzegovina; NATO-ledet multinasjonal 

styrke; etbl. �995 for å overta etter International Force (IFOR), �995–9�, 
avviklet 2004. Norsk deltakelse �99�–2004.

Sikkerhets-  okkupert område (buffersone) etbl. av Israel ifm. den delvise tilbaketrekkin-
sonen   gen, �985 – omfattet et landområde fra den israelsk-libanesiske grense og et 

stykke nord for Litani, og kontrollert av u SLA og uIDF, tilsv. ca. �0% av 
Libanons areal. Sikkerhetssonen omsluttet helt Norbatt AO.

SISU   eg. navnet på det finske SISU-konsernet; i UNIFIL (og Hæren) synonymt med 
den finskproduserte u PPK vanlig benevnt SISU, men som finnes i flere 
varianter og typebetegnelser, inkl. SISU XA–�80 «Pasi», brukt i UNIFIL.

SLA  South Lebanon Army; Den sørlibanesiske hær, bygd opp med utgangspunkt i 
major Saad Haddads milits, utrustet, trent og finansiert av Israel, som delvis 
erstatning for og støtte til u IDF i Sør-Libanon. SLA brukt som navn fra �980; 
styrken gikk i oppløsning, og ble de facto avviklet, mai 2000. UNIFIL kalte 
SLA for u DFF, og brukte også begrepet LAUI: Lebaneses Armed and 
Uniformed by Israel.



�9

SMIO  Senior Military Information Officer; stabsfunksjon i UNIFIL HQ, leder for den 
defensive etterretningen. 

SMK  Statsministerens kontor
SMSO  Senior Medical Staff Officer; stabsfunksjon i UNIFIL HQ, faglig leder for den 

medisinske virksomheten. Posten ble bekledd av norske offiserer så lenge 
Norge stilte sanitetskompaniet.

SOP Standing Operational Procedure; UNIFILs stående ordre
SPV  stormpanservogn; pansret kjøretøy med bedre beskyttelse enn den enklere  

u PPK, både i form av sterkere pansring og tyngre bevæpning; Norge anskaffet 
fra slutten av �990-tallet SPV CV–90. 

SURB  Senior UNIFIL Representative in Beirut; stabsfunksjon tilknyttet UNIFIL HQ, 
u FCs representant i Beirut

UD  Utenriksdepartementet
UNEF  United Nations Emergency Force; FNs fredsbevarende styrke i Gaza, Sinai og 

Suez-kanalsonen, etbl. �95�. UNEF I (�95� – �7) ble til etter Sinai-kampanjen, 
og avviklet ifm. Seksdagerskrigen; UNEF II (�973–79) ble etbl. etter Oktober-
krigen og avviklet som følge av fredsavtalen mellom Egypt og Israel – som er 
overvåket av u MFO. Norge deltok i UNEF I.

UNDOF  United Nations Disengagement Force; FNs fredsbevarende styrke på Golan; 
etbl. �974 – uten norsk deltagelse

UNFICYP  United Nations Peacekeeping Force in Cyprus; FNs fredsbevarende styrke på 
Kypros; etbl. �9�4 – uten norsk deltagelse

UNICEF  United Nations Children Fund; FNs barnefond, FN-organisasjon som særlig 
arbeider for barns levekår; etbl. �94�.

UNIFIL  United Nations Interim Force in Lebanon; FNs fredsbevarende styrke i 
Libanon; etbl. �978 – norsk deltakelse �978–98.

UNOGIL  United Nations Observer Group in Lebanon; FNs observatørmisjon i Libanon; 
�958 – norsk deltakelse og ledelse.

UNMOGIP  United Nations Observer Group in India and Pakistan; FNs observatørmisjon  
i India og Pakistan; etbl. �949 – norsk deltakelse, �949–94.

UNTSO  United Nations Truce Supervision Organization; FNs observatørmisjon i 
Midtøsten (Egypt, Israel, Jordan, Libanon, Syria); etbl. �948 – norsk deltakelse 
fra �95�.
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Introduksjon

Året er 1978

Det er et stille år i den kalde krigen; det er forholdsvis normalt år i det kalde nord. Odvar 
Nordli er statsminister og Jan Teigen vinner Melodi Grand Prix – hjemme. Internasjonalt 
gjør han seg ikke gjeldende. Det gjør derimot Israel, som vinner en klar seier – også der  
– dette året. I løpet av våren skal mange unge nordmenn reise flere Mil etter mil enn Teigen 
– og de skal etter hvert møte israelere til annen dyst.

I Nordsjøen er energieventyret godt i gang. De første norske gassfelt åpner, og Norge og 
Russland inngår en første avtale om delelinje på kontinentalsokkelen i Barentshavet. Stor-
tinget vedtar den omstridte utbyggingen av Alta-vassdraget – og et forsvarsbudsjett på �,8 
milliarder kroner.

Bare de nærmeste legger ennå merke til en sørlending som fødes dette året: Tor Hushovd. 
Større oppmerksomhet er det rundt Start, som blir årets seriemester i fotball. En del får også 
med seg at Kjartan Fløgstad mottar Nordisk råds litteraturpris for Dalen Portland – og at 
Isaac B. Singer får Nobelprisen i samme gren. Hjortejegeren Robert de Niro minner kino-
gjengere om at det ikke er mer enn tre år siden Vietnam-krigen sluttet.

Langt fra Start stadion tar Argentina hjem verdensmesterskapet i fotball, mens hæren i 
Afghanistan tar makten i et kupp – to år etter sine argentinske kolleger. I Spania mislykkes 
kuppforsøket. Karol Wojtyla velges til den første polskfødte pave – mens kong Hussein av 
Jordan gifter seg for fjerde gang – med den amerikanske arkitekten Lisa Halaby, som blir 
dronning Noor.

Solomon-øyene blir selvstendig stat. Frykt for at Katanga-provinsen i zaïre skal løsrive 
seg, fører til belgisk og fransk militær intervensjon. I Etiopia snur krigslykken seg når store 
kubanske styrker settes inn mot Somalia – og i Kambodsja setter vietnamesiske styrker inne 
en offensiv mot Phnom Penh.

I Midtøsten er det en banebrytende politisk tilnærming mellom Egypt og Israel, og president 
Anwar al-Sadat og statsminister Menachem Begin belønnes med en delt Nobels fredspris. 
Samme år svarer Israel – og Begin – på et brutalt palestinsk terrorangrep på kystveien mellom 
Haifa og Tel Aviv – og går til inasjon av sitt lille naboland i nord. Operasjon Litani bringer en 
fredsbevarende styrke – og norske FN-soldater – til Sør-Libanon. 

1978 er året Norge starter sin UNIFIL-deltakelse.
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Året er 1948

Den andre verdenskrig er tre år unna, og den kalde krigen setter inn. Blokaden av Berlin 
starter, og Norge deltar i den allierte stabiliseringen av Tyskland med en brigade. I Praha 
kommer kommunistene til makten ved et statskupp, og på Kråkerøy holder statsminister 
Einar Gerhardsen talen som starter heksejakten på kommunister i fagbevegelsen. Stortinget 
godkjenner avtalen om Marshall-hjelp fra USA – og i Norge innvelges i FNs sikkerhetsråd.  
I Tromsø brenner flere kvartaler ned – i Bergen åpner universitetet.

Norsk Tipping starter sin virksomhet dette året – og sportsklubben Freidig tar seriemester-
skapet i fotball, etter at Norge har tatt tre skøytegull i St. Moritz-OL. Kong Haakon VII mot-
tar kongeskipet Norge som folkegave, og Claus Helberg fra Kompani Linge spiller seg selv i 
årets storfilm, Kampen om tungtvannet; en kamp en ny stat snart også skal ta opp.

Aker kommune innlemmes i Oslo, hvor NS-lederen Ragnar Skancke, som den siste etter 
landssvikoppgjøret, henrettes; i California stiftes Hell ś Angels. Nasjonalistpartiet vinner 
valget i Sør-Afrika – og apartheid innføres. Fredsapostel og statsleder Mahatma Gandhi 
virket mange år i Sør-Afrika; dette året blir han myrdet av en hinduistisk fanatiker i India. 
Cat Stevens (senere Yusuf Islam) blir født.

Ceylon blir selvstendig; i Palestina erklærer sionistene sin selvstendige stat Israel – etter at 
flertallet i FN har gitt den nye staten tommelen opp. Nabolandene deler ikke FN-flertallets syn, 
vender tommelen ned – og går til krig.

1948 er året historien om Midtøsten-konflikten starter.

Året er 1998

Det andre årtusen nærmer seg slutten. Det samme gjør Norges innsats i FN-styrken i Libanon, 
og et tidsskille er på gang, i intops og på andre områder. I USA etableres Google Inc.; i Norge 
innføres kontantstøtten – og Viagra godkjennes for bruk. USA rammes av El Niño; president 
Clinton av Lewinsky-skandalen. 

Norge slår Brasil 2–� i gruppespillet i fotball-VM. Kjell Magne Bondevik nedsetter verdi-
kommisjonen og Osama bin Laden erklærer fatwa mot jøder og korsfarere. I Sør-Libanon 
overtar Indbatt etter Norbatt.

1998 er året Norge avslutter sitt Libanon-engasjement.
Femti år etter at den første krigen i det moderne Midtøsten startet:
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Hensikten med dette kapitlet er å gi en bred historisk bak-
grunn for UNIFIL – for å sette FN-styrkens etablering og 
innsats inn i en bredere ramme: Midtøsten-konflikten og 
Libanons egne, alvorlige stridigheter. Denne boka handler  
om en liten detalj i et stort bilde: Norges deltakelse i UNIFIL. 
Den er viktig nok for Norge, ikke ubetydelig i FN-sammen-
heng – men knapt merkbar i Midtøsten.

Norges deltakelse i UNIFIL – og UNIFILs rolle i Libanon  
– er små brikker i en ytterst kompleks konflikt: Midtøsten-
konflikten med alle dens aspekter. I denne store sammen-
hengen er Operasjon Litani og Operasjon fred i Galilea  
i �982 nærmest for små episoder å regne; hvor ødeleggende  
de enn har vært for Libanon. Bak der igjen ligger religion, 
kultur, historie – og storpolitikk…

UNIFIL er heller ikke den første FN-misjon til Midtøsten  
– ei heller til Libanon. Og nordmenn har gjort tjeneste i blå 
beret i Midtøsten før UNIFIL – også i Libanon!

:0�
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:0� bakgrunnen: Midtøsten

Krig i Midtøsten

Den 14. mai 1948 proklameres staten Israel. Tre år etter verdenskrigens 
tragedie, oppfylles jødenes drøm. Som er starten på palestinernes mare
ritt. Jødene vinner sitt land. Palestinerne taper sitt. Kimen til Libanons 
ødeleggelse er også sådd.

Midtøsten-konflikten fødes med Israel. Men på sett og vis har den allerede pågått et halvt 
hundreår. Den jødiske innvandringen til Palestina tok til allerede da den sionistiske drømmen 
fikk feste i Øst-Europas ghettoer og Sentral-Europas salonger – ved forrige århundreskifte.

Paradoksalt nok er det fredsorganisasjonen FN som langt på vei skaper konflikten, som 
skal bli en nær konstant trussel nettopp mot den verdensfred FN ble opprettet for å bevare. 
Midtøsten-konflikten skapes av FNs vedtak i �947, om å dele mandatområdet Palestina i to 
stater: én jødisk og én arabisk. Året etter blir Israel til. Dermed er striden i gang; om Israels 
rett til å eksistere – om palestinernes rett til egen stat. En stat som ikke etableres.

DEN JØDISKE DRØMMEN

Den 29. november �947 sitter Palestinas jødiske befolkning klistret til sine skurrende radio-
apparater. FNs generalforsamling er samlet for å avgjøre sin hittil vanskeligste sak: Delings-
forslaget for Palestina. For sionistene er avstemmingen ytterst viktig. Skal de med dette få sin 
stat, eller må de slåss videre? Allerede ligger de i praksis i krig med britene – det er derfor 
Storbritannia har overlatt saken til FN. Avstemmingen kan gå begge veier. Avgjørelsen faller 
først etter dramatisk kamp, forteller FNs første generalsekretær, Trygve Lie, i sine memoarer.� 
Som stemmene avgis, veksler håp med fortvilelse. Men det holder: 33 stemmer for, �3 mot, �0 
avstår. Norge stemmer for. Libanon tilhører mindretallet. Israel skal bli.

Drømmen om Palestina

Bakteppet for drømmen om og kampen for en jødisk nasjonalstat er bibelsk og historisk; 
sentimental og romantisk. Og ytterst traumatisk og tragisk. Så skal det da også bli en bein-
hard kamp; bokstavelig talt en kamp på liv og død, for å få den opprettet. Kampen for Israel 
er lang; enda mye lengre enn til den jødiske journalisten Theodor Herzl. Men det var han som 
med sin bok Der Judenstaat fra �89�, hvor han tok til orde for et jødisk nasjonalhjem, satte i 
gang en bevegelse med krav om en egen jødisk stat i Palestina – i Sion, jødenes lovede land. 
Men kampen for Eretz Israel, Israels land, går tilbake til de bibelske profetier. Den omfatter 
jødenes lengsler og drømmer gjennom flere tusen år; landflyktighet i Egypt, romersk okkupa-
sjon, hundreår med forfølgelse og fordrivelse, flukt, fornedrelse – folkemord og frykt.

Heller ikke til Palestina får forfulgte jøder nødvendigvis tilhold. Forut for verdenskrigen 
er det britiske mandatstyret bekymret for reaksjonen til den arabiske befolkningen hvis flere 
jøder får innvandre. Mange av de som likevel kommer, smugles inn. Restriksjonene får for-

:0�
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bitrelsen mot britene til å vokse. Den blir ikke mindre etter krigen, når jøder – nå også over-
levende fra dødsleirene – fortsatt avvises. Mange av dem interneres i leire på Kypros. For-
bitrelsen får næring av at britene allerede i �9�7, gjennom den såkalte Balfour-erklæringen, 
lovet å støtte sionistene i kampen for et jødisk nasjonalhjem i Palestina. Til bildet hører også 
at over tretti tusen frivillige palestinske jøder kjempet i de britiske styrkene – på de fleste 
fronter – under krigen. Tusenvis av jøder kjempet også i andre allierte styrker. 

Jøder er med og bekjemper Hitlers redselsregime. Men for sionistene er ikke kampen over 
i mai �945. Det er nå den militære kampen for en jødisk stat for alvor tar til – særlig rettet mot 
britene i Palestina. To senere statsministere, Menachem Begin og Yitzhak Shamir, er sentrale 
i kampen, begge på ytterste og mest militante fløy – i undergrunnsorganisasjonen Irgun Zvai 
Leumi. Sammen med Lohamei Herut Yisrael (Lehi), også kjent som Stern-gjengen, går Irgun 
lenger enn den største av motstandsgruppene, Haganah. Alle kjemper mot britene så vel som 
mot arabiske grupper – og det er ikke langt unna at de bekjemper hverandre. Den mest kjente 
militære aksjonen finner sted 22. juli �94�, når Irgun angriper britenes hovedkvarter på Kong 
David-hotellet i Jerusalem. Bilbomben krever 9� liv; arabere, briter – og jøder. Britene holder 
Begin ansvarlig. Den senere vinner av Nobels fredspris etterlyses – som terrorist.

Den sionistiske terrorismen er omfattende – og fører fram: I april �947 har britene fått 
nok, og overlater Palestina til FN. Sionistenes problem nummer én – britene – er ryddet av 
veien. Problem nummer to – araberne – står for tur. 

Delingen av Palestina

I mai �947 blir United Nations Special Commission on Palestine (UNSCOP) opprettet for å 
utrede mandatområdets framtid. Flertallet går inn for å dele det i én jødisk og én arabisk stat, 
med Jerusalem og omegn under internasjonalt styre. Araberne avviser forslaget. Jødene 
aksepterer det. FN vedtar det.

For FN er vedtaket et av de mest vidtrekkende den unge organisasjonen noen gang har 
fattet. «Palestina – den første store prøven», er da også hva Trygve Lie i sin selvbiografi kaller 
kapitlet om denne saken. Hvor han framholder hva som for mange, i flere tiår, blir et hoved-
argument for å støtte Israel: «Forbrytelsen var Hitlers, men det hvilte på hele verdens samvittig-
het å hjelpe disse hardt rammede medmennesker.»2 Uretten skal – så langt mulig – gjøres rett 
igjen. 

En av dem som har kjempet for rettferdighet i form av en egen stat, og som snart skal bli 
et ikon i kampen for dens overlevelse, følger også FN-avstemmingen på radio. Den senere 
forsvarssjef og forsvarsminister Moshe Dayans opplevelse, som tør være representativ for 
mange av hans samtidige: «Vi var lykkelige den kvelden, og vi danset. Våre varmeste tanker 
gikk til alle nasjoner hvis FN-representant hadde stemt for resolusjonen. Vi hadde hørt dem 
uttale det magiske ordet «ja», og vi fulgte deres stemmer gjennom radiobølgene fra tusener av 
kilometer borte. Vi danset – men vi visste at foran oss lå slagmarken.»3

Slagmarken. Det er ingen profeti, deet er snart en realitet. Noe også David Ben-Gurion er 
klar over. Som den fremste av sionistenes ledere forbereder Ben-Gurion staten på krig alle-
rede før han erklærer den opprettet. Noe som skjer fredag �4. mai �948, i Tel Aviv. Etter at 
Hatikvah-hymnen er avsunget, underskriver Ben-Gurion Israels selvstendighetserklæring. 
Festen må gjøres kort. Krigen er nær. Allerede dagen etter angriper de arabiske nabostatene. 

Jødisk etablering Den sionistisk-
inspirerte innvandringen til Palestina 
tok til for alvor etter første verdens-

krig, da jødiske grupper kjøpte opp land 
fra arabiske jordeiere. Over store  

deler av Palestina etablerte de 
bosettinger og byer. 

En av de første utpostene bygd som  
en del av dette programmet er godt 

kjent for norske FN-soldater, som 
krysset grensen til Libanon der: 

Metulla var den nordligste jødiske 
bosetting i Palestina da den ble 
grunnlagt – så tidlig som i 1896. 

Fortsatt er den Israels nordligste by. 
Byen sør for grenseposten ved 

Middelhavet, Nahariya, ble etablert i 
1934 av immigranter fra Tyskland. 

Også den som en utpost i den jødiske 
bosettingen – koloniseringen  

– av Palestina.
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DET PALESTINSKE MARERITTET

Den 29. november �947 er en skjebnedato også for Palestinas arabere. Når FN vedtar å dele 
det britiske mandatområdet, legges det opp til at også de skal få sin egen stat. Men til hvilken 
pris? Prisen FN med sin delingsplan setter, er at mandatområdets arabiske befolkning må gi 
fra seg store landområder og verdifulle eiendommer. For jødene innebærer �948 drømmen 
som blir til virkelighet; for palestinerne den store katastrofen – al-Nakba. For jødene er �948 
året kampen krones med seier; for palestinerne er det året kampen starter. 

Sionistisk terror

Attentatet mot Kong David-hotellet i �94� er hva britene husker best av sionistenes terror-
kampanje. Palestinerne husker framfor alt Deir Yassin. En gang en liten arabisk landsby ikke 
langt fra Jerusalem. Mens sammenstøt mellom jøder og arabere trappes opp, er det rimelig 
godt naboskap mellom den arabiske landsbyen og jødiske bosettinger i nærheten. Det er ikke 
mye til hjelp når jødisk milits velger nettopp Deir Yassin for å statuere et eksempel. 

Samtidig som innbyggerne går til ro, 9. april �948, samles jødiske stormtropper. Grytidlig 
neste morgen går soldater fra Irgun og Lehi inn i den sovende landsbyen. En gruppe fra Haga-
nahs elitestyrker Palmach gir angriperne dekning. Ved middagstid har de slaktet to tredeler 
av innbyggerne; menn og kvinner, unge og gamle. Noen er skutt, andre drept med bajonetter 
og kniver; kvinner er voldtatt. Hvor mange som blir drept er ikke klarlagt; 254 er ett tall. En 
opprørt Palmach-soldat sender Haganah-sjefen Israel Galili en rapport om hva han har sett, 
bl.a. at offiserene ikke gjorde noe for å stanse overgrepene.4 Soldatene ble sluppet løs; offise-
rene lot dem herje; styrken som overvåket det hele grep ikke inn. Det kunne vært en beskrivelse 
av hva som skal skje i Libanon trettifire år senere, når israelske styrker lar kristen milits gå 
amok i Shatila. Deir Yassin er ikke den eneste landsby som blir utsatt for slike ugjerninger i 
Palestina. Som Shatila ikke blir den eneste flyktningleir i Libanon.

Sionistisk erobring

For jødene er FNs beslutning en seier, selv om tildelt område er mindre enn ønsket, og 
grensene skaper militærstrategiske utfordringer av dimensjoner. Men tross alt: De får ca. 57 
prosent av arealet, selv om de eier kun seks prosent av det, og utgjør bare en tredel av be-
folkningen. For araberne er utgangspunktet dermed det motsatte: De, som er dobbelt så 
mange, må ta til takke med et mindre område – og det dårligste. Sionistenes krav og araber-
nes rettigheter er ikke forenlige. Araberne kan ikke godta en FN-plan som forutsetter at de gir 
avkall på vel halvparten av landet sitt.  

Terroren skaper panikk. Palestinske byer og landsbyer tømmes helt eller delvis. Innbyg-
gerne forlater sine hjem for å unngå angrep, i troen på at urolighetene raskt skal gå over. Om 
ikke etter noen timer, så i hvert fall ikke mer enn noen få dager. Derfor tar de heller ikke med 
seg stort av eiendelene. Derfor mister de fleste alt de eier. Palestinerne flykter i frykt i mai 
�948. Vel trekvart million; mange nordover til Libanon, andre til Jordan og Syria, til Vest-
bredden og Gaza. Atter andre blir flyktninger i det nye Israel. Rundt en kvart million flyktet 
da Israel ble opprettet, ytterligere en halv million under den påfølgende krigen, også da under 
betydelig militært press på sivilbefolkningen. Mens kampene raser i �948–49, holder israe-
lerne en åpen korridor mot Libanon. Dit må palestinerne gjerne flykte! 

n Sionistenes tidlige strategi er å  
kjøpe arabisk jord, men få vil selge. 
Blant selgerne er rike jordeiere bosatt i 
Libanon; arabiske småbønder vil ikke 
avhende livsgrunnlaget sitt.  
Sionistene går så over til å skremme 
araberne bort, og så ta jorda.  
Dette er en del av deres  
Plan Dalet – hovedplanen for 
erobringen av hele Palestina. n  
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Den overtatte eiendommen er en av bærebjelkene for det israelske samfunnet. Etter hvert 
blir det vedtatt lovgivning som regulerer og legaliserer tyveriet: De palestinske eiere som var 
«fraværende» på et gitt tidspunkt kan ikke lenger gjøre krav på sine eiendommer. De 
fraværende er gjerne de samme som er blitt drevet bort fra sine hjem – og forhindret fra å 
vende tilbake. 

Midtøsten-konflikten

Den 29. november 1947 skaper FN i praksis Midtøstenkonflikten. 
Delingsplanen for Palestina forårsaker en av verdens mest betente, 
lengste og farligste konflikter. Som mer enn noen har involvert FNs 
fredsbevaring. Og det er, illustrerende nok, her fredsbevarings
konseptet blir til.

Midtøsten-konflikten starter som politisk konflikt i �947. Som militær konflikt bryter den ut 
i �948 – med Israels etablering og nabolandenes øyeblikkelige angrep. Midtøsten-konflikten 
er egentlig Palestina-konflikten; det er delingen av det tidligere mandatområdet Palestina 
som er konfliktens kjerne. Det er en politisk konflikt, og kan vanskelig løses annet enn med 
politikk. Samtidig er den sterkt militarisert. Sionistene forankrer mye av sin strategi i bruk av 
militære maktmidler. Araberstatene svarer militært. Palestinerne ser seg nødt til å bruke til-
svarende midler. Libanon er en tilskuer til dette spillet, men blir trukket med – direkte og 
indirekte, gang på gang.

FEM KRIGER

Den �5. mai �948 bryter den første arabisk-israelske krig ut – den første av fem. Israel blir 
overfalt av sine naboland; de neste to krigene – �95� og �9�7 – skal startes av Israel selv.  
Som påfører særlig Egypt sviende nederlag. I �973 er det Egypt og Syria som ruller fram, før 
Israel reiser seg og slår tilbake. Krigshistorie skrives – med storstilte panserslag, sagnomsuste 
luftkamper. Israelske helter skapes – med ledere som skal gjøre seg bemerket både militært og 
politisk. Israel slår sine naboland – som tilsynelatende er militært overlegne. Når IDF, det 
israelske forsvaret, først taper en krig, blir det mot en muslimsk gerilja – som leder motstands-
kampen i Libanon. Libanon deltar i angrepet på Israel i �948, men libanesiske styrker gjør 
ikke stort av seg. Landet er ikke med i krigen i �95�, og klarer også å holde seg unna den neste: 
Seksdagerskrigen i �9�7. Ikke minst fordi forsvarssjefen, general Emile Bustani, nekter å 
sende sine tropper – selv om statsministeren har beordret det!5 Libanon er seg selv likt. 

Det går mange tråder fra �948 – via �95�, �9�7 og �973 – til Israels krigføring i Libanon. 
Tråder som alle inngår i spindelvevet Midtøsten, som har drevet Midtøsten-konflikten stadig 
videre. Det er også en besynderlig parallell mellom starten på krigen i �948 og Israels første 
invasjon av Libanon. For når og hvordan startet den første og siste arabisk-israelske krig? Et 
arabisk angrep på en jødisk buss på vei fra Netanya til Jerusalem dagen etter FNs delings-
vedtak er én måte å definere den på. Slik et palestinsk angrep på en israelsk buss ved Netanya 
førte til Operasjon Litani i �978.

n Krigen i 1948–49 flyttet Israels 
grenser – og utvidet landets areal  

– ut over området FN hadde besluttet 
å avsette. Mens den nye staten i FNs 

delingsplan fra 1947 var tilgodesett 
med 57 prosent av landarealet, satt 

Israel etter krigen i 1949 med 77 
prosent. n  
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NOEN HOVEDPERSONER

Noen navn går igjen i denne konflikten; i historien om Israels tilblivelse og overlevelse – fra 
kampen for Palestina og krigen i Libanon. Flere gjør seg bemerket i mer enn én krig. Flere av 
dem hører til nasjonens helter – i Israel iallfall før de entrer politikken. Mange kjente navn, i 
israelske, palestinske og libanesiske, går igjen i historien om Midtøsten-konflikten.

Israels Sinai-kampanje i �95� innledes med flydropp av soldater som skal ta Mitla-passet, 
dypt inne på egyptisk territorium. Operasjonen skal skrive seg inn i militærhistorien – og 
studeres fortsatt. Rafael «Raful» Eitan fra 202. fallskjermbrigade leder operasjonen. 22 år 
senere skal general Eitan, som IDFs operasjonssjef, planlegge Operasjon Litani. Også major 
Mordechai «Motta» Gur kjemper ved Mitla-passet. I �978 er det forsvarssjef Gur som skal gi 
Eitan ordre om å rykke inn i Sør-Libanon. Kampene om Mitla-passet er sagnomsuste. Symbol-
verdien til en langt mindre operasjon under Seksdagerskrigen er vesentlig større: Når IDF 
inntar Øst-Jerusalem, får jødene igjen kontroll over sin fremste helligdom – Tempelhøyden 
og Klagemuren. Offiseren som leder denne del av det seierrike felttoget i �9�7 er ingen andre 
enn general Gur; helten fra Mitla-passet i �95� – ansvarlig for Litani-operasjonen i �978.

n  General Moshe Dayan var blant de 
første som gikk inn i Øst-Jerusalem og 
til Klagemuren – da denne jødiske 
helligdommen ble tatt under Seks-
dagerskrigen i 1967. Blant de første var 
også generalen i Arbeiderpartiet, 
partisekretær og Israel-venn  
Haakon Lie. n  

FØRSTE KRIG: Så snart staten Israel ble dannet i  
mai 1948, angrep nabolandene, men da hadde krig 
pågått i to-tre år allerede: Fire palestinere vokter 
landsbyen sin utenfor Jerusalem, januar 1948.  
Foto: Corbis/Scanpix
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u Dette er en kortversjon av de 
arabisk-israelske krigene;  
for mer utførende omtale:  

www.mil.no/unifil

Fem arabisk-israelske kriger

Ikke før er Israel opprettet, før landet kastes ut i krig. Den første av fem kriger 

med arabiske naboland. Israel går seirende ut av de fire første. Den femte tapes 

– i Libanon.

FN engasjerer seg i alle de fem arabisk-israelske krigene. Med unntak av den i �9�7 fører alle 
til etablering av fredsoperasjoner i FN-regi: en observatørstyrke i �948 og fredsbevarende 
styrker i �95�, �973 og �978. To av disse er i Libanon; i �958 og �978. I Beirut etableres i tillegg 
en multinasjonal styrke (MNF), på siden av FN, i �982 – tilsvarende MFO i Sinai, �979.

1948–49 

Fem arabiske land går til krig mot Israel allerede dagen etter at staten grunnlegges: Styrker fra 
Egypt, Irak, Jordan, Libanon og Syria, samt palestinske enheter, angriper. Angriperne er over-
legne, men dårlig koordinert. Israel er hardt presset, men står imot. Krigen fører til at Pales-
tina blir delt i tre: Egypt okkuperer området ved Middelhavet (Gaza); Jordan besetter om-
rådene vest for Jordan-elva (Vestbredden) – samt Øst-Jerusalem. Den tredje delen er et Israel 
større enn hva FN vedtok.
United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) blir etablert.

1956

Israel går inn i Sinai 29. oktober – etter at Egypt har nasjonalisert Suezkanalen. Angrepet 
starter Suezkrigen, og er del av en hemmelig avtale inngått med Frankrike og Storbritannia – 
som kommer etter, når Egypt ikke vil godta et ultimatum. Hensikten er å ta tilbake kontrollen 
med kanalen – og bli kvitt Egypt nye leder, Gamal Abdel Nasser. Framrykkingen stanses først 
etter fordømmelse fra FN og hardt press fra USA og USSR, og Israel må motvillig trekke seg 
tilbake – etter et felttog som skal bli stående som en klassiker i militærhistorien.
United Nations Emergency Force (UNEF) blir etablert.

1967

Israel ser seg i �9�7 tjent med et nytt oppgjør med araberstatene, og særlig med Egypt – av 
både politiske og militære årsaker. En egyptisk blokade av israelsk trafikk i Rødehavet, 23. 
mai, gir Israel påskuddet til å angripe først; 5. juli. Egypt støttes av Irak, Jordan og Syria – som 
alle sender tropper. Etter at egypterne er slått i Sinai, og Vestbredden er tatt fra Jordan, rykker 
IDF inn på Golan, 9. juni. Dagen etter gir syrerne opp, og Seksdagerskrigen er over. Israel har 
tatt Gaza-stripen og Sinai fra Egypt, Vestbredden med Øst-Jerusalem fra Jordan, samt Golan-
høyden fra Syria.

1973

Egypt planlegger ny krig mot Israel etter at Anwar al-Sadat i �970 overtar ved Nassers død. 
Egypt og Syria angriper på to fronter under jødenes fremste helligdag, Yom Kippur, �. okto-
ber: Egyptiske styrker krysser Suez og rykker inn i Sinai; syriske styrker tar Golan-høyden. 
Flere arabiske land sender forsterkninger, og også PLO engasjerer seg i Oktoberkrigen, som 
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grunnet feilslått etterretning er en større trussel for Israel enn noen av de andre krigene. Etter 
mobilisering, slår Israel tilbake – og kan marsjere mot Kairo og Damaskus. 
United Nations Disengagement Force (UNDOF) blir etablert.

1978–2000 

Israel invaderer – og okkuperer – deler av Libanon to ganger; i �978 og �982. Krigen i Libanon 
regnes ikke til rekken av arabisk-israelske kriger som sådan, og er mest en krig mellom Israel 
og PLO – i Libanon. Her utkjemper Israel kamper med palestinsk gerilja og libanesisk mot-
standsbevegelse – og regulære syriske styrker. Krigen er Israels uten sammenligning lengste 
militære engasjement, og den eneste landet taper: Etter betydelige tap og voksende motstand 
mot krigføringen i befolkningen – og innad i forsvaret – trekker Israel seg ut i mai 2000.
United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) blir etablert.

NABOKRIG: Libanon ble med i angrepet på Israel i 1948 
– og Israel invaderte Libanon for første gang; her like før 
et angrep, da den libanesiske president, Bechara el 
Khoury (med kikkert) besøkte fronten i Palestina.  
I forgrunnen, forsvarsminister Megid Arslan.
Foto: Bettmann/Corbis/Scanpix
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En annen ung israelsk offiser utmerker seg særlig under Sinai-kampanjen: 202. brigades 
sjef, oberst Ariel «Arik» Sharon. 2� år senere skal forsvarsminister Sharon planlegge og iverk-
sette Operasjon fred i Galilea. 49 år senere skal han oppgi Gaza til palestinerne.

På den andre siden av frontlinjen gjør en innkalt ingeniørløytnant i en av egypternes 
pitropper mindre av seg. Men snart skal også Yassir Arafat bli kjent nok – framfor alt fra den 
femte og siste arabisk-israelske krig – i Libanon. Arafat har vært ute før: �9-årige Mohammed 
Abdel Rahman Raouf Arafat al-Qudua al-Husseini, egyptisk statsborger, er blant de frivillige 
fra Det muslimske brorskap, som blir satt inn mot sionistene allerede før Israel blir opprettet. 
Abu Ammar er tidlig i gang.

FNs ROLLE

FN engasjerer seg i alle de fem arabisk-israelske krigene; mest diplomatisk gjennom resolu-
sjoner, men også i stor grad militært ved å etablere fredsmisjoner. Med unntak av krigen i 
�9�7 fører samtlige til etablering av fredsoperasjoner i FN-regi: en observatørstyrke i �948 og 
fredsbevarende styrker i �95�, �973 og �978. UNEF er sågar den første fredsbevarende styrke 
i FNs historie.

Mens bekymringen i �948 mest er for Israels skjebne, er også verdensfreden årsak til uro i 
de neste.  Supermaktene er involvert i konflikten, som vanlig på hver sin side. Når Israel an-
gripes i �948, står også FNs troverdighet på prøve. Den blir ikke styrket av at FNs utsendte 
mekler, den svenske greven Folke Bernadotte, blir drept i et attentat. Israels statsminister 
fordømmer og beklager i sterke ordelag drapet, men morderne blir aldri tatt. Selv om deres 
identitet, og tilhørighet til Lehi, er godt kjent – også av israelske myndigheter. 

Midtøsten-konflikten får stor betydning for utviklingen av FNs fredsbevarende virksom-
het. Allerede våren �948 arbeider generalsekretær Trygve Lie for å skaffe Sikkerhetsrådet et 
håndfast redskap i form av, som han selv skriver, «væpnede styrker i en eller annen form». 
Tanken får ikke tilstrekkelig tilslutning. Den er ennå ikke, skriver Lie i sine erindringer, til-
strekkelig moden.� Men 23. mai vedtar rådet å opprette en organisasjon for å overvåke og 
kontrollere våpenhvilen som Bernadotte rakk å framforhandle før han ble myrdet. United 
Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO) får stor betydning for FNs arbeid i 
Midtøsten – og videre enn det.  Og er betegnende nok fortsatt i virksomhet.

Palestinernes frigjøringskamp

Den andre verdenskrig gir håp til både jøder og arabere – om egen stat  
i Palestina. Araberne er lovet selvstendighet, og flere stater blir opprettet. 
Israel blir til; Palestina ikke. Det tar tid før palestinerne samler seg og tar 
opp kampen. Men de blir snart en stadig viktigere brikke i spillet om 
Midtøsten.

Araberne taper den første krigen om Palestina. Det blir ingen arabisk – palestinsk – stat.  
Israel sikrer seg en brorpart av det gamle mandatområdet; Jordan okkuperer Vestbredden 
samt Øst-Jerusalem; Egypt tar kontrollen med Gaza. Palestinerne sitter tomhendt igjen. 

Etter lunsj? Israelerne vinner 
spektakulære seire i 1948, 1956  
og 1967 – og blir derfor kanskje  

noe overmodige, som denne  
vitsen indikerer: 

Israels to fremste hærførere, 
generalene Dayan og Elazar, sitter og 

kjeder seg etter morgenkaffen.  
«Det er ikke noe å gjøre,» sukker 

Dayan. «Hva med å invadere enda et 
arabisk land?» spør Elazar. «Hjelper 

ikke,» repliserer Dayan; «hva skulle vi 
så gjøre på ettermiddagen?»
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I �950 annekterer Jordan Vestbredden, og palestinerne der får ta del i jordansk sam-
funnsliv. Men noen palestinsk stat blir det ikke. Dette er lenge et av Israels polemiske hoved-
poeng: Her har araberne kontrollen over en stor del av Palestina, hvorfor ikke opprette en 
palestinsk stat der? Alternativt: Over halvparten av Jordans befolkning er av palestinsk 
herkomst, hvorfor ikke gjøre Jordan til den palestinske staten? Eller: Det er mange arabiske 
stater, men bare én jødisk.

Alt annet enn en stat innenfor Palestinas gamle grenser er uakseptabelt både for araber-
statene og for den palestinske ledelsen og det palestinske folket. Og ikke minst for geriljasol-
datene som verver seg: fedayeen – bokstavelig talt «de som ofrer seg selv». Fra �955 begynner 
de å rette angrep mot mål i Israel. Ennå ganske så ufarlige operasjoner, men en begynnelse.  
Et tiår senere skal fedayeen bli et atskillig mer kjent fenomen. Ikke minst i Libanon.
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FRIGJØRINGSKRIGEN
Araberstatene har vist seg ute av stand til å frigjøre Palestina. Palestinerne er spredt på flere 
land, hvor de har begrenset anledning til å bevege seg og organisere seg. Men erkjennelsen 
vokser fram blant unge intellektuelle: palestinerne må selv organisere seg, ta opp den væpnede 
kampen. Arabiske ledere kan ikke annet enn å støtte en slik utvikling, men gjør samtidig sitt 
for å styre den. Når Den arabiske liga i �9�4 vedtar opprettelsen av Den palestinske frigjørings-
organisasjon (PLO) er det mest for å hindre framveksten av en revolusjonær og selvstendig 
palestinsk bevegelse. PLO blir derfor etablert med en svært moderat ledelse – lojal mot de 
arabiske regimene som står bak. PLO er ikke den første palestinske frigjøringsorganisas-
jonen. Allerede fem år tidligere, i oktober �959, dannes Harakah al-Tahrir al-Falastini, Den 
palestinske nasjonale frigjøringsbevegelse; best kjent som Fatah. Det skjer i Kuwait. En gruppe 
palestinere med flyktningbakgrunn fra Gaza og utdanning fra Kairo og Beirut står bak. Men 
ennå er det et tiår før palestinernes fremste leder noen gang virkelig skal gjøre seg gjeldende: 
Ingeniøren Yassir Arafat. 

Den palestinske frigjøringskrigen starter offisielt �. januar �9�5, med en sabotasjeaksjon 
mot en vannkanal. En gruppe fedayeen tar seg inn i Israel fra Vestbredden, sør for Tiberias. 
Det er mer enn deres kolleger dagen før klarte. Da den første gruppen skulle ta seg over 
grensa fra Sør-Libanon for å sprenge en vannpumpe i Nord-Israel, ble de tatt av en libanesisk 
grensepatrulje. Yassir Arafat er selv i Beirut, og tas inn til avhør.7 Men heller ikke sabotasje-
aksjonen dagen etter er noen suksess; sprengladningene oppdages før de går av. Det er en 
militært sett helt mislykket start, men moralsk sett god nok. Kampen er i gang – på alvor. 

Et hovedproblem for Fatah og den palestinske motstandsbevegelsen er mangelen på 
baseområder i hjemlandet. Den er henvist til å slåss fra naboland – med den politiske avhen-
gighet og de logistiske problemer det medfører. I Libanon skal dette bli årsak til to israelske 
invasjoner. Og til opprettelsen av UNIFIL.

I �9�9 er det regimeskifte i PLO. Yassir Arafat velges til formann – og en ny epoke i 
frigjøringskampen starter. Geriljaaksjonene fra Jordan og Libanon trappes opp. Og PLO 
trekker Israel med i den femte arabisk-israelske krigen; Israels krig mot PLO – i Libanon.  
Som kaster Libanon ut i borgerkrig. Men først skal kong Hussein av Jordan ta et drepende 
oppgjør med den palestinske frigjøringsbevegelsen.

REGIONAL KONFLIKT

Palestinerne har måttet bygge opp sin egen militære styrke, kjempe sine egne slag. Uten egne 
baseområder har de måttet gjøre seg til venns med skiftende arabiske ledere og regimer. Disse 
har imidlertid vegret seg mot å huse palestinsk gerilja – i frykt for israelske represalier. 
 Libanon ville også ha vegret seg – hvis landet hadde hatt noe å vegre seg med. PLO var alle-
rede fra etableringen en brikke i det arabiske maktspillet; Libanon er uvilkårlig en brikke i 
spillet om Midtøsten.

Svekket av borgerkrig og indre motsetninger kan ikke Libanon forhindre at PLO etablerer 
baser i landet på �970-tallet. Hindre at palestinerne rett og slett tar over deler av hovedstaden 
og landet – til det renner over, både for libanesere og israelere. Da er den palestinske fri-
gjøringsbevegelsen for lengst drevet ut av Jordan. Kong Hussein slår til mot den – for å unngå 
krig med Israel. Det samme makter ikke Libanon.
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Kamp med Israel

Israel følger et enkelt prinsipp ved palestinske – og andre gruppers – aksjoner fra naboland: 
Israel holder vertslandet ansvarlig. Det har særlig Libanon fått merke. Selv om landet, med 
unntak av krigen i �948, har holdt seg utenfor krigene mot nabolandet i sør. Libanon må 
likevel betale en høy pris. Israel skiller ikke så nøye på hvem som står bak et angrep – og hvor 
det kommer fra. Israel skiller heller ikke så nøye på rene palestinske og libanesiske – enn si 
militære eller sivile – mål under sine aksjoner i Libanon. Etter at en palestinsk gruppe kaprer 
et fly fra det israelske flyselskapet El Al i �9�8, svarer Israel eksempelvis med en kommando-
aksjon mot flyplassen i Beirut i romjula. �3 sivile arabiske fly blir sprengt. Det er ikke siste 
gang Israel rammer sivile mål i Libanon.

Palestinske raketter fra Libanon inn i Israel blir en hyppig foreteelse. Israelske hevn-
aksjoner likeledes – mot mål i Sør-Libanon og Beirut. Israelsk beskytning og bombing av 
landsbyer i Sør-Libanon fører til betydelige ødeleggelser, og til at mange tusen flykter. Fra sine 
baser nær grensa avfyrer PLO sine raketter. Angrepene er ingen vesentlig trussel mot Israel, 
og de som kommer over grensa forvolder sjelden alvorlig skade. Men de er en trussel, særlig 
for sivilbefolkningen i Nord-Israel. Og sett med israelske øyne er de en provokasjon. Samt et 
påskudd for å slå tilbake. PLOs militære tilstedeværelse og aktivitet i Sør-Libanon er den 
direkte foranledning til Israels invasjon i �978 – og i �982.  

Konflikt i Jordan

PLO styrker sin organisasjon – og sine militære styrker – mot slutten av �9�0-tallet. Jordan, 
med sin lange grense mot det okkuperte Palestina, er den fremste frontlinjestaten. Det er i 
Amman at Fatah oppretter sitt hovedkvarter. Det er her Fatah alene har ca. 20.000 soldater i 
�970. Kong Hussein støtter motstandskampen, men må redusere PLOs innflytelse. Han gjør 
det klart at fedayeen-virksomheten skal begrenses til Jordan-dalen. 

Palestinerne tar seg til rette i Jordan, slik de snart skal gjøre i Libanon – og jordanernes 
tålmodighet blir satt på stadige prøver. Samtidig som jordanske enheter støtter fedayeen ved 
frontlinjen, støter de også sammen med palestinske styrker. Når Folkefronten for Palestinas 
frigjøring (PFLP) sprenger tre kaprede fly i den jordanske ørkenen, �2. september �970, er 
Husseins beger fullt. Han setter sine beduinenheter inn mot palestinerne – mens PLO får 
støtte av enheter fra den regulære palestinske armé, Palestine Liberation Army (PLA), i Syria. 
Kongen, selv pilot, sender flyvåpenet på vingene. Ca. 4000 mister livet i kampene denne svarte 
september – snart et begrep i den palestinske frigjøringskampen. Våren �97� er jordanerne 
igjen på offensiven, og Arafat må søke tilflukt i Syria. PLOs militære nærvær i Jordan er slutt. 
Palestinerne må finne seg et nytt baseområde. Libanon står for tur.

Krig i Libanon

Nederlaget i Jordan er et bittert tapt for PLO, som lever lengte som et sår i palestinsk historie. 
Det har også praktiske konsekvenser. Yassir Arafat må relokalisere både sitt hovedkvarter og 
sine styrker. Syria er lite attraktivt. Med Hafez al-Assad ved makten er det liten grunn til å tro 
at PLO skal få en frihet som i Jordan. Arafat har reelt sett ikke noe valg. Det har heller ikke 
Libanon. Libanon er et ideelt vertsland for palestinerne – for deres fortsatte kamp mot Israel. 
Libanon og libaneserne har lite å si.

n  PLO lider ikke bare nederlag  
i Jordan. Palestinske styrker, godt 
støttet av jordanske, feirer en av sine 
første og største seire over IDF her,  
når et israelsk brigadeangrep mot 
palestinske posisjoner i Al Karamah,  
i mars 1968, slås tilbake. n  
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I �972 etablerer PLO sitt nye hovedkvarter i Fakhani-distriktet i Beirut. Snart skal det bli 
kjent som Fakhani-republikken. Det er ingen tvil om hvem som der har makten. Lenger sør 
blir Fatah-land til. Heller ikke der har libaneserne kontroll over sitt eget land. Blant en kvart 
million palestinske flyktninger finner Arafat mange sympatisører i Libanon; i flyktning-
leirene har PLO allerede vervet mange rekrutter. En del av dem er for lengst på plass ved 
fronten i Sør-Libanon. Mange har alt vært i aksjon.

Snart skal de få israelske invasjonsstyrker å bryne seg på. Og norske FN-soldater.

u  Mer om palestinernes rolle i 
Libanons borgerkrig, side xx



37

:0� bakgrunnen: Libanon

Lille Libanon

Libanon synes knapt på verdenskartet. Et kart over verdens kriger og 
konflikter vil drukne Libanon i piler og stjerner. Libanon er bare ett av 
mange land i det urolige Midtøsten – og ett av de minste. Men det har 
gjort mye av seg opp gjennom historien. Og ikke bare som krigsskue
plass.

Libanon er på størrelse med Buskerud fylke, med et innbyggertall på vel tre millioner. 
Halvparten av dem bor i hovedstaden Beirut. Men hvor mange som bor i Libanon – og hvor 
mange libanesere som finnes rundt om i verden – er ukjent. Pålitelig statistikk er mangelvare 
i dette landet. Libaneserne har reist vidt – også i nyere tid. Mange har slått seg ned som 
handelsmenn i Vest-Afrika, enda flere emigrerte til Sør-Amerika; til den virkelig store utvand-
ringen fant sted under krigen på �980-tallet.

ØST OG VEST

Libanon er et veikryss. I Libanon møttes handelskaravaner mellom Arabia og Europa, mel-
lom Europa og Asia. Gjennom Libanon dro europeiske korsfarere på sin vei til Det hellige 
land. Det bærer mange borger fortsatt vitne om. Korsfarerne skulle frigjøre Jerusalem. Et 
tusenår senere setter de palestinske frigjøringssoldatene seg fore å gjøre det samme. Også de 
på krigstokt gjennom Libanon. Landet som har sett handel og velstand, krig og elendighet, 
invasjon og okkupasjon – gjennom flere tusen år.

Før statsoppløsningen på �970-tallet var Libanon – og Beirut i særdeleshet – noe ganske 
annet enn landet i nyere tid forbindes med. Midt på �9�0-tallet omtaler Sports Illustrated, 
Reader’s Digest og andre publikasjoner Beirut som den nye stjerne på Middelhavets turisme-
himmel. Libanon: Midtøstens Sveits; Beirut: Midtøstens Paris. 

Beirut er ennå på mange måter den viktigste hovedstad i araberverdenen; ikke politisk, 
men kulturelt og finansielt. Her er ikke bare flere restauranter pr. innbygger enn i Paris, flere 
banker enn i Bern; Beirut er også et sentrum for arabiske intellektuelle. Her er et av regionens 
beste universitet, og her er et mangfold av politiske organisasjoner, frie fagforeninger og par-
tier av de fleste avskygninger. Beirut, i skjæringspunktet mellom Orienten og Europa, er også 
et senter for forretningsfolk, korrespondenter og diplomater. Og agenter. Det sagnomsuste 
Hotell St. Georges er ett av stedene sosietet og spioner menger seg. Med sin beliggenhet like 
ved den senere grønne linje er hotellets skjebne imidlertid beseglet når de såkalte urolighetene 
kommer. Som resten av strøket blir det ærverdige St. Georges rasert under borgerkrigen.  
Under «urolighetene». 

Libanon før «urolighetene» – før krigen og råskapen, destruksjonen og desillusjonen – er et 
særsyn i den arabiske verden: En liberal stat med et fritt politisk liv og en åpen økonomi til-
trekker seg besøkende fra store deler av kloden. Beiruts dekadente livsstil og flotte beliggenhet 

Libanisering i Levanten Libanon er 
en del av Levanten; området innerst i 
Middelhavet – på den asiatiske siden 
av havet. Dette er den nære orienten  
– en forpost mot Østen, men med 
ansiktet vendt mot Vesten. 

Øst og Vest: kristendom og islam; 
arabisk og europeisk. Det blir dynamikk 
av en slik blanding som her finnes;  
det blir kreativitet og utvikling – og 
konflikt. På 1970-tallet blir Libanon 
synonymt med statsoppløsning og 
kaos. Den renommerte franske ordboka 
Larousse tar sågar inn «libanisering» 
som eget begrep – egnet til å erstatte 
«balkanisering»; mao. oppløsning og 
oppstykking.
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ved Middelhavet virker som en magnet på europeiske finansfolk så vel som rike arabere. Begge, 
og ikke minst de siste, tilbringer gjerne tid både på det berømte Casino du Liban og de mange 
nattklubbene – samt de velfylte butikkene. 

Dette er Beirut. Til krigen kommer. Og, som den libanesiske sosiologiprofessor Samir 
Khalaf treffende betegner utviklingen: Mens Beirut ennå er en playground – før det blir en 
battleground.8 Libanon er araberverdenens ansikt mot Vesten; Beirut dens kosmopolitiske 
hjerte. Men Libanon er så mangt. Avstanden mellom by og land er enorm; ikke geografisk, 
men kulturelt og – særlig – økonomisk. Landsbygda, i sør så vel som i nord, preges av konserva-
tivisme og underutvikling. Rikdommen i Beirut er uendelig fjernt fra fattigdommen i Sør-
Libanon; det er som to land, to verdener. Men Libanon har alltid vært, og er fortsatt, et land 
med tradisjon. Med verdighet.

GAMMEL HISTORIE – UNG STAT

Fønikerne var et vidgjetent handelsfolk. Deres land Fønikia var dels identisk med dagens 
Libanon. Allerede i det tredje årtusen før vår tidsregning var Tyr og Saida, samt Byblos lenger 
nord, ledende handelssentra i Levanten, slik Libanon har vært det fremste senter for finans og 
handel i Midtøsten. Libanons berømte sedertre – nasjonalsymbolet som dekorerer flagget – 
var en av fønikernes høyt verdsatte handelsvarer. Egypts faraoer sto på kundelisten; Israels 
kong Salomo likeså. Sistnevnte bygde sitt sagnomsuste tempel i Jerusalem med sedertre fra 
Libanon. 

Handelsstedene var til tider selvstendige bystater underlagt fremmed styre: egyptisk, 
assyrisk, persisk, makedonsk, romersk, tyrkisk. Romerne styrte Libanon som en del av Syria 
– som franskmennene i nyere tid. På 500-tallet slo kristne seg ned i Libanon-fjellene, og er 
blitt der. I ��3–�4 ble Libanon invadert av persiske styrker, og var så svekket at det nærmest lå 
åpent for den arabiske invasjon og erobring, �37–�4. Dermed kom muslimene til Libanon – og 
har blitt der. Styrt fra Damaskus, Bagdad og Kairo opplevde Libanon så flere hundreår med 
fred. Til de tyrkiske seldsjukkene inntok landet på �000-tallet – og til de europeiske kors-
farerne ankom, for så å bli drevet ut igjen. Libanon ble en slagmark for fremmede makter.  
En skjebne som skal gjenta seg.

Fra Tripoli falt i ��09, ble den kristne innflytelsen svekket, og med den mamelukkiske 
erobringen i �29� var korsfarertida definitivt over. Fram til Libanon ble innlemmet i det ot-
tomanske (tyrkiske) riket i �5��, ble landet styrt av de egyptiske mamelukksultaner, mens 
maronittene styrte seg selv. Store deler av Libanon hadde utstrakt selvstyre også i den otto-
manske perioden, bl.a. druserne – som etablerte et solid fotfeste i Sør-Libanon på �200-tallet. 
En av de mektigste druserklanene, huset Ma’an, nådde sitt høydepunkt tidlig på ��00-tallet. 
Under ledelse av Fakhr al-Din II tok den kontroll over hele Libanon og deler av Palestina;  
på det meste helt til Egypt. Al-Din spilte på intriger, bestikkelser og utenlandske allianser – 
slik andre har gjort det i Libanon siden. Under ham ble også kristne bønder oppmuntret til å 
slå seg ned i Sør-Libanon. 

Fakhr al-Din ble henrettet i Konstantinopel i ��35, og Libanon igjen styrt direkte derfra. 
I �8�0 ble et invasjonsforsøk fra de arabiske wahabiene slått tilbake, men den berømte  
Muhammed Ali Pasha av Egypt satte seg fast i Syria, da hans styrker invaderte i �83�. I �842 
ble direkte ottomansk styre innført på ny, og det vokste fram dyp mistro mellom drusere og 

Åpne grenser Før krigen var det  
ingen stengt grense ved Rosh Hanikra. 

Det var fritt for reisende. Allerede  
var Beirut et yndet reisemål  

– også for palestinske jøder! 

Ezer Weizman, senere sjef for  
det israelske flyvåpenet og Israels 

president, forteller i sin selvbiografi om 
barndommen i Haifa før den annen 

verdenskrig: «Noen lørdagsmorgener 
fant far ut at han kjedet seg. Han ville 

få alle opp, og før vi visste ordet av  
det var vi i bilen, på vei til Beirut.  

Innen halvannen time, noen ganger to, 
kilte aromaen fra Beiruts inviterende 

matretter neseborene våre.  
Vi var vante reisende i en verden med 

åpne grenser, ennå ikke lukket av 
arabisk-jødisk hat.»9 Så lenge det varer. 

I 1948 er det slutt. Israel blir til, 
grensen stenges. Den 106 kilometer 

lange turen fra grensa til Beirut – med 
bil eller tog – er ikke lenger mulig. 

Heller ikke snarturen på 24 kilometer 
opp til fønikerbyen Tyr. Når trafikken 
fra Israel til Libanon kommer i gang 

igjen, er det med stridsvogner, 
marinefartøyer og kamphelikoptre. 
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maronitter – som tyrkerne nørte opp under for bedre å kontrollere Libanon. Som så mange 
har gjort siden. I �858 gjorde maronittiske småbønder opprør mot sitt eget aristokrati; nøyak-
tig hundre år før det moderne Libanons første borgerkrig. Druserne fryktet et tilsvarende 
opprør fra kristne under deres herredømme, og aksjonerte i �8�0 mot maronittene i Shouf- og 
Matn-områdene. Krigen var brutal. I Hashbaya sto de kristne mot drusernes angrep, men da 
de søkte tilflukt i den ottomanske garnisonen ble de avvæpnet, overgitt til druserne – og 
drept. Ingen nåde – da heller. Sommeren �8�0 var det knapt kristne igjen sør for aksen  
Beirut–Damaskus; de var fordrevet – eller drept. Drusernes kampanje kostet om lag �5.000 
kristne livet. Noe som så visst ikke var glemt da de to gruppene tørnet sammen igjen under 
borgerkrigen i �975! 

Sammenstøtene førte til den første direkte utenlandske intervensjon i Libanon – også det 
en historisk forløper for hva som skal komme et hundreår senere: Frankrike så på seg selv som 
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beskytter av de kristne i Levanten – og ��. august �8�0 ankret franske krigsskip opp på Beirut 
havn. Franskmennene framtvang at Libanon-fjellene ble en selvstyrt provins i det ottomanske 
riket – under ledelse av en kristen guvernør utpekt av sultanen, godkjent av stormaktene. Selv-
styret endte med den ottomanske invasjonen av Libanon-fjellene under den første verdenskrig, 
i �9�5. Maronittene arbeidet da for en selvstendig libanesisk stat i området, for det som skulle 
bli Libanon. Arabiske nasjonalister argumenterte derimot for et forent Libanon og Syria – et 
Stor-Syria fra Middelhavet i vest til den syriske ørken i øst. Forholdet til Syria – og Syrias 
forhold til Libanon – har senere vært et hovedtema i libanesisk politikk. Og libanesisk krig.

Første verdenskrig endte med det ottomanske rikets fall. Konsekvensene for Midtøsten 
var utstrakte, og flere av dagens stater er en direkte eller indirekte følge av oppgjøret etter 
krigen – herunder Irak og Jordan, samt Libanon. Ved krigens slutt i �9�8 var kysten av dagens 
Libanon okkupert av britiske og franske tropper, og på fredskonferansen i San Remo i �920 
ble Libanon et fransk mandatområde. Storbritannia fikk oppgaven med å styre Palestina og 
Irak. Dette var i tråd med Sykes–Picot-avtalen fra �9��, som delte regionen inn i franske og 
britiske interessesfærer. Britene evakuerte sine tropper, og Frankrike tok kontrollen. I �920 
opprettet Frankrike Stor-Libanon – Le Grand Liban – bestående av dagens Libanon og Syria. 

Den selvstendige republikken Libanon ble formelt utropt 23. mai �92�, men Frankrike 
beholdt den reelle makten. Full selvstendighet ble lovet i �93�, tidfestet til �939. Da andre 
verdenskrig brøt ut var Libanon fortsatt ikke en suveren stat – og landet skulle igjen bli 
krigsskueplass for utenlandske styrker. Den franske administrasjonen i Libanon og Syria 
sluttet seg til Vichy-Frankrike. Sommeren �94� ble de to landene erobret av britiske og frie 
franske styrker, støttet av allierte i Sør-Libanon – deriblant sionister fra Palestina – og øverst-
kommanderende for de frie franske styrker i Midtøsten, general Georges Catroux, prokla-
merte Libanons selvstendighet. Valg ble holdt i �943, hvorpå regjeringen utarbeidet Nasjonal-
pakten – det kontroversielle styringsgrunnlaget for det moderne Libanon. Fortsatt var ikke 
libaneserne herre i eget hus. Samme år arresterte franskmennene presidenten og opphevet 
grunnloven – til Frankrike, under internasjonalt press – påfølgende år begynte å overføre 
makten til libanesiske myndigheter

I �945 blir Troupes spéciales, libanesiske styrker under fransk kommando, overført til 
Libanon; året etter trekkes de siste franske styrker ut av landet – for denne gang. Omsider er 
Libanon selvstendig. Og allerede to år senere kaster Libanon seg ut i sin første krig som selv-
stendig stat – mot en annen nyopprettet stat: Israel. Det er starten på en lang konflikt – og 
store ødeleggelser. 

RELIGION OG POLITIKK

Religion står sterkt i det libanesiske samfunn. Libaneserne elsker politikk – og er ofte dypt 
religiøse. Blandingen har vist seg farlig. 

Libanon er grovt sett halvt kristent og halv muslimsk, men har etter hvert fått et klart 
muslimsk flertall. Men det er mer komplisert enn som så. Muslimene består av to hovedret-
ninger: shiiaer og sunnier. Druserne er en egen religiøs og kulturell gruppe, beslektet med 
islam. Alawittene er annen, liten, gruppe. I fravær av folketellinger og pålitelig statistikk vites 
ikke hvor mange som tilhører hvilke grupper. Maronittene er den største kristne gruppen; en 
romerskkatolsk sekt med lang historie i Libanon. Dernest kommer bl.a. gresk-ortodokse, 

n Druserne er en betydelig gruppe  
i deler av Sør-Libanon og Shouf. Ved 

siden av Libanon, finnes flest drusere i 
Israel, samt i Syria, Tyrkia og Jordan; 

totalt ca. en million i hele verden. 
Drusere i Israel er gjerne arabisk-

talende, men israelske statsborgere 
som avtjener verneplikt i IDF. n



Libanons nyere konflikthistorie

Etter å ha deltatt i den første arabiskisraelske krigen i 1948, holder Libanon seg 

unna de andre. Men slipper ikke unna konfrontasjon og krig med Israel – når Israel 

invaderer i 1978 og 1982.

1950-tallet

Libanon holder seg unna den arabisk-israelske krigen i �95�, men unngår ikke nasjonal poli-
tisk strid. Sosial misnøye fører til opptøyer – borgerkrig – i �958. De starter i Tripoli, og sprer 
seg til Beirut, Saida og Tyr. Regjeringen beskylder Den forente arabiske republikk (unionen 
mellom Egypt og Syria) for å stå bak, og FN setter inn United Nations Observation Group in 
Lebanon (UNOGIL). Camille Chamoun ber også USA om hjelp, og rundt �0.000 amerikanske 
soldater sendes til Beirut. 

1960-tallet

Den sosiale og politiske uroen fortsetter på �9�0-tallet, og nyttårsaften �9�� slås et kuppforsøk 
ned, iscenesatt av syrisk-vennlige elementer. Libanon deltar ikke i den arabisk-israelske krigen 
i �9�7. Likevel blir landet dratt inn i ny krig: Den palestinske frigjøringsbevegelsen etablerer 
seg, og retter sine angrep mot mål i Israel – fra posisjoner i Sør-Libanon. Det fører til israelske 
represalier – og sammenstøt mellom palestinsk gerilja og libanesiske regjeringsstyrker. 

1970-tallet

Libanon holder seg unna også den arabisk-israelske krigen i �973. To år senere får landet sin 
egen krig: borgerkrigen �975–7�. I hele første halvdel av 70-tallet er det kamper mellom milits-
grupper i Beirut og Sør-Libanon, og Israel står bak en rekke aksjoner. PLO blir etter hvert 
trukket inn i krigen – hvilket fører til at Syria intervenerer i �97�. I mars �978 invaderer Israel, 
og FN-styrken United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) etableres. 

1980-tallet

Israel invaderer igjen i juni �982 – og går helt til Beirut. Det fører til kamper med palestinske 
styrker og libanesiske venstremilits, og til direkte konfrontasjon med Syria. PLO blir tvunget 
til å evakuere Beirut. Israel trekker seg offisielt ut i �985, men beholder en sikkerhetssone i sør 
– der IDF og SLA møtes av en libanesisk motstandsbevegelse. Muslimer slåss mot muslimer, 
kristne mot kristne. Syria rykker inn i Beirut. Ikke før er borgerkrigen offisielt slutt, i �989, før 
en ny bryter ut. 

1990-tallet

Krigen fortsetter i �990, når forsvarssjef Michel Aouns styrker kjemper med Lebanese Forces-
militsen om kontrollen over kristne områder i og ved Beirut. Aoun slås av en syrisk offensiv; 
regjeringshæren overtar kontrollen med stadig større deler av landet. Beirut blir gjenforent – 
og borgerkrigen avsluttes. Leb Army utgrupperer i sør, men IDF og SLA har fortsatt kontrollen 
ved grensa. Motstandsbevegelsen fortsetter kampen til 2000, når Israel hastig trekker seg helt 
ut av Libanon. 

Mer utførlig omtale av Libanons 
nyere konflikthistorie; side xx–xx.
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gresk-katolske og armensk-ortodokse. Befolkningen er delt inn i �8 konfesjonelle grupper – 
religionssamfunn. Det var denne inndelingen som lå til grunn for Nasjonalpakten, og som er 
forblitt en viktig del av maktbalansen i landet. I henhold til denne skulle de kristne ha et 
flertall i nasjonalforsamlingen i forholdet �:5 til muslimene, og det var definert hvor mange 
representanter de ulike gruppene skulle ha, og hvilke posisjoner som tilhørte hvem. F.eks. at 
presidenten skal være maronitt, statsministeren sunni og parlamentspresidenten shiia. Med 
Taif-avtalen fra �989 er dette noe endret, til forholdsvis lik posisjon for kristne og muslimer.

Med bakgrunn i en slik ordning ble det politiske liv nødvendigvis knyttet til det religiøse, 
selv om libanesisk politikk også har dreid seg om ideologi – og om Palestina-spørsmålet. 
Libanesisk politikk har mange aktører, av de fleste avskygninger, hvorav flere er forholdsvis 
ekstreme. Libanons inndeling i religiøse grupper gir også utslag i partifloraen. Selv om få 
partier er religiøst fundert, har de gjerne utspring og forankring i konfesjonelle miljøer – og 
ofte i klaner, ledet av et tradisjonelt klanoverhode – en zaim. Druserne slutter således i ut-
strakt grad opp om Progressive Socialist Party (PSP) – som er mer drusisk enn sosialistisk, 
ledet av drusernes zaim Walid Jumblatt. En annen av de mest markante klanledere, maroni-
ttenes zaim Pierre Gemayel, grunnla i �93� falangistpartiet Kataeb, som samler flest kristne 
stemmer. Amal og Hezballah har klar appell til shiiaer, og neppe så mange andre, mens sun-
nier bl.a. slutter opp om Popular Nasserite Organization.

Et særtrekk med libanesisk politikk fra �970-tallet til tidlig på 90-tallet, er også at de fleste 
partier har en væpnet gren – en milits. Samtidig som det kunne se ut til å være mer enn én 
milits uten noe parti bak seg!

KUNST OG KULTUR

Arkeologiske minnesmerker rundt om i hele landet vitner om flere tusen års kulturelt liv i 
Libanon. Fra neolittisk tid og bronsealder, fra kristne og muslimske perioder – til våre dager. 
Om ikke akkurat arkeologiske, og ikke nettopp kunst, så er også de gjenværende ruiner fra 
70- og 80-tallets kriger en form for minnesmerker. I det renoverte og gjenoppbygde Beirut 
står fortsatt noen istykkerskutte bygninger fra den grønne linje igjen. Som en påminnelse.  
Til skrekk og advarsel.

Libanon er en ung stat, og libanesisk kultur bygger på arven fra en broket historie med 
mangslungen innflytelse: gresk og romersk, bysantinsk og ottomansk, arabisk og europeisk. 
Libanon er et arabisk land, og arabisk kultur gjør seg sterkt gjeldende, enten det er innen 
musikk eller mat. Men den europeiske innflytelsen er også sterk. Under det franske styret, og 
også lenge etter det, har fransk påvirkning vært betydelig, særlig blant den kristne middel- og 
overklassen. 

Også den kulturelle aktivitet og status er blitt et offer for krigen. Men litteraturen over-
lever – og får ny inspirasjon. Den i vår del av verden trolig best kjente libanesiske forfatter er 
av eldre dato: lyrikeren Khalil Gibran har med sitt verk Profeten fått en renessanse. Tawfiq 
Yusuf Awwad godt kjent gjennom oversettelser av sine romaner, bl.a. fra Death in Beirut – en 
beretning om radikalisering og opprør, som var et godt varsel om hva som ventet, da den først 
ble utgitt i �972. Flere forfattere tar utgangspunkt i krigen; blant dem Hoda Barakat i The 
Stone of Laughter og Jean Said Makdisi i Beirut Fragments. Fra �980-tallet har Hanan al-
Shaykh framstått som en ledende libanesisk forfatter, med beretninger både fra Libanon og 
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London; bl.a. Beirut Blues, The Story of Zahra og Only in London. Amin Maalouf har bl.a. tatt 
opp korsfarertida i Korstogene sett fra arabernes side. Ikke overraskende er flere action-
romaner lagt til Libanon. Geoffrey Archers Døden fra Libanon er ikke blant de dårligste – og 
mulig å kjenne seg igjen i. Det er det også når den svenske forfatteren Ralph Herrmanns leg-
ger en del av handlingen i sin thriller Och solen gick ned över profeterna til Libanon – og lar 
hovedpersonen besøke Norbatt. Svein-Arne Laukli har selv UNIFIL-erfaring, men hans 
spenningsroman Tur-retur Libanon er vesentlig lagt til Beirut. Som selvsagt også besøkes av 
007 James Bond – i The Man with the Golden Gun. Og William Shakespeares Pericles er jo 
prins av Tyr!

ØKONOMI OG UTVIKLING

Libanon er fra oldtiden et handelssentrum. Til borgerkrigen er Beirut et ledende finanssenter. 
Stadig økende arabiske oljeinntekter finner veien ut i verden via banker og handelshus i Liba-
non. Også dette går tapt. Særlig etter beleiringen av Beirut i �982 gir en rekke banker og 
utenlandske foretak opp – og flytter; mange til Kypros. Turistene uteblir – naturlig nok. Flere 
hundre tusen libanesere drives på flukt. Mange forlater landsbyene sine for godt og slår seg 
ned under kummerlige kår i byene, flest i Beirut. De som kan, flytter fra landet. Mye av infra-
strukturen ødelegges; industri og jordbruk rammes, og grunnleggende sosiale tjenester blir 
enda dårligere enn de var. 

Sør-Libanon har aldri hatt mye industri, med unntak av de større byene. Landets industri 
har særlig vært konsentrert om Beirut og Tripoli, med småindustri andre steder. Mye av den 
blir fysisk ødelagt av borgerkrigen; og flere etter det igjen. Også de to oljeledningene, hhv. fra 
Irak og Saudi-Arabia, til raffineriene i Tripoli og zahrani, blir flere ganger ødelagt; raffine-
riene likeså. En gang var de blant verdens viktigste oljeledninger og av stor verdi for libanesisk 
økonomi.

Libanon har ingen naturressurser av betydning – og ingen olje. Skogene er for lengst tømt 
for verdier, og fiskeriet i Middelhavet er ikke spesielt rikt. Jordbruket har derimot rimelig 
gode forutsetninger, selv om bare rundt en firedel av arealet er dyrket. Særlig er forholdene 
langs kysten og i Bekaa gode. Der dyrkes korn, frukt og grønnsaker – og til innpå �990-tallet 
mye hamp og opiumvalmuer. Illegalt, men åpent – som så mye i Libanon på denne tida. Legal 
er derimot vinproduksjonen, bl.a. fra utmerkede vinhus som Chateau Ksara, Chateau Kefraya 
og Chateau Musar. Ved kysten dyrkes mest sitrusfrukter og bananer; lenger inn i landet – i de 
tørre områdene – dominerer olivenproduksjonen.

Krigen fører til enorme materielle ødeleggelser. Overslag over skadene bare fra den israel-
ske bombingen sommeren �982 ble beregnet til USD �,9 milliarder. Totalt er det anslått at 
krigen har ført til materiell ødeleggelse til en verdi av minst USD 25 milliarder. Regjeringens 
gjenreisingsplan for perioden �997–200� var på fem milliarder dollar, men det viste seg van-
skelig å skaffe kapitalen. Fortsatt usikkerhet – særlig knyttet til Israels okkupasjon og mulige 
aksjoner – bød ikke på det mest attraktive investeringsklima.�0 Heller ikke Golf-krigen i �99� 
gjorde det lettere å hente hjelp fra de oljerike araberstatene; der gikk pengene med til egen 
gjenreising – og til å betale for krigsinnsatsen. Samt til ny opprustning.

 

n  FN-soldatene visste å utnytte 
tilbudet om billige, piratkopierte 
musikk-kassetter og CDer. Bare få 
benyttet anledningen til å bli kjent  
med libanesisk musikk – og med 
sangerdronningen selv: Fairouz.  
Med bl.a. hyllesten til hjemland, 
Bhibbak ya Lubnan – Jeg elsker deg, 
Libanon. n  
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Regional kasteball

Libanon er et lite land, en liten aktør i Midtøstenkonflikten. Verken 
politisk eller militært spiller Libanon stor betydning. Men Libanon er et 
naboland til Israel – til Palestina. Det er en frontlinjestat for PLO og de 
arabiske stater. Som sådan trekkes Libanon inn i konflikten. Men enda 
viktigere: Midtøstenkonflikten trekkes inn i Libanon. 

Midtøsten-konflikten – Palestina-spørsmålet – er bakgrunnen for Israels krig i Libanon, og 
den direkte foranledning for UNIFILs etablering. Palestinernes tilstedeværelse i Libanon er 
også en hovedårsak til landets interne stridigheter – til den libanesiske borgerkrigen. PLO og 
Yassir Arafat blir derved tillagt betydelig skyld for Libanons elendighet og ødeleggelse. Den 
må han dele med Ariel Sharon og andre israelske generaler og politikere, samt en mindre 
synlig bakspiller: President Hafez al-Assad i Syria, som trakk i de fleste tråder i Libanon. Selv 
om landets egne klanhøvdinger og militsledere definitivt er med på både å framtvinge og føre 
krigen, er Libanon en kasteball i en særs turbulent region – hvor også stormaktene har inte-
resser å ivareta.

LIBANON I REGIONEN

Libanon har i utgangspunktet intet uoppgjort med Israel, og ingen interesse av å delta i de 
militære konfrontasjonene mellom de arabiske stater og den sionistiske nabostaten – men blir 
trukket inn i den betente konflikten. 

Alle synes å ha en agenda, et ærend, i Libanon – og de trenger lokale alliansepartnere. 
Derfor er det aldri noe problem – for nær sagt hvilken som helst gruppering – å skaffe seg 
våpen. Hit strømmer lett og tung utrustning fra øst og vest, gjennom offisielle så vel som 
høyst uoffisielle kanaler. Fra Sovjetunionen og Østblokken, fra USA og Frankrike, fra Israel 
og Syria, fra Iran og Libya.

Supermaktene har selvsagt et våkent blikk på hva som skjer i Libanon. Ikke fordi Libanon 
er av avgjørende strategisk betydning; ingen av dem etablerer da heller baser der – mer fordi 
andre aktører i regionen spiller sitt spill i landet. Framfor alt Israel og Syria, Egypt og Jordan. 
Syria er Sovjetunionens nærmeste allierte i regionen på slutten av 70-tallet, og Moskva holder 
et vaktsomt øye med, men passiv politikk over Libanon. USA er langt mer aktiv. Israel er en 
av USAs aller fremste strategiske allierte, og et hovedanliggende for amerikanerne i Midtøsten 
er å bidra til Israels sikkerhet. 

I arabiske øyne er Anwar al-Sadats reise til Jerusalem i november �977 uhørt. Det er fort-
satt et år til Sadat skal forhandle med Menachem Begin i Camp David. Som forsvarsminister 
Ezer Weizman skriver på en lapp til Moshe Dayan, mens Sadat taler til Knesset om fred: «Vi 
må forberede oss på krig».�� Og Weizman skal gå til krig – allerede om fire måneder. Men ikke 
mot Egypt. Mot PLO – i Libanon.

LIBANON OG PLO

En stor palestinsk flyktningbefolkning har tilhold i Libanon fra �948. Libanon tar imot flykt-
ningene, men innrømmer dem ingen borgerrettigheter. Årsaken er todelt: Dels er den ved-
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tatte arabiske politikk at palestinerne skal hjem til Palestina; dels er det uttrykk for frykt fra 
de kristne libaneserne. De fleste palestinere er muslimer, og de vil forrykke balansen mellom 
folkegruppene i Libanon, om de ble integrert. 

PLO etablerer seg

Den framvoksende palestinske frigjøringsbevegelsen slår seg ned i Libanon fra midten av �0-
tallet. Det skjer til tross for at araberstatene, når de etablerer PLO i �9�4, beslutter at det ikke 
skal opprettes baser der. I �9�9 tvinger de samme statene Libanon til å inngå en skjebnesvan-
ger pakt med PLO: Med Kairo-avtalen kan den nye PLO-lederen Yassir Arafat hevde sin rett 
til å etablere baser i Sør-Libanon. Baser som et tiår senere skal gi Israel grunn til å invadere 
Libanon. I �97� kommer PLO til Libanon med full tyngde. Jordan kaster ut ledelsen og gerilja-
soldatene. Når verken Egypt og Syria vil ta imot dem, står bare ett land med grense til Israel 
igjen: Libanon. Heller ikke Libanon står med favnen åpen for PLO, men libaneserne har ikke 
store valget. Med Kairo-avtalen har de gitt PLO lillefingeren. Som professor Farid el Khazen 
ved American University of Beirut (AUB) slår fast: PLO satt fast i Libanon. Libanon, på sin 
side, satt der med PLO.�2 

Libanon må avfinne seg med at Arafat og hans våpendragere slår seg til. Også i Vest-Beirut, 
hvor kommandosentral og hovedkvarter etableres i Fakhani-distriktet, og i Sør-Libanon, 
hvor en rekke baser etableres. I Arkoub-regionen – området vest for Hermon-massivet, ned 
mot det kommende Norbatt AO – blir Fatah-land til. Her tar Arafats parti Fatah og andre 
palestinske grupper seg til rette, med betydelig arroganse og atskillig aggressivitet. Ikke bare 
krenker PLO-soldatene libanesisk suverenitet, framholder Saïd K. Aburish i boka Arafat – 
From Defender to Dictator; «they behaved like urban gangsters or armed Mexican bandidos.» 
Og Arafat gjør ingen ting for å stoppe dem.�3 

PLO i Sør-Libanon

PLO setter seg fast i store områder i Sør-Libanon, fra flyktningleirene ved Tyr og Saida i vest, 
til byene Nabatiyeh og Hashbaya i øst. Jordan-elva er ikke lenger referansen, det er Litani: 
UNIFILs framtidige nordgrense. Det er fra Fatah-land her at PLO på 70-tallet trapper opp 
frigjøringskrigen mot Israel. Det er landsbyene her som får smake de israelske gjengjeldelses-
aksjonene. Det er ikke palestinerne som legger store deler av Sør-Libanon øde – det er israe-
lerne. Men det er PLO som med sitt nærvær bringer IDF til Sør-Libanon. Det skal i dramatisk 
grad endre libanesisk politikk, samfunnsliv og historie. Og bidra til et betydelig kapitel i 
norsk militær historie.Allerede i �9�5 finner Fatahs første, spede militære aksjoner fra Liba-
non sted. Da har den libanesiske etterretning, Deuxiéme Bureau, året før avverget en første 
infiltrasjon av Israel. Men palestinerne blir snart for sterke. I �9�� oppretter PLO sin første 
regionale kommando i flyktningleiren Tell al-zaatar. Året etter åpner de første treningslei-
rene, i Rashidiye i Tyr, Ein el-Hilweh i Saida samt Bourj el-Barajneh og Tell al-zaatar i Beirut. 
Fortsatt er PLOs militære aktivitet fra Libanon begrenset, men i �9�8 blir aksjonene mot 
Nord-Israel hyppigere. Ti år senere skal de framprovosere Operasjon Litani. 

Israelerne venter ikke til �978 med å slå tilbake. Allerede i �9�8 utfører IDF en oppsikts-
vekkende kommandoaksjon mot flyplassen i Beirut, som setter en kraftig støkk i den libane-
siske regjeringen – og i PLO. Fra �9�9 trapper begge parter opp sin aktivitet. Fatah sender 

Kairo-avtalen Libanon forsøker å  
stå imot det arabiske presset for å la 
PLO etablere baser. Det mislykkes.  
PLO har en avtalefestet rett til å være 
der – og slåss.

Yassir Arafat gjør det klart at verken 
PLO eller araberstatene vil akseptere 
at Libanon forholder seg nøytral til den 
palestinske kampen. Arafat krever at 
Libanon godkjenner at PLO bedriver 
militær virksomhet i landet. Den  
2. november 1969, etter påtrykk fra 
Egypt, undertegnes den såkalte Kairo-
avtalen av Libanons forsvarssjef, 
general Emile Bustani, og PLOs leder 
Yassir Arafat. Derved anerkjenner 
Libanon at PLO selv skal ha kontrollen 
over flyktningleirene – og enda 
viktigere: at PLO har rett til å 
opprettholde et militært nærvær i 
Libanon, med adgang ned til den 
israelske grensa. 
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forsterkninger til Arqoub, og Israel styrker sitt forsvar ved grensa – og oppfører grensegjerdet 
i �970. Fra mai samme år blir de israelske aksjonene inn i Libanon – og inne i Libanon – van-
lige. Om lag 30.000 sivile libanesere flykter fra grensetraktene. 

Libanesiske landsbyer ødelegges; sivile – uskyldige – libanesere lider. Den landsbyen som 
midt på 70-tallet får hardest medfart av Israel skal i �978 komme innenfor Norbatt AO: Kfar 
Chouba ligger tett ved grensa, og er inntatt av PLO. I �975 utsettes den for massive angrep fra 
Israel – og ødelegges. Innbyggerne er maktesløse; det samme er libanesiske myndigheter.  
De israelske represaliene, skriver professor Samir Khalaf i boka Civil and Uncivil Violence in 
Lebanon, «were always infinitely more savaging in their impact.»�4 Norske FN-soldater skal 
bli kjent med flere av de skamferte landsbyene, ikke minst Ebel es Saqi og Rashaya el 
Foukhar.

PLO ruster opp

PLO venter ikke til Kairo-avtalen inngås i �9�9 med å etablere seg militært i Libanon. Alle-
rede før dette anslår den libanesiske etterretningen at det er om lag 4000 palestinske soldater 
i Sør-Libanon.�5 Og allerede i �9�9 er det 33 væpnede konfrontasjoner mellom palestinsk 
gerilja og libanesiske sikkerhetsstryker.�� PLO har ikke vanskelig for å skaffe seg våpen, som 
kommer både fra Østblokken og arabiske stater. Etter hvert også fra den libanesiske hæren: 
Når den går i oppløsning under borgerkrigen i �975–7�, er PLO blant de mange som tømmer 
lagrene for ammunisjon og våpen, deriblant stridsvogner. 

Når Israel invaderer i �978, har palestinerne om lag 23.000 soldater i Libanon.�7 Ved den 
andre israelske invasjonen, i �982, står PLO enda sterkere. Dels ved flere tyngre våpen, mest 
gjennom bedre systemer. Våpen er kommet fra flere hold, bl.a. luftvern og artilleri fra Kina og 
Nord-Korea. Palestinerne kan også mønstre åtte artilleribataljoner og to rakettbataljoner, 
samt flere selvstendige batterier. Og de gjør seg klar til nye angrep – enten det er fra Israel, den 
libanesiske regjeringshæren eller annet hold. De fleste har noe uoppgjort med Yassir Arafat, 
også mange av hans egne allierte. Men et særlig vaktsomt øye rettes mot sør.

PLO vs. IDF

Opprinnelig er Israel mest opptatt av PLOs tilstedeværelse i Beirut. Det er herfra Arafat styrer 
sin bevegelse og leder sin kamp. Men etter hvert som PLO trapper opp sine militære aksjoner 
mot det nordlige Israel, blir søkelyset rettet mot Fatah-land. �2. mai �970 rykker Israel inn i 
Sør-Libanon, og støter sammen med både PLO og Lebanese Army.  Etter palestinske angrep 
mot Nord-Israel, går IDF i februar �972 på ny inn – den kraftigste aksjonen i Libanon til da. 
Som svar på nye fedayeen-angrep bombarderer Israel flere landsbyer, deriblant Hashbaya og 
Marjayoun. 

I München er det sommer-OL. For Israel blir den en tragedie. Elleve medlemmer av den 
israelske OL-troppen blir drept som følge av en brutal terroraksjon utført av den palestinske 
organisasjonen Svart september. Aksjonen gjør statsminister Golda Meir vred. Drapene skal 
hevnes. Sørlibaneserne går på ny usikre uker i møte. Områder både i Syria og Libanon blir 
bombet, mellom to og tre hundre drept. Slik IDF om noen år skal fornekte sin kontroll med 
SLA, fraskriver Fatah seg enhver kontroll med Svart september. Israelsk etterretning vet imid-
lertid bedre. 

u  Mer om israelske kommando-
aksjoner mot Libanon på web:  

www.mil.no/unifil
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I åra fram mot Operasjon Litani i �978 skal det komme atskillige israelske aksjoner over 
grensa. De er svar på PLOs opptrapping. Og PLO gir Israel mange påskudd. Tre kommando-
aksjoner mot sivile mål i Kiryat Shmona, Ma’alot og Nahariya våren �973 avføder massive 
israelske svar fra lufta. I likhet med palestinerne rammer også israelerne gjerne sivile mål. 
Herfra går det bare én vei i Sør-Libanon: Mot Operasjon Litani – mot full invasjon.

PLO vs. Leb Army

Som om ikke PLO har nok med Israel, tørner PLO sammen også med Leb Army. Sammenstøt 
som fortsetter også etter at Kairo-avtalen er inngått: I �97�–72 rapporteres 79 palestinske 
angrep på libanesiske militære installasjoner og personell. Dermed angriper PLO libanesiske 
mål hyppigere enn israelske; i samme periode rettes �4 rakettangrep mot Israel fra libanesisk 
territorium.�7 Når Den demokratiske fronten for Palestinas frigjøring (DFLP) kidnapper tre 
Leb Army-soldater i �973, renner begeret over, og regjeringshæren omringer palestinske flykt-
ningleire. Krigstilstand rår, og konflikten trappes ytterligere opp når flyvåpenet beskyter mål 
i Sabra og Shatila. Hæren står klar til å gå inn. President Suleiman Franjieh er bestemt på at en 
okkupasjonshær, dvs. PLO, ikke skal få frie hender i Libanon. Nå har de libanesiske regjerings-
styrkene overtaket, men får ikke gå videre. Som så ofte griper Syria inn og dikterer hva som 
skal skje. Det er skjebnesvangert for både libanesere og palestinere. 

Hevn i Lillehammer Hevnen etter 
München-massakren rammer ikke bare 
Midtøsten. Den når også helt til 
Lillehammer – men slår tilbake på 
Mossad.

Israelerne har fått tips om at  
Ali Hassan Salameh – Den røde 
prinsen – har søkt tilhold i Norge,  
og følger sporet til Lillehammer.  
Den 21. juli 1973 slår Mossad til – men 
likviderer feil mann, og marokkaneren 
Ahmed Bouchiki må uskyldig bøte med 
livet. Den oppsiktsvekkende aksjonen 
er i ettertid vurdert som det myte-
omspunne Mossads mest ødeleggende 
fiasko noen gang. I israelske etterret-
ningsmiljøer skal Lillehammer-aksjonen 
bli referert til som Leyl-ha-Mar: 
Bitterhetens natt. 

Ikke bare likvideres feil mann. 
Agentene blir tatt av norsk politi,  
de snakker – og de blir dømt.  
Om enn til milde straffer.

KAMPKLAR: Palestinsk gerilja etablerte seg i stort 
omfang i Sør-Libanon tidlig på 1970-tallet; her 
studeres geriljakrigføring i en treningsleir nær den 
libanesisk/israelske grense. 
Foto: Camera Press/Scanpix
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PLO i borgerkrigen

PLO er en maktfaktor i Libanon når borgerkrigen bryter ut i �975. Palestinerne har en militærmakt 
som overgår hva den libanesiske stat – og enhver annen politisk eller militær gruppering i landet – 
kan mønstre. PLO har nå et i hovedsak godt forhold til myndighetene, og ønsker ikke å involvere seg 
for sterkt i indrepolitiske forhold i Libanon. Men palestinerne trekkes inn. Det er delte meninger om 
hvor stor rolle det palestinske spørsmålet spilte i utbruddet av borgerkrigen, og hvor sterkt delaktig 
PLO var. Den israelske statsviteren Itamar Rabinovich ved Tel Aviv University, mener f.eks. at pal-
estinerne sto imot presset om å bli trukket inn helt til januar �97� – bl.a. som en lærdom etter hva 
som skjedde i Jordan fem år tidligere. PLO-ledelsen vil heller ikke gamble med den politiske fram-
gangen på den internasjonale arena. PLOs offisielle linje er derfor ikke-innblanding og meklerrolle.�8 
PLO blir likevel både indirekte og direkte en del av den libanesiske borgerkrigen – dens årsak og 
utgang. Konfrontasjonene mellom PLO og Leb Army i Sør-Libanon i �973 er et politisk vendepunkt. 
De fører til at kristne partier i nord begynner å skaffe seg tyngre våpen og organisere trening – i frykt 
for økt palestinsk innflytelse og i frustrasjon over den libanesiske hærens evneveikhet. Militser 
etableres også på den andre siden, men ingen av dem kommer opp mot PLO i militær styrke. Denne 
militariseringen av det libanesiske samfunnet er en av de viktigste forutsetningene for borgerkrigen, 
framholder den libanesiske statsviteren Farid el Khazen – og når den finner sted, skyldes det PLOs 
styrke og virksomhet. Men årsaken til at de libanesiske gruppene bevæpner seg er to vidt forskjellige: 
Noen gjør det for å forsvare seg mot PLO – andre for å støtte PLO.�8

LIBANON OG ISRAEL 

Etter Seksdagerskrigen oppsummerer Israels forsvarsminister Moshe Dayan at alle landets 
grenser er ideelle, med ett unntak: Libanon. Som ikke er rensket for palestinsk gerilja. Det er 
den nye oppgaven til IDF i nord. Israel svarer på palestinske angrep etter hvert som de kommer. 
Og legger inn enkelte større aksjoner i forsøk på å drive den palestinske geriljaen ut av Sør-
Libanon. Til den israelske strategien hører allerede fra slutten av �0-tallet angrep på sivile 
libanesiske mål; for å ydmyke regjeringshæren, for å ødelegge eiendom, for å drive folk på 
flukt – for å presse den libanesiske regjeringen til å aksjonere mot PLO. Men den libanesiske 
staten er for svak til å utfordre palestinerne. Følgen er at Israel selv må ta opp kampen mot 
PLO – i Libanon. Ingen av de israelske invasjonene kommer som lyn fra klar himmel. Opera-
sjon Litani (�978) ligger i kortene; allerede i �974 uttaler general Ariel Sharon at «Vi må 
etablere en buffersone i Sør-Libanon siden det er åpenbart at Libanon ikke gjør noe som helst 
for å stoppe terrorismen. Muligens vil en slik buffersone medføre okkupasjon av en viss del av 
libanesisk territorium.»�9 Operasjon fred i Galilea (�982) er meget vel annonsert. 

Sionistene og Libanon

Bibeltro jøder og romantiske sionister har drømt om et Eretz Israel som strekker seg opp til 
Litani. Når Verdens sionistorganisasjon legger fram et kart over den ønskede jødiske stat på 
fredskonferansen i Versailles i �9�9, er Sør-Libanon til Litani tegnet inn. Det er vannkildene 
i Sør-Libanon sionistene er mest opptatt av. Særlig Litani, men også Hashbani. Sionistene 
ønsker en jødisk stat med en nordgrense som sikrer dem Litani-dalen. Samtidig ønsker de en 
kristen stat i Libanon, opprettet av maronittene, som sionistene ser på som potensielle allierte. 
Tanken om en allianse mellom sionister og maronitter skal oppta ledende personligheter i 
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begge leire. Blant dem er Israels landsfader David Ben-Gurion og Libanons president Emile 
Eddé. I �94� sender Eddé en utsending til sionistlederen Chaim Weizman. Eddé vil ha ham 
til å inkludere Sør-Libanon i den israelske staten som han ser snart vil bli opprettet20 – og som 
skal få Weizmann som sin første president. For den libanesiske eliten er Sør-Libanon uansett 
bare til bry; en tilbakeliggende region langt fra det maronittiske kjerneområdet – sågar med 
muslimsk flertall. Bli kvitt det!

Under den første arabisk-israelske krigen håper sionistene på et maronittisk opprør som 
kan sikre en fredsavtale mellom Israel og Libanon. I desember �948 skriver Ben-Gurion: 
«Libanon er det svake leddet i den arabiske koalisjonen. Det muslimske styret er kunstig, og 
lett å undergrave. En kristen stat må etableres, med Litani som den sørlige grensen.»2� Ben-
Gurion er opptatt av Israels sikkerhet, og ser behovet for allierte. Jøder og kristne er begge 
minoriteter i en muslimsk region – og tjent med å stå sammen.

Det blir intet maronitt-opprør i �948, og ennå på tre tiår intet av Ben-Gurions drøm om 
en fredsavtale med en arabisk nabo. Under krigen går israelske styrker inn i Sør-Libanon, 
men trekker seg snart ut igjen. Senere skal israelske ledere beklage at en ikke benyttet sjansen 
den gang, i �948, og la under seg området nord til Litani. Men det skjer ikke under Ben-
Gurion og hans nære medarbeider Moshe Dayan – selv om de begge er sterkt opptatt av å 
intervenere i Libanon.22 Kontakten mellom det offisielle Israel og Libanons kristne fortsetter 
imidlertid – i det skjulte. Allerede tidlig på �950-tallet tar de libanesiske falangistene kontakt 
med Israel, for om mulig å styrke sin stilling med israelsk hjelp. I første omgang ber de om 
våpen og penger til valgkampen i �95�. Ennå blir den økonomiske støtten mest symbolsk;23 
noe annet skal det bli en generasjon senere. Da skal det skorte verken på våpen eller penger. 

Moshe Dayan er en av Ben-Gurions disipler. Som forsvarssjef er han i �955 av den oppfat-
ning at alt som skal til i Libanon, er «å finne en offiser, om så er med kapteins rang, vinne ham 
over eller kjøpe hans samarbeid for å få ham til å erklære seg som maronittenes rednings-
mann. Så vil IDF gå inn i Libanon, okkupere det aktuelle territoriet og danne en kristen 
regjering i allianse med Israel. Territoriet sør for Litani vil bli annektert til Israel og alt vil 
falle på plass».24 Tjue år senere er denne offiseren funnet.

Noen okkupasjon av Sør-Libanon er ikke reelt på tale i �950- og �0-åra. Ben-Gurion og 
Dayan står nokså alene; ikke en gang Menachem Begin går inn for det når Likud og han kom-
mer til makten i �977. Men høyresidas ekspansjonisme står ved lag, som synliggjort gjennom 
det gamle slagordet: Jordan-elva har to bredder; den ene er vår – det samme er den andre.25 

Sionistene og falangistene

Israels kontakt med den kristne minoriteten i Libanon etableres med Det israelske arbeider-
partiet ved makten. Når det konservative Likud tar over, og med Menachem Begin og Ezer 
Weizman i spissen, utvides kontakten de to sosialistlederne Yitzhak Rabin og Shimon Peres 
har etablert med de libanesiske falangistene. Snart er det tett samarbeid mellom Israel og 
Gemayel-klanen i nord – og med major Saad Haddad i sør. 

Israelsk etterretning er tidlig ute med å etablere nettverk i Libanon. Alle de tre tjenestene 
opererer der, og særlig Mossad er sentral i å bygge kontakten med falangistene. Relasjonen 
etableres under borgerkrigen. Falangistene står i fare for å tape borgerkrigen, og trenger hjelp. 
Franskmennene har sagt nei, arabiske regjeringer er avvisende. Patriarken Pierre Gemayel 
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liker ikke tanken på å måtte be Israel om hjelp, men ser ingen annen utvei – og gir sin tillatelse 
til tilnærmingen. «Jeg er blitt tvunget til å vende meg til dere, og jeg er fylt med skam og for-
ferdelse», erklærer den gamle mannen ærlig.2� 

Etter krigen begynner framtredende israelske politiske og militære ledere å besøke falan-
gistene i Jounieh, og i deres politiske hovedkvarter i Bikfaya – Gemayel-klanens hjemby. 
Israelerne er lenge skeptiske. Men de ser også mulighetene som ligger i å etablere en allianse i 
hjertet av Libanon, nær PLOs hovedkvarter. De sender derfor flere etterretningsgrupper til 
Jounieh for å danne seg et bilde av falangistmilitsen. Høsten �97� møter statsminister Yitzhak 
Rabin hyppig framtredende medlemmer av Libanons kristne minoritet, blant dem både 
Pierre Gemayel og hans to sønner Amin og Bashir. En annen som deltar i relasjonsbyggingen 
er oberst Binyamin Ben-Eliezer fra den militære etterretningen Aman.27 Som gjest hos falan-
gistene bevitner han deres beleiring av flyktningleiren Tell al-zaatar. Mange år senere skal 
Ben-Eliezer selv være ansvarlig for beleiring og beskytning av en palestinsk leir. Som for-
svarsminister har han våren 2002 ansvaret for angrepet mot Jenin på Vestbredden. I januar 
�982 får falangistene beskjed om at en «høyt rangert» israeler vil komme på besøk. Bashir 
Gemayel aner hvem, og legger opp til en storslagen mottakelse for Israels forsvarsminister. 
Den israelske generalen har møtt den libanesiske kommandanten før, i Jerusalem. Men dette 
er første gang Ariel Sharon besøker Beirut. Vel tilake til fru Lily, spør hun hva han syntes om 
libaneserne. «Folk som kysser en dames hånd – og myrder.»28 Svarer, av alle, Sharon. 

Israelerne har lenge holdt øye med den unge falangistkommandanten Bashir Gemayel, sønn 
av klanens overhode, Sheikh Pierre. Bashir ga opp sin advokatkarriere i USA for å kjempe i bor 
gerkrigen, en annen karriere han synes som skapt for. I �982 skal han bli en av årsakene til Israels 
invasjon: Israel vil se Bashir Gemayel valgt til Libanons president – og gjennom ham slutte fred 
med landet. Planen går nesten: Bashir blir valgt, men drept før han rekker å tiltre. Av Syria.

Israel og Haddad 

Når den libanesiske regjeringshæren går i oppløsning under borgerkrigen, dukker flere små 
grupper opp – og tar mer eller mindre kontroll over deler av området mellom Litani og den 
israelske grensa. Israel hjelper dem med våpen og penger, etter hvert også med militær opp-
læring og operativ støtte. En gresk-katolsk karriereoffiser er Israels fremste kort: Major Saad 
Haddad blir sendt til Sør-Libanon av Lebanese Army. Han ender med å etablere sin egen hær 
– som skal kjempe mot regjeringshæren. Men først og fremst er Haddad ute etter å bekjempe 
den palestinske geriljaen i Sør-Libanon. Med hovedkvarter i sin fødeby Marjayoun samler 
Haddad flere smågrupper, som etter hvert – og med Israels avgjørende hjelp – blir til South 
Lebanon Army (SLA). Samtidig støtter Israel muslimske grupper.29 Dette er Midtøsten. 

Saad Haddad er en viljesterk offiser som UNIFIL skal få mye føling med; nordmennene 
ikke minst. Han lar seg ikke diktere av falangistene i Beirut, men går sitt eget løp. Når Bashir 
når maktens tinde, vil han ha Israel til å bryte med Haddad, og truer med å stille Haddad for 
krigsrett for å ha desertert fra Lebanese Army. Begin vil imidlertid ikke svikte en lojal alliert, 
og vil tvert imot gjerne se Haddad som libanesisk forsvarssjef!30 Etter drapet på Gemayel 
fortsetter Israel å bygge opp Haddad. I avtalen mellom Libanon og Israel av �7. mai �983 – 
som rett nok aldri blir satt ut i livet – fastslås det at SLA skal integreres i Leb Army, og Haddad 
bli nestkommanderende for anti-terrorist operasjoner!3� 

n Shimon Peres skriver i memoarboka 
Battling for Peace rett ut at Israel i 

1975 vedtok å skape SLA under major 
Haddad; en beslutning daværende sjef 
for IDFs nordkommando, generalmajor 

Raful Eitan, var en pådriver for.32  
I utgangspunktet er Haddad og Israel 

skeptiske til hverandre, med begge ser 
verdien av samarbeid. Og Israel ser 

åpenbart en så vidt stor verdi, at de i 
1977 redder Haddad, som er såret i 

kamper med PLO – og etterlatt  
av sine menn!33 n

u  Presentasjon av major Haddad;  
side xxx



5�

Haddad har store visjoner for sin rolle etter den israelske invasjonen i �982, og erklærer at 
han vil ta kontrollen over hele Sør-Libanon. Denne landsdelen skal han styre med en styrke 
på i underkant av femti tusen mann – og forene den med resten av Libanon først når alle pale-
stinske og syriske tropper er ute av landet.34 Det blir med proklamasjonen.

I likhet med mange andre offiserer som forlater regjeringshæren under borgerkrigen, 
beholder Saad Haddad lenge både grad og lønn. Etter konflikten mellom SLA og Leb Army i 
�979 blir han imidlertid fratatt stilling og lønn. Det betyr lite; Haddad leder for lengst sin 
egen hær, og får sin lønn fra Israel – til han i januar �984 dør av kreft. Majoren etterfølges av 
en annen tidligere Leb Army-offiser, den pensjonerte general Antoine Lahad.

Motstandsbevegelsen og Israel

Israel engasjerer seg i Libanon for å bekjempe PLO. Én følge av denne kampen er at Israel 
pådrar seg nye fiender: På �970-tallet fra den tradisjonelle venstresida, etter invasjonen i �982 
også militante muslimer – som skal få status som nasjonal motstandsbevegelse. Først Amal, 
så Hezballah. Israel forsøker å kurtisere Amal, og klarer å etablere et rimelig godt forhold til 
bevegelsen. Når IDF trekker sine styrker sør for Awali og oppretter en sikkerhetssone i �985, 
ønsker Israel å knytte Amal til seg. Ikke som alliert, men som en autoritet for å opprettholde 
orden i Sør-Libanon – bl.a. ved å holde PLO i sjakk. Tankegangen er at Amal har sammen-
fallende interesser med Israel i å forhindre at Sør-Libanon på ny blir en slagmark mellom 
israelske og andre styrker, enten de måtte være palestinske eller libanesiske. Hezballah blir til 
som en følge av den israelske invasjonen i �982, og er snart en, bokstavelig talt, dødelig fiende 
– og fra �985 selve kraften i motstandsbevegelsen. Som i 2000 når sitt mål: Å drive Israel ut av 
Libanon.

ISRAEL OG SYRIA – I LIBANON 

Israel og Syria møtes på slagmarken i �948, �9�7 og �973. Og på ny i �982 – denne gang i 
Libanon. Av alle arabisk-israelske konflikter regnes den mellom Israel og Syria som den 
bitreste. Enda bitrere blir forholdet etter okkupasjonen av det syriske Golan i �9�7 – og annek-
teringen av området fra �98�. Forholdet er betent også fordi de under den kalde krigen har 
hver sin supermakt bak seg; henholdsvis USA og USSR.

Motsetningene mellom de to tas på �970-tallet med til Libanon, der Israel og Syria skal stå 
overfor hverandre i mange år. Både israelere og syrere er realpolitikere, og de ser felles inte-
resser i å styrke maronittene – som vil svekke den palestinske frigjøringsbevegelsen. De to 
fiendene kommer stilltiende fram til overenskomster – bl.a. hvor langt Syria kan tillate seg å gå 
i Libanon uten å framprovosere israelske militære reaksjoner: ikke lenger sør enn Saida. Nord 
for den kan syrerne få gjøre omtrent som de vil; sør for den står Israel fritt. Ordningen holder 
ennå i �978, når Israel stanser ved Litani, men overlever ikke IDFs framrykking til Beirut i 
�982. Da overskrider Israel linjen, og det kommer det til alvorlige kamper i – og ikke minst 
over – Bekaa-dalen. Noen av Israels mest feirede luftkamper utkjempes mot Syria i juni �982 
Ariel Sharon har allerede før invasjonen i �982 bestemt seg for å gå helt til Beirut, for å hjelpe 
Bashir Gemayel til makten. For å få det til, må han krysse den røde linja og konfrontere Syria. 
Å gjøre slutt på det syriske militære hegemoniet i Libanon er også en del av hans hemmelige 
plan. Når det endelig går opp for president al-Assad at Sharon ikke har tenkt å begrense seg 
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til det sørligste Libanon, er det for sent. Snart er de syriske rakettbatteriene slått ut, over hundre 
jagerfly skutt ned.35 Det siste svir ekstra hardt for den syriske presidenten, gammel pilot som 
han selv er.

I motsetning til Egypt ønsket ikke Syria fred med Israel etter krigen i �973. Et dusin år 
senere har syrerne endret oppfatning. Midt på �990-tallet er en syrisk-israelsk fredsavtale 
innen rekkevidde, etter hemmelige forhandlinger. Statsminister Rabin er villig til å strekke 
seg langt. Fred mellom Israel og Syria vil endre hele det politiske bildet i Midtøsten. Fred med 
Syria vil bane veien for fred med Libanon. En avtale er nesten i havn når Likuds Benjamin 
Netanyahu blir valgt til Israels statsminister i �99�. Han kjører fram «Libanon først» som sin 
politikk: først fred med Libanon, så – om mulig – med Syria. Han skal ikke få til noen av 
delene.

LIBANON OG SYRIA 

Slik sionistene nærer drømmer om et enda større Israel, drømmer syrere om et nytt Stor-
Syria. Der en del sionister sikler etter en del av Libanon, vil ikke syrerne nøye seg med mindre 
enn hele landet – og deler av Palestina. Al-Assad styrer Syria med jerngrep i tre tiår, til sin død 
i 2000; indirekte kontrollerer han også Libanon. Innflytelsen er aldri noen hemmelighet. 
Ingen libanesisk president eller statsminister kan regne med å komme til eller sitte ved mak-
ten uten den syriske diktatorens aksept. Makten framstår særlig tydelig i �97�, når Syria inter-
venerer militært i den libanesiske borgerkrigen, og bidrar til å gjøre slutt på den. Fra å ha 
støttet palestinerne og den libanesiske venstresida i krigens første år, kommer Syria nå den 
kristne høyresida i møte. 

Al-Assad er en kyniker som spiller sine kort godt; han er en mester i splitte og herske. 
Syria foregir å støtte den palestinske kampen, men setter om nødvendig inn palestinske mil-
itære avdelinger mot Arafat og Fatah. Han støtter kristne grupper samtidig med muslimske, 
og gjerne militsgrupper som bekjemper hverandre – samtidig! al-Assad bevæpner Amal, men 
støtter samtidig Hezballah og PSP – for at Amal ikke skal bli for sterkt. I �985–88 raser 
«Krigen om leirene», de palestinske flyktningleirene, i Beirut og Sør-Libanon. Den er Syrias 
verk, utført av libanesere, for å svekke palestinerne – og tjener dermed Israels interesser.  
Så, i �988–90, lar han også Amal og Hezballah tørne sammen i et shiia-oppgjør.

For Syria er Libanon en bror – en lillebror. Libanon er den økonomisk sterkeste av de to; 
Syria den militært sterkeste. Etter at Syria bringer borgerkrigen til en slutt, deltar landet i 
gjenoppbyggingen av det libanesiske statsapparatet – og får dermed enda mer makt. Som den 
israelske forskeren Eyal zisser skriver Asad’s Legacy – Syria in Transition: Takket være disse 
framskrittene lykkes syrerne i å gjøre Libanon til et protektorat under sin komplette kon-
troll.3� Men zisser er også opptatt av Syrias stabiliserende rolle i Libanon. Det er etter hans 
syn mye takket være Syrias inngripen at et libanesisk statsapparat og et politisk system er 
bygd opp igjen etter krigene. Samtidig som Syria med sitt spill har bidratt til mye av ufreden, 
har landet også, i vesentlig grad, sikret fred og stabilitet.37 

Under ceder-revolusjonen, de massive demonstrasjonene i Beirut våren 2005, presses Syria 
til å trekke sine tropper ut av Libanon. Tilbaketrekkingen hilses velkommen av svært mange 
libanesere. Men det er også usikkerhet i lufta: Med Syria ute, er også en stabiliserende faktor 
borte.
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Libanon i krig

Libanon er ikke ukjent med krig når Israel invaderer i 1978 – og i 1982. 
Allerede er landet kraftig skamfert av en brutal borgerkrig. Også den 
har sammenheng med kampen om Palestina, men handler samtidig  
om interne oppgjør blant libaneserne.

Libanon er et lite land, men vanskelig å forstå. For en utenforstående er det bortimot umulig 
å begripe hva som har fått driftige og kultiverte libanesere til å gå løs på hverandre – og 
ødelegge det de har bygd opp. De fleste av dem skjønner det ikke selv. 

BORGERKRIG, 1958

Libanon er ikke bare viklet inn i Midtøsten-konflikten. Landet har sine egne, indre motset-
ninger. En forsmak på �970-tallets brutale borgerkrig finner sted i �958. Dermed får Libanon 

UNOGIL: Allerede tjue år før UNIFIL, under borger-
krigen i 1958, ble en observatørstyrke fra FN satt inn i 
Libanon: UNOGIL – med norsk deltakelse og norsk 
sjef; generalmajor Odd Bull, senere sjef for UNTSO. 
Foto: Forsvarsmuseet

Norge i UNOGIL Norge sender 54 
mann til UNOGIL, blant dem sjefen: 
Generalmajor Odd Bull. De første 
kommer fra operasjonens start 12. juni; 
de siste er med til misjonen avslutteset 
knapt halvår senere , 9. desember. 

Norge stiller også to helikoptre med 
besetning til UNOGIL, som etablerer 
hovedkvarter i Beirut. Og det opprettes 
flere utestasjoner; én av dem i en by 
den norske UNIFIL-bataljonen skal få et 
nært forhold til: Marjayoun. 

Og allerede i 1958 sås tvil om hva  
FN-personell nå egentlig bedriver i 
Libanon. Som UNIFIL-soldatene skal 
beskyldes for å være solkrigere, blir 
UNOGIL-observatørene uttalt å være 
ubrukbare – der de ligger på stranda 
og bader, eller ferierer i fjellene.  
I 1958 er det imidlertid ikke en norsk 
tabloid-journalist som sår tvil.  
Det er Libanons president!38
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også sin første FN-misjon – og Norge en første erfaring med FN-tjeneste i Libanon. Krisen i 
�958 har sammenheng med konflikten i regionen. Egypts president Gamal Adbel Nasser er på 
høyden av sin makt, og har i februar sluttet seg sammen med Syria i en union: Den forente 
arabiske republikk (UAR). Den er like mye en trussel mot Libanons selvstendighet som mot 
Israels eksistens. Libanons president Camille Chamoun gratulerer med sammenslåingen 
(som snart rakner, unionen oppløses igjen i �9��) – og ber til sine høyere makter om at Egypt 
og Syria ikke vil kreve at Libanon går med. Nasser har sin tilhengerskare også i Libanon, 
særlig blant sunniene. Sammen med sine politiske allierte, druserne, iverksetter de i mai en 
generalstreik. Derfra tar opposisjonen raskt kontroll med Tripoli, Saida og Tyr; Beirut er delt. 
Druserne angriper presidentpalasset. Libanon er på vei mot krig.

Opposisjonen krever at presidenten skal gå av. Men Chamoun går ikke, og situasjonen 
tilspisses. Forsvarssjefen, general Fuad Shihab, holder hodet klart, og tar ikke aktivt stiling 
for noen av partene. Når Chamoun trekker seg i september, bes Shihab om å ta over. Da kaller 
falangistpartiet, Kataeb, til streik, og noen av de alvorligste sammenstøt i �958 finner sted. 
Folk blir kidnappet, torturert – drept. I alt mellom to og fire tusen. Det er mange, men få 
sammenlignet med hva som er i vente. 

Når opprøret bryter ut, hevder Chamoun at UAR står bak og at Libanon er utsatt for mili-
tær infiltrasjon fra Syria. Lokale – politiske, sosiale og økonomiske – årsaksforhold ser han 
helt bort fra. Også at en hovedårsak til krisen er et bredt krav om at han selv må gå av. 
Chamoun klager forholdet inn for FN, hvor Sikkerhetsråd den ��. juni vedtar å sende �35 
observatører: United Nations Observer Group in Lebanon (UNOGIL). Den norske luftgeneralen 
Odd Bull blir sjef for UNOGIL, som snart er på plass. Disse FN-soldatene høster erfaringer 
som kollegene i UNIFIL, om tjue år, skal dra kjensel på.

Allerede i sin første rapport slår UNOGIL fast at observatørene ikke har funnet belegg for 
klagen om infiltrasjon fra Syria. Og �4. juli blir Libanons problemer overskygget av en drama-
tisk hendelse i Irak: Kong Faisal styrtes. Opprøret truer Vestens posisjon i regionen – og 
Chamouns stilling i Libanon. Presidenten er rystet, og ber om amerikansk intervensjon i 
Libanon. Dagen etter går de par tusen første av i alt �5.000 amerikanske soldater i land. 
Britiske styrker lander i Jordan. 

BORGERKRIG, 1975–76 

Borgerkrigen med stor B begynner i �975. Den slutter året etter, men det er ett eller annet 
innslag av borgerkrig i Libanon helt inn på �990-tallet. Hvordan krigen brøt ut, hvordan den 
forløp, kan de fleste enes om – i grove trekk. Årsakene vil det derimot neppe noen gang bli 
enighet om. 

Opptakten til krigen

Den �3. april �975 overfaller falangister en buss med palestinere i Ain al-Roummaneh i Øst-
Beirut. Alle de 27 passasjerene blir myrdet. Angrepet skal være en hevnaksjon for angrep på 
Kataeb-lederen Pierre Gemayels livvakter. Palestinsk gerilja kommer til; kamper følger. 
Borgerkrigen er i gang – eller kanskje har den allerede vært det en stund. Hendelsen i Ain 
al-Roummaneh utløser ikke nødvendigvis borgerkrigen, men gjør det umulig å stanse den. 
Voldelige sammenstøt i Saida noen uker før er også framholdt som krigens start. 
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Mens kampene i Beirut synliggjør det spente forholdet mellom libanesiske og palestinske 
grupper, og understreker den palestinske dimensjon, er det motsatte tilfellet i Saida: der ligger 
vesentlige sosiale og økonomiske, dvs. libanesiske, årsaker bak sammenstøtene. I en konflikt 
om fiskerettigheter blir det, 2�. februar �975, mobilisert til støttedemonstrasjon for lokale 
fiskere. Saidas borgermester, sunni-lederen Marouf Saad, støtter fiskerne – og blir dødelig 
såret når hæravdelinger åpner ild. Tre dager senere støter regjeringssoldater sammen med 
libanesisk og palestinsk gerilja. Hærsjefen beordrer artilleriild mot byen; �� blir drept. Regje-
ringshæren har tatt politisk stilling. Snart skal borgerkrigen rive den fra hverandre.

Etter kampene i Saida kommer det til protestaksjoner. Etter Ain al-Roummaneh går det 
bare én vei: Mot full borgerkrig. Den �4. april �975 er barrikadene på plass i Beirut, og kam-
pene begynner for alvor. Lov og orden, det som måtte være av slikt i Libanon, kollapser helt. 
Nye kamper bryter ut, nye militsgrupper dukker opp. De hører enten til på den libanesiske 
venstresida, støttet av palestinske grupper utenfor PLO, eller på den ekstreme høyreside, som 
ser på seg selv som landets redningsmenn: mot kommunister – og palestinere. Som i deres 
øyne er ett og samme. 

Full krig

Den 23. mai danner president Suleiman Franjieh en militærregjering. Det gjør vondt verre. 
Knapt noen vil samarbeide med den, andre enn maronittene, og tre dager senere går den av. 
Presidenten oppleves ikke lenger å være Libanons president, kun en maronittleder. Derfor 
griper han heller ikke inn når sønnen Tony organiserer Franjieh-klanens egen milits: Zghorta 
Liberation Army – nok en terrororganisasjon på den libanesiske scenen.

Sommeren �975 er det harde kamper i flere deler av Libanon, først og fremst i og ved de 
største byene og langs kystveien mellom Beirut og Saida. Myndighetene må vedgå at kampene 
er de mest voldsomme i landets historie. Og verre skal det bli: i juni er det full krig. «Denne 
sommeren», beretter den britiske skribenten David Gilmour i boka Lebanon – the Fractured 
Country, «ble den libanesiske livsstilen nærmest en parodi på seg selv. Bare i Beirut kunne du 
høre skyting fra den ene enden av byen mens du så folk stå på vannski i den andre. Bare i 
Beirut kunne utenriksministeren – midt i en alvorlig regjeringskrise – delta i en stilig lunsj på 
Holiday Inn for å åpne det nye kontoret til Blakoe International Products, et firma som planla 
å selge sex-hjelpemidler i Libanon.»39 Men det skal bli enda verre – og Holiday Inn totalt 
ødelagt. «Slaget om hotellene» er en egen del av krigen i Beirut. På Holiday Inn og de andre 
luksushotellene er det snart bare rotter og snikskyttere som tar inn. I august, mens Libanon 
er på sitt heteste, trappes krigen ytterligere opp. I september eksploderer Beirut i kamper.  
Og nå fortsetter krigen, på det nærmeste uten opphold, i et år. Koalisjoner dannes, frontlinjer 
etableres. Motsetningene tilspisses, frontene hardner. Maronitt-grupperinger går sammen i 
Lebanese Front (LF), dominert av Kataeb. Libanons myndigheter mister grepet. Nærmest i 
hver by, hvert kvartal, vokser en privat milits fram. De fleste er ubetydelige, men ikke ufarlige. 
Det er de store krigshøvdingene som rår i landet, ikke president og statsminister, regjering 
eller forsvarsmakt. Blant krigshøvdingene finnes tradisjonelle klanledere – på begge sider. 
Maronitt-patriarkene spiller en vesentlig rolle; Suleiman Franjieh og Camille Chamoun – og 
den sterkeste av dem alle: Pierre Gemayel. De har innflytelse og makt, penger og kontakter. 
De samler inn penger og skaffer våpen. Det siste skorter det ikke på. 

Texas i Beirut I den libanesiske 
hovedstaden er det vill vest på midten 
av 1970-tallet – og senere. «Ved å 
sette opp en kontrollpost langs en av 
de travle hovedveiene i Beirut og 
bemanne den med to tenårings-
banditter,» skriver den amerikanske 
journalisten Thomas L. Friedman,  
«var det mulig å gjøre seg selv til 
general, et politisk parti, skatte-
oppkrever – for pokker, man kunne  
bli en hel frigjøringsbevegelse,  
hvis man ønsket. I libanesisk politikk 
var loven: Jeg har en kontrollpost, 
altså eksisterer jeg.»40
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Våpen er ikke mangelvare på den andre sida heller, hos venstregrupper og palestinerne. 
De får våpen fra sine venner; mest østeuropeiske. Sovjetiske våpen har også maronittene: 
Ironisk nok levert av israelerne – erobret fra Egypt og Syria. Venstresidas grupper går i �97� 
sammen i Lebanese National Movement (LNM). Tyngst veier Progressive Socialist Party (PSP), 
ledet av druserhøvdingen Kamal Jumblatt, som også leder LNM til han i �977 blir myrdet 
(som sin far Fouad i �93�), og etterfølges av sønnen Walid. Mange grupperinger er med, men 
de færreste stiller menn og våpen til disposisjon – og LNM svekkes militært. Uten støtten fra 
en annen av krigshøvdingene står venstresida svakt: Yassir Arafat er jokeren.

Den �. desember �975 er Beiruts svarte lørdag. Herfra går ingen vei tilbake; det er og blir 
full krig. Når fire Kataeb-medlemmer finnes drept, går falangistene på hevntokt: Over 70 
tilfeldig utvalgte muslimer blir myrdet, tre hundre kidnappes. Å være muslim – eller pale-
stiner – er dødsdom god nok. Falangistene er på offensiven. Tidlig i januar �97� sirkler de og 
deres allierte inn de palestinske flyktningleirene Tell al zaatar og Jisr al-Pasha. Hittil har  
Yassir Arafat holdt sine Fatah-soldater utenfor krigen. Angripes leirene må han forsvare dem. 
Trusselen biter ikke på falangistene, som isteden angriper en tredje leir: Dbayyeh. Og går inn 
i slumområdene Karantina, Maslakh og Naba’a. De to første overtas; innbyggerne – kurdere, 

BORGERKRIG: I 1975 brøt borgerkrigen i Libanon ut  
– med full palestinsk deltakelse året etter. Massakre ble 
utført fra begge sider, bl.a. av venstrealliansen – med 
PLO – i den kristne landsbyen Damour, i januar 1976.
Foto: Francoise de Mulder/Corbis/Scanpix
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palestinere og libanesiske muslimer – fordrives. Blokaden av leirene fortsetter, og enkelte 
palestinske grupper er for lengst med i krigen. Arafat er under press – og kaster til slutt Fatah 
inn i striden. Ikke bare ved leirene, også til støtte for LNM på kysten. 

Det drepes på begge sider i krigen. Kampene om den kristne Damour, to mil sør for Bei-
rut, blir særlig harde – og stygge. Den 20. januar inntar venstrestyrker – med sterkt palestinsk 
innslag – Damour; et par dager etter at falangistene tok Karantina. Det er allerede nok å 
hevne, og Damour blir systematisk ødelagt. Noen oppgir over 500 drepte – om lag like mange 
som skal ha blitt drept i Karantina. Mange reddes av Lebanese Army, som setter inn helikoptre; 
blant disse er tidligere president Camille Chamoun. En familie som derimot ikke kommer seg 
helskinnet unna Damour-massakren er Hobeika. Sju år senere skal Elie Hobeika ta sin hevn. 
I Sabra og Shatila.

Palestinernes deltakelse

De fleste palestinerne nærer intet ønske om å involvere seg i borgerkrigen. De har sin egen 
krig å kjempe – ikke mot libanesere, men mot israelerne. Og Arafat har lært en dyr lekse i 
Jordan. Men Arafat klarer ikke å stagge de mest ytterliggående. Når de kaster seg inn i kam-
pene allerede ved krigens start, gir de ekstremistene på den andre sida vann på mølla.  
At palestinerne deltar i en libanesisk konflikt er nettopp hva maronittene ønsker: å kunne 
påpeke at palestinerne er oppviglere og bråkmakere. Og at krigen ikke er mellom libanesere, 
men mellom libanesere og palestinere! 

PLO-ledelsen tilstreber en nøytral posisjon i borgerkrigen, men er samtidig politisk alliert 
med LNM. Den libanesiske venstresida støtter palestinernes kamp – og den forventer PLOs 
støtte til gjengjeld. Palestinerne er gjort til en del av borgerkrigen – angrepet som de blir. 
Aller tyngst er tapene i Tell al zaatar. Leiren holder ut til den siste vannkranen har går tørr. 
Den �2. august faller den, etter sju måneders beleiring. Tell al zaatar blir tømt – og jevnet med 
jorda. Kvinner og barn skysses til Vest-Beirut. Gutter og menn skytes der og da. Om lag �500 
myrdes på én dag. Over fire tusen blir drept. 

Yassir Arafat gjør ikke stort for å hjelpe forsvarerne av Tell al zaatar. Og selv om han vet de 
vil bli slått, beordrer han dem om ikke å overgi seg.4� Ikke de syriske lederne heller – tvert imot. 
Etter invasjonen i juni har syriske styrker holdt sine beskyttende våpen over falangistene som 
beleirer Tell al zaatar – ikke over palestinerne, som Hafez al-Assad gir uttrykk for å støtte. 
Når falangistene seks år senere går amok i Sabra og Shatila er det derimot israelerne som 
holder sin beskyttende hånd over drapsmennene. 

Syrernes inngripen

Hafez al-Assad har større innflytelse i Libanon enn landets egen president. Al-Assad ser på 
Libanon som en forlengelse av Syria, og ønsker ikke Libanon delt – fordi han vil ha kontroll 
over hele landet. Og den palestinske frigjøringsbevegelsen. I krigens første fase spiller Syria 
på lag med palestinerne og venstrealliansen. Men når Arafat ikke lar seg underkaste Syria, 
begynner al-Assad sitt spill for å nøytralisere Fatah. Syria tar indirekte og direkte del i borger-
krigen – som langt på vei ender med det delte Libanon den syriske diktatoren ikke ønsker.

Syria har ingen direkte militær tilstedeværelse i Libanon under den første delen av borger-
krigen. Høsten �975 deltar landet indirekte, ved å forsyne LNM med våpen. I januar �97� 

n Syrias president Hafez al-Assad 
ønsket å framstå som den palestinske 
kampens fremste støttespiller – og få 
full kontroll over den. Av den grunn att 
PLO-lederen Yassir Arafat 51 dager i 
al-Assads fengsler i 1966 – for å ha 
satt seg imot at Syria skulle ta full 
kontroll med PLO. n  
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griper al-Assad så direkte inn; først ved å sende soldater fra Yarmuk-brigaden fra PLA for å 
kjempe med LNM. Dernest med å støtte maronittene – mot den samme venstresida. Syria har 
også god kontakt med maronittiske ledere, som tidlig i �97� tar kontakt for å forhøre seg om 
mulig syrisk støtte i krigen – like etter at de har begynt å få våpen fra Israel!42 Syria vil ikke 
risikere for sterke bånd mellom Israel og de kristne i Libanon – og trapper for sikkerhets 
skyld opp sin egen støtte til maronittene. Til tider støtter derfor Syria og Israel de samme 
libanesiske grupperinger – samtidig!43 

Hafez al-Assad lar ikke sjansen til å få skikkelig fotfeste i Libanon gå fra seg. Han anser seg 
nå invitert av de kristne lederne: Natt til �. juni �97� rykker ca. �000 soldater fra den regulære 
syriske armé inn i Libanon; etter hvert skal de bli rundt 30.000 – og de siste skal bli trukket ut 
først i 2005. Krigen endrer karakter – og retning. Syria har til hensikt å posisjonere seg mel-
lom partene, men målet er å hindre at de kristne blir slått. Syrerne gjør dermed en jobb også 
israelerne kan bifalle: Støtter den libanesiske høyresida mot PLO og venstrealliansen. Men så 
er da invasjonen underhånden akseptert av både Israel og USA, samt Frankrike.44 Syria frykter 
at Israel skal motsette seg intervensjonen, men nei: Gjennom Jordans kong Hussein er Israels 
statsminister Yitzhak Rabin informert om al-Assads planer; Israel aksepterer at Syria går 
inn.45 Syrias allierte Sovjetunionen har sanksjonert intervensjonen i Libanon, dog uten 
begeistring. I Moskva er man ubekvem med at Syria slåss mot palestinsk gerilja; begge er tross 
alt sovjetiske allierte, og begge kjemper med sovjetiske våpen. PLO skal da også beskyte 
syriske styrker med sovjetiske panservåpen – som syrerne forsynte palestinerne med tidligere 
i krigen!4� Den arabiske liga beslutter raskt å erstatte den syriske invasjonsstyrken med en 
fredsstyrke, senere omdefinert til en såkalt avskrekkingsstyrke: Arab Deterrent Force (ADF). 
Styrkens oppgave er å skille de stridende libanesiske parter, erstatte de syriske styrkene og å 
sikre en våpenhvile. I praksis blir det et nytt navn, nye hjelmer og et nytt mandat for de 
syriske styrkene som allerede står i Libanon. 

De to erkefiendene Syria og Israel har til dels felles interesser i Libanon – og erkjenner at 
det er sånn. Libanon blir en arena hvor libaneserne selv har ikke mye de skal ha sagt. Syrerne 
vil sikre seg kontroll over Bekaa-dalen, vel vitende om at Israel er i ferd med å etablere seg i 
Sør-Libanon, hvorfra Bekaa er en ideell angrepskorridor mot sentrale deler av Syria! Midt på 
70-tallet er både Syria og Israel ute etter mye av det samme i Libanon: fotfeste og allianser – og 
kontroll over palestinerne. Libaneserne er brikker i de regionale stormaktenes spill.

Hærens handlingslammelse

Lebanese Army spiller en begrenset rolle i borgerkrigen, en krig som ikke bare skal dele Beirut 
– den skal også splitte regjeringshæren på rundt �9.000 mann. Når den bryter ut, er Leb Army 
avventende. Dels har den lært av sin inngripen i �958, dels vil den unngå å framprovosere en 
full borgerkrig. Det er forsøket verdt, men det mislykkes. Hæren griper inn i september– 
oktober, men kampene stilner ikke; de tiltar i styrke. Regjeringshæren klarer ikke å forhindre 
at staten den skal forsvare rives i stykker. Ei heller at den selv går i oppløsning. Ikke en gang 
at dens avdelinger slåss mot hverandre!

Når Leb Army beslutter å gripe inn, er det allerede for sent. Hæren er i full oppløsning. 
Opprøret starter i januar �97�, i barakkene i Hashbaya, og det sprer seg raskt. Det synes spon-
tant, men er planlagt – av Fatah. For Fatah er Leb Army en trussel, en mulig begrensning for 

n Den libanesiske regjeringshæren, 
Lebanese Army, har soldater fra alle 

religiøse grupper, men kristne offiserer 
bekler de fleste høyere stllinger – og 
har tradisjonelt og ideologisk en anti-

palestinsk innstilling. n
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hva palestinerne kan foreta seg i Libanon. Palestinerne lykkes: Leb Army blir i praksis elimi-
nert – og Fatah kan ta over våpen, derunder artilleri og stridsvogner, fra hærens lagre. Høyre-
sida gjør selvsagt det samme. Syria har intet imot at Libanons evne til å opprettholde et skinn 
av statlig autoritet svekkes ytterligere. Og al-Assad vil ikke tillate at Leb Army gjenoppbygges. 
Det kan true hans posisjon i Libanon. Syriske tropper skal da også tørne sammen med Leb 
Army. Ledende offiserer deltar i opprøret; tar side. De tar kontrollen med avdelinger og an-
legg – og slåss på hver sin side. Det skjer også i sør, bl.a. i Marjayoun. Men for major Saad 
Haddad skal krigen vare mye lenger enn til �97�. For ham er det bare begynnelsen.

Krigens årsaker

Det er mange årsaker til 70-tallets borgerkrig i Libanon. Det rår ulike oppfatninger om 
hovedårsakene. Palestinernes tilstedeværelse og rolle i libanesisk politikk er én tilnærming. 
Men det er også de som velger en mer prinsipiell politisk-ideologisk forklaring. Libanon er et 
samfunn med enorme økonomiske og sosiale forskjeller, som skaper stor politisk sprengkraft 
– og som slippes løs i �975. Den enkleste, men for enkle, forklaringen, er som en krig mellom 
en kristen høyreside og en muslimsk venstreside. Selv om også det har et snev av sannhet.

Tidlig på �970-tallet finner det sted en radikalisering blant de dårligst stilte befolknings-
grupper i byene, særlig blant muslimer i Beirut. Det er også en tilflytting av muslimer til 
hovedstaden. Til sammen bidrar dette til å undergrave posisjonen til den tradisjonelle, og 
mer moderate, muslimske ledelsen. Det er på denne tida shiiaene begynner å samle seg som 
politisk faktor, først under Musa al-Sadr og hans senere Amal-bevegelse. Dette skjer samtidig 
med at PLOs ledelse etablerer seg i Beirut og styrker sitt militære nærvær i sør, og at venstre-
sida etablerer LNM. Denne utviklingen, koblet med uroen over den palestinske frigjørings-
bevegelsens sterke stilling og samarbeid med LNM, bekymrer høyresida. Én forklaring på 
borgerkrigen er dermed at høyresida mobiliserer til væpnet angrep mot venstresida – for å 
stanse dens frammarsj.

Statsminister til mai �975, Rashid al-Solh, sa følgende om krigen: «Hvis den libanesiske 
hæren er de kristnes hær, er palestinerne hæren til muslimene.»47 Altså en konflikt med én 
religiøs hovedakse – kristne–muslimer – og én politisk dimensjon: palestinerne i Libanon. 
Kanskje blir krigen i praksis mye en kamp mellom kristne og muslimer, men det er både fattig 
og rik på begge sider. Og det er kristne som kjemper på venstresida, enkelte muslimer på 
høyresida. «Før �975 var ingen del av det libanesiske samfunn engasjert i krig,» fastslår pro-
fessor i statsvitenskap ved American University of Beirut, Farid el Khazen. Før krigen brøt ut 
var det heller ingen opplagte nasjonale stridsspørsmål – politiske, økonomiske eller sosiale – 
som en skulle tro ville kunne splitte landet og lede til krig, fortsetter han, og påpeker: «Tidlig 
i �975 var en borgerkrig mellom libanesiske grupper, med grunnlag i nasjonale, libanesiske 
spørsmål, utenkelig.»48 Krig blir det like fullt. Men det er ikke rent nasjonale spørsmål som 
fører Libanon ut i krigen. Det er ett av el Khazens hovedpoeng; det må en ekstern gnist til: 
Konflikten mellom palestinerne og Israel. Fra å ha brutt ut som en libanesisk (kristen)–pales-
tinsk krig, antar den karakter av en inter-libanesisk krig, fortsetter Farid el Khazen; så blir den 
blir også en inter-palestinsk krig – en dobbelt borgerkrig: libanesere slåss mot libanesere, 
palestinere mot palestinere. I tillegg slåss (den muslimskdominerte) venstresida mot (den 
kristne) høyresida. Med syrisk og israelsk deltakelse. Den avgjørende militære deltakelsen var 

SYRIA: Syriske styrker gikk først 
inn i Libanon i 1976 – og ble 
stående til 2005. De var formelt 
invitert, men ikke udelt velkomne.
Foto: Maher Attar/Corbis/Scanpix 



�0

da også syrisk og palestinsk, ikke libanesisk, framholder professoren.49 Den britiske journa-
listen og historikeren David Gilmour er av en annen oppfatning, og avviser at krigen sto 
mellom libanesere og palestinere. Den er som i �958 en del av Libanons evinnelige kamp mel-
lom maronitter og arabiske nasjonalister. Men forskjellen på �958 og �975, framholder han, 
er at nå er også palestinerne en del av krigen – de er selve katalysatoren.50 

Mens libaneserne har vært opptatt med sin krig, har israelerne i det stille sikret seg et 
fotfeste i Libanon. Det skal snart bli styrket.

BORGERKRIG, 1980-TALLET 

Borgerkrigen ender, med freden kommer ikke. Krig fortsetter – flere steder og på flere vis. 
Lovløsheten fra krigen �975–7� glir over i en vedvarende usikkerhet og utrygghet. Men noe 
ligger fast: både Israel og Syria fortsetter å fiske i rørt vann. Et av de mest markante trekk i det 
libanesiske maktspillet på slutten av �970-tallet er en ung jurists vei til maktens tinde: Bashir 
Gemayel vender hjem fra USA og kaster seg ut i politikken. En politikk som på denne tida 
føres mer med armeer enn med argumenter. Bashir blir leder for den sterkeste militsen på 
høyresida: Lebanese Forces (LF) – langt på vei hans eget verk. Gemayel er den kristne høyre-
sidas håp – og israelernes fremste kort; en alliert de kan bygge og bruke. Historien vil imidler-
tid vise at det er Bashir som bruker Begin, mer enn omvendt. 

Israels invasjon i �978 er et dramatisk nytt skritt i Libanons lange krigshistorie. Men det 
er et kort steg i forhold til spranget Israel tar i �982: For første gang blir en arabisk hovedstad 
inntatt av israelske styrker. IDF kunne ha gått til Kairo i �9�7 og Damaskus i �973, men for-
nuften seiret. Nå inntas Beirut. Den libanesiske femtekolonne, Israels allierte, er framfor alt 
Bashir Gemayel og maronittene. Men det er først etter at Bashir myrdes, at IDF rykker inn i 
det vesentlig muslimske Vest-Beirut. 

Libanon står oppe i en ny krise i �983–85. Den libanesiske regjering har minimal kontroll 
– etter hvert også med sin egen hær, selv om den fungerer på et vis. Men Libanon er etter-
trykkelig libanisert; stykket opp. Og landet er okkupert: Syria kontrollerer de østlige og nord-
lige deler; Israel den sørligste. I Bekaa-dalen står iranske revolusjonsgardister. Beirut er delt 
av den grønne linje – kontrollert av snikskyttere fra begge sider. Nordøst for Beirut er det en 
kristen mini-stat, mens Shouf-fjellene er druser-styrt – og i sør vinner de radikale shiiaene 
økende oppslutning og innflytelse. PLO kontrollerer fortsatt de palestinske flyktningleirene. 
Og UNIFIL har sitt ansvarsområde – med begrenset kontroll.

Invasjonen i �982 skaper en libanesisk motstandsbevegelse, og bidrar til at den militante 
gruppen Hezballah vokser fram – i tillegg til Amal. Selvmordsaksjoner med bomber tas i 
bruk, mest mot IDF og SAL, men også UNIFIL får føle shiia-terroren på kroppen i �98�–87; 
en av de tøffeste perioder i styrkens historie. Utlendinger kidnappes. Noen av dem løslates, 
andre myrdes. I september �989 fører et fredsinitiativ fra Den arabiske liga �2 av de gjen-
levende medlemmer av den libanesiske nasjonalforsamlingen (valgt i �972!) sammen i den 
saudiarabiske byen Taif. Her vedtar de Taif-avtalen, som bl.a. endrer maktfordelingen mel-
lom de konfesjonelle gruppene i landet. Avtalen slår bl.a. fast at den kristne og den muslimske 
folkegruppen skal ha like stor representasjon i parlamentet og regjeringen, hvilket innebærer 
større innflytelse for muslimene. Taif-avtalen legger også grunnlaget for avvæpning av milit-
sene – og for en slutt på borgerkrigen. Som likevel ikke er over.

n Menachem Begin og Likud er ikke 
de eneste i Israel som pleier forbin-
delse med Gemayel; Arbeiderparti-

lederen Shimon Peres tar imot både 
ham og Danny Chamoun – i all 

hemmelighet – i sitt hjem i Tel Aviv. 
Også Peres uttaler seg i rosende 

ordelag om de unge libaneserne.51  n
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BORGERKRIG, 1990 

Heller ikke mannen som kanskje mer enn noen representerer en libanesisk statsmakt på 80-
tallet, forsvarssjefen, general Michel Aoun, klarer å holde sin sti ren. Aoun er maronitt, men 
ser på seg selv som libaneser og general. Og han misliker den syriske dominansen, som han 
mener å ha maktmidler til å gjøre noe med. Det skal kaste det maronittiske området øst for 
Beirut ut i en egen borgerkrig tidlig på 90-tallet.

Aoun leder en militærregjering fra september �988, men fra høsten -89 uten presidentens 
støtte. Generalen inntar sågar presidentpalasset i Baabda, holder forsvarsdepartementet på 
Yarze – og nekter å forlate noen av dem. Så setter han seg fore å framprovosere en interna-
sjonal reaksjon for å kvitte Libanon med utenlandske styrker. Aoun oppnår betydelig folkelig 
støtte, men aksjonen fører til et halvt års artilleridueller, blokader og sammenstøt med 
syrerne. Når Aouns skjøre allianse med LF-militsen sprekker, oppmuntrer Syria LF-lederen 
Samir Geaga til å vende våpnene mot ham. Fra januar �990 får så Libanon nok en krig i den 
uendelige krigen. Denne gang slåss kristne mot kristne. President Elias Hrawi kan lite gjøre, 
men utnevner general Emile Lahoud til forsvarssjef. Den senere presidenten angriper, sam-
men med syriske styrker, Aoun – én general mot en annen; begge libanesiske, begge kristne. 

BORGERKRIG: I 1989–90 ble borgerkrig på ny ut-
kjempet i Libanon – mellom kristne grupper i og rundt 
Øst-Beirut, og mellom libanesiske og syriske styrker. 
Enda flere deler av Beirut ble alvorlig skamfert av krig.
Foto: Samer Mohdad/Corbis/Scanpix
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På ny er tap og ødeleggelser store; over tre hundre tusen flykter. Syria setter inn luftstyrker og 
tungt artilleri. Når Aoun blir latt i stikken av sin allierte Saddam Hussein, som er opptatt med 
å planlegge invasjon av Kuwait, må han gi opp. Syria kommer styrket ut av konflikten. Liba-
non blir behandlet som en erobret stat. Aoun får asyl i Frankrike og reiser i eksil. Når han 
vender tilbake i 2005, gjør han det bra i valget på ny nasjonalforsamling – i allianse også med 
pro-syriske krefter!

MOTSTANDSKAMP

Israel okkuperer deler av Sør-Libanon gjennom hele �990-tallet, med hyppige sammenstøt 
særlig mellom Hezballah og IDF – og dets allierte SLA. I �99� retter Israel på ny omfattende 
angrep mot palestinske baser, og i �992–93 skjer en opptrapping av krigshandlingene mellom 
Hezballah og IDF. De israelske angrepene sommeren �993 er de hardeste siden �982, men i 
april �99� iverksetter IDF sin mest omfattende militære aksjon mot Hizballah. Operation 
Grapes of Wrath driver en halv million libanesere på flukt.

Motstanden mot det militære engasjementet i Libanon vokser også i Israel, og i �998 kunn-
gjør Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han vil trekke styrkene ut av Sør-Libanon, 
mot garantier om at Hezballah ikke vil angripe over grensa. Når hans etterfølger Ehud Barak 
tar over, kunngjør han at styrkene skal ut innen juli 2000. Han holder ord, og uttrekkingen 
blir gjennomført med høyt tempo i andre halvdel av mai 2000. Dermd rakner SLA fullstendig, 
og etterlater et vakuum. Det tomrommet fyller Hezballah øyeblikkelig, rykker inn – og overtar 
kontrollen med området Israel forlater, slik UNIFIL tok over IDFs posisjoner sommeren �978. 
Krigen i Sør-Libanon er over. Stort sett. 

:02u Mer om motstandskampen mot 
israelsk okkupasjon; side xxx

u Omtale av den israelske tilbake-
trekkingen; side xx
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:02
Hensikten med dette kapitlet er å gi en oversikt over hvordan 
UNIFIL ble til – det politiske spillet om resolusjonen, styrke-
sammensettingen og fordeling av toppstillingene. Om hastverket 
særlig USA hadde med å få på plass en resolusjon, og det uklare 
mandatet – som i sin tur førte UNIFIL ut i mer enn ett uføre.

Kapitlet følger UNIFIL fra etableringen i �978 til Norge trakk seg 
ut i �998, delt inn i en del som omhandler perioden fram til den 
andre israelske invasjonen i �982 og en andre del som favner 
resten av tida – fram til Norge avviklet sin deltakelse.  
Den ene tråden i kapitlet følger UNIFIL på et makronivå;  
den andre de norske avdelingene på mikro-nivå. De to kan  
leses uavhengig av hverandre.

UNIFIL ble satt sammen og satt inn på meget kort varsel,  
i en konflikt som slett ikke var løst, inn i et område som slett  
ikke var fredelig – hvor det langt fra var noen fred å bevare.  
FN-styrken hadde ingen fiender, men ble beskutt av alle;  
den skulle ut i et fredsoppdrag, men ble involvert i kamp. Norge,  
og særlig Norbatt, spilte en meget sentral rolle i UNIFIL gjennom 
to tiår – og hadde det kanskje vanskeligste operasjonsområdet. 
Bataljonens isolasjon i øst innebar ekstra utfordringer, men gjorde 
det kanskje også lettere å løse oppdraget på sin måte – på et norsk 
vis: med diplomati vel så mye som våpenmakt.
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:02 :02 operasjonen: UNIFIL 

Angrepet fra havet

Den 11. mars 1978, i morgendisen ved Haifakysten, får to gummiflåter 
landkjenning. Elleve palestinere klyver lemstre i land. Etter den nattlige 
ferden har Fatahsoldatene mistet oversikten over hvor de er, og langt 
på vei troen på at de skal komme seg i land – og gjennomføre sitt 
oppdrag. 

Soldatene kommer seg usett inn i Israel. Hver av dem med sitt Kalashnikov med ti magasiner, 
fire granater og blokker med TNT. De er fedayeen – de som ofrer seg. For sitt folk, for kampen 
Etter å ha skutt en naturfotograf, som er på feil sted til feil tid, tar solatene seg videre til fots. 
De beskyter tilfeldig forbipasserende biler, før de stanser to busser og en drosje. Bussene er 
fulle av sjåfører som skal på piknik med sine familier denne sabbaten. Flertallet av passa-
sjerene blir stuet sammen i en av bussene, som terroristene så tar kontrollen over. Den kom-
manderes sørover mot Tel Aviv. Innimellom skyter palestinerne vilkårlig ut gjennom vin-
duene. Rett nord for Tel Aviv har politiet fått opp en veisperring – og åpner ild. Granater 
eksploderer. Bussen brenner. Helvete er løs på kystveien. Når politiet tar seg inn i det utbrente 
kjøretøyet, finner de ni døde terrorister og 37 omkomne israelere. Ytterligere 78 er skadet. 
Aksjonen er godkjent av PLO-sjefen Yassir Arafat. Den skal tjene som et eksempel på at «den 
palestinske revolusjonen evner å nå dit den vil».� For de fleste er det en terrorhandling.  
For den israelske regjering er den også en mulighet – til endelig å slå nådeløst til mot PLO.

Kystvei-massakren er et vannskille i forholdet mellom Israel og Libanon. Det er palesti-
nere som har begått en udåd. Men det er like mye libanesere som skal få smake Israels hevn. 
Den kommer raskt – og med større tyngde enn noen gang. Som daværende leder for den mili-
tære etterretningen Aman, Shlomo Gazit, uttrykker: «Når en uhyrlighet som Kystvei-
massakren finner sted, ser den israelske regjeringen rødt. Det er utenkelig at den ikke vil  
reagere. De politiske lederne kom til Aman, omtrent som de var ute og handlet i et super-
marked. Vi fortalte dem hva de aktuelle gjengjeldelsesmålene kunne være, og de plukket ut  
A og H fra hyllene.»2 

Det er ikke hvilke som helst israelske politikere som nå sitter ved makten i Israel. For 
første gang har høyresidas Likud regjeringsmakten. Menachem Begin er statsminister, Ezer 
Weizman forsvarsminister. Sistnevnte proklamerer at nå skal «terroristkonsentrasjonene i 
det sørlige Libanon renskes opp, en gang for alle.»3 I Damaskus sitter også en leder med makt 
– og sterk vilje. President Hafez al-Assad oppmuntrer den palestinske geriljaens angrep mot 
Israel, og håper israelerne vil la seg provosere til å rykke inn i Libanon. Syria vil svekke PLO 
– for å styrke sin egen stilling.4 Al-Assad får ønsket oppfylt. Begin lover at Israel skal rykke 
opp ugresset PLO med roten.

De israelske politikerne kjøper seg en invasjon. Regningen skal den libanesiske sivil-
befolkningen få. For fem dager senere ruller Operasjon Litani. 

n I september 1977 går Israel inn  
i Sør-Libanon med bakkestyrker til 
støtte for Haddads milits. Det er en 
prøve på hva som skal komme et halvår 
senere. Bl.a. på bakgrunn av erfarin-
gene fra denne mini-invasjonen, får 
Israels nye statsminister, Menachem 
Begin, raskt utarbeidet en plan for en 
større operasjon mot PLO – helt opp til  
Litani-elva. n
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Israel slår til
Den 15. mars 1978 hamrer israelerne løs på PLOs baser og forsynings
ruter – fra luft og sjø. Israel svarer – med voldsom styrke. Bakke
styrkene, tre brigader, går stødig nordover. Reaksjonen står i stil med 
hele folkets forbannelse over den palestinske terroraksjonen.

Men aksjonen utføres ikke i blindt raseri; den er kalkulert og kjølig, for lengst planlagt – og 
vel overveid. På én uke okkuperer Israel størstedelen av Sør-Libanon, opp til Litani og Hash-
baya. Bare Tyr-lomma klarer PLO å holde. Palestinerne rekker å trekke størstedelen av sine 
styrker nordover. For Operasjon Litani er ingen stor overraskelse. 

OPPTRAPPING

Palestinsk gerilja etablerte seg i Sør-Libanon på slutten av �9�0-tallet. Fra midten av 70-åra 
har den jevnlig støtt sammen med israelske styrker og libanesisk milits. Israel er ikke fremmed 
for å krenke libanesisk territorium når det synes formålstjenlig. Samtidig med at Israel engas-
jerer seg militært sør i landet, etableres tett kontakt med kristne falangister både i Sør-Liba-
non og Beirut-området. Israels hemmelige kontakter med libanesiske ledere, kristne som 
muslimer, på �950- og �0-tallet førte ikke fram. Men når Libanon midt på 70-tallet kastes ut 
i sin kaotiske borgerkrig, blir det lettere å fiske i det rørte vannet. Snart skal to falangistledere 
bli Israels sterkeste kort i kampen om kontroll i Libanon: Saad Haddad og Bashir Gemayen. 
Begge skal skrive seg inn i Libanons krigshistorie.

Flere avhoppere fra regjeringshæren starter kristne militsgrupper i Sør-Libanon rundt 
�975–7�, men Haddads blir den største og sterkeste; etter hvert også den eneste. Major Haddad 
får beordring til sin hjemby Marjayoun kort tid etter at israelerne i �97� etablerer sin nære 
kontakt med maronittene. Det er neppe tilfeldig. Men Haddad går ikke godt sammen med 
falangistene lenger nord; ikke bare er han en gresk-katolikk, han er også firkantet militær, 
egenrådig og sta. Og han passer bedre i felten i Sør-Libanon enn blant fiffen i Øst-Beirut. Når 
Bashir Gemayel i starten av Operasjon Litani blir bedt om å sende 800 mann sørover for å 
forsterke Haddads styrker, føyer han seg motvillig, men snart har de fleste desertert.5 

INVASJON

Israel protesterer mot det palestinske terrorangrepet i et brev til FNs sikkerhetsråd, �3. mars. 
Samtidig begynner Israel Defence Fores (IDF) sin aksjon i Libanon – fra luft, sjø og bakke. Det 
er den umiddelbare oppvarming til invasjonen. Marsjordren kommer ved solnedgang, tirs-
dag �4. mars. I grålysningen påfølgende morgen setter IDFs panseravdelinger seg i bevegelse. 
I tre døgn har de ligget og ventet. Nå rykker de fram på seks akser, bl.a. ved Naqoura og 
Metulla. Tungt bombardement har allerede tatt ut de palestinske stillingene. 

Israelerne anslår at det er rundt �000 palestinske soldater i Libanon, hvorav ca. �500 i sør. 
IDF, som setter inn ca. 25.000 mann, møter ikke stor motstand der de rykker fram.� Det er 
ikke mange fedayeen igjen. De fleste er trukket ut, nord for Litani. PLO-soldater som er igjen, 
blir derimot sporet opp – og ofte drept.7 Som i Ebel es Saqi. Landsbyen er på PLOs hender, og 
noen av palestinerne tar opp kampen mot overmakten – og faller. Ifølge én kilde blir to sårede 

Saad Haddad Saad Haddad blir født  
i Marjayoun i 1937, og går inn i den 

libanesiske regjeringshæren i 1960-
åra. Han når majors grad i 1976. 

Samme år – under krigen og oppløs-
ningen av Leb Army – bryter han ut,  

og etablerer sin egen milits, den 
senere South Lebanon Army (SLA),  

og inngår en allianse med Israel – en 
forbindelse som skal vare helt til han 

dør, av kreft, i 1984. I PLO har Haddad 
en felles fiende med Israel, og med 

israelsk hjelp etablerer han sin milits, 
som tar opp kampen med den 

palestinske geriljaen; deretter den 
libanesiske motstandsbevegelsen.  

Når Israel invaderer i 1978, er Saad 
Haddad sionistenes viktigste 

støttespiller på libanesisk jord.
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tatt av Haddads menn. De heller bensin over den ene og brenner ham til døde. Den andre 
skyter de.8  I Tyr holder palestinerne stand. Det er bare i Tyr-lomma at PLO gir IDF virkelig 
motstand. Israelerne ønsker ikke å engasjere seg i gatekamper, og holder seg i utkanten av 
byen – i påvente av at geriljaen også herfra vil trekke nordover. Men den såkalte Folkerepub-
likken Tyr vil ikke PLO oppgi uten kamp. Den blir da heller ikke inntatt av IDF, hvilket skal 
snart skape problemer for UNIFIL.

IDFs ordre er å rykke fram ti kilometer; ødelegge PLOs leire og installasjoner, holde 
kristne enklaver til disse er under kontroll av Israels allierte – falangistene – for så å trekke 
seg ut. Men operasjonen går så vidt smertefritt, og dermed så raskt, at invasjonsstyrken snart 
passerer de ti kilometerne. IDF går derfor lenger – helt til Litani-elva. Det er hit israelerne har 
kontroll når stoppordren kommer. Slik blir også nordgrensa for den blivende FN-styrkens 
operasjonsområde til – og den kristne Enklaven. Opprinnelig er det ikke IDFs plan å skape en 
enklave under Haddads kontroll. Den militære etterretningen Aman har ikke noen tro på 
Haddads evne til å kontrollere den shiittiske befolkningen i grensetraktene.9 Men forsvars-
sjefen, general Mordechai Gur, legger tidlig til grunn at det skal dannes et sikkerhetsbelte.�0Og 
sånn blir det – helt til mai 2000. Med store problemer for UNIFIL som følge.

Bashir Gemayel Bashir Gemayel blir 
født i Beirut i 1947, og går inn i farens 
falangistparti, Kataeb, i 1962. Han 
studerer juss og statsvitenskap ved  
St. Joseph-universitetet i Beirut.

I 1971 slutter han seg til falangistenes 
paramilitære organisasjon. Samme år 
blir han rekruttert som informant av 
CIA.11 Tre år senere etablerer han 
kjernen til hva som i 1976 skal bli 
Lebanese Forces (LF), og samler 
falangistenes militære styrker.  
I 1982 blir Gemayel valgt til Libanons 
president, men tas av dage i et 
bombeattentat før han rekker å tiltre. 
Kort tid før det, når Israel invaderer,  
er Bashir Gemayel israelernes  
aller viktigste kort i spillet  
om Libanon.

INVASJON: 14. mars ble marsjordren til Operasjon 
Litani gitt; dagen etter krysset IDF grensa til Libanon – 
med bl.a. Centurion stridsvogner. Invasjonen førte til 
at FN etablerte UNIFIL – for å sikre tilbaketrekking.
Foto: David Rubinger/Corbis/Scanpix
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Operasjon Litani er typisk for IDFs større operasjoner, framholder Ian Black og Benny 
Morris i boka Israel’s Secret Wars; i den forstand at den utvikler seg til noe mye mer ambisiøst 
– både i omfang og tid – enn opprinnelig planlagt.�2 Når invasjonsstyrken marsjerer lenger 
enn først forutsatt, er det også for å komme så langt som råd er, før FNs sikkerhetsråd vedtar 
sin resolusjon og USA tvinger Israel til å stanse framrykkingen. 

I de kristne landsbyene møtes den israelske invasjonsstyrken som frigjørere. De møtes 
med shalom, fred på hebraisk, og israelske flagg. I �982 skal det samme gjenta seg når IDF 
rykker fram mot Beirut. Shiiaene er ikke fiender av Israel – ennå. Men det blir like lite shalom 
som salaam – fred på arabisk. Ikke i �978. Ikke i �982.

RESULTAT

Operasjon Litani skaper Enklaven som general Gur planla, og major Haddad får kontroll 
over. Og den skaper UNIFIL: FN-styrken som USAs president Jimmy Carter har ønsket seg, 
Libanon har bedt om, og som Israels statsminister Menachem Begin ser seg tjent med – som 
en buffer nord for grensa og Enklaven. Taperen er PLO. Invasjonen driver størstedelen av de 
palestinske styrkene nord for Litani, lenger vekk fra fienden – fra Israel, fra hjemlandet Pales-
tina. Frontlinja er skjøvet inn i Libanon, slik Israel ønsket. En viktig lærdom fra Litani-opera-
sjonen, skriver Ariel Sharon i sin selvbiografi Warrior, er at for å hamle effektivt opp med PLO, 
må det mer til enn en enkel gjengjeldelsesaksjon, som invasjonen etter hans syn strengt tatt 
er.�3  Ikke alle deler det synet. Rett nok framstår operasjonen som en gjengjeldelse for Kystvei-
massakren. Men det var den ikke, mener bl.a. Steinar Hansson, som i boka Operasjon Libanon 
framholder: «Snart ble det klart for alle at det ikke dreide seg om en gjengjeldelsesaksjon, eller 
i det hele tatt om å slå tilbake. Kapring av et halvt land mot kapring av to busser. Fordrivelse 
av hundretusener mot et titalls gisler. Full krig mot én isolert aksjon.»�4 

For sørlibaneserne er det mindre viktig hva operasjonen kalles. Det er de som må betale 
prisen. Mange landsbyer er ødelagt allerede før invasjonen – en stor del av befolkningen har 
flyktet. Bedre blir det ikke nå. Den libanesiske regjering anslår at rundt �00.000 sivile er dre-
vet ut av det sørlige Libanon allerede før �978; etter invasjonen er tallet ca. 285.000 – tre fire-
deler av landsdelens befolkning. I Tyr er bare 300 sivile blitt igjen. Før invasjonen bodde det 
ca. �0.000 her.�5 

Det verserer høyst forskjellige oppgaver over respektive tap under Operasjon Litani, og 
noen endelige tall vil aldri foreligge. Tallene på drepte varierer fra noen hundre til et par tusen. 
Antall falne palestinske soldater varierer fra �5 til 300; på israelske fra �8 til 37. Den libane-
siske regjering oppgir at ���8 – libanesere og palestinere – ble drept; israelerne vedgår å ha 
mistet 27 mann, og hevder å ha drept 350 palestinere. PLO oppgir å ha mistet ��4 mann – og 
å ha tatt én israeler til fange.�� 

En FN-kommisjon beregner at om lag 2500 sivile hus, i et hundretalls landsbyer, er full-
stendig ødelagt; dobbelt så mange skadd. Ifølge Røde Kors ble 82 landsbyer ødelagt under 
invasjonen, og de fleste innbyggerne, rundt 220.000, flyktet nordover, særlig til Saida og 
Beirut.�7 Over store deler av Sør-Libanon er veier og bruer, brønner og vannledninger ødelagt, 
elektrisitetsforsyningen lagt død. Mange av fruktlundene er pløyd opp av stridsvogner eller 
brent av fosfor-granater.�8 Livsgrunnlaget for bønder, familier, landsbyer. Dette er hva som 
snart skal møte FN-soldatene.

PLO: Velkommen! Den palestinske 
geriljaen i Sør-Libanon blir drevet 

nordover som føge av invasjonen. Men 
PLO er ikke helt ubekvem med den nye 

situasjonen. PLO ønsker UNIFIL 
velkommen; langt på vei også IDF!

Når den norske ambassade i Beirut 
møter flere PLO-topper tidlig i april, 

framkommer det at palestinerne, rent 
militærstrategisk, anser Israels 

nærvær i Sør-Libanon som en fordel. 
Dels fordi store styrker bindes opp, 

enda mer fordi PLO for første gang får 
en reell mulighet til å føre geriljakrig 

mot hovedfienden!19
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UNIFIL vedtas

FNs sikkerhetsråd får det hektisk. Mellom 17. og 19. mars blir situa
sjonen i Libanon drøftet på fem møter. Resultatet er resolusjon 425 og 
etableringen av UNIFIL. Sjelden har rådet handlet så raskt. Kanskje går 
det vel fort.  

Resolusjon 425, og den påfølgende 42�, inneholder UNIFILs formelle mandat, men er mest 
politiske dokumenter i diplomatisk innpakking – og dårlig egnet som en militær ordre. Selv 
for en fredsoperasjon. Framfor alt gir ikke Sikkerhetsrådet detaljert anvisning om hvilket 
ansvarsområde den nye FN-styrken skal ha. Den endelige utgrupperingen, og dermed Area of 
Operation (AO), blir derfor snart et stridsspørsmål.

DELTE OPPFATNINGER

Den �5. mars gjør libanesiske myndigheter Sikkerhetsrådet formelt oppmerksom på Israels 
invasjon. To dager senere anmoder Libanon om et snarlig møte for å drøfte situasjonen.  
Dagen etter trer rådet sammen til sitt første møte om saken – og påfølgende dag, søndag �9. 
mars, vedtas resolusjon 425 og 42�. 

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) er besluttet opprettet; bare fire dager 
etter invasjonen.

Det er delte oppfatninger i Sikkerhetsrådet, men president Jimmy Carter har bestemt seg 
for at en FN-styrke skal settes inn. Det er derfor USA som presser på – og fremmer resolu-
sjonsforslaget. Amerikanerne bereder grunnen i de diplomatiske kulisser; mange er klare for 
å gi sin støtte. Østblokken gjør det ikke, men setter seg heller ikke imot; Sovjetunionen og 
Tsjekkoslovakia stemmer avholdende. Kina holder seg helt borte. 

Carters bekymring – og iver for å få en FN-styrke på plass – handler ikke kun om inva-
sjonen og konsekvensene for Sør-Libanon. Han frykter for Camp David-prosessen, som ennå 
ikke er i mål. I boka The Blood of Abraham skriver Carter at han fant invasjonen å være en 
overreaksjon på PLOs angrep, og en alvorlig trussel mot freden i regionen. Presidenten be-
stemmer seg for å stanse framrykkingen – og begynner med en FN-resolusjon som fordømmer 
aksjonen. Den amerikanske generalkonsul i Jerusalem overbringer statsminister Menachem 
Begin en melding fra Carter om den kommende resolusjonen. Begin leser meddelelsen, står 
stille et øyeblikk, og sier: «It’s over».20 Så dramatisk er det dog ikke; Det hvite hus har tross alt 
i det stille akseptert en invasjon – ti kilometer inn i Libanon. Carter misliker imidlertid at 
israelerne går lenger – og at de bruker amerikanske våpen, i strid med forutsetningene for 
leveransen. Begin husker kanskje et annet brev fra Carter, etter mini-invasjonen høsten �977: 
Også da var den amerikanske reaksjonen med på å stanse israelerne. Da fikk Carter IDF ut; 
nå vil han ha FN inn.

Uten det sterke amerikanske presset ville resolusjonen neppe gått så raskt gjennom i 
Sikkerhetsrådet. Og var en normal planleggingsprosess fulgt, er det ikke en gang sikkert 
UNIFIL ville blitt til – i hvert fall ikke slik styrken ble. Skepsisen på profesjonelt FN-hold – 
militært som sivilt – er tross alt betydelig.

Blant skeptikerne hører selv FNs koordinator for fredsoperasjoner i Midtøsten, Ensio  

 
u  Resolusjon nr. 425 og 426; 

 side xxx
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Siilasvuo. Med erfaring fra UNEF I og II, fra UNFICYP og UNDOF, vet den finske general-
løytnanten at fredsbevaring er vanskelig nok når styrken befinner seg mellom to ansvarlige 
regjeringer med en positiv holdning til operasjonen. Og her er en regjering helt uten kontroll 
over den del av landet der FN-styrken skal settes inn!2� Han skal få rett. UNIFIL havner i et 
vepsebol. Men Siilasvuos opprinnelige råd – om ikke å etablere UNIFIL – tas ikke til følge. 
Sivile FN-tjenestemenn er også skeptiske, og advarer mot hva en operasjon i Libanon kan 
medføre. Til dem hører sågar lederen for FNs fredsbevarende innsats, visegeneralsekretær for 
politiske spørsmål, Brian Urquhart. Ifølge Norges FN-ambassadør under etableringen, Ole 
Ålgård, betegnet briten Sør-Libanon som et område «any group of nuts and lunatics are con-
sentrated.»22 Utvilsomt har han også major Saad Haddad i tankene. Det tar ikke mange ukene 
før FN-sekretariatet har definert de kristne styrkene, av alle kategorier, som selve hovedprob-
lemet i Sør-Libanon. Og en av årsakene til det, er at de er blitt foret med israelsk skremselspro-
paganda om at UNIFIL ikke vil hindre palestinsk infiltrasjon.23 Urquhart advarer derfor mot 
et forhastet engasjement. «Southern Lebanon», oppsummerer han i sin biografi A Life in Peace 
and War, «would almost certainly be a peacekeeper’s nightmare».24 Et mareritt blir det. Urqu-
harts etterfølger, Marrack Goulding, fastslår i sin biografi, Peacemonger, da også lakonisk at 
«UNIFIL was a textbook case of how not to establish a peacekeeping operation».25 Det er mot 
denne bakgrunn norske soldater settes inn i mars–april �978. Heldigvis kjenner de ikke til 
skepsisen.

UNTSOs Chief of Staff, den ghanesiske generalmajor Emmanuel A. Erskine, blir utnevnt 
til UNIFILs midlertidige øverstkommanderende. Dagen etter FNs vedtak om å opprette 
UNIFIL, avholder han – sammen med Ensio Siilasvuo – de første møter med partene. Først 
israelerne, så libaneserne, så palestinerne. Deretter syrerne. Det politiske spillet er flyttet fra 
Manhattan til Midtøsten.

Regjeringen i Beirut har fått sitt ønske oppfylt; det samme har presidenten i Washington. 
Og Israel? Innen regjeringen i Jerusalem er meningene delte. Statsminister Menachem Begin 
og utenriksminister Moshe Dayan vil godta en FN-styrke; det vil ikke forsvarsminister Ezer 
Weizman. Han, og forsvarssjef Mordechai Gur, vil heller inngå en avtale med Syria, som de 
mener til en viss grad kan kontrollere området. Weizman og Gur må bøye seg, men får gjen-
nomslag for sitt subsidiære syn: Hvis det blir utplassert en FN-styrke, må den forhindres fra 
å utgruppere helt ned til grensa. Hvis så skjer, vil IDFs handlefrihet innskrenkes radikalt.2�Det 
må unngås. Det unngås.

HASTVERK OG LASTVERK

USA har gode støttespillere i Sikkerhetsrådet, og tempoet holdes høyt: Taletiden kuttes;  
medlemmene ber ikke en gang om de sedvanlige 24 timer for å konsultere sine regjeringer. 
Brian Urquhart får ett døgn på seg til å presentere utkast til operasjonsplan – med rammer for 
operasjonsområde, styrkesammensetning, kommandostruktur, kontrollprosedyrer, militære 
mål samt modus operandi. Vel har man noenlunde ferske erfaringer fra UNEF og UNDOF å 
trekke på, men enhver operasjon er unik – og Sør-Libanon er definitivt noe for seg selv! 

UNIFILs mandat er tredelt. FN-styrken skal: �) bekrefte uttrekkingen av israelske styrker; 
2) gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet; 3) bistå den libanesiske regjering i å gjen-
innføre dens autoritet i området. Sikkerhetsrådet ser for seg en todelt operasjon. Først skal 

Dobbelt frykt Skeptikerne til 
innsetting av en FN-styrke i 1978 er 
ikke bare redde for hvordan styrken 

skal klare seg i den libanesiske 
heksegryta. De er redde for FNs  

evne til fredsbevaring.

På slutten av 70-tallet er den kalde 
krigen ennå kjølig, forholdet mellom 

Sovjetunionen og USA heller avmålt. 
Og det er dårlig klima for militære FN-
operasjoner. Fiasko i Libanon vil være 

et godt argument for dem som ikke 
ønsker slike innsatser. 

Sporene fra den store, mislykkede, 
operasjonen i Kongo, Organisation des 

Nations Unies au Congo (ONUC), 
halvannet tiår tidligere har skremt FN. 

Der var situasjonen uoversiktlig nok; 
det er ikke stort klarere i Libanon.  

Men tvilerne blir ikke hørt,  
og motstanderne viker. Det er ingen vei 

tilbake: UNIFIL skal settes inn. Israels 
invasjon har gjort det uunngåelig.
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UNIFIL bekrefte den israelske tilbaketrekking fra Libanon. Så snart det er oppnådd, skal 
styrken etablere og opprettholde et operasjonsområde – som det gjenstår å definere grensene 
for. 

Mandatet er militært upresist. Det angir bl.a. ingen klare grenser for operasjonsområdet. 
Mandatet er politisk naivt. Det forutsetter at partene vil treffe alle nødvendige tiltak for å et-
terleve Sikkerhetsrådets beslutning. Mandatet er operativt problematisk. Det gir ikke UNI-
FILs ledelse klare nok retningslinjer. Men det blir stående. 

Av størst operativ betydning på kort sikt er den manglende definering av AO og den noe 
vilkårlige beslutningen om styrkens størrelse: Den er satt til 4000 – basert på erfaringene fra 
Sinai og Golan; ikke etter en faktisk vurdering av reelle behov for å løse det konkrete opp-
draget i Sør-Libanon. UNIFIL etableres med lette infanteribataljoner – i tråd med praksisen 
fra UNEF, ikke med utgangspunkt i en operativ vurdering av det aktuelle operasjonsom-
rådet. Når generalsekretær Kurt Waldheim i slutten av april er på feltbesøk, får han klar 
beskjed for bataljonssjefene: Styrken er for tynn.27 Den �. mai ber han om å forsterke UNIFIL 
med tre bataljoner og økt logistikk-støtte, en totalramme på inntil �000 mann. Senere settes 
rammen til 7000. Selv det holder ikke for å oppfylle mandatets intensjon. Men det er hva 
man kan få.

UNIFILs suksess knyttes til tre avgjørende forhold: �) Sikkerhetsrådets fulle støtte; 2) fullt 
samarbeid fra partene; 3) evne til å virke som en integrert og effektiv militær enhet. Den 
første forutsetningen blir langt på vei oppfylt; om den siste blir det, kan diskuteres. Sam-
arbeidet fra de stridende parter finnes i beste fall på papiret – og knapt nok det. 

Under arbeidet med resolusjonsteksten legger Urquhart fram forslag om at UNIFIL skal 
ha myndighet til å forhindre alt væpnet personell å ta seg inn i operasjonsområdet. Libanon 
motsetter seg dette på grunn av hensynet til PLO. Dermed blir PLOs tilstedeværelse i Sør-
Libanon legitimert; dermed får Israel et argument for fortsatt støtte til Haddads milits som 
motvekt. Og dermed får UNIFIL et betydelig problem! «With the establishment of UNIFIL,» 
oppsummer Sir Brian, «the real trouble had only just started.»28 

 

UNIFIL etableres
Etableringen av UNIFIL går raskt når beslutningen først er fattet.  
Dagen etter Sikkerhetsrådets vedtak er et hovedkvarter bemannet;  
tre dager etter vedtaket kommer de første styrkene fra Gaza – og de 
første landene bekrefter sin deltakelse. 

Når Sikkerhetsrådet vedtar å opprette UNIFIL, er FN allerede på plass i Sør-Libanon – og 
sågar i Naqoura. Den nedlagte tollstasjonen, tre kilometer nord for grensestasjonen Rosh 
Hanikra, brukes av United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO). General-
sekretær Waldheim instruerer generalmajor Erskine, UNTSOs sjef, til å forberede innsettingen 
av den nye FN-styrken. Det er derfor UNTSO-offiserer som utgjør kjernen i UNIFILs opera-
tive hovedkvarter – til styrkens eget personell er på plass. Det er til uvurderlig hjelp; det er 
bare to dager til de første troppene kommer. 

n UNTSO har siden 1972 bemannet 
fem OPer langs demarkasjonslinjen i 
Sør-Libanon, og har 45 observatører i 
landet når UNIFIL etableres; 19 til blir 
overført fra andre sektorer. UNTSO-
offiserer blir satt til stabstjeneste i 
hovedkvarteret under etableringen, og 
tjenestegjør som liaisoner overfor 
partene på vegne av FN-avdelingene,  
etter hvert som de ankommer. n
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UNIFIL SETTES SAMMEN

Aktuelle land forespørres om å sende tropper. Flere står på Waldheims liste, men en del har 
allerede avdelinger i FN-tjeneste, og har ikke mer å avgi. Norge har bare en håndfull observa-
tører ute, har øvde avdelinger i beredskap – og står høyt på lista. Det gjør også Frankrike  
– etter ønske fra Libanon.

Det er flere hensyn å ta når styrken settes sammen. Ikke bare skal det finnes villige bidrags-
ytere; de skal også være akseptable for Sikkerhetsrådets medlemmer, og fortrinnsvis for par-
tene i konflikten. Og FN må som alltid tilstrebe en geografisk balanse. Norge og Frankrike 
svarer fort ja. Andre bruker lenger tid, og noen ombestemmer seg: Mexico sier først ja, så nei. 
Heller ikke Bolivia sier seg villig, og UNIFIL blir uten deltakelse fra det amerikanske konti-
nent. Fra Asia er Nepal raskt ute med bekreftelse; også Iran sier seg villig til å sende en bataljon. 
Fra Afrika svarer først Senegal, så Nigeria, ja. I mai bekrefter Fiji og Irland sin deltakelse.  
Pr. juni har UNIFIL dermed fått sin første komplette form, med åtte infanteribataljoner og tre 
log-enheter. Heller ikke Øst-Europa er representert i UNIFIL de første åra. Med Sovjetunio-
nens lunkne holdning til styrken er ikke dette overraskende. FN-sekretariatet anmoder like-
vel både Polen og Romania om å delta. Begge sier nei – men Polen skal senere bli en av de store 
troppebidragsyterne. Frankrike er ønsket av den libanesiske regjering. Det aksepteres, selv 
om Frankrike er permanent medlem av Sikkerhetsrådet – og har en historisk rolle nærmest 
som kolonimakt i Libanon, bl.a. med den særlige historiske ballast å ha vært maronittenes 
beskyttere. Kanskje ikke det beste utgangspunkt for upartisk utøvelse av nøytral FN-tjeneste. 
Så skal franske avdelinger da også komme i alvorlig klammeri med muslimske grupper – og 
nærmest bli jagd ut av AO. 

UNIFIL ANKOMMER

Den 23. mars lander de første ordinære UNIFIL-styrkene i Beirut: Den franske kontingent er 
først. Tre dager senere, natt til 2�. mars, ankommer det norske frampartiet. Da er de første 
FN-soldatene på plass i Sør-Libanon: Den 22. mars kommer et forsterket svensk kompani fra 
UNEF og et iransk fra UNDOF. Kanada stiller med et movcon-team og en sambandsgruppe 
fra UNEF. Kurt Waldheims hjemland Østerrike sier nei til å avse et kompani fra UNDOF, til 
generalsekretærens store personlige skuffelse. Franskmennene setter seg i bevegelse fra Beirut 
tidlig den 24. mars. Retning: Tyr. Mål: Khasmyie. Landsbyboere underveis hilser FN- 
soldatene velkommen. Det gjør også PLO – ennå en stund. Mot slutten av april kommer de 
andre bataljonene; noen akkurat tidsnok til å ta over etter hvert som IDF trekker seg ut. Noen 
definitiv deployeringsplan finnes ikke, idet det lenge er uklart når de enkelte bataljonene vil 
være klare. Men de tre kritiske broene over Litani er prioritert: det svenske kompaniet besetter 
Khardala i øst, det iranske Akiya i sentrum; franskmennene forsøker å ta Khasmyie i vest. 

For UNIFIL er det nok en lykke at det er de franske og norske bataljoner som ankommer 
først. Dette de best utrustede – som kan settes inn i de to mest kritiske og krevende områdene: 
Tyr-området til Frenchbatt og nordøstre AO til Norbatt; begge med betydelig PLO-nærvær. 
Norbatt AO er dertil allerede fysisk atskilt fra resten av UNIFIL, hvilket stiller særlige krav til 
å klare seg på egen hånd, ikke minst forsyningsmessig. Denne sektoren anser FC imidlertid 
som så krevende og vidstrakt, at han avlaster Norbatt ved å la Nepbatt overta Blat – så snart 
nepaleserne er klare. 

n UNIFIL når sin oppjusterte 
styrkeramme på ca. 6000 mann i juni, 
med soldater fra ni land: Canada, Fiji, 
Frankrike, Iran, Irland, Nepal, Nigeria, 

Norge og Senegal. Frankrike har  
(pr. 13. juni) den største kontingenten 

med 1244 soldater; Norge er nest 
størst med 930. n 

u Mer om styrkens utgruppering;
side xx
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Forsyning blir tidlig en utfordring. Forutsetningen er at de enkelte avdelinger skal ha med 
eget utstyr, og at de skal være selvforsynte de første 30 dagene – til UNIFILs eget forsynings-
apparat er på plass. Frankrike stiller fra starten forsynings- og transportkapasitet, verksted-
kompani og ingeniørkompani. Logistikken er imidlertid dimensjonert for en styrke på 4000 
mann, og tøyes til grensen for hva den kan makte når den øker til �000. Forlegning er en an-
nen utfordring. UNIFIL tar inn i forlatte hus, men i mange områder er det enten mangel på 
slike – eller de er ødelagt. Rundt 80 prosent av styrken forlegges derfor i telt det første halvåret, 
til de såkalte prefaber gradvis kommer på plass.29

UNIFIL HQ

Når UNTSO etablerer hovedkvarter for UNIFIL i Naqoura, er det en midlertidig, løsning – 
før planer er lagt og AO definert. Men HQ i Naqoura skal bli like midlertidig som UNIFIL for 
øvrig, dvs. ganske så permanent. 

Flere vurderinger av lokalisering for UNIFIL HQ blir gjort; flere forslag fremmes. Og ikke 
uten grunn. Naqoura er ikke ideell. Tvert imot: FC Erskine vurderer dette, taktisk sett, som 
«det verst mulige sted å plassere UNIFIL HQ».30 Noe bedre alternativ lykkes man dog ikke å 

UNIFIL – i Gaza Hjelpen fra kanadiere 
og svensker i UNEF er avgjørende for å 
sette operasjonen i Sør-Libanon raskt i 
gang. Drøyt et år senere, i 1979–80, er 
det UNIFILs tur til å hjelpe UNEF.

Når United Nations Emergency Force 
(UNEF) termineres i september 1979, 
bistår UNIFIL i avviklingen av UNEFs 
tidligere base i Ismailiya, Egypt. Fra 
november 1979 til april 1980 er 
personell fra UNIFIL, også norske, der 
for å hente ut diverse materiell – bl.a. 
til Sør-Libanon. I Operation Pelican, 
som denne store forsyningsopera-
sjonen kalles, deltar Norbatt-soldater, 
mekanikere fra Normaintcoy samt 
offiserer på log-siden i HQ. Norbatt  
blir bl.a. tilgodesett med et nytt – dvs. 
brukt – OP-tårn fra UNEF til posisjon 
4–2E, plassert ved innkjørselen til 
Saqi. Der reises den oppå en intakt 
PLO-bunker som brukes som deknings-
rom. Multi-gjenbruk!

TYR: De franske FN-soldatene etablerte seg i kyst- 
byen Tyr – og kom raskt i klammeri med PLO.  
PLO-soldat holder vakt når Frencbatt, som første 
regulære styrker, inntar posisjonene; 24. mars 1978.
Foto: Bettmann/Corbis/Scanpix
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finne – og HQ blir værende i Naqoura. Da er Tyr utredet3� og zahrani besluttet. Tyr Barracks 
er for sårbar – som angrepene mot Frenchbatt allerede i mai �978 skal synliggjøre. zahrani 
blir valgt, selv om byen ligger et godt stykke nord for det aktuelle AO.32 Men der ligger syriske 
tropper, og Syria – og Libanon – setter seg i mot. Dermed blir det Naqoura. På godt og vondt. 
Spørsmålet reises igjen etter SLAs overfall på HQ i �979 og �980. Men libaneserne vil ikke 
høre tale om noen flytting. Regjeringen i Beirut er bekvem med at noen forsøker å hevde dens 
autoritet i det uregjerlige Sør-Libanon. Selv har den i praksis gitt opp.

 

UNIFIL utgrupperer
FN viser stor handlekraft når UNIFIL vedtas – og settes inn. Det hjelper 
å ha styrker på plass i regionen. Det er da også soldater fra Sinai og 
Golan som først er på plass i den nye misjonen. Men franskmenn, 
nordmenn og andre lar ikke vente lenge på seg. 

Den første utgrupperingen finner sted fra 22. mars. Først med en iransk, svensk og kanadisk 
avdeling, så med franske og norske bataljoner. I tur og orden kommer de øvrige avdelinger.

FN-STYRKENS UTGRUPPERING

Det svenske kompaniet fra UNEF, Swedcoy, utgrupperer i det nordøstre området med Khar-
dala-brua; det iranske kompaniet fra UNDOF, Irancoy, i den sentrale sektoren med Akiya-
brua. Begge bistått av ingeniørsoldater fra IDF. To kanadiske enheter hentes fra UNEF:  
Et movcon-team og en sambandsgruppe ankommer hhv. 22. og 23. mars. Canadian Contin-
gent Movement Control etableres i Beirut. Canadian Signals Unit etablerer seg i Naqoura. 

Det første ordinære troppebidraget kommer fra Frankrike. Frenchbatt settes inn helt i 
vest, med HQ i Tyr. De etablerer CPer i byen, men må oppgi å ta kontroll over Kahsmiya-brua. 
Dette er det første området israelerne trekker seg ut av. Norbatt erstatter svenskene i øst,  
som den 3. april flyttes vestover til området Srifa-Shur, hvor Swedcoy utgrupperer til Nibatt 
kommer den �2. mai. Først da kan svenskene dra tilbake til Sinai. I mellomtiden har Senbatt 
utgruppert – mellom Swedcoy og Frenchbatt – i vest.

UNIFILs første oppsetting blir komplett i begynnelsen av juni, med Fijibatt, Iranbatt og 
Irishbatt. Da er også Norair, Normedcoy og Normaintcoy på plass. Irene blir utgruppert ved 
Tibnine; Fijibatt tar over den vestre sektor fra Frenchbatt; Iranbatt overtar Irancoys område 
nær Akyia-brua – og det iranske kompaniet returnerer til UNDOF, �4. juni. Til Norair er på 
plass i Naqoura, ��. april, støttes UNIFIL av tre franske helikoptre og �5 mann, stasjonert i 
Tyr. Til UNIFILs styrkestruktur hører også en bataljon fra den libanesiske regjeringshæren, 
Lebanese Army. Det blir mest på papiret, selv om det i �979 lykkes å deployere en mindre 
bataljon Leb Army-soldater i UNIFIL AO.

Kystveien er viktig – og overlates til Frenchbatt. Men at de etablerer seg i Tyr skal fransk-
mennene få betale dyrt for. UNIFIL ønsker å inkludere Tyr i AO, selv om det ikke er direkte 
hjemlet i mandatet. Resultatet er harde kamper mellom franskmenn og palestinere i og rundt 
Tyr – og vondt blod mellom UNIFIL og PLO.

NAQOURA: Grensa mellom 
Libanon og Israel ble stengt etter 
krigen i 1948. Med etableringen av 
UNIFIL blir det nytt liv i den gamle 
tollstasjonen ved Naqoura.
Foto: Helge O. Sandnes
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En måneds tid før førstemandatets utløp, gjør den norske chargé d’affaires i Libanon, 
Hans Wilhelm Longva, seg noen betraktninger om den første tida – og utgrupperingen. Diplo-
maten er ikke imponert over hvordan FN-operasjonen er blitt satt ut i livet. Særlig stiller han 
spørsmålstegn ved hvordan den sentrale staben ved HQ i Naqoura har truffet en del av sine 
disposisjoner. Ikke minst at den franske bataljonen ikke utgrupperer i selve AO før nærmere 
to måneder etter ankomst, men blir liggende i Tyr-området. Mange av problemene i UNIFILs 
AO kunne vært unngått hvis styrken helt fra starten hadde vært i hele operasjonsområdet, 
framholder Longva – og mer enn antyder at det er FN-styrkens egne disposisjoner som gjør 
at den ikke får kontroll over Enklaven: «Det hadde neppe vært politisk mulig for Israel å mot-
sette seg en slik deployering på det daværende tidspunkt. En slik deployering ville sannsyn-
ligvis ha umuliggjort den deployering av pro-israelske militias som fant sted i grenseområdet 
mot Israel utenfor de opprinnelige «kristne enklaver» like før den endelige israelske tilbake-
trekking,» skriver Longva i en rapport til UD. UNIFIL feilvurderte både Israels og PLOs vilje 
til aktivt samarbeid for å sette styrken i stand til å gjennomføre sin oppgave, oppsummerer 
Norges mann i Beirut.33 

MØTE: I mars–juni 1978 opererte UNIFIL og IDF 
side ved side i Sør-Libanon, til FN-styrken gradvis tok 
over etter okkupantene fra april. Norske FN-soldater 
møter IDF-kolleger ved Marajayoun, 5. april 1978.
Foto: J.K.Isaac/UN

Tidlig styrkebidrag Styrkebidrag  
ved utgangen av første mandatperiode 
(pr. 13.09.78):

INFANTERIBATALJONER
Fiji 500
Frankrike 644
Iran 599
Irland 661
Nepal 642
Nigeria 673
Norge 706
Senega l634

LOGISTIKKENHETER
Kanada 117
Frankrike 537
Norge 218
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For UNIFIL får ikke kontroll med hele området Israel okkuperer, som mandatet implisitt 
forutsetter. IDF avslutter formelt sin tilbaketrekking, 30. juni. FN-styrken siter da igjen med 
svarteper. 

IDFs TILBAKETREKKING

Den israelske operasjonen pågår ennå når Sikkerhetsrådet trer sammen for å vedta resolusjon 
425, �9. mars. Først 2�. mars stanser kampene. Om den israelske beslutningen om å rykke helt 
fram til Litani er ment for å få FN til å ta ansvar for et større område, slik Weizman skriver i 
sine memoarer34 – eller rett og slett for å ha større prutningsmonn ved uttrekkingen, er uk-
lart. Men operasjonsområdets nordgrense er gitt: Litani.

UNIFILs første oppgave er å sikre israelske styrkers tilbaketrekking. FNs koordinator for 
fredsstyrkene i Midtøsten, generalløytnant Ensio Siilasvuo, får i oppdrag å forhandle med 
Israel og Libanon om tilbaketrekkingen – og om UNIFILs uklare AO. Sikkerhetsrådet la i 
sine vedtak til grunn at Israel skal foreta en full tilbaketrekking. Forståelsen er at UNIFIL så 
skal overta hele det okkuperte området. Rådet forutsatte at generalsekretæren konsulterer 
med partene i konflikten om grensene. Problemet er at partene har så ulikt syn på hvilket 
område UNIFIL skal kontrollere! PLO står hardt på at FN-styrken ikke får etablere seg i om-
råder som ikke ble besatt av de israelske styrkene. Dette gjelder særlig det omstridte Tyr- 
området med Kasmiyeh bro. Israel støtter en utgruppering helt opp til Litani, og ser gjerne at 
UNIFIL tar over Tyr – som de selv ikke klarte å ta før våpenhvilen. For IDF er det derimot på 
ingen måte ønskelig å få en internasjonal styrke helt ned til den israelske grensa. Det vil sterkt 
begrense det militære handlingsrommet – og er selvsagt uønsket. 

Israel samarbeider med FN om iverksetting av resolusjon 425, og utarbeider en tilbake-
trekkingsplan. Den skal skje i fire faser, med første overdragelse av evakuert område ��. april. 
Tilbaketrekkingen går etter planen. Posisjon etter posisjon, område etter område overgis 
UNIFIL. Hva som ennå ikke har demret for FN, er at IDF ikke har tenkt seg helt ut av Libanon 
– ei heller overgi hele det okkuperte området til UNFIL. De tre første fasene av tilbaketrek-
kingen går etter planen. Den ��., �4. og 30. april tar UNIFILs sjef formelt over ansvaret for 
områder IDF forlater – med start i Norbatt AO. Den fjerde fasen blir verre.

Under drøftingene om tilbaketrekkingen, tar Siilasvuo opp med Ezer Weizman at han 
helst ser at IDF først avvæpner de kristne militsstyrkene. Den israelske forsvarsminister 
finner dette politisk vanskelig, all den tid de kristne i lang tid har vært Israels allierte. Han 
foretrekker dem integrert i regjeringshæren. Et godt forsøk fra Weizman, som vet at det knapt 
finnes noen reelt operativ regjeringshær i Libanon. Libaneserne selv hevder at de har satt opp 
en brigade, men når Siilasvuo nevner denne for syrerne, smiler de bare.35

Fra 30. april har UNIFIL kontroll med ca. 45 prosent at det israelsk-besatte området. 
Resten er fortsatt på IDFs hender. Fjerde og siste fase omfatter dette området: beltet langs 
grensa – Enklaven. Det skal iht. planen overleveres �3. juni. Når så ikke skjer, er det knapt 
overraskende. FN-koordinator Siilasvuo blir i midten av mai orientert av Israels nye for-
svarssjef, general Rafael Eitan, om at det ikke er ønsket at UNIFIL skal gå inn i kristne lands-
byer, eller i Enklaven.3� FC Erskine får tilsvarende indikasjoner i møte med forsvarsminister 
Ezer Weizman, �3. mai.37 Det er stikk i strid med Siilasvuos krav nr. �: UNIFIL må være til 
stede også i de kristne landsbyene. 

n Den planmessige israelske 
tilbaketrekkingen starter i øst, og 

Norbatt får sitt AO – som den første 
bataljon – allerede 11. april.  

Bataljonens ops-ordre nr 2/78: 
«NORBATT is to take over the IDF’s 

positions as the withdrawal starts. All 
positions are to be occupied and on no 
account must any position fall into the 

hand of other forces.» n

u Mer om innsettingen av Norbatt; 
side xx
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Israels intensjon er hele tida å overlate dette området til sine egne allierte. Så skjer: �3. juni 
overdrar IDF kontrollen over siste del av det okkuperte området til lokal kristen milits, under 
kommando av majorene Saad Haddad og Sami Shidiak – i FN-sjargong de såkalte De Facto 
Forces (DFF) – senere kjent som South Lebanon Army (SLA). Shidiak har kommando over 
styrkene i vest; major Haddad over militsen i øst – med hovedkvarter i Marjayoun, vis-à-vis 
Norbatt HQ i Ebel es Saqi. Det skal bli et stormfullt naboskap. 

Israel gjør FN et stygt pek når det siste området overlates major Haddad. Han, framholder 
israelerne, tilhører den libanesiske regjeringshæren, og representerer således landets myn-
digheter. Fastslår ikke resolusjon 425 nettopp at det er til disse kontrollen skal tilbakeføres? 
Israels forsvarsminister mener militsen sågar bør gjøres til en del av den fredsbevarende 
 operasjonen! Israel bryter sine løfter til FN, men ikke FN-resolusjonens bokstav.

UNIFIL AO

UNIFIL er utmanøvrert – og med et vesentlig mindre operasjonsområde enn hva forutset-
ningen var. Det er straffen for at Sikkerhetsrådet ikke definerte AO da styrken ble vedtatt. De 
israelske styrkene er formelt ute, sågar bekreftet av FN. Reelt beholder Israel kontrollen over 
Enklaven. General Erskine får ved nærkontakt selv en smak på denne operative realitet: Godt 
synlig fra FCs kontor bygger israelerne i mai en stridsvognposisjon – som IDF og SLA 

n Etter harde forhandlinger får  
UNIFIL opprette 24 OPer i den Haddad-
kontrollerte Enklaven. De er isolerte og 
sårbare, og utsettes for stadig 
trakassering av SLA – i likhet med de 
fem OPene som UNTSO bemanner i 
grensetraktene. Haddad gir ikke ved 
dørene. Han vil ha noe igjen for å la 
UNIFIL opprette posisjoner i «sin» 
enklave. Under IDFs tilbaketrekking 
forsøker majoren, støttet av israelerne, 
å få en avtale med FN: Haddad vil ha 
permanente sikkerhetsfunksjoner i det 
FN-kontrollerte området  – mao. egne 
posisjoner i UNIFIL AO!  General-
sekretær Waldheim avviser kravet. n
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 bemanner i fellesskap.38 Formelt tar SLA over IDFs stillinger i Enklaven, reelt er de fram-
skutte posisjoner IDF når som helst kan bruke – og ofte bemanner med eget personell. 

Israel har manøvrert dyktig. USAs president har fått sin FN-styrke. Libanons regjering 
har fått inn en internasjonal styrke der den selv ikke makter å gjenerobre forlengst tapt kon-
troll. De israelske generalene har fått i pose og sekk: En FN-buffer mot palestinske angrep,  
et eget sikkerhetsbelte, og – gjennom SLA – adgang til UNIFIL AO.39 Israel har sikret seg spille-
rom i Libanon; rom til når som helst å krysse grensa – langt på vei uhindret av FN-styrken. 
Det skal Israel vite å benytte seg av.

Er Israel vinneren i tilbaketrekkingen, er UNIFIL taperen. Som sitter igjen med et AO 
som ikke strekker seg ned til grensa, et AO delt i to: I gapet mellom vestlig og østlig sektor kan 
ikke UNIFIL hindre infiltrasjon av Sør-Libanon og terrorangrep mot Nord-Israel. Og med 
Enklaven på SLAs hender er det langt igjen til at regjeringens autoritet i landsdelen er gjen-
opprettet. UNIFIL har et tredelt mandat. Sommeren �978 er ingen av de tre oppdragene ennå 
løst.

I ettertid, skriver FC Erskine i sine refleksjoner over tida i UNIFIL, burde man skjønt at 
det israelske konseptet med Enklaven, en sikkerhetssone – en cordon sanitaire – var selve det 
strategiske grunnlag for invasjonen; at Israel hadde invadert for å bli værende.40 FNs sikker-
hetsråd ser ikke den tegningen. Det tar iallfall ikke tilstrekkelig hensyn til den, når mandatet 
til den nye fredsstyrken utarbeides. Syria ser nok bedre hva som er i  ferd med å skje – men er 
ikke nødvendigvis ubekvem med utviklingen.

LIBANESISK AUTORITET

UNIFILs andre hovedoppgave – å bistå libanesiske myndigheter i å gjenopprette sin autoritet 
i sør – er heller ikke lett. Den sivile autoritet, det sivile system, gikk i oppløsning på midten av 
�970-tallet. Noe er likevel igjen, framfor alt gendarmeriet – et politikorps. Sommeren �978 
har UNIFIL etablert samarbeid med det og de rundt hundre gendarmene postert i Tyr, Qana, 
Jwaya, Tibine og Hashbaya. De bemanner bl.a. sjekkposter sammen med FN-styrken, og 
bistår som tolker og liaisoner. Dertil er den libanesiske regjering representert sør for Litani 
med en sivil administrator i Tyr.

Det viktigste tiltaket på kort sikt, for å reetablere regjeringens autoritet sør for Litani, er å 
utgruppere enheter fra regjeringshæren i UNIFIL AO. I slutten av juli blir en task force fra 
Leb Army sendt sørover, gjennom Bekaa, for å etablere seg i Tibnine. Så langt kommer de 
rundt 700 soldatene aldri. Israel ber om at styrken gjør opphold i Kaoukaba før den fortsetter. 
Den 3�. juli gjør den holdt der – og der blir den. SLA tar den under artilleribeskytning, selv 
om major Haddad fortsatt erklærer sin lojalitet til regjeringshæren! På en drøy uke skyter han 
ca. 300 granater mot sine libanesiske hærkolleger; en libanesisk soldat blir drept, ni såret.4� 

Styrken reduseres til et kompani; resten returnerer nordover. Deretter går det et drøyt halvår 
før hærsjefen, general Victor al-Khouri, �8. april �979, gir ordre om at en bataljon på ny skal 
deployere til Sør-Libanon, denne gang til Maraka, al-Shihabiya og Tibnine. Også denne blir 
tatt under ild fra Haddad, som samme dag erklærer sin egen stat, Free Lebanon, opprettet. 
Dermed – men først da! – blir Haddad omsider frabeordret sin tjeneste i Leb Army. 
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UNIFIL angripes

Den 9. mai 1978 angriper PLO en norsk stilling i Kaoukaba. Det kommer 
til harde trefninger. PLO lider tap. Nordmennene kommer unna med 
lettere skader. Allerede en uke før dette har den franske bataljonen 
støtt sammen med PLO – i Tyr. Der får UNIFIL sine første tap i kamp. 

Frenchbatt sendes rett til Tyr – til PLOs fremste baseområde sør for Saida. Det er herfra mye 
av PLOs militære aktivitet i Sør-Libanon styres. Desto viktigere er det for PLO å holde om-
rådet. Derfor er det UNIFIL gjør en bommert ved å utplassere første del av hovedstyrken 
akkurat her. Så snart israelerne er på vei ut, forsøker palestinerne å etablere seg i de evakuerte 
posisjonene.42 

KAMP MED PLO

Når franskmennene ankommer Tyr, 24. mars, etablerer de kontakt med både palestinske og 
libanesiske grupperinger. Disse ser på UNIFIL som et bidrag til å forhindre videre israelsk 
framrykking – og forsikrer om sitt vennskap. Ikke desto mindre blir FN-soldatene snart be-
skutt. Når IDF iverksetter sin tilbaketrekking fra området utenfor Tyr, gjør PLO det klart at 
UNIFIL ikke kan ta over områder som ikke ble okkupert av israelerne. For palestinerne er 
FNs tilstedeværelse rundt Kashmiya – og i Tyr – dermed uakseptabel. Det bygger opp til bråk. 

Den �. mai, kl. �8�5, blir et fransk forsyningskjøretøy overfalt av ukjente væpnede ele-
menter, tre kilometer nordøst for Tyr. Kjøretøyet ødelegges, sjåføren såres. Det utveksles ild 
med håndvåpen og RPGer. Åtte franske UNIFIL-soldater blir såret. En av dem dør samme 
kveld på UNIFIL-hospitalet. Den franske bataljonssjefen, oberst Jean Salvan, slipper unna – 
uskadd. Dagen etter er han ikke like heldig. Bataljonssjefens bil finnes i Tyr: Tom – og 
gjennomhullet. Fire mann er savnet. Etter midnatt innløper en rapport fra Beirut: Salvan er 
såret, og befinner seg på et PLO-sykehus i Vest-Beirut! Obersten har �4 prosjektiler i kroppen, 
blir operert – og overlever. En av hans savnede soldater blir funnet på morgenkvisten. Død. 
Tredjemann blir også funnet. Såret. Mens dramaet utspiller seg, kommer en gruppe på elleve 
soldater fra Senbatt til åstedet. De stanses av væpnede elementer. En senegaleser blir drept. 
Resten tas til fange, men løslates dagen etter. Den 2. mai blir en av de svarte dagene i UNIFILs 
historie. Det skal bli flere. Snart smeller det også i Norbatt.

Norge får også smertelige tap: Kl. ��45 den 3. februar �979 styrter ett av Norairs helikop-
tere. Alle fire om bord – flyger og navigatør fra Norair og en lege og en sykepleier fra Normed-
coy – mister livet. De er ute på en medevac, og maskinen styrter etter å ha kommet borti en 
kraftledning. De fire faller ikke i direkte strid, men årsaken til medevacen ved Siddiquin 
denne dagen, er kamper mellom PLO og UNIFIL. Nå er det soldater fra Fiji som overfalles. 
Seks FN-soldater dør denne dagen; to soldater fra Fijibatt i tillegg til de fire nordmennene. 
Det er den verste dagen i UNIFILs historie. 

En av grunnene til PLOs mange overfall på UNIFIL er trolig at FN-styrken viser seg 
effektiv. Det er ikke lett å infiltrere AO for å komme til med angrep mot Israel. Det skal gå hele 
to år etter innsettingen av FN-styrken, før det første alvorlige palestinske angrepet på Nord-
Israel finner sted. Da tyder alt på at PLO-soldatene har tatt seg fram gjennom beltet mellom 

u  Mer om PLOs overfall på Norbatt 
i Kaoukaba; side xxx

u  Mer detaljert beskrivelse av 
helikopterulykken; side xxx
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østre og vestre AO, selv om Israel hevder de har infiltrert selve AO. Angrepet på kibbutzen 
Misgav Am, �.–7. april �980, er et av de verste terroranslag mot sivile mål i Israel; tre israelere 
blir drept, �� skadet. En av angriperne heves å være tidligere UNIFIL-ansatt – ved kjøkkenet 
i Normaintcoy! Allerede neste kveld kommer hevnaksjonen: IDF rykker inn i Sør-Libanon. 

KONFRONTASJON MED SLA

FN må gjentagne ganger be Israel ta sterkere kontroll med SLA. Årsakene er mange, og alvor-
lige. Samme dag palestinsk fedayeen går mot Misgav Am, trenger SLA-styrker seg inn i lands-
byen At-Tiri, ved Irishbatts posisjon �–�5A. SLA-militsen slår fast at den har til hensikt å 
etablere en posisjon der. Det er uakseptabelt for UNIFIL. Irene får støtte av ghanesiske og 
nederlandske soldater, SLA sender en stridsvogn, og åpner ild mot irske posisjoner. To IDF-
offiserer blir gjenkjent blant SLA-soldatene, og tar aktivt del i operasjonen. Den ene, oberst-
løytnant Yoram Hamizrahi, gir sågar ordrer – om å beskyte og ta byen.43 FC sender OGLs 
Team zulu, og forsterker med soldater fra Fijibatt og Senbatt. Det kan ikke avverge at en irsk 
soldat blir drept og ni tas til fange. Samme dag, 7. juni, møter DFC, oberst Ole Nilsen, major 
Haddad. SLA-bossen truer med å drepe de irske gislene én etter én hvis ikke UNIFIL trekker 
seg ut av At-Tiri. Igjen et helt uakseptabelt krav. Nilsen forlanger at irene øyeblikkelig blir satt 
fri. Før så skjer, må FN-protester overfor Israel og israelsk press på SLA, til. Det blir for sent 
for de irske FN-soldatene John Barrett og Derek Smallhorne. De er myrdet av SLA. Etter  
sigende som blodhevn for tap UNIFIL påførte militsen i konfrontasjonen. Sveti Sovonaivalu 
fra Fiji faller også i striden. Når Haddad under stor dramatikk selv forsøker å ta seg inn i At-
Tiri, tar nederlenderne for første gang tar i bruk sine TOW raketter; FN-styrkens tyngste 
våpen.44 Sammenstøtet i At-Tiri er en av de styggeste enkeltstående hendelser i UNIFILs 
historie. FN-styrken viste vilje til å bruke våpenmakt. Men det er mest avmakt som rår.

Striden er over. Haddad har ikke bare tapt flere menn, han har tapt ansikt. UNIFIL har 
mer i vente. 

UNIFIL OG PARTENE

UNIFIL er satt inn etter anmodning fra Libanon, for å bistå den libanesiske regjering og hær. 
Israel er den andre hovedparten, i kraft av invasjonen i �978 – og okkupasjonen fra �982. Men 
flere vil ha et ord med i laget – og plukke en høne med FN-styrken. UNIFIL er nøytral i kon-
flikten, og ender – for så vidt i tråd med upartiskheten – i klammeri med de fleste aktører. Fra 
okkupanten til motstandsbevegelsen som bekjemper den. Én årsak til vanskene er den nokså 
ulike fortolkning partene har av UNIFILs rolle. PLO ser FN-intervensjonen i sitt bilde, Israel 
i sitt. De stemmer selvsagt ikke overens – og heller ikke med FNs intensjoner! UNIFIL har pr. 
definisjon ingen fiender. Men alle skyter på FN-styrken. De fleste parter skal få FN-soldaters 
liv på samvittigheten.

UNIFIL og PLO

UNIFIL kommer øyeblikkelig i klammeri med PLO. Opprinnelig ser frigjøringsbevegelsen 
seg tjent med en FN-styrke i Sør-Libanon. UNIFILs oppgave er tross alt å få israelerne ut; PLO 
vil også ha IDF ut av Sør-Libanon. Rett nok vil FN-styrken komme i veien for videre angrep på 
Israel, men den anses som et overkommelig hinder. Etter en kort første periode med et godt – 

u Parallell gjennomgang av  
Norbatts forhold til partene; side xx



u  Mer om angrepet på Normedcoy; 
side xx

Angrep på Naqoura 

UNIFILs hovedkvarter i Naqoura ligger sårbart til. Åsene rett øst for leiren ligger  

i Enklaven. Her rår IDF og SLA uten hindringer fra UNIFIL. FNstyrkens HQ er et 

fristende mål. 

Haddads menn har noe å hevne etter at de opplever å ha tapt ansikt i At-Tiri. Bare halvannen 
time etter at Irishbatt tar tilbake full kontroll over landsbyen, �2. april �980, angriper den 
kristne militsen. 

Leirens lokalansatte forlater området før angrepet starter. De er ikke ukjent med hva som er i 
gjære. FN-personellet begynner også å ane uråd. Kl. �505 innløper melding fra major Haddad 
som mer enn antyder at han vil angripe. Enda mer foruroligende er det, når alle utgående 
telefonlinjer dør; kl. �550. Ti minutter senere treffer de første prosjektilene Ops-bygningen.  
I fire og en halv time blir UNIFIL HQ og avdelingene i Naqoura beskutt. Heller ikke Normed-
coy blir spart. Der har pasienter og personell gått i shelter, bl.a. for å fortsette operasjoner på 
skadde fra At Tiri-oppgjøret! 

Når UNIFIL gir IDFs liasonoffiser beskjed om at nok er nok, og ilden vil bli besvart, stan-
ser SLA angrepet. Etter denne episoden forsterkes nærforsvaret med en fransk vaktstyrke,  
i september �980.

Det er det verste angrepet på Naqoura noen gang, men verken det første eller det siste. 
Allerede et år før, �5. og �7. april �979, angrep SLA Naqoura og Tyr Barracks – så vel som flere 
posisjoner i AO. Det skjedde i protest mot myndighetenes planer om å sende libanesiske 
regjeringsstyrker til Sør-Libanon, og UNIFILs delaktighet i dette. To dager før deployeringen 
skulle  finne sted, �5. april, stengte SLA veiene og isolerte HQ. Lokalansatte uteblefra jobb: Et 
dårlig tegn. Oberst Martin Vadset fungerte som FC i Erskines fravær, og baom et møte med 
major Haddad i et forsøk på å finne en løsning. SLA-sjefen avviste å møte UNIFIL-sjefen, og 
truet med «krig mellom SLA og UNIFIL» hvis Leb Army-avdelingen kommer.45 

Og krig ble det. Fra kl. 0830 den �7. april lot Haddad det regne med artillerigranater over 
hele UNIFIL-området. Norbatt fikk i særdelshet unngjelde. Kl. ��20 innløp følgende beskjed 
til den norske bataljonen: «Er UNIFIL tilfreds med hva som skjer? Hele ansvaret ligger på 
UNIFIL. Det blir verre hvis Lebanese Army kommer inn.» Kl. 2235 startet angrepet på 
Naqoura. Den franske vakttroppen kjempet, men kunne ikke forhindre store skader. Tre av 
Norairs fire helikoptere ble skadd. Det samme ble avdelingens brakker. Åtte FN-soldater – 
irer og nederlendere – ble såret.4� Tre sivile libanesere mistet livet; én SLA-soldat ble drept når 
UNIFIL-personell besvarte ilden som ble rettet mot et helikopter idet det landet. Det ble se-
nere slått fast at tre israelske offiserer sto i ledelsen for dette angrepet på UNIFIL-hovedkvar-
teret.47 

�7. november �98� aner HQ på ny uråd. De lokalansatte møter ikke opp, butikkene på 
Mingi-street holder stengt – etter pålegg fra SLA, som også sprenger vannledningen fra  
Israel til Naqoura. Den blir reparert, men sprenges på nytt. SLA sperrer så veien som knytter 
Naqoura med Israel i sør og Tyr i nord. Men denne gangen blir det med blokaden.48 

8�
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korrekt – forhold mellom PLO og UNIFIL, blir det snart spent. Særlig i Frenchbatt, men også 
i Fijibatt og Norbatt. Etter et møte mellom FN-generalsekretær Kurt Waldheim og PLO-for-
mann Yasser Arafat i Beirut �7. april �978, iverksetter Fatah en omgruppering av gjenværende 
styrker i de IDF-besatte områdene – før kontrollen overdras FN. Med det gjør PLO krav på å 
opprettholde 35 baser i UNIFIL AO, med inntil 700 soldater;49 atskillig flere enn de inntil �40 
UNIFIL aksepterer i AO, samlet på seks steder.50 Når PLO evakuerer, tas ikke alle våpen med. 
Fem depoter blir raskt funnet av UNIFIL – og våpnene ødelegges. Dette anser Arafat som en 
fiendtlig handling – og tilgir aldri FN-styrken for det.5� 

UNIFIL og IDF 

UNIFIL kommer snart i klammeri med IDF. Men også Israel, i likhet med PLO, er tjent med 
UNIFIL: FN opprettholder en buffer mellom den palestinske frigjøringsbevegelsen og den 
israelske nordgrense. Men israelerne er ikke trygge på FN-styrken. Så er da UNIFIL heller 
ikke til for å sikre grensa – og gjør det heller ikke. IDF er særlig kritisk til at UNIFIL er for 
slepphendte med palestinske infiltratører; en kritikk som ikke minst er rettet mot Norbatt. 
Etter at IDF trakk seg ut i �978, heter det i et notat fra etterretningsavdelingen i israelsk UD, 
på tampen av �980, at «the PLO has taken advantage of [UNIFILs] weakness to infiltrate and 
establish bases in the territory under its control.» Bare få palestinere som infiltrerer UNIFIL 
blir tatt, fastslår israelerne, og de blir bare eskortert ut av UNIFIL AO – og satt fri. «The same 
terrorists are thus perfectly free to try their luck again.»52 I flere perioder skal forholdet mellom 
IDF og UNIFIL være anstrengt; dels pga. Israels stadige unnskyldninger for at IDF ikke kan ta 
ansvar for å kontrollere SLA, dels grunnet direkte konfrontasjoner med fredsstyrken – som 
også fører til at FN-soldater faller for IDF-skyts.

UNIFIL og SLA

UNIFIL er konstant i klammeri med SLA. Fra den israelske invasjonens første dag er militsen 
til Saad Haddad – og majoren selv – et viktig instrument for IDF. Og SLA er et betydelig prob-
lem for UNIFIL; ikke minst for Norbatt. FN anerkjenner aldri formelt verken SLA eller dens 
leder; det er et sårt punkt for Haddad. Som først mister regjeringens formelle anerkjennelse av 
å være en de facto øverstkommanderende for de libanesiske styrkene i Sør-Libanon etter at 
han ikke adlød ordren om å trekke seg tilbake for at UNIFIL kunne overta kontrollen i falan-
gistkontrollerte områder.53 Den �8. april �979 proklamerer Haddad Enklaven som en «fri og 
uavhengig libanesisk stat». «Vi vil heller dø frie enn å leve som slaver under Waldheims poli-
tiske leiesoldater», slår majoren fast i en melding til UNIFIL.54 SLA beskyter ofte UNIFIL- 
posisjoner, men FN-soldatene svarer sjelden på ilden fra falangistene. I et møte med bl.a. 
president Elias Sarkis og statsminister Selim al-Hoss, gjør Erskine det klart at han i og for seg 
er rede til å gi ordre til angrep på disse styrkene. Men han mangler tunge nok våpen – og  
aksept fra Sikkerhetsrådet og de stater som bidrar med styrker til UNIFIL.55 

UNIFIL og Leb Army

UNIFIL samarbeider fra starten med Leb Army. Når FN-styrken settes inn for å bistå Liba-
nons myndigheter i å reetablere sin autoritet sør i landet, skjer det ikke minst ved å bistå den 
libanesiske regjeringshæren i å utgruppere i sør – etter at IDF har trukket seg ut. Dette er et 

UN – US? FN ute i felten er UN  
med store, svarte bokstaver – og 

lyseblå og hvite flagg. UN – ikke ulikt 
US. Blått og hvitt – som i det israelske. 

Det kan skape misforståelser.

«Mange trodde UN kom fra USA; vi 
hadde mange soldater med mangel-

fulle kunnskaper,» forteller en av PLOs 
den gang yngre offiserer om møtet 

med UNIFIL, våren 1978. «Vi ønsket 
UNIFIL velkommen,» forteller Abu 

Faraz, mange år senere, i flyktning-
leiren Ain el-Helweh utenfor Saida, 
«men vi fryktet at de ville gjøre det 

vanskeligere for oss å slåss mot Israel. 
Derfor måtte vi gå rundt UNIFIL for å 

utføre våre aksjoner.» 

En annen PLO-veteran, Ahmed Shaker, 
som ledet en kompanigruppe, forteller 

at de fikk ordre om å ta godt imot 
UNIFIL, og at det raskt ble etablert 
kontakt. Han minnes bl.a. en fransk 
major som spiste lunsj hos dem på 

Chateau Beaufort, og hevder også at 
de fikk informasjon om fienden – bl.a. 

kart – fra FN-styrken. «Vi ble nære 
venner,» fastslår den tidligere PLO-

kommandanten, og gir med det Israel 
ammunisjon til verbale angrep på 

UNIFIL. «PLO hjalp UNIFIL mot Israel,» 
mener Shaker, full av velvilje. 

I Rashidyeh-leiren framholder PLO-
sjefen i Sør-Libanon, Abu Riad, derimot 

at enkelte UNIFIL-offiserer var jøder – 
og dermed agenter for Israel! For hvor 
har ikke europeiske jøder sin lojalitet? 

spør palestineren – om ikke til Israel!56
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krav selv fra Israels forsvarssjef, Rafael Eitan: At regjeringshæren flytter regulære avdelinger 
til Sør-Libanon for å etablere libanesisk suverenitet i området – og forhindre hva han kaller 
terrorist-dominans.57 Major Haddad vil ikke vite av noen utplassering av Lebanese Army i 
«hans» Sør-Libanon, og når Leb Army-bataljonen på vei til Tibnine etter Israels anmodning 
stanser opp i Kaoukaba – beskytes den fra Marjayoun. IDF er heller ikke innstilt på deploye-
ringen, selv om Israel offisielt bifaller regjeringens forsøk på å gjenvinne kontrollen i sør.  
Fra �7. januar �979 er 24 liaisonoffiserer fra Leb Army på plass i UNIFIL-bataljonene. Først  
�8. april �979 er en Leb Army-bataljon på plass i AO, for første gang på tre år. 

UNIFIL og motstandsbevegelsen

UNIFIL blir tatt under ild av shiia-militsen. Både Amal, og etter hvert Hezballah, har et 
blandet syn på FN-styrken, som er og blir et hinder for deres aksjoner mot okkupasjonsmak-
ten; i deres øyne står UNIFIL i veien for deres legitime motstandskamp. Amal har et over-
veiende godt forhold til UNIFIL, med ett vesentlig unntak: angrepene mot særlig de franske 
troppene høsten �98�. Andre ganger kan Amal bistå UNIFIL – også i konflikter med Hezb-
allah. Samme år som Amal angrep UNIFIL, uttalte Hezballahs såkalte åndelige leder, Sheikh 
Fadlallah, at man derfra ikke hadde noe ønske om å ta livet av FN-soldater. Bare et år senere 
erklærer bevegelsen imidlertid jihad – hellig krig – mot FN, fordi Sikkerhetsrådet krever 
øyeblikkelig våpenhvile i krigen mellom Irak og Iran; sistnevnte er Hezballahs fremste støtte-
spiller. Sammenstøt med både Amal og Hezballah skal kreve FN-soldaters liv; også en ung 
nordmanns. 

Opptrapping mot invasjon

UNIFIL får en slags kontroll i SørLibanon fra 1978. Men spenningen er 
latent. PLO og IDF – samt SLA – opererer fortsatt i området. Trefninger 
finner fortsatt sted, og Israel forsterker Haddads milits. Det går mot nye 
konfrontasjoner – mot ny invasjon.

Spenningen mellom Israel og Syria tiltar også – ikke minst når syrerne klargjør for utplasse-
ring av SAM-raketter i Bekaa. I slutten av mai �98� iverksetter Israel en militær kampanje 
mot PLO i Libanon, og konflikten skjerpes. Forut for det israelske valget 30. juni stilner det 
noe. Men når Menachem Begin – med mager margin – vinner valget i Israel og danner ny 
regjering, er scenen satt for opptrapping. Veien mot en ny invasjon av Libanon stakes ut. 

MED KURS FOR KRIG

Begin setter sammen en tøffere regjering. Duene må ut, flere hauker kommer inn. Blant dem 
er den nye forsvarsministeren: Ariel Sharon. Med denne regjeringen, skriver de israelske 
journalistene ze’ev Schiff og Ehud Ya’ari i sin bok Israel’s Lebanon War, har Israel for første 
gang en utenriks- og forsvarspolitisk ledelse som står samlet om å ville bruke landets militær-
makt til formål som går atskillig ut over egne sikkerhetsbehov. Dette er en regjering på utkikk 
etter å starte en krig. Sharon har en offensiv plan å tilby. Libanon er en naturlig arena.58  

u  Mer om den libanesiske 
motstandsbevegelsen; side xx
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IDF-toppene har fått en regjering etter sin smak. Forsvarssjef Rafael Eitan er overbevist 
om at Israel fortsatt kjemper for selvstendighet og overlevelse. Derfor deler han Sharons syn 
på at araberne – og framfor alt palestinerne – må bekjempes. På alle fronter, med alle midler. 
Sharon er oppsatt på en Libanon-kampanje, som vil kunne oppfylle flere mål: Først og fremst 
knuse palestinernes militære evne i Libanon – og dermed: utslette PLOs siste autonome base. 
Et annet er å skape en ny politisk orden i Libanon – og derved: gjenreise den kristne domi-
nansen i landet, og sikre Israel en ny alliansepartner i den arabiske verden. Dertil er det en 
uttalt målsetting å få de syriske styrkene ut av Libanon – og med det: svekke fiendestaten, og 
redusere faren for en ny israelsk-syrisk krig. Derfor planlegger Sharon konfrontasjon med 
Syria! Ennå er ikke Ariel Sharons militære intensjoner kjent. Selv ikke regjeringen han er 
medlem av, er klar over generalens egentlige hensikter – før invasjonen er i godt gang. 

Månedene fram mot juni �982, skriver Benny Morris i Righteous Victims, bruker Israel på 
å lete etter et påskudd for å invadere Libanon.59 Samtidig pågår det i Israel en uvanlig åpen 
diskusjon om hvorvidt en storstilt bakkeoperasjon er egnet til å løse landets sikkerhetsproblem. 
Likud er for en ny invasjon; Arbeiderpartiet er imot en større operasjon. Men kan gå med på 
en mindre operasjon – for å etablere en sikkerhetssone. 

STILLE FØR STORMEN

Yassir Arafat er klar over den overhengende faren for angrep, og er tilbakeholden for ikke å gi 
Sharon påskuddet han er ute etter. Følgelig, til tross for den svært spente situasjonen, opp-
lever Sør-Libanon fra august �98� til invasjonen i juni �982 en av de stilleste perioder siden 
den palestinske geriljaen etablerte seg i området – hvilket også gjenspeiler seg i UNIFILs 
operasjonsrapporter. Men noen tøffe tak blir det.  I midten av juli �98� gjennomfører Israel de 
hardeste angrep mot palestinske mål i Sør-Libanon – og libanesiske i Beirut – siden inva-
sjonen i �978, men klarer ikke å eliminere de palestinske rakett-batteriene, som er rettet mot 
Nord-Israel. Og som tas i bruk. PLO viser seg sterkere enn i �978 – mye sterkere. I Nord- 
Israel forlater tusener sine hjem i frykt. I Jerusalem rår en følelse av nederlag: PLO-trusselen 
lar seg ikke bombe bort! Etter at en våpenhvile inngås i slutten av juli, presset gjennom av 
USA, starter en stillere periode. Den gir PLO anledning til å styrke sine posisjoner ytterligere; 
IDF til å finpusse invasjonsplanene. Fra utenriksminister Alexander Haig får IDF beskjed om 
at USA vil akseptere et israelsk angrep – men bare som følge av et åpenbart brudd på våpen-
hvilen fra PLOs side.�0 En klar invitt til Israel. Og kommer intet brudd, kan det saktens fram-
provoseres.

Sharons to planer

Det er ingen stor hemmelighet at Israel har til hensikt å invadere Libanon igjen. Nye invasjons-
planer ble utarbeidet allerede i �979 – med målsetting om å okkupere Sør-Libanon helt opp til 
Jounieh, og å drive både palestinske og syriske styrker ut av Libanon. Sharon skriver i sin 
selvbiografi, Warrior, at denne planen, Operation Oranim, ble vurdert av regjeringen både i 
april �980 og i mai �98�.�� Høsten �98� presenterer forsvarsministeren sin regjering for to 
versjoner av invasjonsplanen, og er forsiktig med å avsløre hvor langt han egentlig har tenkt 
seg. Sharon er bestemt på at Beirut skal tas; at PLOs ledelse skal ut av Libanon; at palesti-
nernes militære styrke – terrortrusselen – skal knuses. Hva han presenterer for regjeringen er 
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derimot en begrenset aksjon, ikke stort mer omfattende enn Operasjon Litani – for å sikre 
kontroll over området opp til zaharani og Awali. Den andre versjonen går mye lenger: en 
storstilt invasjon opp til Beirut – med en avskjæring av hovedveien Beirut–Damaskus. Både 
militært og politisk er det betydelig forskjell på de to planene. Den lille vil tvinge palestinerne 
nord for Awali-elva, men unngå konfrontasjon med Syria. Den store vil tvinge PLO – og 
Syria – ut av hele Libanon sør for Beirut, og engasjere syrerne. 

Sharons allierte

På nyåret fortsetter planleggingen, og i midten av januar �982 er Sharon på hemmelig besøk 
til sine forbundsfeller i Beirut. Han spiser lunsj bl.a. med falangist-patriarken Pierre Gemayel 
og tidligere president Camille Chamoun. Sistnevnte spør Sharon direkte: Vil IDF virkelig 
komme helt til Beirut, eller er dette bare snakk? «Ikke vær bekymret,» beroliger Sharon,  
«vi kommer». Chamoun ivrer for en israelsk intervensjon; tidligere har den gamle presidenten 
ønsket amerikanske så vel som syriske styrker velkommen til Libanon. Gemayel den eldre 
ønsker derimot ingen israelsk invasjon. «Vi er del av den arabiske verden. Vi er ikke som 
Haddad. Vi er ikke forrædere!» smeller det fra sheikh Pierre.�2 

Etter Sharons delegasjon besøker flere ledende israelere Jounieh og det kristne området 
ved Beirut, blant dem forsvarssjef Rafael Eitan i februar. Han mottas med militær parade; 
libanesiske og israelske flagg vaier i vinden, den israelske nasjonalhymnen Hatikvah avspilles. 
Bashir Gemayel føler seg trygg på at israelerne vil komme. Tilbake med en tung delegasjon i 
mars, spør Eitan falangistene hva de forventer av israelerne. «Vi forventer at dere invaderer 
Libanon, og når dere gjør det, vil vi fordømme dere,» er svaret fra en av Gemayels senior-
rådgivere. Han legger til at det forventes at israelerne blir stående i landet i tre måneder. Nok 
til å danne ny regjering og få Bashir Gemayel valgt til president.�3 

SKUDDET I LONDON

Mens invasjonsforberedelsene pågår, venter Begin og Sharon på påskuddet til å rykke inn. 
Det er en rekke muligheter, men ikke den rette anledning: Den 28. januar forsøker en gruppe 
palestinske geriljasoldater å ta seg inn i Israel fra Jordan. Begin lar hendelsen passere. Den 25. 
mars blir en israelsk soldat drept under et granatangrep i Gaza. Begin og Sharon vil aksjo-
nere; regjeringen sier nei. Den 3. april blir en Mossad-offiser skutt i Paris. PLO nekter for å stå 
bak, og blir trodd av USA – som øver press på Israel. Den 2�. april blir en IDF-offiser drept av 
en landmine i Sør-Libanon. Nå reagerer Israel, bryter våpenhvilen med PLO og bomber pale-
stinske mål; to syriske jagerfly blir også skutt ned. Under et nytt israelsk angrep 9. mai svarer 
PLO, men forsiktig. Begin ønsker likevel å iverksette Little Pines, Sharons lille plan, men får 
ikke regjeringens tilslutning. Så skjer det som får regjeringen til å snu.

Ved midnatt 3. juni �982 blir Israels London-ambassadør Shlomo Argov skutt i hodet og 
alvorlig såret. Rett nok står ikke PLO bak attentatet; det er antatt beordret av Abu Nidal – en 
svoren motstander av Arafat – og hans irakiske støttespillere. Mossad sitter på informasjon 
om at attentatet er satt i verk nettopp for å provosere fram et angrep på PLO i Libanon.�4Det 
legger ikke Begin vekt på. Terrorister har angrepet en israelsk ambassadør – og dermed Israel. 
Angrepet må besvares. Shlomo Argov overlever attentatet – og lever helt til 2003.  
Til da skal svært mange andre miste livet.
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ARAFAT TATT PÅ SENGA

Det er ikke ukjent at Israel går med planer om invasjon. Heller ikke i PLO. Faktisk, hevder de 
kjente israelske journalistene ze’ev Schiff og Ehud Ya’ari, har PLO mer detaljert kjennskap til 
planen enn Israels egen regjering!�5 Kilden kan være falangistene. Sjefen for PLOs militære 
etterretning, Abu zaim, møter i februar – i dypeste hemmelighet – Bashir Gemayel tre gan-
ger. Sistnevnte forteller at Israel planlegger en invasjon, og inviterer PLO til et samarbeid for 
å forhindre den! Arafat lukter felle; han forakter Gemayel – og vil ikke høre om saken.�� Men 
de har en felles interesse av invasjon: muligheten for et sammenstøt mellom Israel og Syria – 
og at syrerne kan bli tvunget ut av Libanon.

Menachem Begin fører selv regjeringskommunikeet om invasjonen i pennen, og det er 
statsministeren som endrer operasjonens navn fra Operation Pines til Operation Peace in 
Galilee.�7 Det er duket for krig – for å sikre fred. PLO-stillingen Chateau Beaufort faller, og 
statsminister Begin kan besøke sine menn på borgen – for øvrig hans eneste besøk til Liba-
non. En av hans andre menn er også på plass. Begin berømmer sin leiesoldat Saad Haddad: 
«Nå er Beaufort din.»�8

Israel hærtar Sør-Libanon – og driver PLO foran seg. Sharon stanser ikke ved Litani, han 
fortsetter helt til Beirut. Snart skal PLO være fordrevet også derfra.

 

1982: Israel invaderer – og okkuperer

Den 5. juni 1982 – etter sabbaten – møtes den israelske regjering for å 
vedta ny invasjon av SørLibanon. En av statsrådene vil gå lenger enn de 
andre: Forsvarsminister Ariel Sharon har en langt større ambisjon enn å 
etablere en ny buffersone i SørLibanon. Omsider kommer han i gang.

UNIFIL har bedre oversikt over situasjonen i felten i Sør-Libanon enn de aller fleste. Med de 
siste måneders opptrapping og seneste dagers hendelser er det liten tvil om at noe stort er i 
gjære. Våpenstillstanden fra sist sommer er definitivt brutt. FNs sikkerhetsråd vedtar derfor 
en ny våpenhvile – gjeldende fra kl. 0�00 den �. juni. Omtrent samtidig som den israelske 
regjering beslutter å invadere! En FN-resolusjon avstedkommer sjelden mer enn et skulder-
trekk i Midtøsten. Det blir også skjebnen til nr. 508 dette året. Fra kl. ��00 søndag �. juni blir 
UNIFIL overkjørt av den israelske krigsmaskinen. Israels andre storstilte invasjon av Libanon 
er i full gang. Samme dag spytter resolusjonskverna i New York ut nr. 509. Igjen pålegges  
Israel å trekke seg ut av Libanon. Igjen ignorerer Israel FN. Historien gjentar seg. Krigen har 
begynt. Det er nøyaktig �5 år siden krigen i juni �9�7. Den gang tok det Israel seks dager å 
bekjempe de syriske, jordanske og egyptiske styrkene. Nå tar det IDF seks dager å nå Beirut. 
Da var staten Israels eksistens truet. Det er den ikke nå.

INVASJONEN

Invasjonen starter �. juni. Men krigen begynner på sett og vis fire dager før: Attentatet mot 
Israels London-ambassadør gir statsminister Begin og forsvarsminister Sharon umiddelbart 
påskudd til å invadere. Allerede før beslutningen er fattet, retter IDF heftige angrep mot pale-
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stinske mål i Libanon. Mens de siste forberedelser til innmarsjen gjøres, går israelske jagerfly 
på vingene. Den 4. juni kl. �5�5 starter bombingen av PLO-installasjoner i Vest-Beirut og Sør-
Libanon. Kl. �720 svarer PLO med artilleri mot Nahariyah og Kiryat Shmonah. Linjen er 
krysset – slaget er i gang. 

Sharons spill

«Hva med Beirut?» spør visestatsminister Simcha Ehrlich tvilende, når den israelske regje-
ring møtes 5. juni – vel vitende om hva forsvarsministeren ønsker. Sharon forsikrer at Beirut 
ikke er del av planen. «[…] Men hvis de kristne ønsker å frigjøre hovedstaden sin, er det deres 
rett,» legger han til. Begin er vag: «En kjenner alltid hvordan en krig starter, men ikke hvor-
dan den slutter,» filosoferer han.�9 Hva som besluttes, er en kort og konsis aksjon mot PLO;  
å gå inn og etablere en sone med 40 kilometers dybde. Det er hva forsvarsminister Sharon og 
forsvarssjef Eitan får regjeringens aksept for. Sharon lover blitzkrig. Krig blir det – i �8 år.

IDFs angrep

Mens flyvåpenet gjør sitt, ruller hæren inn på tre akser – og med betydelig tyngde. En divisjon 
går inn i vest, og rykker fram langs kystveien. To divisjoner rykker inn i det sentrale området; 
en fjerde inn over Metulla i øst, gjennom det Norbatt-kontrollerte FN-området mot Hashbaya, 
og videre nordover mot de syriske stillingene i Bekaa. Dertil rykker en divisjon inn over Golan, 
ved Chebaa. En femte, sjøbåren, styrke lander ved Awali-elvas utløp, nord for Saida. Det er 
den største amfibieoperasjon Israel noen gang har gjennomført.70 Strategen Sharon har iverk-
satt en gigantisk operasjon.

De første harde kampene kommer ved Tyr – og om Chateau Beaufort. Kampene om Tyr-
halvøya og flyktningleiren Rashidiye blir tøffe; kampene om borgen oppe ved Norbatt enda 
tøffere. Israelerne har allerede beskutt den mer enn én gang. Nå skal den tas. Golani-brigaden, 
Ariel Sharons gamle avdeling, får oppdraget. Dette er en av hærens eliteavdelinger, og solda-
tene er godt forberedt. Det eneste de kanskje ikke er helt klar for, er den innbitte motstanden 
fra borgens forsvarere: de palestinske fedayeen. For PLO er forsvaret av Beaufort en av inva-
sjonens heroiske kapitler. Det koster IDF seks mann å ta posisjonen. Alle PLOs �5 forsvarere 
faller. Møter IDF innbitt motstand i Tyr og på Beaufort, er den enda hardere i Saida. Samtidig 
som byene bombes fra lufta og beskytes fra sjøen, blokkerer IDF havnene for å hindre PLO i å 
få forsterkninger fra Beirut. I motsetning til under borgerkrigen på midten av �970-tallet, får 
palestinerne denne gang ingen hjelp fra druserne. Amals ordre til sine soldater er også å for-
holde seg passive. Ingen arabiske stater kommer PLO til unnsetning. Også araberverdenen er 
ganske likegyldig til den femte arabisk-israelske krigen. Som New York Times-korrespondent 
Thomas Friedman beskriver: «Med mulighet til å velge mellom å se høydepunktene fra den 
israelske invasjonen i Libanon og kampene i verdensmesterskapet i fotball som ble spilt som-
meren �982, valgte de fleste arabere VM. Det var et bittert sjokk for mange palestinere. PLO 
hadde endelig sin krig, men det var ingen som kom – andre enn Sharon.»7�

Al-Assads rolle

I kommunikeet fra den israelske regjeringens møte kvelden 5. juni, heter det at den syriske 
hær ikke skal angripes, med mindre den angriper de israelske styrkene. På krigens andre dag 

Golani-brigaden IDFs Golani-brigade 
er ikke ukjent med Libanon. Avdelingen 
ble dannet i februar 1948 – før den 
israelske staten, og har siden hatt en 
hovedoppgave i å forsvare Israels 
nordligste del. 

Golani-soldater gikk inn i Libanon – 
opp til Litani – allerede under 
Operation Hiram i 1948 – og igjen 
under Operasjon Litani tretti år senere. 
I mellomtiden var avdelingen aktiv i 
kampen mot PLO i Sør-Libanon – også 
gjennom aksjoner inn i landet. Golani-
brigaden var også godt kjent med 
syriske styrker, som den hadde 
kjempet mot først i 1948, så igjen 
under felttoget i 1967, da den erobret 
Golan-høydene, og på ny i 1973, da den 
tok Golan på ny etter den syriske 
framrykkingen – med betydelige tap.72

ARIK: Forsvarsminister Ariel 
Sharon avviste at IDF skulle gå helt 
til hovedstaden. Snart kunne han 
besøke sine tropper i Øst-Beirut.
Foto: Ari Saris/AP/Scanpix
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gir Sharon IDF ordre om å forberede seg på kamp mot syrerne på den østre flanken – og å 
fortsette nordover. Den 8. juni forsikrer Begin nasjonalforsamlingen, Knesset, om at Israel 
ikke ønsker krig med Syria, og at kampene skal opphøre så snart en sone på 40 kilometer er 
rensket.73 Men Sharon styrer mot full krig – også med Syria.

President Hafez al-Assad er ikke nødvendigvis helt ubekvem med utviklingen. Den 
syriske diktatoren ser at PLO er en maktfaktor i Libanon, og som truer hans kontroll over 
landet. Hvis IDF kan svekke PLO, er det derfor også i Syrias interesse. Samtidig kan krig i 
Libanon gi al-Assad innenrikspolitisk avlastning; diktatoren har nettopp massakrert rundt 
20.000 mennesker i Hamah. I sin bok Syria’s Terrorist War on Lebanon framholder professor 
Marius Deeb at al-Assad trenger å få fokus bort fra fiendtlige holdninger til hans alawi-regime. 
Han trenger rett og slett en krig med Israel – og jobber for å få den! Presidentens bror, Rifat 
al-Assad, har sågar hemmelig kontakt med Sharon, og den syriske president vet at den israelske 
forsvarsminister er bestemt på krig med PLO i Libanon. al-Assad ser at en begrenset del-
takelse av syriske styrker mot den israelske invasjonen også kan styrke hans posisjon i den 
arabiske verden. Det er derfor, mener professor Deeb, ikke PLO, men Syria som i realiteten 
starter krigen – i London! For det er al-Assad som står bak attentatet mot ambassadør Argov 
– provokasjonen mot Israel; ved bruk av Abu Nidal-gruppen. Attentatmannen, Nawwaf 
Rusan, bærer irakisk pass, men han er oberst i syrisk etterretning.74 Bakmennene er aldri 
langt unna.

Hafez al-Assad skal få sin avgrensede krig med Israel, og større tap enn han vel har beregnet. 
IDF møter raskt både palestinske og syriske avdelinger. Palestinerne yter motstand på alle 
frontene. Den er innbitt, men uorganisert. Israel og Syria utkjemper luftdueller over Libanon 
den 7. juni. Konflikten får en ny og alvorlig dimensjon når Sharon, 9. juni, får regjeringens 
aksept for å angripe de syriske SAM-batteriene – på libanesisk så vel som syrisk side av grensa. 
Da har Begin sendt beskjed til al-Assad gjennom den amerikanske mekleren Philip Habib:  
Vi ønsker ikke krig; instruer styrkene dine til ikke å beskyte våre soldater.75 Men syrerne 
viker ikke, konfrontasjon er ikke til å unngå. Den kommer: 9. juni kl. ��45 får IDF ordre om 
å ta ut rakettbatteriene; i løpet av dagen er alle �9 ødelagt. 

Den �0. juni bryter israelerne gjennom de syriske posisjonene i Bekaa, etter harde kamper 
og betydelige tap – også for IDF. Ariel Sharon har fått sin krig med PLO og Syria; Hafez al-
Assad har fått sin konfrontasjon med Israel. Begge har nådd sine mål.

Ved Beirut

Den ��. juni tilbyr Israel våpenhvile. Syria aksepterer. Dagen etter foreligger FNs våpen-
hvileresolusjon. PLO aksepterer. IDF står på terskelen til den libanesiske hovedstaden. Hvor 
PLO-ledelsen er fanget. 

Sharon har styrt invasjonen etter sitt eget hode, og fått det han ville ha: Stormangrep mot 
PLO og krig med Syria. Israel kjemper på to fronter i Libanon; én mot PLO, én mot Syria. Det 
er ikke hva den israelske regjering har gitt klarsignal for, men helt i tråd med Sharons dristige 
strategi. For invasjonen ble en strategisk krig, ikke en taktisk operasjon, oppsummerer 
Richard A. Gabriel i Operation Peace for Galilee.7� Selv framholder Sharon i selvbiografien 
Warrior,  at krigen i Libanon var en defensiv kamp – som alle Israels kriger. Et forkjøps-
angrep.77I Libanon oppleves den neppe spesielt defensiv.
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Invasjonen går i all hovedsak smertefritt. Ennå synes IDF å være den suverene israelske 
militærmaskin verden kjenner fra �95�, �9�7 og �973 (selv om IDF gjør flere alvorlige feil, 
som også koster egne soldater livet). Den jødiske verden applauderer – og samler inn enda 
mer penger til Israel og IDF; særlig i USA. De som gir mest, tas med til Øst-Beirut – og til 
fronten. Der, forteller Thomas L. Friedman i Fra Beriut til Jerusalem, får de på seg feltjakker 
og får se gjennom artillerisikter – rettet inn mot «terroristene». Det er ingenting som på-
virker en amerikansk jødisk bidragsyter så godt som en kjøretur med seierrike israelske tropper, 
skriver jøden Friedman, og sukker: «Dette var ikke en nasjon i krig, det var en nasjon på 
tur.»78Situasjonen skal snart endre seg – og israelerne erfare at landet de har invadert er langt 
mer komplisert enn de fleste har klart for seg. 

BELEIRINGEN

Sharon er besatt på å bli kvitt PLO, og lar seg ikke stanse, verken av PLOs motstand eller av 
motstand i sin egen regjering. Ferdselsveier blir blokkert. Fra lufta og fra sjøen, og fra høydene 
øst for byen, blir Beirut beleiret og bombet – dag etter dag i to måneder. På det mest intense 
flyr israelerne 220 tokt i døgnet, og slipper 44.000 granater – samtidig som artilleri fra hæren 
og kanoner fra marinen bidrar til ødeleggelsene. «Watching the Israeli Air Force smashing 

BEIRUT: Da Israel på ny invaderte Libanon i juni 
1982, gikk IDF helt nord til Beirut, beleiret byen og 
beskjøt den med bl.a. tungt artilleri. I september 
rykket israelerne helt inn i Vest-Beirut.
Foto: Bettmann/Corbis/Scanpix
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Beirut to pieces was like having to stand and watch a man beat a sick dog to death,» skriver 
Newsweek. Fra Yarze, like ovenfor Øst-Beirut, er den amerikanske diplomaten Philip Habib 
vitne til terrorbombingen. «My God, it’s like they’re bombing Berlin,» utbryter han.79 

Høyrepartiet Likud står ikke alene bak krigen i Libanon og beleiringen av Beirut. Når 
Arbeiderparti-lederen Yitzhak Rabin besøker Beirut-fronten sammen med Ariel Sharon, opp-
fordrer han denne til å stramme beleiringen og stenge vanntilførselen!80 Tolv år senere skal 
Yitzhak Rabin dele Nobels fredspris med mannen han vil stramme grepet rundt i Vest-Beirut: 
Yassir Arafat. PLO-formannen er selv et mål for angrepene. Sharon ønsker ham og andre 
PLO-ledere tatt av dage, og bygninger merkes – og bombes – ut fra informasjon og antagelser 
om hvor Arafat befinner seg.8� Men Arafat har ni liv, og lever lenge nok til å bli palestinsk 
president. Israels invasjon møtes med bred internasjonal fordømmelse. Heller ikke landets 
nærmeste allierte, USA under ledelse av president Ronald Reagan, kan stille seg bak Menachem 
Begin denne gangen. Reagan kaller inn toppdiplomaten Philip Habib, og sender ham til 
Midtøsten. Habib – født av libanesiske foreldre i USA og oppvokst i et jødisk nabolag i Brooklyn! 
– får et av de mest krevende diplomatiske oppdrag noen gang: Å få PLO evakuert fra Beirut. 

EVAKUERINGEN

Den palestinske geriljaen holder lenger ut mot IDF enn noen arabiske armé har gjort, men 
PLO har i det lange løp intet å stille opp med militært. Den politiske løsningen på den militære 
kampanjen blir en – offisielt sett – frivillig evakuering fra Beirut. PLO har vunnet respekt. 
Israel har mistet flere venner. Og Israel – selv IDF – er dypt splittet. Den israelske diplomat, 
historiker og statsmann Abba Eban karakteriserer ukene etter invasjonen som «a dark age in 
the moral history of the Jewish people».82 Moralen skal settes på nye, harde prøver.

USAs mekling

Når IDF ruller over grensa �. juli, er Philip Habib allerede i gang med sitt nye oppdrag. Nå ser 
USA ikke – som i �978 – på en ren FN-styrke som løsningen, men på å erstatte UNIFIL med 
en større og sterkere fredsstyrke, kanskje sågar med amerikansk deltakelse; muligens en for-
sterket FN-styrke. Israelerne tar selv til orde for en multinasjonal styrke på ti tusen mann til 
å ta over Sør-Libanon.83 Habibs plan er å evakuere PLO; dernest å få syrerne – og israelerne 
– til å forlate landet. Han skal lykkes i å få størstedelen av PLOs soldater til å dra, men ikke de 
syriske, ikke de israelske. Arafat må overtales. PLO-lederen er fanget i Vest-Beirut, men har 
rikelig med våpen og andre forsyninger. Det er langt verre med sivilbefolkningen rundt ham, 
som lider på grunn av beleiringen, som skyldes palestinernes nærvær. Men libaneserne vender 
seg ikke mot palestinerne; Israels terrorbombing får dem snarere til å sympatisere med PLO. 
Arafat kan ikke forlate Beirut som en slagen mann; heller enn å miste ansikt vil han dø i kamp 
– i Beiruts gater. Men realismen overvinner stoltheten, og Arafat går omsider med på å 
evakueres; uten å være slått – og for å fortsette kampen fra andre steder. 

PLO er opptatt av sikkerhet; dels for sine egne soldater når de evakueres, enda mer for de 
palestinske flyktningene som blir igjen, vesentlig kvinner, barn og gamle – uten egne soldater 
til å beskytte dem. USA garanterer begge deler – basert på forsikringer fra Menachem Begin 
og Bashir Gemayel. Israel forsikrer at IDF ikke vil gå inn i Vest-Beirut; Lebanese Forces for-
sikrer at det ikke vil bli iverksatt represalier mot de gjenværende palestinerne. Løgner. 

Beirut beleiret. Beleiringen av Beirut 
er et av de verste overgrep mot en sivil 

befolkning i nyere tid. 

Byen ødelegges dag for dag; lagrene 
av mat og medisiner, vann og brensel 

brukes raskt opp – og nye nektes i 
lange perioder tatt inn. IDF forhindrer 

også FN-organisasjoner fra å ta inn 
livsviktige forsyninger, inklusive mat, 
både til Beirut og Sør-Libanon. Det er 

paradis for svartebørshaier. Sivil-
befolkningens lidelser er ufattelige.  

I Vest-Beirut er ikke lenger kister å få 
kjøpt for å begrave de døde. Folk må 

leie en – og returnere den. I Øst-Beirut 
går nattelivet som ingenting spesielt 
skjer. Strobe-lightene på diskotekene 

konkurrerer med sporlysene  
i Vest-Beirut.
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Fredsstyrken

Forutsetningen for at Arafat og PLO vil dra, er at evakueringen skjer under internasjonal 
beskyttelse. Habib går for en FN-styrke som raskt kan hentes fra UNIFIL, men Begin setter 
seg mot. Ikke en gang FN-observatører vil han akseptere. Derimot insisterer han på ameri-
kansk deltakelse. Det gjør også Arafat. Om enn med sin egen begrunnelse: Han, og libane-
serne, mener amerikanerne er de eneste tropper Israel ikke vil beskyte! I hvert fall ikke for 
overlagt å drepe.84 En multinasjonal styrke – Multinational Force (MNF), med kontingenter 
fra USA, Frankrike og Italia, støttet av Leb Army – blir den nye fredsstyrken i Libanon. 

Uttrekkingen

Den 2�. august begynner uttrekking av PLO – etter endeløs tautrekking. Etter at en håndfull 
arabiske stater har bøyd seg for amerikansk press, og sagt seg villig til å ta imot palestinerne. 
PLO-soldatene ankommer utskipningshavna i nye uniformer, og med sine håndvåpen. Folke-
mengder hyller dem. Israelske soldater overvåker nøye fra sine posisjoner – med MNF imel-
lom. En amerikansk diplomat observerer at nå er det PLO som ser ut som en regulær armé, 
IDF som geriljaen!85 Når israelerne fremmer prosedyriske innsigelser, demonstrerer ameri-
kanerne makt. Pentagon instruerer US Navy om å forberede forsvar av fergene som frakter 

MNF: Som forutsetning for evakueringen av de pale-
stinske soldatene fra Libanon, ble en multinasjonal 
styrke (MNF) satt inn i Beirut – hvor US Marine Corps 
gikk i land i august, 1982.
Foto: UPI/Scanpix

n Statsminister Begin er inne på 
tanken om å få en MFO-liknende styrke 
i Libanon.Men han vurderte, skriver 
Ariel Sharon i sin selvbiografi, også å 
gå inn for en utvidelse av UNIFILs AO, 
«til tross for de store problemer IDF 
hatt med UNIFILs prosedyrer».86 n
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PLO – og seg selv – mot eventuelle israelske angrep. Snart skal den amerikanske marinen 
måtte true med å senke israelske krigsskip som kommer til! Også på land er det konfrontasjon 
mellom de to allierte, USA og Israel. Når IDF plasserer stridsvogner kloss opptil US Marines-
stillinger, går en amerikansk korporal bort til den israelske vognkommandøren, og gjør det 
klart: «If that tread moves half an inch, I’m going to blow you away.»87 Han mener det. Situa-
sjonen er ganske utrolig: USA truer bokstavelig talt med å angripe den israelske hær og marine 
– sine nærmeste allierte i Midtøsten – for å beskytte terroristene i PLO! Velkommen til 
Midtøsten.

Ariel Sharon lykkes i å kaste Yassir Arafat og PLO ut av Beirut. Men PLO er ikke knust – 
verken militært eller moralsk. Kanskje er det, som Daily Telegraph-korrespondent John 
Bulloch skriver i Final Conflict – The War in Lebanon, Israel som er taperen. Som taper verdens 
sympati og støtte, som taper den samlende støtte i sin egen befolkning – så gar støtten til sitt 
eget forsvar.88  Vest-Beiruts svært hardt prøvede befolkning er ambivalent. Beiruterne er glade 
for at PLO drar og at bombingen opphører. Men til tross for alt de har måttet gjennomgå, til 
tross for at det store flertallet ønsker palestinerne langt vekk, viser mange i avskjedens stund 
sympati og solidaritet med de palestinske soldatene. «Det var,» skriver Thomas Friedman i 
Fra Beirut til Jerusalem, «som om innbyggerne i Vest-Beirut forstod at ved å stå sammen med 
PLO mot israelerne representerte de den siste rest av arabisk verdighet. Vest-Beirut var blitt 
det siste hvilestedet for samvittigheten til det arabiske folket.»89 Saad Haddad har tatt turen 
opp til Beirut for å overvære dette for ham så etterlengtede øyeblikk. Haddad viser ingen 
sentimentalitet. Majoren gliser – og viser PLO-soldatene fingeren.

YASSER UT – BASHIR INN

Menachem Begin og Ariel Sharon når sine to prioriterte mål: PLO er drevet ut av Sør-Libanon 
og Vest-Beirut. Mens evakueringen av PLO ennå pågår, nås også det tredje målet – iallfall 
nesten: å gjøre Bashir Gemayel til Libanons president – for at han skal få Libanon til å inngå 
fredsavtale med Israel.

Valgt – og myrdet

Den 23. august velges Bashir Gemayel til Libanons nye president. Men vil han levere? Neppe. 
Heller ikke under invasjonen gjør han som Israel vil. Han setter ikke inn sine styrker, men lar 
israelerne gjøre jobben. Like fullt har han deres støtte; han er Ariel Sharons fremste kort i 
spillet om Libanon. Siste stikk får Hafez al-Assad. Bashir Gemayel blir aldri Libanons president. 
Han blir myrdet. 

Sharon møter Gemayel for siste gang �2. september. Israel vil ha Libanons kommende 
president med på å renske opp Vest-Beirut. Om to dager er den multinasjonale fredsstyrken 
ute, og palestinerne uten beskyttelse. Gemayel følger Sharon. Pr. �5. oktober skal det ikke 
være en eneste terrorist igjen i Beirut, lover han. Og skisserer så hvordan alle spor av leirene i 
vest skal viskes bort, og en enorm zoo komme der isteden!90 Falangistene har jevnet palestin-
ske leire med jorda før. Seks år tidligere ble Tell al zaatar gjort til parkeringsplass. Gemayel 
får aldri anledning til å holde ord: To dager senere, �4. september kl. ���0, blir han myrdet. 
Femti kilo TNT får falangisthovedkvarteret til å kollapse; 27 blir drept. Blant dem Libanons 
nyvalgte president. Dermed faller også Israels libanesiske korthus sammen. 

Kostnaden Hvor mange som ble drept 
i 1982-krigen vites ikke. Men det var 
mange – og langt de fleste var sivile. 

Mange var palestinske flyktninger. 

Det libanesiske innenriksdepartement 
oppgir et tall på 17.825, samt vel 

30.000 sårede. 10–12.000 av de drepte 
anslås å være sivile. IDF oppgir  

å ha mistet 368 mann.91 Den irske 
journalisten Robert Fisk oppgir, basert 

på lokalt innsamlede tall, at bare i 
løpet av invasjonens to første uker ble 

nærmere 14.000 drept og rundt 20.000 
såret. IDFs tall for sivile tap i perioden 

4–21. juni er 460 døde. Rundt 5000 
antas drept bare under  
beleiringen av Beirut.92
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Israelerne har satset nærmest alt på denne unge mannen; hele Sharons strategi avhenger 
av ham – og det er ingen som kan fylle hans plass. Ei heller hans eldre bror Amin, som i 
Bashirs sted blir president – og som raskt distanserer seg fra Israel. Det gjør også mange andre 
kristne libanesere; slik muslimer og drusere for lengst har gjort. «The enthusiasm with which 
many Maronites, and other Lebanese, received the Israeli troops dissipated; the liberators of 
June bacame a force of occupation before December,» fastslår den israelske statsviteren It-
amar Rabinovich i sin bok The War for Lebanon.93Mordet på Bashir Gemayel er et sviende slag 
for Israel, men Sharon ser muligheter for å utnytte det: Attentatet blir et velkomment påskudd 
til å rykke inn i Vest-Beirut og omringe de palestinske leirene – for, som det heter, å hindre 
uroligheter. Dagen etter drapet, �5. juni kl. 0500, iverksettes Operation Ironmaid. Fire timer 
senere er Sharon i fremre kommandopost – og  blir kjent med at falangistene er villige til å gå 
inn i flyktningleiren. Sharon gir ordre om å sette dem inn, dog under oppsyn av IDF. Beslut-
ningen skal koste mange palestinere livet; Sharon ministerposten.

Hevn i Sabra og Shatila

Etter mordet på Bashir Gemayel tar falangistenes etterretningssjef, Elie Hobeika, over en del 
av kommandoen. Han har allerede spilt en sentral rolle under aksjoner mot palestinerne, 
både i Beirut og lengre sør, og har god kontakt med israelske offiserer. Den amerikanske am-
bassadøren til Libanon, Robert Dillon, som kjenner til Hobeika, karakteriserer ham som en 
patologisk drapsmann.94 Den �5. september møter Sharon lederne for Lebanese Forces, blant 
dem Hobeika. Sharon understreker nødvendigheten av å ødelegge hva som måtte være igjen 
av PLO-infrastruktur i Beirut. Han mener det fortsatt er to og et halvt tusen terrorister igjen. 
«Jeg vil ikke ha en eneste av dem tilbake!» slår Sharon fast.95 Hobeika og falangistene er 
klare. 

IDF inviterer Leb Army til å renske leirene, men regjeringshæren takker, naturlig nok, nei. 
Dermed er det duket for falangistene. Men IDF kjenner sine allierte, og instruerer dem i at 
bare terrorister skal drepes, ikke sivile. IDF tar oppstilling utenfor leirene – for å følge med 
sine leiemordere. Oppsynet blir ikke synderlig skarpt – selv etter at lysgranatene skytes opp. 
Det gjøres ikke for at israelerne bedre skal se hva LF-soldatene bedriver, men etter anmod-
ning fra falangistene. De trenger lys. Den ��. september er LF i gang med å myrde. Israelerne 
må ane hva som vil komme. I et møte samme dag som aksjonen starter, uttaler forsvarssjef 
Raful Eitan til den amerikanske diplomaten Morris Draper: «The Phalange […] are obsessed 
with the idea of revenge. […] I’m  telling you that some of their commanders visited me, and 
I could see in their eyes that it’s going to be a relentless slaughter.»9� Eitan vet hva han snakker 
om.

Når de går inn, torsdag ��. september, har falangistene en klar ordre fra Hobeika i hodet: 
Likvider. Skap kaos og frykt – skap flukt fra leirene. De lykkes. Det blir ingen kamp med 
soldater, det blir brutal slakt av sivile. Soldatene er evakuert; leiren stenges av – flyktningene 
har ingen ting å stille opp med mot de hevnlystne kristne militssoldatene. Fredag kveld har 
sjefen for IDFs nordkommando, general Amir Drori, hørt nok om hva som skjer – og stanser 
aksjonen. Han beordrer falangistene ut, men gir dem ennå �2 timer på å gjøre seg ferdige!  
Da har det gått 38 timer – som snart skal ryste verden.

n Det er i ettertid ulike tall over hvor 
mange som ble myrdet i Sabra og 
Shatila. Israelsk etterretning oppgir  
7–800, Den palestinske røde halv-
måne over 2000. I tillegg skal over  
900 ha blitt tatt ut av leiren, for  
senere aldri å bli sett igjen.97 n
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En mulig rolle for UNIFIL som beskytter av de palestinske flyktningleirene ble kastet 
fram flere ganger, men uten resultat. MNF fikk rollen i august–september �982, men ble truk-
ket ut �0. september, etter endt oppdrag. Dermed var veien åpen for IDF og LF. Når FNs 
visegeneralsekretær Brian Urquhart forhører seg i den amerikanske FN-delegasjonen om 
hvor klokt det er å overlate arenaen til militsen, blir han forsikret om at det ikke er grunn til 
bekymring, «for nå har de kristne kontrollen.»98 FN har bare ti observatører i byen. Observer 
Group Beirut (OGB) kan intet gjøre.

Sharons rolle

Når massakren – og IDFs rolle – blir kjent, demonstrerer rundt 400.000 mennesker i Tel Aviv 
– mot sitt eget lands krigføring. En uavhengig gransking blir gjennomført. Kahane-kommi-
sjonen holder IDF indirekte ansvarlig, og konkluderer med at tre generaler er direkte ansvarlig 
for tjenesteforsømmelser. Kritikk rammer også forsvarssjefen, general Eitan. Men fordi han 
likevel snart skal gå av, blir han ikke fjernet fra stillingen. Det blir heller ikke statsminister 
Begin. Men forsvarsminister Sharon må gå. Han tillegges personlig ansvar for massakren, og 
skal senere bli beskyldt for delaktighet i krigsforbrytelser. 

Israelerne invaderte Vest-Beirut og omringet leirene, og må bære et stort ansvar for å ha 
sendt falangistene inn i Shatila for å drepe «terroristene», konstaterer Robert Fisk. «The real 
terrorists,» fastholder han, «turned out to be Israel’s Christian allies. Israel had armed them, 
paid them, uniformed them, in some cases fed them. They were Israel’s creatures.»99 

Philip Habib beskylder de israelske lederne for å være løgnere, og er – etter massakren i 
Sabra og Shatila – lite nådig i karakteristikken av krigshelten Ariel «Arik» Sharon: «Sharon 
was a killer, obsessed by hatred of the Palestinians. I had given Arafat an undertaking that his 
people would not be harmed, but this was totally disregarded by Sharon whose word was 
worth nothing.»�00  De israelske journalistene ze’ev Schiff og Ehud Ya’ari framholder at Israel 
betalte en enorm pris for magre gevinster i Libanon i �982. Krigen var ikke så mye Israels som 
Sharons; den var langt på vei hans personlige kampanje, skriver de.�0�  Sharon – og Israel – skal 
da også tape krigen i Libanon. For første gang beseires IDF på slagmarken. «Den endte som 
Sharons Waterloo,» skriver Yossi Melman og Dan Raviv i sin historie om israelsk etterretning, 
The Imperfect Spies.�02 Men bedre enn Napoleon, klarer Ariel Sharon å reise seg. Knappe året 
senere, i februar 200�, velges han til Israels statsminister. 

Når Sharon tar over som Israels statsminister, er okkupasjon av Libanon over – okkupa-
sjonen han selv, som forsvarsminister i �982, startet. I mellomtiden har en ny MNF-styrke 
vært satt inn i Beirut – og blitt trukket ut igjen. Amerikanske soldater er blitt spyttet på av 
IDF-soldater, og en forbannet US Marines-oberst James Mead har advart en ydmyk IDF- 
general Amnon Lipkin-Shahak: «The next time one of your troops comes into any one of my 
areas, we will engage them with fire. And we will destroy them. You do understand what that 
means, don’t you?»�03 Klar melding til Israels kommende forsvarssjef! 

Israelere og syrere, palestinere og falangister, UNIFIL og MNF – og flere til. Alle er med i 
kampene. Alle unntatt Leb Army? Rett nok har den libanesiske stat begrenset styrke i �982, 
men den er heller ikke villig til å bruke den makt den måtte ha. «Det er ironisk,» skriver stats-
viteren Itamar Rabinovich, «at den libanesiske stat og dets politiske system, for hvem krigen i 
�982, i hvert fall delvis, ble utkjempet, forble passiv nesten helt til krigens slutt.»�04
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UNIFIL overkjørt – og overflødig

Søndag 6. juni kl. 1000 er UNIFILs sjef i møte med IDFs nordkommando 
i Zefat. General William Callaghan ønsker å diskutere Sikkerhetsrådets 
resolusjon om våpenhvile i SørLibanon. Det utgår. Israels forsvarssjef, 
Rafael Eitan, gir isteden iren en kalddusj: Om 28 minutter vil Israel 
invadere Libanon. Operasjon fred i Galilea er i gang. Skygg banen!

Det er et sjokk for generalløytnant Callaghan. Men burde ikke være noen overraskelse.  
Etter lengre tids opptrapping av konflikten, styrkeoppbygginger ved grensen – og utvetydige 
politiske signaler fra Israel – er det klart for de fleste at invasjonen vil komme. Spørsmålene 
er snarere når, med hvilket påskudd. Og ikke minst: hvor langt vil israelerne gå denne  
gangen? 

ANGREPET

Om kvelden �. juni er veien fra Naqoura til Tyr tettpakket av israelske kjøretøyer; i det nepal-
ske og norske ansvarsområdet står en mekanisert brigade. Det er tung artilleribeskytning i 
Nepbatt og Norbatt AO, og en norsk soldat blir drept av granatnedslag. Det er krig i Libanon 
– og i UNIFIL AO.

UNIFIL skal ikke yte motstand ved en eventuell invasjon. Det er ikke den militære le-
delsens beslutning – det er den politiske ledelsens pålegg. Fra FN-hovedkvarteret har FC året 
før mottatt retningslinjer for hvordan styrken skal forholde seg ved en invasjon: protester og 
symbolsk motstand skal opprettholdes så lenge som mulig. Posisjoner skal holdes og inntren-
gere forhindres fra å bruke AO som baseområde for offensive operasjoner. FN-styrken skal 
derimot ikke slåss mot styrker fra et medlemsland. Og Israel er medlem av FN. Våpen skal 
kun brukes i selvforsvar. Noe annet er da heller ikke UNIFIL utstyrt for. Likevel har ikke 
ze’ev Schiff og Ehud Ya’ari helt rett når de skriver at «The UNIFIL troops had no sane choice 
but to stand aside.»�05 Noen stilte seg i veien.

Aldri – verken før eller senere – står UNIFIL overfor en så hard prøve som denne søn-
dagen. Det er et massivt angrep – tvers gjennom FN-styrkens ansvarsområde og posisjoner. 
Og UNIFIL gjør motstand, flere steder: I tråd med planer og foranstaltninger – og med betyde-
lig utvist mot. «All subsequent evidence confirmed that they had conducted themselves 
bravely and honorably under grave threat,» skriver FNs daværende generalsekretær, Javier 
Pérez de Cuéllar, i sin erindringsbok Pilgrimage for Peace.�0� 

Når de første �� israelske stridsvognene tar seg gjennom Dutchbatt AO – med kanon-
løpene rettet mot de nederlandske soldatene – møter de oppsatte hindre ved Ras el Biyada. To 
av Merkavaene blir ødelagt og må stå igjen. Resten setter høy fart, kjører over neste CP og 
fortsetter. Fijibatt setter også ut hindre. De fjernes av en pansret bulldoser. I den sentrale sek-
toren plasserer fire irske soldater på post i At-Tiri sementblokker i veien. De fjernes med 
stridsvognild. De franske soldatene er i ferd med å overta sine posisjoner – etter Frenchbatts 
fravær fra �979 – når invasjonen kommer. Også de forsøker å blokkere veien. I øst setter Nep-
batt og Norbatt opp sine hindre. Nordmennene tar i bruk stridsvognhindre i form av kråke-
føtter og piggtråd, og plasserer ut kjøretøyer for å blokkere veiene. Standhaftigheten til de ni 

n Idet en maktesløs general William 
Callaghan skal forlate IDFs Nordkom-
mando, får han en hilsen med fra 
general Eitan: «Som militær vil jeg 
ønske deg lykke til.»107 n 

u  Mer om invasjonen gjennom 
Norbatt AO; side xx
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nepalske soldatene ved Khardala er i ettertid framhevet. De stiller seg selv i veien for israe-
lerne, som må omgå dem for å krysse Litani. Nepaleserne står fast, fortsetter å bemanne posi-
sjonen, og trosser trusler og trakassering fra israelerne. Over hele AO blir FN-personellet, 
både UNIFIL-soldatene og UNTSO-observatørene, stående i sine posisjoner – også i Enklaven, 
ved Beaufort-festningen og Tyr. IDF etablerer raskt flere posisjoner i UNIFIL AO, bl.a. artilleri-
batterier i Ferdiss, Hebbariye og utenfor Ebel es Saqi i Norbatt – som både skyter og beskytes. 
Her får FN-styrken også sitt eneste tap under invasjonen, når 22-årige Erling Robert Ekrheim 
blir drept av granatnedslag på ettermiddagen, �. juni.

I møte med William Callaghan, fem uker senere, unnskylder Ariel Sharon at IDF måtte gå 
gjennom AO, og derved såret FN-soldatenes følelser (!), men det var ingen annen råd, mener 
han. FC aksepterer unnskyldningen, men understreker at IDF ikke bare passerte gjennom 
AO. De israelske styrkene stanset i AO, de skjøt fra FN-posisjoner, og pådro seg gjen-
gjeldelsesild – mot FN-stillinger. Generalen trekker også fram en rekke hendelser, der IDF 
ødela sjekkposter, krenket hovedkvarterer samt begrenset styrkens muligheter til fri beveg-
else – og å yte humanitær bistand til sivilbefolkningen.�08 Det er et høvisk møte mellom to 
generaler, hvor begge parter legger fram sine synspunkter. Det rokker likevel ikke ved et nytt 
diplomatisk og operative faktum: Israel har satt seg fast som okkupasjonsmakt – også i 
UNIFIL AO.

 FRAMTIDA

Israel har tatt kontroll over området nord for egen grense; med hjelp av SLA. Israel har fortsatt 
tillit til major Haddad, og Begin tar sågar til orde for å gjøre ham til Libanons forsvarssjef! 
Israel er derimot ambivalent til fortsatt UNIFIL-tilstedeværelse i Sør-Libanon. FN-styrken 
kan ikke gjøre store skaden – men hva er alternativet? Ett som vurderes, er en amerikansk 
styrke. En slik vil ikke israelerne ha. Israel har ikke råd til å risikere at også amerikanske 
soldater vender hjem fra Sør-Libanon med et negativt bilde av Israel, slik bl.a. mange nord-
menn får. Offisielt framholdes det fra Jerusalem at UNIFILs rolle er utspilt. Dette er også 
budskapet IDFs stabssjef, Rafael Eitan, gir sin norske kollega Rolv Eios, under dennes besøk 
til Tel Aviv i januar �983. Eitan ser ikke lenger noen nytte av at styrken forblir i Sør-Libanon; 
den bidrar ikke til å fremme fredens sak. Derimot er det flere områder hvor det er humanitære 
problemer UNIFIL kan bidra til å løse, mener Eitan. Han gir videre uttrykk for at Israel fore-
trekker en multinasjonal styrke uavhengig av FN, framfor en FN-styrke i Sør-
Libanon.�09Amerikansk press fører til at Israel ikke tør forsøke å få UNIFIL fjernet.

Blant de troppebidragsytende land er det misstemning. Ikke bare er soldatene nå i en far-
lig situasjon – de er også ute i en misjon som oppleves å ha mistet sitt formål. Det siste sies 
nokså klart fra flere hold – derunder av Norges kontingentsjef under invasjonen, oberst Ole 
Chr. Englund, som i sin sluttrapport fastslår: «Det er helt innlysende at den situasjon som er 
oppstått i Libanon etter Israels invasjon og okkupasjon av landet, mer eller mindre har tatt 
bort grunnlaget for UNIFILs mandat og de fleste oppgaver som var utledet av dette.»��0  
I FN-hovedkvarteret er konklusjonen imidlertid at UNIFIL kan ha en rolle i å gjenskape fred 
i Libanon. I det minste kan den bidra med humanitær assistanse. Det er da også innholdet i 
resolusjon 5�� (�982) fra �8. juni. Et enda vektigere argument for å bli, er at det motsatte helt 
vil overgi Sør-Libanon til Israel – og israelernes marionett: Haddad.���

Vilje til ansvar FN-diplomaten Brian 
Urquhart kan ikke dy seg for å påpeke 

den libanesiske motviljen mot selv å ta 
ansvar for situasjonen. 

Den merker han allerede fra begyn-
nelsen på UNIFIL-operasjonen. Vel 

mangler Libanon regjeringsautoritet og 
en funksjonsdyktig armé, men det er 

også en «overwhelming desire to pass 
the buck,» skriver han i sine memoarer. 
«I was very conscious that our soldiers 

were taking risks the Lebanese 
themselves were not prepared to take, 

and that this could cause serious 
trouble in the future.»112
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UNIFILs mandat forlenges nok en gang, men denne gang bare med to måneder. Norge går 
inn for én måned, som – slik statssekretær Oddmund Hammerstad i FD uttrykker det – vil gi 
«bedre mulighet for å opprettholde presset på Israel.»��3 Noe press blir det knapt; UNIFIL glir 
snart inn i sin nye tilværelse – under delvis okkupasjon innenfor Sikkerhetssonen. En hoved-
oppgave nå blir å yte sivilbefolkningen humanitær hjelp – og å rapportere om okkupantens 
framferd. Men styrkens mandat endres ikke. Dermed får ikke generalløytnant Sven Hauge, 
stabssjef i FO, sitt ønske oppfylt: Han ser gjerne et nytt mandat som omfatter en beskyttelse 
av Israel mot PLO.��4 

 

Sceneskifte

Israel går inn i SørLibanon for å presse PLO nordover. Det lykkes bra  
i 1978, enda bedre i 1982. Men nå er israelerne nødt til å bli stående i 
SørLibanon for å sikre sin nordgrense. Nå dukker nye motstandere  
opp – atskillig farligere enn PLO. Og de skal drive IDF ut av Libanon.

IDF og SLA har hatt en felles fiende i PLO, og får det etter hvert også i den libanesiske mot-
standsbevegelsen. Det er denne – dominert av shiia-milits – som fyller vakuumet etter PLO, 
både i Sør-Libanon og Vest-Beirut. Shiiaene er solidariske med palestinerne, og kjemper også 
deres kamp – samtidig som de til tider bekjemper dem!

PLO UT – MOTSTANDSBEVEGELSEN INN

Med IDF i Vest-Beirut har PLO i realiteten lite valg. Under sterkt militært og politisk press 
har Yassir Arafat måttet bøye av – og forlate Libanon. 2�. september �982 trekker så IDF seg 
ut av Beirut. Det er Yom Kippur. Motstandskampen har allerede startet. 

Israels okkupasjon fra �982 skaper en ny motstander: en libanesisk motstandsbevegelse. 
Den består av flere grupper, bl.a. venstresida som var aktiv også før �982. Men framfor alt – og 
i tiltagende grad – Amal og Hezballah. Begge har utspring i shiia-miljøer i Sør-Libanon og 
Vest-Beirut. Også UNIFIL skal få stifte bekjentskap med dem. I deler av det vestlige UNIFIL 
AO er det en betydelig shiia-befolkning, som i stor utstrekning slutter opp om de to. Bare i 
Norbatt AO er det få shiiaer, og der skal det ta flere år før Amals grønne og Hezballahs gule 
flagg vaier. Men de kommer – også der.

Krig, fattigdom, neglisjering; alt skaper grobunn for den islamske bevegelsen som vokser 
fram, med forsterket kraft, fra revolusjonen i Iran, i �979. Også i Libanon slutter mange mus-
limske ledere seg til tankene til Irans nye leder, ayatollah Ruholla Khomeini. Mange av dem 
har studert ved de samme læresteder; Qom i Iran, Najaf i Irak. Den radikale – militante – 
retning av islam vinner enda lettere oppslutning etter �982, når hovedfienden – det sionis-
tiske Israel, støttet av djevelen selv, USA – setter seg fast i Libanon. 

Shiiaene i Sør-Libanon våkner til dåd, for å kjempe for sine rettigheter. De libanesiske 
shiiaene, som først hilser invasjonsstyrken velkommen, er en faktor israelerne ikke har tatt 
med i beretningen. De viser en uforsonlighet IDF aldri har møtt hos noen arabiske fiende, 
fastslår Thomas Friedman. «De var ikke bare rede til å drepe, de var rede til å dø.»��5 

SLA: For motstandsbevegelsen ble 
de tidligere Haddad-styrkene like 
mye fienden som IDF. Utenpå var 
ikke forskjellen stor; Israel utrustet, 
trente, betalte – ledet og kontrollerte 
– SLA.
Foto: Per-Arne Jeremiassen
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Amal

Amal er opprinnelig en sosial bevegelse, dannet av imam Musa al-Sadr. Etter den israelske 
invasjonen i �978 tar den navn etter sin militære gren, etablert i �974: Harakat al-Muqa-
wamah al-Lubnaniyyah – som forkortelsen Amal (håp på arabisk) stammer fra. Al-Sadr 
vender tilbake til Libanon i �959 etter studier i Iran. Han slår seg ned i Tyr, og begynner å 
organisere shiiaene – begynner å spre håp. Når borgerkrigen starter i �975, etablerer Amal sin 
milits, og får instruktører og våpen fra Yassir Arafats Fatah. Amal er først på parti med Leba-
nese National Movement (LNM), men al-Sadr mistror dens leder, druserhøvdingen Kamal 
al-Jumblatt. Han, uttaler Amal-lederen, er villig til «å bekjempe de kristne til den siste shiia.»��� 
Når Syria rykker inn i Libanon i �97�, bryter Amal med LNM – og kommer på kollisjonskurs 
også med PLO. Etter intern maktkamp tar juristen Nabih Berri, med røtter i Tibnine, over 
ledelsen av Amal – og styrker forbindelsene til Syria. Under ham skal gruppen, tidlig på �980-
tallet, støte sammen med fedayeen i Sør-Libanon. Deretter i Beirut. «The War of the Camps» 
blir en brutal affære, hvor Amal, støttet av Leb Armys shiittiske �. brigade, i �985 beleirer 
palestinske flyktningleire. Konflikten, som varer til �988, sprer seg til Saida og Tyr. Under 
periodevis intens beskytning, forsøker Amal å sulte de hardt prøvede palestinerne ut. Øde-
leggelsene er enorme; det kan bl.a. den norske hjelpeorganisasjonen Norwegian Aid Committee 
(Norwac), som arbeider i leirene fra �983, bevitne. På ny går det særlig hardt ut over Shatila, 
som ligger igjen som en ruinhaug. Også Rashidiye-leiren i Tyr blir utsatt for omfattende bom-
bardement – noe som godt ses fra Naqoura. 

Israel gjør flere forsøk på å alliere seg med shiiaene. Men det er for sent. Selv de shiiaer som 
så på israelerne som befriere da de kom i �982, betrakter dem snart som okkupanter. Shiiaene 
ville ikke underkaste seg noe palestinsk herredømme – og finner seg heller ikke i et israelsk. 
Ennå i �982–83 er det krefter i Amal, særlig i sør, som ønsker et samarbeid med Israel. Det tar 
slutt under feiringen av ashura, ��. oktober �983. På denne helligste av alle dager i den shiit-
tiske kalender forsøker en IDF-kolonne å presse seg gjennom de folketette gatene i Nabatiyeh. 
Det blir ampert; israelerne angripes – og skyter. To shiiaer blir drept, femten skadd. Det 
manes til militær kamp. 

Tidlig i �984 blir israelske styrker angrepet et par ganger hvert døgn; en israelsk soldat blir 
drept eller såret nærmest hver dag. Fra august �983 til august året etter blir 72 IDF-soldater 
drept i Libanon. Ifølge israelerne er Amal ansvarlig for 80 prosent av angrepene i Sør-Liba-
non.�24 En ny offisiell motstandsbevegelse, Lebanese National Resistance (LNR), blir dominert 
av Amal. Israels Libanon-koordinator Uri Lubrani forsøker fortsatt å få til en avtale med 
Amal: Han vil ha noen å overlevere nøkkelen til – han vil at Amal tar ansvar for sikkerheten 
i sør! Men det er for sent, også fordi andre shiia-grupper er vokst fram, og truer Amals posi-
sjon. Rundt om i Sør-Libanon, i Bekaa og Beirut, begynner bildet av ayatollah Khomeiny å 
dukke opp. Motstanden skjerpes. Den nye iranske ledelsen stiller opp for sine libanesiske 
trosbrødre. Herfra skal Libanons historie dramatisk endres. Israel invaderer. Iran inter-
venerer. Før revolusjonen i �979 får flere iranere militær trening hos Amal i Libanon; blant 
dem ayatollah Khomeinis sønn Ahmad. I �982 går hjelpen den andre veien, når et drøyt tusen-
talls iranske soldater – revolusjonsgardister, pasdaran – kommer til Bekaa som instruktører 
for den framvoksende islamske geriljaen. Derved en helt ny aktør på plass, og som snart langt 
på vei skal spille Amal ut over sidelinja, både militært og politisk: Hezballah – Guds parti.

AMAL: Amal ble delvis en alliert, 
delvis en motstander for UNIFIL, og 
kontrollerte bl.a. deler av kystveien 
– hvor unge soldater til tider viste at 
de hadde makt.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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Hezballah

Mange radikale shiiaer er misfornøyd med Amal; de finner organisasjonen for lite militant, 
for lite islamistisk. Amal er derfor ikke det redskapet Irans presteskap trenger for å eksportere 
sin revolusjon. Det trenger større glød. Det trenger Hezballah – og skaper Hezballah. Den nye 
gruperingen blir til i slutten av �982, men er lenge lite tydelig. Hezballah-soldater deltar i 
motstandskampen fra tidlig på 80-tallet, men gir seg først i �985 til kjenne gjennom partiets 
militære gren al-Muqawama al-Islamiyah: Islamsk motstand. Med utspring i Bekaa, etablerer 
Hezballah seg i Beiruts sørlige bydeler. Men sine grønne pannebånd blir Hezballah-soldatene 
et stadig vanligere syn i denne del av byen. Snart er de å se også i Sør-Libanon. 

De mer radikale strømningene blant shiiaene i UNIFIL AO finnes særlig i Frenchbatt og 
Finbatt, dels også Fijibatt; noe mindre i Irishbatt og Nepbatt, og knapt i Norbatt, hvor det er 
få shiiaer. Hezballah framstår tidlig som en trussel mot IDF, som gjør sitt for å kvitte seg med 
dets ledere. Religiøse ledere blir deportert – eller drept. Slik Musa al-Sadr er en ideologisk 
lederstjerne i Amal, spiller Fadlallah en svært sentral rolle som uformell leder for Hezballah. 
Mens al-Sadr er født i Irans hellige by Qom, er Fadlallah født i Iraks hellige by Najaf – men 
har røtter fra Sør-Libanon. I �992 blir Sayyed Hassan Nasrallah Hezballahs sterke leder. Under 
disses ledelse er det duket for hellig krig mot inntrengerne – for jihad.

Selvmordsbomber er ett våpen de militante islamistene tar i bruk; kidnapping er et annet. 
Den �9. juli �982 kidnappes amerikaneren David Dodge fra American University of Beirut-
campusen. Han er den første av minst 87 utlendinger som skal tas av ukjente kidnappere – 
som kanskje likevel ikke er helt ukjente. Flere skal sitte fanget i mange år; et titall kommer 
ikke levende fra det. Blant dem er CIAs stasjonssjef i Beirut, oberstløytnant William Buckley, 
som kidnappes i mars �984, og hans landsmann, oberstløytnant William Higgins fra OGL, 
som blir tatt i �988 – og som også norske UNIFIL-soldater er med på det intense søket etter. 

Når Hezballah entrer arenaen midt på 80-tallet, blir det friksjon mellom to shiia-organisa-
sjonene – og Amal forsøker å hindre Hezballah fra å komme til grensetraktene i sør. I �988–89 
er det kraftige sammenstøt mellom dem. Nå er det kontroll med Beiruts sørlige forsteder 
kampen står om. Hezballah, forsterket av iranske revolusjonsgardister, driver Amal tilbake 
– og syriske tropper må gripe inn for å forhindre at Amal blir utradert. Amal er sterkt svekket, 
og i juni �988 kunngjør Nabih Berri at Amal oppløser sin milits – unntatt i sør. Motstands-
bevegelsen er mer og mer ensbetydende med Hezballah – som trapper opp kampen. Hezb-
allah retter framfor alt sine skyts mot IDF og SLA. Strategien er å utsette dem for et så sterkt 
press og så store tap at det vil redusere troppenes moral, og skape økt motstand mot okkupa-
sjonen i Israel. Hezballah retter rakettangrep mot Nord-Israel, men krysser aldri – som PLO 
– grensa. Fra andre halvdel av 80-tallet å gjennomføre nærmest dumdristige angrep, blir opera-
sjonene stadig mer sofistikerte. Hezballah bygger ut sin etterretningskapasitet, evnen til å 
planlegge og gjennomføre koordinerte angrep – og klarer også å avdekke israelske operasjons-
planer. Ved ett tilfelle ligger Hezballah-soldater og venter på israelske marinejegere som går i 
land ved Saida! Hezballah har til like med seg kamerafolk, og gjør opptak – som så brukes i en 
stadig mer avansert propaganda, bl.a. på egen tv-kanal, al-Manar. Spurt om hvordan geriljaen 
hadde fått det til, svarer en talsmann: «We just penetrated Israeli intelligence, that’s all.»��7 

Israels invasjon i �982 blir en katastrofe på mange måter. Bl.a. ved at den skaper denne 
nye, dødelige, fiende blant shiiaene. Yitzhak Rabiner blant dem som ser at Israel skaffet seg et 

Selvmordsbombere Muslimske 
selvmordsbombere blir en fryktet 
realitet i Israel tidlig på 2000-tallet; 
deretter en sentral del av motstands-
kampen i Irak. Det er tjue år etter at 
våpenet ble tatt i bruk i Libanon.

Den 11. november 1982 kjører 17-årige 
Ahmad Qassir med høy fart en hvit 
Mercedes, fylt med eksplosiver, rett 
inn i IDFs militærbase i Tyr. Bygningen 
på åtte etasjer kollapser; 141 blir drept. 
Det er den første menneskelige 
bomben. Flere skal komme; bare 
mellom 1982 og 1985 er det minst 
tretti slike angrep.125 Også IDFs neste 
hovedkvarter i Tyr blir bombet;  
4. november 1983. Nye 61 liv går tapt. 

Enda større dramatikk – og tap – er det 
i Beirut. Den 18. april 1983 sprenges 
USAs ambassade i Vest-Beirut;  
63 blir drept. Et drøyt år senere,  
20. september 1984, sender Hezballah 
en selvmordsbomber mot USAs 
ambassadekompleks i Øst-Beirut;  
23 blir drept. Den multinasjonale 
styrken i Beirut (MNF) er et annet mål: 
23. oktober 1983 kjører en selvmords-
bomber inn i US Marines-basen;  
241 mister livet. Tjue sekunder senere 
er det hovedkvarteret til franske  
1. Chasseurs-Parachutistes-regiment 
som går i lufta; 58 blir drept. En ukjent 
gruppe som kaller seg Islamic Jihad 
påtar seg ansvaret; USA hevder at 
Hezballah står bak – og er neppe  
langt unna sannheten. 
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nytt og alvorlig problem i Libanon – hvor PLO langt på vei ble erstattet av en annen opponent; 
enda farligere enn palestinerne, bl.a. fordi shiiaene var libanesere og hadde legitimitet, etter 
hvert også som nasjonal motstandsbevegelse. Rabins nære rådgiver, den tidligere Mossad-
sjefen Dani Yatom, deler denne oppfatningen: «Hezballah produserte bedre soldater enn PLO 
– og flere problemer for Israel,»��8 fastslår den tidligere generalen.

IDF TILBAKE

Høsten �982 tar USA initiativ til en avtale mellom Israel og Libanon. En slik blir underskrevet 
�7. mai �983, og går bl.a. ut på en uttrekking av israelske og andre ikke-libanesiske styrker fra 
Libanon. Den blir aldri satt ut i livet. Men i september trekker IDF seg ut fra Shouf, til sør for 
Awali. Nye forhandlinger finner sted ved årsskiftet �984/85, i regi av FN – i UNIFIL HQ. 
Naqoura-drøftingene fører heller ikke fram. Libanon krever full israelsk tilbaketrekking, 
med utgruppering av Leb Army sammen med UNIFIL – ned til grensa. Israel sier seg villig til 
å akseptere en UNIFIL-tilstedeværelse lenger sør, men holder fast på at lokale styrker må stå 
for sikkerheten i den sørligste del av Libanon. Posisjonene er låste og forhandlingene død-
fødte. I stedet annonserer Israel en unilateral redeployering – i tre faser: Første fase tar til ��. 
februar, når IDF trekker seg ut av Saida-området. Andre fase er i mars–april, hvoretter israe-
lerne er utgruppert i et belte fra Middelhavet i vest til Hashbaya-området i øst. I juni iverk-
settes fase tre, som går ut på å overlate posisjonene til SLA – akkurat som i �978. Den �0. juni 
�985 kunngjør den israelske regjering at fase tre er avsluttet; hva den kaller en tilbaketrekking 
fra Libanon. Men denne gang vedgår Israel at landet fortsatt har soldater stående i Libanon, 
og at IDF-personell vil operere i den såkalte Sikkerhetssonen som nå er etablert – som råd-
givere for SLA. 

Etter anbefaling fra forsvarsminister Yitzhak Rabin har Israel etablert sin Sikkerhetssone. 
Statsminister Shimon Peres er åpen for å diskutere UNIFILs rolle med FNs generalsekretær 
Javier Péres de Cuéllar, men Rabin er dypt skeptisk til å overlate sikkerheten nord for Israels 
grense til FN-styrken.��9 På FN-språket omtales området Israel kaller Sikkerhetssonen for  
Israeli-Controlled area (ICA). Her har IDF og SLA rundt 70 posisjoner – noen av dem svært 
nær UNIFILs stillinger. Som dermed kommer i skuddlinja mellom IDF/SLA og motstands-
bevegelsen. Og fortsatt er deler av UNIFIL AO – deriblant hele Norbatt – under de facto 
israelsk okkupasjon.

UNIFIL blir imidlertid stående. Mandatene blir mer eller mindre rutinemessig fornyet – 
uten de virkelig store diskusjoner om styrken skal trekkes ut eller ikke. Men mange begynner 
å spørre seg om det har noen hensikt å fortsette å stå i Sør-Libanon – uten utsikter til å løse 
oppdraget. Blant dem er Marrack Goulding, ansvarlig for FNs fredsoperasjoner ved hoved-
kvarteret i New York. Om ikke en komplett tilbaketrekking er realistisk, mener han styrken i 
det minste bør ut fra Sikkerhetssonen, hvor UNIFIL likevel ikke kan gjøre noe for å kon-
trollere IDFs og SLAs aggresjon. Goulding presenterer dette forslaget for FNs generalsekretær 
i �988. De Cuéllar er skeptisk, men gir Goulding anledning til diskret å teste tanken på noen 
av de troppebidragsytende land. Blant dem Norge. Forsvarsminister Johan Jørgen Holst 
støtter forslaget, og forsikrer Goulding om at han kan håndtere de norske reaksjonene hvis 
dette blir løsningen – og hele Norbatt trekkes ut. Men i Frankrike er mottakelsen negativ,  
og tanken droppes.�20 UNIFIL blir.
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UNIFIL: mellom barken og veden

Midt på 1980tallet er UNIFIL – og IDF – på sett og vis der man var før 
invasjonen i 1982. PLO er langt på vei passivisert. Forskjellen er at nå 
har en libanesisk motstandsbevegelse vokst fram. Men UNIFIL havner  
– som før – mellom barken og veden.

PLO var et alvorlig problem for UNIFIL under innsettingen, men ble så mest en politisk ut-
fordring for FN i Sør-Libanon. Med den israelske invasjonen i �982 må FN-styrken forholde 
seg til nye aktører, særlig Amal og Hezballah – libanesiske organisasjoner som kan påberope 
seg å kjempe en nasjonal kamp mot en okkupasjonsmakt. SLA vedblir å være en alvorlig trus-
sel for FN-styrken. Og IDF blir ikke noe mindre problem enn før.

SAMMENSTØT: I august 1986 gikk Amal til angrep på 
Frenchbatt, etter at en Amal-leder ble drept i CP 3–3 ved 
Abbasiyeh. UNIFILs operasjonssjef, oberst Zacharias 
Backer, foran posisjonen, som overtas av Ghanbatt når 
franskmennene trekkes tilbake til Naqoura.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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OVERFALLENE I 1986

Sent på kvelden den ��. august �98� nekter to Amal-medlemmer å stanse ved en Frenchbatt-
CP utenfor landsbyen Abbasiyeh. Når de vil tvinge seg gjennom, blir situasjonen spent. Fransk-
mennene føler seg truet på livet – og åpner ild. Den ene inntrengeren blir drept på stedet, den 
andre dør kort tid etter på sykehus. Det er i seg selv alvorlig nok; at den ene er en av Amals 
lokale ledere, Haida Khalil, gjør hendelsen enda verre. Amal har hittil ikke hatt særlig ute-
stående med UNIFIL. Nå er situasjonen endret. De to drepte skal hevnes. Allerede dagen etter 
går Amal til angrep; men ikke så mye på UNIFIL som på Frenchbatt. Ti av bataljonens posi-
sjoner angripes. �7 franskmenn blir såret.

Etter drapet på de to Amal-medlemmene, blir angrepene på den franske kontingenten så 
omfattende at alle franske avdelinger trekkes tilbake til Naqoura – for egen sikkerhets skyld. 
Selv når denne angrepsbølgen avtar, kommer det til sporadiske angrep, til slutten av septem-
ber. Da er tre franske soldater drept og 24 skadd. De drepte blir offer for en veibombe ved 
landsbyen Junaya, 3. september. To uker tidligere, 2�. august, ble en irsk løytnant drept og to 
andre soldater såret da de var ute på fotpatrulje; også de av en utplassert bombe. Når tre  
Fijibatt-soldater blir drept av en bilbombe på kystveien, 20. november, er det trolig SLA som 
er målet – men UNIFIL som rammes. Nok en irsk soldat blir drept ved Brashit �. desember; 
skutt av SLA. 

�98� ble det tøffeste året for UNIFIL siden innsettingen. For første gang siden kampene 
med PLO er FN-soldatene direkte angrepsmål. I kampen mot de israelske okkupantene står 
FN-styrken i veien for motstandsbevegelsen; slik den var det for palestinerne sju-åtte år 
tidligere. Sammenstøtene er en lærepenge, og den nye FC reagerer straks med å treffe opera-
tive tiltak for å redusere risikoen UNIFIL står overfor. Den franske bataljonen trekkes tilbake 
fra sitt område, og en rekke utsatte posisjoner blir lagt ned eller forsterket. Force Mobile 
Reserve (FMR) – en mekanisert utrykningsstyrke – blir etablert. Verdien av de franske avdelin-
gene blir redusert når den trekkes tilbake til Naqoura, men den blir. 

Konflikten med Amal er en forsmak på senere konfrontasjon med Hezballah. UNIFIL står 
ikke bare oppi en konflikt mellom israelske okkupanter og libanesisk motstandsbevegelse – 
men også midt oppi et oppgjør mellom lokale shiia-grupper. 

UNIFIL I VEIEN

Drapene på FN-soldater fortsetter i �987. Allerede i januar blir en ire drept. Men denne gan-
gen er det IDF står står ansvarlig. Korporal Dermot McLaughlin har så vidt kommet tilbake 
til Irishbatt og Brashit etter perm hjemme hos kone og fem barn, når en Merkava stridsvogn 
avfyrer tre granater mot posisjonen hans, �0. januar. Korporalen blir drept av en splintgranat. 
Over femti stålsplinter sitter i kroppen hans. Det er første gang en FN-soldat blir drept av 
rettet ild fra IDF. 

Før konfrontasjonen i �98�–87, finner en mer kuriøs, men meget dramtisk, episode sted i 
Finbatt: I juni �985 blir 2� soldater fra den finske bataljonen overfalt og kidnappet av SLA. 
Bakgrunnen er at �� SLA-soldater har gått over til Amal, og ifølge SLA-sjefen Antoine Lahad 
skal Finbatt ha avvæpnet og overlevert dem til shiia-militsen under tvang. Amal-lederen 
Daoud Daoud hevder at de er tatt til fange av Amal. Uansett; nå vil SLA bruke UNIFIL-gisler 
for å få tilbake sine menn! SLA truer med å drepe finnene, én i timen, hvis ikke deres soldater 

Folkemøte Den 17. september er det 
tillyst folkemøte i Tyr. UNIFILs nye sjef, 

generalmajor Gustav Hägglund,  
drar dit – og taler til folkemassene  

fra taket på log-basen. 

Der skuer han ut over rundt 50.000 
frammøtte. Det er det kraftigste 
uttrykk for sørlibanesernes opp-

slutning om FN-styrken noen gang.  
Etter folkemøtet drikker Hägglund te 

med Amal-lederen Daoud Daoud  
– og får hans bønnekjede. Forsoning. 

Krigen med Amal er over.

u  Presentasjon av FMR;  
side xxx



Beleiring i Tyr

Amal sverger hevn etter episoden i Frenchbatt. Primært mot franskmennene, 

subsidiært mot UNIFIL. En nordmann havner uforskyldt midt oppi hevnaksjonen.

Kaptein Peder Flakne er på leave hjemme i Trøndelag når spetakkelet braker løs i forsynings-
basen han er sjef for i Tyr. Det er ikke korporal Guttorm Martin Bjørnås fra Meråker. Sammen 
med 23 franske soldater må han gå i dekning i bunkeren ute på plassen. Der blir de liggende i 
fire døgn. Bjørnås tar langt på vei kommandoen over skrekkslagne franskmenn. Som har all 
grunn til å være redde. Det er dem Amal er ute etter, og Amal-soldatene har fri bane med sitt 
skyts. Fra et tak på den andre siden av gata er det vanskelig å bomme på bunkeren, som grad-
vis skytes i filler. Men før den går helt i oppløsning, kommer Amal og UNIFIL til enighet, og 
fiendtlighetene opphører.

Selve logbasen tar også sine treffere. Det får den norske kontinentsjefen, oberst zacharias 
Backer, se med egne øyne når han dagen etter ildopphøret drar til Tyr for å inspisere. På veien 
blir han stanset i en Amal-CP. Selv om det er sluttet fred, vil militssoldatene demonstrere 
styrke – og de gjør et nummer av å spørre om hvor offiserene i FN-bilen kommer fra, selv om 
de godt kjenner det norske flagget på uniformen.

Korporal Bjørnås kommer uskadd fra beleiringen og beskytningen – og blir hedret med Fors-
varets medalje for edel dåd for sin innsats, tildelt av forsvarssjef Fredrik Bull-Hansen, på Nor-
way House i Naqoura. Begrunnelsen: «Hans modige opptreden under armed elements gjen-
tatte ildoverfall på Tyr log base. Under de meget farefulle forhold som oppsto, og hvor basen 
ble betydelig sønderskutt, utviste korporal Bjørnås rådsnarhet, personlig mot og handlekraft 
ved at han frivillig påtok seg og utførte farlige oppgaver som bidro til å forhindre tap av men-
neskeliv under reorganiseringen av FN-basens virksomhet.»

MEDALJE: Movcon-korporal 
Guttorm Martin Bjørnås blir, 
sammen med franske soldater, 
beleiret og beskutt av Amal i Tyr 
logbase – og tildeles Forsvarets 
medalje for edel dåd, for utvist mot.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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blir frigitt. Etter ordre fra Israel blir finnene etter åtte dagers fangenskap overgitt til Norbatt, 
og kan vende tilbake til sin avdeling. En granskningskommisjon fra FN fastslår at SLA-
soldatene, alle shiiaer, frivillig gikk over til Amal. Men det blir avslørt at finnene hadde spilt 
et dobbeltspill: SLA-soldatene ble hjulpet av finnene, som var med på å fingere et væpnet sam-
menstøt: FN-soldatene avfyrte skudd i lufta – i et forsøk på å framstille deserteringen som et 
væpnet sammenstøt, med tilfangetaking. «A case of Nordic romanticism,» karakteriserer 
FNs visegeneralsekretær Brian Urquhart tørt, og gir de mange libanesere – og israelere! – som 
er skeptiske til utenlandsk naivitet et aldri så lite poeng: «It is always unwise for simple and 
straightforward people to become involved in Levantine intrigues.»�2�  

1990-TALLET

Motstandskampen når nye høyder på �990-tallet, og skal – når tiåret så vidt er omme – drive 
Israel ut av Sør-Libanon. Før den tid trapper begge sider opp aktiviteten, og ikke minst: Israel 
iverksetter to omfattende militære aksjoner mot den libanesiske motstandsbevegelsen:  
Operation Accountability i �993 og Operation Grapes of Wrath i �99�. Begge farer hardt fram 
overfor sivilbefolkiningen – og blir kraftig fordømt av det internasjonale samfunn.

UNIFIL AO, 1987
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Palestinsk gerilja er slett ikke ute av Libanon. I flyktningleirene, ikke minst i Tyr og Saida, 
har ulike fraksjoner opprettholdt et militært nærvær. Herfra og med mobile enheter deltar de 
i kampen mot IDF og SLA, men UNIFIL ser ikke mye til dem. Den �3. september �99� skjer et 
unntak: Ca. kl. 0�20 lander to gummibåter, hver med tre palestinske soldater, nær UNIFIL HQ. 
Tre blir arrestert av personell fra Frenchlog og satt i arrest, før de kl. �9�5 utleveres til Leb Army 
i Beirut. De tre andre tar �2 UNIFIL-soldater som gisler; fire franskmenn og åtte svensker 
som er ute og trener. UNIFIL starter forhandlinger med palestinerne for å få frigitt soldatene, 
men kommer ikke til enighet før både gisler og gisseltakere omringes av IDF og SLA. Kl. 0835 
åpner IDF/SLA ild. Når ildgivingen gir seg, ligger to igjen døde: én svensk og én palestinsk 
soldat. Fem FN-soldater og en palestiner er såret. De to overlevende palestinerne tas av IDF. 

Dagen etter blir en soldat fra Nepbatt drept av såkalte armed elements. En av de tre an-
griperne blir selv drept når ilden besvares. To måneder senere blir en soldat i Irishbatt drept. 
Det er fortsatt tøffe tider i vestre AO. Og mer skal komme.

Den 20. februar �992, kl. 0955, starter IDF en operasjon mot landsbyene Yatar og Kafra – i 
Nepbatt AO. En mekanisert bataljon med helikopterstøtte inntar landsbyen, etter en fram-
rykking med tjue stridsvogner, flere pansrede kjøretøy og 500–�00 mann. UNIFIL-styrker 
fra Nepbatt og Fijibatt, støttet av FMR, forsøker å stanse framrykkingen, men klarer ikke stå 
imot. Fem norske soldater er med. FN-soldatene yter motstand – og det blir kamp på tørre 
never med israelerne, når UNIFIL sperrer veien for IDF. To soldater fra Fiji blir hardt skadd 
når de forsøker å avskjære IDF. Ytterligere fem fijianere blir såret etter å ha blitt beskutt fra 
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Figur Grafen til venstre viser omfanget 
av ildvekslingen innen, rundt og over 
UNIFIL AO i en av de mest intense 
periodene – 1986 og 1987. 

Den libanesiske motstandbevegelsen 
trappet på denne tida opp sin aktivitet 
mot IDF og SLA, som allerede hadde et 
høyt aktivitetsnivå og betydelig 
tilstedeværelse. Figuren viser også en 
av hovedoppgavene til uteavdelingene 
og UNIFIL Ops: observere og rappor-
tere hendelser i området, i dette 
tilfellet såkalte shootreps; rapporter 
om ild fra parterene – som gikk til FN-
hovedkvarteret. Figuren viser en 
voldsom intensitet, fra håndvåpen, 
maskingevær og mitraljøse, fra hhv. 
IDF/SLA og uidentifiserte («andre»).  
I tillegg kom et høyt volum artilleri-, 
bombekaster- og stridsvogngranatild. 
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israelske helikoptre og bakkestyrker. To UNIFIL PPKer blir skadd som følge av direkte sam-
menstøt med IDFs stridsvogner, når disse presser seg fram. UNIFIL innfører gul beredskap 
– også i Norbatt, hvor det er stille. I NMC tilbringer personellet åtte timer i dekningsrom. Ca. 
tusen artillerigranater lander i AO denne dagen. Det er ikke første gang FN-soldatene fysisk 
støter sammen med IDF – og det skal ikke bli den siste.

Nye israelske operasjoner

Operation Accountability i �993 blir en av de mest omfattende israelske militære aksjoner i 
Libanon. Etter de hardeste krigshandlingene siden invasjonen i �982, inngås en stilltiende 
våpenhvile mellom Israel og motstandsbevegelsen. Men etter at fem israelske soldater ble 
drept og åtte såret 8.–9. juli, er situasjonen svært spent, og Israel sender forsterkninger. Ad-
varslene fra den israelske forsvarssjefen, senere statsminister, generalløytnant Ehud Barak, er 
meget tydelige. Verken den libanesiske regjering eller motstandsbevegelsen vil bøye av. 
Statsminister Yitzhak Rabin gir sine ordrer. Barak setter dem ut i livet: 25.–3�. juli iverksettes 
Operation Accountability. Med voldsom ildgiving – og stor effekt. Anslagsvis 200.000 innbyg-
gere drives på flukt. Israels mål er todelt: å få stanset Hezballahs rakettbeskytning av byer i 
det nordlige Israel, samt å eliminere Hezballahs og andre gruppers evne til å blokkere hva 
israelerne kaller fredsprosessen.�22 Hezballah bøyer av, og avholder seg fra å skyte raketter inn 
i Israel – men ikke fra angrep mot IDF og SLA i Sør-Libanon. Aktiviteten fra okkupasjons-
makten er betydelig, og 27. juli blir Nepbatt HQ truffet av en bombe fra et israelsk fly. Tre 
nepalske soldater blir lettere skadd. Den israelske operasjonen i �993 er voldsom. Hendelsene 
i �99� skal overskygge selv den. 

Operation Grapes of Wrath iverksettes våren �99�. Den skal vekke enda større inter-
nasjonal avsky. Etter en stille januar tar situasjonen en alvorlig dreining i februar, med omfat-
tende opptrapping av fiendtlighetene mellom IDF/SLA og Hezballah/Amal. Den ene aksjonen 
etter den andre. Fra mars angriper motstandsbevegelsen dypt inne i det israelsk-kontrollerte 
området – og påfører fienden alvorlige tap. Geriljaens evne til å angripe inne i sikkerhetssonen 
– og til å gjennomføre koordinerte angrep flere steder samtidig – vekker uro i Israel. Den ��. 
april starter et intenst israelsk bombardement av Sør-Libanon, samt av mål i Beirut-området og 
i Bekaa-dalen. Hensikten er å legge press på regjeringen for å stanse virksomheten til mot-
standsbevgelsen – vel vitende om at Libanon ikke har en regjering som er i stand til verken å 
stanse eller begrense den. På �7 brutale og blodige minutter, �8. april �99�, blir �0� sivile 
libanesere drept. Inne i en FN-posisjon – av Israel. Over halvparten er barn. «It was a massacre. 
Not since Sabra and Chatila had I seen the innocent slaughtered like this. The Lebanese refu-
gee women and children and men lay in heaps, their hands or arms or legs missing, beheaded 
or disembowelled. There were well over a hundred of them. A baby lay without a head.»�23  

Det er en grusom scene som møter FN-soldater, hjelpearbeidere og journalister i Fijibatt HQ. 
Robert Fisks rapport i The Independent overlater lite til fantasien. 

FN vil granske. Generalsekretær Boutros Boutros-Ghali sender sin militære rådgiver, 
Franklin van Kappen, til området. Den hollandske generalmajoren får IDFs versjon, som er 
alt annet enn komplett, enn si sannferdig. Bakgrunnen for angrepet synes likevel klart:  
Kl. �352 og �358 fanger israelske radarer opp to separate mål i Qana, hvorfra det er avfyrt ild. 
Det ene ca. 200 meter sørvest for FN-leiren, det andre ca. 350 meter sørøst. Dataene sendes 
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automatisk til den israelske nordkommandoen og til en artilleribataljon på grensa. Dataene 
sjekkes; tillatelse til å svare innhentes. Tillatelse gis. IDFs M–�09A2 kanoner avfyrer 38 
granater. �3 av dem treffer FN-leiren. van Kappen spør flere ganger om IDF hadde fly,  
helikoptre eller droner i lufta over Qana før, under eller etter bombardementet. Svaret er kate-
gorisk nei, og gjentas de neste dager. IDF hevder også at man ikke kjente til at det befant seg 
sivile i FN-leiren. Det kan ikke være riktig. Ikke bare kan flere vitner fortelle at det fantes 
droner over Qana før, under og etter beskytningen – en norsk FMR-soldat har det førerløse 
flyet på video! Van Kappen konkluderer bl.a. med at IDFs beskytning skiftet mål; fra den posi-
sjonen israelerne ble beskutt fra – til FN-leiren. På forsiktig diplomatspråk trekker generalen 
en like fullt skarp hovedkonklusjon: «While the possibility cannot be ruled out completely, it 
is unlikely that the shelling of the United Nations compound was the result of gross technical 
and/or procedural errors.»�24

Det store politiske spørsmål er hva IDF visste da de startet bombardementet. Og her er 
dronen – det førerløse spionflyet – helt sentralt. Mens FN-rapporten ikke fastslår at Israel 

n Den norske kontingentsjefen, oberst 
Knut Nilsen, uttaler overfor NTB at han 
vansker med å forstå logikken bak 
Israels angrep, bl.a. fordi landet har alt 
å tape overfor opinionen. Han 
framholder også at det har vært tøffe 
dager for mange av UNIFILs soldater, 
derunder nordmenn i FMR. «Det å 
samle sammen menneskerester er 
naturlig nok tøft,» sier Nilsen; «dette 
er ikke noe som norske FN-soldater er 
trent til.»125 n  

QANA: Det var den svarteste dag i UNIFILs historie. 
Under den israelske aksjonen Operation Grapes of Wrath 
søkte sivile tilflukt hos Fijibatt. Men FN-soldatene kunne 
ikke beskytte dem mot israelsk bombardement. 106 døde.
Foto: Nils-Inge Kruhaug(NTB/Scanpix
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Tinnsoldatene Den israelske dronen 
over Qana, forut for og under angrepet 

på posisjonen, blir sentral i saken.  
Det blir også videoen en norsk soldat i 

FMRs Norplatoon tar opp!

Bergenseren Gunnar Brandsdal gjør 
som norske soldater gjerne gjør, når 

noe skjer. Og når når angrepet på 1–21 
HQ starter, griper han kameraet – i 

dette tilfelle et video-kamera. På 
filmen fanger han også opp en drone. 

Amatøropptaket er hva som må til, for 
at Israel skal tvinges til å innrømme at 

de visste mer om hva de beskjøt,  
enn de lenge ville vedgå.

I 2004 lager Piraya Film en dokumentar 
om hendelsen i Qana, gjennom  

noen norske veteraner som reiser 
tilbake til Libanon og Qana  

– og som vises på NRK.

hadde slike farkoster over Qana forut for angrepet, mener Robert Fisk at dette er hevet over 
tvil. Han mener sågar at amerikansk press førte til at undersøkelsene ikke ble så grundige 
som de burde vært. Spørsmålet om videoopptaket er kritisk – og Fisk blir involvert i den 
reneste thriller. Soldaten som filmer angrepet, leverer videoen til sine overordnede. Rykter 
oppstår om at et opptak foreligger, men ingen får se det – ingen får snakke om det! Fisk treffer 
imidlertid soldater som har sett det, så et opptak eksisterer åpenbart. Men hvor er det? I Bei-
rut ringer Fisks mobil. En stemme gir ham en kartreferanse og et klokkeslett. Journalisten 
kaster seg i bilen. I et kryss nær Qana stanser en FN-jeep bak ham. En soldat med blå beret 
kommer opp til ham. Mannen sier: «Jeg kopierte tapen før FN tok den. Flyet er der. Jeg har tatt 
en personlig beslutning. Jeg har to små barn, i den samme alder som dem jeg bar døde i 
armene mine i Qana. Dette er for dem.» Soldaten tar fram en video-kassett og slenger den i 
passasjersetet til Fisk – som i sin bok bemerker: «It was, I think in retrospect, the most dra-
matic individual personal act I have ever seen a soldier take. The mighty powers may try to 
cover up, but the little people can still sometimes win.» Tilbake i Beirut setter Fisk på video-
spilleren. Ryktene er sanne: dronen er der. Historien slås stort opp av The Independent; filmen 
distribueres til de store tv-kanalene. IDF er avslørt – og avkledd. Israelerne må krype til 
korset , og innrømme at jo – det var likevel en drone der. Men på et annet oppdrag!�2� 

FMR OG MASSAKREN I QANA

FMR får det hektisk under IDF-operasjonen. Nor/Fiji-troppen er på standby II denne dagen. 
Kl. 0�40 kommer en gruppe soldater inn fra overnattingspatrulje i Fijibatt; ny patrulje – til 
Irishbatt – venter �830. Gutta går til ro. Ca. kl. �420 hører de nedslag i området Qana, om lag 
en kilometer fra deres egen Camp Grotle. Fra et utkikkspunkt ser de nye nedslag med �55mm 
artilleri, hvorav flere direkte i posisjon �–20 HQ. Troppen iverksetter klargjøring for utryk-
ning/medevac. På den intensive ildgivingen forstår soldatene at det må være sårede eller 
drepte. Kl. �435 gir CO FMR ordre om å dra til �–20 for å se hva de kan bidra med. En tropp 
med �3 nordmenn og fem fijianere, en ambulanse med en ire, fijianer og nepalesere, samt en 
brannbil med en nordmann og to finner, rykker ut. 

Kl. �444 ankommer soldatene posisjonen. Allerede på utsiden ser de flere drepte og sårede 
sivile. Troppen stopper inne i HQ, og troppssjefen gir lagene melding om å forbli ved SISUene, 
mens han selv tar en runde for å få oversikt. Han konstaterer at tre fiji-soldater er såret, at det 
er et stort antall hardt sårede og drepte sivile, at en prefab står i brann – og at mange fijianere 
går rundt i sjokktilstand. FMR-troppen er de første utenfra som bevitner massakren i Qana. 
De er også de første som yter hjelp til de mange sårede, før sivilt hjelpepersonell kommer til 
stedet.  «Vi var de første som ankom skadestedet, og det var et grusomt syn som møtte oss. Det 
lå hardt sårede og drepte sivile overalt, samt at det generelt var kaos der. Men alt vårt person-
ell beholdt roen og klarte å gjøre jobben sin meget bra. Flere følte seg dårlig underveis og 
måtte brekke seg, men stod på videre og gjorde en kjempeinnsats,» skriver fungerende 
troppssjef, løytnant Frank Stølan, i sin rapport om callout til Fijibatts posisjon �–20 HQ denne 
torsdag �8. april �99�. «Alle satt igjen med en følelse av at her hadde vi vært med og reddet 
mange liv.»�27
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:02 operasjonen: Norge i UNIFIL 

Viktig melding – lytt på radio!

Påskefreden har senket seg over Norge. Freden ser også ut til å kunne 
komme til Libanon. Det mener i hvert fall FNs sikkerhetsråd, som den 
19. mars vedtar å sende en fredsstyrke til landet. Norge svarer ja til å 
delta – og plutselig blir det hektisk. Ikke minst på Romerike, hvor FN
styrken skal settes opp!

Toppnyheten på Dagsnytt kl. �230, onsdag 22. mars �978: Regjeringen har i ekstraordinært 
statsråd nettopp besluttet at Norge skal delta i den nye FN-operasjonen i Libanon. Derpå leses 
følgende melding – innkalling til dem som står på beredskapsliste for FN-bataljonen, hvorav 
ikke få allerede har dratt på påskeferie:

Etter vedtak i statsråd har Sjefen for Jegerkorpset – Akershus infanteriregiment nr. 4, sendt 
ut følgende innkallingsordre:

Hovedstyrken, befal, korporaler og menige som i henhold til kontrakt er disponert i Infan-
teribataljon/FN og som ikke mottar innkalling på annen måte, skal møte på Trandum tirsdag 
28. mars fra kl. 0830 og senest innen 1400.

Reiserekvisisjon kan fåes ved henvendelse til nærmeste militære avdeling, politi eller lens-
mann ved fremvisning av FN-kontrakten.

Ved fremmøte må FN-soldatene medbringe vernepliktsbok og eventuelt pass, førerkort, 
vaksinasjonsattest, skattekort og vigselsattest.

Tjue års UNIFIL-tjeneste er i gang.

Norge handler raskt

Det går raskt å sette opp en hel bataljon – for så å deployere den til et 
land de færreste kunne plassere på kartet. Den formelle henvendelsen 
fra FN mottas tirsdag 21. mars. Dagen etter gir Regjeringen sitt positive 
svar. Da er Forsvaret allerede godt i gang med forberedelsene!

Det samme er Forsvarsdepartementet. Mandag 20. mars blir en hektisk start på en uke som 
egentlig skal være årets stilleste. For allerede før den offisielle henvendelsen kommer fra New 
York, er det i praksis klart at Norge vil delta i UNIFIL. Det er ingen tid å miste; forberedelsene 
igangsettes straks. Det blir en spesiell påske i �978.

REGJERINGEN SAMLES

Ikke alle er på vant plass denne uka; blant de som har tatt påskefri er både statsoverhode og 
statsminister. Både HM kong Olav og statsminister Odvar Nordli er på hyttepåske, henholdsvis 
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i Sikkilsdalen og Trysil. Utenriksminister Knut Frydenlund er på offisielt besøk i Kina, og det 
er kirke- og undervisningsminister Bjartmar Gjerde som fungerer som statsminister. Det er 
derfor han som får i fullmakt å forhandle med FN om vilkårene for innsettingen av den norske 
styrken i Libanon. Gjerde får videre ansvar for å kontakte gruppelederne i Stortinget – som 
også har fri i påskeuka.

Den første av mange operasjoner disse særdeles hektiske ukene er å samle regjeringen; 
statsrådene er spredd for alle påskevinder. De må til Slottet for formelt å vedta Norges bidrag 
i ekstraordinært statsråd. NRKs Odd Karsten Tveit er mangeårig Midtøsten-korrespondent, 
tidligere UNIFIL-offiser – og en dyktig dokumentarforfatter. I den grundige og velskrevne 
boka Alt for Israel, beretter han svært livfullt om denne operasjonen. Verken kong Olav eller 
statsminister Nordli har telefon på hytta; beskjed må budbringes. Men statsministeren har 
lagt igjen beskjed om at han ikke skal forstyrres! Omsider får Gjerde likevel fatt i Nordli, som 
ringer tilbake – på noteringsoverføring. Via kongens adjutant får Gjerde etter hvert også tak i 
monarken, som først ikke vil snakke med fungerende statsminister. Slett ikke av vond vilje, 
forsikrer adjutanten; «men denne telefonen står inne i spisestua på Sikkilsdalsseter, og Hans 
Majestet liker ikke å snakke så alle kan høre.»� Noen offentlig samtale er det da heller ikke!

Alle vel varslet, må de samles. Bjartmar Gjerde ringer FO for å skaffe helikoptertransport 
for Kongen og de statsråder som er i fjellheimen. Forsvaret kan imidlertid skaffe bare to 
maskiner, og konge og statsminister blir prioritert. De øvrige hentes med bil. Men det ser et 
øyeblikk mørkt ut også for Nordlis helikopterhenting. Gjerde får nemlig en oppringning fra 
FO, og blir forklart at før det kan sendes noe helikopter til statsministerens hytte, må flygerne 
ha en merket landingsplass i snøen. Nå er det nok for en stresset Gjerde: «Nei, så faen, her får 
det være grenser. Her har vi et forsvar og et politi. Mener dere at Norges statsminister selv skal 
ut i snøen for å merke landingsplass? Nei, det må dere sørge for selv.»2 Smidighet er knapt nok 
Forsvarets varemerke – men snart skal effektivitet bli demonstrert.

Det er uråd å få samlet alle. Når statsråd settes på Slottet, kl. ��00, onsdag 22. mars, er ti 
statsråder på plass, fem fraværende. De er mange nok til at en beslutning kan fattes. Kun én 
sak står på agendaen: Norsk deltakelse i De forente nasjoners midlertidige styrke i Libanon 
– UNIFIL.

REGJERINGEN BESLUTTER

Statsråd Gjerde orienterer konge og regjering om situasjonen – og om forespørselen. Han rede-
gjør også for sin kontakt med partiene på Stortinget, som alle er positive. De finansielle sider 
av saken er drøftet med finansminister Per Kleppe, som selv ikke deltar på møtet. Forsvars-
minister Rolf Hansen er derimot til stede, og orienterer om den militære og sikkerhetsmessige 
situasjonen. Han legger ikke skjul på at det er risiko forbundet med oppdraget – mer enn ved 
tidligere oppdrag. Men Hansen legger til at risikoen likevel ikke er større enn at Forsvarssjefen 
tilrår at norske styrker settes inn. 

Statsråd er et konstitusjonelt organ for å fatte formelle beslutninger. Beslutninger er i reali-
teten tatt i forkant – så også nå. Statsministerens kontor har gått opp det politiske sporet; 
Forsvaret det militære. Forut for den offisielle forespørselen fra FN har det vært kontakt i 
kulissene, og Norges FN-delegasjon i New York har – allerede før det formelle vedtaket fattes 
i statsråd – underhånden underrettet FN-sekretariatet at Norge er rede til å stille enheter.  

FD anbefaler FDs tilråding i  
Kongelig resolusjon av 22. mars 1978, 
«Deltakelse av en norsk FN-bataljon i 

De Forente Nasjoners midlertidige 
styrke i Libanon (UNIFIL)»,  

vedtatt samme dag, er:
»at Forsvarsdepartementet gis fullmakt 

til omgående å sende en bataljon med 
enkelte støtteelementer av styrker fra 

Hæren til Sør-Libanon for tjeneste som 
fredsbevarende styrke i samarbeid 

med andre lands FN-styrker i det 
aktuelle område.»
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For Norge er ikke vanskelig å be. Endelig, et drøyt tiår siden innsatsen i Gaza, byr det seg en 
sjanse til å delta igjen – til å ta i bruk FN-beredskapsstyrken. Den sjansen skal gripes; det er 
politikere og offiserer skjønt enige om. Senere skal enigheten slå sprekker.

Allerede mandag morgen, 20. mars nedsetter FO en arbeidsgruppe, under ledelse av kom-
mandør Bjørn Bruland, for å samordne arbeidet med den praktiske oppsetting av FN-styrken. 
I UD utarbeides hastig et bakgrunnsnotat om situasjonen i Midtøsten, og i FD jobbes det på 
spreng med en kongelig resolusjon om innsettingen. Tirsdag får så departementet Regjerin-
gens fullmakt til omgående å sende en bataljon fra Hæren, med enkelte støtteelementer, til 
Libanon. Støtteelementene er først og fremst et sanitetslag, et hygienelag, en transportkon-
trollenhet og et militærpolitilag. Spørsmålet om ytterligere bidrag blir reist av FN allerede 
uka etter at Norge formelt har akseptert forespørselen om en bataljon. Det er i første rekke 
opprettelsen av en forsyningsorganisasjon som står på agendaen når en norsk delegasjon, 
ledet av statssekretær Johan Jørgen Holst fra FD, deltar i drøftinger med visegeneralsekretær 
Brian Urquhart i FN-sekretariatet. Etter møtet anmodes Norge om å bidra med stabs- og 
forsyningsavdeling, lufttransportenhet, verkstedavdeling, sambandsavdeling og sanitet-
savdeling. Fra norsk side gjøres det raskt klart at en neppe makter å sette opp verken stabs- og 
forsyningsavdeling eller sambandsavdeling. Derimot stiller Norge seg positiv til å stille med 
en helikopterenhet og et verkstedkompani. Også et sanitetskompani stiller den norske dele-
gasjonen seg prinsipielt positiv til. Sanitets- og verkstedkompaniet inngår i den norske bered-
skapsstyrken til FN. Den nye henvendelsen fra FN forelegges for og vurderes av FO forut for 
forhandlingene i New York. Overkommandoen gir sin tilslutning til at anmodningen om en 
tilleggsstyrke, rundt 200 personer, imøtekommes. Det samlede norske bidrag til UNIFIL 
kommer dermed opp i vel 950 personer, inklusive stabspersonell til HQ. Dette er utvidelsen 
forsvarsminister Rolf Hansen foreslår i et notat til Regjeringens medlemmer, 3. april.3 

Stabssjef i FO, viseadmiral Oddmund P. Åkenes, framholder at et slikt styrkebidrag ligger 
innenfor de rammer Forsvaret i mange år har forberedt seg på å stille til disposisjon for FN. 
Stabssjefen tillater seg dog å minne om at «all erfaring viser imidlertid at anmodning om 
fortsatt bistand av samme omfang må påregnes fremsatt av FN før utløpet av første �-måned-
ersperiode. Forrige styrkebistand til Midt-Østen (Gaza-stripen) fikk således en samlet 
varighet på over �0 år.» Godt poeng. Lite aner FO og FD likevel, at innsatsen denne gang skal 
bli dobbelt så lang! Følgelig er Forsvarssjefens forutsetning fornuftig: at personellforbruket 
kommer i tillegg til den fastsatte ramme på 23.550 stillinger, og at det totale behov for 
lønnshjemler for FN-styrken bevilges som tillegg til de årlige budsjetter.4 Norges positive 
innstilling til tross; en muntlig henvendelse fra FN om å forsterke bataljonen med ytterligere 
et geværkompani på 200–250 mann blir avslått. Nå har det norske bidraget nådd det  
«vi maksimalt bør bidra med», som statsråden påtegner et FD-notat til Stortingets utenriks- 
og konstitusjonskomité.5 

Beslutningen om å utvide Norges bidrag med ca. 200 personer fattes i statsråd, 7. april. 
Norge skal stille et lufttransportelement, et verkstedkompani, et sanitetskompani, samt per-
sonell til UNIFILs stab. Denne tilleggsstyrken skal være klar for avreise i løpet av ca �4 dager. 
Samtidig beslutter Regjeringen å stille en oberst fra Hæren midlertidig til disposisjon for FN-
delegasjonen i New York, og beordre en annen oberst midlertidig som spesiell norsk militær 
representant i Beirut. Sistnevnte skal være de norske myndigheters kontaktledd med UNIFIL 

u  Mer om beredskapsstyrken; 
 side xxx

n Regjeringens raske behandling  
– og Forsvarets raske oppsetting – er 
mulig ikke minst fordi Norge allerede 
har beredskapsstyrker øremerket for 
FN. En slik stående ordning ble etablert 
i 1964, hjemlet i St.prp. nr. 61 (1963–
64), hvor det bl.a. heter at «Kongen 
stiller styrkene til disposisjon når det 
fremsettes anmodning til Norge om 
dette og den alminnelige situasjon 
tillater det.» n
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og for å koordinere forsyningstjenesten til de norske styrkene. Til New York beordres oberst 
Thor Johnsen, mens infanteriinspektøren, oberst Leif Schanche, sendes til Libanon, som FSJs 
spesielle representant.

En krise har oppstått. Sikkerhetsrådet beslutter å sette inn en fredsstyrke. FN anmoder 
Norge om å stille. Styrkene med øvd personell finnes. Alt ligger til rette for ny norsk innsats i 
FNs fredsbevarende operasjoner. Regjeringen gir Forsvaret ordre om å sette opp og overføre 
de norske bidragene. Fra nå av går det raskt. Når Regjeringen tar sin beslutning er Forsvaret 
og Hæren allerede godt i gang.

FORSVARET HANDLER

I ellevetida, lørdag �8. mars, dagen før Palmesøndag, blir sjefen for Forsvarsdistrikt nr. 4/ 
Infanteriregiment nr 4 (FDI 4/IR 4), oberst Ole Jacob Hald, oppringt fra stabsvakta i FO. Han 
anmodes om å delta i et møte med overkommandoen og departementet kl. ��00 samme dag. 
Hald får beskjed om å ta med seg bn-sjefen, oberstløytnant Vigar Aabrek og personelloffiser 
ved IR 4, major Kåre Pedersen. Fra FD deltar statssekretær Johan Jørgen Holst; stabssjefen i 
FO, viseadmiral Oddmund P. Åkenes, leder møtet. Eneste sak: Drøfting av mulighetene for en 
hurtig oppsetting av FN-bataljonen med henblikk på innsats i Libanon. Snart skal regimentet 
få oppdraget med å lede den ikke ukompliserte operasjon det er, å få FN-styrken av gårde. 
Verken regimentet eller regimentsjefen er uforberedt på det som kommer. Ikke bare er Hald 
og Aabrek blant de mange som har tidligere FN-tjeneste i UNEF bak seg; mangt minner Hald 
om natta den 5. november �95�, da Brig S ble pålagt snarest å sette opp et kompani for over-
føring til Gaza – som ble meldt klart kl. �730 samme dag!7 Fullt så raskt går det ikke med 
styrken til UNIFIL, men også den oppsettingen skal gå i høyt tempo. Mangt er på plass –  
men mye skal også klaffe. 

Uventet er ikke ordren om innsats i UNIFIL. Israels invasjon i Libanon er selvsagt fulgt 
også av Forsvaret; ikke minst har de ansvarlige for beredskapsstyrken et årvåkent blikk på 
utviklingen. Det er ikke ukjent at det foregår en intens diplomatisk virksomhet i New York; 
det forteller media og den norske FN-delegasjonen om. Helt forberedt er en likevel ikke. Vel 
har Hæren en bataljon, med vervet og øvd mannskap, i beredskap. Resten av Hæren har imid-
lertid mest tanke på påskeferie, etter en lang vinterøvelse, som tok til 20. februar, og så vidt er 
avsluttet når påsken setter inn. 

Det er heller ikke slik at utrustningen står og venter – hvitmalt og klar. Tvert imot. Det er 
ikke minst på materiellsiden at det blir hektisk på Øvre Romerike i påsken �978. «At vårt 
fremragende spesialdepot for for hurtig utlevering av utstyr til en feltbataljon var fullt av nylig 
innlevert og vått utstyr etter en rep-bataljon på vinterøvelse, var en sterkt kompliserende fak-
tor, minnes oberst Hald i ettertid.8 NK ved Jegerkorpset/IR 4, daværende oberst Ola Berg, får 
oppdraget med oppsetting av FN-bataljonen – og møter raskt utfordringene på materiell-
siden: «Da vi foretok en befaring med nøkkelpersonellet på Trandum, fikk jeg nesten sjokk. 
Jeg hadde jo hele tiden trodd at vi hadde et eget FN-depot, men det hadde vi ikke! Av FN- 
utstyr var det bare noen esker med FN-bereter og blå skjerf, men alt var muggent, og måtte 
bare hives,» forteller Berg, som kontakter bekjente i Sverige, som sender nytt utstyr med SAS. 
En annen viktig støttespiller disse dagene er politiet på Romerike, som trår til og utsteder 
pass til de mange som ikke har det i orden. Men Berg er ikke den eneste som får seg noen 

n En ny henvendelse til Norge, 
 i desember 1978 – om en økning på 

150 soldater, blir avslått under 
henvisning til det allerede store 

bidraget. Samtidig stilles det spørsmål 
ved hvorfor land som allerede bidrar 

tungt, skal påta seg ekstra byrder som 
følge av tilbaketrekkingen av den 

franske bataljonen.6 n 
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overraskelser. Også i FO er det nytt at det ikke finnes et eget FN-depot! Det nærmeste en 
kommer, er mobdepotene til IR 4 – som heller ikke har alt som trengs. Her fikk Berg, forteller 
han, veldig god støtte av GIH, generalmajor Ole Jacob Bangstad. «Han tok med seg gener-
almajor Ulf Berg, sjef Distriktskommando Østlandet (DKØ), og oppdraget jeg fikk var: «Du 
løser oppgaven på mine vegne og gir ordre på mine vegne. DKØ støtter opp der regimentet 
ikke har materiell. Du disponerer de lokaliteter du finner formålstjenlig på Trandum». Og så 
fikk vi personell fra Garden som hjelpemannskaper.»9 Støtten fra HM Kongens Garde, tre 
befal og 32 gardister – effektivt ordnet via Gardesjefen og Slottet, er svært verdifull. Gardis-
tene selv synes også å verdsette oppdraget; åtte av dem ber om å få bli med i styrken! Og gjen-
nom en kameratavtale med Gardesjefen, sørger regimentssjef Hald for at fire får reise.�0

Når FN-oppdraget synes sannsynlig, er det ikke tid til å vente på endelig politisk beslut-
ning. Planleggingen må skje umiddelbart, iverksettingen nærmest samtidig. Tilleggsutstyr 
bringes til Trandum og Sessvoll fra mange hold; fra DKØ så vel som fra andre deler av landet. 
Mot dette ble det naturligvis protestert, minnes forsvarssjef Sverre Hamre i ettertid, «men vi 
hadde bestemt at FN-bataljonen, i den foreliggende situasjon, skulle ha prioritet, og det fikk 
den.»�� 

Heller ikke personlig utstyr er klart. Mest kaotisk blir det rimeligvis de første dagene,  
og særlig for personellet som skal av gårde i frampartiene. «Vi fikk utdelt hver vår pakksekk, 
og i den ble det slengt militæreffekter som «syntes å måtte passe» for tjenesten i Libanon,» 
forteller presseoffiseren, løytnant Per Jevne, i sin bok Farlig fred.�� En annen bokberetter fra 
førstekontingenten, MP-korporal Marius Gisvold, forteller lettere oppgitt over forsendelsen 
av vinterkamuflasjedrakter og tåladder – som til like kommer tilbake igjen, etter først å ha 
blitt sendt i retur.�2 Det er ikke lite de skal ha med seg, FN-soldatene; pakningsplanen fra �978 
teller ikke mindre enn 74 enheter.

Om lag �35 befal og ca. �00 korporaler og menige skal kles opp – også med blå bereter, 
hjelmer og skjerf. Hjelmene må males FN-blå – mens rundt 75 kjøretøyer males hvite, med 
tydelige UN-merker. De to første bilene males allerede 2�. mars; de skal være med første fram-
parti: Det første helt synlige og konkrete tegn på at Libanon-engasjementet nærmer seg, selv 
om beslutningen tas først neste dag.

Påskeferien utgår for de rundt 25 gode medarbeidere – sivile og militære – på Onsrud og 
Trandum, Sessvollmoen og Nordkisa. De kaster seg rundt for at alt skal gå i orden. En av dem, 
Erling Norberg, får en svært så viktig oppgave: Hovedansvaret for mottak og utsending av alt 
materiell til FN-styrken. Han blir praktisk talt boende på Trandum de to mest hektiske ukene. 
På Hærens Intendanturmagasin Østlandet (HIMØ) sitter sydamer på rekke og rad – og jobber 
på spreng for å få ferdig alle uniformene som skal til for å kle opp FN-styrken. Norsk flagg og 
UN-merke sys på. Distinksjoner skal på plass, bukselengder skal justeres. Befalsuniformene 
blir prioritert; mannskapene må stort sett klare seg selv! «Når det skal sendes ut norske FN-
styrker, må vi gjøre en ekstrainnsats. Skulle bare mangle!» sier sydamene til Romerikes Blad. 
Ingen av dem vil høre snakk om overtidsbestemmelser eller andre lover – i en tid som denne.�3 

Brikkene faller på plass. NRK har kringkastet innkallingen; Posten har besørget inn-
kallingsordren; FN-mannskapene er sikret prioritet på sivile rutefly tredje påskedag. 

Frammøte: 28. mars. 
Sted: Trandum.

Palestina-markering Det er ikke bare 
Forsvaret som aksjonerer. 1. april vaier 
det palestinske flagget over Trandum. 
Heist av aktivister som ser med  
skepsis på innsatsen. 

Palestinakomiteen har ikke bare 
politiske beveggrunner til å markere 
støtte til det palestinske folket; den 
har også god kjennskap til situasjonen. 
Når Forsvaret sender sine første 
soldater til Libanon har komiteen 
allerede folk der. Den håndfull 
palestinaaktivister som tar seg inn på 
Trandum 1. april rekker å heise flagget 
og dele ut løpesedler – til de blir 
forvist, ifølge Klassekampen «av noen 
offiserer som ikke ville tillate 
«propaganda på militært område».14 

Noen måneder senere deler folk fra 
Palestinakomiteen ut flygeblader til 
FN-soldater i konvoi ved Kaoukaba. 

Noen dyptpløyende innføring i 
konflikten og situasjonen de skal ned 
og hanskes med, får ikke FN-soldatene. 
Til det er tida for knapp, kompetansen 
kanskje for snau – og betydningen ikke 
godt nok forstått? Nøytraliteten 
innprentes – kanskje litt på bekostning 
av grunnleggende politisk innføring. 
Det samme gjelder for kontingent II: 
«Vi holder fast på vår nøytralitet,» 
understreker oberstløytnant Tormod 
Sleppen, NK i bataljonen. «Vi har ikke 
tatt opp politikk. […] Vi ønsker ikke å 
sette for mye griller i hodet på 
soldatene før de drar nedover.»15



Beredskapsstyrken – beredt!

Det er deler av den norske beredskapsstyrken for FN som innkalles og overføres  

til Libanon i 1978. Den består av rundt 1200 personer; frivillige som har vervet seg 

for to år. 

I denne perioden står de som erklært villige – og rede – til å bli sendt ut i FN-tjeneste; når som 
helst, hvor som helst. Samtlige har avtjent førstegangstjeneste, de fleste har vært inne til repe-
tisjonsøving – i respektive avdelinger øremerket FN-innsats. Halvparten av styrken kalles inn 
til øving hver sommer.

Det er derfor en på mange måter meget godt forberedt avdeling Norge sender av gårde – bl.a. 
takket være FN-bataljonens sjef, daværende oberstløytnant Ole Rønning. Da han overtok 
stillingen, oppdaget han at den var satt opp etter det gamle Gaza-konseptet. I mellomtiden har 
en del skjedd på området fredsbevaring, og den nye bn-sjefen tar med seg sin S–4 til Sinai og 
den svenske bataljonen der – for å hente lærdommer. Vel hjemme igjen fra Midtøsten, setter de 
seg ned og begynner å bearbeide konseptet – og tenke på den forestående repøvelsen. 

Den dansk-norske bataljonen i Gaza, DANOR, var sammen med seks andre bataljoner ut-
gruppert langs våpenstillstandslinjen og den internasjonale grensa. Rønning forteller at et 
nytt konsept for FN-bataljonen – buffersonekonseptet – ble utarbeidet, og at en begynte å 
tenke på en ny oppsettingsplan for styrken. «Vi syntes vi kom ganske langt på repøvelsen som-
meren �97�, og det fenget soldatene,» minnes han. Her blir det bl.a. trent på massetjeneste, 
som skal bli en sentral del av opplæringen for intops på Balkan og Sentral-Asia, en soldat-
generasjon senere. «Da vi dimitterte hadde vi fått masse erfaringer jeg kunne bygge videre på 
opp mot øvelsen neste år. Vi hadde også fått ned en del på papiret av ny FOP; hva jeg trengte 
av utstyr, hvordan vi skulle operere om vi ble satt inn.» Rønning samarbeidet med FO for å 
bygge opp en fredsoppsettingsplan for å få det materiell som måtte til – men som ikke var på 
plass. Mesteparten var forutsatt tatt fra feltbataljonene, O-bataljonene.��  

Men beredskapsstyrken har ikke hatt Libanon i tankene. Når Hærstaben i oktober �977 påleg-
ger FDI 4/IR 4 å treffe visse forberedende tiltak, er det to andre alternativer som konkret 
nevnes, begge i Afrika: Namibia og Rhodesia. Mot denne bakgrunn blir et framparti på �� 
tilskrevet, med ordre om å være fullvaksinert og å ha gyldig pass. Forsvaret utarbeider sågar 
informasjonshefter om de to landene – i fall innsats blir aktuelt. Til Namibia blir det faktisk 
sendt en FN-styrke, men først i �990 – og uten militær norsk deltakelse. Rhodesia ble selvsten-
dig under navnet zimbabwe ti år før det, uten FNs hjelp. Men denne skjerpede beredskapen er 
likevel ikke fånyttes; den hjelper når frampartiet et halvår senere må sette kursen for Libanon.�7 
Det samme gjør revidert oppsettingsplan for FN-bataljonen, av november �977. Så sent som 
denne måned avholdes et FN-seminar med over hundre deltakere på Gardermoen flystasjon, 
for personell tilknyttet FN-lufttransportskvadronen. Også det en god – om enn utilsiktet – 
oppvarming forut for UNIFIL-oppdraget.
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UNEF: Da de norske styrkene ble satt inn i Libanon  
i 1978, var det vesentligmed avdelinger fra beredskaps-
styrken for FN. Erfaringen med denne type opera-
sjoner stammet vesentlig fra UNEF, Gaza, fra 1956. 
Foto: Forsvarsmuseet

Statusen ved utgangen av �977 er i hovedsak oppløftende, ikke minst på personellsiden. For 
Hærens del er den bedre enn på lange tider. Forlydende om muligheten for et norsk FN-enga-
sjement antas å ha hatt stor betydning for rekrutteringen. Det gjelder ikke bare Hæren. Også 
fra Sjøforsvaret meldes om sterk interesse, som bl.a. tilskrives medieomtale av mulig innsats i 
Afrika. Under en rekrutterings- og bemanningsøvelse avholdt ved Vestlandet sjøforsvars-
distrikt, med tanke på bemanning av et eventuelt FN-fartøy, er interessen overveldende:  
Ca �50 prosent befalsdekning og om lag �40 prosent mannskapsdekning! De neste 20 år skal 
interessen variere atskillig.
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Til Libanon

Farten er imponerende, når apparatet først settes i sving. Et kvart år
hundre før Hæren får sin Hurtige reaksjonsstyrke, er reaksjonen hurtig 
ved påsketider 1978 – for å få av gårde en styrke til Libanon!

Overraskelsen over en Midtøsten-misjon til tross, mye er forberedt. Beredskapsstyrken er 
mer enn en oppsettingsplan: den er personell øvd i stilling – og den er, i hvert fall i teorien, 
disponert materiell. Men det er noe ganske annet å stå på en beredskapsliste, og delta på en 
rep, enn faktisk å bli innkalt – bare med få dager igjen til avreise, til alvoret! En del faller da 
også fra – men enda flere melder seg. Libanon lokker! Det går raskt, og ikke bare for nøkkel-
personellet som må stryke av gårde allerede før hovedstyrken møter på Trandum. En av de 
mange som melder seg frivillig, er Odd Ulnes fra Brandbu. Dagen etter at han forlater ar-
beidsplassen i NSB, er han på plass i sin nye – UNIFIL. Intervjuet i den første utgaven av Blue 
Beret forteller han at nei, han rakk nok ikke å varsle arbeidsgiver; det skulle lensmannen ta 
seg av. Om han så rakk å ta farvel med slekta? «Nei, men mine foreldre har fått kort etter at jeg 
kom nedover, så de vet hvor jeg er.»�8 Og med en medieinteresse bare de største idrettsstevner 
blir til del, er det knapt noen i Norge som ikke vet at norske soldater er på plass i Libanon!

DESTINASJON ROMERIKE

Akershus infanteriregiment har ansvaret for Hærens del av FNs beredskapsstyrke. FDI 4/IR 4 
skal i åra som kommer bli et kjent begrep for tusenvis av norske soldater. Regimentet er rulle-
førende og oppsettende avdeling, og det er gjennom kontorene på Onsrud søknader skal 
komme og innkallinger gå. Som i påsken �978.

På Romerike har regimentets folk ikke tid til å vente på at Regjeringen skal fatte sitt ende-
lige vedtak. Planleggingen tar til med én gang. Ikke bare skal innkallinger utformes og ut-
sendes. Materiell skal framskaffes og klargjøres; og ikke minst skal transportplaner utformes. 
Det er tid for improvisasjon og innsats. Og det skjer med imponerende effektivitet, selv om 
beslutningen kommer på et omtrent verst mulige tidspunkt – dagen før Skjærtorsdag. Hadde 
det vært jul, ville folk vært hjemme – i påsken er mange borte. Nøkkelpersonellet innkalles pr. 
telegram. Resten forsøkes nådd pr. telefon – med Televerkets hjelp. NRK bistår med gjentatte 
innkallinger over radio og fjernsyn. Politi og lensmannskontor settes i sving. Størstedelen av 
bataljonens personell stiller. Fra hele landet kommer de, sågar helt fra Svalbard. Bare et tjue-
talls soldater ønsker å heve kontrakten, om lag det dobbelte blir dimittert av andre årsaker, 
som sykdom eller forestående eksamener. Men det er uproblematisk å skaffe erstattere.  
Tvert imot blir regimentet nedringt av frivillige som ønsker å bli med. På de to mest hektiske 
dagene tegnes ��0 nye kontrakter! Resten settes på venteliste. En fornemmer at oppdraget blir 
lenger enn én kontingent.

Gjennomsnittsalderen på den første norske UNIFIL-bataljonen er om lag 25 år. Litt i 
yngste laget, mener oberst Ola Berg, men på den annen side: Det er bra at færrest mulig har 
kone og barn å ta hensyn til.�9 (Andre mener derimot at rundt 24 år er den ideelle alder for en 
Norbatt-soldat, hvor det ikke bare handler om alder, men om noen år i diverse virksomhet 
etter avtjent førstegangstjeneste.) Om lag tre firedeler er øvd i bataljonen – den siste firedelen 

n Gejnnomsnittsalderen på de norske 
UNIFIL-soldatene, for hele perioden, lå 
på ca. 26 år, ifølge tall fra Verneplikts-
verket. n

VOKSEN: Norske FN-soldater var 
vervede; de var voksne og erfarne. 
Reidar Olsen var en av dem som 
bidro til modenhet – og en forholds-
vis høy gjennomsnittsalder.
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har nylig avsluttet førstegangstjenesten; for å skulle øve i juni: Omtrent samtidig med at de 
blir innkalt gjennom radio og tv, mottar de innkalling til den planlagte øvelsen i posten!  
Isteden for øvelse, blir det nå skarp operasjon.

I alt �98 FN-soldater drar fra Gardermoen til Libanon disse �� dagene i månedsskiftet 
mars–april �978; fra frampartiet setter av gårde 25. mars til siste fly lander i Beirut 4. april – 
og bataljonen er klar. Flere skal følge etter. Innslaget av yrkesbefal er større enn i en vanlig 
rep-bataljon; ca. 70 prosent av befalet er tatt ut av aktiv tjeneste hjemme. Foreløpig består den 
norske styrken bare av menn – samt åtte hunder fra Forsvarets hundeskole i Drøbak. De første 
kvinnene reiser først om noen uker, når Sanitetskompaniet settes inn.

De vet selvsagt ikke hva de går til, de norske FN-soldatene. Desto større er spenningen. 
Forsvaret understreker at operasjonen ikke er farlig – at enkelte meldinger fra Libanon er over-
dramatiserte, og skaper unødig bekymring.20 GIH, generalmajor Ole Jacob Bangstad, har 
likevel bange anelser: «Det kan virke som om oppdraget er i overkant når det gjelder vanske-

n I 1978 var ikke hårlengde og 
påkledning blant norsk ungdom helt i 
tråd med Forsvarets idealer. «Det var 
midt i perioden hvor langt hår, lurvete 
klær og utseende var inn,» skriver 
regimentsjefen, oberst Ole Jacob Hald, 
i en erindring. Følgelig ble en avtale 
gjort med en frisør som «klippet de 
beordret frammøtte med minst 3 ukers 
vekstmargin i forhold til Forsvarets 
hårplakat.»21 n

INNKALLING: Det ble hektisk på Onsrud i mars 1978,  
da FN-bataljonen skulle kalles inn midt i påskeferien.  
NK FDI 4/IR 4, oberst Ola Berg, underskriver innkallings-
ordren, 20. mars 1978; Regimentets personelloffiser, major 
Kåre Pedersen (t.h.), får deretter noen svært travle dager.
Foto: NTB/Scanpix
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lighetsgrad», er hans situasjonsbedømmelse.22 Generalen har kanskje rett der og da, men den 
norske bataljonen skal meget snart vise seg å løse et oppdrag mye vanskeligere enn hva noen 
evnet å se for seg den gang, i påsken �978.

Forsvarets referanseramme viser seg lite relevant. Norges erfaring med bakkestyrker ute i 
FN-oppdrag er fra Gaza, et drøyt tiår tidligere. Et par dusin av mannskapene har tidligere 
erfaring derfra; det samme har en del av befalet – blant dem bataljonssjefen, Vigar Aabrek, 
som var troppssjef i den dansk-norske bataljonen i United Nations Emergency Force (UNEF), 
i �95�. Den erfaringen de norske soldatene høster i UNEF – samt i United Nations Truce Super-
vision Organization (UNTSO) – skal komme godt med i det nye møtet med Midtøsten. Men 
situasjonen i Sør-Libanon er langt mindre forutsigbar enn vakttjenesten i Gaza – oppdraget 
er helt annerledes. I sluttrapporten til Norbatt I oppsummeres at «Noe av bataljonens personell 
hadde meldt seg til styrken i den tro at tjenesten ville arte seg som under de siste årene i UNEF 
I. Skuffelsen var stor.»23 Når mange svevde i en slik tro, var det nok ikke minst fordi det var 
erfaringene fra – og film fra – Gaza-tjenesten som gjerne ble vist når personell ble vervet, 
blant dem ungdom nettopp ferdig med førstegangstjenesten. MP-korporal Marius Gisvold 
oppsummerer i sin bok fra tjenesten i den første kontingenten – Møte med Libanon. En norsk 
FN-soldats beretning – at flere enn han følte seg lurt, om enn også til en viss grad lurt av seg 
selv. «Reportasje-filmene vi fikk se fra Gaza hadde ingenting å gjøre med det vi fikk oppleve i 
Libanon,» konstaterer den senere kjente forretningsadvokaten.24 

Den samme erfaringen høster de svenske FN-soldatene som settes inn i Norbatts fram-
tidige AO, i påvente av at nordmennene kommer på plass. De er hentet fra den nye UNEF-
styrken (UNEF II), og priser sin lykke når de kan dra tilbake til sine ordnede forhold i Sinai. 
Da har svenskene tatt UNIFILs første tap: Karl Oskar Johansson er drept av en mine. I Ebel es 
Saqi er frampartiet på plass. Bataljonsledelsen hører smellet. Samtidig forbereder de norske 
soldatene seg på å reise – til det samme området. Når saken dekkes av Dagsrevyen 30. mars, 
skriver Gisvold, er stemningen i TV-stua trykket.25  Realiteten begynner å demre, både for de 
som allerede er i området – og de som er underveis. 

Etter Dagsrevyen er det imidlertid avskjedsfest på Trandum. Arve Opsahl, Nora Brock-
stedt, Sigbjørn Bernhoft Osa og Stokstad-Jensens band stiller for å si god tur til FN-soldatene. 
Med showet «Ryk og reis».

Og reiser gjør de – i tur og orden.

DESTINASJON LIBANON

Det er ingen liten operasjon å forflytte en hel bataljon, samt påfølgende tilleggsstyrker, på så 
kort varsel. Det er mange mann, mye utrustning. Rett nok er det en lett oppsatt bataljon, men 
det er mye materiell som må med. Allerede i kontingent I går en del av flightene til Tel Aviv. 
Senere er det nødvendig fordi flyplassen i Beirut er stengt eller det er utrygt å reise derfra til 
Sør-Libanon. Nå er det av politiske årsaker.

Luftbro

Det er en omfattende luftbro som settes inn mellom Gardermoen og Midtøsten. I løpet av tre-
fire dager skal 40 flyavganger frakte over 700 mann, 90 kjøretøyer – og 200 tonn utrustning. 
Et av 335-skvadronens C–�30 (Hercules) leder luftbroen, hvor også amerikanske og tyske fly 

u Mer om innsettingen av Swedecoy; 
side xxx

u Full omtale av Norbatt; 
side xxx – xxx 
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deltar. USA stiller med C–�4� (Star Lifter) og C–5 (Galaxy), Tyskland med C–��0 (Transall). 
At tyske fly settes inn er ingen sensasjon; at de får lande i Israel er oppsiktsvekkende. Det har 
tidligere ikke skjedd; holocaust er ikke svært langt tilbake i tid. Allerede før Regjeringen fatter 
sin beslutning, utarbeider Forsvaret tidsplan for innsettingen. Regjeringsvedtaket er D-dag:
Framparti �: D+3
Framparti 2: D+5
Hovedstyrke: D+�0

Planen blir fulgt, til tross for de betydelige usikkerhetsmomentene som hersket da den ble 
utarbeidet! Påskeaften, lørdag 25. mars kl. �800 lokal tid, tar første framparti – med �� mann 
– av fra Gardermoen. Destinasjon er Beirut, ankomst er påfølgende dag, kl. 0200 lokal tid. 
Annet framparti – 40 mann – reiser 2. påskedag, 27. mars; også det til Beirut International 

FRAMPARTI: Første framparti, Norbatt I, klar til avreise for Libanon, 25. mars 1978;  første 
rekke, fra venstre: Maj Edvard Larsen (kompanisjef), maj Gudmund I. Haugen (S–3), oblt 
Trond Kluge (bataljonslege), kapt Asbjørn Benjaminsen (sjef transportkontrollag), lt Bjørn 
Olsen (telegrafist), korp Ole Galaasen (sanitetsmann), korp Steinar Strømsvaag (vognfører); 
annen rekke fra venstre: maj Torbjørn Kirknes (S–4), maj Tor Løset (kompanisjef), maj 
Gunnar A. Malm (kompanisjef), genmaj Ole Jacob Bangstad (GIH), ob Vigar Aabrek (bnsjef), 
kapt Steinar Nygaard (ordonnansoffiser), korp Johnny Brenna (bn-sjefens sjåfør), korp Tor 
Olav Grøtting (vognfører), korp Arild Stenberg (vognfører), korp John Kåre Afteret (vognfører).
Foto: Forsvarsmuseet
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Airport. Hovedstyrken flys av gårde fra �. april, og natten mellom mandag 3. og tirsdag  
4. april er det siste av befal og mannskaper på vei til Midtøsten. Transportene går parallelt til 
Beirut og Tel Aviv. På det mest hektiske tar maskinene av sted med to timers mellomrom.

Tempoet er høyt: Når hovedstyrken møter 28. mars, er frampartiene allerede i operasjons-
området. Nøkkelpersonellet er med andre ord i Libanon når avdelingen de skal lede settes opp 
på Romerike.

Fact-finding

Libanon er et relativt ukjent land for nordmenn. Og mye har skjedd siden norske offiserer 
deltok i FN-misjonen UNOGIL, i �958. Regjeringen er velvillig til å delta i UNIFIL – men er 
samtidig bekymret. Og derfor opptatt av å vite mer om hva en går til. En mann må sendes ned 
for å ta situasjonen i syne: Infanteriinspektør Leif Schanche er krigshelt fra kampene i Troms 
i mai �940; senere gardesjef, brigadesjef, regimentsjef, mv. I påsken �978 er han blant de som 
får telefon. Det er GIH som ringer. Bangstad vil vite om Schanche kan dra til Libanon? Straks? 
Dagen etter er obersten på vei ned – for å danne seg et bilde av situasjonen. Rapporter fra 

PEPTALK: GIH, generalmajor  
Ole Jacob Bangstad, er med i første 
framparti, som FSJs mann. Her 
sammen med bataljonssjefen, oberst 
Vigar Aabrek, før avreise.
Foto: Forsvarsmuseet

BNSJEF: Bataljonssjefen, oberst Vigar Aabrek, inspiserer 
frampartiet før avreisen til Beirut og Libanon. Bak Aabrek, 
S–3, major Gudmund I. Haugen. Fra snø og kulde på 
Gardermoen skal det snart bli varmt nok i Norbatt AO.
Foto: Forsvarsmuseet

u Full omtale av Norbatt, side xxx – 
xxx 
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svenskene, så smått på plass, er foruroligende. Norske myndigheter frykter mange falne. I et 
møte Schanche har med forsvarsminister Rolf Hansen og forsvarssjef Sverre Hamre før av-
reisen, legger Forsvarets to øverste ledere stor vekt på at alt må legges til rette for at de som blir 
sendt ned ikke kommer i strid – at man må unngå å ta hjem soldater i kister.2� Slik skal det 
ikke gå. Falne unngås ikke. Ei heller strid.

Fra den norske ambassaden i Tel Aviv får oberst Schanche instruks om å melde seg i 
hovedkvarteret for en israelsk bataljon i Sør-Libanon – som FN-styrken skal ta over etter. Den 
israelske bn-sjefen hilser nordmannen som følger: «Jeg liker ikke FN. Ingen i den israelske 
hær liker FN!» Med en jeep til disposisjon, begynner Schanche å ta det kommende AO i øyesyn, 
og etablerer kontakt med den svenske bataljonssjefen, överste Jonas Lindgren. Han gir råd 
bl.a. om hva nordmennene bør ta med seg – viderebrakt av Schanche i dennes første rapport 
hjem.27 Etter sin fact-finding mission, blir Schanche bedt om å dra ned igjen, hovedsakelig for 
å sørge for mottak av forsyninger til den norske kontingenten. Obersten blir derfor FSJs ut-
sendte militære rådgiver, knyttet til ambassaden i Beirut – og en nøkkelperson for den norske 
FN-innsatsen de første ukene.

Framparti

Første framparti ledes av bataljonssjefen, oberst Vigar Aabrek. Med seg har han bl.a. sjefene 
for de tre geværkompaniene. Også GIH, generalmajor Ole Jacob Bangstad, er med – for å gi 
Forsvarssjefen førstehånds informasjon. Annet framparti ledes av sjefen for Stabskompaniet, 
major Kåre Breidablikk. Det første frampartiet rekognoserer; setter seg inn i forholdene og 
forbereder innsettingen av bataljonen i tildelt operasjonsområde. Det andre partiet gjør prak-
tiske forberedelser for å motta hovedstyrken, som ledes av bataljonens NK, oberstløytnant 
Bjørn Rødland. 

Når frampartiet landet på flyplassen i Beirut er det mørkt. Det er ingen pomp og prakt 
som venter. Men Norges ambassadør til Libanon (stasjonert i Kairo), Tancred Ibsen, samt 
ambassaderåd Hans Wilhelm Longva (stasjonert i Beirut) er begge på plass. Det er også media 
– og det blir pressekonferanse – før ferden går videre: sørover. Første overnatting på libanesisk 
jord gir en forsmak på det enkle feltlivet som venter. Nordmennene blir innkvartert på fly-
plassen. Den kan tilby ett rom med tak – med én seng. General Bangstad og oberst Aabrek 
deler rommet. Senga får Bangstad ha alene. En havarert Dakota-maskin ute på flyplassen får 
tjene som latrine.28 

Frampartiets to første dager i Libanon går med til intense briefinger; den 27. av ILMAC i 
Beirut, den 28. av UNIFIL-personell i Naqoura. Samme dag reiser gruppen videre til opera-
sjonsområdet, mens GIH vender hjem igjen. Den 27. mars lander annet framparti i Beirut, og 
begynner arbeidet med å opprette en transittleir for å motta resten av bataljonens ca. �50 
mann – samt utstyret. Ennå uvitende om at størstedelen av bataljonen ikke skal lande i Beirut, 
men i Tel Aviv. Det er israelerne som har bedt om at en del av troppene tas inn via Israel, for å 
vise vilje til samarbeid for å løse konflikten.29 Bak beslutningen ligger også sikkerhetsmessige 
vurderinger – derunder at FN ikke har fått tilstrekkelige garantier fra libanesiske myndighet-
er for at det utstyr som skal flys inn ikke blir stjålet. Og personell må følge materiell; derfor 
Tel Aviv istedenfor Beirut. Dette er grunnen FN oppgir, men det er også hva amerikanerne for 
sin del har satt fram krav om. De nekter å lande i Beirut. Norge nærer ikke samme frykt,  

Lokal forvirring Norske medier har  
en utfordring i å forklare hva som skjer 
i Libanon. Regionale medier klarer ikke 
alltid å stokke kortene nordfra.

Den franskspråklige Beirut-avisen 
L’Orient le Jour melder 26. mars at den 
norske «avant-garde» er ventet samme 
dag. Som altså slett ikke, slik avisen 
beretter, kommer fra ørkenen i Sinai. 
Det gjør svenskene. Nordmennene 
kommer derimot fra snøslaps på 
Romerike. Vel ankommet blir de 
behørig avbildet på avisens forside. 

Heller ikke israelske medier er helt 
etterrettelige. Jerusalem Post melder 
således 22. mars at norske FN-
observatører vil fly inn fra Norge neste 
dag – for å bemanne sine posisjoner. 
Det gjør derimot infanteriinspektøren, 
oberst Leif Schanche, på spesial-
oppdrag for å tilrettelegge forholdene 
for den norske styrken. 

NØKKELPERSONER: På hver sin 
måte, var oberst Leif Schanche (t.v) 
og general Ole Jacob Bangstad svært 
sentrale under innsettingen i 1978. 
Foto: Odd-Sverre Knutsen
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og sender fly til den libanesiske hovedstaden. Hvilket passer FN godt; generalsekretæren ut-
trykker at det er ønskelig at en del av den norske kontingenten lander i Libanon – ut fra poli-
tiske betraktninger.30 Følgelig flyr de norske maskinene til Beirut, de amerikanske og tyske til 
Tel Aviv.

Mottak

At deployering av styrken skal skje også via Tel Aviv er en ny og uforutsett forutsetning. Et 
movcon-lag, et MP-lag og annet personell setter av gårde fra Libanon for hastig å forberede 
mottaket i Israel. Bataljonsledelsen har bare et døgn på å forberede mottaket av hovedstyrken 
– i nabolandet – og må splitte mottakingsapparatet i to. FN-operasjonen er i gang…

Bataljonssjefen er selv på plass på Ben Gurion-flyplassen utenfor Tel Aviv ved firetida 3�. 
mars. Der kjenner ennå ingen til at en norsk FN-styrke skal lande om noen få timer!3� Men det 
ordner seg. Utpå natta ankommer 290 mann. I Beit Nabala, om lag fem kilometer utenfor Ben 
Gurion, oppretter nordmennene en transittleir. Her får personellet komme seg etter turen – 
og briefes opp: Om oppgavene som venter på den andre siden av grensa. De får en noe lettere 
reise til AO enn de som ankommer Beirut. Veien derfra til det tildelte operasjonsområdet er 
en kronglete ferd: kystveien ned til Akko i Israel, deretter østover gjennom Galilea til Ros 
Pinna – og så inn i Libanon igjen ved Metulla. Andre veier anses ikke trygge. Mens turen fra 
Beirut er på rundt åtte timer, slipper de som kommer fra Tel Aviv unna med et par timer 
mindre. 

Personell og utstyr ankommer parallelt til Beirut og Tel Aviv. Til Beirut kommer mest 
utstyr, men også en del personell, med ankomster hver dag fra �. til 4. april. �09 nordmenn 
kommer inn via Beirut, 547 via Tel Aviv. Personellet ankommer som følger:
 

DaTO BEIRUT TEL aVIV

0�0478 30 290
020478 55 22�
030478 - 3�
040478 34 
 

Det første personellet som ankommer etter de to frampartiene, �. april, er fra Stabs-
kompaniet, Kp2 og Kp3. Neste dag kommer Kp� og BN-stab. Resten av Stabskompaniet an-
kommer 3. og 4. april. Via transittleire ved flyplassene går ferden så raskt som mulig til AO. 
Med unntak av et vaktlag og en stab på fire mann er alle transportert til AO i løpet av onsdag 
5. april. Samband med Norge er på plass fra 2�. april, med radiostasjonen som fulgte første 
framparti.

Frampartiet hadde konsentrert sin planlegging om mottak av hele hovedstyrken i Beirut, 
men når en del av styrken flys til Tel Aviv, medfører det nye utfordringer. I sitt tilbakeblikk ti 
år etter innsettingen, skriver Vigar Aabrek at vel var det ubehagelig plutselig å måtte skynde 
seg til Tel Aviv, nærmest uten informasjon og helt uten mottaksapparat. Men det ordnet seg, 
ikke minst takket være støtte fra israelsk side. Men nettopp det, framholder obersten, hadde 
«den meget beklagelige følge […] at vi kom i et avhengighetsforhold til Israel. Vi kom til vårt 
operasjonsområde gjennom Israel på deres premisser.»32 

n Ved gjennomført innsetting, 5. april, 
er Norbatts styrke 134 offiserer,  
15 sersjanter, 549 korporaler og 
menige. Med unntak av befalet 

tilsvarer det en vanlig norsk mobili-
seringsbataljon. Forskjellen er 

innslaget av yrkesbefal; ca. 70 prosent 
av befalet er tatt ut av  
aktiv tjeneste hjemme.  

Senere blir andelen lavere. n

HERC: Lutforsvarets Hercules-
maskiner landet mang en gang i 
Midtøsten, som i Beirut, 1. april 
1978 – fra innsettingen i 1978 til 
avviklingen i 1998.
Foto: J.K.Isaac/UN
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FN-soldatene reiser ned i et fredsoppdrag. Men følelsen av at dette kan bli tøft, er der helt 
fra starten. De aller første feltrapporter er likevel ikke de mest alarmerende, selv om de nok er 
egnet til å skremme noen: Fra Beirut rapporterer A-pressens medarbeider Halvard C. Hans-
sen – Dagbladets og VGs senere glitrende skribent – om de mest umiddelbare farer rundt 
transitt-leiren ved flyplassen: «Største plagen foreløpig er pågående whiskyselgere».33

TILLEGGSSTYRKE

Ikke før er Norbatt på vei, så kommer forespørsel fra FN om økt bidrag fra Norge. Regjeringen 
er positiv, og vedtar ved kongelig resolusjon, 7. april, å sende ytterligere ca. to hundre per-
soner til Sør-Libanon. Tilleggsstyrken skal bestå av elleve offiserer til sentrale funksjoner ved 
UNIFILs hovedkvarter samt tre avdelinger: en helikopterving med fire helikoptre (Norair), et 
sanitetskompani (Normedcoy) og et verkstedkompani (Normaintcoy). Når beslutningen 
formelt fattes, er lufttransportelementet allerede sendt til Midtøsten, og ligger i Israel og ven-
ter på klarering for innsetting i Libanon. Mens Norbatt og Normaintcoy er bemannet med 
øvet personell på kontrakt, er ikke Normedcoy kommet fullt så langt når beslutningen tas og 
ordren kommer.

Normedcoy

Sanitetskompaniet øremerket for FN-innsats er så vidt på plass – på papiret – når ordren mot-
tas, men Normedcoy er fylt verken med rekruttert personell eller anskaffet materiell. Begge 
deler blir en aldri så liten utfordring for Forsvarets sanitet (FSAN), som imidlertid øyeblikke-
lig gir seg i kast med etablering av styrken. En utfordring er også selve organiseringen av 
kompaniet og sykehuset, idet det hersker noe forskjellig oppfatninger i FN og Forsvaret. Men 
det ordner seg, bl.a. takket være at Sanitetsinspektøren reiser til New York for best mulig å av-
klare struktur og forberede innsetting. 

Mens planlegging av og rekruttering til kompaniet foregår for fullt, drar frampartiet, un-
der ledelse av kompanisjefen, oberstløytnant Svein E. Pedersen, til Sør-Libanon, den �2. mars, 
for å etablere et best mulig bilde av situasjonen og behovene, og forberede mottak av styrken. 
Med eget kjøretøy tar gruppen seg ned til Naqoura. Med biler påmalt røde kors og soldater 
med sanitetspapirer, går passeringen gjennom ulike linjer og områder, under forskjellige 
gruppers kontroll, uten vesentlige vansker. Etter utført recce besluttes det å etablere sanitets-
leiren ved Naqoura, som også ser ut til å bli styrkens hovedkvarter, selv om dette ennå er 
usikkert. Mer sikkert er det at helikoptervingen kommer til å holde til i Naqoura. Verdien av 
denne samlokaliseringen og tette samarbeidet skal snart vise seg. Flybåren medevac skal bli 
påkrevd mer enn én gang – og de første skal komme ganske snart. Ikke minst for Norbatt, som 
ligger lengst unna feltsykehuset, blir denne effektive evakueringen en trygghet i usikkerheten. 
Rekognoseringen i Libanon går greit. Det samme gjør rekrutteringen hjemme i Norge: På fem 
dager er bemanningen sikret – og sammendragning av personell og materiell på Sør-Garder-
moen går etter planen. I løpet av to dager, 22. og 23. april, blir avdelingen deretter fløyet til 
Ben Gurion-flyplassen ved Tel Aviv. Noen avdelingsvis utdanning er det derimot ikke tid til i 
den første kontingenten. Vel framme i Midtøsten kan kompaniets forsyningsoffiser, major 
Helge Jekthammer, imidlertid ta opp igjen avdelingsutdanningen det ble så snaut med tid til 
på Romerike.

u  Full omtale av Normedcoy, side xxx 
– xxx 

GALAXY: Amerikanske Galaxy ble 
satt inn i luftbroen som sikret rask 
innsetting av de norske FN-styrkene 
i 1978.
Foto: Bjørn Hortemo/FMS
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Normaintcoy

Verkstedkompaniet som inngår i beredskapsstyrken for FN, er oppsatt, men ikke øvd, når 
Regjeringen beslutter at det skal settes inn; en kadreøvelse ble imidlertid gjennomført i �975. 
Innkallingsordren til dem som har kontrakt om tjeneste i Normaintcoy, går ut umiddelbart 
etter beslutningen, 7. april. Den ��. april møter personellet på Sør-Gardermoen – men ca. en 
firedel trekker seg, og må erstattes av nye søkere. Som for bataljonen, melder det seg nok av 
frivillige. Etter frammøtekontroll og legeundersøkelse, blir de nødvendige vaksiner satt. 
Karene får utlevert personlig utstyr, avdelingsutstyr, kjøretøy og verktøy; komplett utrustning. 
Alt vel lagt til rette fra Våpenteknisk bataljon (VTBN). 

Knapt to uker senere, 24. april, laster verkstedkompaniet utstyr og personell inn i tyske og 
amerikanske fly på Gardermoen. I løpet av kvelden og natta den 25. april lander de på Ben 
Gurion-flyplassen ved Tel Aviv, hvor de møtes av norske liasonoffiserer. NMC sender ikke noe 
framparti, men kaptein Paul Chr. Bergflødt og løytnant Erling Tanem i Tøymesterstaben har 
reist ned i forkant – for å tilrettelegge mottaket. Bergflødt går så inn som Senior Staff Officer 
Maintenance, og blir senere både kompanisjef (NMC X–XI) og Chief Maintenance Officer 
(CMO) ved HQ. Ved hjelp av IDF blir de norske soldatene transportert til UNIFILs transittleir 
for noe og spise og en blund på øyet. Dagen etter går ferden til Libanon – på egne kjøretøy, via 
Rosh Haniqra til Naqoura, der kompanisjefen, oberstløytnant Halvard Didriksen, melder seg 
for FC, general Erskine. Didriksen rapporterer at kompaniet er på plass, og får tildelt midler-
tidig forlegningsområde ved Middelhavets bredd i Naqoura, ved siden av det norske sanitets-
kompaniet, der de blir en uke. Neste dag, onsdag 2�. april, starter ferden innover i landet. 
Kompanisjefen skriver at de reiste, nokså utrygge og spente, inn i det krigsherjede Sør-Libanon: 
«Bilen, en større amerikansk jeep, var fylt opp med sandsekker i bunnen på grunn av mine-
faren. Israelske styrker sto ganske langt inne i Libanon, så vi passerte i rekkefølge følgende 
kontrollposter: israelsk, PLO, så gjennom Tyr, og så igjen PLO, fransk og israelsk. Vi var da i 
de sentrale fjellområdene øst for Tyr. Her ble vi svært godt mottatt og tilbudt hus og steder å 
være i en rekke landsbyer. Det var tydelig at de var redde for fremtiden og så det som en stor 
trygghet å ha FN-styrker i umiddelbar nærhet.»34 

Didriksen og hans menn er på rekognosering. De skal finne et egnet leirområde for kom-
paniet, som skal betjene hele styrken, og derfor bør ha en sentral geografisk plassering, med 
gode veiforbindelser. Opprinnelig er det tenkt lagt til Saida lenger nord, men slik blir det ikke. 
Tibnine er langt bedre egnet – i hjertet av UNIFIL AO. Her blir Camp Scorpion til. Den �. mai 
flytter kompaniet fra sitt midlertidige tilhold i Naqoura, og tar fatt på å etablere seg i det for-
latte israelske leirområdet de har valgt å ta over utenfor landsbyen Tibnine. Normaintcoy er 
på plass. Det er selvsagt også kompaniets sjef, men Didriksen oppdager at han ikke helt blir 
akseptert av styrkesjefen, general Erskine. Når det etter et par måneder går opp for generalen 
at nordmannen er oberstløytant – og ikke løytnant – ordner også det seg!

Norair

Lufttransportelementet – helikoptervingen Norair – settes inn allerede en uke før Regjeringen 
formelt beslutter at Norge skal bidra med tilleggsstyrken. Det vil si; den sendes til Midtøsten, 
men blir liggende i Israel, og er ikke på plass i Sør-Libanon før den ��. april – samme dag 
Norbatt overtar sine posisjoner fra IDF i østre AO, og Normaintcoy møter på Romerike. 

u Full omtale av Normaintcoy; 
side xxx – xxx 

NMC styrkes Erfaringen med mottak 
og oppsetting av Norbatt kommer 

Normaintcoy til gode. Alt går likevel 
ikke helt etter planen. Eller snarere: 

Planverket er for dårlig! 

»Vi så imidlertid allerede da,» skriver 
oberstløytnant Halvard Didriksen, sjef 

NMC I, i boka Norske FN-styrker i 
Libanon, «at krigsoppsettingsplanen 

var håpløst foreldet og at vi ville 
mangle mye nødvendig utstyr. Vi 

hadde f.eks. bare én replagvogn og 
ingen verkstedvogner. Vi hadde heller 

ingen annen løftekapasitet enn 
kranvognene, slik at løftebehovet  

ved verkstedet ville binde en  
kranvogn fast.»35

I første kontingent får de ikke gjort 
stort med disse svakhetene, men 

allerede i kontingent II ser NMC 
ganske annerledes ut – ikke minst ved 
at avdelingen er dobbelt så stor, med 

128 mann, og vesentlig styrket på 
verktøy- og verkstedsiden. Basert på 

de første erfaringer i Sør-Libanon.

u Full omtale av Norair; 
side xxx – xxx 
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Selv om beslutningen om innsetting tas først den 7. april, kommer signalene tidligere – og 
arbeidet med å bemanne avdelingen tar derfor til allerede i påskeuka. Etter sviktende rekrut-
tering utover på �970-tallet, er vingen mangelfullt oppsatt på personellsiden; bl.a. mangler én 
av seks flygere, samt flere spesialister på teknisk side.3� Det er derfor hektisk også på Rygge, 
når det blir klart at Forsvaret skal inn også med en heliving. Selve overføringen av Norair fra 
Norge til Midtøsten går greit. Lørdag �. april tar et C–5 Galaxy transportfly av fra Garder-
moen med hele vingen – fire hvitmalte og UN-merkede maskiner – om bord. I tillegg rommer 
kjempeflyet en drivstofftankvogn, lastevogn, Volvo-jeep, alt bakkeutstyr og proviant for de 
første 30 dager, i tillegg til alt personell. Så blir det ni dager utålmodig venting sør for grensa 
– før avdelingen kan etablere seg i Sør-Libanon; dagen før frampartiet til Normedcoy setter 
kursen for samme destinasjon: Naqoura.

Pr. �. mai er hele den norske FN-styrken etablert på sine respektive posisjoner i Sør-Libanon. 
Da har virkeligheten – alvoret – for lengst gått opp for nordmennene. Både de i Libanon og de 
hjemme. 

Skandinaver i Sør-Libanon

Nordmennene er blant de første som settes inn i SørLibanon. Men ikke 
de aller første, ei heller i det kommende Norbatt AO. En svensk avdeling 
fra FNstyrken i Sinai blir satt inn – før hovedstyrken ankommer. Det er 
altså svensker som først heiser FNflagget i nordmennenes landsbyer – 
og etablerer hovedkvarter i Ebel es Saqi!

Sør-Libanon er ikke hva svenskene så for seg da de entusiastisk lot seg verve i Sinai – bare 
timer etter at den svenske regjering har akseptert FNs anmodning om å midlertidig avse 
deler av sin FN-bat 68M til UNIFIL. Fra den ikke alt for begivenhetsrike tjenesten i UNEF II 
ser ungguttene for seg et kortvarig avbrekk, et lite eventyr i Libanon. Køen av frivillige er lang 
– det er uproblematisk å fylle det forsterkete kompaniet som skal lånes ut. Det skal bli et even-
tyr – og et mareritt.

Når infanteriinspektør Leif Schanche rapporterer hjem til Forsvarssjefen etter sin første 
fact-finding til Midtøsten, 28. mars, kan han slå fast at svenskene ønsker nordmennene hjerte-
lig velkommen. Obersten innberetter lakonisk at sjefen for det svenske kompaniet «ville bli 
meget glad hvis han ble avløst da forholdene i SINAI var å foretrekke.»37 Da hadde svenskene 
vært i Sør-Libanon i én uke, og fått smake både søtt og surt.

SVENSKENE KLARGJØR

Den svenske bataljonen viser aksjonsevne når regjeringen i Stockholm, formiddagen 22. 
mars, gir FN sin aksept til svensk deltakelse. Allerede kl. �700 samme ettermiddag setter 
rekpartiet av gårde – og rekruttering iverksettes. Et halvt døgn senere, skjærtorsdag, scramb-
les de frivillige grytidlig: 0400. Tre timer senere avlyttes siste nytt fra BBC over høyttalerne i 
Camp Tre Kronor. De siste orienteringer og ordrer gis. Ved åttetida er de 240 svenskene i  
FN-bat 68ML på vei til Sør-Libanon. 

u  Mer om innsettingen av UNIFIL; 
side xxx
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Ved skumringstid 24. mars, krysser svenskene grensa ved Metulla, og forlegges midler-
tidig på en skole ved Markaba. Oppgaven er å ta seg til den østlige delen av UNIFIL AO – for 
så snart som mulig å vise FN-flagget. Samme dag får Swedecoy sitt hovedoppdrag: Besett 
Khardala bru, observer all trafikk over Litani; forbered forflytting vestover når norske styrker 
tar over. Dagen etter ankommer det norske rekpartiet på �� mann Beirut. Og nordmennene 
får sitt første oppdrag: Forbered avløsing av svenskene!

Den svenske rekgruppen opererer ut fra UNTSOs OP Mar, og tar det kommende Norbatt 
AO i øyesyn. Som franskmennene i vest, får også svenskene raskt sin ilddåp: På vei mot Ebel 
es Saqi utsettes rekpartiet for granatild, med nedslag ca. 300 meter fra kjøretøyene. Dette er 
noe annet enn Sinai! Bataljonssjefen, överste Jonas Lindgren, gjør seg sine tanker om opp-
draget han har påtatt seg: «Uppgiften innebar at Khardalabron skulle tas. Redan kartstriderne 
visade at bron var synnerligen besvärlig att nå, helt behärskade av PLO från Chateau de Beau-
fort och av kristna styrkor. FN-truppen var helt utlämnad åt PLO:s goda vilja att inte försvåra 
uppgiftens lösande. En sådan vilja hade inte visats fransmännen den 23 mars under första 
försöket att nå hamnstaden Tyr…»38 

Oberst Lindgren samrår seg med oberstløytnant Yoram Hamizrachi fra IDF og major 
Saad Haddad fra den lokale kristne militsen. De tre blir enige om et felles framstøt mot brua. 
Den 2�. mars kl. ��52 går israelske mineryddere i tet; de finner to stridsvognminer og noen 
personellminer. Svenskene følger, og holder FN-flagget høyt hevet – som en beskyttelse.  
Israelerne har fortalt svenskene at PLO ikke vil overgi broene over Litani, og at palestinerne 
vil skyte ved forsøk på å ta dem. I UNIFIL-hovedkvarteret har Lindgren fått en annen versjon: 
at PLO ikke kommer til å blande seg inn i FN-soldatenes gjøremål! Hamizrachi kjenner PLO, 
og tror ikke noe på dette. Han avtaler med Haddad om å gjøre klar artilleri og stridsvogner. 
Selv har han ordre om at IDF skal forholde seg passiv hvis PLO åpner ild, men beordrer Had-
dad-militsen til å beskyte Beaufort. Når ildgivingen starter, slår den svenske obersten retrett 
– og søker klokelig tilflukt i en veigrøft. Som kanskje likevel ikke er så klokt: utenfor veibanen 
er det ikke mineklarert! Når duellen mellom palestinere og falangister for alvor utspiller seg, 
har de svenske soldatene forduftet. Lindgren møter Erskine etter tilbaketoget, og generalen 
forhører seg om oberstens nye planer. For ordren står ved lag: brua skal tas. Svenskenes prob-
lem er manglende panserbeskyttelse, og de improviserer med sandsekker og veltebøyler. 
Lastebiler blir panservogner. Den 28. mars kl. 0�00 ruller en ny kolonne ut fra skolegården i 
Markaba; to timer senere er det klart for et nytt framstøt ved Litani: Israelerne har ryddet 
veien for miner, et svensk geværkomapani rykker fram og besetter Khardala. «Bron tagen, 
klart slut!» I Beirut begynner det norske rekpartiet ferden sørover.39 

Senere samme dag deltar Karl-Oskar Johansson i mineklarering av traseen ned til brua. 
Ikke alle minene avdekkes. Neste morgen, 29. mars kl. 0850, kjører han og en kamerat på en 
stridsvognmine. Mats Lindberg slipper unna med et skadet bein, og får medisinsk hjelp på 
stedet – av ingen andre enn IDFs Chief Medical Officer, Tat-Aluf Dan Michaeli, som tilfeldig-
vis er på stedet.40 Johansson kan han derimot ikke hjelpe. UNIFIL har tatt sitt første tap. Svøpt 
i et svensk flagg blir Kiruna-gutten tatt over grensa ved Metulla. Alle FN-kjøretøy langs ruta 
stanser, soldatene hilser. 

Nordmennene får nyheten om det første tapet – i sitt blivende AO – når de ankommer 
Naqoura. Snart skal flere FN-soldater sette livet til. Også norske.

The real life En snau uke etter at 
svenskene tok Khardala, får et 

besøkende amerikansk fjernsynsteam 
oppleve FN-styrkens virkelighet  

på nært hold. 

Nordmennene har nå tatt over 
Khardala-brua etter svenskene. Den  

4. april skal teamet filme når de norske 
soldatene demonstrerer rydding av et 
minefelt. Plutselig blir det mer enn en 

demo – det blir alvor; de beskytes med 
120 mm granater.41 Reality-tv  

– lenge før begrepet er oppfunnet. 



Aksjon til ettertanke

Tjue år etter beskytningen ved Khardala, deltar den svenske bataljonssjefen på et 

nordisk FNseminar i Oslo. I etterpåklokskapens navn ser Jonas Lindgren kritisk på 

sider av denne aksjonen. 

Særlig er den pensjonerte obersten opptatt av det tette samarbeidet med israelerne om min-
erydding. De tilbød seg å rydde brua og veien – og jeg aksepterte, fastslår Lindgren, med 
bakgrunn i at hans egen mineryddingskapasitet var uprøvd i skarpe situasjoner. 

«Det var emellertid mycket diskutabelt att så uppenbart samarbeta med IDF,» poengterer 
Lindgren, ikke minst med tanke på hvordan dette tok seg ut overfor palestinerne, som det i 
starten ikke var noen som helst kontakt med. «Man kan därfor förstå att styrkor ur PLO kan 
ha ifrågasatt vår neutralitet. Mot den bakgrunden tycker jag sett i backspegeln att det var fel 
att jag så påtagligt samverkade med IDF med minröjningen,» erkjenner Lindgren, men 
forklarer: «Jag ansåg mig inte ha något val. […] Flera km helt oskyddade och utan minröjning! 
Det föll mig inte ens in. Det var fullständigt uteslutet.» 

Og å akseptere israelernes tilbud var kanskje ikke helt ueffent. Oberst Lindgren legger nemlig 
til: «Jag är rätt säker på att det var IDF egna mineringar.»4� Som altså drepte en svensk FN-
soldat.

Et annet aspekt Jonas Lindgren tar opp, er medias dekning av de dramatiske hendelsene i Sør-
Libanon, �978. Oberstens – og hans soldaters – erfaring er ikke vesentlig annerledes enn hva 
nordmennenes. Swedecoy og Norbatt blir begge raskt ofre for den tøffe israelske PR-krigen.  
De skandinaviske soldatene – og i forbindelse med operasjonen ved Khardala, særlig sven-
skene – får hard medfart i israelsk presse, som skaper et inntrykk at FN-soldatene var feige,  
at de ble grepet av panikk, og løp og gjemte seg. I noen grad smitter dette også over på svensk 
mediedekning og -opinion.

Lindgren hadde selvsagt personellets sikkerhet i tankene, samtidig som han var oppsatt på å 
løse oppdraget. Han tilbakeviser at hans soldater var feige. Det var heller ikke oppfatningen til 
israelske offiserer som var med, framholder han. De anså svenskenes innsats som modig nok 
– utfordringen og utrustningen tatt i betraktning.

Soldatene bliropprørt over medfarten; de føler seg sveket og urettmessig behandlet – med den 
slitasje det medfører. Lindgren peker også på et annet faremomen: at befalets autoritet kan bli 
undergravd ved at det danner seg et bilde av at det ikke er godt nok. Heller ikke befalet får den 
anerkjennelse som naturlig burde tilkomme dem, mener Lindgren. Selv ble møtt med toltalt 
fravær av interesse da han kom tilbake til Sverige; hans kompanisjef, kaptein Thunstöm, opp-
levde så gar at kollegene unngikk ham i messa. Overordnede hjemme i Sverige hadde dannet 
seg sitt bilde av at de svenske soldatene i Libanon, og det – forteller oberst Lindgren – var at  
«vi hade gjort bort oss grundtligt».42
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Svenskene etablerer seg i landsbyer som de neste tjue åra skal bli godt kjent for mange 
nordmenn.  Frampartiet tar seg til Ebel es Saqi, den 25. mars. Major Haddad lar bare motvillig 
FN-soldatene slippe inn i Saqi, denne ødelagte landsbyen som tidligere var på PLOs hender, 
og så overtatt av SLA. Og som først skal bli Swedcoys hovedkvarter – deretter Norbatts. Den 
27. mars etablerer svenskene seg også i Rashaya el Foukhar, deretter Hebbariye. Der hylles de. 
I Kaoukaba beskytes de. Det blir også det norske rekpartiet, når det passerer den 3�. mars. 
Men det er bare begynnelsen på bråket i Kaoukaba. PLO møter både svensker og nordmenn 
med skepsis – og ildgiving. Bataljonssjef Lindgren nærmer seg PLO for å få palestinerne i tale, 
men hans framrykking – med ett stk. FN-flagg og et ditto hvitt – må avbrytes når PLO skyter 
på dem. Den 5. mai treffer han imidlertid PLOs liasonoffiser, og krever slutt på beskytningen 
av FN-soldatene. Hvis ikke vil svenskene besvare ilden.43 Snart skal PLO få erfare at blå-
beretene er villige – og kapable – til å bite fra seg.

Norske FN-veteraner fra senere kontingenter, som husker en mild aftenvandring i trivelige 
Saqi, kan knapt forestille seg hvordan denne en gang så vakre landsbyen så ut da de svenske 
– og de første norske – soldatene ankom: Utbombet, ødelagt og folketom. I minneboka til den 
svenske bataljonen beskrives møtet slik: «Klädrester, gammal möglig mat, krossat porslin, 
spräkta stenväggar, krossade möbler, avföring. En förfärlig bråte möter de första kamraterna 
ur tredje och fjärde plutonerna med stabs- og trossdelar när kolonnen rullar in i den övergivna 
byn Ebel es Saqi, på eftermiddagen den 25 mars. Flera hus är krossade, granater har karvat 
djupa gropar i marken. Golven i husen är täckta av krossad innredning. Kulhålen lyser vist ur 
fasadteglen. Och detta var för inte så länge sedan en av sydlibanons vackraste byer!»44

NORDMENNENE OVERTAR

Mens bataljonen settes opp i Sør-Norge, er bataljonssjefen i gang med rekognosering og plan-
legging i Sør-Libanon. De første dagene har oberst Aabrek og frampartiet kvarter på hotell i 
Metulla; snart skal det bli enklere forhold. Under opphold ved det midlertidige hovedkvar-
teret i Naqoura får han, 28. mars, tildelt sitt operasjonsområde. Ennå er ikke styrkens sjef, 
general Erskine, på plass i hovedkvarteret. Det er derfor en amerikansk observatør avgitt fra 
UNTSO, oberstløytnant Tom E. Leverette, som gir Aabrek hans oppdrag. Norbatt skal ta 
kontrollen med østre del av ansvarsområdet så snart IDF er ute.

Den �. april lander første del av den norske hovedstyrken i Israel. De er noe forsinket pga. 
dårlig vær i Norge, men kl. 09�0 neste morgen setter soldatene seg i bevegelse – i retning 
Metulla. Allerede den 2. april begynner den norske kontingenten å bli fulltallig, med 598 
mann på plass i området. �5� har rukket å ankomme Ebel es Saqi, 87 befinner seg i Beirut, 355 
er i Tel Aviv – underveis.

Norbatt begynner å overta posisjonene etter Swedcoy på kvelden 2. april. Fram til 0�00 
neste morgen bemanner norske og svenske soldater posisjoner sammen. Til hjemavisa 
Demokraten i Fredrikstad sender Erik Weel sine dagboknotater om overtakelsen av Khardala-
brua. «Det er fullt av miner i området, så vi får bare lov til å gå på veiene. Restene av den 
svenske jeepen som kjørte på ei mine ligger hundre meter nord for leiren. Vi fikk låne to telt 
av svenskene. Straks etter at vi hadde lagt oss, begynte skytingen.» Hvordan det enn ble med 
nattesøvnen, var det opp kl. 0500 neste morgen. Svenskene bød på frokost; nordmennene 
hjalp dem med å pakke.45 Nordmennene får overta en del materiell fra svenskene. Det kommer 

SØR-LIBANON: Den norske FN-
bataljonen kom fra Beirut, kjørte 
sørover langs kysten og tok innover 
i landet – i IDF-holdt territorium.
Foto: Gustav P. Jensen/FMS
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godt med de første ukene – før etterforsyningene hjemmefra kommer i orden. Norbatt har 
overtatt. Nå er det israelerne de norske FN-soldatene skal leve side ved side med en ukes tid. 
Tre dager senere sendes den unge østfoldingen til Kaoukaba – og granatregn. Kampene om 
Kaoukaba tar til; her – og ved Tell Quezi – skal de alvorligste sammenstøt Norbatt får på sine 
20 år i Sør-Libanon utspille seg.

Ved Norbatts ankomst står den israelske hæren fortsatt i området – i de posisjoner den 
hadde da framrykkingen stanset. IDF har etablert åtte stillinger i Norbatts operasjonsområde, 
og bemanner dem til tilbaketrekkingen fra denne del av UNIFIL AO. Den ��. april kl. �000 
starter IDF å trekke seg ut fra stillingene de har besatt i Norbatts område – og posisjonene 
overtas av nordmennene. Under en formell seremoni i Rashaya al Foukhar overtar UNIFILs 
Force Commander formelt, med den norske bataljonssjefen ved sin side, området fra IDF. 
Norbatt er satt i full beredskap denne kritiske dagen, forteller kompanisjef, major Kåre Breida-
blikk til Nationen – det er «den reneste D-dagen». General Erskines avskjedshilsen til oberst 
Aabrek og hans menn etter seremonien er godt ment – men også mer illevarslende enn kanskje 
tilsiktet: «God bless you.»4�

Det er bare halvannen uke siden de første norske soldatene kom til området, en snau uke 
siden bataljonen ble fulltallig. Nordmennene har for lengst høstet erfaring med det fiendtlige 

VAKTSKIFTE: Svenske FN-soldater fra Sinai inntok østre 
AO, og etablerte seg her, før Norbatt overtok området fra 
Swedcoy. Norske UNIFIL-soldater hilser på svenske 
kolleger fra UNEF, Ebel es Saqi, 3. april 1978. 
Foto: NTB/Scanpix
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klima i området. Ved overdragelsen av IDFs posisjoner til UNIFIL og Norbatt denne tirs-
dagen gir da også styrkens NK, den franske brigader Jean Cuq, overfor VG uttrykk for at han 
er betenkt over situasjonen. «Vi bør ha minst to bataljoner til å dekke det området som nord-
mennene har fått tildelt,» uttaler han.47 Det blir med den norske bataljonen, om enn tidvis 
forsterket av Nepbatt, senere av Ghanbatt. Men Norbatt klarer seg.

INN I ET MINEFELT

Miner er det store spøkelset i Norbatt. Det var kjent allerede ved utreise at dette ville bli et 
problem, men ikke hvor stort problemet faktisk er – og hvor alvorlig fare det representerer. En 
dramatisk vekker får den norske bataljonen allerede under innsettingen: Den første falne 
UNIFIL-soldat, svensken Karl Oskar Johansson, blir drept nettopp av en mine. Etter hvert 
som minerydderne får ryddet veier og stier, og kartlagt minelagte områder, blir det tryggere, 
men de tildligere stridende parters ukontrollerte og hensynsløse bruk av miner setter blodige 
spor etter seg i hele Norbatts histore.

Nesten oppsiktsvekkende er det å finne et 24 siders hefte, MS 9–15 Mineoversikt for de 
norske FN-styrker i Midt-Østen, utgitt av Forsvarets overkommando allerede i mars �978, 
altså før avreise til Libanon. Alle de omtalte minene i oversikten er produsert i Sovjetunionen 

n Ikke før er de norske avdelingene på 
plass, så må det planlegges for 

oppfølging. Ingen kan ennå ane hvor 
lenge Norge vil bli stående i Libanon: 

At det blir noe lenger enn et halvår, er 
likevel lett å se. Pr. 5. september er 
den nye kontingenten fulltallig – og 

begynner overføring tre uker senere. n 

SAMEKSISTENS: Norske og israelske soldater opererte 
side ved side, til IDF overlot sine posisjoner til FN-
styrken, og trakk seg ut. Tilbaketrekkingen startet i 
Norbatt, som overtok posisjonene 11. april 1978.
Foto: NTB/Scanpix



�3�

eller et annet østeuropeisk land. Noen av dem finnes nok i Norbatts område, men det store 
antall og den overhengende trussel viser seg å være miner produsert i Israel og lagt ut av IDF/
SLA. Disse vet man også om, men beskrives ikke i MS 9–�5. «De ville ikke ha med de israelske 
minene. De ble tatt ut av mitt manusutkast,» forteller forfatteren, major Leif Andersen.48 

Majorens kunnskap om israelske miner kommer likevel til nytte når han bekler stillingen 
som ingeniørsjef i Norbatt I. En særdeles krevende og ansvarsfull jobb – en forutsetning for 
mesteparten av den andre aktiviteten til bataljonen. Som Pål T. Jørgensen beretter i Vi Menn: 
«Ingen kjenner veien før major Andersen har gått den!» Minefaren vies, med rette, mye 
oppmerksomhet i hjemlige medier. Kanskje blir det vel mye dramatikk, som skremmer mer 
enn FN-soldatene selv liker. «Terror-miner» venter de norske soldatene, kan eksempelvis 
Dagbladet rapportere fra Metulla, �. april �978. Det var så visst ingen aprilspøk. Den norske 
pitroppen har derfor både et krevende og ytterst farlig oppdrag. Godt da, at mange av dem er 
erfarne karer. Blant disse hører også den andre nøkkelmannen blant minerydderne, kaptein 
Arnt Nystad, med ti års erfaring fra den hjemlige minekommandoen. Nystad er sjef for den 
første pitroppen – hvor alle tjue er nøkkelpersoner i bataljonen. De har alle harde krav på seg, 
men det som måtte til av personlige egenskaper: mental styrke og konsentrasjonsevne – og 
ansvarsfølelse for kameratenes liv og helse, som i utstrakt grad hviler på deres skuldre.

Minerydderne er på beina i grålysningen. Kl. 0500 hver morgen er det opp for å starte 
dagens rydding, eller klarering av veiene som bataljonen skal bruke samme dag. Etterlatte 
miner fra tidligere er én ting – men miner, minefeller og andre eksplosiver blir stadig lagt ut, 
og mineklarering foregår rutinemessig gjennom alle tjue år Norbatt er på plass i Libanon. 
Andre steder i UNIFIL AO krever utlagte miner og bomber flere FN-soldaters liv også på 80- 
og 90-tallet. Heller ikke Norbatt unngår mineulykker. Alvorligst er den i Blat i �988, når to 
soldater i en patrulje fra 4–2� går på miner som detonerer. Minerydderne er derimot ikke 
utsatt for alvorlige hendelser. Et vitne om deres faglige dyktighet.

Verre går det med en del libanesere. Særlig de første åra er det flere dødsulykker etter at 
sivile har gått på miner – ute i olivenlunder eller åkrer. En av de alvorligste skjer tidlig i Nor-
batt I. Tre karer fra Ebel es Saqi er ute for å se til oliventrærne sine. I det høye graset ser de 
verken snubletråder eller miner. De tre slenges til værs. To blir drept på stedet; den tredje 
hardt såret. Druserbonden Hassan Ghobar (55) overlever, men mister en fot – og synet. «Vi ga 
ham intravenøst og noe for smertene, og fikk fløyet ham ut av minefeltet til et sykehus i Isra-
el,» forteller en av redningsmennene, løytnant Bjarne J. Kastnes i sanitetstroppen.49 Ghobar 
blir senere hentet av Norbatt på sykehuset i Haifa – og hjulpet med rullestol og protese. I sin 
rapport fra hendelsen, �7. juli �978, skriver kaptein Arnt Nystad: «Ca �00m før ulykkesstedet 
var stien «sperret» av miner. 2 miner var detonert og et eselkadaver lå ca �0m fra stien. Jeg 
kunne se � andre israelske personellminer i dette området på stien, men sannsynligvis var det 
flere. På hver side av stien sto en kort gjerdepele av vinkeljern i bakken. Vi gikk opp i høyden 
og […] kom ned til ulykkesstedet som var på samme sti. En såret mann på stien og 2 døde 
menn lå hhv ca 3 og 5m nedenfor stien. 5 miner var detonert, dessuten avdekket jeg/oppdaget 
jeg 2 israelske personellminer til.» Hvem som hadde lagt ut minene, konkluderes ikke i rap-
porten, men Nystad slår fast at de må ha vært lagt ut nokså nylig – etter siste regnskyll.50  
Til Sør-Varanger Avis forteller Nystad i ettertid at 0«det [var] et fryktelig syn som møtte oss. 
To av de tre var allerede døde. Den tredje var hardt såret og måtte omgående ha legehjelp. 

u   Omtale av mineulykken i Blat; side 
xxx
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Problemet var å komme fram til han. Små israelske personellminer lå med bare en halv meter 
mellomrom rundt han.» Nystad forteller videre at det dette oppdraget var første gang man 
bevisst gikk inn i et minelagt område eller minefelt.5� 

Norbatt rekvirerer medevac, og mannskapet fra Norair og Normedcoy gjør denne dagen 
en stor – og høyst farefull – humanitær innsats. Med fare for eget liv tar pi- og sanpersonell 
seg inn i minefeltet. Fra helikopteret hopper lege og medhjelper ned til de skadde – mens 
maskinen svever over. Den hardt skadde bonden evakueres til sykehus – og overlever. Det er 
ikke bare sanitetspersonellet som gjør en stor innsats; fenriken som fører helikopteret har 
også en krevende oppgave. «Vi var fem mann om bord i helikopteret og helikopterflyger Peer 
Frode Eriksen utførte en vanskelig manøvrering på en perfekt måte,» uttaler kaptein Bjarne 
Tveter, maskinist om bord.52 Når Tveter kommer tilbake til ny tjeneste i Norair i �979, er  
Eriksen borte: Fenriken er blant de fire som blir drept når en norsk maskin styrter – under et 
annet redningsoppdrag – i februar �979. Personellminene er lagt ut i løpet av de siste to-tre 
dager, i et tett mønster bare en centimeter under overflaten. Nordmennene er ikke i tvil om at 
det er SLA som står bak: Minene er israelske, og utplassert inne i Enklaven. De har ingen 
militær hensikt. De eneste som går denne stien, er bønder fra Saqi – som slik ble advart:  

Tilbakekomst Tjue år etter at han var 
med på å redde Hassan Ghobar, vender 

Bjarne Kastnes i 1998 tilbake til Ebel 
es Saqi. Når han kommer inn i hagen til 

Ghobar-familien står et titall 
mennesker på trappa og venter.  

En av sønnene til Hassan Ghobar møter 
nordmannen og ønsker velkommen. 

«Far er død,» forteller Adnan Ghobar, 
«men han levde femten år etter 

ulykken. Og han levde takket være 
deg», sier de to sønnene til Kastnes.55 

REDNING: Lt. Bjarne J. Kastnes var 
med på redningsaksjonen i 1978;  
i 1998 vender han tilbake – og 
møter Ghobar-familien på ny.
Foto: Forsvarsmuseet
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Støtt Haddad, ikke FN-soldatene! Episoden innvirker da også på sivilbefolkningens tillit til 
Norbatt. Til tross for nordmennene har krigen igjen kommet til Ebel es Saqi.53 

SIKKERHET OG ETTERRETNING

Miner er en av mange trusler som møter FN-soldatene. Noen er lagt ut før UNIFILs tid, rettet 
mot helt andre soldater; andre miner og bomber rettes mot FN-styrken – som i enda større 
grad trues av milits den står i veien for. Og av IDF. Personellet er utsatt, og dets sikkerhet er 
et hovedanliggende for UNIFIL – og for den enkelte avdeling. Fra første til siste kontingent er 
dette også en prioritet for de norske avdelingssjefene. 

Sikkerhet har mange sider. Den fysiske sikringen veier tyngst, bokstavelig talt – framfor 
alt bestående av bevæpning og beskyttelse. En vesentlig sikkerhetsforutsetning i en militær 
operasjon er også informasjon om situasjonen til enhver tid. I UNIFIL brukes ikke begrepet 
etterretning, og det er ingen G–2 sentralt eller S–2 i bataljonene. Derimot et Senior Military 
Information Office (SMIO)-kontor i hovedkvarteret og en Military Information Officer (MIO) 
i bataljonene. Military information er en defensiv form for etterretning, men like fullt et appa-
rat for å skaffe styrken best mulig kunnskap om området og situasjonen. Informasjon hentes 
fra åpne kilder, og ikke minst: ved å snakke med folk. Den regelmessige, både offisielle og noe 
mer uoffisielle, kontakt med partene er dertil en viktig del av arbeidet for å etablere en best 
mulig situasjonsforståelse. «Ingen sjef vil sitte med betydelig ansvar for tropper uten å ha en 
helt klar oppfatning av hva som foregår,» fastslår generalmajor Trond Furuhovde, UNIFILs 
FC �993–95. At UNIFIL henter informasjon var ikke noe som var ukjent for partene, og som 
FN-styrken ikke hadde noen grunn til å skjule, mener han, og avviser at dette kunne bidra til 
å sette styrken i fare. «Å sitte med henda i fanget ville vært mer av en sikkerhetsrisiko.»54 

UNIFIL følger med som best en kan. Andre følger antakelig UNIFIL vel så nøye. Og det er 
ikke vanskelig. FN-styrken har pr. definisjon ingen fiende; den forholder seg i prinsippet likt 
til alle parter i konflikten, noe disse har vanskelig for å forstå – og akseptere! Åpenhet og re-
delighet er et særdeles viktig, et helt grunnleggende, bidrag til sikkerheten. Like viktig er 
fasthet og forutsigbarhet. Partene skal kjenne UNIFILs regler og prosedyrer, rutiner og reak-
sjonsmønster. Og de skal få erfare at de blir fulgt, at FN-soldatene ikke gir etter. Det er prin-
sippet. Praksisen er nok derimot så ymse – ikke minst fra én bataljon til en annen; til tider 
kanskje også mellom én kontingent og en annen. Dette spekulerer særlig SLA i, ved å pro-
vosere nyankomne soldater – teste dem. Det er en del av spillet – og det er nærmest forventet 
at nordmennene skal ta igjen. 

«Det vi sa vi ville gjøre, det gjorde vi.» Bataljonssjef Nils G. Fosland framholder i ettertid 
viktigheten av å være konsekvent i hva en gjør, og tidlig bestemme seg for hvor langt en vil gå. 
Det blir kjent – og det virker. Fosland mener dette er et prinsipp og en praksis Norbatt fulgte 
– og tjente på – overfor partene i området. Når det fra IDF-hold uttales at det bare var én 
bataljon som gjorde jobben sin, den norske, innebærer det at Norbatt viste en fast holdning, 
uansett om israelerne likte praksisen eller ikke. Fastheten skapte respekt – og respekt er en 
klar forutsetning i en slik operasjon, undertreker Fosland.57 

Israel følger rimeligvis godt med på hva Norbatt foretar seg i Sør-Libanon. Det samme 
gjør Haddad. Det er ingen hemmelighet at Norbatt har møter med PLO. Det overrasker like-
vel nordmennene hvor godt informert IDF og SLA er om disse møtene. Alle bedriver sin et-

 n I 1987 foreslår forsvarsminister 
Johan Jørgen Holst å etablere et eget 
etterretningsprogram for Sør-
Libanon,56 men det blir med tanken. 
Ennå er etterretning et fy-ord i FN-
sammenheng, og noen systematisk 
kontakt mellom e-tjenesten hjemme og 
FN-styrken i Libanon blir det ikke. n
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terretning – og bruker informasjonen mot Norbatt. Nordmennene kan også bruke noe av den 
samme taktikken. Noe bl.a. Ole Rønning gjør, som bataljonssjef i kontingent IV og V. Han får 
liasonoffiseren i Leb Army-kompaniet til å lytte på Haddads radio, lese Beirut-avisene og 
holdt seg oppdatert. Dermed kan Rønning konfrontere Haddad med hva denne senest har 
uttalt på radio eller til en avis, f.eks. at Norbatt-sjefen er kommunist, og har møte med libane-
siske frender oppe i Bekaa. «Do you know Arabic?» spør Haddad Rønning, noe perpleks.58 

Til sikkerhetsprosedyrene hører også bruken av sambandsmidler. Nettet er helt åpent – og 
det er grunn til å anta at både israelere og andre følger med på det. Folk med kjennskap til 
norsk språk er neppe noe problem. Flere skandinaver tjenestegjør i IDF; i �980 er det eksem-
pelvis en svensktalende jøde ved liasonkontoret i Metulla.59 Etter hvert som nordmennene 
har vært en tid i området, er det også atskillige sivile som godt forstår norsk – også folk i SLAs 
tjeneste. Til tider skal det også være norske leiesoldater i SLA. Derfor er det ikke bare et 
spørsmål om hvordan en bruker sambandsnettet – men hva en sier, og unnlateri å si. Når en 
først vet at IDF/SLA lytter, kan en også utnytte dette ved å sende dem klare, eller mer fordekte, 
meldinger. 

Avlyttet IDF Norbatts samband? «Nei,» svarer Israels tidligere forsvarssjef, general-
løytnant Amnon Lipkin-Shahak, kategorisk – på direkte spørsmål. «Vi hadde ingen interesse 
av å følge med på FNs kommunikasjon.» IDF var ifølge ham ikke opptatt av å følge med på 
UNIFILs samband. Det var mange andre, mer interessante mål for en militær etterretning 
med begrensede ressurser, framholder IDFs tidligere øverstkommanderende.�0 «Israelerne 
lyttet på nettet.» Generalmajor Nils G. Fosland er like kategorisk. Allerede som S–3 i Norbatt 
IV blir han kjent med dette – og praksisen er ikke borte når han returnerer som bataljonssjef 
i XIX og XX. Heller ikke er det uvanlig at SLA lytter innpå, fastslår han.�� DFC i �979, general-
løytnant Martin Vadset, forteller han ikke kjenner til hvorvidt UNIFIL faktisk ble avlyttet, 
men at det ble holdt sannsynlig. «Vi var helt sikre på at vi ble fulgt nøye med, og selv om det 
kunne være flere som eventuelt avlyttet oss, fant de fleste det naturlig å tenke i retning Israel,» 
erindrer han. Problematikken ofres ikke den største bekymring; «det var til å leve med»,  
som Vadset uttrykker. Men noen foranstaltninger treffes. Sensitive spørsmål, særlig av opera-
tiv karakter, blir gjerne drøftet utendørs.�2 

Upartiskheten er en av de viktigste sikkerhetsgarantiene en FN-soldat kan ha. Desto mer 
kritisk kan det bli, hvis denne trekkes i tvil. Atskillige problemer for UNIFIL oppstår som 
følge av at den ene eller andre part i sin propaganda utnyttet noe en FN-soldat har sagt eller 
gjort. At det ble vridd i den retning israelere, libanesere eller palestinere ønsker, for å under-
støtte sin egen sak, kan verken UNIFIL eller den enkelte soldat gjøre noe med. Men noe kan 
gjøres – og blir gjort. Et av tiltakene bataljonssjef Nils G. Fosland iverksettet i andre halvdel 
av 80-tallet, er å nedlegge forbud mot framkalling av bilder i Libanon. Fotografering er en 
yndet beskjeftigelse – og framkalling og kopiering en lukrativ gesjeft for mang en driftig liba-
neser. Men hvem vet hvor mange doble sett kopier som blir tatt, hvor disse havner – og hva de 
blir brukt til? «Hvordan kan vi tro på UNIFILs nøytralitet når vi ser sånne bilder?» spør en 
kommandant for Hezballah i Sør-Libanon, og viser fram kopier av soldater fra Irishbatt og 
SLA – med armene om skuldrene på hverandre.�3 

FN generelt, og nordmennene spesielt, er naive. Det er en nokså standard uttalelse fra israe-
lere som følger Norbatt. Med det får de fram to forhold: Nordmennene skjønner ikke situa-
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sjonen, og er ikke i stand til å løse noe oppdrag i Midtøsten. Men de er grunnleggende vel-
menende, og forsøker så godt de kan. Var vi naive? spør generalmajor Nils G. Fosland retorisk. 
Sikkert – ut fra enkelte vurderinger. «Det du ser er gjerne ikke hva som skjer. Det er bare noe 
en må leve med. Det er ikke lett å forstå situasjonen i Midtøsten, men en må være der for å 
kunne løse et oppdrag,» framholder den tidligere bn-sjefen, og legger til at en ikke trenger 
skjønne alt for å bidra til en løsning.�4

Grensene trekkes

Sikkerhetsrådet definerte ikke FNstyrkens ansvarsområde. AO blir til 
som følge av Israels vilje – og tilbaketrekking. For Norbatt betyr det 
først og fremst at bataljonen blir liggende atskilt fra resten av styrken. 
Og med major Haddad og hans milits som nærmeste naboer.

Denne østre sektoren er et av de mest krevende områder innen UNIFIL AO. Når Norbatt 
ankommer som den andre bataljonen, settes nordmennene derfor inn i denne prioriterte del 
av AO. Utgruppering skjer gradvis de to første ukene i april. Til IDF offisielt er ute av Libanon, 
�3. juni, kommer flere bataljoner – og teiggrensene innad i UNIFIL AO endres flere ganger. 
Det skal de også gjøre de kommende år. Norbatt blir i alle tjue år liggende der avdelingen først 
blir utgruppert, i UNIFILs østlige sektor – men skal snart overlate den nordvestlige biten av 
dette operasjonsområdet til den nyankomne nepalske bataljonen – som imidlertid snart drar 
igjen, for å bli utgruppert i vestre sektor når den kommer tilbake. Senere skal Norbatt få hjelp 
av et ghanesisk kompani i det samme området. Når hovedstyrken ankommer, 3. april, har 
frampartiet hatt fire dager til å rekognosere Norbatts operasjonsområde. Det er nok til å ha 
grupperingsplanen klar når avdelingene rykker inn. 

NORBATT AO

IDF har åtte posisjoner i Norbatt AO. Dette er imidlertid ikke utbygde stillinger, slik de FN-
styrken skal etablere, men PPKer og stridsvogner posisjonert rundt i det okkuperte området 
– inklusive i Ebel es Saqi og Rashaya el Foukhar. Sånn sett er det ikke israelske stillinger som 
sådan nordmennene tar over, men det avgrensede geografiske området som IDF har besatt. 
Når IDF trekker seg ut herfra, den ��. april, etablerer Norbatt egne posisjoner på seks av de 
punktene israelerne trekker seg ut fra – som benevnes 4–�0, 4–��, 4–�2, 4–�3, 4–�4 og 4–�5. 

Norbatt får ansvar for et stort område, og må til like bemanne posisjoner utenfor det an-
gitte AO. Den �3. april får bataljonen ordre om å overta to OPer i Enklaven fra UNTSO: OP 
Khiam og OP Mar. Fire uker senere blir den i tillegg gitt i oppdrag å bemanne OP Lab, OP Ras 
og OP Hin. Norbatt må også stille med vaktlag ved HQ i Naqoura. Det er her Norge mister sin 
første FN-soldat i Libanon, når Helge Trevland omkommer i en skyteulykke, 20. juni �978. 

Med disse krevende oppgavene over et stort område, er det derfor et lettelse for Norbatt 
når Nepbatt ankommer den �2. juni – og bl.a. tar ansvaret for Khardala bru. Innsettingen av 
Nepbatt i den nordvestlige delen av det østlige AO, er en betydelig avlastning for Norbatt. 
Nepbatt etablerer HQ i Blat, og overtar dette området så vel som Kaoukaba. Omgrupperingen 

n I 1978 avgir Norbatt personell til 
OGLs fem faste OPer i Enklaven; to 
korporaler til hver – på 14 dagers 
turnustjeneste. n
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som iverksettes som følge av nepalesernes ankomst er en av flere i denne første perioden. Den 
viktigste endringen etter IDFs tilbaketrekking, geografisk sett, er at Norbatt også besetter 
Kfar Hammam og Kfar Chouba. Sistnevnte er like utenfor AO, hvilket skal forvolde prob-
lemer i forhold til falangistene – slik Koukaba skal gjøre det vis-à-vis palestinerne. Kfar 
Chouba er også en av de aller mest ødelagte landsbyene i Sør-Libanon; lagt i ruiner av israelske 
jagerfly i januar �975. Landsbyen ligger tett ved grensa til det annekterte Golan, og i forbin-
delse med konflikten om de såkalte Chebaa farms ble området bombet av israelerne også etter 
at de trakk seg helt ut av Libanon i 2000. El Khraibe var også en gang en sørlibanesisk landsby. 
Når Norbatt etablerer seg her i �978, er det vanskelig å se. Den er langt på vei jevnet med jorda.

Norbatts operasjonsområde skiller seg vesentlig ut fra andre deler av UNIFIL AO på flere 
måter. Den viktigste er at det er fysisk atskilt fra resten av FN-styrkens område, og bataljonen 
ligger derfor isolert fra resten av UNIFIL. Her er en salig blanding av drusere, kristne og 
muslimer – og av falangister og palestinere. Det er de to siste som skaper problemer.

UTGRUPPERING

Norbatt etablerer seg i april �978 over hele sitt operasjonsområde, med hovedkvarter i Ebel es 
Saqi. Her etablerer bataljonsstaben seg, her holder stabskompaniet og mektroppen til; her er 
de viktigste støttefunksjonene. Helt i starten (til �2. april) ligger også stab Kp3 her, til den 
flytter til Tell Quezi – og derfra igjen til Kfar Hammam. Den første tida er preget av betydelige 
omgrupperinger. Flere tropper og lag flytter mer enn én gang, og bemanner flere posisjoner 
som senere er gått inn i historien. Både Kp� og Kp3 er f.eks. utgruppert ved den utsatte Khar-
dala bru, til Nepbatt overtar ansvaret den �4. april. Kp� har også leire ved Ett Taibe, Deir 
Siriane, Ferdiss og Hebbaryie; Kp3 også i Tell Kheurbet Aatiqa.

Hovedstaden Saqi

Ebel es Saqi blir hjertet i Norbatt AO. Her vokser et forretningsliv fram, som i stor grad er 
basert på den norske bataljonens tilstedeværelse. Men når Norbatt ankommer Ebel es Saqi i 
april �978 er det en helt forlatt landsby – øde og ødelagt. Bare Kfar Chouba og Rashaya el 
Foukhar kan måle seg med Saqi hva ødeleggelser angår. Alle har vært under PLO-kontroll, og 
er derfor blitt kraftig beskutt både av israelerne og av Haddads folk. Akkurat det siste skal 
ikke forandre seg mye – selv om det er FN-soldater som nå tar over etter PLO!

Norbatt følger svenskenes valg, og etablerer bataljons-HQ i Ebel es Saqi. Første natt til-
bringer bn-ledelsen i kirka – på toppen av landsbyen. Så finner man tomme hus, og etablerer 
seg i dem. Så, den 25. april, flyttes HQ ned i dalen, til en bensinstasjon ved riksveien. Årsaken 
er at innbyggerne forventes å komme tilbake til Saqi, og vil ha tilbake sine hus. Bataljons-
ledelsen regner med at det er like greit å holde til i telt – men innser snart tabben, når regnet 
skaper en forferdelig gjørme, som så blir som betong når den tørker. I tillegg ligger man ube-
hagelig nært – og nedenfor – Haddads HQ i Marjayoun. Etter flere episoder med falangistene, 
kommer det en dag ordre om oppbrudd. Tilbake til Saqi.

Fjellbyen Chebaa

Chebaa, tett oppunder Hermon og Golan – helt øst i Norbatt AO – ligger i likhet med Saqi 
luftig og vakkert til. Er Norbatt isolert fra resten av UNIFIL AO, er denne fjellandsbyen langt 



SAVN: Hassan Mounzer, bonde i 
Ebel es Saqi, savner de norske FN-
soldatene – og tilbyr gratis jord til 
de som måtte kommer tilbake! 
Foto: Dag Leraand

Sør-Libanons perle

Den var SørLibanons perle; en fredens oase. Til krigere kom – og la Ebel es Saqi 

øde. Det er et trist skue som møter FNsoldatene i 1978; langt mer oppløftende når 

nordmennene forlater, to tiår senere.

 
Etter �7 dagers intense kamper drives PLO ut av Ebel es Saqi i �977. Da har innbyggerne for 
lengst flyktet. Falangistene overtar kontrollen, men Saqi forblir folketom til Norbatt etablerer 
seg der; bortsett fra IDF-soldatene som holder landsbyen når svensker og nordmenn an-
kommer.

En gang bodde rundt 2000 mennesker i Saqi; ca. �500 kristne og ca. 500 drusere. I april �978 
er det krypdyr og rotter som holder til i de ødelagte husene og overgrodde hagene. Inne i 
landsbyen er krigens spor svært åpenbare. De finnes også utenfor. Her og der finner nord-
mennene spor etter Haddad-militsens aksjoner: bl.a. et og annet hodeløst lik – av palestinske 
geriljasoldater.�5

Mens Saqi ennå er på PLOs hender, besøker den prisbelønte journalisten Robert Fisk lands-
byen. Fisk ser den har vært vakker. Den irske reporteren blir vist omkring av Fatah-soldater, 
og traktert med endeløse kopper søt te. Allerede er byen ødelagt, men som han observerer:  
«It must have been a cosy little village. The houses all had red roofs and some still boasted 
those magnificent Ottoman balconies.» Noen dager senere rapporterer radiostasjoner i Beirut 
at Saqi er erobret av kristne tropper, støttet av IDF – etter en “mop-up operation which left 
eighteen aliens dead.» Aliens – det er palestinere. Den 2�. september �977 kan israelske strids-
vogner trekkes tilbake. IDF har utvidet den kristne buffersonen. PLO er ute av Saqi.�� 

En av dem som rømte landsbyen under krigen – og var blant de aller første som vender tilbake 
– er bonden Hassan Mounzer, som bor i druserbydelen. Med familien var han flyktning ett år 
i Bekaa. «Men en kveld,» forteller han, «hørte vi på radio at FN skulle komme til Sør-Libanon 
og Ebel es Saqi. Jeg danset, og hele familien var lykkelig. Selv om krigen ikke var over, dro vil 
tilbake, til tross for mange advarsler. Men jeg sa: med FN vil det bli fred. Siden har det vært 
stille.»  

Mounzer kom tre dager etter de første FN-soldatene. De advarte mot miner, og ville ikke ha 
sivile tilbake med en gang. «Sammen med en soldat dro jeg hjem likevel. Der var ingen miner, 
og jeg hentet familien.» Men om det ikke var miner i huset, var de ute på jordene, og Mounzer 
er en av dem som blir skadet når fem landsbyboere havner i et minefelt senere på sommeren 
– og det er han som kommer seg inn til Saqi og får hentet hjelp fra saniteten. 

Fortsatt er mye ødelagt i Saqi, men 75-åringen har tro på framtida. Han dyrker oliven og 
grønnsaker, og holder husdyr. Hassan Mounzer glemmer ikke nordmennene og hva de gjorde 
for Saqi. «Det er synd de dro, jeg har aldri møtt så bra folk!» sier bonden, som lover norske 
soldater som vil slå seg ned der hundre hektar jord. «Jeg mener det!» understreker han.�7 

�37



�38

4-7A

4-6

4-6B

4-7A
4-6A

4-8a
4-8

PLO-«Reiret»

PLO-Krysset

4-11

4-13

Observasjonspost (OP)
Checkpoint (CP)
Israels posisjon (IDF)
Haddads posisjon (DFF)

4-9

4-54-5a

4-1C
4-1D

4-4

4-3

4-26
4-27

4-24

4-27

4-2F

Falkehøyden

BLUE LINE

Litani

Has
ba

ni

4-20
4-20A

4-2

4-22

4-21

4-2B

4-2B
4-19

4-14
1360 m.o.h.

1362 m.o.h.

1545 m.o.h. 4-7
AB

B
2

2 A

A

2 A

1 BB

4-7B
4-13 CP

LIBANON SYRIA

El Hebbariye

Kfar Haman

El meri

El Khiam

Marjayoun

Blat

Rachaiya
El Foukhar

IDF-0 IDF-3

4-6G

IDF-2

H-0

H-2

H-3

H-4

H-5

H-6

H-10

H-7

H-11

Kfar Chouba

Cheeba

HERMON/GOLAN

El Fardis

HASBAIYA

Kaoukaba

NORBATT

på vei isolert fra resten av Norbatt AO. For å komme hit må en først ut av AO, innom druser-
byen Hashbaya, før en kommer inn i eget AO igjen. Det er ikke bare-bare våren �978, når PLO 
kontrollerer Hashbaya. Chebaa ligger på nær to tusen meters høyde; en vakker by kjent for sin 
fruktdyrking. Og smuglerruter over til Syria – et rifleskudd unna. Her skal den norske 
troppssjefen – «Chebaa-kongen» – bli en institusjon. Norbatt og løytnant Nils Melby, med 
sine ti frivillige soldater, inntar Chebaa �0. april. Mister Nils blir den første Chebaa-kongen, 
og en populær mann – slik hans etterkommere skal bli. 

Ennå �0. april vet ikke nordmennene at forholdet til lokalbefolkningen i Chebaa skal bli 
minst like god som i andre landsbyer. I det hele tatt vet de ingen ting om hva som venter dem: 
om veien er minelagt, om det er palestinere der – hvordan sivilbefolkningen er innstilt. Rundt 
en sving blir nordmennene overrumplet. Store menneskemasser dukker plutselig opp; folk 
står på hustak og huier: Velkommen til Chebaa! Ordføreren møter personlig opp, soldatene 
plasseres i privatbiler og tas til politistasjonen, hvor løytnant Melby innkvarteres. Soldatene 
får bo hos sivile – i rene senger. Bedre kvarter enn lenger vest i AO! Chebaa er forskånet fra 
krigens redsler, og innbyggerne er oppsatt på at sånn skal det fortsatt være. Gjestfriheten er 
enorm. Soldatene får ikke en gang stå vakt – Chebaa-folket insisterer på å vokte dem! «Vi har 
bestemt at Mister Nils og hans soldater skal få bli her et helt år,» forklarer en engelsktalende 
Chebaa-innbygger, «og vi skal selv sørge for forsyninger til soldatene – og uten at det skal 

GEOGRAFI: Små landsbyer i fjerne 
Libanon ble kjente flekker på kartet 
for mange nordmenn; ikke minst for 
de norske FN-soldatene.
Foto: Dag Leraand
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koste noe. Vi betaler. Husk det!»�8 Riktig slik går det ikke, men heller ikke langt unna. «Laget 
gikk som i en seiersrus inn i byen den dagen,» fastslås det i ekserserrapporten fra Kp3.�9 «De 
som var i Chebaa opplevde en utrolig gjestfrihet som jeg ikke har ord for,» forteller kaptein 
Kjell Jensen til Blue Beret seks år etter.70 Jensen var med i den første gruppa som inntok fjell-
landsbyen, som gjennom alle år er et svært populært tjenestested. Og utfartsmål. 

Krukkebyen Rashaya el Foukhar

Av de andre landsbyene Norbatt etablerte seg i, er også Rashaya el Foukhar sterkt ødelagt, og 
helt fraflyttet. Selv etter et kvart århundre med UNIFIL-tilstedeværelse er den kristne lands-
byen sterkt skamfert av krigen. Dette er midt i det beryktede Fatah-land, hvor det var harde 
kamper. Den berømte krukkebyen opplevde nedgang i salget av keramikk-krukker da Nor-
batt reiste hjem, men produksjonen fortsatte; krukkene fra Rashaiya er berømte – og selges 
vide omkring. Også her drives landbruk, med produksjon bl.a. av oliven og fiken; ellers er det 
knapt med arbeidsplasser, og en del har søkt seg til hæren.

Øvrige landsbyer

Kfar Chouba er også helt ødelagt når Norbatt kommer. Heller ikke den katolske landsbyen 
Kaoukaba er uberørt av krigen. El Hebbariye og El Ferdiss slapp derimot uskadd unna krigen. 
El Hebbariye er en av de større landsbyene i Norbatt AO, hvor en stor del av befolkningen 
finner sysselsetting i hovedstaden eller utlandet. Rundt denne sunni-landsbyen drives jord-
bruk, særlig dyrking av oliven. El Ferdiss en er liten druserlandsby hvor folk livnærer seg av 
jordbruk; husdyrhold og oliven. Kfar Hammam er også en jordbruksby, også den med oliven 
som viktigste inntektskilde. Den kristne landsbyen var åsted for enkelte kamphandlinger un-
der krigen. Shiaa-landsbyen Blat, med et kristent mindretall, var en av de større landsbyene i 
Sør-Libanon, men i hovesak fraflyttet som følge av krigen. 

Tell Queizi har ikke den pittoreske småbysjarmen som Chebaa og de andre landsbyene 
Norbatt slår seg ned i. Det er mest et veikryss som kontrollerer trafikken både nord–sør og 
øst–vest. Men sjarm finnes i fullt monn også nedenfor kompanileiren: En gang i uka holdes 
markedet Souk el Khan her, med salg av kopper og klær, geiter og grillmat. Hvor drusere, 
kristne og muslimer møtes. Virkelig et viktig veikryss i Midtøsten – helt fra karavanenes tid!

Norbatt angripes

Nordmennene kommer til SørLibanon for å bevare freden. Men her er 
ingen fred å bevare. Derimot en spent situasjon hvor FNsoldatene 
beskytes fra flere hold. Dels av PLO, dels av SLA – som de til dels også 
havner mellom. Snart skal de gjengjelde ilden.

Det er ikke bare gutta som er overrasket over hva som møter dem – og som slett ikke samsvarer 
med hva de er blitt forespeilet. Også bataljonsledelsen er betenkt over situasjonen på bakken 
– over at de forutsetninger så lå til grunn for innsettingen ikke finnes. Den politiske og mili-
tære ledelse hjemme følger nøye med i utviklingen, og det ymtes snart frampå om at smerte-

Møte på Golan Fra Chebaa går det en 
slags vei opp til Hermon-fjellet, til det 
okkuperte Golan. Udetonerte miner 
ligger i dagen. På den andre siden 
ligger en annen FN-styrke, United 
Nations Disengagement Force (UNDOF).
 
Denne sektoren av Golan er det 
Ausbatt – fra Østerrike – som holder. 
To misjoner, to land – med en av 
verdens strengest bevoktede grenser 
mellom. Noen kontakt mellom UNIFIL- 
og UNDOF-soldater er det derfor lite 
rom for. Den 22. april 1982 etableres 
likevel den første offisielle kontakt, når 
en patrulje på fire nordmenn – kaptein 
Harald Berg, løytnant Geir Sørbø samt 
Nils Larsen og Torfinn Brandt – tas 
imot av østerrikerne. 

Den norske patruljen følger smugler-
ruta opp mot toppen av Hermon; en 
distanse på 7–8 kilometer – og en 
stigning på om lag 1200 meter! 
Underveis møter de da også flere 
smuglere, som sågar tilbyr nord-
mennene å ta pakningene deres på 
sine muldyr! Et tilbud som tas imot 
med takk.
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grensen er i ferd med å nås. Terskelen er lav i starten. Men nordmennene er snart herdet.  
Og blir stående.

Forutsetningen for innsetting av en fredsbevarende styrke er at den er ønsket, akseptert 
og respektert av partene. Ikke før er bataljonen på plass, så beskytes Norbatt (som UNIFIL for 
øvrig) i tur og orden av israelere, libanesere og palestinere – i alfabetisk rekkefølge. IDF, SLA 
og PLO blir snart mer enn bokstaver.

KAMP MED PLO

Første framparti er de første til å få føling med de norske FN-soldatenes hverdag: Stadig 
beskyting. Under forflytningen fra Naqoura til Metulla, 28. april, blir det skutt bak nordmen-
nenes biler. Tre dager senere avfyres de første skuddene mot Norbatt i Kaoukaba. Ennå er det 
fem uker til Norbatt skal i kamp her. Men alvoret demrer allerede.

5. april smeller det friskt nede ved Khardala-brua. Sju BK-granater fra Beaufort-festnin-
gen rett overfor slår ned nær den norske posisjonen, besatt med rundt 30 mann. Den beskytes 
også med håndvåpen. En reporter fra den britiske avisa The Times kan dagen etter fortelle 
sine lesere om sindige norske FN-soldater: «Norwegian soldiers stoical under fire».7�  

6. april får bataljonen sin første sårede. Ved Kaoukaba får Ole J. Eriksen fra Røyken 
granatsplinter i leggen under en intens ildgiving mellom palestinsk gerilja og libanesisk 
milits. På bare en halvtime denne torsdags ettermiddagen blir det skutt �7 BK-granater;  
det nærmeste nedslaget er bare tretti meter fra en norsk stilling. Bataljonen ber UNIFIL HQ 
om direktiver: Skal Norbatt trekke seg ut av landsbyen, eller bli? Svaret er klart: Stillingene i 
Kaoukaba skal holdes. Skal ilden besvares? Negativt. Troppssjefen, løytnant Petter Kjendlie, 
ber flere ganger om å få åpne ild mot geriljasoldatene som beskyter ham, men HQ i Naqoura 
sier nei. Halv elleve på kvelden sender oberst Aabrek melding til Forsvarssjefen; bataljons-
sjefen finner ikke lenger at forutsetningene for å ha norske FN-styrker i området er til stede. 
Det er dette PLO er ute etter. Ved å beskyte Norbatt – og true med å legge Kaoukaba i ruiner 
– skal UNIFIL presses ut av landsbyen. For en gangs skyld står PLO og SLA på samme side: 
Begge vil ha Norbatt ut av Kaoukaba – SLA vil ha nordmennene helt ut av Sør-Libanon. Det 
er dette FC ikke vil la skje. Men bn-sjefen har også et tungt ansvar for sitt personell. �8 minut-
ter på midnatt gir Aabrek Kp3 ordre om å trekke seg ut fra Kaoukaba. Det presiseres at kom-
paniet ikke er drevet ut, og at tilbaketrekkingen skjer under full kontroll – av sikkerhetshen-
syn.72 Norbatt oppgir da heller ikke landsbyen. Tolv frivillige blir igjen. De viser at UNIFIL 
ikke lar seg presse ut – og sørger for at FN-flagget fortsatt vaier over Kaoukaba. Og neste 
morgen skal resten av troppen vende tilbake. Etter en nervepirrende natt.

Kompanisjefen, major Tor Løset, er en av de tolv. Han vet noe de færreste kjenner til – og 
som det er ytterst viktig ikke blir kjent. Norbatt har gjort en underhåndsavtale med IDF: Hvis 
PLO går til massivt angrep på nordmennene i Kaoukaba, skal Norbatt påkalle artilleristøtte 
fra IDF! Som Odd Karsten Tveit skriver i sin svært solide bok Alt for Israel, har en israelsk 
oberst vært innom bn-opsen, studert kart og registrert mål – dvs. palestinske posisjoner.  
IDFs artilleri rettes så mot PLOs stillinger. Det er klart til å aktiveres – på Løsets anmodning!73 
Det er en desperat foranstaltning. UNIFIL HQ er helt ukjent med avtalen, som bataljonssjef 
Aabrek kjenner til den. Obersten innser den enorme politiske risiko han løper; ikke bare for 
Norbatt og Norge, men for UNIFIL og FN. Men det er et nødvendig trekk, mener Aabrek også 
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i ettertid. «Avtalen med IDF var en back-up, en siste utvei for å spare norske liv – hvis an-
grepet kom».74 Denne natta, mellom �. og 7. april, er den mest kritiske perioden i Norbatt I, 
framholder obersten. Hadde det ikke vært lagt planer for de verste eventualiteter – et massivt 
PLO-angrep mot de norske avdelingene – hadde dét vært klanderverdig, mener han.75 Norske 
liv står på spill. Det er alvor. Det er spent.

IDF tipser Norbatt om at PLO vil angripe Kaoukaba denne natta. Gutta vet hva som kan 
vente – men kjenner selvsagt ikke til at IDF kan komme til å støtte dem. Noen av de frivillige 
skriver brev hjem; kanskje er det de siste. Men PLO forholder seg rolig. Denne natta.

7. april fortsetter spetakkelet. På morgenen beskytes de gjenværende nordmennene i 
Koukaba med artilleri og bombekastere – positivt rettet mot de norske stillingene. Palesti-
nerne ligger 3–400 meter unna. Noen granater faller ned bare 5–� meter fra nordmennene. 
På «Nordkapp», like ved en israelsk posisjon, får Kp2 sin andel: to granater slår ned bare �5–20 
meter fra dekningsrommet. Kp-sjefen kan ikke besvare ilden; han mangler krumbanevåpen 
– det fikk ikke FN-styrken med seg. Samme dag møtes Norbatt og PLO til forhandlinger i 
Kaoukaba. Norbatt har tidligere i uka etablert kontakt med PLO. Nå kommer den til nytte: 
Klokka �945 kan te drikkes og håndtrykk utveksles. Palestinerne aksepter at FN-styrkene 
kan stå i sine nåværende stillinger, og aksepterer alle defensive tiltak for å styrke Norbatts 
evne til selvforsvar og beskyttelse. PLO lover ikke å beskyte nordmennene i Kaoukaba mer.7� 
Om så skjer, skal nordmennene forbli i landsbyen – og de skal besvare ilden. Det fastslår FC 
Erskine. Bataljonssjef Aabrek er mer forsiktig: Fortsetter beskytingen kan ikke Kaoukaba 
holdes, mener han. Forsvarsminister Rolf Hansen er også bekymret; det er grenser for hva 
som kan aksepteres, uttaler han.77 For det er, som Beirut-avisen L’Orient le Jour rapporterer 
fra denne dagen, ytterligere forverring av situasjonen i Sør-Libanon. Ikke bare melder avisa 
om en «Grave incident a Kawkaba entre Palestiniens et «Casques Bleus» Norvegiens»; samme 
dag krever et palestinsk angrep tre israelske soldaters liv ved Tyr. Det hardner til.

8. april melder Kp3 om kontinuerlig skyting med bombekaster og håndvåpen i området 
– og om palestinsk styrkeoppbygging. I løpet av ettermiddagen samler �00–�40 geriljasoldater 
seg foran kompaniets stillinger i Kaoukaba. De er godt bevæpnet – med bl.a. bombekastere. 
Foreløpig holder de seg i ro. Åpner de ild, skal nordmennene svare. Det er ordren. Også denne 
gang roer situasjonen seg, etter et møte mellom Norbatt og PLO. Palestinerne aksepterer at 
Norbatt opprettholder kontroll over Kaoukaba. Snart skal de skifte mening.

9. april er søndag. Bataljonspresten, kaptein Knut Einar Rugsland fra Eidskog, minnes  
9. april �940 hjemme i Norge. Soldatene synger «Ja vi elsker». Dagens tekst er hentet fra Lukas 
�2, 35–40: Vær beredt når Herren kommer. Om det ikke er Herren de må opprettholde bered-
skap på grunn av, gjelder det like fullt å være beredt. Midt under prekenen roper en fenrik: 
«På med hjelm!» En mine er satt av i en israelsk leir, ikke langt unna. Og samme dag blir et lag 
fra Kp� beskutt ved Ferdiss. Fra en israelsk OP. Nøyaktig en måned senere smeller det for 
alvor i Kaoukaba.

 
Palestinske falne

Dødelig duell i Kaoukaba. Det rapporterer Beirut-avisa L’Orient le Jour dagen etter: «Duel de 
mortiers entre norvegiens et palestiniens a Kawkaba» forteller om kamper med voldsom 
skuddveksling, en nordmann skadet og en palestiner drept, ifølge oberst Leif Schanche.78 



Slaget i Kaoukaba

Den 9. mai kommer fem unge PLOsoldater ned til Tr2/Kp3s posisjon 4–10 i  

Kaoukaba. De ønsker å snakke med troppssjefen. Det er ikke godt å vite hvor en  

har disse karene, men stemningen denne dagen er god. Så lenge det varer.

PLO har en gruppe på et dusin mann liggende i en posisjon i Norbatt AO her ved Kaukaba: 
Ørnereiret ligger i et hus øverst i landsbyen, som strekker seg oppover åssiden. Kontakten med 
PLO er for lengst opprettet. Bataljonsjefens parole er at det skal være løpende, upartisk kontakt 
med partene. Det er derfor nærmest daglig kontakt mellom nordmennene og palestinerne. De 
drikker te og tar en sigarett, skyter sågar på blink sammen – prøveskyter hverandres hånd-
våpen! Det er derfor verken unormalt eller foruroligende at palestinerne ber om en prat. 

OVERFALT AV PLO

Det kan ordnes. Lagfører Morten Lassen avtaler et møte kl. �000. Men ingen palestinere kom-
mer. Nordmennene venter; palestinernes forhold til tid er forholdsvis fleksibel. De kan fortsatt 
komme. Og så kommer de: En knapp time senere observeres �2 godt væpnede menn – pale-
stinsk gerilja, fedayeen – på linje nordvest for landsbyen. De går i stilling bare �25 meter over 
Lassens lag. Med automatvåpen og RPGer er det åpenbart at de ikke er kommet for å prate. 
Uten forvarsel åpner de ild.

Nordmennene forsøker å stanse palestinerne – først med anrop, deretter med varselskudd 
over hodene på og til side for angriperne. Resultatløst.

Kristoffer Hole fra Lesja sendes opp mot Ørnereiret for å observere. Palestinerne retter ild også 
i den retningen, og fenriken faller sammen, truffet av et rikosjett i venstre ankel. Han klarer 
ved egen hjelp å komme seg bort fra kampsonen. To palestinere kommer fram og beskyter 
fenrik Lassens lag fra 50 meters hold. De blir anropt, og bedt om å fjerne seg. Uten resultat. 
Flere skudd slår inn i sandsekkene som dekker nordmennene. Nå er det nok! Og ordrene 
klare: Kommer palestinerne innen et visst hold, skal FN-soldatene rydde området. Det er til-
latt å besvare ilden – de er nødt til å stanse angrepet. Lassen griper selv MGen, venter til pales-
tinerne er mindre enn femti meter fra posisjonen – og besvarer ilden. Tre nye geriljasoldater 
observeres ovenfor lagsstillingen, og troppssjef Petter Kjendlie beordrer rettet ildgiving: «Skyt 
dem!» er løytnantens klare ordre. Det skytes – og den palestinske beskytingen avtar. Nord-
mennene forsterker stillingen med Carl Gustav og MG. Kanongjengen går i stilling og avfyrer 
på ordre to skudd mot ett av de palestinske stillingsområdene, bare tretti meter unna. «Begge 
skuddene traff,» fastslår løytnant Kjendlie etterpå i sin rapport. «Forsterkningene fikk fotfeste 
på sydvestsiden av «Ørneredet» og kanongjengen fulgte etter. De ble gitt stillinger og hele 
tiden ble det skutt ifra flere kanter. Ilden ble besvart ifra oss, men alle skjøt kontrollert og kun 
på mål som var farlige.»79

Palestinerne setter inn et nytt støt, fra flere kanter, og Kjendlie er ikke i tvil om at angrepet er 
godt planlagt. På det nærmeste er palestinere og nordmenn bare 20–30 meter fra hverandre. 
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Fra Marjayoun ringer major Haddad. Han tilbyr seg å delta – på Norbatts side! Bataljons-
ledelsen takker nei. Nordmennene får derimot inn egne forsterkninger. Det er på tide. Fra 
Kaoukaba ser kompanisjef Thor Løset til sin forskrekkelse fem lastebiler med palestinske feda-
yeen komme. De 20–30 soldatene har bl.a. med seg rekylfrie kanoner. Samtidig er norske 
PPKer med mitraljøser underveis. Sammenstøtet er allerede alvorlig – det ser ut til å bli enda 
verre. Løset ser etter en forhandlingsutvei. Kjendlie får seks mann til og mer våpen – og går i 
posisjon. Også lenger framover. Korporal Gunnar Rogstad er en av de frivillige som har meldt 
seg for å holde Kaoukaba. Nå åler han seg framover. Kulene slår ned rundt ham – men uten å 
treffe.

POSISJONEN STORMET

Et lag palestinere stormer mot Ørnereiret – og overrumpler nordmennene. Men de gjenvinner 
raskt fatningen – og en 84 mm granat fyres av mot geriljaen. Den treffer; flere palestinere 
faller om. Andre returnerer ilden. En ny 84 mm avfyres. Treff igjen. De overlevende pale-
stinerne trekker seg tilbake. Tre av dem er nå kun femten meter fra den norske stillingen. 
Palestinerne får forsterkninger, og re-
grupperer – og skyter panservernraket-
ter mot nordmennene. Men heldigvis – de 
skyter dårlig. Skuddvekslingen fortsetter: 
FN-soldatene besvarer ild som rettes mot 
dem, men bare det. Kjendlie beordrer 
flere ganger at ilden skal holdes, men 
kampene blusser stadig opp igjen.80

Over radioen får Kjendlie så melding om 
at forhandlinger har ført til avtale om 
våpenstillstand. Ildstans beordres – etter 
flere timers sammenhengende strid. 
Løytnanten vifter prøvende med den blå 
bereten; ingen skyter. Han går fram og 
treffer fem palestinere, bare �0 meter fo-
ran egen stilling; PLO-soldatene er 
framme for å hente en av sine falne. Kjend-
lie treffer en av de lokale PLO-lederne, 
som rekker ham hånden: «Hello, how are 
you. Det var en meget god kamp.»8� 
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Norbatts krigsdagbok er knapp: «Angrepet ble avvist og ildgivningen stanset ca. DTG 09�2�8. 
Etter offisielle PLO-kommunikeer var deres tap �–EN død og 3–TRE sårede.»82 Den pale-
stinske liasonoffiseren ved UNIFIL HQ oppgir derimot PLOs offisielle tap til åtte mann.83 VG 
rapporterer om minst fem drept og flere alvorlig såret.84 Senere får ambassaden i Beirut opp-
lyst at to av fire sårede er drept.85 Løytnant Kjendlie rapporterer etter trefningen sin vurde-
ring til ca åtte døde eller sårede8� – og holder i ettertid fast på dette tallet som et sannsynlig, 
og forsiktig, anslag.87 Bataljonssjef Aabrek får derimot ingen indikasjoner fra PLO om flere 
enn én drept og én såret – som også dør av skadene.88 

Den norske styrken avfyrer 200 MG-skudd, 50 skudd fra AG3 og to med rekylfri kanon 
denne dagen. PLOs ildgivning anslås til det tidoble.89 Aabrek besøker sin sårede mann på 
feltsykehuset etter at bataljen er over. «Det var så befriende å kunne skyte igjen!» utbryter 
Kristoffer Hole til obersten.90 Å kunne ta igjen – etter det voldsomme presset; det kaldblodige 
overfallet. Den første PLO-soldat har falt i norsk ild. Hvor mange som skal falle vet ennå ingen. 
Hvor mange som til slutt falt vil aldri vites. 

Etter denne særdeles alvorlige og dramatiske episoden møtes nordmenn og palestinere for 
å avklare forholdet – og for om mulig å forhindre gjentakelser. På de første møtene er stem-
ningen, ikke overraskende, nokså opphisset. Palestinerne hevder at de åpnet ild først etter at 
de var blitt beskutt av nordmennene – og hadde fått fire sårede. Forsvarssjefens spesielle ut-
sending til Libanon, oberst Leif Schanche, er med på møtene, og skriver i en fortrolig rapport 
til general Hamre at det kan synes som angrepet på Norbatt var iscenesatt av den opposis-
jonelle del av den palestinske geriljaen, den såkalte Rejection Front – som protest mot den 
forhandlingslinje PLO og de norske styrkene hadde fått i stand. I det første møtet etter sam-
menstøtet stiller PLO med flere nye ledere, og de innleder med å beklage det inntrufne.9� 

Forholdet mellom Norbatt og PLO går seg raskt til igjen, men det skal bli flere sammenstøt. 
Flere av dem alvorlige.

Fornyet PLO-kontakt

Åpenbart uvitende om hva som utspiller seg i Sør-Libanon søndag 9. mai, sender Yassir Arafat 
samme dag sin politiske rådgiver til Hans Wilhelm Longva ved den norske ambassaden i Beirut. 
Arafat ønsket å forsikre om at PLO ikke vil legge noen hindringer i veien for den norske FN-
bataljonens virke!92 

Umiddelbart etter angrepet på Kaoukaba møter oberst Aabrek og major Løset represen-
tanter for PLO. De forsikrer at episoden ikke skal gjenta seg. Palestinerne er imidlertid fort-
satt høyst tilstedeværende rundt Kaoukaba, samt øst av Tell Quezi og ved Bourhoz-krysset  
– og situasjonen forblir spent. Beredskapen er høy.

Etter slaget i Kaoukaba roer situasjonen seg noe, og bataljonssjefen skriver i sin måned-
srapport for juni at «Bataljonen har god kontakt med PLO som forsikrer sin vennlige hold-
ning til NORBATT. Til tross for dette kommer det stadig til episoder, til dels alvorlige, fordi 
PLO ikke holder inngåtte avtaler.»93 En av disse episodene skjer 22. mai. Anholdelse av to 
uniformerte og væpnede PLO-soldater i AO utløser intens palestinsk ildgiving mot norske 
stillinger – som Norbatt besvarer med håndvåpen og 84 mm kanon. For sikkerhets skyld 
blander også Haddad-militsen seg inn, og beskyter palestinerne med artilleri!

Norsk krigshistorie Slaget om 
Kaoukaba er det første direkte angrep 

på Norbatt i Libanon. Det er og blir den 
mest dramatiske enkeltepisode på de 

tjue årene i Sør-Libanon – en av de 
alvorligste i UNIFILs historie. 

Løytnant Kjendlie avleverer en 
maskinskrevet rapport ledsaget av 

håndtegnede skisser fra hendelsen. 
Den er nøktern nok, men formidler 

også spenningen. En stabsoffiser i FO 
med teft, gjør følgende påtegning: «Ta 
kopi til FO/OPS og send den opp. Jeg 
tror de bør lese den. Ta godt vare på 

originalen. Dette blir historie!» 
Originalen er bevart.  

Episoden er norsk militærhistorie.
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Permanent spenning

Krigsdagboka til Norbatt I taler sitt tydelige språk. Provokasjoner og beskyting er dagligdags. 
Mest fra PLO, mye fra SLA, innimellom fra IDF. Mest med håndvåpen, innimellom med BK. 
Ofte med veisperringer og skjellsord. Men ennå uten alvorlige personskader. Konflikten med 
PLO består ikke bare av beskytning – oftere avvisninger i CPer og anholdelse av patruljer. 
Begge deler er det flust av. Og i august står et nytt slag. Det er enda heftigere enn i mai:

Den 22. august kommer det til kraftig skuddveksling mellom PLO og Coy Malm (Kp2) 
ved Tell Quezi – i den mest omfattende trefning i førstekontingenten. Etter at palestinerne 
først skyter med RPG–7 mot en av Norbatts PPKer, utvikler episoden seg slik at nordmen-
nene finner å måtte besvare ilden – med alle tilgjengelige våpen. Tre posisjoner er involvert, 
og opptelling av ammunisjonsforbruket – tabellen til høyre – forteller sitt om intensiteten.94 

Ildvekslingen kommer etter en kveld med stor aktivitet i PLOs stillinger. Norbatts mek-
tropp utplasserer derfor to vogner i en av de mest utsatte stillingene, 4–3. Når en av dem må 
byttes ut, blir en av de to vognene som kommer til som erstatning, beskutt med RPG–7 – fra 
omtrent �0 meters hold. «Granaten strøk rett forbi øret mitt,» forteller fungerende troppssjef, 
fenrik Egil Grindvik. «Jeg besvarte ilden øyeblikkelig med min �2,7 mm mitr, og dermed brøt 
«helvetet» løs.»95 Vogna hans blir nå beskutt fra flere kanter, og flere prosjektiler slår inn i den. 
Med dekningsild fra flere norske stillinger kan Grindvik etter hvert ta seg fram til 4–3, og 
herfra blir ilden besvart. En av de andre Norbatt-soldatene som står midt oppe i dramaet, er 
Per Bruvold. Kvelden 2�. august havner han midt oppe i striden. I henhold til prosedyre, 
kjører FN-personellet med lys, men når granater slår ned i veien like ved, slukker han lysene 
– og forflytter seg hver gang det blir mørkt, etter at virkningen fra PLOs lysgranater avtar. Og 
besvarer ilden. «Vi skjøt selvfølgelig ikke i hytt og vær, og vi åpnet ikke ild uten først å ha blitt 
beskutt. Jeg tør si,» skriver Bruvold i ettertid, «at vi ble beskutt ofte, slik at de to kassene med 
ammunisjon snart ble brukt opp.»9� «Jeg lesset en Landrover helt full med ammunisjon i 
Saqi,» forteller kaptein Ola van der Eynden, «og kjørte bort til Bombesvingen, der vi avventet 
situasjonen, før vi fant at det var like utrygt å stå der som å kjøre ned i dalen. Vi bar rundt 
ammunisjon, og det var heftig skyting.»97 PLO forsøkte på å ta over Tell Quezi denne kvelden, 
og geriljasoldatene kommer helt innpå de norske stillingene. Men, som fenrik og nesttropps-
sjef, senere sjef Vernepliktsverket, brigader Per Strømnes fastslår i ettertid: «84 millimeter 
rekylfri kanon og god skyting var en stor suksessfaktor for utfallet av trefningen!»98

Etter halvannen times ildveksling gir fungerende kompanisjef, kaptein Peder Mikkelsen, 
ordre om ikke å besvare ilden lenger; forhandlinger er på gang. PLO gir seg også. Utrolig nok 
er ingen av nordmennene skadet – unntatt én soldat som har pådratt seg hørselsskade av 
levenet. (Hørselsvern er det dårlig med; gutta brekker filteret av sigarettene og stapper det i 
ørene for å dempe støyen, men denne karen er ikke-røyker, og følgelig ikke utrustet med filter-
sigaretter!) På palestinsk side er det snakk om �2–�5 falne, foruten rundt seks sårede.99 Slutt-
rapporten fra Norbatt I er nøktern i sin omtale av trefningen, og nevner ikke med ett ord 
palestinske tap, kun at det ikke var personskader på norsk side. Ifølge Ola van der Eynden 
hadde nordmennene god kontakt med lokale informanter så vel som IDF, og fra disse hold ble 
de fortalt at PLO mistet �2–�5 mann. Selv holder han det også som usannsynlig at palestinerne 
ikke hadde tap.�00 «Vi hadde, som ved flere anledninger,» oppsummerer Grindvik, «såkalt 
englevakt.» Men det var ikke bare flaks; det handlet også om dyktighet, framholder han: 

aMMO SKUDD
12,7 mm 1700
7,62 mm MG 3500
7,62 mm AG–3  1000
84 mm spreng 9
84 mm lys 3
84 mm panser 1
Lyran 4
Lysrakett L 3A2 40

KAMPKLAR: Slag ved Kaoukaba, 
trefning ved Tell Queizi; fenrik  
Per Strømnes deltok i de heftige 
kampene i august 1978.
Foto: Privat
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«Episoden viste også hvor godt den norske soldaten fungerte, selv i direkte strid. Alle ordrer 
som ble gitt, ble fulgt til punkt og prikke!»�0�

Det forteller litt om den palestinske aktiviteten på slutten av �970-tallet, at Norbatt III 
anholder ��� infiltratører, fordelt på 22 infiltrasjonsforsøk. De kommende kontingenter, fram 
til invasjonen i �982, har alle kontakt med palestinsk gerilja: Så vel løpende møtekontakt som 
jevnlig kontakt i felten: Avskjæring og anholding av infiltratører. Og til tider: Skuddveksling. 
Alvorligst utfall av ildkontakten, etter sammenstøtene i Kaoukaba og Tell Quezi sommeren 
�978, skjer høsten �98�, i Norbatt VIII. Utfallet av skuddvekslingen mellom norske soldater 
og en patrulje fra den palestinske gruppen DFLP den 25. oktober kl. 0�54, er én drept sersjant 
og én såret menig på palestinsk side. Påfølgende natt blir to nordmenn – fenrik Terje Heisel-
dal og korporal Anders Søberg – lettere såret, når DFLP skyter med RPG–7 samt mitraljøse 
og maskingevær mot posisjonene 4–�C og 4–�F.�02 Når IDF gjennomfører et raid mot pales-
tinske stillinger i Nabathiye, svarer PLO med beskytning sørover – og 25 raketter faller ned i 
Ghanbatt og Norbatt. John Nilsen Bratli blir alvorlig skadet av splinter som slår gjennom veg-
gen i boligprefaben på lagsleir 4–2A. Det sier sitt om styrken, når splinten som til slutt treffer 
Bratli først går gjennom to prefab-vegger og ett garderobeskap – før den via den norske sol-
daten ender opp i et stereoanlegg! Bratli overlever, men får et lengre sykehusopphold i Israel, 
og deretter i Norge – og UNIFIL-tjenesten får en brå slutt.�03 

Kampene med PLO våren og sommeren �978 er de hardeste sammenstøt med noen part i 
Libanon norske soldater er involvert i. Så lenge palestinsk gerilja er i området, skjer det sta-
dige episoder. Noen av dem kunne lett gått galt. Det er særlig på veiene FN-soldatene er utsatt 
– under kontroller i CPer eller, enda verre, når de stanses av palestinske soldater. Ved flere 
anledninger tar de kjøretøy fra nordmennene: Sommeren �979 blir tre biler fra Norbatt stanset 
av tungt bevæpnet palestinsk gerilja i PLO-kontrollert område. Nordmennene blir tvunget til 
å kjøre inn på en sidevei – hele tiden med våpen rettet mot seg. Palestinerne er aggressive, og 
de har hastverk. Som en av sjåførene, Kjetil Hustvet, forteller: «Det var ikke annet å gjøre enn 
å forholde seg rolig, og se på at de kapret bilen.» Hustvet og en kollega blir også fratatt hjelm, 
våpen og annet utstyr.�04 

Natt til ��. mai er Svein Sæther, KpaA/tr�, blant dem som står overfor palestinske soldater. 
Og, som har senere erindrer, «Da vi omsider sto foran geværmunningene til PLO’s soldater, 
var vi litt hjelpeløse og nervøse. Vi hadde mange av våre egne i ryggen, men akkurat da visste 
jeg at ble det skyting hadde jeg ingen andre enn meg selv å stole på. Og når en snaut nok hadde 
sett det våpenet en hadde foran seg før, var det ekstra uhyggelig.»�05 Men slett ikke uvanlig.

(Noe mer kuriøst er en hendelse i Norbatt VII: Bataljonen samarbeider med UNICEF om 
asfaltering av veien gjennom Raschaiya og 5–22. Under arbeidet blir tre biler med til sammen 
åtti tonn asfalt tatt av PLO! Asfalten trengs bedre annet sted, mener palestinerne – som imid-
lertid returnerer de tre tomme bilene!�0�)

Særlig Norbatt I byr på tøff tjeneste. Både fordi forholdene er primitive – og fordi solda-
tene havner i regelrett strid, der de var forespeilet å skulle bevare en fred. Selv hjemreisen, 
iallfall fra Saqi til Beirut, opplevdes som spent: «Vi kjørte i kolonne til Beirut, med hjelm og 
vest – skarpladde våpen – rygg mot rygg på lastebilenes plan,» erindrer kaptein Kjell Jensen 
fra Gravdal, som var med i ener’n. «Det var utrygt, nerveslitende, og et jubelbrus uten like da 
flyet var tatt av fra flyplassen og kommet godt ut over Middelhavet.» Det var tøft, framholder 

n Sammenstøt med PLO fortsetter i 
Norbatt II og III – og i vekslende grad 

helt til palestinerne for godt blir 
fordrevet nord for AO. IDF finner det 
helt meningsløst at PLO skal kunne 

operere innenfra UNIFIL AO, men slik 
er det og slik blir det – til de selv  

setter en stopper for det gjennom 
invasjonen i 1982. n
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Jensen, «med stor psykisk belastning å bli beskutt 24 timer i døgnet.» Tilbake i Norbatt XIII, 
i en av de stille kontingentene, mener Jensen tjenesten fortsatt er tøff, fortsatt med harde be-
lastninger.�07 Som FN-soldatene skal oppleve det gjennom tjue år – og samtlige 4� kontin-
genter. For truslene opphører aldri, og våpnene stilner ikke. En dag er det PLO, neste gang 
SLA eller IDF, Amal eller Hezballah. Årvåkenheten kan ikke svekkes. En må alltid se seg til 
alle kanter.

Det skulle være en fred å bevare. Det ble en kamp for fred.

KONFLIKT MED SLA

Major Saad Haddad er bare én av mange små krigsherrer i Libanon. Men for Norbatt blir han 
ingen hvem som helst. Haddad blir bataljonens nabo, dens fremste opponent – og en farlig 
motstander. Majoren er en handlingens mann, men handlingene er ikke alltid like rasjonelle. 
Han er også Israels mann – og framfor alt: en arg motstander av palestinsk tilstedeværelse i 
Sør-Libanon. Han vil slett ikke tillate FN-styrken å komme i veien for sin kamp mot PLO – 
om det så medfører at han må ta opp kampen også med UNIFIL! At PLO holder til inne i 
UNIFIL AO etter avtale med FN, betyr intet for Haddad. Han skyter uansett hvor palesti-
nerne måtte oppholde seg; FN eller ikke FN. Dermed kommer norske soldater lett i kryssild. 
Haddad motsetter seg også sterkt at den libanesiske regjeringshæren, som han selv formelt 
tilhører!, vender tilbake til Sør-Libanon – og beskyter den. Haddad forsøker også å presse 
Norbatt fra å etablere posisjoner, bl.a. i Ett Taibe. Der må kompanistab og tr.�/ Kp� trekke seg 
ut etter konfrontasjon med falangistene, �. april �978.

Innimellom møter med Norbatt, kommuniserer major Haddad på annet vis. Ofte er han 
på telefonen til den norske bn-opsen; andre ganger kommer meldingene i form av granater – 
ofte uten forvarsel. Militslederen overbringer gjerne personlig sine varsler – og trusler. Eksem-
pelvis kl. �930, den 2�. juni: «God kveld, dette er major Haddad. Om en time skyter vi. Kom 
dere i dekning» er beskjeden på telefonen fra den andre siden av dalen. En direktelinje Nor-
batt har opprettet – og som er god å ha. Bataljonssjefens innstendige oppfordring om ikke å 
skyte tas ikke til følge. Haddads granater faller farlig nær norske stillinger, men ingen blir 
skadd.�08 Andre ganger kan falangisten være truende: «You have to stop making trouble or 
harassing the people from Cheeba that want to meet me. This is the last time I warn you!»�09 
Norbatt må ofte trekke israelerne inn i dialogen med Haddad – i erkjennelsen av at det er dem 
som har kontrollen med majoren. Det samme gjør norske myndigheter – oså på høyeste poli-
tiske nivå. I den grad det er mulig å kontrollere ham. 

  
Alvorlige episoder

I den spente situasjonen som rår mot slutten av mai, møter Norbatt SLA sammen med IDF 
både i Metulla og Marjayoun. Majoren garanterer at han ikke vil skyte mot FN-personell. 
Bare en uke senere må Norbatts avdelinger beordres i dekning og alarmberedskap iverksettes 
– etter at Haddad har varslet artilleribeskyting mot Rashaya el Foukhar. En av de mest dra-
matiske episodene med major Haddads milits i førstekontingenten finner sted i Ebel es Saqi 
2�. juli: 

Etter skyting ved kantina anholder Norbatt sju mann fra SLA. De har angrepet en av 
byens innbyggere – og avfyrt pistolskudd etter en liten gutt – uten å treffe. Etter arrestasjonen 

u  Mer om forholdet til Haddad og 
SLA; side xxx
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rykker SLA fram med to stridsvogner og tre PPKer langs veien mot 4–�. På vei tilbake til 
Marjayoun går en av PPKene på en mine. Hvilket ikke gjør karene bedre stemt. De tar fem 
norske soldater, som er på vei tilbake til Norbatt med proviant fra Kiryat Shmona, til fange. 
Idet FN-bilen stanses, kommer major Haddad selv forbi, stanser – og går bort til den norske 
proviantforvalteren, kaptein Per Johnsen. Haddad hilser høflig, Johnsen like høflig tilbake. 
Haddad forhører seg om det står bra til, og Johnsen svarer jotakk, bare bra – men hva er det 
egentlig som står på her? Bataljonen har tatt noen av mine folk, svarer Haddad. Og nå vil vi ta 
noen gisler. Dere!��0 SLA truer med å skyte dem én for én hvis ikke militssoldatene blir løslatt. 
Og dertil utslette Ebel es Saqi. Etter avhør og avfotografering blir de sju militssoldatene satt 
fri; nordmennene løslates også.��� Mens de norske gislene som holdes i Marjayoun behandles 
bra, og trakteres med 7-Up, brød og øl, blir to andre holdt i Ett Taibe truet med lemlestelse og 
snarlig død.��2 Hendelsen er dramatisk – og en av de første kidnappinger av FN-soldater fra 
SLAs side. Flere skal komme.

Ti dager senere, sent på kvelden, smatrer det i maskingeværild mot Saqi. Flere skudd slår 
ned i offisersmessa. Det er uklart hvem som skyter, om det er SLA eller andre. Kort tid etterpå 
gjenopptar SLA beskytningen av Leb Army-bataljonen som samme dag har slått leir i 
Kaoukaba. Når Norbatt ops ringer opp Haddad for å høre om det ikke snart blir slutt på sky-
tingen, svarer majoren: «Jo da, nå skal det bli slutt, for jeg har tenkt å gå og legge meg for 
natten. God natt.» Men artilleriilden fortsetter – hele natta gjennom.��3 Det er røff humor i 
krigens Libanon – ikke minst fra Haddad og hans like. Når bk-granater uten forvarsel en dag 
slår ned i sjekkposten nedenfor hovedkvarteret i Saqi, sommeren �978, hiver vakthavende 
ops-offiser seg på telefonen til Marjayoun. Hvorfor skyter De på oss, major? spørres det.  
«Jo, det var så mye mus og rotter og annet kryp der nede ved posten deres, at jeg tenkte jeg 
skulle få litt fart i krypene!» svarer major Haddad – og ønsker fortsatt god dag.��4

Kamp om Kfar Chouba

Norbatt kommer mer enn én gang i alvorlig klammeri med falangiststyrken fra Marjaoyoun. 
Særlig spent er situasjonen ved Kfar Chouba oppunder jul �978. Norbatt inntok landsbyen da 
israelerne trakk seg tilbake i mars, og oppretter i begynnelsen av desember også en OP uten-
for den, i retning grensa. Haddad truer straks med å åpne ild hvis ikke FN-posten fjernes. 
UNIFIL HQ gir etter, og Norbatt trekker seg tilbake til selve landsbyen – og forsterker sine 
stillinger der. Den �5. desember erklærer Haddad at Norbatt ikke lenger har adgang til Kfar 
Chouba, og truer med artilleribeskytning med mindre «hans» by ikke blir oppgitt. Dagen 
etter gir han melding om at ildgiving er nær forestående – og sju granater kommer i rask rek-
kefølge. En av dem slår ned bare 50 meter fra torget, hvor Kirkens Nødhjelp deler ut sement og 
sponplater. En annen slår ned bare fire meter fra en norsk stilling. Den �9. desember inntar så 
Haddad byen med stridsvogn, PPK og rundt 50 mann. Styrken kommer fra det israelsk-ok-
kuperte Golan.��5 Etter forhandlinger får Norbatt 24 timer på seg til å få en klar ordre fra 
Naqoura om hva som skal gjøres med Kfar Chouba. Rett før fristen utløper kommer ordren 
fra Naqoura: �) Kfar Chouba ligger i falangiststyrkenes enklave; 2) UNIFIL vil ikke hindre 
major Haddads styrker fra å komme inn i landsbyen; 3) IDF godtar Norbatt i Kfar Chouba, 
men deployering her kan bare skje med major Haddads samtykke.��� Norbatt går tilbake til 
sine gamle stillinger. Kfar Chouba er på Haddads hender. 

Haddads gode grunner Haddad lar 
titt og ofte granater hagle over Norbatt 
AO – og særlig Ebel es Saqi. Årsakene 

er så mange. Ifølge majoren selv kan 
disse grunnene være gode nok:

• Det er infiltratører i området
• Det er kommunister i byen

• Regjeringen har ikke gitt  
ham og soldatene lønn

• Det er problemer med vann- og 
strømforsyningen til Marjayoun

For øvrig kan beskytningen være straff 
for at infiltratører har sluppet gjennom 

nordmennenes linjer, eller for at 
Norbatt har hindret hans (og IDFs) 

styrker i å gå inn i bataljonens AO!
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Den første jul – og nyttår

Dagen etter er det vedvarende beskyting med artilleri og stridsvognkanoner fra SLA mot 
Hashbaya, Kaoukaba og Chateau de Beaufort. Fra grensa istemmer IDF med �55 mm selvdre-
vet artilleri. Men endelig er det jul i Norbatt AO – og ifølge Krigsdagboka en rolig julaften. 
Den første jul i Sør-Libanon.

Nyåret begynner med en mer kuriøs hendelse – om enn alvorlig nok: Første nyttårsdag er 
en norsk soldat ute og jogger på kystveien nord for Naqoura – med treningstøy, uten våpen. 
Fra en SLA-stilling blir han beskutt – og såret av rikosjetter i begge beina. Falangistsoldatene 
unnskylder seg med at de trodde han var palestiner. De beklager hendelsen, forbinder sol-
daten og kjører ham til feltsykehuset i Naqoura – og ber nok en gang om unnskyldning: 
Nordmennene har de ikke noe imot, de er «very good peoples» forsikrer falangistene.��7 Men 
åpenbart ikke bedre enn at Haddad iverksetter meget sterk beskytning av Norbatt AO før 
måneden er omme. (Men under marsjmerkeprøven til Norbatt II viser SLA igjen seg fra sin 
andre side – og deler ut appelsiner til deltakerne!)

Episoden med den norske korporalen som blir skutt under nyttårstrimmen ved Naqoura 
tas for øvrig inn i en rapport til FNs generalsekretær forut for Sikkerhetsrådets drøfting av 
mandatfornying – som ett av flere eksempler på at situasjonen for UNIFIL er blitt svært van-
skelig.��8 Nordmennene i Naqoura får også møte Haddads nykker – og vrede. Enten gjennom 
direkte militært angrep på leiren, eller demonstrasjoner utenfor. Både her og lenger øst hind-
rer SLA ofte trafikken; både på bakken og i lufta. Også dette skaper problemer – og uro. I en 
rapport hjem til FO i oktober �978 peker Norco, oberst Martin Vadset, på disse problemene, 
og framholder: «Det er liten tvil om at DFF står bak dette.»��9 

Sammenstøtene med SLA er mange. I juli �980 trenger IDF og SLA seg inn i Norbatt AO 
ved Blat, og etablerer en posisjon der. Når bataljonssjefen, oberst Ole Rønning, kommer til 
stedet for å forhandle med major Haddad og en israelsk liasonoffiser, blir han fysisk angrepet 
av SLA-soldater. Etter først å ha skjelt ut bn-sjefen, forsøker en SLA-soldat å ta Rønnings pistol. 
Obersten gir mannen et slag over armen – og får umiddelbart selv et kraftig slag over nakken! 
Et SLA-medlem forlanger «klar bane» for å skyte Rønning, men blir stagget av Haddad selv 
og den israelske obersten.�20 Den �7. november er det ny konfrontasjon mellom SLA og Nor-
batt. En landrover med tre soldater fra Pi-troppen, på vei fra Ebel es Saqi til OP 4–4, blir 
stanset av tre væpnede SLA-soldater. Nordmennene får rettet pistol mot hodet – og tvinges til 
å gi fra seg våpen, vester, hjelmer og radio. Kjøretøyet tas også fra dem, og falangistene for-
svinner mot Enklaven.�2� 

Statsråd i bakhold

Det er ikke første gang Rønning er i klammeri med Haddad – eller omvendt. Den 4. mars �980 
finner en av majorens alvorligste maktdemonstrasjoner overfor Norbatt sted – sågar i nærvær 
av norske politikere! Forsvarsminister Thorvald Stoltenberg med følge, deriblant tre stortings-
representanter, er på vei til Ebel es Saqi fra Ett Taibe i en kolonne på seks kjøretøyer. I SLAs 
posisjon H–5 blir gruppen stanset. Haddads menn er selvsagt kjent med hvem som er under-
veis, men de forlanger å få se ID-kort. Det er helt uvanlig ved slike prominente besøk. Norbatts 
MP-soldater går i stilling. Fra sin Sherman og sine PKKer retter SLA mitraljøser mot den 
norske forsvarsminister. Først etter en meget ubehagelig halvtime kan nordmennene fortsette.�22 

MEKJUL: Mektroppen lagde 
juledekorasjon på sitt vis. «God Jul 
fra PPK» står det på den ene M–113 
som troppen satte i korsformasjon, 
den første jula i Libanon, 1978.
Foto: Norbatt
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Da har bataljonssjefen ordnet opp. Ikke helt etter boka – mer etter hodet. Med den mest effek-
tive metoden: direkte kontakt – med Haddad. Og med israelerne! «Jeg visste det kom til å bli 
problemer,» forteller Rønning, og viser til at Stoltenberg forut for besøket hadde gjort klart at 
han som norsk statsråd verken ville eller kunne møte Haddad. På dette nivået er det den liba-
nesiske og israelske regjering som er kontakten; Haddad er en ikke-person. Dette er et sårt 
punkt for Haddad, og blir heller ikke denne gang tatt godt imot i Marjayoun. Majoren viser 
like godt sin misnøye med å bombe Tibnine. Og ved å stanse hele følget i H–5. 

Allerede når oberst Rønning kjører til helipaden i Ett Taibe, for å hente det norske følget, 
merker han at noe er i gjære. Det er uvanlig mye folk samlet, og sivile israelske etterretnings-
folk forsøker å sperre veien for bataljonssjefen. Men det skal mer til enn noen israelske agenter 
til for å hindre Ole Rønning – «Ole kanon». Han lar seg ikke stanse, ikke denne gangen heller. 
«Når vi kommer til H–5, ser jeg at posisjonen er forsterket. Stridsvognene er betjent, med 
rekrutter, og jeg ser en israelsk løytnant i sivil. Vi blir stanset. Så står jeg der med en for-
svarsminister og tre stortingsrepresentanter, mens mine soldater tar ladegrep.» Rønning tar 
selv grep. Han vet at i SLA-vaktbua er det direkte telefonforbindelse til Haddad, og han løper 
rett bort til den, ringer opp – og treffer majoren. «Hva skal dette bety?» forlanger Rønning å 
vite. Haddad bedyrer at han ingenting vet. Rønning tror ham. Episoden er ikke iscenesatt av 
SLA. «Det var Israel,» fastslår Rønning – som raskt fikk brakt også det på det rene. «Jeg så en 
Haddad-soldat med radio, som jeg løp rett bort til. Jeg kalte opp, og forklarte hvem jeg var.» 
Norbatt-sjefen er kommet på IDFs nett, og forlanger å få snakke med den israelske offiseren 
som trekker i de fleste trådene i Sør-Libanon, oberstløytnant Yoram Hamizrachi. «Yoram,  
jeg vet du lytter,» sier Rønning. Obersten gjør det klart at hvis ikke dette øyeblikkelig ordnes 
opp i, så vil han sørge for at saken blir rapportert til høyeste hold – og bli internasjonalt kjent. 
«Det går ikke mer enn et par minutter, så blir den israelske offiseren i H–5 kalt bort til radioen. 
Deretter er sperringen borte på et minutt.»�23 IDF har avslørt seg selv. 

Provokasjoner ved Blat

Torsdag �8. juli �980 deler major Egil Hagen ut UNIFIL-medaljen til sine menn i KpC, på 
5–�7. Kl. 2�05 er han på vei tilbake til kp-opsen i Blat. I Blat-krysset ser Hagen lysene fra et 
kjøretøy som beveger seg fra Enklaven i retning Norbatts Blat-teig. Kompanisjefen varsler 
opsen i Saqi om at der er infiltrasjon på gang. Så stiller han, i tråd med rutinen, jeepen sin på 
tvers av veien, og går ut av bilen for fysisk å markere at inntrengeren skal stanse. Nå tenner 
flere kjøretøy, som har kjørt med slukte lykter, frontlysene – og Hagen ser at det han trodde 
var ett kjøretøy, i virkeligheten er to stridsvogner, seks PPKer, to lastebiler, seks jeeper og én 
hjullaster! SLA er på marsj. Bataljonssjefen, oberst Rønning, og S–3, major Jan Jansen, rykker 
ut. Når de kommer fram er hjullasteren allerede i gang med å grave en panserstilling. Når 
Rønning og Jansen bruker jeepen for å hindre utgravingen, blir nordmennene omringet av 
20–30 SLA-soldater, som tar bilnøklene fra dem, ringer inn jeepen med piggtråd og gir klar 
beskjed om at de om nødvendig vil grave den ned for å få stillingen klar! Nå er Norbatts 
utrykningsstyrke underveis, og stiller seg front–mot–front mot SLA. Fortsatt, med fire PPKer, 
er nordmennene klart underlegne – og kan ikke hindre de truende militssoldatene i å ferdig-
stille stillingen. Den er prefabrikert, løftes på plass fra lastebilene, og settes sammen til posi-
sjonen senere kjent som H–7.�24 

Yoram Hamizrachi Haddad er SLAs 
øverskommanderende – men det er 
allment antatt at det er en israelsk 

oberstløytnant som har kommandoen.

I en rapport fra den  norske Beirut-
ambassade fra juni 1979, gradert 

“strengt fortrolig”, framstilles denne 
arabisktalende IDF-offiseren,  

også kjent som Abu  Jaafar, som den 
sterke mann bak major Haddad.

Og mens Hamizrachi opptrer som IDFs 
liaisonoffiser overfor SLA, opererer 

hans kone som korrespondent for 
Jerusalem Post i Metulla.125 
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Noen dager senere forsøker Haddads menn å isolere Blat-teigen – og dermed en del av 
KpC – fra resten av bataljonen. Situasjonen er en stund svært dramatisk, og både bn-sjef 
Rønning og kp-sjef Hagen blir utsatt for alvorlige trusler der de står i nattemørket og forhand-
ler med – igjen – en overmektig SLA-styrke. Hvor alvorlig situasjonen virkelig er, beretter 
Blue Beret, viser det faktum at major Haddad personlig må gå imellom for å forhindre at hans 
menn skal slå ned bataljonssjefen og hans to menn!�2�

KONFRONTASJON MED IDF

IDF lurer alltid i kulissene. Under overlappingsperioden i april �978, når nordmennene tar 
over de israelske posisjonene i sitt kommende AO, er forholdet til IDF i all vesentlighet kor-
rekt – selv om israelerne ikke unnslår seg fra å skyte fem byger automatisk ild mot lagsleiren 
ved 4–5, den 9. april. Personell blir ikke skadd, men teltet får fire hull. For øvrig er israelerne 
hjelpsomme; de er jo godt kjent her – og gir de norske nykommerne gode råd om alt fra ter-
reng og klima til «terroristene», deres bevæpning og tilholdssteder. 

IDF trekker i trådene

Gradvis går det også opp for Norbatt at IDF nok har trukket seg tilbake, men slett ikke ut av 
Sør-Libanon. Ikke bare har de overdratt Enklaven til SLA – de trekker også i mange tråder. En 
av disse er Haddad og SLA. Falangistene skaper praktiske problemer for Norbatt på bakken, 
ved å uten forvarsel og synlig fornuft å stenge veier. IDF skaper tilsvarende praktiske prob-
lemer knyttet til passering av grensen ved Metulla – med en rekke byråkratiske bestemmelser 
som vilkårlig endres. UNIFILs avhengighet av forsyninger fra Israel gjør ikke situasjonen 
lettere, og allerede i kontingent én ser man seg om etter alternative leveranser fra Libanon.  
I månedsrapporten for august �978 er bataljonssjef Aabrek lite nådig i omtalen av israelernes 
oppførsel: «IDF [har] i den foreliggende situasjon ikke vist vilje til å lette bataljonens vanske-
lige situasjon. Istedenfor har de demonstrert en uforståelig vrangvilje.»�27 Norske soldater blir 
beskutt også sørfra. Den 28. juni blir en patrulje på fire mann, som avpatruljerer veien mel-
lom Kfar Chouba og grensa, tatt under direkte ild fra IDF. Etter at patruljeføreren er anropt på 
hebraisk og har svart på fransk at det er en norsk FN-patrulje, høres ladegrep, og et skudd 
treffer halvmeteren fra nordmannen. Etter å ha trukket seg tilbake, blir patruljen på ny be-
skutt, til sammen om lag 200–250 skudd, fra håndvåpen, maskingevær og mitraljøse – rettet 
direkte mot patruljen. Fra Norbatt ops er det ingen tvil: gruppen som skjøt, tilhører IDF.�28

Nærkontakt med nordmenn 

Israelerne skaper også problemer for den norske helikoptervingen. UNIFIL er avhengig av 
klarering fra Israel før flygninger kan iverksettes – og slike kan treneres. Svært alvorlig er en 
episode bare få uker etter at det norske helikopteret styrter og fire nordmenn blir drept, i 
februar �979. Et annet helikopter og et annet crew er en hårsbredd fra den samme skjebne: 
Under en rutineflyving til Beirut den �2. mars snittes maskinen av to israelske jagerfly som er 
på bombetokt over Tyr. De to flyene kommer plutselig inn mot helikopteret i 90 graders vin-
kel, og det ene passerer rett under, det andre like bak halerotoren – med mindre enn 50 meters 
klaring. Episoden anses som svært graverende, og generalsekretær Kurt Waldheim leverer en 
protest til Israels FN-ambassadør.�29 
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I juli �979 oppstår en potensiell farlig situasjon mellom Norbatts 4–� Hotell og IDFs po-
sisjon 3 – inne på fjellet øst av Chebaa. Den norske posisjonen er bemannet med tre mann. 
Tidlig en morgen melder de til 4–� at en gruppe på �2 israelere – eller Haddad-folk – har 
trengt seg inn i Norbatt AO. Sju mann fra 4–� rykker ut for å hjelpe de tre på Hotell med å 
avskjære inntrengerne. Det viser seg å være IDF-personell, og situasjonen vurderes som svært 
alvorlig. Så vel kompanisjef som bataljonssjef blir varslet. Kai Ove Bjørkelund er sanitets-
mann under aksjonen, og forteller: «Da vi nærmet oss 4–� Hotell hørte vi noen varselskudd, 
og alle gikk i stilling, og krøp mot israelerne. Vi lå faktisk og siktet på hverandre på �0 meters 
avstand. Etter en times tid henvendte lt. Kvam seg til sjefen for israelerne, og de to, med hver 
sine radiobærere, gikk frem for å snakke sammen. Vi andre lå fortsatt og siktet på hverandre. 
Enden på det hele ble at israelerne trakk seg ut av vårt område, og det var umulig for oss å 
utføre ordren om å avvæpne dem, og bringe dem til Hebbariye for avhør.»�30 Akkurat dét var 
kanskje like greit, internasjonalt diplomati tatt i betraktning!

Norbatt og IDF skal støte sammen flere ganger i løpet av de tjue årene, også fysisk – og 
framfor alt etter invasjonen og okkupasjonen i �982. Langt den alvorligste enkeltepisoden der 
IDF i det minste synes å spille en rolle, skjer i april �979. Da blir den norske soldaten Jarle 
Warberg drept av et granatnedslag i Ebel es Saqi. Kort tid etter blir det kjent at to amerikanske 
offiserer har påvist at Israel har brukt amerikanskproduserte splintgranater i Sør-Libanon. 
Videre at en stor del av de flere hundre granatene som haglet over UNIFIL i slutten av april 
�979 ikke kom fra PLO, som Israel hevdet, ei heller fra Haddads milits – men fra Israel. Under-
søkelsene av granatnedslaget som krevde Warbergs liv, peker mot en israelsk artilleristilling i 
Galilea. På bare to dager faller over hundre granater bare i det norske området, over tre hun-
dre i den irske bataljonen. Hele ��� granater som faller ned i FN-styrkens område har nedslag 
20 meter eller nærmere en bemannet stilling! Mange av dem er fra �55 mm artilleri – som 
bare IDF kan ha skutt.�3� 

Norbatt blir flere ganger, og på flere måter, indirekte involvert i IDFs jakt på palestinsk 
gerilja. I Norbatt III tar IDF seg gjentatte ganger inn i AO, og under en aksjon 8. juli �979 blir 
tre palestinere drept ca. �50 meter inne i bataljonens ansvarsområde. I alt 4� IDF- og åtte 
SLA-soldater forfølger dem inn i UNIFIL-sonen. IDF forsøker å fortsette inn i AO, og den 
norske utrykningsstyrken avfyrer varselskudd. Det kommer til skuddveksling mellom nord-
menn og israelere – og det blir hevdet at et par IDF-soldater blir såret – før avtale inngås og 
inntrengerne trekker seg ut. Det er ikke eneste gang nordmennene må skyte varselskudd mot 
israelerne. IDF advarer gjentagne ganger Norbatt mot å åpne ild, men bn-sjef zacharias Backer 
er ikke villig til å bøye av, og israelerne skjønner etter hvert at det er forbundet med risiko for 
tap å ta seg inn i det norske området. I løpet av kontingenten blir det registrert i alt åtte IDF/
SLA-inntrengninger i Norbatt AO. Samtidig telles ca. 3200 granater og raketter skutt over 
Norbatt AO – mellom IDF/SLA og PLO i forholdet 3:�. I selve AO slår 327 granater ned; bare 
en av disse blir med sikkerhet fastslått å stamme fra PLO. 

«Det er vanskelig å unngå å trekke den konklusjon,» skriver bataljonssjef Backer i sin slutt-
rapport, «at i alle fall en del var direkte rettet mot norske stillinger.»�32 Israelsk ild mot norske 
soldater. Det skal gjenta seg – med tragisk utfall.
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SAMMENSTØT MED LNM

Som om det ikke er nok med å håndtere PLO, SLA og IDF, har Norbatt innimellom også med 
Lebanese National Movement (LNM) å gjøre. LNM er en gruppering av venstreorienterte par-
tier, som opererer i nært samarbeid med PLO. Når Norbatt etablerer kontakt med partene, 
inkluderer det LNM, og det avholdes regelmessige møter, slik det gjøres også med PLO – og 
til dels SLA. Men – som i forhold til PLO – er det også tidvise sammenstøt!

Torsdag �9. juni �980 er en stille aften i Blat. Bare tre–fire offiserer er igjen i Ghanbatts 
befalsmesse. Ti minutter før midnatt rystes den lille landsbyen av en voldsom eksplosjon: En 
RPG–7-granat slår uten forvarsel ned i hustaket. Så kommer heftig skyting fra AK–47 – og 
kulene slår ned rundt og i det allerede bombarderte huset. Samtidig åpnes ild mot veien mel-
lom 5–8 og 5–8A, hvor to ghanesiske soldater får kastet seg i sikkerhet. LNM-gruppen trek-
ker nordover, støter på 5–�3 – og åpner ild. 5–�3 besvarer ilden. Når inntrengerne kommer 
enda lenger nord, blir de beskutt av 5–�7B, mens en PPK scrambles på 5–�7A. Fra Marjayoun 
ringer major Haddad Norbatt og spør hva som foregår; trenger nordmennene hjelp? Svaret er 
et klart nei – fulgt av en advarsel mot å trenge seg inn i AO. KpC vil skyte mot alt som ikke er 
egne styrker og posisjoner, får han melding om. SLA åpner like fullt heftig ild med �2.7 mitr 
mot Litani-dalen. Samtidig skyter Haddad bk-granater inn i AO; et førtitalls detonerer i KpCs 
område – seks nedslag bare tretti meter fra den norske PPKen. En avskjæringspatrulje fra 
KpC må trekke seg tilbake når bk-granatene slår ned overalt rundt dem. Når ildgivingen fra 
SLA avtar, tar Norbatt en infiltratør til fange. Med seg har han to RPG–7 og avfyringsrør. Det 
ene er påmontert granat, det andre tomt – og trolig avfyrt mot Blat. Senere oppdager en an-
nen Norbatt-patrulje flere såkalte armed elements (AE). Når patruljefører roper varslings-
ordren og ber dem overgi seg, får han en AK 47-salve til svar. Kulene slår ned i bakken ved 
siden av ham. Disse inntrengerne forsvinner, men den tilfangetatte forteller at de tilhører 
LNM – og at de hadde fått beskjed om at det lå israelske offiserer i huset de skjøt på! Senere 
opplyses det, bl.a. fra PLO-kilder, at en av LNM-soldatene ble drept i skuddvekslingen, og en 
annen såret.�33 

Nøyaktig en måned senere smeller det på ny i Blat. Men nå er det SLA som er ute – og 
presser KpC. Ghanbatt forsterker i denne tida det nyopprettede KpC med en bk-gruppe, og 
både ghanesere og nordmenn er utplassert i landsbyen.

1982: Israel invaderer – og overkjører

Den 6. juni 1982 får Norbatt uanmeldt besøk. IDFs liaisonoffiser bringer 
beskjed om at Israel vil invadere Libanon – og gå tvers gjennom Norbatt 
AO. Om en halvtime! Straks har Norbatt en israelsk divisjon, og vel så 
det, i fanget. På vei nordover – for å drive palestinerne ut av SørLibanon. 
For å engasjere syrerne i kamp.

Norbatt registrerer selvsagt den dramatiske opptrappingen av den israelsk-palestinske kon-
flikten – i Libanon – i begynnelsen av juni. Mye av beskytningen skjer tross alt rett over hodet 
på nordmennene. Mellom 4. juni kl. �800 og �. juni kl. �030 opplever Norbatt en intens ild-

u  Mer om den israelske invasjonen; 
side xxx



Jarle H. Warberg drept

En dyster aprilkveld i 1979 lander en av Norges Herculesmaskiner på Gardermoen. 

Intet uvanlig i dét. Mer spesielt er det at to generaler, en oberst og to militæratta

cheer venter, og at en æresvakt fra skolekompaniet på Sessvollmoen er oppstilt.

Om bord i flyet er en kiste. I den ligger Norges første soldat som har falt i strid siden den annen 
verdenskrig. Norge har stått i UNIFIL nokså nøyaktig ett år.

DREPT AV GRANAT

Jarle Haavard Warberg ble bare 2� år gammel, og har bare fått med seg et par ukers FN-
tjeneste når han blir drept av en granat øverst i Ebel es Saqi. Det er den femte og siste bk-
granaten som faller over landsbyen denne onsdagen, �8. april, som tar Warbergs liv. Unggutten 
faller idet han løper mot forlegningen for å hente hjelm og beskyttelsesvest. Han blir drept 
momentant. En annen nordmann, 22-årige Jan Sverre Aasbøe, blir såret og må løpe mellom 
granatnedslagene – med avrevet hånd og splint i venstre side – mot sykestua. Der er det tomt; 
personellet er i gaupe. «Da segnet jeg om i gangen og tenkte at alt var slutt,» sier han ti år senere 
til Forsvarets Forum.�34 Men noen har hørt Asbøe, og redder ham – og hånda. Det siste står 
legene ved Normedcoy for. Jarle Warberg kan derimot ingen redde.

Om lag hundre granater slår ned i Norbatt AO denne dagen – samme dag som major Haddad 
sender en erklæring til UNIFILs fungerende FC, Martin Vadset, om at han har utropt Sør-
Libanon til en selvstendig stat, med navnet Det frie Libanon. Og seg selv som president. 

Men granaten som tar Warbergs liv er neppe skutt av Haddads menn, ei heller av palestinsk 
gerilja, slik Israel vil ha det til. Både SLA og PLO avviser kontant å ha noe med beskytingen å 
gjøre. «Det var ikke mitt artilleri,» hevder Haddad overfor HQ i Naqoura, og avviser at hans 
menn overhodet skjøt mot Ebel es Saqi.�35 Mistanken rettes mot Israel. Norbatt-ledelsen ana-
lyserer nedslagene, og konkluderer med at artillerigranaten (�55 mm) er skutt derfra.

Store deler av Sør-Libanon legges under ild denne onsdagen; også UNIFIL HQ blir beskutt – 
med store skader – og en SLA-soldat blir drept i skuddvekslingen. Tidligere på dagen er en 
mann oppdaget idet han forsøker å feste noe – etter alt å dømme en bombe – under et av de 
norske helikoptrene i Naqoura, men blir jaget på flukt. Mistanken rettes mot SLA; Haddad har 
tidligere gjort det klart at han vil skyte ned ethvert norsk helikopter som passerer over hans 
område. Han gir likevel dispensasjon for å medevace Aasbøe.�3� Før det har han uttalt at SLA 
ikke kan garantere at det ikke vil bli skutt på helikopteret som skal bringe den norske soldaten 
til feltsykehuset i Naqoura.�37 

To amerikanske FN-observatører undersøker granatnedslag i Dirdghaya, skutt mot den liba-
nesiske regjeringshæren. De konkluderer med at det er granater Israel har fått fra USA, skutt 
fra Israel – og brukt i strid med USAs forutsetninger for våpenhjelpen. Men Israel benekter 
bestemt at IDF har beskutt UNIFIL. Det er PLOs verk, slår israelerne fast.�38
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 DYPT INNTRYKK
Jarle Warberg vervet seg til FN-tjeneste sammen med sin �8 år eldre bror Sigurd og deres felles 
kamerat Stig Hansen. Alle tre kommer fra den lille bygda Evenskjær i Sør-Troms og bor bare 
tre kilometer fra hverandre. Før Jarle Warberg blir drept, er Stig Hansen skutt og såret, og 
befinner seg fortsatt på sykehus når kameraten mister livet.�38 Sigurd Warberg følger sin bror 
på reisen hjem; til Gardermoen og videre – på den siste reise til Evenes og Evenskjær. Før han 
på ny vender tilbake til Libanon i fredens tjeneste. Major Gunnar Olsen, Norbatts S–�, følger 
også båren hjem. Noen år senere skal Olsen selv bli drept på oppdrag – for en humanitær orga-
nisasjon i Afrika.

Drapet på Jarle Warberg gjør dypt inntrykk i den norske bataljonen, og det er forbitrelse over 
at den ikke er satt opp med tyngre våpen. Med sine Carl Gustav, med rekkevidde på bare 7–
800 meter, kan ikke nordmennene gjengjelde den farlige artilleribeskytningen de stadig ut-
settes for. Drapet gjør også inntrykk på sivilbefolkningen i Ebel es Saqi. Allerede fredagen et-
ter blir Jarle Haavard Warberg hedret med en minnegudstjeneste – og med en gate oppkalt 
etter seg: Jarlegaten. Senere blir en minneplakett skrudd fast i muren ved stedet der han falt. 
Ebel es Saqis innbyggere går i prosesjon med røkelseskar, blomsterkranser og bønnebøker fra 
kirka til stedet der unggutten ble drept. Kristne, muslimer og drusere går sammen, og tar et 
siste farvel med den norske soldaten. Hyller ham som en av sine egne. Selv major Saad Haddad 
synes berørt. Han kondolerer bataljonssjef zacharias Backer – og garanterer at den kristne 
militsen ikke vil foreta noen beskyting mens minnehøytideligheten pågår!�30 

STERKT PRESS

I Norge uttrykker statsminister Odvar Nordli sin dype deltakelse overfor de pårørende, og ser 
med uro på utviklingen. I Oslo oppretter regjeringen en beredskapsgruppe for å følge utvik-
lingen i Sør-Libanon. I New York møtes de troppebidragsytende land til krisemøte. Nok en 
gang er det kritisk i AO. Men FN-styrken blir værende – og norske avdelinger stående.

«Det kom som et sjokk på folk hjemme at vi plutselig hadde drepte og sårede i direkte krig-
shandlinger,» forteller oberst Backer i ettertid. «Det var pressen som berget engasjementet vårt 
den gangen,» mener han; ikke ledelsen i FO og FD. «Ledelsen viste egentlig ingen ledelse, og 
var nærmest fornærmet på oss. Den hadde ikke tatt inn over seg [at det var fare for tap], selv 
om jeg – da jeg kom tilbake fra rekognosering i februar – fortalte alle oppover at det er bare et 
tidsspørsmål før det ryker folk.» «Det som endret det hele, det var at plutselig fikk vi alle de 
store avisene i hodet – på tre dager hadde vi Dagbladet og Smilden, og hele gjengen, der. De 
gikk rundt og snakket med gutta – de stolte jo ikke så mye på sjefen, da – og gutta fortalte dem 
at ”nei, her må vi være, her har vi en jobb, vi er da ikke engstelige, dette må vi jo regne med”. 
Så pressen berget engasjementet vårt.»�4� 

Flere norske soldater blir nær truffet av granatnedslag denne dagen; flere er forbannet fordi de 
ikke er oppsatt med tyngre våpen. På spørsmål fra VG svarer fungerende FC, oberst Vadset: 
«Jeg er helt imot det. Våpen er det allerede nok av i Libanon. Vi er ikke her for å føre krig.»�42 
UNIFIL fører ikke krig. Noen fører derimot krig mot UNIFIL.
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utveksling, med artilleri, bk og raketter. Rundt 800 granater passerer over bataljonen; åtte 
nedslag registreres i AO. Nordmennene er også vitne til omfattende israelsk flybombing like 
vest av eget AO, herunder Beaufort-festningen. Snart skal kampene komme mye nærmere.

KRIGSERKLÆRINGEN

Det er søndag. Klokka er kvart over ti på formiddagen, den �. juni når IDFs liaisonoffiser fra 
Metulla melder seg i 4–2B CP. Major Kamai har med seg et brev til bataljonssjefen, oberst Rolf 
Stein. Det er fra sjefsliaisonoffiseren ved IDFs Nordkommando, oberstløytnant Alexander 
Schneider. Han meddeler at IDF vil gjennomføre et angrep gjennom FN-sonen. Og gjør det 
klart at IDF ikke forventer motstand fra FN-styrkene! Norbatt informerer straks UNIFIL 
HQ, og får ordre om å iverksette Rubicon. Det betyr kun passiv motstand; våpen skal bare 
brukes i selvforsvar. 

Rubicon iverksettes straks. Samtlige innfartsveier fra sør sperres med kråkeføtter og pigg-
tråd. I Chebaa blir veien gjennom byen blokkert med FN-kjøretøy. På veien mellom 4–2B CP 
og 5–22 CP blir det klargjort for sprengning. Det blir imidlertid stanset av UNIFIL HQ – det 
blir åpenbart ansett som for provoserende. Dermed er det er ikke stort Norbatt kan stille opp 
med – mens man venter på at IDF skal rulle inn over grensa. Tvers gjennom AO.

Norbatt IX har vært i Libanon i bare to uker. Den er fersk, uprøvd. Men bataljonen har 
rukket å øve på gaupe-beredskap, og har lagt opp forsyninger i dekningsrommene. Begge 
deler kommer godt med. Bataljonen får sin ilddåp – den tøffeste start på noen kontingent 
siden ener’n. �59 fredsvoktere havner midt oppe i en dramatisk krig.

INVASJONEN

Klokka er blitt ��00. Det er midt i kirketida. IDF krysser blueline, går inn i Norbatt AO. På 
4–5 må bn-presten, major Helge Utaker, pent finne seg i å avbryte andakten. Gaupe forberedes. 
Ved 4–7B rydder en israelsk bulldoser hindrene, men en stridsvogn kjører seg fast. 4–2B settes 
ut av spill; øyeblikkelig blir en ny sjekkpost etablert. 

Den mektige israelske krigsmaskinen dundrer gjennom Norbatt AO langs flere akser:
4–2B CP, 5–22 CP
4–9A CP, 4–8 CP, Abou Qamma, 5–22 CP
4–7B CP, Chebaa, Hashbaya
Nøyaktig ett døgn senere, kl. 1100 mandag 7. juni, angriper IDF langs en fjerde akse:
Kfar Chouba, 4–�3 CP og Rashaya el Foukhar, 5–22 CP
Da har Norbatt allerede mistet en mann i invasjonen. Kl. �445, �. juni �982, blir Erling 

Robert Ekrheim fra Stavanger drept på stedet, ved 4–� OP – øverst i Ebel es Saqi. Splinter fra 
et granatnedslag tar livet til 22-åringen. 

Norbatts sperringer er intet hinder for tungt israelsk panser. Nordmennene kan lite annet 
gjøre enn å registrere hva som skjer, og telle det som kjører gjennom FN-området. Mellom  
�. og ��. juni passerer �32 stridsvogner, 89� PPK/SPVer, �30 selvdrevne artilleriskyts, 30 selv-
drevne bombekastere og en rakettkasterbataljon gjennom Norbatt AO. Tilsvarende to til tre 
mekaniserte divisjoner! I samme periode avfyrer IDF ca. 4000 granater fra artilleri og bk – 
bare fra stillinger inne i Norbatt AO. I flere dager er også to artilleribrigader og to stridsvogn-
bataljoner utgruppert her. Gjentatte protester har ingen virkning. Mellom 4. og 9. juni rappor-
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terer Norbatt �72 nedslag av artilleri, bk og raketter i eget AO; mest rammet er Ebel es Saqi. 
Bare �. juni registrerer Norbatt 59 artillerinedslag i eget AO; de fleste ved Falkehøyden. Det er 
ett av disse nedslagene som tar livet av Ekrheim. 4–9 CP blir beskutt med �2,7 mm mitr fra 
passerende PPK – med nedslag bare fem meter fra posten. På ett tidspunkt, den 8. juni, er i alt 
to artilleribrigader og to stridsvognbataljoner utgruppert innen Norbatt AO.�43 

PLO får derimot respekt for de framrykkende IDF-avdelingene. I en aksjon mot «Reiret» 
unnslipper sju-åtte palestinske soldater; fire blir tatt til fange. Leb Army-styrken som står 
under operativ kontroll av Norbatt, tas til fange når den forsøkte å trekke nordover. Samtlige 
løslates senere. Leb Army-personell igjen i KpAs område oppgis å være på permisjon, og ut-
styret ivaretas av KpB.

UNIFIL er overkjørt av IDF. Israel har på ny okkupert Sør-Libanon – og PLO og LNM er 
drevet ut av FN-sonen. En ny – og ganske annerledes hverdag – starter for Norbatt og UNIFIL. 
Den skal i praksis vare til våren 2000, når Israel omsider trekker seg helt ut av Sør-Libanon. 
Mye skal skje før den tid – bl.a. en intens libanesisk motstandskamp som også UNIFIL skal få 
nær føling med.

I mellomtiden forsøker Saad Haddad å utnytte situasjonen. Nå har han fått sine israelske 
allierte på plass i Sør-Libanon, på en helt annen måte enn før okkupasjonen – og majoren 
benytter anledningen til å øve press på Norbatt. Og på lokalbefolkningen i Norbatt AO. Had-
dad ønsker at nordmennene snarest skal forlate AO – så han selv kan ta kontrollen. Særlig 
ivrig er han etter å få kontroll over Ebel es Saqi. Motstanden han møter der – sågar blant sine 
kristne trosfeller – synes å være en torn i øyet. Saqi-innbyggerne mottar stadig trusler om hva 
som vil skje om ikke majorens krav blir innfridd. Han vil da hindre at sivilbefolkningen kom-
mer seg ut av byen – og han vil iverksette kidnapping, sprengning av hus, beskytning, etc. 
Men sivilbefolkningen i Norbatt AO slipper rimelig unna invasjonen. Ingen blir drept eller 
alvorlig såret, og med få unntak forble de i AO. Rundt fire tusen flyktninger kommer sågar 
nordfra og til Sør-Libanon – til Norbatt AO.�44 Det er kanskje, tross alt, tryggere i UNIFIL-
området enn utenfor. 

HVERDAGEN

Mye er snudd opp ned etter invasjonen. FN beslutter at UNIFIL skal bli stående i Libanon, og 
Regjeringen vedtar at Norge skal bli værende i UNIFIL. Israel aksepterer offisielt tilste-
deværelsen, mens major Saad Haddad fortsatt ikke finner grunn til å legge skjul på at han 
ønsker Norbatt vekk. I over fire år har han måttet holde ut med nordmennene; nå øyner han 
muligheter for å bli kvitt dem. Som før er han særlig opptatt av å få kontroll over Ebel es Saqi. 
Derfor forsterker han presset på sivilbefolkningen – bl.a. ved å hindre folk i å forlate lands-
byen, og dermed: at de ikke får tatt varer verken ut eller inn. Majoren truer med å kidnappe 
folk og sprenge hus, og tillyser en demonstrasjon mot Norbatt. Når kampanjen hans etter 
hvert avsluttes, er det trolig grunnet sterkt politisk press fra Norge overfor Israel – som igjen 
stanser Haddad. Også Norbatt, Norco og UNIFIL-ledelsen er aktive, og avholder en rekke 
møter med IDF. En liasonoffiser fra IDF er forlagt i Ebel es Saqi etter invasjonen.

Etter at invasjonsstyrkens manøver- og ildstøtteavdelinger har passert Norbatt AO, stabili-
serer situasjonen seg, og bataljonen gjenopptar normal CP- og OP-tjeneste. Ordren fra UNIFIL 
Ops er at alt IDF-personell skal passere uhindret. Statusen til SLA er imidlertid ikke endret; 

Forvarsel i Beirut Dagene før inva-
sjonen øker spenningen. Også i Beirut 
ser norske FN-soldater uværsskyene  
– og de israelske jagerflyene.

Fredag 4. juni er de norske movcon-
soldatene i Beirut invitert til lunsj av  
en forretningsmann mange skal dra 
innom – og sjelden gå tomhendt fra: 
Mr. Kayal. Under samtalen drøftes 
attentatet mot den israelske ambas-
sadøren i London. Kan det avsted-
komme flyangrep mot Beirut – samme 
dag? Ca. kl. 1430 kommer jagerflyene; 
luftvern åpner ild. Særlig området sør  
i byen, der UNIFIL House ligger, 
blir bombet.145 



Opplevelse av krig – og tap

Norbatt IX settes virkelig på prøve 6. juni – og bataljonen består. De norske 

frivillige lar seg ikke skremme av den israelske krigsmaskinen som ruller gjennom 

posisjonene deres. De står. Som i resten av UNIFIL forblir Norbatts posisjoner 

bemannet under angrepet. 

«Vi har all grunn til å være stolte av de unge soldatene våre. Bataljonen besto sin ilddåp med 
glans,» er da også vurderingen til bataljonssjef Rolf Stein i etterkant. På spørsmål fra Blue 
Beret, om det var bittert å måtte følge begivenheten så å si uten muligheter for å være med og 
styre utviklingen, svarer obersten oppriktig: «Ja, det er bittert, i den forvissning at angrepskrig 
sjelden eller aldri løser noe problem – men snarere skaper nye. Dertil kommer tanken på all 
den krigens gru som også i høy grad rammer sivilbefolkningen – og som etter min mening 
burde vært unngått.» Det avgjort største inntrykket, framholder obersten, var likevel Robert 
Erling Ekrheims tragiske dødsfall. «Det var en hendelse jeg aldri vil glemme.»�4� 

Torsdag �0. juni blir Ekrheims båre sendt hjem til Norge, og han blir begravd på hjemstedet 
Moss den påfølgende mandag. Under minnehøytideligheten i Ebel es Saqi velger bataljons-
presten noen strofer fra et av Nordahl Griegs dikt – fra en annen krig, førti år tidligere:

Døden kan flamme som kornmo;
klarere ser vi enn for
hvert liv i dens hvite smerte:
det er de beste som dør

«Da vi satt i matsalen og fikk ordre om straks å begi oss til våre Gaupe-rom var det hele nesten 
uvirkelig,» forteller Ivar Jostein Sæther fra Surnadal til Blue Beret. «Da jeg søkte om tjeneste i 
Libanon visste jeg jo at situasjonen mellom partene i området både var spent og vanskelig, 
men jeg trodde ikke at noe slikt kunne skje. Det var på en måte lett å innbille seg selv at det 
ikke ville bli krig i Libanon i løpet av de seks månedene vi sto foran. I dag vet vi bedre!» under-
streker Sæther, og fortsetter: «Selv om jeg blir kalt «bestefar» av de andre i saniteten, er jeg ikke 
gammel nok til å ha opplevd krigen hjemme i Norge. Hva krig egentlig er fikk jeg oppleve da 
granaten som drepte vår kamerat Erling Robert. Da gikk det virkelig opp for meg hva som var 
i ferd med å skje. Tankene kom, og ingen kan vel i dag med hånden på hjertet si at de ikke var 
redd da det sto på som verst. […] Jeg har lært mer om livet i løpet av 3–4 dager enn jeg har gjort 
i løpet av 33 år.»�47

Mange nordmenn skal oppleve krigen i Libanon i årene som kommer. Redselen. For mange 
henger krigen ennå igjen i kropp og sinn.
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SLA får som før kun adgang til AO i følge med IDF. Trafikken utenfor AO er begrenset. I den 
første tida etter invasjonen tillater IDF ingen trafikk nord for AO; sør for AO innledningsvis 
bare etter godkjenning av og med eskorte fra IDF. Med få unntak blir sivilbefolkningen 
værende i AO under invasjonen. De få som drar, kommer snart tilbake.

Den 7. juni etablerer en israelsk �55 mm SFA-bataljon seg mellom 4–�B og 4–�. IDF graver 
seg også ned i området 4–�0 lagsleir. Flere IDF-avdelinger går i stilling i Norbatt AO, men de 
første trekkes ut allerede i løpet av 9.–�0. juni; pr. ��. juni er alt israelsk artilleri, med unntak 
av et par kanoner, trukket ut av AO – bl.a. takket være press på Israel fra USA.�48 Når beskyt-
ningen avtar, flytter bataljonsopsen fra dekningsrom tilbake til huset den normalt holder til i. 
Men også de første dagene etter innmarsjen er det betydelig militær aktivitet – med tung ild 
mot palestinske mål lenger nord, også fra posisjoner i og ved Norbatts område. DTG 080700–
090700 rapporterer Norbatt om ca. 450 avfyringer med artilleri og bk fra IDF-stillinger i og 
nær AO; det neste døgn over �200; deretter vel 400. Norbatt pådrar seg ingen skader som følge 
av beskytningen; først når en israelsk stridsvogn kjører ned taket på 4–2B blir en nordmann 
lettere skadet. En knapp uke etter innmarsjen stilner det, men fortsatt registreres stor aktivi-
tet av helikoptre over det norskkontrollerte området. Noe lenger nord er kampene harde – 
også i lufta. Et syrisk MIG jagerfly blir skutt ned av to israelske F��. Det kommer også til 
luftkamp over Chebaa, med avfyring av luft-til-luft- og bakke-til-luft-raketter – uten treff. 

Etter invasjonen gjennomføres ikke patruljer i form av ambush og lytteposter, bare by-
patruljer etter mørkets frambrudd i Ebel es Saqi, Rashayia el Foukhar, Kfar Hamman og 
Chebaa. Operativt sett er bataljonens situasjon radikalt endret etter Israels invasjon og 
okkupasjon, men Norbatt er fortsatt en garantist for sivilbefolkningens sikkerhet. Bataljonen 
inntar en vente og se-holdning – i påvente av eventuelt nytt mandat og oppdrag. Og er 
forberedt på alle eventualiteter.

MENINGEN

Det er ikke bare hverdagen og den operative situasjonen som er radikalt endret. Hele grunn-
laget for UNIFILs tilstedeværelse – og Norbatts oppdrag – er borte. «Det er helt innlysende at 
den situasjon som er oppstått i Libanon etter Israels invasjon og okkupasjon av landet mer 
eller mindre har tatt bort grunnlaget for UNIFILs mandat og de fleste oppgaver som var ut-
ledet av dette,» fastslår Norco, oberst Ole Chr. Englund. Og han legger til: «Det er helt 
forståelig at man fra Forsvarets side overfor de politiske myndigheter stiller spørsmål om 
fortsatt norsk deltakelse i UNIFIL på gjeldende vilkår er verd innsatsen.»�49 

Hjemme diskuteres selvsagt også situasjonen etter invasjonen. Deriblant om Norge fort-
satt skal bli stående i UNIFIL, eller om styrken skal trekkes hjem? For hva er meningen med 
operasjonen nå?

Allerede dagen før invasjonen setter diplomatiet seg i sving – for å legge press på Israel, 
etter at landet 4. juni begynte bombardementet av Libanon. Lørdag morgen blir UDs råd-
giver for det arabiske området, Hans Wilhelm Longva, kontaktet av ambassadesekretær 
James Holmes ved USAs Oslo-ambassade.  I Washington er det alvorlig bekymring for ytter-
ligere opptrapping av konflikten i Libanon. Ambassadesekretæren anmoder Norge om å 
foreta demarcher overfor Israel, PLO og Syria, og viser til tilsvarende norske reaksjoner over-
for Israel sist måned, som han mener bidro til å hindre en opptrapping av situasjonen da.  
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Nå er det også viktig å ta kontakt med PLO, som har begynt å beskyte Nord-Israel. Norge har 
bedre kontakt med PLO enn hva USA har – og Holmes gir uttrykk for at i denne situasjonen 
verdsetter en fra amerikansk side høyt de norske kontaktene med PLO!�50 

Invasjonsdagen innkalles Samordningsutvalget for Libanon-saker i all hast – med bl.a. 
statssekretærene Eivinn Berg fra UD og Oddmund Hammerstad fra FD samt stabssjefen i FO, 
generalløytnant Sven Hauge. Sistnevnte gjør rede for UNIFILs ordre, om å unnlate å gjøre 
aktiv motstand, og gå i dekning. Han kan også bekrefte at den norske soldaten Erling Robert 
Ekrheim er drept. Samme kveld sitter Sikkerhetsrådet i konsultasjoner. Resolusjonsforslagene 
går ut på krav om øyeblikkelig israelsk tilbaketrekking. Hovedanliggendet er – for enhver pris 
– å unngå at USA nedlegger veto. Norge tar initiativ til et møte mellom de troppebidrags-
ytende land. Også i FN-hovedkvarteret er det nå kjent at UNIFIL har mistet en soldat under 
invasjonen.�5� Rett før møtet i Samordningsutvalget har statssekretær Berg et møte med  
Israels Oslo-ambassadør, Gad Elron, som er innkalt til UD. Berg gir uttrykk for Regjeringens 
dype bekymring, og tar sterk avstand fra de israelske angrep mot Beirut og invasjonen av Sør-
Libanon.�52 Berg har en ny samtale med Elron den 9. juni. Statssekretæren gjør ambassadøren 
oppmerksom på at et israelsk artilleriregiment og et bombekasterregiment har gått i stilling 
inne i Norbatt AO – og at IDF har startet beskytning derfra. Berg gjentar tidligere innsten-

FORTSETTELSE: Norbatt kom helt og holdent inn under 
den israelske sikkerhetssonen etter invasjonen i 1982. 
Det ble en helt nye situasjon, politisk og militært, men 
Norge – i likhet med andre bidragsytere – videreførte sitt 
engasjement i UNIFIL.
Foto: Per-Arne Jeremiassen
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dige anmodninger om at Israel omgående må sørge for å trekke sine styrker ut av det norske 
ansvarsområdet. Tidligere israelsk misnøye med UNIFIL og mistro til Norbatt til tross: Etter 
instruks hjemmefra uttrykker Elron Israels håp – om at den norske kontingenten ikke trekkes 
ut. Dét, repliserer Berg, er først og fremst opp til Israel – ved å sørge for forhold som gjør det 
meningsfylt å fortsette et UNIFIL-engasjement. I et PS i sitt referat fra samtalen, forfølger 
statssekretæren Israels interesse for fortsatt norsk deltakelse, og anfører at «det vil trolig være 
taktisk riktig å gi israelerne inntrykk av at vi kanskje nå heller i retning av en tilbaketrekning 
som direkte følge av at Israel ved sin opptreden både i det norske innsettelsesområde og 
generelt, opptrer på en måte som gjør fortsatt FN-engasjement i Sør-Libanon lite menings-
fylt».�53 Israels holdning er også preget av taktikk. I en teleks fra den norske ambassaden hjem 
til UD i november, vises det til at USA fortsatt gir uttykk for sterkt ønske om videre norsk 
deltakelse. «hva derimot israelerne angaar,» melder ambassaden, «er det ikke den ringeste tvil 
om at en eventuell norsk beslutning om hel eller delvis uttrekning av bataljonen ville utloese 
hoeye jubelrop i jerusalem». I en parentes i meldingen tillegges: «skulle man soeke aa skremme 
israelerne fikk man […] proeve seg med en antydning om at man gaar inn for normal seks-
maaneders forlengelse [av mandatet] pr. �9.�.83».�54 For kort tid etter invasjonen endrer Israel 
holdning til UNIFIL – igjen. Israelerne vil ha FN-styrken ut. Når utenriksminister Svenn 
Stray den �. oktober møter sin israelske kollega Yitzhak Shamir i New York, gir denne uttrykk 
for at UNIFIL nok kan få en oppgave i Libanon, men da helst i området mot den syriske 
grensen.�55 Fra å være buffer mot PLO til å bli en buffer mellom okkupert område og Syria! 
Shamir understreker samtidig at fornyet debatt om UNIFILs rolle ikke skyldes at Israel har 
noe mot de norske styrkers deltakelse.�5� Denne holdningen understrekes i et brev fra Israels 
FN-ambassadør Yehuda z. Blum til FNs generalsekretær Javier Pérez de Cuéllar i begyn-
nelsen av november, der ambassadøren framholder at UNIFIL «has outlived its usefulness». 
Det har den nok. I hvert fall for Israel.

Anmodninger om fortsatt norsk deltakelse kommer fra FNs generalsekretær, fra Libanon 
og USA – og Norge gjør klart at en foreløpig blir stående. Men alle muligheter holdes åpne – 
også uttrekking. 

VURDERINGEN

Vurderingen til GIH, generalmajor Rolf Eios, etter et besøk til Libanon i slutten av august 
�982, er klar: «Fra et militært synspunkt har styrkens fortsatte nærvær i den rådende situa-
sjon liten eller ingen hensikt.»�57 Men det er flere momenter enn de rent militære som må tas 
med i vurderingen – og som alt i alt blir tillagt stor vekt. Med seg hjem har generalen en skrift-
lig bønn fra mouktaren i Tibnine, hvor det bl.a. heter: «We hope that Your government with 
Your help will agree to keep Your trops among us, because their presence is still of great neces-
sity to our people till the time comes when we can depend on our own legitimate authority. 
We insist that the withdrawal of Your troops at the moment will result in a great blow to the 
operation of peace which You worked on with great persistence and faith.» Mouktaren, Abbas 
Fawaz, sender også – for sikkerhets skyld – en henvendelse i desember året etter. Denne gang 
til Kongen, statsministeren og utenriksministeren. På vegne av folket i Tibnine uttrykker han 
dyp takknemlighet for Normaintcoys tilstedeværelse, og hvilken betydning UNIFIL har for 
fred og trygghet i Sør-Libanon.�58 
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Mouktarens henvendelse veier i seg selv neppe tungt i de norske vurderingene, men det er 
nettopp forholdet til sivilbefolkningen som står igjen som hovedargument for fortsatt til-
stedeværelse. Uansett: Sikkerhetsrådet vedtar at UNIFIL skal bli – og Norge blir stående. 
Betingelsen Norge stiller for fortsatt deltakelse – i en interimsperiode etter invasjonen – er at 
alle fremmede styrker trekkes ut av norsk ansvarsområde og at det ikke legges hindringer i 
veien for de norske styrkers humanitære virksomhet. For deltakelse på lengre sikt, fastslår 
hjemlige myndigheter at Norges deltakelse vil være avhengig bl.a. av om UNIFIL kan ha noen 
meningsfylt funksjon som fredsbevarende styrke og bidra til å stabilisere situasjonen i om-
rådet; at nærværet er ønsket av de direkte og indirekte berørte parter; at Sikkerhetsrådet er i 
stand til å enes om et gjennomførbart mandat for styrkene; at det er sikkerhetsmessig for-
svarlig fortsatt å ha troppekontingenter i landet; at det er alminnelig enighet blant de 
troppebidragsytende land om å fortsette nærværet; at det tas nye initiativ i fredsbestrebelsene 
med sikte på en helhetsløsning på konflikten.�59

Betingelsene synes å bli oppfylt. I hvert fall blir Norbatt og Normaintcoy stående. Men 
grunnlaget for FN-styrken og den norske bataljonen er drastisk endret. Når hovedoppgaven 
er å beskytte sivilbefolkningen i AO, trengs ikke nødvendigvis en hel bataljon. Vurderingen 
til den norske kontingentsjefen, oberst Englund, er at et forsterket kompani trolig vil være 
tilstrekkelig. Samtidig framholder han et annet viktig aspekt ved å holde UNIFIL og Norbatt 
i Sør-Libanon: Beredskap for eventuell innsetting andre steder i Libanon. Dette blir diskutert 
mer enn én gang, men blir aldri noe av. Hvis myndighetene skulle ønske en reduksjon av den 
norske kontingenten, framholder Norco, er det bataljonen som bør reduseres; verkstedkom-
paniets erfaring og rutine er kritisk viktig for FN-styrkens effektivitet, og bør bli værende.��0 
Det blir ingen reduksjon i denne omgang, og når Norge omsider beslutter å trekke seg ut,  
er det Normaintcoy som trekkes hjem først.

UDs rådgiver for de arabiske områder, Hans Wilhelm Longva, vurderer høsten �982 at de 
tre hovedelementene i UNIFILs mandat fremdeles er like aktuelle. Men Longva understreker 
at invasjonen er et alvorlig tilbakeslag for UNIFIL og for fredsbevarende styrker som et virke-
middel i FNs internasjonale fredsarbeid. Og: «Invasjonen innebar et fullstendig sammen-
brudd i UNIFILs arbeid med å trygge den internasjonale fred og sikkerhet i området.»���  

Det er i all hovedsak på’n igjen: Da UNIFIL ble satt inn i mars–april �978, var «pri én» å 
påse at Israel trakk seg ut av Sør-Libanon. Nå har landet på ny okkupert Libanon – et enda 
større område. UNIFIL har det samme mandatet – og skal følgelig sikre israelsk tilbake-
trekking. Den kommer ikke før i 2000 – og har svært lite med FN-styrkens innsats å gjøre. 
Men UNIFILs tilstedeværelse har fortsatt en misjon etter �982: Først og fremst som det inter-
nasjonale samfunns øyne og ører i området – og styrken er en stabiliserende faktor i Sør-
Libanon. Og ikke minst: for sivilbefolkningen er den en sikkerhetsgaranti.

HJELPEINNSATSEN

For befolkningen i Sør-Libanon er en israelsk invasjon intet nytt, selv om denne er mer omfat-
tende – og fører til okkupasjon. Sivilbefolkningens behov er som før; den trenger sikkerhet. 
Og  i en periode hvor israelerne legger hindringer i veien for fri ferdsel, og hvor falangistene 
igjen legger press på befolkningen, trenger de også materiell hjelp. Major Haddad forsøker på 
ny med en splitt og hersk-politikk. Bl.a. forsøker han å sette lokalbefolkningen opp mot Nor-

ROLLEN: UNIFILs rolle ble endret, 
men betydningen ikke svekket, ved 
invasjonen. Mer enn noen gang, ble 
det viktig å observere og rapportere 
– til FN og omverdenen. 
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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batt ved å legge ansvaret for den begrensede bevegelsesfriheten på bataljonen. Sivilbefolknin-
gen får beskjed om at problemene vil være løst så snart nordmennene er ute. Blant flyktnin-
gene som søker seg til Norbatt AO etter den israelske invasjonen er også Haddad-agenter og 
-soldater i sivil, samt falangister fra Beirut-traktene, som forsøker å piske opp stemningen. 
Den 25. juni mottar bn-sjefen en deputasjon på rundt tjue mann fra Saqi, som forlanger at 
Norbatt skal forlate byen. Om ikke så skjer, vil Haddad stenge veiene til og fra byen, fram-
holder de. Allerede har SLA – og IDF – begrenset ferdselen, og trusselen er alvorlig nok. 
Særlig for sivilbefolkningen.��2  

Selv om det verken kommer til personskader eller materielle ødeleggelser av betydning i 
Norbatt AO, merker folk at bevegelsesfriheten reduseres. Når 3000–4000 flyktninger slår seg 
ned i området, røyner det på forråd av mat. Allerede den �0. juni beslutter Norbatt-sjefen, 
oberst Rolf Stein, at bataljonens ressurser skal settes inn for å hjelpe de skadelidende etter 
invasjonen. Innen Norbatt AO er det få slike – utenfor desto flere. To planer utarbeides, hen-
holdsvis for innsats utenfor og innenfor AO. Norbatt deler ut mat fra egne lagre: poteter, 
sukker, ris og suppeposer, deretter kjøper bataljonen inn mat fra Israel – og deler ut. Regje-
ringen bevilger i første omgang USD 30.000 til dette formålet. Drivstoff, både til biler og 
landbruksmaskiner, er også mangelvare; likeledes parafin til belysning. Elektrisitetsforsyningen 
har opphørt å funksjonere. Som ellers engasjerer bataljonen seg i ymse utbedringer i lands-
byene, bl.a. kloakksystemet i Hebbariye og Rashayia, skolen og vanningssystemet i Saqi.��3  

IDF avviser at Norbatt skal kunne bistå sivilbefolkningen utenfor eget AO, og selv om 
Norbatt tar opp spørsmålet daglig, er svaret alltid kategorisk nei. Heller ikke forespørsler ad 
politisk vei fører fram. Derimot, svarer IDF, kan hjelp ytes hvis alle FN-tegn blir fjernet.  
Noe kan ikke bataljonen godta.��4 

Norbatt: fortsatt utsatt

Etter invasjonen ligger hele Norbatt innenfor den israelske sikkerhets
sonen. Igjen får den norske bataljonen merke at den er en utpost i 
UNIFIL – til tider helt isolert fra resten av styrken. Og nordmennene skal 
merke at SLA blir tøffere – nå som den har IDF tettere ved sin side igjen. 
Norbatt skal støte sammen med begge.

På mange måter er Norbatt etter invasjonen en rolig del av UNIFIL AO. Her er få shiiaer – og 
dermed begrenset oppslutning om Amal og Hezballah, som utover på �980-tallet gjør seg 
sterkt gjeldende i en stadig kraftigere motstandskamp. Men Norbatt har SLA-hovedkvarteret 
– og en IDF-base – like ved blueline. Den krakilske major Saad Haddad dør i �984, men milit-
sen hans lever videre. Med israelsk støtte og under IDFs beskyttelse, utvikles SLA til en be-
tydelig militær styrke. Fra 4. april �984 står den under kommando av generalmajor Antoine 
Lahad, som året før hadde gått av med pensjon fra Lebanese Army. Lahad er erfaren, men 
kommer ikke selv fra Sør-Libanon – og får aldri den posisjon blant folk som Haddad hadde. 
Men også Lahad er kjent som svært antipalestinsk. Og han er Israels mann.

HVERDAG: Invasjonen i 1982 
brakte også en ny hverdag for 
sivilbefolkningen, men hverdagen 
gikk videre – bl.a. med støtte fra 
Norbatt og Normaintcoy.
Foto: Odd-Sverre Knutsen
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KONFRONTASJON MED OKKUPANTEN

Sør-Libanon er igjen okkupert av Israel. IDF etablerer en betydelig tilstedeværelse – samtidig 
som SLA styrkes ytterligere. Posisjoner og veier bygges, ungdom rekrutteres. Hele Norbatt 
AO ligger innenfor Sikkerhetssonen – i okkupert område. UNIFIL kommer mellom barken 
og veden – mellom okkupasjonsmakten og motstandsbevegelsen. Norbatt er mindre utsatt 
for sistnevntes aktivitet enn bataljonene i vestre AO, men har desto mer med IDF og SLA å gjøre. 
Det skal bli mange konfrontasjoner, mange protester. Og det skal bli tap.

Norske protester

Den 20. mai �985 innkalles ambassaderåden ved Israels Oslo-ambassade til Utenriksdeparte-
mentet. Det er flere episoder Norge ønsker å protestere mot; hendelser forårsaket av IDF og 
SLA, denne gang i april–mai. I den lange listen norske myndigheter presenterer, inngår både 
IDF-aktivitet i Norbatt AO og beskytning i området – også mot Norbatt-personell. Norge 
protesterer bl.a. mot IDFs etablering av en posisjon på Falkehøyden, som forhindrer patrulje-
ring, og hindring av Norbatts ferdsel til Chebaa. Det protesteres mot MG-skudd i lufta ikke 
langt fra et norsk FN-kjøretøy, avfyring av varselskudd fra IDF mot en norsk soldat ved en 
Norbatt-CP, IDF-varselskudd mot en sivil bil som slår ned tre meter fra en norsk bil, samt 
avfyring av ca. 200 skudd fra IDF i Ebel es Saqi-området og arrestasjon av sivile i Blat, Chebaa, 
Ebel es Saqi, Hebbarie og Rashaya. Det påpekes at SLA ofte opptrer provoserende, bl.a. ved å 
forhindre ferdsel, både ved å stenge veier og ved å kjøre på norske biler med stridsvogn.��5 Det 
er mye. Det blir mer. Det er politikk. Det skal bli mange protester. Men protester overfor  
Israel hjelper lite – enten de kommer fra FN eller Norge. Protester får ikke Israel til å gripe inn 
overfor SLA. Protester forhindrer ikke sammenstøt med IDF. Begge deler skjer jevnlig i åra 
etter invasjonen – helt til Norbatt trekker seg ut.

Beskutt av IDF

Den �. juni �985 får Norbatt testet beredskapen. Mens mange har påbegynt soltjenesten i  
siestaen, skjer det; i etterkant livfullt formidlet av Blue Beret: «Sambandet knitrer. MP raser 
nedover mot vakta. Mek.troppen setter seg i bevegelse. Innfartsveiene fra nordsiden sperres. 
En IDF-PPK har klart å presse seg gjennom CP-en. En annen PPK skyver MP-jeepen bakover. 
Den første PPKen kjører innover mot Saqi. Kjøpmenn rydder utstillingene. Her kan det bli 
bråk.» Bråk blir det. «IDF-PPKen kjører ned i en grøft idet den vil passere en norsk kollega. 
Vognfører [Kåre Eldar] Kveset Hagen beordrer full fart. Et lett sammenstøt, og IDF-kjøre-
tøyet skrelles for utstyr på venstre side. To andre norske PPKer kommer til assistanse. Israe-
lerne sitter i en klemme, og kan kun komme en vei: Ut av Saqi. Samtidig raser en finsk SISU-
vogn innover.» Nordmennene vinner det lille slaget, oppsummerer Blue Beret – og takker, 
med nesen litt i været, IDF for nyttig test av beredskapen og de nye mannskapene i Norbatt 
XV! «Men heretter vil vi ha siestaen i fred.»���

Langt alvorligere er episoden i august �987, når en nattpatrulje fra mektroppen blir be-
skutt av IDF: Ved halv ett-tida natt til 4. august, sør for Kaoukaba, blir fire antipersonell-
granater av typen flechette, fulle av stålpiler, skutt fra en israelsk stridsvogn. Mot den norske 
patruljen – uventet og uprovosert. Det er for øvrig samme type som drepte den irske korporal 
Dermot McLoughlin i januar samme år – og som seks år senere skal kreve en norsk soldats liv. 

Truffet av IDF-granat «Jeg  
så bare et lysglimt og hørte  
smellet før det smalt i låret.  

Jeg forsto at jeg var truffet, men 
kjente ingen smerter.» 

Det forteller Torgeir Stensrud til VGs 
Frode Holst etter angrepet fra IDF,  
4. august 1987. Hans kollega Lars 

Petter Andersen legger til: «Like etter 
fyrte de av to granater til, men vi rakk 

å komme oss i dekning under vogna.»167  

Sanitetspersonell fra KpA kommer til 
unnsetning, og de sårede Norbatt-

soldatene bringes til sykestua i  
Ebel es Saqi.

SÅRET: Torgeir Stensrud (t.v.) og 
Lars Petter Andersen ble i 1987 
såret av en IDF stridsvogngranat; 
Norco, oberst Wegger Strømmen,  
på sykebesøk i Swedemedcoy. 
Foto: Trond Solberg/VG/Scanpix



��5

Granatene eksploderer 5–�5 meter over soldatene, som ligger utenfor PPKen. To blir såret, 
2�-åringene Torgeir Stensrud fra Slependen og Lars Petter Andersen fra Råde; den første i låret, 
den andre i albuen. UNIFILs øverstkommanderende, generalmajor Gustav Hägglund, leverer 
en skarp protest til sjefen for IDFs nordkommando, generalmajor Yossi Peled. Israelerne 
hevder først at de ikke var informert om den norske patruljen, men dette tilbakevises. Ifølge 
Norbatts logg, ble sjefen ved IDFs supply camp senest to dager før, den 2. august kl. �700, 
briefet om bataljonens patruljeprogram – og den israelske offiseren ble da vist kart med alle 
patruljeruter.��8 IDF vedgår å ha blitt informert om en endring i de norske troppenes bevegelse 
– men bedyrer at varslingen kom for sent til å kunne forhindre beskytningen. Norbatt og IDF 
ble den 3. august enige om hvilken sektor Norbatt skal operere i. Når Norbatt så endrer på 
dette, blir det umiddelbart meddelt IDF – i tråd med gjeldende praksis. Dette er ikke noe 
UNIFIL plikter. Når det gjøres, er det nettopp for å forhindre feilaktig beskytning. Israelerne 
framholder i sin rapport etter hendelsen at den norske patruljen oppholdt seg utenfor eget 
område, der den ikke hadde lov til å være – og trodde det dreide seg om terrorister. Beskjeden 
til IDF fra Norbatt om at patruljen var noe forsinket kom ifølge israelerne ikke fram i tide – og 
skuddløsningen var derfor uunngåelig.��9 Norske myndigheter fastholder at den norske pa-
truljen befant seg på eget område da den ble beskutt, og overleverer en offisiell protest. «Det 
er ikke den minste tvil om at israelerne visste at de skjøt på våre folk,» fastslår den norske 
kontingentsjefen, oberst Wegger Strømmen, overfor VG, og karakteriserer flechette-grana-
tene som «et helvetes våpen».�70 Bare en knapp uke senere blir norske soldater på patrulje 
beskutt igjen – denne gang av SLA. 

Natten 29.–30. september �987 kommer det til en ny skyteepisode mellom Norbatt og IDF. 
En patrulje fra hver av partene utveksler ild ved Chebaa. Norbatt-patruljen løsner varselskudd 
etter at anrop ikke besvares, og ild returneres. Nordmennene tror først det er et infiltrasjons-
forsøk, men i en ildpause blir det klarlagt at den andre part er en israelsk patrulje. Ingen blir 
skadd – og denne gang er det ikke grunnlag for protest: Norbatt-patruljen var ca. 900 meter 
utenfor eget AO. 

Den �3. juni �988 heiser IDF det israelske flagget foran den norske leiren i Hebbariye, og 
erklærer at området er under israelsk kontroll. Israelerne beleirer FN-stillingen med piggtråd 
– for å forhindre nordmennene i å forlate den. Når de så forsøker å etablere egen stilling, 
legger norske soldater seg ned foran en israelsk bulldoser – og blir truet med å bli skutt, hvis 
de ikke fjerner seg. Episoden finner sted tre dager etter at en norsk offiser er såret i en annen 
konfrontasjon.�7� 

Sammenstøt med SLA

IDF og SLA opptrer tett sammen etter invasjonen, men falangistene opererer også på egen 
hånd. SLA forblir en plage for Norbatt, og en større utfordring enn IDF. En plage blir også 
General Security Service (GSS), som arbeider tett med SLA, men samtidig selvstendig: ett av 
Israels mange instrumentet i Sør-Libanon. Både SLA og GSS skal bl.a. utføre flere kidnap-
pinger, hi-jacking – og tar både personell som materiell. Noe norske soldater har erfaring med 
helt fra den første tida i Libanon. 

Selv om de første ryktene går ut på det, er det alt annet enn aprilspøk de utsettes for, Nor-
batt-karene som �. april �983 blir stanset i H–5, etter å ha kjørt nyveien fra Blat – mot Ebel es 

NABOER: SLA var Norbatts nabo  
i alle år – og en ofte brysom sådan; 
fra 1984 ledet av generalmajor 
Antoine Lahad (t.h.), samt hans 
rådgiver Cesar Sakr. 
Foto: Per-Arne Jeremiassen
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Saqi. Kl. ��50 blir de sju soldatene fra pi-troppen stanset av flere salver varselskudd i Haddad-
posisjonen. SLA-soldatene skriker «down – down!», og er voldsomt opphisset. Nordmennene 
blir enige om rolig å gå ut av bilen. En etter en blir de kroppsvisitert, og fratatt personlig ut-
styr. Fenrik Petter H. Lindqvist spør om å få ta filmen ut av kameraet de har tatt fra ham – og 
kanskje også kameraet? Det skaper enda mer støy, samtidig som en av soldatene sier «maybe 
tomorrow, maybe the day after…» før pi-soldatene etter en drøy halvtime får ordre om å løpe 
til Saqi.�72 

Mang en norsk soldat får mangt et skytevåpen rettet mot seg under tjenesten i UNIFIL; 
det er noe alle geværsoldater på vakt i en CP er forberedt på – og rent for mange opplever. CP-
tjenesten er usikker, med mye stress. Atskillige opplever også å få ild rettet mot seg, om ikke 
nødvendigvis for å treffe – så for å skremme. En som blir mer sint enn skremt, er fenrik Bjarne 
Giske i KpA, som i Norbatt XV står med hevet Luger – ansikt til ansikt med flere SLA-soldater. 
«Jeg ble sint som en tiger. Dermed glemte jeg å være redd. Først etterpå ble jeg litt skjelven…,» 
forteller han til Blue Beret om episoden i 4–25A CP. Når en halftruck fra SLA nektes adgang, 
oppstår gnisninger – som så ofte. Og det slås Truls-alarm. En av SLA-soldatene kjører på en 
J–20 fra KpB, og går i gang med å krasje inn i et kjøretøy fra KpA. Da tenner fenrik Giske på 

MOTSTANDER: SLA ble gradvis styrket, med IDFs 
hjelp, under og etter invasjonen – og ble en enda mer 
sentral brikke i Israels strategi. SLA rekrutterte bredt,  
og bemannet en rekke faste posisjoner,  
dels sammen med IDF.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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alle pluggene. «Jeg trakk Lugeren og siktet på sjåføren. Han ble tydeligvis redd, for han 
bråstanset bilen slik at motoren ble kvalt.» Temperaturen er ofte høy – både i lufta og hodet. 
Samme dag får major Arvid Lund, sjef KpA, en Kalshnikov-pipe stukket i magen. Men heller 
ikke SLA-sinnet varer alltid like lenge. Etterpå oppsøker de unge SLA-soldatene KpAs HQ på 
Tell Quezi – og byr på druer og sigaretter!�73 

SLA er stadig på farten. Den �9. november �987 skaper militsen igjen vansker for Norbatt. 
Kl. �252 ankommer tre SLA-soldater 4–8 CP. De nekter å la seg kontrollere med metalldetek-
torer – og det kommer til håndgemeng. Libaneserne tvinger seg gjennom CPen med bilen sin, 
og nordmennene avfyrer varselskudd – uten resultat. Tre skudd blir avfyrt mot venstre 
bakhjul – og kjøretøyet stanser. En av SLA-soldatene er lettere såret, og tar imot tilbudet om 
behandling på Norbatts sykestue. Kl. �343 ankommer en PPK og jeep fra SLA 4–25 CP – og 
tvinger seg gjennom. Det slås alarm. SLA åpner ild. 4–25 overmannes. Mannskapene i lags-
leiren går i stilling, men åpner ikke ild; det befinner seg egne blant SLA-personellet. Et Nor-
batt-kjøretøy som kommer mot CP 4–25 får et prosjektil gjennom frontruta; en soldat blir 
lettere såret. Kl. �355 nærmer Truls-styrken, bestående av to PPKer, seg CP 4–25 – og tas 
under mitraljøseild fra SLA. Begge PPKene blir truffet, og Truls blir overmannet. Personell 
fra IDF, OGLs Team Sierra samt Norbatts S–3 ankommer, og kl. �5�0 løser situasjonen seg. 
Nordmennene får sine våpen tilbake. I alt sju FN-kjøretøy er truffet av skudd under hen-
delsen. IDF og Norbatt møtes i Hashbaya for å få roet situasjonen, men dagen etter utgrup-
perer SLA 25 mann nær CP 4–25, med bl.a. to PPKer. Samtidig utgrupperes en PPK med åtte 
soldater nær 4–3. Mitraljøser og to RPG–7 siktes inn mot den norske posisjonen. �0 SLA-sol-
dater, med bl.a. to PPKer, utgrupperer i området ved 4–2� CP. Situasjonen er spent, men løser 
seg etter forhandlinger. Denne gang uten at skudd er løsnet.

Så vel går det ikke to år senere, når norske soldater skyter og dreper en SLA-soldat i Ebel 
es Saqi. Kl. 09�5, onsdag �5. november, forsøker to militssoldater i en Mercedes å trenge seg 
forbi 4–2B – og ta seg inn i landsbyen. De norske soldatene avfyrer varselskudd i lufta, men 
det stanser ikke SLA-soldatene. De skyter tilbake – og kaster en sjokkgranat mot nordmen-
nene. Flere av Norbatt-soldatene svarer med å skyte varselskudd i bakken, foran libaneserne, 
og den ene SLA-soldaten blir truffet av en rikosjett i magen. Senere dør han på sykehuset i 
Marjayoun.�74 Situasjonen er spent – og topper seg halvannen time etter skuddvekslingen. Da 
tropper SLA-sjefen, general Antoine Lahad, personlig opp i bataljonshovedkvarteret i Saqi. 
Og forlanger at Norbatt øyeblikkelig må trekke seg ut av Libanon! Generalen forteller at han 
ikke lenger klarer å stagge sine bataljoner. De står oppmarsjert, klare til å angripe Norbatt. 
«Greit,» sier Norbatt-sjefen, oberst Odd Helge Olsen; «vi er klare». Olsen ber sin S–3, major 
Robert Mood, gi SLA-sjefen en nøktern brief om hendelsesforløpet og situasjonen, og Mood 
forklarer Lahad at ved et angrep har ikke Norbatt noe valg: Nordmennene vil måtte forsvare 
seg – med alle midler. Store tap – på begge sider – må i så fall påregnes. «Da,» forteller Mood, 
«gikk lufta ut av ballongen. Men det var nerve i den situasjonen.»�75 Med gemyttene roet, er 
det rom for en mer saklig diskusjon om Norbatts oppdrag, bataljonens måte å løse det på – og 
problemene nordmennene stadig erfarer med trakassering fra SLAs side. Sinnet går over, og 
senere skal oberst Olsen – som den første norske offiser – få general Lahads crest!

FC, general Lars-Eric Wahlgren, uttaler at det er vanskelig å si om SLA-soldatene skjøt 
direkte mot nordmennene, men forteller at det kan ses merker etter skuddene bare et par 



��8

meter fra de norske soldatenes posisjon. Han mener videre det er hevet over tvil at de norske 
varselskuddene ble avfyrt i selvforsvar.�7� Overfor bn-sjef Olsen forsikrer Lahad at det ikke vil 
bli snakk om hevnaksjoner. Bataljonsledelsen vurderer likevel nøye faren for blodhevn, og 
når den norske soldaten Rune Opland blir drept i et bakholdsangrep bare to uker senere, 
spekuleres det innad i bataljonen på om dette er hevnaksjonen alle har fryktet. «Indisiene på 
stedet, bl.a. etterlatt utrustning, pekte i retning av at Hezballah sto bak, og det ble den offi-
sielle konklusjonen,» forteller Robert Mood, som i ettertid ikke har grunn til å trekke noen 
annen slutning. Men uansett hvem som sto bak, har han vanskelig for å tro at beskytningen 
kunne bero på en misforståelse – all den tid patruljens hvite M–��3 var fullt opplyst.�77 

Når kontingent XXIII kommer ned, erfarer bataljonsledelsen at det har utviklet seg en 
sedvane hvor SLA stadig tøyer strikken, og provoserer og trakasserer Norbatt – særlig i CPer. 
Stadig er det forsøk på gjennomtrenging fra SLAs side; ofte settes en pistol mot hodet på en 
norsk vaktsoldat, før den tas bort og et skudd avfyres i lufta – før den igjen rettes mot FN-
soldatens hode. SLA provoserer, og det er blitt vanlig at situasjonene øyeblikkelig eskaleres 
opp på bataljonsnivå, med inntreden fra S–3. Dette vil oberst Olsen og major Mood ha slutt 
på; de vil gjenvinne kontrollen – og sette seg i respekt. En prinsipiell endring foretas, hvor 
kompaninivået gis langt større ansvar i å løse denne type hendelser i egen teig. Bataljonens 
reserver skal holdes i bakhånd. Provokatørene, så vel som kompaniene, skal vite at bataljonens 
ressurser finnes bak svingen – klare til å settes inn. «Vi så det som nødvendig å gi ansvaret for 
situasjonshåndteringen tilbake til kompaniene,» forteller Mood, som mener konfrontasjonen 
i Saqi �5. november kan ses som en følge av den merkbare innstrammingen fra bataljonens 
side. «Min tolkning,» framholder den senere GIH, «er at episoden var et resultat av at vi ikke 
aksepterte å bli bølla rundt med i tide og utide, uten å sette grenser.»�78 Grensene ble satt – og 
det smalt. Men Norbatt satte seg i respekt.

Den 27. februar �99� blir fire Norbatt-soldater tatt som gisler av GSS. Like før kl. ��00 
forlanger en gruppe GSS-medlemmer å innpassere 4–�3 CP ved Kfar Hammam. Og nektes. 
Inntrengerne skyter bare centimeter til side for nordmennene, som ikke besvarer ilden.  
En løytnant og en sambandssoldat fra Norbatt tas som gisler. Sistnevnte løslates, men så tas 
tolken, og en fenrik. De to siste tas med i GSS-bilen, som tvinger seg gjennom to CPer – med 
trusler om å skyte fenriken i hodet med en AK–47. Etter forhandlinger roer gemyttene seg, og 
gislene settes fri kl. �220. Uskadd. «Å bli stilt opp som et levende skjold for denne gruppen 
mot mine egne kamerater var en uvirkelig situasjon,» forteller tolken, sersjant Ketil Volden, 
etter dramaet. Volden, som ble lagt i bagasjerommet på GSS-bilen, forteller at da han hørte 
MIOs stemme nede på 4–2B, var han enormt lettet – naturlig nok. Men dagen etter er sersjan-
ten igjen på tolke-oppdrag – av alle steder i GSS-hovedkvarteret i området! «Det var en grei 
måte å komme seg ut av etterreaksjonene på.»�79

Sammenstøt med IDF

Før dette er to norske soldater lettere skadd i en skyteepisode med IDF. Lørdag �8. februar 
�988 er en patrulje fra KpA på rutinemessig oppdrag. Med seg på nattpatruljen har Jan Erik 
Henriksen og Odd Harald Larsen med seg Fredrik Sterninger fra Swedlog. «Plutselig var det 
som et kraftig blåhvitt lyn lyste opp like til høyre for oss. Samtidig smalt det voldsomt, og vi 
ble slynget opp i lufta. Det var en helt uvirkelig situasjon, nesten som å være vektløs,» for-

Passiv vold Norbatt-soldatene yter 
passiv motstand mot okkupantmakten 
i Hebbariye i juni 1988. Taktikken vies 
oppmerksomhet av bl.a. FNs visegen-

eralsekretær Marrack Goulding.

I sine memoarer omtaler den tidligere 
sjefen for FNs fredsbevarende 

operasjoner nordmennenes bruk av hva 
han kaller «passiv vold»:

«[…] the Norwegian battalion was 
successfully using ‘passive violence’ to 

obstruct Israeli attempts to establish 
new positions (passive violence being 

the placing of one’s own personnel and 
vehicles in positions that will oblige 

the opponent to use violence against 
them if he is to get his way».180
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teller svensken. Han er den eneste av de tre som slipper unna IDFs beskytning uten skade. De 
to nordmennene blir truffet når de tre stridsvogngranatene – som hver slynger ut fem tusen 
sylskarpe metallpiler – eksploderer så nært som �5–20 meter. Larsen får en pil gjennom 
splintvesten, som forårsaker store indre blødninger. Senere på natta tapper legene ut �,� liter 
blod fra hans venstre lunge. Henriksen blir truffet bak venstre kne, i skulderen og setere-
gionen. De kraftige blødningene stanses av hjelpemannskapene som raskt kommer til ste-
det.�8� Svensken forsøker å tilkalle hjelp over radio, men denne er ødelagt av splinter. Signallys 
skytes opp for unnsetning.�82 Israelerne framholder at de tok den norske patruljen på fire 
mann for å være terrorister – og beklager hendelsen. 

Et år senere, 7. mars �989, er det ikke personellskade, men desto større materielle ødeleg-
gelser, når Norbatt og IDF støter sammen – i det såkalte Saqi-slaget. Også denne gang forsøk-
er israelerne å ta seg inn i landsbyen – og nordmennene plasserer flere kjøretøy i veien for å 
hindre inntrenging. En israelsk stridsvogn brøyter seg vei, i hva som anses som en ren makt-
demonstrasjon – og som også israelsk radio omtaler som svært alvorlig. Flere norske og et 
finsk kjøretøy får til dels betydelige skader i denne hendelsen, som bevitnes både av av- og 
påtroppende norsk kontingentsjef, oberstene Trond Furuhovde og Johannes Lunder – så vel 
som en israelsk general.�83 Bataljen ender med at en gruppe israelske militære og sivile kjøretøy 
tar seg inn i Ebel es Saqi – som ifølge israelsk propaganda er et terroristreir! General zeev 
zaharin hevder at Saqi blir brukt som springbrett for raid inn i sikkerhetssonen. «Norske FN-
styrker hjelper Israels fiender,» hevder IDF-offiseren. «Israel viser en beklagelig mangel på 
respekt for FN,» repliserer forsvarsminister Johan Jørgen Holst.�84

�980-tallet er dramatisk i UNIFIL, og Norbatt får sin del av dramatikken. Tiåret avsluttes 
med at Norbatt i �989 mister en av sine soldater som følge av ildgiving – fra Hezballah. Bare 
tre år senere skal nok en norsk soldat miste livet som følge av beskytning – fra IDF.

Drept av IDF

Det er relativt stille i østre AO på �990-tallet. Men bare relativt. Allerede i juli �990 kommer 
det til håndgemeng mellom norske og israelske soldater. Den 24. juli forsøker Norbatt å hindre 
IDF i å bygge en strategisk viktig vei gjennom AO – mellom Kaoukaba og Hashabya. IDF 
tvinger seg gjennom de norske sperringene med stridsvogner og bulldosere, og i bruduljene 
blir løytnant Kjetil Andreas Andersen lettere skadd når han kjøres ned av en israelsk bull-
doser. Flere UNIFIL-kjøretøyer får seg også en trøkk. Når en israelsk offiser truer med å åpne 
ild, trekker nordmennene seg tilbake. En liknende episode skjedde i samme område bare tolv 
dager tidligere. IDFs trusler om å beskyte Norbatt med stridsvogner, blir tatt ille opp i FN, og 
generalsekretær Javier Péres de Cuéllar beskylder Israel for å ha utløst en farlig konfrontasjon 
i området.�85

IDF forsøker i juli �993 ved to anledning å deployere styrker i det norske ansvarsområdet, 
men etter protester og forhandlinger blir de israelske styrkene trukket ut. Under IDFs store 
aksjon siste uka i juli, Operation Accountability, er det omfattende ildgiving, med flere tusen 
granater skutt fra israelske posisjoner – mot mål nord og vest av Norbatt AO. En rekke av den 
libanesiske geriljaens Katuysha-raketter havner i det norskkontrollerte området – dog uten å 
forvolde skade. Det utkjempes også kamper mellom okkupasjonsmakt og motstandsbevegelse 
i og ved Norbatts AO, og de norske soldatene går i dekningsrom. Operasjonen er tettere på 



DREPT: I romjula 1993 ble Norbatt-
soldat Gorm Bjørnar Hagen drept 
av en israelsk granat. Fra minne-
stunden på flyplassen i Tel Aviv – 
før den siste reise hjem.
Foto: Bo Mathisen/VG/Scanpix

Dramatisk patrulje – én drept

Fire nordmenn faller i direkte stridshandlinger i Libanon. Israel påtar seg ansvaret 

for at Gorm Bjørnar Hagen blir drept, i romjula 1993. Det er en misforståelse, den 

blir beklaget – men setter naturlig nok sinnene i kok.

«Det var en jævlig sak,» sier generalmajor Trond Furuhovde, som da var norsk kontingentsjef 
– og styrkens Force Commander. «Og Hagen var en flott type, ansvarsbevisst og avholdt.» 
Furuhovde kan ikke forstå hvordan det var mulig for IDF å ta feil – med en godt merket 
patruljeløype som er brukt i årevis, kombinert med det topp moderne utstyret som IDF rådde 
over. Og han mener israelerne svarte dårlig for seg når de ble konfrontert med hvordan dette 
kunne skje.�8�

NORDMANN DREPT

Andre juledag �993, kl. 2�00, drar en fotpatrulje fra tr2/KpA ut fra 4–2� ved Blat. Fem mann 
skal ut på et rutinemessig oppdrag, i henhold til ukeplan: Menige Helge Arne Eliassen, Gorm 
Bjørnar Hagen, Lars Oddvar Solberg, Kurt Ivan Johnsen og løytnant Øyvind Berg (ops-offiser, 
KpA), med hunden Hector. Soldatene går på rekke, med fire meters mellomrom. Sistemann 
bærer et FN-flagg fra ryggsekken. De bruker ikke lys. 

Over midnatt varsler IDF at de vil beskyte området, og patruljen blir beordret tilbake. UNIFIL 
Ops melder til IDF at det ikke er observert armed elements i området ved 4–23, og protesterer 
mot den varslede aksjonen. IDF trekker, kl. 0057, deretter tilbake trusselen om beskytning.  
Kl. 0�00 avfyres likevel tre granater fra en Merkava stridsvogn. Den første slår ned tre meter 
bak den norske patruljen, uten å forvolde skade. Den andre eksploderer i lufta, nær patruljen. 
Det er ikke kjent om den forårsaker skader. Den tredje slår ned i bakken like ved steinene der 
patruljen har tatt dekning. Hagen kastes flere meter bortover; Berg og Solberg blir såret.  
Kl. 0�0� avfyrer patruljeleder to lys for å indikere såkalt «firing close», og medevac tilkalles.  
En SISU PPK med sanitetsmann sendes ut fra 4–3. Kl. 0��0 tilkalles helimedevac.

Patruljefører får først ordre om å forholde seg i ro, men søker så etter Hagen. Når han finnes, 
kl. 0��5, har han vansker med å puste. Den umiddelbare skadevurdering er hodeskader, skader 
i høyre øre og nakken. Førstehjelp gis umiddelbart. Kl. 0�45 er de to hardest sårede evakuert 
med SISU til 4–2, og får tilsyn av lege. Når helikopteret lander i Polmedcoy, kl. 022�, er Hagen 
bevisstløs. En time senere erklæres den norske soldaten død. Løytnant Berg evakueres med 
helikopter til Rambam-sykehuset i Haifa. UNIFILs undersøkelseskommisjon slår fast at IDF 
forårsaket Hagens død og Bergs skader. Intet norsk personell kan lastes for hendelsen.�87FO 
slutter seg til konklusjonen fra UNIFILs undersøkelseskommisjon, og understreker at IDF 
«må bære det hele og fulle ansvar for hendelsen». Overkommandoen peker på at Norbatt gjen-
nom flere år har gjennomført patruljevirksomhet i området, og at ruten er godkjent av  
UNIFIL HQ og vel kjent av IDF. Det patruljerte området er dessuten innenfor Norbatt AO.  
FO er klar på at intet norsk personell kan lastes for ulykken. Ansvaret ligger helt og holdent 
hos IDF.�88 Som da også vedgår ansvar.
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Etter hendelsen forteller løytnant Berg om opplevelsen; at han fikk en følelse av å bli sandblåst 
bakfra da granatene eksploderte. Patruljen hørte metall som slo inn i steiner rundt dem – og 
kastet seg ned.�89 Metallet er de sylspisse pilene – de såkalte flechette – som spres når granaten 
eksploderer. Og som tar livet av Gorm Bjørnar Hagen.

ISRAEL BEKLAGER

Anvarsforholdet klarlegges raskt. Fra norsk side er man opptatt av at straffereaksjonen overfor 
de ansvarlige IDF-soldatene må stå i forhold til graden av eventuelt utvist uaktsomhet. FD 
anmoder UD om å instruere den norske ambassaden i Tel Aviv om å framføre dette for israel-
ske myndigheter.�90 Så skjer – og det vekker derfor sterke reaksjoner både i FN-styrken og i 
Norge, når de israelske soldatene bare får milde straffer: To av de fire får vaktarrest, i henhold-
svis én og to uker. Vognkommandøren får to uker arrest og 2� dagers betinget fengsel; en 
fenrik dømmes til én ukes arrest og 28 dagers betinget fengsel. Hvilket, framfører IDF i et brev 
til UNIFIL, er i samsvar med vanlig praksis i saker der SOP brytes.�9� «Straffen synes svært 
mild,» kommenterer FOs talsmann, brigader Erik Ianke; «israelerne fikk like mange dager i 
kakebua som Ola soldat får når han har ulovlig fravær fra tjenesten her i landet.»�92 

Israelerne forstår det norsk sinnet – og de skjønner at hendelsen vil skade forholdet mellom de 
to land, som er på et nytt høydepunkt, tre måneder etter at Oslo-avtalene var bragt i havn. 
Samme dag som den norske soldaten er drept, ringer viseutenriksminister Yossi Beilin, svært 
sentral i Oslo-kanalen, til norsk UD og beklager sterkt episoden; utenriksminister Shimon 
Peres skriver samtidig brev til sin kollega Johan Jørgen Holst – og beklager. «Dear Johan,» 
skriver Peres; «With great sadness I learned of the fatal shooting of a UNIFIL soldier of the 
Norwegian Battalion and the injuring of another.»�93 Forsvarsminister Yitzhak Rabin skriver 
brev til sin norske kollega, Jørgen Kosmo. Israels militærattaché, stasjonert i København, del-
tar i Hagens begravelse. En IDF-general besøker Øyvind Berg på sykehuset i Haifa. Berg for-
teller etterpå at besøket føltes ubehagelig, og at generalen tydelig var beordret til visitten.�94 
Under en middag i Jerusalem tar Ezer Weizman personlig Trond Furuhovde til side. Den  
israelske presidenten beklager dypt hendelsen.�95

Israelerne gransker episoden, og sjefen for IDFs liasontjeneste, brigader Baruch Spiegel, kan 
allerede 28. desember i brev til UNIFILs Force Commander, generalmajor Trond Furuhovde, 
slå fast at «the tragic incident was a result of a human mistake». Vognkommandøren skjøt mot 
en annet posisjon – den norske patruljen – enn målet som opprinnelig var identifisert, og an-
tatt å være terrorister. For anledningen framholdes FN-operasjonen fra IDFs side å være en 
«sacred and honorable task.»�9� Det er ikke vanlig kost. 
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Normaintcoy, i Irishbatt AO. Det må gå i dekningsrom tre ganger søndag 25. juli og natt til 
mandag 2�. juli; deretter ligger det stort sett i dekning resten av uka. Opptil 47 libanesere 
søker tilflukt hos nordmennene i Camp Scorpion under operasjonen, og tas hånd om av NMC.

Nordmennene rammes ikke direkte av Operation Accountability. Fem måneder senere er 
det verre. Mandag 27. desember �993, ca. kl. 0200, blir 2�-åringe Gorm Bjørnar Hagen fra 
Tårnåsen i Oppegård drept – av IDF. På en regulær patrulje blir fem norske FN-soldater be-
skutt fra en israelsk stridsvogn. Øivind Berg fra Drammen blir skadd, og evakueres til syke-
hus i Haifa. Tre av de fryktede – og dødbringende flechette-granatene – slår ned ved nord-
mennene, utenfor Blat. 

Beskutt av IDF

Nokså nøyaktig to år etter at Gorm Bjørnar Hagen ble drept, holder det på å gå galt igjen – når 
IDF på ny beskyter en Norbatt-patrulje. Også denne gang med stridsvogn, også denne gang 
ved Blat. Det er bare rundt �50 meter fra stedet hvor den dramatiske beskytningen fant sted, 
knappe to år før. Som den gang, er en patrulje på fem mann og én hund ute fra 4–2�, den �0. 
desember �995: Tom Alsaker, Tore Bjørdal, David Eilertsen, Morten Rydningen og Espen 
Solem. Et time over midnatt åpner IDF ild, og skyter seks flechette-granater mot nordmen-
nene. Den første granaten detonerer i lufta, like over og ca. 50 meter foran patruljen – og sprer 
en sky av stålpiler (flechetter). To av patruljemedlemmene blir truffet. En ny granat går av i 
bakken, og detonerer bare få meter bak patruljen, idet soldatene søker dekning. Det kommer 
ytterligere fire nedslag i rask rekkefølge, �0–30 meter bak. Patruljen skyter lys, og stridsvogn-
ilden opphører. Bjørdal, Eilertsen og Solem blir alle skadd av stålpilene; de to sistnevnte 
evakueres til UNIFIL Hospital i Naqoura. De sårede registrer ikke først at de er såret. Til det 
er adrenalin-nivået for høyt.�97 

Som ved beskytningen to år tidligere, er IDF kjent med at Norbatt har en patrulje i om-
rådet; og får det bekreftet via UNIFIL Ops. Og som den gang er patruljen innenfor blueline 
– i UNIFIL AO. Som i �993 protesterer Norge overfor Israel. Det samme gjør FN. Denne gang 
synes tålmodigheten med Israel å være enda mindre enn to år tidligere. I en PM fra norske 
myndigheter uttrykkes at regjeringen er «deeply shocked by the incident,» samt at den finner 
hendelsen «totally unacceptable and rejects it all the more because it is the third such incident 
in the same area.»�98 Den krasse holdningen understøttes bl.a. av vurderinger fra FO, hvorfra 
det uttrykkes at «beskytningen er en særdeles alvorlig episode, fordi det var en direkte beskyt-
ning av personellet.» I FD er man av den klare oppfatning at den israelske operasjonen må ha 
vært koordinert og ledet på høyere nivå, samt at den norske patruljen må ha vært observert 
– trolig også av to israelske helikoptre som var i området, men trekker seg unna like før ild-
givingen. IDF er også informert om at patruljen befinner seg i det aktuelle området; «noe som 
innebærer at de israelske styrker hadde kunnskaper om patruljens eksakte posisjon».�99 Bn-
sjefen, oberst Leif Løkjell, leverer øyeblikkelig en protest til IDF – som beklager hva som har 
skjedd. Nok en gang har israelerne tatt feil, og skutt mot nordmenn der de mente å beskyte 
hva de mener er terrorister.200 

Beskytningen skaper også forbannelse i FN, og fra New York melder den norske FN-del-
egasjonen at man i avdelingen for fredsbevarende operasjoner (DPKO) denne gang er innstilt 
på at israelerne ikke skal få anledning til å «get off the hook» før det er endelig og entydig 

ENKLAVEN: Til 1987 har Norbatt 
posisjoner også i den IDF-/SLA-kon-
trollerte Enklaven, bl.a. ved 
kirkegården i Dir Mimess;  
fra venstre: Knut Nilsen, Eivind 
Røkkum, Nils K. Trehjørningen, 
Thor A. Martinsen, alle KpB. 
Foto: FO P&I/Forsvarsmuseet
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etablert at den framstilling de gir av saken viser seg fullstendig korrekt. FC får instruks om 
ikke å ha noen møter med IDF som kan tolkes i retning av «normalisering». I motsetning til 
i �993, gis det ikke samtykke til at israelske offiserer skal få avlegge besøk hos de tre sårede 
norske soldatene.20� IDF konkluderer sine undersøkelser med at beskytningen skyldes en serie 
profesjonelle feil, og at det er gitt reprimander til de ansvarlige.202 I et brev til FC, general-
major Stanislaw F. Wozniak, skriver sjefen for IDFs Nordkommando, generalmajor Amiram 
Levin, at den var en følge av feilaktig identifisering, som førte til at det ble gitt klarering om å 
åpne ild. Generalen slår fast at den norske patruljen var innenfor sitt ansvarsområde – «which 
is well known to the IDF.» Stort lenger går han ikke i å beklage hendelsen.203 Verken FN eller 
Norge er fornøyd med forklaringene fra Israel, selv om hendelsen beklages. Forut sitt besøk til 
Libanon og Midøsten i februar �99�, får forsvarsminister Jørgen Kosmo et briefingnotat fra 
ekspedisjonssjef Svein Efjestad i FD, som særlig omhandler hendelsen bare uker i forveien. 
Her slås det bl.a. fast at en på norsk side ikke har vært tilfreds med de forklaringer israelske 
myndigheter har gitt på episoden. Det framholdes også som bekymringsfullt at man på 
israelsk hold «så langt har vært lite villig til å vurdere hendelsen opp mot en gjennomgang, og 
eventuell forbedring, av egne rutiner og prosedyrer. Norbatt har, på sin side, forbedret sine 
rutiner og varslingsopplegget overfor IDF, etter episoden i �993.»204 

Torsdag 2�. desember �995 møter den israelske militærattaché akkreditert til Norge, 
oberst Itzhak Ganor, statssekretær Sigve Brekke i FD. Med på møtet er bl.a. også oberst Jan 
Erik Wilhelmsen, Sjef FN-avdelingen i FO. Fra norsk side framheves at forholdet mellom 
Norbatt og IDF i hovedsak nå er godt, men det påpekes at med den høye standard IDF holder, 
skulle ikke episoder som denne finne sted. Når så likevel skjer, tyder det – mener nordmen-
nene – på at israelerne bør gjøre noe med sitt kommando- og kontroll-system, og at de bør se 
nærmere på sine rules of engagement (ROE). Fra norsk side fremmes så gar tre konkrete 
forslag til hvordan IDF kan endre sine rutiner, derunder å innføre varselskudd som et ekstra 
trinn. Ganor avviser kontant dette, og gjør det klart at han ikke akter å videreformidle 
forslaget til hjemlige myndigheter; en slik prosedyre, framholder han, vil rimeligvis tiltrekke 
seg fiendtlig ild, og dermed gå ut over sikkerheten til de israelske soldatene. Det kommer lite 
ut av samtalen, men Brekke avrunder med å si han er fornøyd med møtet «mellom politiske 
og militære venner.» FDs referat avsluttes nøkternt: «Møtet som til dels var noe anspent, 
varte i vel en time.»205 

Bare et par måneder før Norbatt reiser hjem til Norge for godt, ca. kl. 0330 den ��. septem-
ber �998, blir en norsk patrulje igjen beskutt av IDF. Denne gang lander tre stridsvogngranater 
30–40 meter fra den norske patruljen på sju mann. En av soldatene blir skadd i hånden, og må 
etterpå amputere en finger. I en uttalelse fra IDF framholdes det etterpå at mistenkelige  
personer ble oppdaget i området – og at det ble åpnet ild mot dem. På ny protesterer Norge, og 
understreket alvoret ved å vise til de to liknende hendelsene, i �993 og �995. Knapt fem år er 
gått siden en norsk soldat ble drept av IDF i en tilsvarende hendelse.

KRIG I GOLFEN

Norbatt tilpasser seg raskt situasjonen innenfor den israelske sikkerhetssonen – med en ny 
kamp mot israelerne. Ikke som i de første åra i form av palestinsk militær aktivitet, men med 
tiltagende libanesisk motstandskamp. Den blir atskillig hardere enn den motstand palesti-
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nerne noen gang klarte å mønstre. Men den finner vesentlig sted i vestre AO; Norbatts siste år 
er etter forholdene rolige. Kanskje nettopp på grunn av Norbatt?

Dramatikken i Midtøsten på det tidligste �990-tall er vesentlig knyttet til hendelser et 
godt stykke unna Libanon og Palestina: Iraks invasjon av Kuwait sender sjokkbølger over 
store deler av verden – i høyeste grad også til kjerneområdet for Midtøsten-konflikten. 
Irakiske Scud-raketter lander i Israel, men uten å forvolde større skade. PLO stiller seg bak 
Irak, mens Syria velger å slutte seg til den USA-ledede koalisjonen – i likhet med Norge, som 
sender fartøyet KV Andenæs til Golfen.

Golf-krisen var rimeligvis med på å prege også UNIFIL vinteren og våren �99�, men 
krigen får ingen direkte følger for situasjonen i Libanon – eller for den norske FN-styrken. På 
grunn av Iraks trusler om å ta i bruk kjemiske stridsmidler mot Israel, sender Forsvaret den 
29. august, for sikkerhets skyld, ned vernedrakter og annet ABC-verneutstyr – med egen Her-
cules-flight – til de norske soldatene. Hele UNIFIL merker den økte spenningen i regionen 
ved at en rekke libanesere vender hjem fra Golfen. I noen av byene i AO øker befolkningen 
med mellom femti og hundre prosent. Innbyggertallet i Chebaa legger på seg fra de normale 
rundt ti tusen, til ca. femten tusen. 30 norske soldater på vei tilbake til Sør-Libanon fra leave, 
kommer seg derimot ikke uten videre tilbake. Når meldingen kommer, at Irak har beskutt 
Israel, holdes de igjen i København. I Norbatt kan man høre drønnene fra Scud-rakettene 
som slår ned i Haifa. Og i siste halvdel av august er det forbudt for norske soldater å reise på 
perm til Israel.

KONFRONTASJON MED MOTSTANDSBEVEGELSEN

Den libanesiske motstandsbevegelsen bygger seg opp fra tidlig på �980-tallet, og viser sine 
muskler særlig mot slutten av tiået – før den blir en militær faktor å regne med på 90-tallet. 
Da er Hezballah langt på vei et synonym for motstandsbevegelsen. Med treningsleire i Bekaa, 
retter Hezballah angrep mot IDFs og SLAs stillinger. UNIFIL skal hindre Hezballah fra å 
operere innenfra sitt ansvarsområde, og forhindre innførsel av våpen. FN-styrken feiler i 
begge deler. Men igjen viser Norbatt sin dugelighet; her er det ikke mange armed elements 
som klarer å ta seg inn. Norbatt blir derfor en stille del av UNIFIL på 90-tallet, sammenlignet 
med deler av vestre AO – derunder ikke minst de sentrale delene, hvor Normaintcoy holder 
til. Det er da også her SLA har flest posisjoner. De tiltrekker seg aksjoner fra Hezballah.

Den alvorligste trefningen med Hezballah som involverer Norbatt, finner sted i desember 
�989 – og den krever liv. 30. november er en norsk patrulje på fem mann er ute på rutine-
oppdrag ved landsbyen Bourhoz. Rune Opland fra Halsøy er en av to mann som går foran 
kjøretøyet for å sjekke veien, i henhold til prosedyre. Plutselig, uten forvarsel, åpnes ild. 23-
årigen blir truffet av to prosjektiler i bryst- og hoderegionen. Opland omkommer på stedet.  
I etterkant erklærer Hezballah at en norsk soldat er kommet til skade under et angrep på 
styrker fra IDF og SLA. Uttalelsen blir av UNIFIL tolket som en innrømmelse – og at angrepet 
på den norske patruljen er en feiltakelse.20� 

u Mer om Norbatts strategi, side xxx
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Mineulykken i Blat

Klokka 1524 den 28. februar 1988 innløper en dramatisk melding til opsen i KpA: en 

soldat har gått på en mine utenfor Blat; en fot er ødelagt fra ankel og ned. 1525 er 

kompanisjefen og sanitet på vei fra 4–3 til åstedet; 1526 rekvireres medevac; 1527 

alarmeres pi; 1528 varsles MP. 

En av de mest dramatiske hendelser i Norbatts historie blir utløst verken av okkupasjonsmakt 
eller motstandsbevegelse, verken av SLA eller PLO. En av disse har rett nok en gang plassert ut 
minene, men neppe myntet på FN-styrken. Ikke desto mindre går åtte norske FN-soldater inn 
i minefeltet. Det tar bare sekunder å havne uti det; det skal ta over seks timer å få alle ut igjen 
denne søndagen.

Patrulje på mine

Kl. �330 registrerer tr2/KpA ett sikkert og ett mulig nedslag av Katyusha. Troppen sender en 
patrulje fra 4–2� for å lokalisere nedslag nummer to; nedslag nummer ett er allerede lokalisert 
av kompanisjefen, major Kjell Enberget, og våpentypen er fastslått. Patruljen forlater posis-
jonen til fots, ca. �430. Den beveger seg ned langs Litanidalens østside – mellom Blat og elva 
– og videre nordover. Etter en pause setter patruljen seg i bevegelse igjen – og er rundt hundre 
meter sørvest av kirkegården i Blat når det smeller, ca. �520. Ole Sperre, en 20-åring fra Brat-
tvåg, har gått på en mine. 

Melding til troppens ops: en mann hardt skadd etter eksplosjon. Fra 4–2� HQ begir to mann 
– Henry Mosesen og Stig Arne Bakken – seg av sted med sanitetsutstyr. Raskt, og uten tanke 
på egen sikkerhet, tar de seg inn i skadeområdet for å yte førstehjelp. Det er så vidt det ikke går 
liv: Flere beveger seg inn og ut av området før det går opp for soldatene at de befinner seg i et 
ukjent minefelt! Patruljefører beordrer frysing av alle bevegelser.

Kl. ��00 returnerer kompanisjefen, som blir skadestedsleder. Om lag samtidig kommer et he-
likopter fra Italair. To sanitetsteam med lege og sykepleier er allerede på plass; ett på skadest-
edet og ett i beredskap i området Blat. To ryddelag fra Pi-troppen kommer, det først ankomne 
laget går straks i gang med å rydde en sti på om lag en meters bredde inn til den skadde. Ca. 
��30 når de fram, og Sperre legges på båre. Fremre bærer, Stig Arne Bakken fra Malangseidet, 
rekker bare å ta to-tre skritt før det smeller. 22-åringen har gått på en ny mine – i det kontrol-
lerte området. Sperre kastes over bakre bårebærer og lander to-tre meter nedenfor, med hodet 
mot kanten av et stup. Bakken kastes rundt med store skader i bein og hofte – og er bare cen-
timeter fra å lande på en annen mine. Det er – ikke unaturlig – tilløp til panikk, men det roer 
seg. Bakken får førstehjelp og morfin. Prodding rundt ham iverksettes. Ytterligere to miner 
blir lokalisert. Legen, kaptein Jon Sverre Aursand, er hos Bakken. De skadde forsøkes løftet ut 
med helikopter, men forsøket oppgis – helikoptermannskapet er ikke øvet til en slik operas-
jonen; dessuten blåser hovedrotoren bort minemerkemateriellet og truer med å blåse person-
ellet i minefeltet overende. Prodding fortsetter, en del av området må sikres på nytt. Sperre 
ligger i en bratt skråning, og ryddingen er vanskelig – med mye stein, hard jord og høyt gras. 



Først etter to timer, ca. �8�0, kan Bakken bæres ut og transporteres til Naqoura. Minehunder 
og ryddepersonell  rekvireres fra det svenske ingeniørkompaniet, som avløser Norbatts per-
sonell kl. �9�5 – og gjør en kjempeinnsats. Da er tre personellminer, i tillegg til de to detonerte, 
funnet. Pi-troppssjefen, løytnant Kleiv Gunnar Grinden, får sitt livs store sjokk når an tråkker 
på en mine deer mekanismen utløses – uten av minen ekslodereer! Først kl. 2��0 er området 
fram til Ole Sperre ryddet. Han flys ut kl. 2�30 – fem og en halv grufulle timer etter at han fikk 
sprengt bort foten. Når de siste soldatene er ute, kl. 2200, er et område på fem ganger åtte  
meter ryddet. Ni miner er funnet, foruten de to som ble detonert: Alle er israelske per-
sonellminer av plast, med ca 200 gram ladning TNT; noen har trykktennere, andre vibrasjons-
tennere.207

Stor minefare

Området soldatene beveget seg inn i var ikke merket av på kartene som minefarlig område, 
som i en rapport etter ulykken, fastslår kommisjonen – ledet av major Gunnar S. Kristiansen 
– at det knapt kan pekes ut garanterte minefrie områder i Sør-Libanon, annet enn de som er 
ryddet av FN-styrken. Det er flere typer miner, og de er lagt både for hånd og med artilleri – 
eller de er flyleverte. De kan ligge oppå jorda eller være nedgravd, inntil 40–50 centimeter 
dypt. 

AMPUTERT: Etter den dramatiske mineulykken i Blat, 
må Ole Sperre amputere et bein på Swedemedcoy – og 
igjen når han kommer på norsk sykehus. Sperre tok 
deretter juss-eksamen, og kjempet seg til en erstatning.
Foto: Privat
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Ole Sperre

Ole Sperre opereres ved Swedmedcoy i Naqoura, og mister foten ved ankelen. Stig Arne Bak-
ken er hardere skadd – og sendes til sykehus i Haifa. Ole Sperres tjeneste i Norbatt varer i 93 
døgn, og mange av disse blir tøffe. Også uavhengig av den helt spesielle mineulykken, illus-
trerer noen av de situasjoner han som geværsoldat står oppe i, godt den belastning en Norbatt-
soldat erfarer – til daglig. Selv på denne korte tiden blir Sperre flere ganger utsatt for ildgiving. 
Verst er møtet med en aggressiv GSS-offiser som nekter å la seg visitere ved kontroll på en CP. 
Han skyter i bakken foran Sperre, og retter pistolen mot hodet på FN-soldaten. Forsterkning 
kommer til og avverger mer dramatikk. «Jeg følte frykt hele tiden,» sier Ole Sperre i ettertid. 

Etter utskriving fra feltsykehuset i Naqoura blir Sperre og Bakken evakuert hjem med Forsva-
rets Falcon jet; Sperre innlegges på Fylkessykehuset i Ålesund. Der blir beinet amputert igjen 
– i «riktig» lengde med tanke på protese. Det blir starten på en lang og hard treningsperiode. 
Én milepæl er å kunne kjøre bil igjen, i mai �989! En ulykke som dette kullkaster gjerne fram-
tidsplaner, som for Sperres del bl.a. gikk ut på å ta jussutdanning etter endt tjeneste. «Umid-
delbart etter ulykken ble det iverksatt en spontanaksjon i Norbatt, der befal og mannskaper ga 
FN-dollaren til meg og Bakken,» forteller Sperre. «Det var en aksjon som ga oss ca. 200.000 
kroner hver. Det var flott gjort.» Og grunnlaget for en ny start. Spontanaksjonen startes ved at 
bn-sjefen – med støtte av tillitsmennene – går ut på Radio Norbatt og oppfordrer personellet 
til å bidra.

Ellers blir det utbetalt erstatning etter yrkesskade og etter fellesbestemmelsene for statsan-
satte; begge deler basert på en antatt invaliditetsgrad. Denne blir imidlertid satt alt for lavt, og 
påklages. Det utvikler seg mot rettssak, men i �993 inngås det forlik, med FD som motpart, og 
Sperre tilgjennes en erstatning på 850.000 kroner.
 
Sperre forundres over Forsvarets reaksjon da han kom hjem og ble innlagt på sykehus i Åle-
sund: «Forsvaret ga instruks til sykehuset om at pressen ikke skulle få tilgang til meg.»08 Selv 
skal han også snart høre fra Forsvaret – når han sommeren �988 innkalles til repøvelse! Men 
fritas – av helsemessige årsaker...

I 2005 er Ole Sperre ansatt i Fiskeridepartementet – og arbeider som juridisk rådgiver i Justis-
departementet. Han er gift med Carina, en svensk jente han traff på lave i Eilat, like før  uyk-
ken; sammen har de tre barn. Stig Arne Bakken har tatt utdanning i økonomi og administras-
jon ved Høgskolen i Tromsø, hvor han bor – og er ansatt ved Universitetssykehuset i 
Nord-Norge. «Det er Stig Arne Bakken som var helten,» fastslår Ole Sperre. De to har fortsatt 
kontakt. 

EVAKUERT: Ole Sperre (øverst) og 
Stig Arne Bakken ble begge hardt 
skadd under mineulykken ved Blat 
– og ble etter sykehusopphold i hhv. 
Naqoura og Haifa hentet hjem med 
Forsvarets Falcon-jet.
Foto: Privat
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Norbatts bruk av makt
UNIFIL er en fredsbevarende styrke. Norbatt utrustes for selvforsvar. 
Ved innsettingen er det ulike syn på bevæpningen av bataljonen.  
Force Commander – støttet av Forsvarssjefen – vil ha tyngre ildkraft 
enn bataljonssjefen.

Norbatt er som de øvrige selvstendige avdelinger, underlagt Force Commander – som regu-
lerer bruk av makt i UNIFIL. Det er også, iht. Standing Operational Procedure (SOP), kun FC 
som kan autorisere bruk av FN-styrkens tyngste våpen: bombekastere og rakettskyts mot 
stridsvogner – som kan tas i bruk ved krisetilfeller. SOP fastsetter to typer maktanvendelse, 
væpnet og uvæpnet. Til den siste hører sperring av veier ved bruk av kjøretøy og personell, 
samt fjerning av ikke-autorisert personell fra UNIFIL-installasjoner. 

Ved ankomst operasjonsområdet i �978, er Norbatt meget tilbakeholden med bruk av 
våpen – selv om bataljonen er under betydelig press. Bataljonsledelsens linje er å etablere 
kontakt med partene – ikke skape konflikt.  I forbindelse med et angrep mot FN-soldatene 
ved Khardala bru, 5. mai, redegjør kompanisjef Tor Løset for hvorfor nordmennene ikke løs-

 u Mer om UNIFILs bruk av makt; 
side xx

SISU: Respekt og sikkerhet var stikkord knyttet til 
bruken av de mekaniserte utrykningsenhetene og 
deres SISU PPKer – bl.a. i FMR og Norbatt.
Foto: Forsvaret

84MM: 84 millimeter, «Carl 
Gustav», var tyngste våpen i 
Norbatt – og ble tas i bruk mot PLO 
i 1978, med betydelig virkning.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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net skudd: «Mine menn var trygge,» understreker majoren først, og fastslår deretter: «Min 
styrke er ikke mine våpen, men den politiske beslutning bak denne fredsbevarende styrken.»209 
Nå blir ikke de politiske vedtak synderlig respektert i Sør-Libanon – og i mange tilfeller må 
også FN-soldatene åpne ild. I selvforsvar. 

Ikke alle hjemme forstår tilbakeholdenheten som Norbatts ledelse, med bataljonssjef  
Vigar Aabrek, utviser. Det tillater også Aftenposten seg å poengtere, når avisa rapporterer at 
«I motsetning til nordmennene har de svenske FN-styrkene funnet det nødvendig å løsne 
varselskudd.»2�0 Avisene skal snart få stoff til sine krigsberetninger.

MYK LINJE

Sammenstøt med palestinsk gerilja skal kreve flere FN-soldaters liv i �978–79. Men ikke i 
Norbatt AO, selv om det også der kommer til alvorlige sammenstøt – og palestinske falne. 
Nordmennene velger en militært sett «myk» – men diplomatisk sett «fast» – linje overfor 
palestinerne. Bataljonssjefen legger vekt på FNs nøytralitet som prinsipp og kontakt med 
partene som praksis. 

UNIFILs øverste ledelse er den første tida misfornøyd med Norbatts forhandlingslinje 
overfor PLO, uten at dette kommer direkte til uttrykk overfor bataljonsledelsen. Og etter 
hvert er det snarere UNIFIL som tilpasser seg nordmennenes linje, enn omvendt.2�� Fra FNs 
hovedkvarter og UNIFIL HQ etableres kontakt på høyeste nivå – med samtlige parter, men i 
liten grad på bakkeplan. I vestre AO legger særlig Frenchbatt og Fijibatt seg på en tøffere linje 
i forhold til PLO; mer konfrontasjon enn kontakt.

Sør for grensa er det knapt tvil om hvilken av de to strategiene som foretrekkes. «Det er et 
faktum at israelerne har uttrykt misnøye med den norske forhandlingslinjen, israelerne 
ønsker en styrkemarkering overfor den palestinske frigjøringsorganisasjonen,» påpeker Nor-
batts NK, oberstløytnant Bjørn Rødland. «Men det er også klart at våre forhandlinger med de 
lokale PLO-grupperingene har ført til en erklæring fra PLO-gruppene om ikke å skyte på 
nordmennene,» uttaler han, og viser til at den franske bataljonen har ført en mer aggressiv 
taktikk overfor geriljagrupper ved Tyr.2�2 Heller ikke libanesiske myndigheter bifaller en myk 
FN-linje. Overfor forsvarsminister Rolf Hansen og forsvarskomiteens formann Per Hysing-
Dahl uttrykker formannen for den libanesiske forsvarskomiteen, Fouad Lahoud, at han for-
venter aktiv militær deltakelse på den libanesiske regjeringshærens side mot militsen i Sør-
Libanon – aktiv kamp!2�3 

Norbatts «myke» linje kommer under hardt press i slutten av mai. FC Erskine ønsker en 
hardere linje, og beordrer bataljonssjef Aabrek til å nekte PLOs personell innen Norbatt AO 
forsyning av mat og vann. Generalen vil sulte dem ut. Norbatt har den norske forsvarsminis-
ter og forsvarssjefs støtte til sin forhandlingslinje – men står under kommando av UNIFILs 
øverstkommanderende, og må følge hans ordrer. «Krise for norsk linje i Libanon» fastslår 
Dagbladet.2�4 Som de fleste kriser glir også denne over. Etter en tilnærming mellom UNIFIL 
og PLO sentralt får Norbatt ordre om likevel å la palestinerne få inn forsyninger. «Den nye 
ordren er en klar seier for den myke norske linje og et nederlag for den mer aggressive general 
Erskine», konstaterer Dagbladet skadefro.2�5 Erskine har ikke endret oppfatning, men er blitt 
instruert fra New York. Under en middag trekker FNs generalsekretær Kurt Waldheim Norg-
es FN-ambassadør Ole Ålgård til side og orienterer ham om at FN ikke ønsker å skade det 

Hardt arbeid Det blir mye dramatikk i 
Norbatt I – men enda mer hardt arbeid. 
Alt skal etableres fra bånn. Ikke minst 
er det behov for omfattende felt-
arbeider. 

Dagene preges av vakt, søvn og 
sandsekkfylling. Og slett ikke så mye 
fyll, som avisene hjemme ynder å 
antyde. Rundt 120.000 sandsekker går 
med til befestning- og hinderarbeider i 
Norbatts område dette halvåret; dertil 
ca. 20.000 meter kveilhinder og om lag 
30.000 meter piggtråd. 85 splintsikre 
dekningsrom blir bygget. Bataljonen 
har med seg bare 20.000 sandsekker 
fra Norge. Behovet viser seg altså å 
være det seksdobbelte! Også det 
forteller sitt om hvordan situasjonen  
er – i forhold til hva en hadde forventet 
seg. Av en fredsoperasjon – 
 uten fiender.
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gode forholdet til Arafat – eller bidra til å svekke hans stilling i PLO. Samtidig skal hensynet 
til Israel ivaretas, og ennå er ikke den israelske tilbaketrekkingen fullført. Således er man i 
FN-hovedkvarteret kommet fram til at den innesluttede PLO-gruppen – i all stillhet – skal få 
de nødvendige forsyninger.2�� Veien fra felten til foajeene trenger ikke alltid være lang! 

Forsvarssjefens utsending til Libanon, oberst Leif Schanche, er kritisk til Erskines hold-
ning. «Erskine var fan av Israel, og kviet seg for å reise fra Jerusalem, hvor han hadde det 
godt,» mener Schanche. Den gamle offiseren er selv ikke i tvil: «Når brigaden er i felt skal 
sjefen være der og lede troppene.» Det er ikke Erskine. Det er derimot Aabrek. Den norske 
bataljonsledelsens linje, framholder Schanche, var den riktige.2�7

LETTE VÅPEN

I likhet med resten av UNIFIL settes Norbatt opp med lette våpen – kun for selvforsvar. Det 
er en forutsetning fra Sikkerhetsrådet. Men innenfor FNs føringer om bevæpning «av defen-
siv art» er det rom for vurderinger av hva man skal ta med seg. Blant dem som har klare 
meninger om dette, er Forsvarssjefen selv, general Sverre Hamre. Forut for avreise går han inn 
for at bataljonen skal få med seg 8� mm bombekastere. Generalens tanke er at ved forhandlinger 
må det forhandles ut fra styrke: «[Det var] etter min mening ingen ting som raskere kunne få 
udisiplinerte grupper til forhandlingsbordet enn et par granater fra et krumbanevåpen, som 
disse gruppene hadde vanskelig for å verge seg mot,» fastslo Hamre. Krumbanevåpen blir 
imidlertid for aggressivt både for hjemlige politiske myndigheter og FN. Og utgår derfor.2�8 

På dette punkt tillater bataljonssjef Aabrek seg å være uenig med forsvarssjef Hamre.  
I sluttrapporten fra Norbatt I tilbakeviser obersten at avdelingen var for lett oppsatt, og fram-
holder at «Bombekastere har ikke noe i en fredsbevarende styrke oppsatt etter våre forutset-
ninger å gjøre.» Å besitte slike våpen ville lett blitt en tvangstrøye, mener han: Å ha 
bombekastere uten å besvare ild med dem, ville fratatt bataljonen all troverdighet. Hadde den 
derimot besvart ilden med krumbanevåpen ville konflikten eskalert. Norbatts linje var heller 
å tidvis ta imot ild uten å besvare den – og dermed danne et grunnlag for forhandlinger.2�9 

UNIFILs øverstkommanderende deler derimot den norske forsvarssjefens syn. Overfor 
den norske militære utsendingen, oberst Leif Schanche, understreker general Erskine gjen-
takne ganger at FN-styrken må vise styrke – og besvare ild. Han ber også Schanche formidle 
ønske om bombekastere til den norske bataljonen; en anmodning som formidles hjem til 
Forsvarets overkommando. Fra FO gis beskjed om at så skal bli – men bare hvis bataljonen 
ber om det. Hvilket bataljonen altså ikke gjør – og som meddeles Erskine. «Jeg forsto at han 
var dypt uenig i denne innstillingen og pekte på at franskmennene hadde brukt ild på riktig 
måte og hadde derved satt seg i respekt», skriver Schanche i sin rapport, og legger for egen 
regning til: «Idag har den franske bataljonen � drepte og ca �0 sårete. Jeg tør si at dette skyldes 
manglende psykologisk sans og svak militær vurdering fra UNIFIL’s ledelse.»220

Det tyngste våpenet nordmennene får med seg, er 84 mm rekylfrie kanoner. Og de kom-
mer godt med. General Hamre får snart rett: Svar med skarp ild kan også være en forhandlings-
metode som fører fram! Det er 2. tr/Kp3 i Kaoukaba som først bruker Carl Gustav – under 
kampene 9. mai. De fleste av troppens våpen benyttes denne dagen; til slutt også 84 mm.  
Som, noteres det meget nøkternt i krigsdagboka, «så ut til å ha relativt stor psykologisk 
virkning på motstanderne.» I tillegg til den direkteeffekten av virkningsilden.22�  

Forberedt på ild Fra sin fact finding-
tur til Sør-Libanon i mars 1978, melder 

oberst Leif Schanche at FN-styrken 
nok må belage seg på aktivt selv-
forsvar. At det vil bli utvekslet ild,  

er ikke Infanteriinspektøren i tvil om.

Det er en vurdering som kanskje ikke 
blir tillagt nok vekt hos de som er på 

vei ned. Ved innsettingen har FN-
styrken knapt nok beskyttelse  

– i motsetning til motparten(e) i sine 
utbygde stillinger. «FN vil i dag være 
den tapende part i en slik ild-duell», 

slår Infanteriinspektøren fast, og tilrår 
at UNIFIL-avdelingene raskt må 

etablere kommunikasjon med de 
gruppene som åpner ild, for om mulig å 

få respekt for våpenhvileavtalen. 
Observasjonen skal vise seg å være 

riktig – og blir da også linjen til 
Norbatt. Derimot tar Schanche feil i sin 
vurdering av hvilken trussel den kristne 
militsen utgjør. «De kristne libanesere 

ser ut til å være under nogenlunde 
kontroll av Israel slik at jeg anser  

ikke disse foreløpig å være  
noen stor fare.»222
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STILLINGSVERN

Det fylles sandsekker og graves stillinger i stort omfang i Norbatt I; Norbatt II følger opp og i 
Norbatt III forsterkes stillinger ytterligere, bl.a. med jern og betong. Et av problemene han sto 
ovenfor, forteller Sjef Norbatt III, oberst zacharias Backer i ettertid, var å gjøre sine behov 
forstått i Forsvaret. «Man forsto jo ikke hjemme at vi trengte befestningsmateriell, og det var 
ikke mulig å få sandsekker. FN hadde jo ikke noe sånt, og fikk de noe så gikk det med i 
Naqoura. Men etter mye press klarte oberst Ole Jacob Hald å sende ned til meg tretti tusen 
sekker. Det er jo ikke egentlig mye, men det var alt de hadde i fedrelandet, så vidt jeg forsto. 
[…] Vi forsto jo etter hvert også at vi måtte ha tyngre kapasitet. En sånn lett pionertropp er jo 
bare tull – du må ha mye tyngre maskiner, ellers blir det bare tøv. Men det var jo fantastisk det 
som ble gjort med det materiellet vi hadde. Der vil jeg si at daværende ingeniørinspektør, 
oberst Grandhagen, ga en kolossal støtte. Han var nede der et par ganger, og vi fikk materiell, 
men gud som han sleit for å få noe hjemme.»223 

Mye av befestningene i Norbatt bygges med jernbaneskinner – plukket opp fra en for 
lengst nedlagt jernbane som en gang gikk mellom Tripoli i Libanon og Kairo i Egypt. «Vi anla 
en del nye posisjoner der de trengtes, vi gravde dem ned og brukte sement, og brød oss ikke 
om at de ikke var pene. Vi fikk stålplater fra Norge for å fore gulvene i OPen, men også vegger 
– slik at man ikke ble skutt som en kanin der oppe. Vi bygde også atskillig med hindre for å 
unngå at israelerne bare kunne kjøre rett inn med panservogner.»224 

I et intervju med Blue Beret, peker bataljonssjef Backer på en ny utfordring våren �979:  
Da Norbatt III kom ned, var hovedutfordringen infiltratører. Men snart krever den tunge 
ilden over og mot AO overbygde stillinger og dekningsrom. Utviklingen tilsa, framholder 
Backer, at «det ikke lenger nytter med blå flagg og kulisser i Sør-Libanon. Det vi trenger er en 
skikkelig utbygd bataljon som er forberedt på de forskjellige situasjoner.» I realiteten er en 
infanteribataljon i FN-tjeneste en stridende avdeling, framholder obersten.225 Av alle bataljons-
sjefer er det knapt noen overraskelse at det er nettopp i Backers bataljon at det avholdes kon-
kurranse om beste dekningsrom! Som, i god Backer-stil, premieres med en gammel bajonett.

Etter zacharias Backer kommer Ole Rønning. Han viderefører feltarbeidopplegget til 
Backer – og vil gå enda litt lenger. Under rekognoseringen til Norbatt IV blir sperreprob-
lematikken diskutert, og man ønsker stridsvognminer. De tenkes brukt først og fremst til 
minehalsbånd for hurtig og effektiv sperring av veier. Oberst Rønning vurderer situasjonen 
dit hen, at miner i visse situasjoner kan redusere nødvendigheten av å ta i bruk eksempelvis 
84 mm rekylfri kanon mot mekanisert inntrenging – og øke muligheten til å vinne tid i 
 kritiske situasjoner. «Ole kanon» får 50 stridsvognminer, men ikke flere – selv om han inn-
melder et behov på ytterligere 200. Når det blir bare 50, er det ikke minst fordi Norco, oberst 
Ole Nilsen, setter seg imot.22� Rønning viker ikke tilbake for å bruke de midler han rår over. 
Derunder Carl Gustav – «et ypperlig fredsbevarende våpen» ifølge obersten. Ikke så mye til 
utskyting av granater; mer til lys – eller røyk. Mot inntrenging i Norbatt AO er det faste 
prosedyrer for anrop, lysskyting og varselskudd. Det utarbeides en lysplan med Carl Gustav 
for hver av posisjonene, og ved hjelp av radar stilles retning og avstand inn. «Vi hadde i hvert 
fall tre-fire episoder i kontingent IV hvor vi stanset framrykking på den måten. Det ble vars-
let, så kom lyset. Dette konseptet fortalte jeg partene om, og de var helt klare over prosedyren,» 
forteller oberst Rønning.227 

HANDOVER: Oberst Ole Rønning 
avløser oberst Zacharias Backer 
som bn-sjef – og får FN-flagget og 
kommandoen fra FC, generalmajor 
Emmanuel A. Erskine.
Foto: Norbatt
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Det er delte oppfatninger om hvor tung bevæpning UNIFIL skal ha – og det er ulike syn 
innad i Forsvaret. Den gang – som i ettertid – mener de fleste som ledet norske FN-styrker i 
Libanon, at Norbatt var tilstrekkelig oppsatt med tunge våpen. For, som daværende kontin-
gentsjef, oberst Martin Vadset, påpeker: Har en først tyngre våpen med seg, kan en bli tvun-
get av situasjonen til også å ta dem i bruk. Med de følger det kan ha. «Dette er ikke bare et 
spørsmål om å være robust nok,» fastslår veteranen. «FN-oppdrag baserer seg like mye på 
forhandlinger som makt.»228 

Norbatt og partene
Norbatt står i en svært sammensatt del av SørLibanon. Det er mus
limsk flertall, men betydelig innslag av kristne – og en del drusere.  
PLO har posisjoner i AO; rett utenfor blueline har palestinernes fremste 
motstander – SLA – sitt hovedkvarter. Av slikt blir det trøbbel.

Norbatt har – som UNIFIL forøvrig – i utgangspunktet intet uoppgjort med noen av partene. 
Men ved å stille seg mellom dem, får disse høner å plukke med bataljonen! UNIFIL fører en 
strikt nøytralitetslinje; Norbatt legger seg på en prinsipiell forhandlingslinje: Konflikter skal 
løses ved personlige kontakter, mer enn militære midler. Prinsippet etterleves – og virker, selv 
om det ved noen tilfeller må brytes. Framfor alt i forhold til PLO.

KONTAKT SOM STRATEGI

FN-styrken ønskes velkommen av sivilbefolkningen, men for PLO og SLA er den en brysom 
gjest – som gjør det vanskeligere for partene å gjøre opp sine mellomværender. UNIFIL blir 
nok en aktør i et komplisert konfliktbilde. Det er disse konfliktene UNIFIL skal bidra til å 
dempe, for å løse sitt oppdrag. Samtidig viser det seg raskt at FN-styrken må vie atskilling 
oppmerksomhet til sin egen situasjon og sikkerhet. 

Norbatt og bn-sjef Vigar Aabrek kommer i �978 midt oppi et vepsebol, og må raskt legge 
opp sin taktikk for å minimere risikoen for at partene skal få stukket. Hensynet til eget per-
sonells sikkerhet veier tyngre enn noe. Situasjonen er utrygg – faren må reduseres. Oberst 
Aabrek legger tidlig grunnlaget for hva som skal bli essensen i Norbatts opptreden overfor 
partene i området. Den som skiller seg en del fra hva andre bataljoner foretar seg: Norbatt tar 
så snart det er mulig, direkte kontakt med partene – og etablerer direkte sambandslinjer til 
dem, for derved raskt å komme i kontakt når behovet melder seg. 

Norbatt forhandler med hver av partene – både for sin egen del, og som mellomledd mel-
lom partene, som aldri møter hverandre. Sjef Norbatt IV–V, oberst Ole Rønning, forteller om 
lange møter med PLO-ledere i den norskkontrollerte teigen. Disse møtene kan være – og må 
noen ganger være – både joviale og langdryge. «Ting tar tid,» fastslår Rønning, og peker på at 
nordmenns målestokk på tid ikke kan legges til grunn i Midtøsten. Tid må brukes – te må 
drikkes. «Mange forhandlinger som i utgangspunktet syntes meget kritiske, ble løst etter et 
titalls kopper med te/kaffe og flere timers samtaler, ofte om noe helt annet enn det problemet 
gjaldt.»229 Oberst Aabrek har også en annen type erfaring fra forhandlinger med lokale parter: 

Kontakt på alle nivå Norbatts 
kontakt med IDF er i hovedsak ryddig  

– gjennom etablerte liaisonkanaler. 
Kontakten med SLA og PLO er noe 

vanskeligere.

Særlig de palestinske gruppene i og 
ved Norbatt AO er til tider vanskelig å 
forholde seg til. Vesentlig fordi det er 

flere palestinske fraksjoner – med 
uenighet mellom dem, innad i den 

enkelte, og gjerne også blant 
soldatene på laveste nivå. Norbatt  

må derfor hele tida forholde seg til de 
lokale sjefer på bakken, og i noen 

tilfeller må sjefsnivået i Beirut eller 
Damaskus kobles inn. De avtaler som 

inngås mellom Norbatt og palestinske 
grupper, er heller ikke med PLO, men 

med enkeltledere lokalt.

Generelt søkes gjennomført, at kontakt 
etableres på lavest mulig nivå. Og 

kontakten opprettholdes, selv om det 
ikke er alltid er påkrevd med et møte. 

Kontakten i seg selv er verdifull.
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«Vi opplevde møter hvor opptil �8 lokale militsialedere møtte opp, væpnet til tennene og med 
masker for ansiktet. Uten felles ledelse besto møtene i at alle skrek i munnen på hverandre, slo 
i bordet og viftet med våpnene.»230 

Ting tar tid – og ting går galt; avtaler brytes. Da, konstaterer oberst Rønning, er det bare 
én løsning: Ta fatt på ny frisk. Overbærenhet og tålmodighet, er hans stikkord på hva som må 
til.23� I våre dager legger en vekt på kulturforståelse, fra utdanning på Krigsskolen til misjons-
spesifikk trening. Slik kunnskap erverver også de norske UNIFIL-soldatene, men i starten 
«the hard way». Det er ikke stort å lære av – men mye å lære. 

Men ikke alt kan læres; noe må innehas av den enkelte. «Det stilles store krav til person-
lighet, til evnene til å oppnå kontakt, til å vise vennskap, tålmodighet og mot,» understreker 
Rønning. «Plutselig befinner soldaten seg i en situasjon hvor kontakt og handling med ord er 
det primære, og hvor våpenet er henvist til en klart sekundær rolle.» «Kontakten med partene 
er avgjørende for om en fredsbevarende styrke skal kunne løse sitt oppdrag,» fastslår oberst 
Ole Rønning.232 Det er et syn generalløytnant Martin Vadset deler fullt og helt. Som også han 
sier: «I fredsarbeid er menneskelig kontakt viktigere enn bruk av våpen.»233

NORBATT OG PLO

Norbatt besetter et område hvor palestinsk gerilja lenge har hatt et sterkt feste, og hvor det 
fortsatt er palestinske soldater – både ved Kaoukaba og Rashaiya. I begynnelsen av mai �978 
slår en gruppe fedayeen seg ned i den såkalte Olivenlunden, mellom 4–3 og 4–4. Kp� etablerer 
øyeblikkelig en felt-OP for å holde oppsyn med gruppen på et dusin soldater. Her er kimen til 
en konflikt. Israelerne legger heller ikke skjul på sin sterke tvil over – etter deres syn! – naive 
nordmenns evne til å stagge garvete palestinere. I Marjayoun raljerer major Haddad over de 
godtroende nordmennene. Heller ikke FN-styrkens FC, general Erskine, har opprinnelig tro 
på en myk linje. Fra bn-ledelsens side anses den imidlertid som taktisk og praktisk nødvendig 
– ikke kun for å sikre eget personell; også for å løse oppdraget.

Kritisert tilnærming

Norbatt ser det som viktig for å kunne løse sitt oppdrag å ha kontakt med alle parter – også 
PLO. Hvilket selvsagt faller IDF og SLA tungt for brystet. Det står tidlig klart for den norske 
bataljonen at palestinerne i og ved Norbatt AO utgjør et delikat problem. Norbatt etablerer 
forbindelse med PLO så snart den er på plass i området, allerede 3. april. Etter hvert kommer 
forholdet inn i noenlunde ordnete former, med inngåtte avtaler og regelmessige møter. Til-
svarende møter holdes også med Lebanese National Movement (LNM), en gruppering av flere 
organisasjoner som støtter palestinerne. For å lette kontakten legger Norbatt en telefonlinje 
til PLO-posisjonen «Reiret». Hvilket israelsk presse øyeblikkelig noterer seg – og utnytter i 
sin informasjonskampanje mot Norbatt. 

Om palestinerne skulle vært kastet ut med makt, da de ble oppdaget under utgrupperin-
gen av Norbatt i �978, holder bataljonssjef Aabrek i ettertid åpent for diskusjon. «Min vurder-
ing den gang, og i dag» slår han fast, «er at det ikke var en sak som det var verdt å ofre norske 
liv for.»234 For det kunne raskt blitt utfallet, hadde Norbatt engasjert PLO i strid – slik Fijibatt 
og Frenchbatt gjorde. Og betalte dyrt for. 

Bataljonens kontakt med PLO blir avisstoff i Israel.  Når VG har «Norsk PLO-kontakt» 

u  Ufred og usikkerhet til tross; det  
er rolige dager også. Som 17. mai 
1978: PLO lover ikke å skyte. På 
nasjonaldagen skal Norbatt få 
fred!235 

u  Omtale UNIFILs forhold til PLO; 
side xxx
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som toppoppslag – med bilde av kompanisjef Tor Løset som hilser på en PLO-kommandant 
– blir hele forsiden gjengitt i Jerusalem Post, og der presentert som ett av mange eksempler på 
de vennskapelige forbindelser mellom de norske soldatene og de palestinske terroristene. Den 
israelske avisa framholder også, at ikke før har Norbatt etablert seg i Kaoukaba, så ønsker 
nordmennene en PLO-delegasjon varmt velkommen. «Vi hadde klarert Kaoukaba og åsene 
rundt for terrorister da vi overlot landsbyen til FN, og nå er de tilbake», klager major Haddad. 
Forutsetningen for å overgi kontrollen til Norbatt var at FN-styrken skulle forhindre 
palestinerne i å komme tilbake til byen og dens nærområde, framholder han. Enda verre blir 
det når Norbatt, den 8. april, ifølge Haddad trekker seg ut av Kaoukaba. Da blir det demonstra-
sjoner mot nordmennene i Klea og Marjayoun. På plakatene står det krav om «Norway out» 
og «We insist on getting rid of Norwegian forces and retrieving Kaoukaba.»23� 

PLOs hovedkvarter i Norbatts nærområde ligger i Hashbaya, utenfor UNIFIL AO. Batal-
jonen ønsker å kunne bruke veien gjennom Hashbaya for å komme til Chebaa, og 20. april 
besøker Norbatt for første gang byen. Delegasjonen blir godt mottatt av PLO, som ettermid-
dagen før hadde ryddet den minelagte veien før nordmennene kom.237 Major Haddad vil deri-
mot ikke ha noe av at Norbatt har kontakt med PLO – heller ikke utenfor eget AO. «I protest 

PLO-MØTE: Norbatts policy var institusjonalisert, 
regelmessig kontakt med partene – også PLO. Fra et 
møte med PLO ved Kaoukaba, i Nepbatt AO i 1979, 
ledet av Norbatts S–3, major Arve Grønning; helt 
foran t.v. ass S–3, kaptein Ole Østgård.
Foto: PIO Norbatt
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on your meeting with PLO in Hasbaya and Beirut,» melder majoren til bn-sjefen, og minner 
ham om at UNIFIL er ansvarlig bare sør for Litani – og at han skal ha seg frabedt fraterni-
sering med terrorister bak hans rygg!238 

Intern konflikt i PLO

PLO er ikke nødvendigvis PLO. Paraplyorganisasjonen består av en rekke store og små grup-
per – som slett ikke alltid er enige, enn si koordinerte. Det får også Norbatt merke, hvor man 
raskt identifiserer seks forskjellige palestinske grupper i sitt område. Også knyttet til striden 
om Kaoukaba blir splittelsen i den palestinske bevegelsen et problem. Samtidig som Norbatt 
har en god dialog med representanter for PLO, står den lille gruppen PFLP–GC (General 
Command) bak beskytningen av nordmennene. Det informerer i hvert fall syrisk etterret-
ning Hans Wilhelm Longva og Leif Schanche om. Lederen for PFLP–GC, Ahmed Jibril, tar 
imot de to utenfor Damaskus, og det oppnås enighet om at skytingen må opphøre. 

Nordmennene får så følge av Jibrils offiserer ned gjennom Bekaa-dalen til palestinernes 
baser – hvor soldatene på ny har begynt å beskyte nordmennene. Når de får beskjed at sjefen 
ikke er begeistret for skytingen, skjønner de lite. De skyter jo på fienden! Disse er jo kommet 
sørfra, fra Israel; har de ikke blå luer – som i det israelske flagget?! Men det skværes 
opp.239Palestinerne gjør det like fullt klart at de fortsatt vil infiltrere UNIFIL-kontrollerte 
områder for å ta seg fram til Israel. Skulle deres folk, mot formodning!, bli oppdaget av Nor-
batt, har de imidlertid ordre om å overgi seg – uten motstand. I en samtale med Yassir Arafats 
politiske rådgiver Hani el-Hassan i Beirut, blir den norske ambassaden informert om at PLOs 
sentralledelse etter hendelsen i Kaoukaba har forlangt at de ansvarlige skal stilles til ansvar, 
og at tre av de ansvarlige geriljasoldatene skal være arrestert – og holdt i forvaring.240

Palestinernes prinsipielle holdning er at Israel ikke inntok Kaoukaba; ergo ligger ikke 
byen innenfor demarkasjonslinjen. De viser videre til Kairo-avtalen som gir dem rett til å 
være i Sør-Libanon. Og de peker på UNIFILs mandat, som ikke sier noe om at PLO skal 
drives ut – verken fra Sør-Libanon eller FN-styrkens AO. PLO påberoper seg derfor rett til å 
være i Kaoukaba, en rett Norbatt – etter palestinsk oppfatning – ikke like åpenbart har.  
UNIFILs opplevde rolle er en utfordring. «Vi er ikke villig til å akseptere eller respektere FN-
styrkens rolle som voktere av den israelske okkupasjonen,» slår Yassir Arafat fast overfor en 
SV-delegasjon, ledet av partiformann Berge Furre, som i juni �978 besøker Libanon.24�

I Beirut drøfter oberst Aabrek i juli situasjonen bl.a. med Yassir Arafats nære medarbeider 
og PLO-kommandant, Abu Walid. Denne redegjør for motsetninger innad i den palestinske 
bevegelsen, særlig Rejection Front – den såkalte avvisningsfronten – som er sterkt kritisk til 
PLO-ledelsen, og som anses som et problem. Men han lover å rydde opp. «Skal noen skyte på 
dem [RF] er det bedre at vi gjør det enn dere,» slår Abu Walid fast – og forsikrer: Om nødven-
dig vil Fatah åpne ild mot andre palestinske grupper for å unngå episoder med den norske 
bataljonen!242 Problematikken blir drøftet på enda høyere nivå når forsvarssjef Sverre Hamre 
og statssekretærene Paul Engstad (SMK) og Johan Jørgen Holst (FD) møter bl.a. Abu Jihad, 
Arafat og Fatahs NK, samt Abu Walid, i juli �978. Sistnevnte gir honnør til den norske batal-
jonen – som PLO mener ikke er lett å ha med å gjøre, sett fra et palestinsk militært synspunkt, 
da nordmennene ikke så gjennom fingrene med overgrep! Hva palestinerne setter pris på,  
er de norske offiserenes korrekthet, objektivitet og vilje og evne til nøytralitet. De andre batal-
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jonene ønsker Abu Walid derimot ikke å rose.243 En god attest – ganske ulik skussmålet Nor-
batt gjerne får fra den andre siden – fra Israel. General Hamre fester lit til forsikringene om 
at PLO vil bestrebe seg på å følge en diplomatisk, og ikke en militær, linje – og at de palestinske 
lederne ønsker å ha et rolig, avslappet og godt forhold til de norske FN-avdelingene.244 

PLO-formannen er personlig opptatt av forholdet til Norbatt, og når en ny PFLP-leder i 
nordmennenes område, major Adib, viser seg vanskelig å samarbeide med – og sågar tar en 
norsk patrulje til fange – tar Yassir Arafat med seg Abu Jihad og drar ned for å lekse opp for 
majoren. PLO-bossene beslutter endatil å sende ti skarpskyttere fra Fatah til området – for å 
skyte major Adib dersom han på nytt lager vansker for Norbatt!245 Til statssekretær Johan 
Jørgen Holst understreker Arafat i �979 at PLO støtter UNIFIL, og framholder det gode sam-
arbeidet med Norbatt.24� Arafat roser også de norske FN-soldatene; de er korrekte og profe-
sjonelle, framholder han.247 

Konfrontasjon og normalisering

UNIFIL yter humanitær bistand til lokalsamfunnet. Fra Norbatt omfattes også palestinske 
soldater av denne hjelpen – et ledd i bestrebelsene på å bygge tillit. Det er et tidlig eksempel på 
force protection, en sentral del av utenlandsoperasjoner i nyere tid. Følgelig er bataljonslegen 
mer enn én gang på visitt hos skrale PLO-soldater, og Norbatt står ofte for syketransport. In-
nimellom konfrontasjonene.

De alvorligste episoder mellom Norbatt og PLO finner sted i førstekontingenten. Deretter 
blir forholdet normalisert; etter invasjonen i �982 er det ikke lenger palestinsk gerilja stasjonert 
i AO. I kontingent II kan bataljonsledelsen oppsummere relasjonen med at Norbatt «har ut-
viklet et meget godt forhold til PLO, dog søker PLO etter mørkets frambrudd å markere sin 
tilstedværelse i form av patruljer.» Basert på kontakt på alle nivå, mener bataljonen at PLO 
ikke vil skyte mot Norbatt – og rapporterer at palestinske patruljer som blir oppdaget og tatt 
til fange er «relativt medgjørlige».248 En vesentlig forandring bare etter et halvår!

Forhandlingslinjen blir videreført av de kommende bataljonssjefer. Den inkluderer 
løpende kontakt – som stort sett omhandler forholdsvis banale spørsmål. Saker som drøftes 
på de ukentlige møtene går ofte på fortolkning av detaljer i den inngåtte avtalen: Om norsk 
eskorte når palestinerne skal hente mat og vann; om bruk av uniform; sjenerende lys fra norske 
lyskastere; rømte esler, osv. Svært konkrete drøftinger mellom soldater på bakken – langt 
unna politikk og diplomati i Naqoura, Beirut og New York! Nordmennene holder seg til 
avtalen. Palestinerne har vanskeligere for å ta den helt bokstavelig. 

Norbatt III har også sammenstøt med PLO, men på et møte med ledende PLO-offiserer, 
blir bn-sjefen, oberst zacharias Backer, enig med dem: Dersom Norbatt oppdager en pale-
stinsk patrulje i sitt område, skal den gi seg. «Oppdaget vi dem, så var det jo faen ikke noe å 
gjøre med det,» sier Backer; «men det var ingen vits i at vi skulle drepe hverandre. Den avtalen 
holdt de, og den holdt hele tiden siden.»249

Når Norbatt IV tar over, mener palestinerne at de blir behandlet strengere enn før – 
nærmest som fanger.250 Men også den nye bn-sjefen, oberst Ole Rønning, og S–3, major Nils 
G. Fosland, viser smidighet – og det går seg til. Bl.a. aksepterer Norbatt både at PLO skifter ut 
personellet: mann for mann – og at slitte våpen byttes: likt mot likt. Palestinsk krav om ved 
avløsning å kunne forflytte seg gjennom AO i uniform og med våpen blir derimot blankt av-

n De to militære PLO-lederne norske 
offiserer møter i 1978, faller begge i 

striden de kommende år. Sayad Sayel 
(Abu Walid) blir drept i Bekaa,  

i september 1982. Khalil al-Wazir  
(Abu Jihad) blir myrdet i et israelsk 

attentat i Tunisia, i april 1988. n
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vist. Norbatt tillater ingen gruppering å bevege seg i FN-sonen uniformert og bevæpnet.  
«Vi hadde ukentlige møter med PLO og LNM,» forteller Fosland; «fra ryddige møter til krangel 
– med banking av pistoler i bordet når de ikke fikk det som de ville.» Problemet for Norbatt 
var både at det var mange fraksjoner, og at de ikke alltid gjorde det de sa. «Vi klargjorde 
prosedyrer – og de sa ok! Nytt møte – ny enighet.» Og innimellom, erindrer Fosland, en kom-
mentar: «By the way, thank you for the good fight last night!»25� 

Å passe på PLO-soldatene i «Reiret» er en vesentlig oppgave for KpA, som har sin egen 
«reir»-tropp; �.-troppen. Men ikke alle palestinske soldater er i ro – og under kontroll – innen-
for AO. Deres oppgave i Sør-Libanon er tross alt å angripe Israel. Og da må de krysse UNIFIL-
sonen. En av mange episoder – og en av de alvorligste – finner sted 25.–2�. oktober �98� 
(Norbatt VIII): Tidlig søndag morgen kommer en utrykningsstyrke fra KpB i Rashayia i kon-
takt med en palestinsk patrulje inne i AO. Den vil ikke rette seg etter anrop med påfølgende 
varselskudd. Palestinerne svarer isteden med å beskyte nordmennene – som svarer. I den 
påfølgende ildstrid, øst av 4–��B, mister en palestinsk soldat livet; en annen blir skadd og tas 
til fange; to unnslipper. Etter det alvorlige sammenstøtet må represalier forventes. De kom-
mer påfølgende natt: Kraftig ild, med panservernvåpen og tyngre automatgevær, rettes mot 
lagsleir 4–�F. Ingen blir hardt skadd. Men to nordmenn, fenrik Terje Heiseldal og korporal 
Bjørn E. Søberg, får lettere skader – sistnevnte av et streifskudd. I tinningen! «Jeg satt på en 
stol og slappet av, var akkurat kommet tilbake fra en vaktrunde da det smalt,» forteller Søberg 
til Blue Beret. Han følger sin første innskytelse: kaster seg ned på golvet. «Rett etter dette 
merket jeg et slag i hodet, og de neste øyeblikkene står litt uklart for meg.» Snart blir soldatene 
beordret til å utgruppere – og avventer ildåpningsordre. Den kommer ikke; skytingen er over 
for denne gang. Søberg er i tjeneste igjen bare timer etter episoden. Heiseldal må til Naqoura 
for behandling. Det er rød beredskap i hele bataljonen.252

NORBATT OG IDF

Israel viser i utgangspunktet en positiv holdning til UNIFIL, og overdragelsen av det IDF- 
okkuperte området til Norbatt går smertefritt. Nordmennene både skal og må samarbeide 
med israelerne; det er en del av mandatet, oppdraget. Samarbeidet om tilbaketrekkingen går 
godt; IDF følger egen plan – og overdrar posisjonene til FN-styrken. Når Israels tilbaketrek-
king bekreftes av UNIFIL �3. juni, har partene i prinsippet intet uoppgjort med hverandre. 
Men realiteten blir en annen – fordi IDF i praksis aldri trekker seg helt ut av Sør-Libanon. Det 
skal snart bli grunn til å stille spørsmålstegn ved Israels velvillighet overfor UNIFIL – og 
Norbatt.

Israelsk propagandakrig

Allerede en uke etter at IDFs stillinger er overdratt UNIFIL konstaterer Norbatts NK, oberst-
løytnant Bjørn Rødland, at israelske soldater i Sør-Libanon kan vise seg å bli FN-styrkens – og 
den norske bataljonens – største problem. «Så lenge de ikke trekker seg helt tilbake kan vi ikke 
løse vår oppgave,» slår han fast253 Rødland skal få rett. Enten det dreier seg om IDFs direkte 
operasjoner i Sør-Libanon – eller gjennom SLA.

FN-offiserene er ikke alene om å rette søkelys på Israels fortsatte engasjement i Sør-Libanon. 
Forsvarsminister Rolf Hansen (Ap) går etter et besøk til FN-styrken i november �978 langt i 

u  Omtale UNIFILs forhold til IDF, side 
xxx



�88

å fastslå at Israel spiller en sentral rolle i områdene som er kontrollert av falangistene – og som 
Israel offisielt er helt ute av. Også formannen i Stortingets forsvarskomité, Per Hysing-Dahl 
(H), mener det er Israel som først og fremst har ansvaret for at FN-styrken ikke er i stand til 
å utføre sitt oppdrag iht. mandatet.254 De to, og alle andre, kan også irritere seg over stadig 
hets mot FN-styrken generelt og nordmennene spesielt i israelske medier. Beskyldninger mot 
Norbatt skal bli vanlig kost, og går særlig på påstått PLO-sympatie blant norske soldater.  
I enkelte tilfeller er beskyldningene konkrete, grove – og lette å tilbakevise. I et møte med bl.a. 
den norske kontingentsjefen, oberst Martin Vadset, julaften �978, hevder den israelske for-
svarssjefen, generalløytnant Rafael Eitan, at det i Norbatt er flere med PLO-sympatier – og 
direkte kontakt med PLO. Generalen viser til flere forhold som skal underbygge påstanden; 
bl.a. at en norsk soldat har giftet seg med en «PLO-pike», og at paret etter hjemreise driver 
anti-israelsk propaganda fra Norge; at norske soldater tar bilder i Israel for PLO; at norske 
soldater selger varer som er kjøpt i Israel til PLO og lokalbefolkningen i Libanon. Vadset til-
bakeviser på stedet beskyldningene.255 Det er ikke slutt med det. Bare noen dager etter, i rom-
jula, beskylder høytstående israelske offiserer norske FN-soldater for å hjelpe PLO med å 
smugle våpen inn i Sør-Libanon. Norske PLO-sympatisører skal ha bistått i et forsøk på å 
smugle våpen over Litani i en kasse merket medisiner, mens innholdet var bombekastere, 
maskingeværer, raketter og sprengstoff! Kassen ble imidlertid beslaglagt i Marjayoun. Vadset 
avviser også denne påstanden; det samme gjør statssekretær Johan Jørgen Holst.25� Som 
mange andre fabrikkerte påstander mot FN-styrken faller denne langt på vei på sin egen 
urimelighet: Hvis palestinsk gerilja skulle smugle våpen inn i Sør-Libanon, ville de da lagt 
veien om – av alle steder – Marjayoun? 

En av avisene som bringer denne historien, og mange andre om den norske UNIFIL- 
deltakelsen, er Ma’ariv – Israels største. På spørsmål fra Aftenposten svarer redaktøren be-
kreftende på at man i Israel anser at den norske FN-kontingenten i Libanon har de sterkeste 
PLO-sympatier i hele UNIFIL.257 Korrekt er det derimot, når Jerusalem Post gjør sine lesere 
oppmerksom på at Norbatt har lagt en direkte telefonlinje til «PLO-hovedkvarteret» i om-
rådet.258 Noe man i Israel selvsagt finner aldeles uhyrlig. 

Verre blir det når israelerne i juli �980 fører fram en fanget libaneser anklaget for å støtte 
palestinsk gerilja. Han brukes som sannhetsvitne for at to norske soldater skal ha hjulpet 
PLO-terrorister som sto bak angrepet mot en barnehage i kibbutzen Misgav Am i april, der 
tre ble drept. Mannen, Ibrahim Tawil, som jobbet som kokk i Normaintcoy, hevder at de norske 
soldatene skaffet palestinerne dokumenter som brakte dem gjennom UNIFIL AO. En FN-
talsmann avviser beskyldningen, og viser bl.a. til at den type dokumenter ikke finnes!259 Ifølge 
en gradert melding fra den norske ambassaden i Tele Aviv, ble det bragt på det rene at PLO-
soldaten – som ble tatt etter overfallet i kibbutzen – også hadde arbeidet på kjøkkenet i Camp 
Scorpion, ansatt av UNIFIL. De to norske soldatene som skal ha samtalt med ham, ble sendt 
hjem av (andre) disiplinære årsaker.2�0

Bare en måned etter at den falske historien om våpensmuglingen, melder flere medier om 
harde kamper mellom PLO og Norbatt i �979. De norske soldatene skal ha ligget langflate og 
skrekkslagne; over hundre skal ha søkt tilflukt i Israel – og over halvparten av bataljonen søkt 
om å få reise hjem! Bn-ledelsen mottar imidlertid ikke én anmodning om repatriering og 
ingen søker tilflukt i Israel. Hvilket også ville vært vanskelig, ettersom den israelske overkom-
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mandoen samtidig stenger grensa…2�� (Samtidig uttrykker israelere fortørnelse over norske 
mediers dekning av begivenhetene i Libanon. Det er «en misinformasjon som grenser til 
massehysteri,» som Josef Rom, medlem av det israelske parlamentets utenriks- og forsvars-
komité, framholder overfor statssekretær Eivinn Berg, kort tid etter invasjonen i �982.)2�2 

Israels utenriksminister, tidligere forsvarssjef og forsvarsminister Moshe Dayan, var i det 
minste – på sitt vis! – høvisk nok til å gi de norske soldatene honnør da han i mai �978 besøkte 
Norge. På spørsmål om han mente FN-styrken dugde til å hindre at PLO kom tilbake til om-
rådet, svarer generalen: «Ja. Jeg kan ikke se hvorfor de ikke skulle klare det. De er soldater og 
jeg venter av enhver soldat at han utnytter alle de muligheter han rår over. De er bevæpnet, 
ikke sant? Og de er soldater, gode soldater, tror jeg – så hvorfor skulle de ikke kunne 
lykkes?»2�3 

Militære kontakter

Israels forsvarssjef Rafael Eitan er høflig, men kritisk når han mottar sin norske kollega Sverre 
Hamre i Tel Aviv i juli �978. «Det norske befalet er usedvanlig dyktig,» uttrykker den israel-
ske generalen, «men har for liten forståelse for hvordan man håndterer væpnede grupper som 
de palestinske.» Disse, fortsetter Eitan, skjønner og respekterer bare kontant opptreden. Nord-
mennene har gjort den feil, i motsetning til franskmenn, nepalesere og irer, at de har forsøkt 
å kompromisse og lirke seg fram. Dette er feil framgangsmåte og vil aldri føre fram, uttaler 
generalen.2�4 Dette er Midtøsten – og israelerne spiller et spill. De både smigrer og latterlig-
gjør nordmennene. Men skal en tro den amerikanske FN-ambassadør James Leonard, er det 
bare to styrker i UNIFIL de har respekt for: Den franske og den norske!2�5 

Forholdet til Israel og IDF er som oftest korrekt. Det er profesjonelle offiserer på begge 
sider; noen av dem kjenner sågar hverandre fra utenlandske skoler! Selv om israelske soldater 
av mange oppleves som arrogante, kan de også være forekommende. Når forsvarssjef Hamre 
møter sin kollega Eitan, uttaler denne at Israel alltid vil være beredt på å hjelpe de norske 
styrkene – i hvilken som helst sammenheng. Etter den israelske generalens oppfatning er det 
tydelig at den norske styrken på mange måter er uforberedt på forholdene i Sør-Libanon,  
bl.a. hva gjelder utstyret. Det må det kunne gjøres noe med! Bl.a. nevner han feltdusjene  
Israel produserer; kanskje nordmennene kan nyttiggjøre seg dem? På Hamres spørsmål om 
det må forventes spesielle problemer i den sørlibanesiske vinter, opplyser Eitan at det vil bli 
svært kaldt, med ned til 5–�0 minusgrader – med atskillig snø i høyden og konstant vind  
i lange perioder. Og igjen: Israel vil alltid være beredt til å stille materiell og erfaring til  
rådighet.2��  

«Mitt inntrykk var at israelerne var snurte, fordi vi var ganske effektive,» mener bataljons-
sjef Norbatt III, oberst zacharias Backer. Sommeren �979, mener Backer, prøvde israelerne å 
få FN-styrken bort, for selv igjen å overta området. «Israelerne prøvde seg flere ganger, og 
særlig hadde jeg problemer oppe i Chebaa. Jeg fôr med min mobile reserve opp der stadig 
vekk for å hive dem ut, og så snart man var der med panservogner, så gikk de ut. De var så 
infernalske, at de prøvde å gå inn to steder den �8. mai – for de regnet med at da var vi fylle-
sjuke!» Ved en annen anledning israelerne kom inn, åpnet Norbatt ifølge Backer ild, og så vidt 
obersten forstår, ble et par israelere såret, uten at han noen gang fikk dette bekreftet. «I og med 
at vi holdt en konsekvent linje, så ble det mindre av dette.»2�7 
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Oberst Ole Rønning hadde ganske riktig god kontakt med israelerne, og den bidro til å 
løse mer enn én kinkig episode. «Jeg følte det ikke var noe galt i å ha kontakt – menneskelig-
het og litt hjertelighet,» framholder Rønning, som bl.a. samarbeidet godt med liaisonoffiseren 
i Metulla, daværende kaptein Kamai, som senere ble major og IDF-liaison ved Rosh Haniqra. 
«Jeg følte at vi hadde godt utbytte av å kunne samtale med israelerne,» forteller Rønning, og 
ser dette som uproblematisk – så lenge en hele tiden var bevisst på hva en gjorde, og at en 
gjorde det for selv å ha nytte av kontakten. Slik israelerne også gjorde.2�8

IDF var ikke egentlig et problem, mener Fosland om den første tida i Sør-Libanon – «og vi 
vant de fleste konfrontasjoner med IDF.» Norbatt hadde regelmessige møter med IDF, nor-
malt i Metulla. «Selv om en ikke trenger å like alt de gjorde, var de ryddige folk,» er generalens 
oppsummering av inntrykket av de israelske liasonoffiserene bataljonene hadde kontakt med. 
Personlig kontakt er ofte uvurderlig. Mellom Norge og Israel er det ingen bilateral militær 
forbindelse. Det forhindrer ikke at det kan finnes norske og israelske offiserer som kjenner 
hverandre. Eksempelvis fra amerikanske skoler. Foslands nabo da han gikk stabsskolen til US 
Marine Corps, var israeler – og de tilbrakte atskillig tid sammen, og vekslet på å kjøre til 
skolen. Når Fosland tar over Norbatt, er hans gamle studiekollega og venn sjef for Golani-
brigaden, en av IDFs mest prestisjefylte avdelinger. En tilfeldighet, en kanal – en mulighet. 
Som senere infanteriinspektør, benytter Fosland for øvrig anledningen til å besøke sin gamle 
venn i Israel, når han først er i området på inspeksjon i Norbatt.2�9 Også generalmajor Trond 
Furuhovde utvikler et godt forhold til offiserer i IDF, og understreker verdien av personlige 
relasjoner. Furuhovde framhever særlig samarbeidet med sjefen for IDFs liaisontjeneste, 
brigader Baruch Spiegel, som han i ettertid opprettholder privat kontakt med.270

Norbatt har sine feider med IDF. I �989 anklager IDF-general zeev zacharin den norske 
bataljonen for «å hjelpe Israels fiender». Han er selv til stede når en israelsk stridsvogn,  
7. mars, kjører over åtte norske kjøretøy og en finsk PPK under inntrenging i Ebel es Saqi. 
«Dette viser tydelig at man fra israelsk side opplever FN som en begrensning av handlefriheten 
i Libanon. Episoden i Ebel es Saqi viser også at Israel mangler respekt for FN,» fastslår for-
svarsminister Johan Jørgen Holst. Hans israelske kollega, Yitzhak Rabin, ser saken annerledes: 
Under inspeksjon av sine soldater i Libanon, uttaler han at «UNIFIL har lært seg en lekse om 
at de ikke kan blande seg inn i en hver bevegelse som den israelske hæren foretar 
seg.»27�Uttalelsene fra Israel spriker ofte. Bare tre uker senere uttaler general Yossi Peled til 
Arbeiderbladet, at han ikke har noen grunn til å klage over norske FN-soldater, som han 
synes er utmerkede. Sjefen for den israelske nordkommandoen uttaler seg i rosende ordelag 
om Norbatt, som han mener fungerer godt – og som «mer enn noen annen av FNs militæren-
heter ikke tillater noen terroristgruppe å komme inn i sikkerhetssonen.»272 

IDF og SLA 

Kontakten mellom Norbatt og IDF er konstruktiv – helt til SLA blir tema. Da er det kroken 
på døra. Israelernes standardsvar er at dette er en libanesisk styrke de ikke har kontroll over. 
Vel vitende om at nordmennene vet israelerne trekker i SLAs tråder. «Noen ganger, ved kon-
frontasjon mellom Norbatt og SLA, forsøkte vi å få dem til å vise ansvar,» framholder briga-
der Baruch Spiegel, tidligere sjef for IDFs liaisontjeneste. «Men IDF hadde ikke kontroll over 
SLA, og det var vanskelig å få dem til å stanse – særlig beskytning. Det er ikke lett for en hær 

u Mer om utviklingen av forholdet 
mellom Norge og Israel, som følge av 

UNIFIL-deltakelsen; side xxx



�9�

å kontrollere en milits,» uttaler Spiegel.273 Brigaderen går om ikke annet lenger enn de fleste i 
å erkjenne IDFs reelle forhold til SLA, selv om kontrollen ikke alltid ble utøvd. Også på myn-
dighetsplan reiser Norge en rekke ganger spørsmålet om forholdet til den kristne militsen 
med Israel. Når statssekretær Johan Jørgen Holst tar det opp i et møte israelsk UD i juli �979, 
er forklaringen den samme gamle: Det er grenser for israelsk kontroll med Haddad. Hans stil 
er kanskje ikke alltid så hyggelig, framholder israelerne, men han er en libanesisk patriot!274

SLAs opptreden overfor Norbatt avstedkommer en del formelle norske klager – som rettes 
til Israel. UNIFIL anerkjenner ikke SLA, og vil ikke ha noen formelle forbindelser med 
styrken, selv om Norbatt har det på bakkeplan. Norsk bekymring over den alvorlige situas-
jonen i Sør-Libanon – og kritikk av major Haddads aksjoner – framføres overfor israelsk UD 
i desember �980. UDs generaldirektør David Kimche beklager den harde medfart Norbatt er 
blitt utsatt for, og understreker at Israel ikke på noen måte har vært delaktig i gjennomføringen 
av Haddads operasjoner i UNIFILs område, �7. og �8. desember. Israel har ingen interesse av 
å komme på kant med UNIFIL, og spesielt ikke med den norske bataljonen,» understreker 
Kimche. Som videre uttrykker at den utenrikspolitiske belastning Haddad innebærer for 
 Israel er større enn hans bidrag til Israels sikkerhet!275 

Flere protester, såkalte demarcher, overfor Israel skal komme. Bl.a. etter at en IDF-strids-
vogn i mai �985 – på ordre – med makt fjerner bilen til den norske kontingentsjefen, oberst 
Eystein Singstad, ut av veien. Obersten er ute i Enklaven, dvs. utenfor eget AO. Obersten og 
hans norske sjåfør, samt en irsk korporal under opplæring, kaster seg ut av bilen – i siste liten 
– før den blir ødelagt av en israelsk stridsvogn, som kjører over den! SLA er også til stede, med 
en PPK. Korporalen er ikke tvil om at de var i livsfare; at israelerne hadde til hensikt å skyte. 
«Kanonen på den israelske stridsvogna var senket – og rettet mot oss,» forteller han. Men 
situasjonen dempes når en israelsk offiser stanser vognkommandøren. IDF beordrer Singstad 
ut av veien, men han nekter. En israelsk stridsvogn må stanse – bare en meter fra ham. Alvorlig 
er også de om lag 200 skudd som IDF på samme tid avfyrer mot Ebel es Saqi-området, et 
varselskudd avfyrt mot en norsk soldat ved en av Norbatts CPer, og at IDF forhindrer Nor-
batt-patruljer fra å utføre sitt oppdrag. Lista er lang – og alvorlig.27� 

Forut for invasjonen i �982 var Israel tjent med FN-styrken, framholder UDs Hans Wil-
helm Longva i et notat om situasjonen i Libanon vinteren �98�. «Israel har funnet et balanse-
punkt der landet nyter godt av den sikkerhetsgaranti UNIFIL representerer om enn ikke fullt 
ut, men på den annen side har de holdt de politiske operasjonelle opsjoner åpne for militære 
aksjoner mot PLO’s baseområder nord for UNIFIL-sonen.» Den norske Libanon-kjenneren 
fortsetter sin analyse med at den israelske balansegangen innebærer en «klar risiko for at 
situasjonen skal komme ut av kontroll med en større væpnet konfrontasjon der UNIFIL vil 
være de første til å komme i skuddlinjen som et sannsynlig resultat.»277 Diplomatens vurde-
ring er skremmende riktig, men ennå er det halvannet år til israelske stridsvogner ruller 
gjennom UNIFIL – og Norbatt – AO. Situasjonen blir dramatisk endret – på mange måter – 
etter den israelske invasjonen i juni �982. Først og fremst militært i Sør-Libanon, men også 
politisk mellom Israel og Norge. Men forholdet til IDF – og SLA – er ikke alltid like spent. Når 
forsvarsminister Johan Jørgen Holst besøker Norbatt i september �99�, rapporterer han at 
forholdet til IDF er svært godt – og at det fra israelsk hold legges vekt på å skape inntrykk av 
at Norbatt er på parti med IDF og SLA.278 

Haddad kontrollert av Israel Major 
Haddad er en stribukk. Men heller ikke 
han handler ofte på tvers av Israels 
ønsker. 

Hvor ofte israelerne enn fastholder  
at de ingen kontroll har over majoren i 
Marjayoun, er han deres mann – og 
han lystrer deres ordrer. Som IDFs 
første liason-offiser med UNIFIL, 
oberst Shimon Levinson, senere skulle 
innrømme overfor Odd Karsten Tveit: 
«Den israelske hæren styrte den 
libanesiske majoren ned til minste 
detalj. Major Haddad handlet på ordre 
fra sine israelske rådgivere når han 
angrep FN, og majoren kunne ikke 
sette i gang omfattende bombarde-
menter uten direkte israelsk med-
virkning.»229 

FN forsøkte gang på gang å få Israel  
til å stanse sin støtte til de facto-
styrkene, men uten resultat. Etter et 
møte mellom Saad Haddad og 
Menachem Begin i april 1981 lover en 
presset SLA-leder at han skal gjøre 
hva han kan for å unngå nye sammen-
støt med UNIFIL – selv uten press fra 
Israel. Møtet kom i stand etter at 
israelsk UD – etter vedvarende press 
utenfra – lenge hadde bedt Begin som 
forsvarsminister om å dempe Haddads 
konfliktlyst.280
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Nye konfrontasjoner

Etter invasjonen i �982 står Israel som en de facto okkupasjonsmakt i Sør-Libanon. Hele Nor-
batt AO ligger i den okkuperte delen – og bataljonen får en helt annen nærkontakt med IDF 
enn tidligere. På samme måte som kystveien gjennom Naqoura er av stor taktisk betydning 
for IDF, er også Norbatt AO det – bl.a. som en gjennomfartsvei til Bekaa-dalen. Den israelske 
trafikken gjennom Norbatt er derfor stor både under invasjonen og deretter. UNIFIL må 
forholde seg til IDF som en okkupasjonsstyrke, og kan ikke stanse israelsk trafikk gjennom 
sine CPer; bare registrere, telle, rapportere. Det samme gjelder – som før – beskytning fra de 
mange israelske posisjoner som etableres i Sør-Libanon. På sletta nedenfor Ebel es Saqi 
etablerer IDF en meget synlig forsyningscamp. 

Med IDF så tett innpå, er gnisninger ikke til å unngå – bl.a. når IDF forsøker å etablere nye 
posisjoner innenfor Norbatt AO. Mer enn én gang kommer det til fysiske sammenstøt, sågar 
på knyttnevene løs. Fram til den norske uttrekkingen fra Sør-Libanon kommer det til flere 
alvorlige episoder – også med norske tap. 

Klimaet mellom Norbatt og IDF/SLA – og mellom Norge og Israel – når et lavmål høsten 
�985, når flere konfrontasjoner og andre episoder inntreffer. Det protesteres jevnlig i Sikker-
hetsrådet, og norske myndigheter protesterer overfor Israel. Bl.a. �4. oktober �985, når uten-
riksminister Svenn Stray finner det nødvendig å innkalle ambassadør Huebner til UD.  
Årsaken er en ny episode, �2. oktober, når norske FN-soldater blir beskutt av SLA: 300–400 
skudd er avfyrt. De norske soldatene ser seg nødt til å besvare ilden. UD fastslår at «det var et 
rent tilfelle at ingen var blitt drept eller kommet til skade.» Utenriksminister Stray fram-
holder overfor den israelske ambassadør at det er i strid med både Norges og Israels interesser 
at hendelser av denne karakter finner sted, og hvis ikke de blir stanset, kan det få skade-
virkninger for Israels omdømme i norsk opinion. Stray minner også om sitt nylige møte med 
sin kollega Ytizhak Shamir i New York, der denne ga uttrykk for at Israel ville ta de nødven-
dige skritt for å unngå framtidige episoder. Stray framholder at det synes som om Israel ikke 
har tilstrekkelig kontroll med hva personellet i Sør-Libanon foretar seg – og at kontrollen med 
styrkene må bedres. Hvis de norske styrkene skulle lide tap som følge av fortsatte trakasserier, 
advarte utenriksministeren, må det forventes en rask og negativ endring i norsk opinion hva 
gjelder forholdet til Israel. Ambassadør Huebner framholder at SLA må ha anledning til å 
bevege seg med våpen i sikkerhetssonen, og at en ikke kan forvente at de vil akseptere å bare 
skulle gjøre dette i følge med IDF-personell.28� Men det er nettopp det FN forventer – og  
UNIFIL forsøker å sikre. 

Israelsk UD er bekymret over faren for en klimaendring mellom Israel og Norge. Vel-
menende – og velkjent – poengterer imidlertid israelerne at nordmennene har vanskeligheter 
med å forstå realitetene i Libanon, og derav forholde seg til SLA. De norske troppene er utsatt 
for et kultursjokk de må søke å komme over, framholdes det. Israelerne framholder at en mer 
pragmatisk kontakt med SLA vil være Norbatt til betydelig nytte, samtidig som de under-
streker at dette ikke innebærer noe krav eller forventning om en full anerkjennelse av militsen. 
Israelsk UD framholder også, at når situasjonen i det norske bataljonsområdet har utviklet 
seg i negativ retning, må det tilskrives at bataljonssjefen er fraværende og nummer to ikke er 
erfaren nok – eller ikke tilstrekkelig akklimatisert! Dette, mener israelerne, har skapt en viss 
nervøsitet i bataljonen. De viser til en episode 23. oktober, når en IDF-oberst i full uniform 

u Mer om utviklingen av forholdet 
mellom Norge og Israel, som følge av 

UNIFIL-deltakelsen, side xxx

FSJ: Norske forsvarssjefer hadde 
direkte kontakt med sine israelske 
kolleger i forbindelse med besøk til 
UNFIL. General Fredrik Bull-
Hansen i Tibnine, 1985. Bak ham, 
kompanisjef NMC XVI–XVII, oblt 
Håkon Lutdal.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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stanses av Norbatt i Sikkerhetssonen, hvoretter SLA til gjengjeld stormer posisjonen, og tar 
med seg kjøretøy og utstyr. Israelerne viser også til skuddvekslingen ved El Meri, �9. oktober, 
der en SLA-soldat blir såret – etter at nordmennene gjengjeldte ild. Dette skaper en spent 
situasjon, og foranlediger et møte mellom IDF-general Dov zion og den norske kontin-
gentsjef, oberst Eystein Singstad – og mellom DFC, brigader Jean Pons og IDFs liasonoffiser, 
general Rotchild. Tema: Norbatt. Budskap: IDF skal gjøre sitt til å begrense trakassering av 
Norbatt, hvis Norges forsvarssjef, general Fredrik Bull-Hansen, lover å få slutt på provoka-
sjoner fra Norbatts side! I sin rapport fra møtet med israelsk UD, rapporterer den norske 
ambassaden i Tel Aviv at «det israelske utenriksministerium synes aa ha lagt seg paa en mer 
aggresiv linje enn tidligere naar det gjelder sla-unifil episodene. israelerne sies ikke ha for 
vane aa innroemme feil og slett ikke be om unnskyldning. Hovedinntrykket av samtalen 
styrket denne generelle oppfatning blant observatoerer her, og det ble understreket av de lett 
hevede oeyenbryn da jeg kort fortalte at peres i sin samtale med stray hadde bedt om «unn-
skyldning (apologized) for de hendelser som hadde funnet sted».» Møtet ender med en  
israelsk anmodning om at det ikke må bli omtalt for pressen.282 

Bare en drøy uke før utenriksminister Stray innkaller den israelske ambassadøren, har 
forsvarssjef Fredrik Bull-Hansen politiske samtaler i Israel. Fungerende utenriksminister 
Moshe Arens framholder, at så langt han kjenner til, har ikke IDF deltatt i noen trakassering 
av Norbatt. Arens framholder også, for sikkerhets skyld, at han ikke ser noen rolle for UNI-
FIL i Libanon, og at FN-styrkene bør trekkes ut. Heller ikke forsvarssjefen, general Moshe 
Levi, sier seg kjent med omfanget av trakasseriene, og understreker at enhver negativ hand-
ling overfor norske FN-styrker er sterkt å beklage. Han uttrykker håp om forståelse for at 
dette ikke under noen omstendighet er rettet mot nordmenn, mot Norge eller mot Norges 
deltakelse i UNIFIL – og lover å gjøre sitt beste for at slike episoder ikke gjentar seg.283 I et 
personlig brev etter besøket, forsikrer forsvarssjef Levi sin norske kollega, at han vil følge opp 
samtalen, og bidra til at den noe ampre stemningen mellom Norbatt og SLA/IDF dempes. 
«We have no interest in neither initiating nor encouraging any incidents against NORBATT 
or any other contingent, in order to «persuade» the contributing countries to withdraw their 
battalions. We definitely see no logic or advantage in friction with your soldiers,» skriver IDF-
sjefen.284 I sitt svar til den israelske forsvarssjefen, takker Bull-Hansen for lovnaden om å se 
nærmere på problemene, og lover på sin side å ta opp saken med den nye bn-sjefen, oberst 
Sigurd Friis, før denne reiser til operasjonsområdet.285 

Den israelske forsvarssjefens tilsynelatende velvilje til tross – og som han ikke er den 
første til å presentere: Forholdet mellom Norbatt og SLA/IDF forblir spent, og det kommer til 
en rekke nye episoder etter denne politisk-militære runden på topplan – helt til Norge trekker 
seg ut i �998.  

NORBATT OG SLA

Norbatt har gjennom alle år nær kontakt med SLA. I den første kontingenten skjer møtene i 
all hovedsak sammen med IDF, når major Haddad eller andre er med i Norbatts møter med 
IDF. Etter hvert blir det mer eller mindre regelmessige møter mellom Norbatt og SLA direkte. 

SLA-sjefen er ikke lett å bli klok på. Saad Haddad er en offiser som kan utvise sjarm og 
velvilje – og vrede og vrangvilje. Han trakasserer FN-soldatene – og han angriper dem. Han 
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kan understreke det gode forholdet til nordmennene – og han kan latterliggjøre dem. Norske 
offiserer møter ham i Marjayoun eller i Metulla. Noen ganger i rolige former – andre ganger 
så visst ikke. Også i New York er man oppgitt over majoren. Når visegeneralsekretær Brian 
Urquhart, en dannet brite med lang diplomatisk fartstid, overfor Norges FN-ambassadør for-
teller om et møte mellom SLA-lederen og Norbatt-sjefen, beskriver han det nærmest som et 
«horror-show»: en rekke medlemmer av militsen, delvis maskert, tar seg inn i lokalet og 
bryter opp møtet – under trussel om våpenbruk!28� 

Haddad nøyer seg ikke med å stenge veier og avfyre granater, han fører – som israelerne 
– også en propagandakrig mot nordmennene. Dels gjennom den kristne radiostasjonen Voice 
of Hope, og fra �982 også via tv-stasjonen Middle East Television, som til 2000 sendte fra 
Marjayoun.» Hva skal vi med FN-soldater?» spør han allerede idet Norbatt ankommer Sør-
Libanon. «De springer jo med halen mellom bena bare de hører maskingeværsalver.»287 Det er 
Haddads kommentar når svenskene trekker ut for å bli erstattet av nordmennene. Når Nor-
batt kommer i klammeri med PLO i Kaoukaba, godter majoren seg. Hans to opponenter slåss 
med hverandre! Haddad pisker opp stemningen, og det kommer til demonstrasjoner mot 
nordmennene i Marjayoun. Det kastes stein mot en norsk ambulanse; et sidevindu blir 
knust.

En kime til gnisninger mellom SLA og Norbatt er vannforsyningen til Marjayoun. FN-
styrken har ikke noe ansvar for at byen får vann. Likevel stiller Haddad Norbatt til ansvar når 
vannet uteblir! Ifølge ham er det terrorister som kutter ledningen – og Norbatt beskytter jo 
PLO-terroristene! Synkende vanntrykk på Marjayoun-høyden er et faresignal. Det er nok til 
at majoren kommanderer ild. Når Haddad ringer Norbatt og skriker «no water, no water,» er 
det på tide å gå i dekning! Haddad unnslår seg heller ikke for å kutte elektrisitets- og vann-
forsyningen til Ebel es Saqi. Å reparere en vannledning eller en strømkabel blir en del av 
innsatsen for å dempe konflikten. Som NK i Norbatt II gjør Tormod Sleppen, seg følgende 
observasjon: «Skiftenøkkelen er mye viktigere enn geværet i en slik operasjon.»288 

Militære kontakter

Majoren driver en nervekrig mot Norbatt. Ingen vet når han neste gang vil trakassere norske 
kolonner i sine CPer. Eller enda verre: stenge veien – og forhindre etterforsyning. Desto vik-
tigere er det å etablere god kontakt med Haddad, noe flere norske Norbatt-offiserer klarer. 
Blant disse er imidlertid ikke oberst Martin Vadset. Haddad har et spesielt horn i siden til 
ham. I juli �979 fungerer nordmannen som FC, mens general Erskine er hjemme i Ghana på 
ferie. Da forlanger SLA-sjefen i en melding til Vadset å få vite om ikke FC snart vil returnere. 
For å samarbeide med «den syriske agenten Vadset» kommer ikke på tale! Samtidig utber 
Haddad seg svar på hvilke oppgaver «PLO-agenten Longva fra den norske ambassaden i Beirut» 
har for UNIFIL.289 Og SLAs NK truer omtrent samtidig med at han vil «kvele oberst Vadset 
med mine egne hender»!290 «Det er jo klart kona reagerte,» konstaterer Vadset; «når hun uten 
forvarsel en dag plukker opp Dagbladet – og med store bokstaver på forsida ser at jeg skal 
kveles!»xxx «Haddad var en stor røver, og kunne være ganske jævlig,» sier oberst Leif Schanche, 
en de norske offiserer som først møtte ham.29� Senere skal mange stifte bekjentskap med 
majoren fra Marjayoun. Få glemmer møtene med Saad Haddad – og uansett hva de måtte 
mene om ham, fascinerer han de fleste.

u Omtale UNIFILs forhold til SLA; 
side xxx

u Presentasjon av major Haddad; 
 side xxx
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Personlige kontakter er alfa og omega i en fredsoperasjon som denne. For Norbatt gjelder 
det å ha en løpende kontakt og et tillitsfullt forhold til alle partene. «Å ha personlig kontakt, 
å kjenne hverandre – tror jeg er utrolig viktig,» sier oberst Ole Rønning.292 Hans kontakt med 
Haddad redder mang en situasjon i Norbatt IV og V. Mange norske offiserer møtte Haddad 
jevnlig. Den som kanskje hadde best kontakt med den stridbare majoren, var oberstløytnant, 
senere generalløytnant, Tormod Sleppen. Sogningens kontaktskapende væremåte spilte utvil-
somt en rolle. Vel så utslagsgivende var nok det faktum at de to nokså nylig hadde gjennom-
ført samme infanterikurs ved Ft. Benning i USA; riktignok ikke samtidig – Sleppen ett år 
etter Haddad. Dette spiller Sleppen på, og får en særlig fruktbar relasjon til militslederen. 
«Dette ga oss noe felles,» forteller den senere generalløytnanten, som minnes mangt et møte 
med Haddad i Marjayoun – gjerne over en bit mat. «Det kom alltid mat på bordet når vi 
møttes; pizza eller annet. Gjestfriheten var stor, og vi pratet som soldat til soldat.» Om per-
sonen Haddad, framholder Sleppen særlig at han var en mann å stole på: «Avtalen vi hadde, 
holdt han. Men han var uberegnelig, og hadde et voldsomt temperament.» Uberegneligheten 
var slett ikke ufarlig – når den gjerne resulterte i beskytning. Én slik episode finner sted når 
soldater fra Norbatt deler ut ulltepper og klær til sivile. Det er varslet til Haddad at slik ut-
deling skal finne sted, men han liker dårlig sammenstimlingen av folk – «det var helt sikker 

RELASJONER: Personlige relasjoner er svært viktige i 
enhver operasjon. NK i Norbatt II, oblt Tormod Sleppen, 
etablerte spesiell god kontakt med SLA-sjefen, major Saad 
Haddad – basert bl.a. på noe felles utdanningsbakgrunn.
Foto: NTB/Scanpix

Inn til Haddad Flere norske offiserer 
lærer major Saad Haddad å kjenne  
– og hvordan de skal håndtere ham. 
Under en anstrengt periode, hvor SLA 
bl.a. kidnapper broren til ordføreren i 
Saqi, renner begeret over for oberst 
Ole Rønning. Bataljonssjefen drar selv 
opp til Marjayoun; hjem til Haddad.

«Jeg kom meg ned i kjellerstua hans. 
Jeg kjente jo disse vaktene,  
og sa at jeg skulle bare besøke 
Haddad, og det gikk. Han hadde tre 
israelske soldater  utenfor rommet  
sitt, men jeg greide å komme forbi  
dem også. Og vi greide etter noen 
dager  få broren ut igjen.»293
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PLO» – og skyter. «You better do military work» er Haddads kommentar til Sleppen etterpå. 
«Det var bare englevakt at det ikke gikk galt, både den og andre ganger.»294 

«Englevakten fulgte oss hele tida i kontingent to,» slår Sleppen fast. Den kommer godt 
med; det blir skutt med alt fra håndvåpen til kanoner. Selv når en gruppe norske soldater er 
ute for å ta marsjmerket, blir de beskutt av SLA. Når så Sleppen forklarer Haddad hva de 
egentlig drev på med, vil han gjøre det godt igjen. Haddad stiller selv opp og deler ut appel-
siner til de merkemarsjerende nordmennene! Marsjmerket; det var noe militært – dét kunne 
han forstå. Men at det skulle være mulig å holde seg nøytral, det kunne ikke Haddad begripe. 
En var for – eller imot! 

For å kunne opprettholde det spesielt gode forhold til Haddad, kunne ikke Sleppen ha 
kontakt med den andre sida – med de palestinere og libanesere SLA kjempet mot. Da ville 
majoren bli mistenksom. Så Sleppen blir personlig den viktigste forbindelse mellom Norbatt 
og SLA – og omvendt. «Fordi vi hadde dette spesielle forholdet, ga Haddad meg alltid et varsel 
når noe skulle skje,» forteller Sleppen. Men bare til Norbatt. «Han hjalp oss mange ganger, der 
andre fikk problemer.»295 Men Haddad skaper like fullt mange problemer for Norbatt. Blant 
dem som var i tottene på majoren, men likevel har mye godt å si om offiseren Haddad, er 
zacharias Backer: «Etter skyting hørte det med å rase over og ta en kopp kaffe med Haddad 
og israelerne, og si at det er dumt at vi skal skyte, vi er jo ikke fiender,» forteller Backer.  
«En dag hadde vi en myrdet i en sving nedenfor 4–9. Det var en Haddad-mann, en infor-
matør, og jeg visst dette ville bli spetakkel. Så jeg kalte opp og fikk tak i Haddad og fortalte 
ham: «han er en av dine, han hører hjemme i ditt område, så la oss nå få avlevert dette liket.» 
Og det gjorde vi ganske fort. Da sa han til meg: «You know, I have to shoot.» Jo, det var jeg helt 
klar over. «But I will warn you.» Haddad gjorde det han måtte for sin egen befolkning. På den 
andre siden sørget han for at ingen ble skadet,» forteller Backer. «Sannsynligvis var han en 
libanesisk patriot,» mener han. «Haddad var en veldig god leder – og en god offiser. Når han 
først lovet noe, så holdt han det. Men han ville helst ikke love noe, det gjorde han sjelden.»29� 

Backers etterfølger, oberst Ole Rønning, viderefører den nødvendige kontakten med Had-
dad, og har mye med ham å gjøre. Også han er av den oppfatning, at majoren i Marjayoun var 
en ekte libaneser, med sterke følelser for sitt land. «Haddad gråt når vi snakket sammen om 
situasjonen i Libanon,» forteller Rønning, som også kan fortelle at militssjefen en gang reddet 
livet hans: Det skjer når obersten blir innblandet i en episode ved Blat, der SLA forsøker å opp-
rette en ny stilling. Når Norbatts mektropp settes inn, blir det ampert. Det blir ikke bedre av 
at Rønning bruker både sin bil og seg selv for å stanse militssoldatene. I den meget opphetede 
situasjonen går Haddad personlig imellom. Han skriker så stygt at han får stanset en videre 
eskalering.297 Norbatt III hadde for øvrig et lite triks for å få tak i majoren, forteller oberst 
Backer: «Han var jo slik at du fikk aldri tak på’n når det gjaldt, for da gjaldt det å være borte 
– men vi hadde en teknikk: På sentralbordet [i SLA-hovedkvarteret] satt hans datter, og vi 
hadde en løytnant som snakket fransk og som hadde i oppgave å sjarmere dattera, slik at vi 
alltid kunne komme i kontakt med ham. Og det viste seg å holde stikk. Naqoura fikk jo aldri 
kontakt med ham – så de ringte til meg.»298 

General Antoine Lahad er en helt annen type enn major Saad Haddad. Han har også min-
dre direkte med Norbatt å gjøre enn forgjengeren. Mens det var naturlig for Norbatt-sjefene å 
ha kontakt med majoren, var det færre som møtte generalen. Dette varierte noe fra bataljon 
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til bataljon – og med den til enhver tid rådende situasjon. I Norbatt XXIII-XXIV er det eks-
empelvis ukentlige møter mellom S–3 og SLAs operasjonsoffiser – i militsens hovedkvarter i 
Marjayoun. SLA har også en egen liaison-offiser til Norbatt. Noen formalisert relasjon di-
rekte til SLA skal strengt tatt ikke forekomme; kontakten mellom Norbatt og SLA skjer derfor 
som en uformell dialog – mer uformell enn møtene med PLO ti år tidligere. Bataljonssjefen 
«vet» formelt sett knapt nok om møtene. De er imidlertid verdifulle, og bidrar til å forhindre 
eller løse kriser i teigen. Lahad kan kritisere Norbatt like mye som Haddad, men også ha en 
mild – og overbærende – tone. «UNIFIL er like ubrukelig som styrken alltid har vært,» uttaler 
han i �99� til NTB. «Men soldatene legger igjen noen penger, og dollar er jo noe,» slår han fast. 
For Lahad må den norske bataljonen gjerne bli stående. «Det er vi som har makten på bakken 
uansett, og det er vi som beskytter dem. UNIFIL er et slags trafikkpoliti.»299 

Nye konfrontasjoner

Konfrontasjonene med SLA blir ikke færre etter den israelske invasjonen. Nå er Haddads 
støttespillere på en helt annen måte tilstedeværende i området, og utover på �980-tallet bygger 
Israel opp SLA til en langt mer regulær militær styrke enn under major Haddads ledelse. En 
av grunnene til det, er at Israel ser for seg at SLA skal løse stadig flere av IDFs oppgaver i Sør-
Libanon, og så langt mulig ta over kontrollen med sikkerhetssonen, og dermed muliggjøre en 
gradvis tilbaketrekking av IDF – hvilket også skjer fra midten av �980-årene. Men sammen-
støtene er mange, og skyldes ikke minst at UNIFIL fortsatt nekter å anerkjenne SLA som en 
selvstendig part i konflikten, men konsekvent behandler den som under Israels kontroll. Det 
innebærer bl.a. – til SLAs vedvarende irritasjon – at væpnet SLA-personell kun kan bevege 
seg innenfor UNIFIL AO i følge med IDF. SLA forsøker stadig å omgå denne ordningen, og 
søker ofte å utfordre og teste norske soldater, ikke minst de nyankomne – med mang en spent 
situasjon som følge. Norske kjøretøy blir beskutt, noen ganger tatt – og materiell stjålet. Det 
skytes mot CPer, og det trues med våpen under kontroller. Eksempelvis beskytes Norbatts 
4–9 stadig fra SLAs forlegning ved El Meri, men til alt hell blir ikke noen skadd. En SLA-soldat 
blir derimot lettere såret når nordmennene besvarer ilden med mitraljøse. Det hjelper å vise 
makt. Når Norbatt svarer på provokasjonene, legger SLA seg raskt på en mer forsiktig linje.

Når Israel trekker seg ut av Sør-Libanon i mai 2000, går SLA fullstendig – og nærmest over 
natten – i oppløsning. Militssoldatene strømmer over grensa til Israel, og israelerne gjør 
framstøt mot flere land om å ta imot sine allierte. Det er et ikke lite paradoks at også Norge 
blir anmodet om å ta imot soldater fra styrken som i årevis har truet de norske FN-soldatene, 
og gi dem asyl! Forespørselen avvises av norske myndigheter.

NORBATT OG LEB ARMY

Regjeringshæren – Lebanese Army – er knapt en part i konflikten i Sør-Libanon. Dels gikk 
den så godt som helt i oppløsning under borgerkrigen, dels blir den ikke utgruppert i sør. 
Kontakten blir dermed mest på toppnivå fra HQ i Naqoura; i bataljonen på liasonnivå. Det 
gjøres imidlertid forsøk på å utgruppere i sør, men det mislykkes – vesentlig som følge av 
motstand fra Haddad. 

Allerede i Norbatt I deployerer Leb Army en bataljon, men den kommer aldri til Tibnine-
området – der den skal settes inn. Når den ankommer Kaoukaba, 3�. juli, må den gjøre holdt. 
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Haddad har protestert; ingen libanesiske soldater får passere hans område, og om de gjør det, 
skal han personlig sørge for at det blir en massakre! Majoren understreker at han mener alvor 
ved å beskyte avdelingen med tungt artilleri. I løpet av ettermiddagen slår 23 granater ned i 
Kaoukaba, som nå ligger under Nepbatt; én libanesisk soldat blir lettere såret. Det er også 
nedslag nær Norbatt-posisjoner – og åtte faller ned i PLO-dominerte Hashbaya, der to blir 
drept. Etter en lang natts artilleribeskytning av de libanesiske regjeringssoldatene, får Nor-
batt neste dag til et møte mellom Haddad og den libanesiske bataljonssjefen, hvor også israel-
ske liaisonoffiserer og FN-befal deltar. «Det var ganske merkelig,» skriver Norbatts presse-
offiser, løytnant Per Jevne, «å se de to offiserene, Haddad og libanesernes leder, sitte side om 
side i maken uniformer og med de samme distinksjoner, dypt uenig om den militære situa-
sjon i området. […] Major Haddad hadde i lengre tid vært enehersker i dette området av 
Libanon. Nå følte han sin posisjon klart truet, og han nektet den libanesiske hær å passere 
gjennom området med sitt utstyr.» Flere av de libanesiske offiserene er også gamle kjente av 
Haddad, og de har – konflikt og beskytning til tross – mange hyggelige samtaler.300 Det er 
bare tre år siden Haddad selv ble sendt til Sør-Libanon – av og for Leb Army. Og han tilhører 
ennå – formelt sett – regjeringsstyrken! 

 

Nordmenn og libanesere

Gjennom tjue år tjenestegjør over tjueen tusen nordmenn i UNIFIL.  
De lever til dels i nær kontakt med sivilbefolkningen. Det er i all hoved
sak et godt forhold. Libaneserne nyter godt av de norske avdelingenes 
tilstedeværelse – nordmennene er avhengige av gode relasjoner til 
lokalsamfunnet.

Forholdet mellom de norske soldatene og den libanesiske sivilbefolkningen endrer seg ikke 
stort gjennom disse åra – men forutsetningene gjør det. Norair og Normedcoy har lite med 
det sivile Sør-Libanon å gjøre – ut over det rent profesjonelle, som derimot er omfattende.  De 
fleste pasientene ved UNIFIL Hospital er sivile. Normaintcoy holder til i egen leir, men pleier 
mye omgang særlig med folk i Tibnine – og bistår sivilsamfunnet når de kan. Av de norske 
avdelingene står Norbatt i en særstilling. Ikke bare er bataljonen størst og står over lengst tid; 
den er gjennom alle år også utgruppert i landsbyer. Forholdet mellom soldatene og sivil-
befolkningen de skal beskytte, blir derfor særlig nært. Og medfører også at sivilbefolkningen 
gir soldatene beskyttelse. Den store – framfor alt fysiske – endringen i Norbatt finner sted i �99�, 
når HQ flyttes ut av Ebel es Saqi og opp på Falkehøyden. Dermed blir den tette kontakten noe 
svekket. Uten at det går ut over Norbatts anseelse og posisjon.

SØR-LIBANON

I UNIFILs operasjonsområde er det over hundre landsbyer. Som ellers i den sørlige delen av 
Libanon, er det sterke innslag av muslimer og kristne så vel som drusere, og med både sun-
nier og shiiaer blant muslimene. Flere av landsbyene er blandet, enten kristne og drusere, eller 
kristne og muslimer (både shiia og sunni). Kristne landsbyer finnes over hele AO, rent mus-

ROLLEN: UNIFILs rolle ble endret, 
men betydningen ikke svekket, ved 
invasjonen. Mer enn noen gang, ble 
det viktig å observere og rapportere 
– til FN og omverdenen. 
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen

JaLLa blir et forvrengt og forslitt 
uttrykk – knyttet til det meste for å 

indikere det lokale; og en smule 
nedsettende. En libaneser blir til en 

jalla; en mageinfeksjon til en jallam-
age; et esel til en jallascooter. Og Blue 

Beret hadde en tid sladrespalten  
Jalla-telegrafen.Noen ganger 

morsomt, andre ganger ikke  
– til grensen for det underholdende 

overskrides til det ufine; som når 
soldater i Norbatt lager t-skjorter 

påtrykt «Norbatt for nordmenn  
– jalla ut av AO».

Jalla er for øvrig et arabisk uttrykk, en 
forenkling av Ya Allah – Å Gud! – og 

brukes mye av arabere, for å uttrykke 
forbauselse, oppgitthet, glede, etc., og 

gjerne for å sette fart på ting: jalla! 
jalla! – kom igjen! Som norsk og 

nordisk fredssoldatbegrep sies det å 
stamme fra tida i Gaza. Det overlevde 

Libanon – og er tatt med til Balkan.
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limske mest i de vestre og sentrale delene. Druserne, som det er færrest av, finnes hovedsake-
lig i Norbatt AO. Den største druserbyen ligger rett utenfor Norbatts område: Hashbaya. Like 
utenfor Norbatt finnes også en annen av de få byene av størrelse i UNIFILs umiddelbare 
nærhet: Marjayoun, med ca. 20.000 innbyggere. Før krigen var flertallet her muslimer; etter 
krigen er flertallet kristne. 

Norbatt AO er et av de religiøst sett mest blandede i hele Sør-Libanon. Her er det ikke 
uvanlig at en landsby består av medlemmer fra to religiøse grupper. I årevis har de levd i fred 
med hverandre; et vitne om at religion ikke alltid har vært, og kanskje ikke en gang var, det 
viktigste konfliktspørsmålet. Ebel es Saqi er det mest åpenbare eksempelet. Saqi har en om lag 
like stor kristen som drusisk befolkning – i hver sin ende av landsbyen. 

Libaneserne

Libaneserne er et lite folk – som nordmennene. Men libaneserne er splittet på en helt annen 
måte enn nordmenn. Målstrid og avholdssak, distriktspolitikk og EU-kamp kan oppleves 
opprivende nok i Norge, men har ennå ikke ført til den strid som sosiale, politiske og religiøse 
motsetninger har gjort i Libanon. Men i begge land er det et klart skille mellom by og land. 
Der det gradvis er visket bort i Norge, består det i Libanon – og ikke minst i den sørlige delen 
av landet. Sør-Libanon har, som innbyggerne selv så gjerne påpeker, i årtier vært glemt av 
sentrale myndigheter. Folk flest må klare seg som best de kan; det er ingen stat som tar vare 
på dem, ingen velferdsstat å få hjelp fra. Libanesernes nettverk er deres familie og slekt – 
hvorav en stor del for lengst har emigrert, og enda flere har flyttet til byene; flest til Beirut. 
Også her er det likhetstrekk: Som titusener reiste fra fattigdom og dystre framtidsutsikter i 
Norge, har mange libanesere også søkt lykken på den andre siden av Atlanteren, og i andre 
land i Midtøsten, i Europa – og Vest-Afrika, der libanesere har spilt en sentral rolle i det øko-
nomiske liv i generasjoner. Fra den lille landsbyen Ebel es Saqi alene, skal det være om lag ti 
tusen etterkommere – bare i Brasil! Ved siden av Brasil, har Kanada og USA vært de viktigste 
målene for utvandringen, forteller Saqis moukhtar, Youssef Saade, som selv har slektninger i 
Brasil – og selv har vært der på besøk.30� Utvandringen startet på �800-tallet, og ble ikke mind-
re med borgerkrigen i �970-åra.

Youssef Saade er selv et godt eksempel på den jevne libaneser: Bonde og landsbyboer, som 
lever et enkelt liv med hardt arbeid – og som møter besøkende med stor gjestfrihet. Derunder 
alltid en kopp tykk og søt arabisk kaffe. Gjestfrihet er et kjennetegn i den arabiske kultur – og 
så visst i Libanon. Det fikk norske soldater oppleve til fulle; ikke minst de mange som hadde 
gleden av å bo tett på de sivile. Og kaffe, kanskje sågar en middag, ble det – enten en var 
nærmeste nabo, eller ble vinket inn under en patrulje eller annet ærend.

Nordmennene

Nordmennene kommer til Sør-Libanon våren �978. Da er det ikke mange libanesere igjen i 
landsbyene. Men med Norbatt på plass, vender mange tilbake – og venner seg til å leve med 
norske soldater, som plutselig er kommet inn som en ny og fremmed aktør i den mangeårige 
konflikten. Der palestinsk gerilja, libanesisk milits og israelske styrker har kjempet om makten, 
er det nå plutselig FN og Norbatt som har stor makt i flere av landsbyene. Med noen få unntak 
– veteraner fra Gaza – er nordmennene lite kjent med arabisk kultur og historie. Det tar tid 

Libanesiske landsbyer Landsbyer 
hvor norske FN-soldater var  
stasjonert:302

LANDSBY INNBYGGERE*
Blat 1500
Chebaa 1200
Ebel es Saqi 1600
Ferdiss 300
Hebbariye 700
Kaoukaba 1200
Kfar Chouba 4000
Kfar Hammam 1500
Rashaya el Foukhar 1600
Tibnine 5000
Qana 6000

* Innbyggertall før krigen
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både å bygge opp forståelse for land og folk, og å etablere relasjoner til lokalbefolkningen og 
dens ledere. Men det går – nesten overraskende – bra.

Nordmenn er ikke særlig kjent for takt og tone, og oppleves nok av libaneserne som å ta 
seg til rette, å være vel direkte. Nordmennene etablerer sitt eget samfunn i Sør-Libanon, og 
framfor alt i Ebel es Saqi, som mer enn noen annen landsby blir sterkt dominert av norske 
soldater. Libaneserne finner seg, med noen unntak, i å bli stanset i CPer – og de aksepterer 
portforbudet; gjeldende i hele Norbatt AO, 2200–0400. Men enkelte sider ved den norske opp-
førselen har de vanskeligere for å se gjennom fingrene med. Alkoholforbruket er ett eksempel. 
Særlig befal blir invitert til sammenkomster og selskaper, og vel mye å drikke fører innimellom 
til pinlige episoder; pinlig i hvert fall for libaneserne – det er mer uklart om nordmennene 
skjønner at de har tråkket i salaten. Det er ikke alle som like godt skjønner de kulturelle kodene, 
selv om libaneserne strekker seg langt overfor de langveisfarende – med andre skikker; som  
å ligge halvnakne i solsteika når vettuge folk trekker innendørs i de svale murhusene!

Respekten for libanesisk kultur og libanesere er nok der, men kan innimellom være litt 
vanskelig å se, eksempelvis bak den hemningsløse bruken av begrepet «jalla». Det kan være 
humoristisk, men er også noe nedsettende. Respekt er viktig i arabisk kultur; æresfølelse enda 
mer. Noe av det som gikk mest på æren løs, framholder forsker og sosialantropolog Henrik 
Lunden, var beskyldninger om at libanesere ikke var pålitelige – at de lurte nordmennene i 
handel eller at de stjal. I forbindelse med utarbeidelsen av sin hovedoppgave oppholdt Lunden 
seg som sivil i Tibnine og senere som offiser i Norbatt, der han tjenestegjorde som tolk. Bedre 
enn de aller fleste nordmenn i UNIFIL er han derfor faglig forunt å vurdere kulturelle sider 
ved sameksistensen mellom soldater og sivilbefolkning – og effekten av norsk oppførsel. Det 
en del libanesere kunne ha å utsette på nordmennene, mener Lunden, er særlig at de kunne 
være noe klossete og uhøflige. Mange klarte f.eks. ikke å forholde seg til de regler som gjelder 
i det spillet pruting er. «Libaneserne kunne bli ganske opprørt over at nordmennene ikke 
holdt seg til reglene,» påpeker forskeren ved Chr. Michelsens Institutt. Enda mer bestyrtet ble 
de over direkte eller indirekte beskyldninger om uhederlighet – som de bl.a. opplevde gjen-
nom kontroll av de libanesiske ansatte i Normaintcoy, der det tidvis var noe svinn fra lagre. 
«Beskyldninger om løgn ble også meget tatt ille opp,» forklarer Lunden; «det går på ære-/
skam-dimensjonen, over ens selvfølelse, noe som ses på som svært alvorlig.»303 

Forholdet

Noen motsetninger til tross, hvorav de fleste knapt var synlige for nordmennene: Forholdet 
var godt – og tett. «Det er ingen tvil om at nordmennene var akseptert,» understreker Henrik 
Lunden, som derimot framholder at det gir liten mening å vurdere om de var «populære» 
blant sivilbefolkningen. Nordmennene var ønsket, og de var akseptert – særlig av to grunner, 
mener forskeren: de ga en viss grad av beskyttelse, og de var en kilde for økonomisk inntjening. 
Altså både en militær og økonomisk evne. Så lenge lokalbefolkningen så disse fordelene ved 
Norbatts tilstedeværelse, fant de seg også i ulempene den medførte.304 

«Vi føler oss tryggere etter at nordmennene kom til byen vår. Livet er blitt fredeligere og 
roligere med Norbatt, folk føler en trygghet de ikke hadde før UNIFIL kom,» uttaler to av 
lederne i Ebel es Saqi, druser-sheiken Mohammed Ghobar og moukhtar Yousef Saade, til Blue 
Beret i kontingent XIII.305 Det tør være representativt for oppfatningen av Norbatts betydning 

MOUKHTAR: Youssef Saad – Ebel 
es Saqis moukhtar i en hel manns-
alder, og en nær og nyttig kontakt 
for Norbatt. På stueveggen har han 
portretter av bn-sjefene.
Foto: Dag Leraand
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på det helt lokale plan. Dette er holdningen i hele AO, og naturlig nok sterkest i de landsbyene 
som ble hardest rammet av krigen – og fortsatt er mest utsatt i forhold til fortsatte krigshand-
linger. En landsby som for en kort periode lå innen Norbatt AO, men hvor blueline så trekkes 
tilbake til landsbygrensen, er Kfar Chouba. «Vi vil inn under Norbatt AO igjen!» sier moukhtar 
Ebrahim Kasab til Blue Beret. Årsaken, oppgir han, er todelt: For det første fordi Norbatt var 
til stor nytte for landsbyen; folk fikk hjelp av nordmennene. Og for det andre: Av sikkerhets-
messige hensyn; «vi følte oss tryggere med Norbatt her.»30� 

Philippe Nahra er mayor i Ebel es Saqi i størstedelen av Norbatts tid; først valgt inn i kom-
munestyret i �9��, så til ordfører i �977. Han har sett det meste: Saqis blomstringstid før krigen, 
ødeleggelsen og fraflyttingen – og tilbakevending og gjenoppbygging under Norbatt. «Før 
krigen var Saqi Sør-Libanons mest moderne by, blant annet hadde vi et meget stort bibliotek. 
Byen var et senter i området, men krigen ødela alt – og til slutt var Ebel es Saqi en ruinhaug 
full av søppel og rot. Biblioteket ble plyndret, og husene bestjålet,» beretter Nahra til Blue 
Beret. Han legger til: «I dag [�983] er Ebel es Saqi den reneste og fineste byen i Sør-Libanon. 
Den tjenesten Norbatt har gjort oss kan ikke verdsettes høyt nok.»307 Men i et senere intervju 
legger han heller skjul på at det selvsagt er slitasje, kanskje særlig i forhold til enkelte nord-
menns oppførsel – som er et stykke fra libanesiske normer. Og det som skaper mest prob-
lemer, forteller Philippe Nahra, det skjer i fylla. 

Colonel Rønning Oberst Ole Rønning 
etablerer som bataljonssjef, Norbatt 
IV–V, et svært nært forhold til 
sivilbefolkningen, en relasjonsbygging 
bare få gjør ham etter.

Ett, nærmest gripende, bilde av dette 
tegnes av den irske journalisten Robert 
Fisk, som mange ganger besøkte 
Norbatt. Under en middag for 
innbyggerne i Ebel es Saqi i 1980, 
beretter Fisk, takker moukhtaren for 
gjestfriheten – men ikke bare for den: 
Mens han ser mot Rønning, sier han på 
arabisk: «Dere er våre foreldre, og vi er 
deres barn.» Etter et øyeblikks stillhet 
bryter applausen ut. Det er en ekte, 
rørende følelse fra en tradisjonell 
landsbyleder. Bataljonssjefen finner 
det denne gang best ikke å svare 
verbalt, men på sin måte: «Colonel 
Roenning, a balding man with a head 
like an eagle and with sharp, watchful 
eyes, beamed back at the old man and 
ordered that the glasses of akvavit be 
refilled.»308 

Når Rønning er med i forsvarsminister 
Anders Sjaastads delegasjon til 
Norbatt, høsten 1984, står følgende å 
lese i Blue Beret: «Nesten rørende var 
det å se oberst Rønning, bataljonssjef i 
kontingent fire og fem, treffe mange 
gamle og gode venner i Saqi. Unge 
som gamle kom og kastet seg rundt 
halsen på ham.»309 

MØTER: De norske soldatene var velkomne i Sør-
Libanon, og forholdet til sivilbefolkningen var i 
alminnelighet svært godt, også i Chebaa, 1992  
– med nær kontakt, på patrulje og på fritida.
Foto: Arne Flaaten/FMS
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Yousef Saade er moukhtar i Saqi i en hel mannsalder. Oliven- og fruktdyrkeren er en sin-
dig og vennlig mann, en verdig representant for sine bysbarn – og en nøkkelkontakt for Nor-
batt. Som han er full av lovord om. Med både alvor og glimt i øyet, framholder han at for Saqi 
var verdien av UNIFIL, og særlig Norbatt, tredelt: �) Folk lærte seg å respektere regler; 2) folk 
ble hjulpet tilbake til landsbyen og hjemmene sine; 3) Disco-George ble rik!3�0 

Norbatt er viktig for den lokale økonomien, men sikkerheten FN-soldatene bidro med, 
veier tyngre, mener mange. Så sent som i �997 forlanger foreldre at en planlagt speiderleir 
avholdes innenfor Norbatt AO – for sikkerhets skyld, bokstavelig talt. «Det,» fastslår sjef Nor-
batt XXXIX og XL, oberst Olav Henrik Olsen – som også var i bataljonen i �979 og �985 – «er 
en anerkjennelse av Norbatts arbeid.»3�� Kaptein, senere amanuensis ved NTNU, Steinar 
Nygaard var ansvarlig for kontakten med sivilbefolkningen i Norbatt I. Han minner om at 
mye av arbeidslivet i denne delen av Libanon hadde vært knyttet til jorda, som lå brakk etter 
krigen. Å gjenoppta jordbruket var ikke ufarlig pga. udetonerte eksplosiver; også her var Nor-
batt til nytte. Nygaard forteller også en rørende historie om et besøk til den nesten helt 
ødelagte og forlatte byen Khiam, utenfor AO: «Her var det kun noen få gamle igjen som 
stavret seg gjennom ruinene. I inngangen til en nærmest nedgravet kjeller støtte vi på en 
meget gammel kvinne. Hun gjorde tegn som viste behovet for mat. En av oss løp bort til bilen 

Moukhtar og mayor Moukhtarene 
(rådmenn) og mayorene (ordførerne) er 

begge svært sentrale personer i 
lokalsamfunnet; og talsmenn  

for sitt område. 

Mayoren er folkevalgt, og leder for de 
kommunale myndigheter – ikke ulikt 
systemet i Norge. Moukhtaren er et 
bindeledd mellom lokale og sentrale 
myndigheter, og er også folkevalgt. 

Ledelsen i Norbatt og Normaintcoy har 
nær kontakt med begge myndighets-

personer, i Ebel es Saqi og Tibnine,  
og i de ulike landsbyene i Norbatt AO. 
Lokale ledere inviteres regelmessig til 
medaljeparader og andre sosiale funk-

sjoner, og de samles til egne møter 
med avdelingssjefene. De er det 

formelle kontaktpunktet med 
lokalsamfunnet.

FALKEHØYDEN: I 1990 flyttet Norbatts HQ og 
støttefunksjoner ut av landsbyen Ebel es Saqi og opp 
på Falkehøyden – hvor oberst Roy Grøttheim ble den 
siste norske bataljonssjef, i 1998.
Foto: Odd-Sverre Knutsen
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for å hente en matpakke. Da hun fikk den, uttrykte hun ikke bare takk, men trakk opp av 
lommen et libanesisk pund for å betale. Selv under slike forhold opprettholder mennesket sin 
verdighet.» At matpakken besto av panserloff – knekkebrød – som knapt passet for damens 
tannløse gommer, var noe de først innså senere, legger Nygaard til.3�2 En del har også noe 
inntekt fra å leie bort hus til FN-styrken, men det gir ikke mange pund; dels fordi leien er lav, 
og fordi betalingen ofte lar vente på seg. Den kommer nemlig fra regjeringen i Beirut, som 
knapt lenger husker landsbyene i Sør-Libanon. «Vi fikk betaling nå og da i starten, senere 
sjelden eller aldri – og bare delvis,» forteller Saqis moukhtar. «Fra regjeringen kom lite annet 
enn løfter!»3�3

Når Norbatt oppnår vesentlig større aksept enn enkelte andre bataljoner, mener Henrik 
Lunden det skyldes at nordmennene virkelig har noe å gi libaneserne. «Aksept kan ikke 
kjøpes,» framholder han; den må oppnås. Aksepten ble altså ikke kjøpt gjennom økonomiske 
goder, den ble i stor grad oppnådd gjennom evne til å løse oppdraget – ved utvist militær effek-
tivitet. Mens aksepten er utstrakt i de landsbyer hvor Norbatt er både militært og fysisk til 
stede, er den klart mindre andre steder, påpeker Lunden, og viser til El Ferdis som eksempel. 
Høsten �995 har Norbatt problemer med ungdommer som opptrer stadig mer provokatorisk 
i en CP utenfor den drusiske landsbyen, hvor bataljonen ikke lenger har posisjoner. Norbatt 
forhører seg om ikke landsbyens ledere kan gripe inn og snakke ungdommen til rette, men får 
til svar at El Ferdiss ikke skylder Norbatt noe. Bataljonen er ikke fysisk til stede der, legger 
ikke igjen penger der – og har knapt nok ansatt folk derfra. Derimot er det uvanlig mange 
derfra som har sluttet seg til SLA, som en måte å skaffe inntekt på. Relasjonen mellom Nor-
batt og El Ferdiss er derimot kuttet.3�4

Forholdet mellom FN-soldatene og lokalbefolkningen er tettere i Norbatt enn i vestre AO. 
I større utstrekning enn i vest, etablerer Norbatt seg i sivile hus i lokale landsbyer – over en 
lengre periode. Dermed lever mange av soldatene bokstavelig talt tett innpå sivilbefolknin-
gen. Særlig omfattende var dette i Ebel es Saqi. Denne tette kontakten svekkes når Norbatt 
flytter ut av Saqi og opp på Falkehøyden. En flytting moukhtar, mayor og drusersjeikene i 
byen sterkt misliker – også fordi de frykter at deres egen sikkerhet vil bli svekket.3�5 «Det var 
en stor feil,» uttaler Saqis moukhtar, Youssef Saade, om flyttingen ut av Saqi. «Med det flyttet 
nordmennene seg langt vekk fra folket de skulle beskytte.»3�� Det skal heller ikke utelukkes at 
Norbatt ved fysisk å distansere seg fra lokalbefolkningen, svekket nærheten på en annen og 
viktig måte: adgangen til informasjon – begge veier. FNs visegeneralsekretær Marrack Gould-
ing er blant dem som har påpekt at Norbatts unikt tette kontakt med lokalsamfunnet var 
enestående, og en viktig informasjonskanal for UNIFIL i området.3�7 Beslutningen om å flytte 
til Falkehøyden ble tatt da oberst Odd Helge Olsen var bn-sjef, i �989. Heller ikke han mener 
det var en god løsning – nettopp fordi det svekket den gjensidige sikkerheten som lå i de tette 
forbindelsene mellom libanesiske sivile og norske militære.3�8

Følgene

Den langvarige norske tilstedeværelsen i Sør-Libanon, og framfor alt i Norbatt AO, er selvsagt 
av stor betydning for små lokalsamfunn, hvorav flere er rykket opp med roten som følge av 
PLOs virksomhet og Israels invasjoner. FN-styrken bidrar med sikkerhet, de norsk FN-
 soldatene mer enn noen også med inntekter. UNIFIL handler etter hvert mye varer i Libanon, 

STENGT: Det fikk økonomiske følger 
for mange når kjøpekraftige nord- 
menn trakk seg ut i 1998 – ikke 
minst for kjøpmenn i Ebel es Saqi.
Foto: Dag Leraand
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men lite i sør. Derimot kjøper FN-styrken tjenester, og bidrar til sysselsetting og inntekter.
Selv om UNIFIL bidrar med sikkerhet, og et grunnlag for gjenoppbygging, er det fortsatt 

en usikker og unormal situasjon. En av få som forsket på forholdet mellom fredsbevarere og 
lokalsamfunn i UNIFIL AO, var NUPI-forskeren Marianne Heiberg. I rapporten Peacekeepers 
and Local Populations påpeker hun enkelte mer negative sider ved FN-tilstedeværelsen – som 
vel de færreste tenkte så mye over mens de tjenestegjorde i styrken. Allerede etter et tiår er 
UNIFIL uunngåelig trukket inn i den lokale libanesiske økonomiske og politiske samfunns-
veven, framholder Heiberg. Politisk er UNIFIL, særlig på bataljonsnivå, med på å styrke de 
gamle, lokale lederne; mouktharer og mayorer som er valgt før krigen, og som sitter i påvente 
av en situasjon som tillater nye valg. FN-styrken forholder seg offisielt strengt til disse lederne, 
som tilføres nye ressurser – og får styrket sin prestisje og posisjon. Dette, mener Heiberg, er i 
noen grad med på å hindre en normal, naturlig politisk utvikling, hvor bl.a. den åpenbart 
økende oppslutningen om nye religiøse og politiske grupper ikke får manifestert seg i lokalt 
styre. På den annen side bidrar UNIFILs støtte til og beskyttelse av moukhtarer og mayorer 
til at disse kan opprettholde sin opprinelige sterke motstand mot den israelske okkupasjonen, 
og i det lengste stå imot forsøk på tvangsrekruttering til SLA. Ifølge mandatet skal UNIFIL 
sikre at libanesiske myndigheter kan gjenvinne kontrollen også over Sør-Libanon. Så lenge 
dette ikke skjer, bl.a. som følge av Israels fortsatte støtte til SLA og okkupasjon fra �982, blir 
UNIFIL i realiteten en pseudo-regjering i sør, framholder NUPI-forskeren.3�9 

Dette er også oppfatningen til en del libanesere. Sosialantropolog Henrik Lunden har 
sågar kalt sin hovedfagsoppgave fra Sør-Libanon for «UNIFIL er vår regjering» – uttalt av den 
mangeårige tolken ved Normaintcoy, Fawwaz Ali Fawwaz. Han begrunner beskrivelsen med 
at mens flere ministere fra Norge har besøkt området, har den libanesiske staten ikke har vært 
synlig i Sør-Libanon siden begynnelsen på �970-tallet.320 

UNIFIL gjør seg avhengig av de lokale ledere, og lokalt ansatte, for å drive sin virksomhet. 
Noe av det som preget en tradisjonell FN-misjon som UNIFIL, er retningslinjer om absolutt 
nøytralitet og postulatet om at man ikke har fiender. Dermed skal man heller ikke ha noe å 
skjule. Likevel opptrer man til tider unødvendig uforsiktig – sett i forhold til sikkerhet for 
styrken. Mange lokale hyres inn til flere typer jobber i avdelingene og i HQ; andre har nær 
kontakt med FN-soldater i de mange sjappene i AO. Alle har ører, og de fleste forstår engelsk 
og fransk – etter hvert også norsk! Og mange har slektninger og venner i en av grupperingene, 
ikke minst SLA. NTB-journalist, og for en periode UNIFIL-offiser, Ole Walberg peker eks-
empelvis på at lokalansatte i offisersklubben i Naqoura meget vel kan overhøre samtaler – og 
melde tilbake til SLA.32� Han kunne også ha inkludert det libanesiske kjøkkenpersonellet i 
messa for senioroffiserene. Marianne Heiberg stiller et stort spørsmålstegn ved FN-styrkens 
avhengighet av nokså tilfeldig innhyrte tolker for å kommunisere med lokale ledere og å skaffe 
seg innsikt i lokalt samfunnsliv. Deres evne og vilje til å opptre som objektive oversettere er 
høyst tvilsom, framholder hun. En tid midt på �980-tallet var Norbatts hovedtolk fra Marja-
youn, og han var under konstant press fra SLA om å skaffe informasjon fra det indre liv i 
styrken. Samtidig var libaneserne i Norbatt AO selvsagt velkjent med dette forholdet, med 
den følge at de sensurerte seg selv i sine samtaler med bataljonens folk.322

En del libanesere gjør seg langt på vei avhengige av UNIFIL som inntektskilde. Få la igjen 
mer penger i sitt område enn Norbatt-soldatene. De var mange, de var der lenge – og de var 

SYDAMER: Mange i Sør-Libanon 
hadde svært få inntektsmuligheter. 
FN-soldatene var en slik, og kvinner 
tilbød seg bl.a. å sy merker på 
uniformene for en dollar eller to.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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kjøpesterke. Når nordmennene omsider trakk seg ut, førte det langt på vei til forretningsmes-
sig kollaps for mange som hadde skapt seg et inntektsgrunnlag gjennom å selge varer og 
tjenester til Norbatt og nordmennene. Men mange hadde også skapt seg en formue, iallfall i 
sørlibanesisk målestokk – noen sågar i norsk. Ett overslag mot slutten av Norges tid i UNIFIL 
gikk ut på at de da rundt �25 norske soldatene i Norbatt årlig la igjen ca. 2,3 millioner dollar 
i privat forbruk i Sør-Libanon, i all vesentlighet innen eget AO.323 I �994 beregnet UNIFIL HQ 
at FN-styrken bidro med ca. 37 millioner dollar til den lokale økonomien hvert år, fem gang-
er mer enn hva den libanesiske stat investerte i området.324 Salg av varer og tjenester til FN-
styrken erstattet i store deler av Sør-Libanon langt på vei jordbruk som grunnpilaren i sam-
funnet, framholder Marianne Heiberg.325 

Henrik Lunden peker på at den største verdien av UNIFIL likevel var den sikkerhet den 
bidro med; mer enn pengene styrken la igjen. Folk i området er avhengige av penger utenfra, 
men langt mer av penger sendt fra slektninger i utlandet enn fra FN-styrken, konkluderer 
han. Og når det rår en rimelig grad av sikkerhet, tør folk investere pengene sine – enten det er 
i eiendom eller næringsvirksomhet.32� Når de siste nordmennene reiser hjem i �998, blir det 
mindre omsetning i butikkene og færre arbeidsplasser. En del landsbyboere velger å flytte til 
Beirut, noen finner seg jobb i Israel – andre lar seg verve i SLA. Men også det siste tar slutt i 
2000, når Israel trekker seg ut og SLA forsvinner. 

Når forsvarsminister Dag Jostein Fjærevoll besøker Sør-Libanon i august �998, fastslår 
han at Norge er opptatt av lokalbefolkningens ve og vel. Norske myndigheter skal også i fram-
tiden vise omsorg for folk i de sju landsbyene Norbatt har hatt ansvaret for, bedyrer 
statsråden.327 Tre måneder senere trekker han ut de norske styrkene. Det eneste som står igjen 
er løftet.

ANSVAR

Allerede fra de første kontingentene – og kanskje spesielt den første tida – føler de norske 
soldatene et ansvar overfor sivilbefolkningen. Særlig for deres sikkerhet. Det er ikke minst for 
å beskytte dem at FN-soldatene er der.

UNIFIL har også et ansvar for libaneserne som arbeider for styrken, men tar det ikke 
alltid like alvorlig. Et betydelig antall sivile ansettes både av UNIFIL og av enkelte avdelinger; 
i så vel Norbatt som Normaintcoy er det i alle år atskillige lokalansatte. Ansvaret for disse er 
ekstra stort i de tilfeller hvor ansatte tas i forvaring av IDF eller SLA – hvilket skjer ved flere 
anledninger. Den kanskje best kjente saken er arrestasjonen av Norbatts tolk i Chebaa gjen-
nom mange år, den da 38 år gamle Said Gadir. Tolkene er viktige, på mange måter – og be-
finner seg i en til dels sensitiv stilling: De blir bl.a. benyttet ved pågripelse av infiltratører,  
og innehar derfor atskillig kunnskap som kan sette dem i fare. Gadir blir i januar �987 arre-
stert av IDF, og ført til det beryktede Khiam-fengselet, den gamle franske kasernen bare tre 
kilometer sør for Ebel es Saqi. UNIFIL – og i særdeleshet Norbatt – følger opp saken overfor 
IDF, og tolken løslates etter �47 dager. Gadir utsettes for omfattende tortur, og ved løslatelsen 
er han betydelig fysisk og psykisk redusert. «Det var ikke noe hotellopphold,» uttaler han 
etterpå lakonisk til Stavanger Aftenblad, uten å ville gå i detalj om hvordan han ble torturert. 
Merker på kroppen sier likevel sitt.328 Overfor UNIFIL HQ legger Norbatt stor vekt på den 
prinsipielle side av saken; at Gadir er å betrakte som FN-ansatt, og at hvis ikke UNIFIL rea-

n Da Norbatt avviklet i 1998, var det 
54 sivile libanesere som arbeidet for 
bataljonen; bare 15 av dem fikk 
fortsette i Indbatt.329 n

n Norbatt er lenge avhengig av lokalt 
engasjerte tolker. Etter hvert er det en 
og annen soldat som kan arabisk – 
etter hvert søkes det etter arabisk-
kyndige. To brødre Eckhardt – Walid og 
Saad – er blant de som behersker 
arabisk, og som til sammen har åtte 
kontingenter. n
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gerer, vil det kunne tolkes som et signal om at denne type overgrep mot styrkens lokale med-
arbeidere er akseptert.330 Gadir mener selv at den eneste årsaken til at han ble arrestert, var at 
han arbeidet for Norbatt. UNIFIL-ledelsen sviktet tolken i Chebaa, hevder Aftenbladets jour-
nalist Hans E.H. Jacobsen; bl.a. ved å stanse lønnsutbetalingen umiddelbart etter arresta-
sjonen. «Men den norske bataljonen var seg sitt moralske ansvar bevisst,» fastslår avisen – 
bl.a. ved å sørge for mat og penger til Gadirs familie. hans kone og fire barn.»33� Norges nye 
forsvarsminister, Johan Jørgen Holst, engasjerer seg i flere slike saker i Norbatts ansvars-
område; også i Gadir-saken – som han tar opp med utenriksminister Shimon Peres, under et 
besøk til Israel, rett etter å ha besøkt Sør-Libanon, i juni �987. Holst er opprørt over hva han 
har fått bekreftet fra UNIFIL og UNTSO – om tortur i Khiam. En hjertelig Peres spør hvor-
dan det står til med de norske soldatene i Sør-Libanon, og inviterer Holst til å ta opp hva han 
måtte ha på hjertet. Det den norske sosialdemokraten først tar opp med sin israelske parti-
felle, er situasjonen i Khiam-fengselet. Og Peres blir straks mer avmålt. Holst er opprørt etter 
besøket til Sør-Libanon, og slår overfor Peres fast at «Norske FN-soldater følger med i hva de 
israelske soldatene gjør når de opererer innenfor vårt ansvarsområde. De er vitner til ar-
restasjoner av lokalbefolkningen. Våre soldater er, som resten av norsk opinion, opptatt av 
arrestantenes skjebne. Bare det at norske soldater er til stede under arrestasjonene, gjør at vi 
på norsk side ikke kan stille oss likegyldige til rapportene om tortur og overgrep. Sivil-
befolkningen ser på UNIFIL som sin beskytter.» Peres gjentar den gamle leksa, den evinne-
lige løgnen, at Israel ikke har kontroll over SLA. «Libaneserne har sin egen standard for rett-
ferdighet,» er hans konklusjon.332

Norbatts tolk i Blat, Salma Salameh, blir arrestert av GSS i juli �989. Også hun blir plas-
sert i Khiam – og utsettes for grov tortur. Etter 2� måneder løslates hun i september �99�. 
Også hennes lillebror Nazree sitter fengslet der. Når NTBs Ole Walberg besøker Khiam sam-
men med Salameh i 2003, er fengselet for lengst omgjort til et motstandsmuseum. «De har 
ødelagt litt av stemningen ved å male og pusse opp,» sier hun; «Luktene og hudsykdommene 
er borte, og det samme er skrikene og frykten.» Nazreeh kommer i �99� til Norge som politisk 
flyktning. Salmah blir etter løslatelsen lærer i Blat – og senere tolk for den indiske batal-
jonen.333 Ved arrestasjonen har Salameh vært engasjert av UNIFIL på halvårskontrakter siden 
�985. Når denne utløper kort tid etter fengslingen, stanser også lønnsutbetalingen fra FN-
styrken. Norbatt framholder at hun bør få etterbetalt lønn for tida hun var fengslet – uten å 
nå fram. Norge tar i �998 opp igjen saken overfor FN sentralt, bl.a. ved å påpeke at det er 
«grunn til å anta at årsaken til fengslingen hadde sammenheng med hennes arbeid som tolk 
for UNIFIL.»334 I �99� arresteres en annen av Norbatts kvinnelige tolker. Også hun blir tortu-
rert i Khiam. Når hun blir tatt, arbeider hun for Norbatt på kontrakt med UNIFIL sentralt, 
ikke bataljonen. Men det er Norbatt som må gripe inn når de sivile prinsipprytterne i Naqoura 
utviser byråkratisk vrangvilje: Mens hun sitter inne, utløper kontrakten, og hovedkvarteret 
vil ikke fornye den; ei heller etter løslatelsen. Dette opprører bataljonen, og saken bringes opp 
på politisk nivå i Norge. Forsvarsminister Johan Jørgen Holst beordrer FD til å følge den opp. 
«Her er det spørsmål om både menneskelighet og sømmelighet,» fastslår Holst.335 

Tortur var vanlig i Libanon – og ble trolig utført av alle parter. I sør ble nok tortur mest 
systematisk anvendt i Khiam-fengselet. Denne landsbyen – bare et AG-skudd fra Ebel es Saqi, 
og godt innen synsvidde – ble fullstendig rasert under krigen. Den ble i praksis tømt for folk, 

ansvaret for Khiam Khiam-fengselet 
ble drevet av SLA, men lå i et område 
okkupert av Israel. Det var i hovedsak 
libanesere som sto for torturen – men 
ikke alltid. 

Israelere var også med på tortur i 
Khiam, bekrefter SLAs reelle 
nestkommanderende, Cesar Sakr.  
Til norske journalister uttaler han 
følgende om hvem som var ansvarlig 
for torturen i Khiam: «Dere vet det 
gutter; vi er en ung og liten hær, og fra 
tid til annen er det nødvendig å kalle 
inn ekspertisen.»336 Det vet også 
norske myndigheter. I et rapport fra 
den norske ambassaden i Beirut til UD 
høsten 1985, fastslås det at «idf 
opprettholder fortsatt sin ‘military 
command’ i hashbaya. offiserer fra 
dette hovedkvarteret foretar jevnlig 
avhoer av internerte i khiam.»337 

UNIFIL anser hele tida at Israel er 
ansvarlig for virksomheten til SLA.  
Og ifølge folkeretten har okkupasjons-
makten ansvar for befolkningen i 
okkupert område.
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og brukt av IDF og SLA til trening av strid i bebygd område. Når 52 fanger settes fri i septem-
ber �99�, hvorav elleve hjemmehørende i Norbatt AO, går bataljonsledelsen til et uvanlig 
skritt: Den ber Justisdepartementet vurdere om det er grunnlag for å innvilge oppholdstilla-
telse i Norge for tjue av fangene. Bataljonen ønsker også å la torturofre få behandling i Norge. 
«Selv om de nå er ute av anstalten, frykter vi for deres sikkerhet. Derfor må vi vurdere hvilken 
beskyttelse vi kan tilby,» uttaler bn-sjefen, oberst Gunnar Hugo Jensen. Han peker på at løs-
latte fanger erfaringsmessig blir trakassert også etter at de er satt fri – samt at de blir sosialt 
isolert fordi slekt og venner ikke lenger tør ha kontakt med dem. Bataljonen sender en av sine 
offiserer til Norge for å drøfte med Utlendingsdirektoratet, hvorvidt Norbatt kunne få full-
makt til å utstede visum til libanesere som har fått livet ødelagt bak murene i Khiam.338 

Det er mange enkeltepisoder, store og små, som setter nordmennenes moralske samvittig-
het – og tålmodighet med IDF og SLA – på prøve. Jasmine Nashrallah, en sped og blid ung-
jente fra Saqi, jobbet lenge som vaskehjelp i Norbatt. En grytidlig januarmorgen i �989 stormer 
et tjuetalls israelske soldater huset til den kristne familien, som bor like ved Norbatts radio-
stasjon i landsbyen. Familien på sju dras ut av huset og inn i de sivile bilene til GSS. Ytter-
ligere fire familiemedlemmer plukkes opp og vises ut av Sikkerhetssonen – med beskjed om 
ikke å komme tilbake. Israels første massedeportasjon fra FN-området i Sør-Libanon er et 
faktum. Familiens forbrytelse? En av Jasmines brødre er aktiv i motstandskampen mot Israels 

SANITET: Særlig Norbatt yter omfattende medisinsk 
hjelp, med eget tilbud til sivilbefolkningen, fra både 
lege og tannlege. I et område med dårlig helsevesen og 
mange fattige, er denne støtten av stor betydning.
Foto: Arne Flaaten/FMS
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okkupasjon, og er kort tid før deportasjonen drept i en trefning. «Det rår en stemning av 
maktesløshet,» uttaler den norske presseoffiser, kaptein Stein Heidal, til Dagbladet.339 Flere 
blir deportert fra det norske ansvarsområdet; derunder 37 fra Chebaa. Der har det over lengre 
tid vært motstand mot IDFs plan om å opprette et rekrutteringskontor for SLA. Norbatt- 
ledelsen protesterer overfor IDF etter disse aksjonene, som er i strid med Genevekonven-
sjonene. Israelerne avviser kritikken – og hevder aksjonene er planlagt og utført av SLA og 
GSS.340 Fra 25. januar �989 går SLA til blokade av Chebaa, og folk kommer verken ut eller inn 
av byen. Men de lar seg ikke kue. Chebaa-folket har ikke noen tradisjon med å forsyne SLA 
med soldater – og er heller ikke rede til å begynne med det nå. Rett før jul i �992 bidro Norbatt 
med humanitær hjelp til en gruppe på 4�5 palestinere som blir forvist fra Israel, og som 
strander i ingenmannsland mellom de libanesiske regjeringsstyrkene og det israelsk-kontrol-
lerte området – i zamrya, ca. ni kilometer nord for AO. Norbatt bistår Det internasjonale 
Røde Kors med å forsyne palestinerne med �000 liter vann, 40 ovner og 400 liter parafin.

Barbara og Willliam Robinson er et amerikansk ektepar som kommer til Marjayoun tidlig 
på �980-tallet for å gjøre en humanitær innsats. De beslutter å ta seg av foreldreløse og funk-
sjonshemmede barn – ofre for krigen. I �987 forsøker israelerne å forhindre virksomheten, 
men Norbatt lar ekteparet få disponere en nedlagt skole i Rashaya el Foukhar. Norske sol-
dater samler samtidig inn �7.000 dollar for å redde hjemmet, som også adopteres av en skolek-
lasse på Vestlandet. I mars �990 blir William Robinson brutalt myrdet av ukjente gjernings-
menn, som hevder han er i ferd med å opprette israelske bosettinger på libanesisk territorium. 
De norske FN-soldatene i Rashayia kommer til stedet kort tid etter drapet, men kan lite gjøre. 
Barbara Robinson fortsetter virksomheten i Rashayia, men tar etter hvert rådet fra den norske 
bn-sjefen, oberst Odd Helge Olsen, til følge – og flytter tilbake til Marjayoun. Norbatt kan 
under de rådende omstendigheter ikke besørge flyttingen for henne. Underhånden sørger 
Olsen likevel for at flyttekostnadene blir dekket.34�

HUMANITÆR INNSATS

Humanitær innsats er ikke spesifikt en del av UNIFILs oppdrag, men både FN-styrken som 
sådan og de norske avdelingene involverer seg raskt i slikt arbeid. Etter den israelske inva-
sjonen i �982 blir humanitær støtte sågar en hovedoppgave for styrken. 

Mens dette senere har blitt en integrert del av freds- og stabiliseringsoperasjoner, er ikke 
konseptet CIMIC (Civil-Military Cooperation) oppfunnet ennå de første årene i Libanon. 
Ikke desto mindre har Norbatt tidlig med en ordonnansoffiser, som er Humanitarian Liaision 
Officer overfor sivilbefolkningen og de sivile myndigheter. Instruksen omfatter å «arbeide 
aktivt for å løse humanitære oppdrag innen bataljonens A/O og de nærmeste områder».34� 
Initiativet til den mer organiserte humanitære innsatsen, støttet økonomisk av UD, ble opp-
rinnelig tatt av FN-befalets landsforening. Med involvering fra UDs utviklingsavdeling, 
NORAD og FO, blir det formulert en intensjon om å søke å utnytte den ressurs UNIFIL ut-
gjør i bistand til og gjenoppbygging av Sør-Libanon. Dette blir vurdert å være av betydning 
både ut fra humanitære og operative hensyn, og at det kan bidra til en videreutvikling av selve 
«peace-keeping»-konseptet. Det blir fra UD forutsatt at støtten kanaliseres gjennom den norske 
kontingenten. Fra FO forutsettes at slik aktivitet koordineres med UNIFIL HQ. 

Fra de første kontingenter blir det drevet ulike former for humanitær støtte til sivil-

Vaktsom eksamen Flere ganger 
bistår UNIFIL – og Norbatt – i avvikling 
av eksamener på gymnasnivå. Hvilket i 

Libanon ikke er noen spøk. 

Norbatt tar, klok fra tidligere erfaring, 
solide sikkerhetsforanstaltninger: Bl.a. 

kveilehindre, PPKer og vaktsoldater 
med hunder – og kroppsvisitering av 
kandidatene! Her skal det verken gis 

mulighet for juks, eller til inngripen 
utenfra – som fra SLA. Begge deler har 

skjedd før. 

Etter tips fra lokalbefolkningen 
avverger Norbatt en bilbombe på  

400 kilo i Ebel es Saqi, som kunne  
fått katastrofale følger – både for  
folk i nærheten og FN-oppdraget  

som sådan.343
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befolkningen – noen helt på privat initiativ, andre i mer formaliserte former. Gjennom 
størstedelen av tida i UNIFIL mottok både Normaintcoy og Norbatt økonomisk støtte fra UD 
for å gjennomføre prosjekter i sine respektive områder. Ved UNIFIL HQ var det fra høsten 
�98� en egen stilling som Chief Humanitarian Officer (CHO).

Klær og omtanke

I �98� etableres det i Norge en uformell arbeidsgruppe for hjelpearbeidet i Sør-Libanon. Det 
ses nærmere på en mer omfattende norsk innsats – ut over det som gjøres fra FN-avdelingene. 
Gruppen, med medlemmer fra FD, UD og NORAD, samt FO, reiser til Libanon i november 
�98� for å danne seg et bilde av forholdene. Den ledes av regionalrådgiver Hans Wilhelm 
Longva fra UD; medlemmer fra FO er zacharias Backer og Erling Hornslien. Arbeidsgruppen 
anbefaler flere tiltak, særlig innen helsesektoren.

For det norske sanitetspersonellet er dette en del av oppgaven: sivile utgjør en stor del av 
pasientene både på feltsykehuset i Naqoura og på sykestua i Ebel es Saqi. Annen innsats kom-
mer i gang allerede før jul �978, basert på kartlegging utført av Norbatts hjelpekomité. Og 
med raus økonomisk støtte fra to norske organisasjoner: I september �978 bevilger Kirkens 
Nødhjelp �00.000 kroner til humanitært arbeid blant sivilbefolkningen i Sør-Libanon, og den 
norske FN-styrken får ansvaret for å administrere den. Prioritert i første omgang er lands-
byene Kfar Chouba, Kfar Hamman og Ebl es Saqi – med utdeling av ulltepper, gummistøvler, 
hvete og sement/sand for utbedring av skadde boliger. Redd Barna stiller 500.000 kroner til 
disposisjon for arbeid i Sør-Libanon gjennom Save the Children Fund, og ønsker at Norbatt 
skal forvalte noe av midlene. Redd Barna bevilger ytterligere 500.000, vesentlig til rehabilite-
ringsarbeid i Norbatts område, og deretter midler til annet hjelpearbeid; til sammen hele 
2.250.000 i �978–79.

(En annen norsk organisasjon som har et omfattende engasjement i Libanon, er Norsk 
Folkehjelp, som særlig arbeider for palestinske flyktninger – bl.a. i Sabra og Shatila på midten 
av �980-tallet. Dette arbeidet skjer helt uavhengig av UNIFIL, men ledes av en tidligere FN-
offiser: I �980 er major Egil Hagen bataljonssjefens adjutant – før han settes på som sjef for det 
nyetablerte KpC.)

En del private initiativ bidrar også, bl.a. samles 22 kolli klær inn på Sola og distribueres i 
Ebel es Saqi. Bak innsamlingen står Erling Solvik fra pi-troppen – på hjemmeperm. Og med 
god støtte av Braathens, som stiller med gratis frakt til Oslo. Derfra overtar Luftforsvaret med 
sin Herc. Flere tar initiativ til klesinnsamlinger; bl.a. går det 300 kilo fra elever ved Singsaker 
skole i Trondheim. Feltpresten i NMC XXIV, major Christian Brodtkorb, alarmerer sin  
menighet i Vestre Gausdal, som sender ned to tonn klær med Forsvarets fly, delt ut i kontin-
gent XXV. Kirken i Tibnine bistår i å fordele klær i byen; Team Bravo kjører ut klær til lands-
byer i Enklaven. En muslimsk familie i utkanten av Tibnine får ekstra mye. Faren døde to år 
tidligere; tilbake sitter mor og �� barn. Datteren på �� steller huset og arbeider i tillegg. ��-
åringen tjener 50 dollar i måneden, og av det skal hun forsørge den store familien. NMC 
hjelper familien også med mat. Blue Berets minnebok minner også om dette: en stor familie 
som skal klare seg på femti dollar i en hel måned – og en norsk FN-soldat som lett svir av to 
tusen dollar på en �0-timer i Israel.344 

HJELP: Norbatt og Normaintcoy 
drev et utstrakt hjelpearbeid, både  
i det daglige – og gjennom særskilte 
prosjekter.
Foto: Gustav P. Jensen/FMS



Norske leiesoldater og solidaritetsarbeidere

Ryktene har vært mange: Norske FNsoldater skal ha latt seg verve til fremmed 

tjeneste – hos SLA eller PLO, eller i Golfen. Fra tid til annen dukker en tidligere  

FNsoldat opp i avisene – og hevder han er eller har vært leiesoldat. Sannhets

gehalten kan nok variere. En del er nok bare historier, noe er skryt. Men det er  

også virkelige saker. Og enda flere solidaritetsarbeidere.

I �982 treffer major Leif Heieren fra Norbatt to nordmenn i Marjayoun. De er leiesoldater i 
SLA. Den ene presenterer seg; den andre vil ikke røpe sin identitet. Den ene opplyser at det 
befinner seg fem-seks norske leiesoldater i Enklaven, og at nordmennene bl.a. bemanner 
poster. Videre forteller han at han er �4 dager i tjeneste hos Haddad, deretter �4 dager i Israel, 
hvor hans kone bor på kibbutz Yakum, ved Netanya. Den ��. juli dukker to sivilkledde nord-
menn opp i Ebel es Saqi; én av dem er den ene som ble påtruffet i Marjayoun et par måneder 
tidligere. De blir avhørt og avfotografert av militærpolitiet. Den ene oppgir villig sitt navn; 
den andre ikke, men bataljonen mener å vite hvem det er.345 

I �987 hevder en anonym FN-veteran overfor Bergens Arbeiderblad at han har vært profe-
sjonell leiesoldat i fem år, med svært godt betalte oppdrag for ”kapitalsterke vestlige grupper i 
Beirut”. Grunnen til at FN-soldater plukkes ut, er fordi de er så pålitelige, mener denne karen, 
som forteller at soldatene gjerne blir kontaktet på barer og nattklubber – gjerne i Israel.34� På 
bakgrunn av dette oppslaget, svarer forsvarsminister Johan Jørgen Holst i Stortingets spørre-
time benektende på hvorvidt Forsvaret er kjent med at «hundrevis av norske FN-soldater har 
latt seg verve som leiesoldater etter endt FN-tjeneste».

Til støtte til PLO

Høsten �979 kan bladet Nå avsløre at en tidligere norsk FN-soldat arbeidet for den andre siden 
– for PLO. Bladet møter mannen, som var soldat i Norbatt I og II, i en PLO-leir i Nabatiye. Han 
er ikke der som soldat, men sympatisør og hjelpemann. Mannen innrømmer å jobbe for PLO. 
Andre nordmenn arbeider også for den palestinske saken og det palestinske folket, særlig 
gjennom Palestinakomiteen. Komiteens medarbeider i Libanon, Karin Linstad, forteller til 
bladet at de har kontakter i FN-styrken og at flere tidligere FN-soldater arbeider for Palkom. 
Høsten 2005 avslører Odd Karsten Tveit i sin bok Krig & diplomati at den samme Linstad 
allerede på denne tida var agent for Mossad – ifølge henne selv etter anmodning fra en pale-
stinsk eller arabisk oppdragsgiver.347 Palestinakomiteen sendte for øvrig sine første helsearbei-
dere i Libanon før FN-styrken kom på plass; sommeren �97� var den senere Mossad-agentens 
mann, Trond Linstad, en av de to første utsendte.348 Under Israels invasjon i juni �982, ble to 
norske helsearbeidere fra Palestinafronten, Steinar R. Berge og Øyvind Møller, anholdt og tatt 
i forvaring av IDF – hvilket forårsaket heftige protester fra UD.349

Flere norske solidaritets- og hjelpeorganissjoner har arbeidet – og arbeider – for palestinerne, 
også i flyktningleirene i Libanon. En del av dem hadde sporadisk og uoffisiell kontakt med 
landsmenn i UNIFIL, særlig i Beirut og Tyr.
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SOLIDARITET: Norske helsearbei-
dere var på plass i Sør-Libanon før 
Norbatt; i 1978 møtte bn-sjefen, 
oberst Kjell Hunstad den norske-
sykepleieren Ulla Andersen på en 
PLO-tilstelning.
Foto: Odd-Sverre Knutsen
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Palestinakomiteen ble opprettet allerede i �970, og samme år reiser dens leder, Finn Sjue, til 
Jordan for å etablere kontakt med Fatah – hvor han også får være med på en kommandoaksjon 
rettet mot en israelsk kibbutz. Før Seksdagerskrigen hadde Sjue selv vært på kibbutz i Israel. 
[tveit II, 437–442]. Student Lars Gule får også gode kontakter med palestinsk gerilja, noen år 
senere – i Libanon. Han blir forsidestoff – og en nidvise fra Ole Paus til del – når han i mai �977 
blir stanset på flyplassen i Beirut. Han har fått opplæring en treningsleir tilhørende DFLP, og 
bl.a. lært seg å lage bomber. Det er på vei hjem for å skifte skjorte og pass at Gule blir stanset 
– og finner noe mistenkelig skjult i rammen på ryggsekken hans. Det de først trodde var hasj, 
viste seg å være sprengstoff. Gules oppdrag – og potensielle karriere som terrorist – stanset der 
og da, og det ble ingen bombetur til Israel; snarere en bomtur til Libanon.

I en artikkel i Klassekampen i 2003, forteller Jan Brygfjell, som tjenestegjorde i Norbatt VIII, 
om et møte han hadde med en geriljasoldat fra DPLF, som kunne fortelle: «Vi har en nord-
mann i gruppa som følger med på hva dere sier på radiosambandet. Vi veit derfor alltid hvor 
dere er i terrenget, sjøl når det er mørkt.» Brygfjell blir overbevist om at dette ikke er bløff, når 
flere detaljer kommer på bordet – og han skjønner hvem nordmannen er; de har tidligere 
drevet solidaritetsarbeid for palestinerne sammen! «Sommeren �977 forsvant han sportløst,» 
skriver Brygfjell om kameraten; «Siste livstegn var et kort fra Beirut året etter. Nå satt han 
altså bare noen steinkast unna og lyttet på vårt samband.» Ad omveier får Brygfjell videre 
navnene på to tidligere norske FN-soldater som arbeidet for israelerne – også de med oppgave 
å avlytte det norske sambandet.350

Nordmenn i IDF

Nordmenn tjenestegjør på flere sider i konflikten rundt Libanon. De fleste i UNIFIL. Noen få 
i SLA, en og annen tilknyttet PLO – og en del i IDF. Den israelske hæren tar gjerne imot uten-
landske statsborgere, men disse er frivillige og ulønnede, ikke leiesoldater. Jøder fra mange 
land velger frivillig å avtjene israelsk verneplikt, andre stiller som frivillige hjelpere for kortere 
perioder. Også flere norske. 

Den verdensomspennende organisasjonen Sar-El verver ungdom til tjeneste i IDF – men kun 
i ikke-stridende støttefunksjoner. Fra Norge sendte advokat Torger Dahl de første frivillige i 
2000. Han har selv flere perioder i IDF bak seg, og forteller at de frivillige bor, spiser og arbeider 
sammen med soldatene – men uten å få lønn for strevet. Selv har han bl.a. arbeidet med å repa-
rere stridsvogner.35� Sar-El ble etablert i �982 for å koordinere frivillige som meldte seg til å 
avhjelpe mangelen på arbeidskraft i det israelske jordbruket. Da var en rekke israelere kalt inn 
til militærtjeneste. Det var krig i Libanon. 
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Hjelpeprosjekter

Både i Normaintcoy og Norbatt iverksettes en rekke hjelpeprosjekter – med vekslende hell.  
Et av de første tiltakene i verkstedkompaniet er innsamling til en minibuss, primært tenkt for 
å kunne kjøre et tjuetalls småbarn ved et barnehjem til tilfluktsrom når bombene smeller, 
dernest for mattilbringing. En del av soldatene bistår også barnehjemmet på sin fritid.

I flere tilfeller er det norske bidraget av teknisk og praktisk art, ikke nødvendigvis økono-
misk. Som det omfattende prosjektet for å bedre de sanitære forholdene i Hebbariye finansiert 
av UNICEF, der Norbatt sto for den tekniske ledelsen, samt stilte nødvendig faglært arbeidsk-
raft. Her, og i andre slike prosjekt, spilte ingeniørene en vesentlig rolle. Av andre prosjekter i 
Norbatt de første åra, er flere rehabiliteringer av bygninger, bl.a. skolebygninger i Ebel es Saqi, 
Hebbariye og Blat, den gresk-ortodokse kirken i Rashaya el Foukhar og kommunehuset i Ebel 
es Saqi, samt vannkilden sør i byen. Også torget i Saqi – landsbyens tradisjonelle møteplass 
foran det gamle rådhuset, som ble sterkt skadet under krigen – blir restaurert med norsk 
hjelp. Fra �. desember �979 er det kjent som Norbatt plass.

Til tidlige prosjekter i NMC hører også bygging av og assistanse til igangsetting av en 
yrkesskole i Tibnine, samt reparasjoner ved barneskolen. Redd Barna bidrar, sammen med 
UD, til finansieringen av yrkesskoleprosjektet. I samarbeid med UNICEF kjører Normaint-
coy også ut skolemateriell til skoler i sitt nærområde. Kompaniet er involvert i en lang rekke 
små og litt større prosjekter, ikke minst i form av teknisk art, som å etablere telefonforbin-
delse mellom Tibnine Hospital og sentralen i byen, kjøre vann til hjemmet for foreldreløse 
barn, berging og reparasjon av kjøretøy, samt diverse løfteoppdrag – og brannutrykning. Tib-
nine har ikke eget brannvern; byen klarer seg utmerket godt med Normaintcoy! (NMC bistår 
gjerne private med å berge biler, og det aksepteres når det i �99� innføres et gebyr på �0 dollar 
for slike oppdrag; inntekten går til humanitære formål.) NMC støtter flere institusjoner i 
området, framfor alt yrkesskolen, kvinnesenteret og jordbrukskooperativet, men også 
Tibnines barneskole og sykehus. Med støtte fra bl.a. Kirkens Nødhjelp og en privat innsam-
ling i Oppegård, bygges menighetshus for Tibnines gresk-katolske menighet. Det fører til at 
kompaniet, for balansens skyld, også bistår med bygging av det såkalte «praying shelter» ved 
den islamske gravlunden i byen. Til nødhjelpsstøtten hører alt fra en håndsrekning til de 
fattigste familiene til mat til fanger på Tibnine politistasjon!

Norbatt bistår, i likhet med Normaintcoy, sivilsamfunnet både med praktisk/teknisk hjelp 
og penger. Gjennom flere år pågår et forebyggende tannhelseprosjekt i Norbatt AO, bl.a. i 
samarbeid med et helsesenter i Marjayoun. Bataljonen prioriterer hjelp innen skolesektoren, 
bl.a. med skolemateriell, brensel i kalde vintre – og et gjerde rundt skolen i Kfar Chouba. Det 
største enkelttiltaket er også i denne byen: Et prosjekt som skal gi innbyggerne regelmessig 
tilgang på rent vann. Norbatt bistår også i reparasjon av vanntårnet i Saqi – som er feilkon-
struert og aldri blitt tatt i bruk. Den mest omfattende hjelp Norbatt yter lokalbefolkningen er 
på helsesiden, og ikke minst ved at sykestua er åpen også for sivile. Rett nok er det helsetilbud 
i området, med sykehus bl.a. i Marjayoun, som tilbyr gratis behandling. Medisiner er imidler-
tid dyre. Men fra �984 er det slutt på gratis medisin også fra Norbatt. Øyeblikkelig synker 
pasienttilstrømningen med femti prosent.

Hjelpearbeid er ressurskrevende – men relasjonsbyggende og verdifullt. «Vi tror at hjelpen 
bidrar til å skape god kontakt mellom oss og lokalbefolkningen,» framholder kompaniprest 

CHO Både nasjonale avdelinger og 
UNIFIL som styrke utfører humanitært 

arbeid i  operasjonsområdet. 

Hjelpearbeid utført av de norske 
avdelingene skjer på norsk initiativ. 
Ressurser ut over eget materiell og 

eget personell skaffes til veie via 
nasjonale kanaler. 

I noen grad blir denne type innsats 
samordnet gjennom UNIFILs Chief 

Humanitarian Officer (CHO) i Naqoura. 
Denne stillingen bekles også ved tre 

tilfeller av nordmenn; først obers-
tløytnant Gunnar Jervås i 1987–88, 

dernest oberstløytnant Jan P. Groven, 
1994–95, etterfulgt av oberstløytnant 
Jens Gunnar Næss, 1995–96. Groven 

har en fortid bl.a. i NMC i 1978 og 
UNIFIL HQ i 1986–87 – og før det også 

som bistandsarbeider for Kirkens 
Nødhjelp i Sør-Sudan.



2�3

og formann i humanitærutvalget, major Dagfinn Rian, i Normaintcoy XIII. «Å etablere en 
slik god kontakt vurderer vi som veldig viktig, selv om man egentlig ikke burde engasjere seg 
for mye, bl.a. fordi det er for tidkrevende,» supplerer kompanisjefen, oberstløytnant Arild 
Svein Bakken.352

KNUTER PÅ TRÅDEN

De norske avdelingene bistår det libanesiske lokalsamfunnet på mange måter. Særlig i østre 
AO blir den norske bataljonen på noen områder det nærmeste en kommer servicefunksjoner 
for sivilbefolkningen – i fravær av mange offentlige tilbud. Nordmennene strekker seg langt i 
å hjelpe libaneserne, men må også noen ganger sette ned foten – og minne seg selv om hvorfor 
de egentlig er der, hva mandatet egentlig er. Den mangslungne hjelpen tas oftest imot med 
stor takk. Men misbrukes også.

Misbruk

I mars �992 mottar norske myndigheter en henvendelse fra australske myndigheter: I forbin-
delse med opprulling av en Hezballah-gruppe i Australia har en interessant postadresse dukket 
opp: Feltpost �0�, 0020 avgang utland. Normaintcoy! Et libanesisk navn – vel kjent i kom-
paniet – blir også oppgitt. Australierne opplyser at adressen er brukt som postkasse for 
meldinger/beskjeder til grupperinger innen Hezballah. 

Sivile knyttet til de norske avdelingene får etter hvert benytte seg av postens tjenester, da 
det sivile libanesiske post- og bankvesen knapt eksisterer – i hvert fall ikke i denne delen av 
Libanon. Etter avsløringen i mars får overvåkningen hjemme rettens kjennelse til å foreta 
postkontroll for brev og pakker adressert til/fra personer på FN-styrkens adresser som ikke 
bærer norsk navn. Kun et fåtall nøkkelpersoner blir orientert. I et notat fra Sjef Sikkerhets-
staben slås det fast at post- og telegramtjenesten i stor utstrekning er benyttet av sivil-
befolkningen. «Det kan videre konstateres at denne «tjenesten» overfor sivilbefolkningen 
antakelig har vært benyttet for å få frem meldinger/beskjeder til en av partene i konflikten 
som i tillegg er kjent som en verdensomspennende terroristorganisasjon. At dette med stor 
sannsynlighet har foregått eller endog fremdeles foregår er meget uheldig for den norske FN-
styrken da nøytralitetskravet er ufravikelig.» 

Tidligere er tillatelsen til bruk av Postsparebankens tjenester stanset med øyeblikkelig 
virkning, etter mistanke om hvitvasking av narkopenger. Sjef for Sikkerhetsstaben, kom-
mandør Gunnar Rio, tilrår at det blir tatt skritt for å stoppe post- og telegramtjenesten over-
for sivile i FN-styrkens område. «Dette særlig fordi en av partene i saken, Israel, kjenner til 
saken.»353  Så skjer to måneder senere: �. juli blir Norcontico instruert av FO om at siviles ad-
gang til å nytte norsk posttjeneste fra/til Libanon skal opphøre med øyeblikkelig virkning.354I 
mellomtiden får Overvåkningssentralen anledning til å monitorere trafikken for å skaffe seg 
mer informasjon.

Sikkerhetssjefen er heller ikke tilfreds med sikkerheten i FN-styrken rent generelt, særlig 
hva gjelder bruk av sivilt ansatte. Derfor vil han ikke bruke bataljonens MIO til etterforsknin-
gen, da dennes virksomhet antas fulgt nøye av partene. Personell fra Sikkerhetsstaben i FO 
ønsker kommandøren heller ikke å sende; det kan fort skape mistenksomhet. Derimot blir en 
sikkerhetsoffiser fra FO/S sendt som materielloffiser – for å observere forholdene.
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Tortur?

UNIFIL har pr. definisjon ingen fiender i Libanon, skal ikke være i strid – og slett ikke ta 
fanger. Realiteten er noe mer nyansert: Det er grupper og personer som inntar en fiendtlig 
holdning, og som angriper FN-styrken. En av hovedoppgavene er å hindre infiltrasjon av 
personell og våpen inn i ansvarsområdet. Kontroll av blueline medfører rett som det er at 
infiltratører tas. Ikke minst skjer dette i Norbatt AO, med effektiv patruljevirksomhet. Infiltra-
tører tas ikke til fange, men inn til MP for avvæpning og avhør. Man forsøker da å ta rede på 
hvem de er, hvem de representerer, og hvilket oppdrag de har. Det foreligger ikke bevis på at 
Norbatt, eller andre avdelinger, går ut over sitt mandat eller grensene trukket opp i krigens 
folkerett – og anvender tortur. Men det verserer historier. Bl.a. om infiltratører som i �984 blir 
lenket til hundegården i Ebel es Saqi i solsteika, livredde for de norske schæferne. Og om in-
filtratører som i �982 mishandles på den samme MP-stasjonen:

Knut A. Braa er MP-korporal i to kontingenter Norbatt, bl.a. under invasjonen i �982. 
Knapt tjue år senere gir han ut boka Den lange veien hjem om sine opplevelser i Sør-Libanon 
– og sine post-traumatiske problemer i etterkant. Her beskriver han en episode som vanskelig 
kan kalles annet enn tortur, og identifiserer to norske offiserer som i avhør i realiteten 
beskrives å mishandle fanger: «Skrikene fra den unge libaneseren ble høyere og høyere,» be-
retter han, og: «Først på slutten hadde slagene og skrikene begynt å gå oss på nervene.» Ifølge 
Braa var rutinen på denne tida først å ta fra infiltratørene alle klærne. Deretter ble de sittende 
i timer, ofte i et par døgn i et rom som var kaldt om natten og fryktelig varmt om dagen. Det 
kunne gå lang tid mellom hver gang de fikk mat.355 Det snakkes om mishandling, men det 
havnet aldri noen sak om tortur på Generaladvokatens bord – som heller ikke har forfulgt 
ryktene.35� 
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:02 operasjonen: UNFILs oppdrag og organisering 

UNIFILs mandat og oppdrag

UNIFIL opprettes av FNs sikkerhetsråd. Styrkens øverstkomman
derende har først og fremst mandatet å forholde seg til. Generalen i 
Naqoura må også løpende forholde seg til FNs sekretariat i New York  
– og utsendte politiske rådgiver. Mandatet er svakt; sekretariatet sterkt.

Force Commander har alminnelig kommando over sine styrker, men UNIFIL er ingen vanlig 
militær avdeling eller organisasjon. I likhet med en nasjonal avdeling står også UNIFIL under 
politisk kontroll, men som en multinasjonal styrke består den av enheter fra flere land – med 
ulik kultur og utrustning, og kanskje: noe forskjellig beveggrunner for å delta i operasjonen. 

Selv om enkelte land kommer og går, er det forholdsvis stor stabilitet i troppebidragene. 
Deler av den internasjonale staben ved hovedkvarteret er sivil. Den er mer stabil enn den 
militære, og har betydelig innflytelse og makt. Ledende militære stillinger besettes etter et 
mer eller mindre uttalt system hvor de største troppebidragsytere får de tyngste stillingene, 
men alle får noen topp-posisjoner. Som det er kamp om i kulissene.

UNIFILS MANDAT

UNIFILs mandat fastlegges av FNs sikkerhetsråd gjennom resolusjon 425, som oppretter 
styrken. Her fastslås hvilke oppgaver UNIFIL har, og mandatet er grunnlaget for de militære 
lederes disposisjoner. Mandatet er en politisk beslutning; det er rundt – og ikke udelt lett å 
styre etter:
A:  Overvåke oppfyllelsen av paragraf 2 i Sikkerhetsrådets resolusjon 425 (�978): «oppfordre 

Israel til øyeblikkelig å bringe til opphør sin militære aksjon mot libanesisk territorial 
integritet og omgående trekke sine styrker tilbake fra libanesisk territorium»;

B:  stadfeste tilbaketrekkingen av israelske styrker, gjenopprette internasjonal fred og 
sikkerhet og bistå den libanesiske regjering med gjenopprettelse av sin effektive myndighet 
i området;

C:  styrken skal opprette og stasjonere seg i et operasjonsområde som skal fastlegges i lys av 
para b, ovenfor;

D:  styrken skal etter beste evne søke å forhindre gjenopptakelse av kamphandlinger og sikre 
at operasjonsområdet ikke nyttes til fiendtlige tiltak av noen art;

E:  styrken skal for dette formål samarbeide med de militære observatører i FNs observa-
tørkorps, som vil fortsette å fungere på våpenstillstandslinjen etter at UNIFIL har fullført 
sitt mandat.� 

Når det gjelder kommandoforhold, fastslår resolusjonen at «styrken stilles under FNs 
kommando ved Generalsekretæren under Sikkerhetsrådets myndighet. Militær sjef for 
styrken vil bli utpekt av Generalsekretæren etter godkjenning av Sikkerhetsrådet». Hva 

u  Sikkerhetsrådets resolusjon nr. 425; 
se side xxx
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gjelder bevæpning, fastslår den at «styrken vil være utstyrt med våpen av defensiv art. Den 
skal ikke bruke makt unntatt i selvforsvar, som vil omfatte motstand mot maktbruk som tar 
sikte på å hindre styrken i å oppfylle forpliktelsene under Sikkhetsrådets mandat.»

Resolusjon nr. 425 forutsetter at UNIFILs oppdrag gjennomføres i to stadier: «I første 
stadium vil styrken stadfeste tilbaketrekning av israelske styrker fra libanesisk territorium til 
den internasjonale grense. Deretter vil styrken opprette og bibeholde et operasjonsområde 
som skal fastsettes. I denne forbindelse vil styrken overvåke våpenstillstanden, kontrollere 
bevegelser og treffe alle tiltak som er påkrevet for å sikre effektiv gjenopprettelse av libanesisk 
suverenitet.»

Om varigheten fastslår resolusjonen at «Styrken etableres under den antagelse at den ut-
gjør en midlertidig ordning inntil Libanons regjering overtar sitt fulle ansvar i den sørlige del 
av landet.»2 

UNIFILS BRUK AV MAKT

Sikkerhetsrådet forutsetter at UNIFIL utstyres med våpen av «defensiv art». Slik blir det, men 
det blir også diskusjon om bevæpningen og bruken av makt. UNIFIL kommer ikke til et 
organisert samfunn med klare konfliktlinjer. Libanon flommer over av våpen av alle slag, 
som lett kan skaffes – av hvem som helst som har penger. En nøytral FN-styrke har pr. defini-
sjon heller ingen fiender. Også det er mest på papiret – når parter og fraksjoner med man-
glende respekt for FN og UNIFIL angriper styrken når det passer dem. Resultatet uteblir 
heller ikke. UNIFIL skal snart få sine første tap som en følge av regulære stridshandlinger.

Den lette bevæpningen viser seg å bli i letteste laget i Sør-Libanon. Nok et dillemma, både 
for hovedkvarteret og bataljonene. Både FNs koordinator for fredsinnsats i Midtøsten, general-
løytnant Ensio Siilasvuo, eller UNIFILs første FC, generalmajor Emmanuel A. Erskine, går 
imidlertid inn for at UNIFIL skal ha tyngre våpen. Bl.a. angir de et sterkt behov for pansrede 
personellkjøretøyer.3 Det har både franskmenn og nordmenn med seg, allerede ved inn-
settingen. Senere skal UNIFIL få sin egen mekaniserte utrykningsstyrke, men det er ennå åtte 
år fram i tid.

Bataljonenes utrustning er fra starten lite ensartet. Noen kommer godt utrustet, andre 
bare med personlig utrustning. Franskmenn og nordmenn er komplett utrustet. Norbatt får 
snart åtte PPKer av typen M–��3, som raskt viser seg svært verdifulle – både til beskyttelse og 
avskrekking. Forsvarssjef Sverre Hamre bidrar selv til at Norbatt skal få med seg disse. Hans 
– og forsvarsledelsens – vurdering av situasjonen i Sør-Libanon er godt på målet: Miljøet FN-
styrken skal inn i, oppsummerer generalen i etterkant, var «et miljø hvor alle mistrodde alle, 
og hvor skyting med skarpt var den eneste forhandlingsmetode som var akseptert. Andre 
former for forhandlinger ble sett på som et svakhetstegn.» For Forsvarssjefen er det derfor 
maktpåliggende å utruste den norske bataljonen på en måte som gjør at den kan etablere en 
forhandlingsposisjon med de forskjellige elementer den kommer i berøring med – en forhand-
lingsposisjon basert på styrke.4 I utgangspunktet har de andre aktørene tyngre bevæpning 
enn UNIFIL.

General Hamre mener bataljonen må få med seg det beste Hæren kan sende med den – 
enten beredskapsstyrken er satt opp med materiellet eller ikke. Udelt populært er det nok 
derfor ikke, når han omdirigerer åtte PPKer til IR 4 for bruk i Libanon – for å gi Norbatt best 

u Omtale av Norbatts bruk av makt; 
side xxx

IRISHBATT: Det hersket ulike syn 
på bevæpningen av UNIFIL; noen 
ville ha stridsvogner – men det ble 
med PPKer.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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mulig stridsevne. I forhold til FN går dette greit; slike kjøretøyer er ønsket. Men det blir ikke 
noe av den norske forsvarssjefen ønske om å utruste bataljonen med 8� mm bombekastere. 
Han må nøye seg med 84 mm rekylfrie kanoner. Generalens tanke er enkel, med utgangs-
punkt i at det forhandles ut fra styrke: «[Det var] etter min mening ingen ting som raskere 
kunne få udisiplinerte grupper til forhandlingsbordet enn et par granater fra et krum-
banevåpen, som disse gruppene hadde vanskelig for å verge seg mot.»5 Krumbanevåpen blir 
derimot for aggressivt både for hjemlige politiske myndigheter og FN. Carl Gustav blir deri-
mot effektfull nok, når den snart tas i bruk mot PLO.

Radikale grupper i Libanon vil også se et tyngre bevæpnet UNIFIL – mer som en kamp-
styrke med evne til å drive Israel ut av landet. Det er verken politisk eller militært realistisk, 
og UNIFIL bevæpnes aldri til annet enn selvforsvar. Men også selvforsvar er et diskutabelt 
begrep. I stående ordre blir det utlagt å innbefatte både UNIFIL liv og eiendom, med de ulike 
syn som da måtte herske omkring hva som må til og hva som er egnet av våpen. Uansett: 
UNIFILs viktigste våpen er diplomati. Et av styrkens første direktiver er «Guide to the Use of 
Force by UNIFIL Military Personnel». Her slås det fast at bruk av forhandling og overtalelse 
skal brukes, snarere enn makt. Men noen ganger er det fristende å ty til maktbruk. Andre 
ganger nødvendig. For i Midtøsten er det ikke alltid fornuften som rår, og diplomatiet som 
vinner fram. Det er ikke nødvendigvis i praksis slik NUPI-forskerne Marianne Heiberg og 
Johan Jørgen Holst framholder i �98�, at «[UNIFIL’s] power is moral, rather than military.»� 
Makt må ofte til – men helst til avskrekking. Å ta den i bruk kan føre galt av sted. 

Fransk er det internasjonale diplomatispråket. Men franske soldater er ikke alltid utstrakt 
diplomatiske. De skal da også mer enn én gang komme i klammeri med lokal milits. Og 
franskmennene er godt bevæpnet. Frenchbatt ankommer også med PPKer, og de har med seg 
lette bombekastere og rekylfri kanon. Det tyngste våpen i UNIFIL-arsenalet blir derimot hol-
lendernes �20-mm bombekaster, som imidlertid aldri blir brukt. Men sine trådstyrte raketter 
(TOW) tar de i bruk. I selvforsvar. Etter det avtar infiltrasjonsforsøkene i Dutchbatt AO 
merkbart!

Under Sikkerhetsrådets etablering av UNIFIL, gir den libanesiske regjering uttrykk for 
ønske om en tyngre bevæpnet styrke – som en motvekt mot IDF og SLA. Israel deler dette 
synet, fra sitt ståsted: Som en avskrekking mot terrorist-angrep.7 

UNIFILs SOP gir rom for handlefrihet i den enkelte bataljon. Det er nødvendig i de uklare 
og labile forholdene som rår i Sør-Libanon. Og bataljonene løser sine oppdrag på ulikt vis – 
kanskje litt for ulikt. Også bruken av makt – graden av fasthet – varierer nok en del. Noen 
oppfattes å være unnvikende, andre bruker tidvis vel harde metoder. Norbatt regnes definitivt 
ikke blant de mildeste! Ei heller fijianerne. Ulike parter i konflikten har også forskjellige syn 
på hvor tøft UNIFIL skal opptre. Libanons myndigheter forventer kontant opptreden overfor 
IDF og SLA – men ikke mot PLO og den libanesiske venstresida. Libaneserne framholder på 
prinsipielt grunnlag at PLOs aktivitet er et internt libanesisk og arabisk anliggende, og ikke 
en sak for FN. Israelerne er naturlig nok av en ganske annen oppfatning. Libanesere, palesti-
nere og israelere ønsket alle til tider et mer håndfast UNIFIL, hver ut fra sine egne interesser.8 

Under Israels invasjon i �982 er det svært begrenset hva UNIFIL kan gjøre. Når muslimsk 
milits angriper styrken i �98� er situasjonen en annen – og UNIFIL svarer. Men heller ikke nå 
ser FC det formålstjenlig med tyngre bevæpning. Generalmajor Gustav Hägglund endrer 

Tanks, takk! Stridsvogner! Det 
anbefaler opprinnelig den finske 
general Ensio Siilasvuo at UNIFIL skal 
settes opp med. Men det blir med 
tanken.

Siilasvuo koordinerer FNs fredsarbeid i 
Midtøsten, og spiller en sentral rolle i 
etableringen av UNIFIL. Basert på de 
første dagers erfaringer, ser finnen at 
FN-styrken står svakt i forhold til PLO 
og SLA – og han foreslår derfor at 
UNIFIL skal settes opp med noen 
stridsvogner. Generalen ønsker å 
forsterke CPer og andre posisjoner  
mot angrep fra milits – men forslaget 
avvises. Stridsvogner anses som et for 
offensivt våpen.7  På 1990-tallet skal 
danskene derimot ta med seg 
Leoparder til Balkan.

u  Se også avsnitt om Norbatts bruk 
av makt; side xxx
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heller styrkens taktiske konsept, bl.a. ved å gjøre posisjonene mindre sårbare – og ved å opp-
rette Force Mobile Reserve (FMR) som en permanent og slagkraftig mekanisert avdeling.

Tyngre bevæpning ville i utgangspunktet også indikert en vanskeligere – og mer risikabel 
– oppgave, som igjen ville fått flere land til å tenke seg om enda en gang før de sendte sine 
soldater til Libanon. Det var farlig nok som det var. Som Brian Urquhart kunne tillate seg å si 
om sikkerhetssituasjonen og ansvaret for soldatenes sikkerhet etter en mannsalder i FN-
diplomatiet: «[vi var] svært bevisste på at våre soldater tok risiki som libaneserne selv ikke var 
rede til å ta», framholder briten med et lettlest understatement. «Libaneserne, i sin impotens», 
sukker Urquhart videre, «fortsatte å framsette umulige krav til og kritikk av UNIFIL – som, 
i motsetning til den libanesiske hær, faktisk ble skutt på.»�0 

NYE MANDATER

UNIFILs bevæpning forblir i hovedsak som fastlagt ved innsettingen. Mandatet forblir også 
uendret. Sikkerhetsrådets forlengelse av mandatet skal bli gjennomført med halvårlig regel-
messighet og uten store kontroverser – med noen få unntak. Det opprinnelige mandatet 
gjelder for seks måneder. Det naturlige er at forlengelsen er av samme varighet. Frankrike er 
av en annen oppfatning, og minner om at UNIFIL er en interim-styrke. Den må ikke opp-
leves å få en permanent karakter. Frankrike foreslår derfor en forlengelse på kun tre måneder. 
Tanken er å legge press på de berørte parter om selv å finne fram til en løsning – ikke gi dem 
anledningen til å lulle seg inn i uvirksomhet gjennom forventning om automatisk fornyelse 
hver sjette måned. Ikke minst håper franskmennene på en mer dynamisk holdning fra den 
libanesiske regjering.�� Libanon protesterer – og FN-sekretariatet er meget opprørt over det 
egenrådige franske utspillet. Overfor Norges FN-ambassadør Ole Ålgård uttrykker Brian 
Urquhart sterk irritasjon over forslaget. Mannen som i en mannsalder leder FNs fredsbeva-
rende virksomhet, mener det vil bidra til ytterligere å svekke tilliten til FNs fredsoperasjoner 
hos israelske myndigheter.�2 En tillit som allerede er tynn nok. Frankrike driver kampanje for 
sitt syn, og oppsøker også norsk UD så vel som den norske FN-delegasjon. Men Norge deler 
flertallets syn – og går inn for nye seks måneder. Frankrike fremmer sitt forslag, og det ender 
– som så ofte i FN – med kompromiss: fire måneder.

Deretter blir hovedregelen seks måneders forholdsvis forutsigbare mandatforlengelser – 
alltid formelt etter anmodning fra den libanesiske regjering. Men det tredje mandatet blir på 
fem måneder. Og etter den israelske invasjonen i juni �982 vedtar Sikkerhetsrådet først to 
mandatperioder à to måneder, deretter en på tre – før det går tilbake til halvårlige mandater.

MULIGE NYE OPPGAVER

I første halvdel av �980-åra foreslås det flere ganger nye oppgaver og en annen utgruppering 
av UNIFIL. Innsetting av andre FN-styrker i Libanon blir også drøftet, og en multinasjonal 
styrke sendes til i Beirut. UNIFIL blir imidlertid værende i sitt opprinnelige AO. Men fortsatt 
ikke ned til den israelske grense. Hvilket, framholder den britiske Libanon-ambassadør over-
for sin landsmann i FN, Brian Urquhart, er veien å gå. Den eneste løsning for Libanon, mener 
ambassadøren, er for UNIFIL å kjempe seg vei helt ned til grensa! Hvilket han også personlig 
har anbefalt Her Majesty’s Government. «Så synd,» repliserer Urquhart tørt, «at det ikke er en 
britisk kontingent i UNIFIL».�3 

u Omtale av FMR; 
 side xxx

n FN-sekretariatet tar for gitt at 
Sikkerhetsrådet kommer til å forlenge 

UNIFILs mandat, og kontakter allerede 
i midten av juni – underhånden og 

høyst uoffisielt! – norske myndigheter 
om videre deltakelse: Det anmodes om 

at norsk personell i styrken så langt 
mulig kan få rekap, for å sikre størst 

mulig kontinuitet!14 n

u Ifm. med hver mandatfornyelse  
i Sikkerhetsrådet, framlegger FNs 

generalsekretær sin rapport for siste 
periode; se: www.un.org/Depts/dpko
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Etter Israels invasjon i �982 oppleves UNIFILs utplassering i Sør-Libanon som til dels 
meningsløs. Derimot er det opplagt behov for innsats i Beirut – enten det er for å bidra til 
alminnelig sikkerhet eller beskyttelse av de palestinske flyktningleirene. Når mandatfor-
nyelsen diskuteres sommeren �982, blir det foreslått å redeployere deler av UNIFIL til Beirut. 
Bruk av UNIFIL-enheter i en task force i hovedstaden forberedes – også i Forsvarets over-
kommando,�5 men blir aldri noe av. UNTSOs Observer Group Beirut (OGB) blir derimot til, 
høsten �982, med ti observatører. Senere på året blir OGB forsterket med førti mann. Andre 
muligheter som blir vurdert for anvendelse av UNIFIL, i tillegg til innsats i Beirut, er utgrup-
pering i Bekaa. Når stabssjef Rolv Eios fra FO, chargé d’affaires Gunnar Flakstad ved ambas-
saden i Beirut og førstekonsulent Peter N. Ræder fra UD møter den libanesiske hærsjefen, 
generalmajor Victor Khoury, i Beirut i august �982, er den libanesiske generalen imidlertid 
lite bekymret over utviklingen i Sør-Libanon. Hvis UNIFIL skulle trekkes ut derfra, ser 
Khoury heller at styrken brukes i Beirut. Men bare deler av den er egnet, har tilstrekkelig 
autoritet, mener han. Generalen nevner spesielt Norge, Irland og Nederland.�� 

Israels statsminister Menachem Begin lufter sommeren �982 en tanke for USAs president 
Ronald Reagan: amerikansk deltakelse i en multinasjonal styrke i Sør-Libanon, etter modell 
av MFO i Sinai – men USA avviser den.�7 PLO, på sin side, ønsker at UNIFIL skal utgrupperes 
i Beirut, men dette avvises av Israel. Verken Israel eller Libanon er villig til å bruke FN til å 
overvåke evakueringen av PLO.�8 Derimot blir en multinasjonal styrke, med kontingenter fra 
Frankrike, Italia og USA, satt inn i Beirut – med oppgave er å overvåke og sikre PLOs tilbake-
trekking fra byen. 

Så snart evakueringen av PLO er avsluttet i september, trekkes Multinational Force (MNF) 
ut. En mulig utplassering av inntil 2000 UNIFIL-soldater til erstatning for denne blir da 
drøftet. Dette er hva Force Commander William Callaghan mener han kan avse uten at det i 
avgjørende grad går ut over oppdraget i Sør-Libanon. Generalsekretær Javier Pérez de Cuéllar 
må imidlertid konstatere at USA ikke støtter en slik plan, og den libanesiske regjering sender 
da heller aldri noen forespørsel til FN om UNIFIL-utplassering i Beirut. Isteden ber libane-
serne USA om på ny å sende tropper til byen, innenfor rammen av en multinasjonal styrke. 
Slik blir det. USA får på ny med seg Frankrike og Italia, og i desember slutter også en britisk 
kontingent seg til. Den nye MNF skal bli i Beirut til våren �984 – med tragiske følger for de 
amerikanske og franske avdelingene.

Libanesiske myndigheter foretrekker amerikanske tropper framfor FN-styrker i Beirut, 
men ser gjerne at UNIFIL kan få nye oppgaver andre steder i landet. Når Beirut-regjeringen i 
januar �983 ber om ny forlengelse av UNIFILs mandat, er det med sterkt utvidete oppgaver. 
Regjeringen ønsker nå at UNIFIL skal utgruppere over hele Libanon, bl.a. for å kontrollere 
tilbaketrekkingen av alle ikke-libanesiske styrker fra landet. Mao. ønsker den FNs bistand 
også til å få de palestinske og syriske troppene ut av landet – med en styrke på rundt �000 
mann! I New York blir forespørselen møtt med vantro – og knapt nok realitetsbehandlet. xx 

Fra norsk side vurderes dette som helt urealistisk – men i tråd med general Callaghans ønske 
om å sende UNIFIL-enheter til Beirut, Bekaa eller andre områder. xx Israel foreslår også at 
UNIFIL utgrupperer i Bekaa-dalen, for slik å etablere en buffersone mellom seg selv og de 
syriske troppene der. Den libanesiske regjering – eller mer reelt: den syriske – vil imidlertid 
ikke ha noen FN-styrke i Bekaa.�9 

u  Mer om evakueringen av PLO fra 
Beirut; side xxx
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I forbindelse med drøftingene mellom Israel og Libanon våren �983, legger USA vekt på at 
UNIFIL kan ha en rolle som sikringsstyrker for de palestinske flyktningleirene – som et bi-
drag til stabilisering av Libanon. Amerikanerne tar også til orde for å utgruppere UNIFIL 
nordover til Saida, og at Leb Army – forsterket med elementer fra Haddads milits – kan kon-
trollere grenseområdet i sør.20 Dette blir aldri noe av. Det blir heller ikke et forslag fra General-
sekretæren et år senere, om å gi FN en rolle i beskyttelse av flyktningleirene i Saida. For 
Ronald Reagan stiller krav: Skal UNIFIL inn i Saida, skal syrerne ut av Libanon!2� 

�984–85 er UNIFIL vertskap for de såkalte Naqoura-forhandlingene mellom Israel og 
Libanon. De fører ikke fram – og får derfor heller ingen konsekvenser for UNIFIL. Men 
israelerne gjentar sitt gamle ønske om utplassering av FN-styrken nord for Litani – i hele det 
området IDF evakuerer. Selv ønsker de kun å sitte igjen med sin sikkerhetssone. Med det 
mener Israel at UNIFIL i hovedsak skal redeployeres til området mellom zahrani og Awali – 
fra Middelhavet til den syriske grense. Helt i sør skal lokale styrker – dvs. SLA – få ansvaret 
for sikkerheten. Naqoura-drøftingene bryter sammen i januar �985, og dermed renner også 
det israelske redeployeringsforslag ut i sanden. Heller ikke et påfølgende israelsk ønske om 
utplassering av FN-tropper i Jezzine-området, for å beskytte kristne flyktninger, blir tatt til 
følge. Frankrike foreslår uformelt å bruke UNIFIL til dette formålet, men både Libanon og 
Syria er imot – og det blir med tanken.22

I forbindelse med Naqoura-forhandlingene begynner FC Callaghan planarbeidet for 
gruppering også ned til grensa. En oppsetting på �000–7000 anses som for liten; �0.000 blir 
nevnt som et sannsynlig behov. Men så lenge Israel ikke tillater noen utgruppering langs 
grensa blir planen aldri behandlet i Sikkerhetsrådet.23 Rett nok foreslår Israel i oktober �984 
at det kan etableres en «symbolsk tilstedeværelse» ned mot grensen, gjennom en utgrupper-
ing av UNIFIL-soldater sammen med SLA, når IDF formelt trekkes ut. Det er den nylig til-
trådte forsvarsminister Yitzhak Rabin som fremmer forslaget, trolig med en baktanke om å få 
FN med på en innsetting av UNIFIL nordover til Awali og østover til de syriske linjene i 
Bekaa – vel vitende om at FN ikke vil gå med på en slik utvidelse av AO uten at det også om-
fatter områder sørover til grensa.24 Allerede i forbindelse med generalsekretærens rapport i 
september �98� blir for øvrig tanken om å omgjøre UNIFIL til en observatørstyrke luftet.25Den 
skal gjentas etter at Israel er ute av Libanon – når styrken etter hvert reduseres til ca. 2000, pr. 
2005. 

UNIFILs organisering

UNIFIL er en multinasjonal styrke, med deltakelse fra en rekke land. 
Den ledes av en general, som rapporterer til FNs generalsekretær. 
Sjefsposisjonene går på omgang mellom landene med størst troppe
bidrag – og det er kamp om toppstillingene.

Ved ankomst Libanon underlegges de norske avdelingene Force Commander. Dette er et al-
minnelig kommandoforhold med enkelte reservasjoner – som jurisdiksjon (disiplinærsaker) 
og nasjonale personellsaker. Slike håndteres av den norske kontingentsjefen (Norco, senere 

Norsk nei I forbindelse med den 
israelske tilbaketrekkingen fra Beirut i 

1983, blir det tatt til orde for utplasser-
ing av FN-tropper eller -observatører i 

Shouf-området, øst og sørøst for byen.

UNIFIL foreslås ikke spesifikt i denne 
sammenheng. Norge derimot, blir 

underhånden, spurt direkte: Kan Norge 
være villig til å stille med 100–200 

mann for å overvåke våpenhvilen? Det 
kan ikke Norge. Det hele er da også 

ønsketenking fra den libanesiske 
regjering, som heller ikke går lenger 

med sitt forslag – som Sovjetunionen 
uansett vil motsette seg.26
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Norcontico). Denne er normalt norsk senioroffiser i UNIFIL HQ, som har – med enkelte 
unntak – en av de såkalte «key positions» der; dvs. DFC (Deputy Force Commander, NK), 
COS (Chief of Staff, Stsj) eller en av DCOS-funksjonene (Deputy Chief of Staff, for hhv. Ops, 
Log, A&P). Norco er samtidig Forsvarssjefens representant på nasjonale saker i UNIFIL.  
I nyere operasjoner er funksjonen ivaretatt av en eksklusiv norsk kontingentsjef (NCC) – som 
har en rent nasjonal funksjon. Slik var det aldri i UNIFIL. Derimot får den norske styrken 
etter hvert et nasjonalt kontingentkontor (Norco-kontoret) i Naqoura, som på fulltid ivaretar 
nasjonale oppgaver.

UNIFIL HQ

Ved UNIFILs etablering, får HQ en organisasjon som vist i figuren, der de enkelte funksjoner 
har sin sjef og sitt kontor. Mens DFC i starten også har rollen som Chief of Staff (COS), blir 
denne snart skilt ut som egen stilling. Tjenestefunksjonene organiseres i avdelinger: Ops 
(Operations), Log (Logistics) og A&P (Administration and Personell) – hver ledet av Assis-
tant Chief of Staff (A/COS).

Ops

UNIFIL Ops er styrkens «hjerne» – som styrer den operative virksomheten, herunder kom-
munikasjon og kontroll med de daglige hendelser (current ops), innhenting og bearbeiding av 

NORBATTFC

NORBATTDFC

NORBATT
ACOS
Ops NORMED COYACOS

Liaison
NORMAINT

COY
ACOS
Log FMRACOS

A&P

FMRCOGL

FMRCAO

FMRLA

FMRPIO

FMRMA

FMRSA FMRCOS

Administrative
sta�

Advisory
sta�

Military
sta�

UNIFIL, kommandostruktur, hovedkvarteret



222

informasjon (mil info), planlegging (plans), samband (com) og bruk av helikoptervingen (air 
staff). Opsen er hektisk: Hendelsene er mange og alle skal bearbeides, reageres på og rappor-
teres til New York. Alle nasjoner med taktiske uteavdelinger (bataljoner) er representert i 
UNIFIL Ops, men current ops blir drevet av irsk personell.

Log

UNIFIL Log har ansvar for å få «hjulene» til å gå rundt. Mønsteret i UNIFIL HQ, er at de land 
som stiller forsyningsavdelinger, som verkstedkompani, sanitetskompani og helikopterving, 
har HQ-stillinger som motsvarer tjeneste i felten. Mens Norge har sanitetskompaniet 
(Normedcoy), er Medical cell således ledet av en nordmann. Norges deltakelse med verksted-
kompani (Normaintcoy) reflekteres likeledes i den norske bemanning på maintenance-siden 
i HQ. En annen norsk spesialitet innen log, er transportkontroll (movement control): Først og 
fremst planlegging og ledelse av rotasjonstransporter med fly, men også håndtering av fly-
transport ved flyplassene i Tel Aviv og Beirut.

A&P

UNIFIL Administration and Personnel har ansvar for personellorienterte saker; vel å merke 
saker som har med UNIFIL å gjøre, ikke nasjonale – som kontingentsjefen tar seg av. Blant de 
seksjoner som de fleste stiftet bekjentskap med, var Military Press and Information, som bl.a. 

UNIFIL OPS: Operasjonssentralen ved hovedkvarteret 
i Naqoura – UNIFIL Ops – er nervesenteret i styrken, 
med løpende kontakt til alle avdelinger, og til New 
York. Major Jens Kjørlaug (ved kartet) er en av mange 
nordmenn i tjeneste ved opsen, 1986.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen

Observatører i Libanon FN har også 
militære observatører i Libanon, både i 

Beirut og Sør-Libanon. Sistnevnte 
opererer til støtte for UNIFIL fra 1978, 

men alle tilhører UNTSO, med 
hovedkvarter i Jerusalem.

FN har lang tradisjon med observatører 
(United Nations Military Observer, 

UNMO) i Midtøsten, gjennom UNTSO 
og UNOGIL. Norge har deltatt i UNTSO 

fra 1956 – og har også hatt en rekke 
observatører i Sør-Libanon,  

fra 1978 organisert i Observer Group 
Lebanon (OGL). I hovedstaden finnes  

Observer Group Beirut (OGB).

OGL har siden etableringen av UNIFIL 
stått under operativ kontroll av FC 

UNIFIL. Gruppen, som består av rundt 
femti UNMOs, bemanner fem faste 

OPer, nær den israelske grensen. 
Regnet fra vest til øst, benevnes de OP 

Lab, OP Hin, OP Ras, OP Mar og OP 
Khiam. Før Israel trakk seg ut i 2000 lå 

disse i den såkalte Enklaven. Her 
hadde UNIFIL begrenset adgang, og 

var avhengig av informasjon fra OGL.  
I tillegg til de døgnbemannede OPene 

organiserer også OGL mobile team 
knyttet til de respektive bataljonsom-

råder i UNIFIL. Team Sierra var 
tilknyttet Norbatt, forlagt i  

Ebel es Saqi – og samarbeidet  
nært med bataljonen.

u  En grundig beskrivelse av  
observatørenes innsats finnes i  

Petter Markis bok De forente nasjoners 
fredsbevarende observatøroperasjoner 
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utga UNIFIL-magasinet Litani og ellers bidro til briefing av besøkende. Det var i mange år 
tradisjon med en norsk presseoffiser som ansvarlig for styrkens magasin. MP-sjefen er av-
delingssjef som Sjef MP Coy; som Force Provost Marshal er han også rådgiver i MP-saker,  
og inngår i A&P.

LA

UNIFILs liaisontjeneste holder kontakt med partene, og bidrar til UNIFILs evne til å løse opp-
drag – og kanskje enda viktigere: å unngå konflikter. Liaisontjenesten er derfor viktig på alle 
nivå. Sjefer på alle plan er ansvarlig for dette, mens det først i �98� blir det ble opprettet en 
egen avdeling i HQ med koordineringsansvar. Denne ledes av en DCOS, som i tillegg har 
ansvaret for to spesielle liason-elementer: SURB (Senior UNIFIL Representative in Beirut), 
dvs. FCs representant i Beirut, og CHO (Chief Humanitarian Officer), med ansvar for koor-
dinering av den humanitære virksomheten innen UNIFIL. 

UNIFILs TOPPLEDELSE

Når Sikkerhetsrådet vedtar å etablere UNIFIL, blir UNTSOs sjef, generalmajor Emmanuel A. 
Erskine, utnevnt til midlertidig Force Commander (FC). Samtidig begynner kampen om hvilke 
nasjoner som skal bekle toppstillingene, inklusive FC-posisjonen. I Norge brukes atskillige 
politiske krefter på denne kampen – nå og i åra som kommer.

Erskine er ghaneser, men Ghana deltar ikke i UNIFIL – ennå. Kampen om øverstkom-
manderende synes derfor å stå mellom Norge og Frankrike, som ikke bare er tidlig ute, men 
også stiller med de største kontingentene. I FD finner man det «rimelig og hensiktsmessig at 
Frankrike og Norge deler de høyeste stillinger. Den totale norske (og franske) innflytelsen i 
staben bør være relativt betydelig, på bakgrunn av de styrker som Norge (og Frankrike) stil-
ler,» heter det. FDs viser til vanlige prinsipper for styrkeledelse, som tilsier at de to toppstill-
ingene besettes av de land som har størst styrkeinnsats i området. Den norske FN-delega-
sjonen – og FDs statssekretær Johan Jørgen Holst, som befinner seg i New York – bes fremme 
disse synspunktene for sekretariatet, og sondere hvilke stillinger som kan være aktuelle. Og 
det skal ikke stå på personell; Forsvarssjefen har uttalt at han skal finne kvalifiserte kandi-
dater, uansett hvilke høyere stabsstillinger det kan bli tale om å bekle!27 Men verken Frankrike 
eller Norge får toppstillingen – den ghanesiske generalen blir FC. Frankrike får derimot nest-
kommanderende; Deputy Force Commander (DFC). Norge taper toppkampen.

I møter på høyt nivå i FN-sekretariatet den 4. og 5. april gjentar Norge sine ønsker om 
størst mulig innflytelse i UNIFILs ledelse. Nordmennene blir samtidig underrettet om at gen-
eralsekretær Waldheim ønsker Erskine som FC. Som begrunnelse angir han særlig forbin-
delsene mellom UNIFIL og PLO, som Waldheim antar kan være lettere å ivareta av en repre-
sentant fra «den tredje verden». Stillingen som DFC, kombinert med Chief of Staff (COS), 
øremerkes Frankrike – også det politisk begrunnet: Dels fordi Frankrike har den største 
kontingenten, dels fordi libanesiske myndigheter har uttrykt ønske om det.28 

Den 5. april presenterer FN-sekretariatet Norge for denne kabalen: Erskine (generalmajor) 
som FC, Frankrike skal få DFC/COS (brigader), Nepal får Deputy Chief of Staff (DCOS; 
oberst). Først fjerde høyest rangerte stilling er tenkt tildelt Norge: Chief Operations Officer 
(COO; oberst). Samt A/Chief Logistics Officer (oberstløytnant). Den norske delegasjonen 

På post i Beirut Kontakten med  
Leb Army skjer til dels i Sør-Libanon; 
på øverste nivå ved forsvarsdeparte-
mentet i Beirut. UNIFIL FC har sin egen 
representant i Beirut – Senior UNIFIL 
Representantative in Beirut (SURB)  
– som har løpende kontakt med 
myndighetene.
 
To nordmenn tjenestegjør også som 
SURB; oberstløytnantene Thor Eid 
(1991) og Einar Ødegård (1992). Når 
oberstløytnant Eid tiltrer som SURB i 
1991, er det tretti år siden sist han er  
i hovedstaden. Nå er han UNIFILs 
øverste representant i den libanesiske 
hovedstaden; i 1961 var han sersjant 
på perm fra UNEF i Gaza.

SURB er ikke eneste nordmann i 
Beirut. Her har også en del andre 
nordmenn tjeneste, først og fremst 
movcon-personell og MP, men også 
vaktmannskaper og sjåfører ved  
UNIFIL House i Bir Hassan. 

SURB: Gaza-veteranen oblt Thor 
Eid er en av to nordmenn som 
bekledde stillingen som UNIFILs 
seniorrepresentant i Beirut.
Foto: Per-Arne Jeremiassen
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framholder fortsatt at Norge prinsipielt ønsker stillinger som FC eller DFC/COS.29 Tida går, 
og det er derfor ikke stort statssekretær Holst får gjort når han møter FN-sekretariatet dagen 
etter. Norge blir da tilbudt til sammen elleve stillinger, og FD finner å ville akseptere dem – 
for å komme i gang. Med et hjertesukk formidlet over Atlanteren: «selv om vi ikke er helt 
fornøyd med alle posisjoner.» Men FD tar nederlaget med fatning, og melder til FN-delegas-
jonen at «Norge vil sende folk til disse stillinger så snart som mulig, hvilket vil si meget 
raskt.»30 Ikke desto mindre får Norge stillingen som DCO, når oberst Helge Faret ankommer, 
�4. april.

En del av den store FN-kabalen er den ledige sjefsstillingen for observatørstyrken UN-
MOGIP i India/Pakistan. Norge blir forespurt om interesse for denne. I FD anses tilbudet for 
interessant, men at det må ses i sammenheng med fordelingen av de høyeste stillingene i 
Midtøsten, både som sjef UNIFIL og sjef UNTSO.3� Primært ønsker Norge UNTSO-stillingen, 
som blir ledig – i og med at Erskine går til UNIFIL. Dette synet fremmer Holst i møter med 
FN-sekretariatet.32 Men Norge når ikke opp i UNTSO heller. Ikke før i �987 – når general-
løytnant Martin Vadset blir Norges andre COS UNTSO (etter generalløytnant Odd Bull, 
�9�3–70). Og det skal gå ennå seks år før Norge får FC-stillingen i UNIFIL.

Norge gir ikke opp kampen om toppstillingen. Allerede høsten �978 gjentar statssekretær 
Holst ønsket om en toppstilling i Midtøsten – med stabssjef UNIFIL som kortsiktig mål. 
Frankrike gir signal om at en der er positivt innstilt til at Norge får en sjefsstilling,33 og i en 
note fra generalsekretæren anmodes Norge om overta stillingen når perioden til brigader 
Jean Cuq utløper i februar �979.34 Slik går det, og i mars blir oberst Martin Vadset ny DFC/
COS. Norge beholder denne stillingen også under oberstene Ole Nilsen og Bjørn Cato Øde-
gaard – til november �98� – og får tilbake DFC-stillingen under Gabriel Lund (�983–84) og 
Ole Johan Silseth (�99�–92) – etter at posisjonen som COS er skilt ut som egen stilling.

I begynnelsen av februar �982 blir FN-ambassadør Tom Vraalsen innkalt til FNs vise-
generalsekretær Brian Urquhart. I forbindelse med utvidelse av styrken skal Frankrike på ny 
stille en bataljon. En av franskmennenes betingelser er å få NK-stillingen etter nederlenderne 
– til tross for en avtale om rotasjon mellom Nederland og Norge om denne posisjonen;  
en avtale Norge for øvrig bare motvillig hadde gått med på – tatt i betraktning Norges omfat-
tende bidrag til UNIFIL.35 Vraalsen gjentar at Norge legger stor vekt på å overta stillingen 
som DFC. Urquhart søker en hestehandel: Igjen blir sjefsstillingen i UNMOGIP spilt inn som 
et kort; en stilling FN har tenkt å tilgodese Norge med, ved å utnevne oberst Thor Johnsen. 
Hjemme fastholder Norge kravet om å ta over NK-stillingen etter Nederland, i henhold til 
rotasjonsavtalen, i desember �982. Videre blir det meddelt at Norge fortsatt ønsker å overta 
sjefsstillingen når Callaghans periode utløper – uavhengig av eventuell Sjef UNMOGIP (som 
Norge for øvrig får). Subsidiært kan Norge inngå i en rotasjon om NK-stillingen som også 
omfatter Frankrike. Så skjer da også.3� Dermed skal Norge få DFC-stillingen i oktober/
november �983 – med oberst Gabriel Lund. Deretter skal det etter rotasjonsavtalen på ny 
være Norges tur høsten �985. Når den tid kommer, ber FN om at Norge aksepterer en forlen-
gelse av den franske DFCs periode med ett år til. Begrunnelse: UNIFIL er inne i en svært 
ustabil og vanskelig periode, og kontinuitet i den øverste ledelse ønskes. Dette slutter den 
norske forsvarsledelsen seg til, og derfor blir ikke oberst zacharias Backer DFC, men DCOS/
Ops.37 

Generalmajor Emmanuel A. Erskine 
utnevnes til UNIFILs første Force 

Commander, 12. april 1978. Ghane-
seren har lang erfaring fra FN-tjeneste. 
Før hans daværende stilling som Chief 

of Staff UNTSO, hadde han i to 
perioder tjenestegjort i UNEF, bl.a. som 

DFC. Før Erskine kom til UNEF i 1974, 
var han hærsjef i hjemlandet. n

u Oversikt over FC og DFC; side xx

SJEFER: Norge hadde stillingen som 
UNIFIL DFC i fem perioden. Den 
første var oberst Martin Vadset, 
som får avskjedsgave av FC, genmaj 
Emmanuel A. Erskine, når oberst 
Ole Nilsen (nede t.h.) overtar, 1979.
Foto: UNIFIL
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Ett år senere gjentar det samme seg: Frankrike legger nytt press på FN, argumenterer med 
at den franske kontingenten er langt den største – og at DFC fortsatt bør være franskmann. 
Nå godtar ikke Norge uten videre at rotasjonsavtalen settes til side, og fremmer oberst Helge 
Faret, tidligere DCOS, som kandidat til ny DFC. For å løse floken ser en i FN-sekretariatet på 
muligheten for å etablere to NK-stillinger – men det blir med tanken.38 Og det blir igjen en 
fransk NK. 

Når det er tid for Callaghan til å trekke seg tilbake som FC, er en nordmann aktuell i 
toppstillingen. Generalsekretær Javier Péres de Cuéllar ønsker en norsk offiser som irens et-
terfølger. Norge blir – uformelt – forespurt. Men allerede under sonderingene i Sikkerhetsrå-
det blir det klart at Sovjetunionen ikke er klar for en general fra et NATO-land på toppen.39 

Hvilket passer forsvarsledelsen bra: Ifølge fungerende stabssjef i FO, kontreadmiral Sivert 
Farstad, var det «Fra Forsvarets side […] ingen interesse for å knytte seg sterkere til UNI-
FIL.»40 Moskva har derimot ingen motforestillinger mot en finne. Følgelig tar generalmajor 
Gustav Hägglund over etter Callaghan, �. juli �98� – direkte fra stillingen som FC UNDOF. 
Den svenske generalløytnant Lars Wahlgren blir deretter UNIFILs fjerde FC, �988–93. Først 
etter ham er det duket for Norge. Først nå vil Sovjetunionen slippe en NATO-general til i 
Naqoura.4�  

Rett før jul �990 blir Norges FN-ambassadør Martin Huslid innkalt til visegeneralsekretær 
Marrack Goulding. Intet tema er meddelt, men Huslid har en anelse: Force Commander-
 stillingen. Han får rett. Og forsvarssjef Torolf Rein er klar til å kreve stillingen – og fremmer 
forslag til FD i så måte. GIHV, Tormod Sleppen, er det kanskje heteste tips; andre som nevnes 
er Gudmund Beitland, Gullow Gjeseth og Alv Midthun.43 Men heller ikke denne gang er det 
Norges tur. Goulding beklager å måtte meddele at generalsekretæren heller ikke ved denne 
anledning har funnet å kunne utnevne en norsk sjef, men har bestemt seg for å la posten gå til 
Nepal. Denne gang er det hensynet til geografisk balanse på toppnivå – innen de fredsbe-
varende operasjoner sett under ett – som legges til grunn. Mot Norges kandidatur veier at 
Norge nettopp har hatt sjefsstillingene i UNTSO og UNMOGIP. Huslid legger ikke skjul på 
beslutningen ikke vil vekke begeistring i Oslo, men loves at DFC-stillingen i �99� vil bli norsk. 
FN-ambassadøren avslutter sin melding hjem til UD med et optimistisk etterskrift: «Hvis vi 
nå får deputy-stillingen som bare er for ett år, burde vi vel kunne ligge bra an til å melde vår 
interesse for Force Commander-stillingen når den neste gang blir ledig, altså om tre år.»44 

Noen egnet kandidat fra Nepal finnes ikke, og Wahlgren blir sittende – bl.a. etter påtrykk 
fra Norge.45 Derved åpnes det en kortere vei for en norsk FC. Ambassadør Huslids optimisme 
er begrunnet: Neste gang er det virkelig Norges tur. 

I januar �992 besøker utenriksminister Thorvald Stoltenberg FNs nye generalsekretær, 
egypteren Boutros Boutros-Ghali. Fra FD får han med seg momenter som han bes fremmet 
– nok en gang for norsk en styrkesjef i UNIFIL.4� Om det er Stoltenberg som gjør jobben, eller 
om tida endelig er moden vites ikke, men i oktober mottar FN-ambassadør Huslid et fortrolig 
brev fra Boutros-Ghali. Norges kandidat er akseptert – og saken går til behandling i Sikker-
hetsrådet. Omsider: �5. desember �992 utnevner FNs generalsekretær en nordmann til Force 
Commander. Generalmajor Trond Furuhovde blir derved Norges første og eneste UNIFIL-
øverstkommanderende, med tiltredelse 23. februar �993. En fin fjær i hatten for Norge, noterer 
man seg i FD. Men også for Furuhovde.

FRENCHLOG: Frankrike var først 
inn, og har gjennomgående hatt et 
av de største troppebidragene; med 
både infanteri- og log-bataljoner.
Foto: Per-Arne Jeremiassen/UNIFIL

n Ved sjefsskiftet i 1981, da Callaghan 
tok over etter Erskine, framholdt 
Norges FN-ambassadør Ole Ålgård at 
generalsekretær Kurt Waldheim ikke 
våget å utpeke en FC fra et NATO-land; 
«iallfall ikke nå når han søker etter 
gjenvalg som generalsekretær.» 42 n
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Og for generalløytnant Tormod Sleppen: For det var Sleppen Norge lanserte som sin kan-
didat til FC-stillingen, da det ble klart at turen var kommet; det var hans CV som lå i New 
York da tiden var moden. Og det var Sleppen, da GIHV, som først fikk tilbudet om å reise. 
Men når Norge omsider fikk stillingen, var han allerede beordret til tjeneste ved NATO  
Defence College i Roma – og var på plass der. «De var litt forbannet i FD,» forteller Sleppen. 
Omsider har Norge fått stillingen, etter �4 års tautrekking. Og så takker kandidaten FN har 
akseptert nei! Selv hadde generalen nærmest glemt hele FC-problematikken da han dro til 
Italia; forespørselen om å være norsk kandidat var noe han takket ja til lenge før den tid. 
Forsvarsminister Johan Jørgen Holst har imidlertid ikke glemt det – og er ikke spesielt begeis-
tret for svaret fra Roma. Det er når Sleppen takker nei at valget faller på Furuhovde. Før det 
har også generalmajor Sven Sved vært inne i bildet.47 

Furuhovde er tilgjengelig – og er egnet. Generalmajoren oppfyller Holsts gamle krav om 
FN-erfaring; han tjenestegjorde som UNIFILs stabssjef �988–89. Furuhovde er også en gam-
mel kjenning av Holst, og ikke noe direkte overraskende valg. Til atskillige hevede øyenbryn 
blir Furuhovde imidlertid sittende bare i to år, fra februar �993. Han er selv blant de over-
raskede, og legger i ettertid ikke skjul på at han ble forundret over ikke å få forlenget sin 
periode, i likhet med øvrige styrkesjefer. Kontraktene FN inngår for FC-posisjonen er rett 
nok ikke av mer enn ett års varighet. Signalene fra FN-hovedkvarteret til Norges FN-delega-
sjon ved årsskiftet �992/93, når Furuhovde utnevnes, at den norske generalen skal være i FC i 
to til tre år – hvilket nok forstås som tre, snarere enn to. xx Men to blir det.

Ifølge Furuhovde skal daværende generalsekretær Boutros-Ghali ha vært under press fra 
Polen, som var en betydelig bidragsyter til UNIFIL, om å få FC-stillingen i �995. Men 
generalen tror ikke dette er den virkelige årsaken til at egypteren ikke ønsket ham lenger. 
Furuhovde mener det heller skyldes at han ikke var villig til å støtte generalsekretæren i hans 
ønske om å redusere UNIFIL – som et tiltak for å spare penger. Hva Boutros-Ghali ønsket fra 
Force Commander, mener Furuhovde, var en plan for å redusere styrken i et slikt omfang at 
det etter generalmajorens vurdering ville svekket UNIFIL og dens evne til å løse sitt oppdrag. 
Det kan ikke Furuhovde forsvare å legge fram. Fra New York ønskes i første omgang å  
redusere styrken med en infanteribataljon. Det ville ha gått ut over tilstedeværelsen i lands-
byene, som etter Furuhovdes syn var en viktig oppgave for en fredsbevarende styrke som 
UNIFIL. FCs oppfatning blir ikke akseptert verken av Boutros-Ghali eller Kofi Annan, som 
på denne tida leder FNs fredsbevarende operasjoner, som sjef for DPKO – og de ber om en 
revidert plan. Det anser ikke UNIFIL-sjefen for å være nødvendig. «Staben hadde gjort et 
meget grundig arbeid, og det var vår overbevisning at vurderingene var riktige,» uttaler  
Trond Furuhovde i ettertid. Som selvstendig sjef, velger han å følge anbefalingene fra sin stab. 
«Vi var satt til å løse et oppdrag i Sør-Libanon, og hadde et ansvar vis-à-vis Libanon og liba-
neserne innen AO. Det var viktigere enn noe annet,» understreker den tidligere FC, som et 
tiår senere fastholder at påtrykket fra FN-sekretariatet etter hans oppfatning var feil. 
Furuhovde forteller også at sekretariatet forespurte israelerne, uten å informere sin egen 
styrkesjef, om hvordan de vurderte effekten av en eventuell reduksjon av UNIFIL. Når han 
blir informert om denne forespørselen, er det av israelerne! Som trekker den samme konklus-
jon som ham. Ikke uventet, mener Furuhovde; «israelerne var interessert i vår tilstede-
værelse.»48 

FC: Norge hadde bare én FC, 
genmaj Trond Furuhovde, 1993–95, 
med tidligere UNIFIL-erfaring som 
styrkens COS (1988–89).
Foto: Scanpix
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Norske myndigheter kjempet siden �978 for å få Force Commander-stillingen. Når den så 
blir norsk, men glipper etter bare to år, gjøres intet fra norsk side, framholder Furuhovde. 
Generalmajoren føler at han ble overlatt til seg selv. «Det var ingen interesse eller inngripen 
fra Norge for å ta opp kampen. Jeg ble «left alone in the wilderness »,» konstaterer Furuhovde, 
som inkluderer militære myndigheter i denne tausheten: «Det var et betenkelig manglende 
engasjement fra militære så vel som politiske myndigheter.»49 Etter tida som FC reiser Trond 
Furuhovde til FN-delegasjonen i New York, før han avslutter karrieren som Sjef Distrikts-
kommando Trøndelag (DKT) – der han i �999 etterfølges av en annen Naqoura-veteran: 
Generalmajor Kjell Narve Ludvigsen. 

  

UNIFILs avdelinger

UNIFIL er sammensatt av nasjonale bidrag i form av komplette av
delinger. Bare to reelt multinasjonale avdelinger etableres: Fra starten 
MP Coy – fra 1987 Force Mobile Reserve. Norge deltar i begge.

FN har ikke stående styrker – og er avhengig av nasjonale bidrag når UNIFIL settes sammen 
i �978. Avdelingene består av infanteribataljoner og støtteavdelinger. Ved hovedkvarteret 
fylles de ulike militære stabsfunksjoner med personell fra de land som bidrar med avdelinger. 
Disse bidrar også til de to fellesavdelingene, MP Coy og FMR.

MP COY

MP Coy – militærpolitikompaniet – besluttes opprettet som multinasjonal avdeling i �978, og 
etableres i september samme år. Denne felles avdelingen, direkte underlagt FC, kommer i til-
legg til de nasjonale MP-kapasiteter de enkelte troppebidragsytende land har i sine oppset-
tinger. Sistnevnte har imidlertid oppgaver knyttet til de respektive avdelingers oppdrag, og 
behovet for et MP-element direkte tilknyttet HQ melder seg raskt. Kompaniet blir etablert 
med personell fra alle deltakerland; i utgangspunktet fem fra hver, dvs. rundt 40. Fra �98� blir 
denne rammet utvidet til ca. 80. 

Norge deltar i MP Coy fra starten i �978 og til uttrekkingen i �998. Norge er blant de som 
stiller med flest personell til kompaniet; og har i �990 eksempelvis �� mann, av i alt 79. Norge 
har også avdelingens første sjef, major Odd Solem. Han forteller i boka Norske FN-styrker i 
Libanon bl.a. dette om etableringsfasen, som møtte ham da han ankom i september: «Ved 
UNIFIL var imidlertid ingen forberedelser gjort for å ta imot en ny avdeling. Det manglet alt 
fra forlegning og kontorer til kjøretøy og samband, skrivemaskiner, fotoutstyr og ellers alt 
som trenges for å drive politiarbeid. Ja, endog det viktigste, en lov eller instruks å arbeide 
etter. De fleste tar det for gitt at en politimann eller MP-mann som bærer synlige tegn på sin 
verdighet har myndighet til å gjøre nesten alt. Så enkelt er det imidlertid ikke. Politimyndighet 
må følges av lov, eller i det minste av en instruks, som gir ansvar og myndighet og begrens-
ninger av samme.»50 

Det første personellet som kommer, er en norsk fenrik og tre korporaler. Som først settes 
til å ta kontroll med grensepasseringen mellom Libanon og Israel.
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Organisering

Instruks utarbeides, organisasjonsstruktur – med ledelse, trafikkseksjon og etterforsknings-
seksjon i Naqoura – godkjennes av FC, og infrastrukturen kommer på plass. Skriveblokker og 
blyanter blir supplert med den mest grunnleggende utrustning: biler, skrivemaskiner og 
fotoutstyr. Like fullt er manglene store; spesielt når det gjelder sambandsutstyr – og særlig 
under utrykning nattetid. Forståelsen for behovene var der, erindrer Solem, men det var først 
da oberst Martin Vadset, UNIFILs DCOS og Norco, engasjerte seg, at det virkelig ble fart i 
sakene. Etter to–tre måneder hadde avdelingen fått arbeidsforhold som gjorde at den kunne 
virke etter hensikten.5� 

UNIFIL har også en Force Provost Marshal (FPM), som gjennom de fleste år var en nor-
dmann. Ved andre liknende FN-operasjoner er FPM samtidig sjef for MP-kompaniet.  
I UNIFIL blir dette først en egen stilling, men ordningen vurderes som så vidt lite hensikts-
messig, at funksjonene slås sammen fra kontingent IV, hvoretter stillingsbenevnelsen er 
FPM/CO MP Coy. Til mai �984 er stillingen tillagt majors grad, deretter oppgraderes den til 
oberstløytnant, samtidig som beordringsperioden endres fra seks til tolv måneder. Fra �. 
april �990 blir MP Coy en selvstendig enhet på linje med de øvrige avdelinger. FPM er im-
idlertid fortsatt tilknyttet A&P Branch ved HQ som stabsmedarbeider, dvs. som FCs råd-
giver i MP-saker. 

MP Coy er et fargerikt kompani, med mørke og velpussede afrikanere, høyreiste og staute 
fijianere, kortvokste og smilende nepalere, franske gendarmer og fallskjermjegere, driftige og 
drevne irer – og trauste og trygge nordboere. Her er yrkessoldater, det er underoffiserer og 
offiserer – og det er sivile polititjenestemenn i militær tjeneste. Og alt skal gå opp organisa 
sjons- og kommandomessig, fortrinnsvis uten at for mange tær blir tråkket for hardt på.  
I motsetning til mange senere FN-misjoner, ble ikke UNIFIL satt opp med CIVPOL, Civilian 
Police, som Norge for øvrig har vært en ledende bidragsyter til. Men styrken trekker like fullt 
verdifulle veksler på sivil politikompetanse, særlig gjennom dyktige politimenn fra de nor-
diske land – ikke minst innen spesialisert etterforskning. Flere av nordmennene i MP Coys 
etterforskningsseksjon har senere gjort seg bemerket bl.a. i Kripos.

Kompaniet organiseres forholdsvis tidlig med fire seksjoner og fem utelag. Seksjonene er 
HQ (ledelse), trafikk, etterforskning og ordenstjeneste (provost). Utelagene, UNIFILs MP-
detasjementer, blir den største del av tida lagt til Beirut og Tyr i Libanon, samt til Metulla, 
Nahariya og Tel Aviv – samt tidvis i Nethanya, i Israel.

HQ Section har ansvaret for ledelse av kompaniet, og består av sjef og NK, hvor førstnevnte 
i størstedelen av UNIFILs historie er norsk og sistnevnte irsk, med flere støttestillinger. Traffic 
Section er ansvarlig for kontroll, evt. komplettering, samt distribusjon av alle «traffic accident 
reports» innen UNIFIL, og det stabsmessige ansvar for etterforskning av alle alvorlige trafikk-
ulykker og utførelse av fartskontroller, så vel som lette trafikkontroller i hele AO. Special 
Investigation Section behandler alle alvorlige og vanskelige saker i UNIFIL, og er ansvarlig for 
behandling av alle narkotikasaker og søk ved bl.a. grenseoverganger og i forlegninger – hvilket 
for øvrig også Norbatt MP gjør blant norsk personell. Provost Section er kompaniets største 
seksjon, og står bl.a. for bemanning av MP-vakten i MP HQ og UNIFIL HQ, avpatruljering 
av UNIFIL HQ med tilstøtende områder, kontroll av FN-personell og -kjøretøyer på grensa 
(Rosh Haniqra), samt eskorteoppdrag.

MP COY: MP-kompaniet er en av to 
multinasjonale avdelinger i UNIFIL 
– med norsk deltakelse, 1978–98, og 
de fleste sjefer.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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Oppgaver

Hovedoppgaven til MP Coy – formelt oppdraget til FPM/CO MP Coy – er ifølge UNIFILs 
SOP å kontrollere utførelsen av FCs ordrer og direktiver, håndheve disiplin, lov og orden, 
samt å være FCs rådgiver i MP-spørsmål, herunder disiplin og forebyggende tiltak mot ulyk-
ker. Dernest skal avdelingen forestå etterforskning av alle saker av alvorlig karakter, hvor 
naturlig og nødvendig i samarbeid med sivile FN-etterforskere (ift. sivilt FN-personell), sivilt 
politi i Libanon og Israel og med andre avdelinger i UNIFIL.

Saker som uten opphør skal meldes til MP Coy og etterforskes derfra, er alle dødsfall – 
naturlige og andre, inkl. drap og mord, samt trafikkulykker med dødelig utgang. Det samme 
gjelder brannstiftelse, alvorlige overfall, større tyverier, smugling, tap av våpen og ammuni-
sjon, samt hendelser som berører mer enn én kontingent eller hvor sivile er innblandet.

MP har politimyndighet overfor alt militært UNIFIL-personell og alt sivilt FN-personell 
som oppholder seg i områder og/eller bygninger, installasjoner og kjøretøy disponert av FN 
og i UNIFIL-kontrollert område, samt overfor lokalt ansatte og annet personell som befinner 
seg på UNIFIL-område eller i FN-kjøretøy.

Detasjementer

Tjenesten ved utestasjonene er den mest ettertraktede i MP Coy, og blant disse står Tel Aviv 
og Beirut øverst på rankinglista. For at flest mulig skal få et opphold ved ett av detasjement-
ene, blir tjenestetiden der gjerne begrenset til et par måneder.

Beirut Detachment fører en noe omflakkende tilstedeværelse i byen, alt etter som forhold-
ene utvikler seg. Stasjonen har i lange perioder tilhold i det såkalte UNIFIL House ved Bir 
Hassan i Vest-Beirut – så lenge det er sikkerhetsmessig tilrådelig å oppholde seg på den sida 
av den grønne linje. Bir Hassan er et urolig strøk av byen, nær de palestinske flyktningleirene 
Sabra og Shatila og de fryktede, shiia-kontrollerte sørlige bydeler. Det skjer mer enn én gang 
at bygningen beskytes. Eller at personer blir skutt, regelrett henrettet, like utenfor. UNIFIL 
House beskytes og beskadiges også under den israelske beleiringen i �982, hvoretter det tar 
to–tre år før det kan tas i bruk igjen. I mellomtiden er MP-stasjonen overført til Yarze i Øst-
Beirut, men holder også til bl.a. på Riviera Hotell i vest. Formelt invitert til Libanon av landets 
regjering, er det viktig for UNIFIL å ha løpende kontakt med landets myndigheter, hvilket 
skjer med hyppige besøk fra Naqoura, men også ved permanent tilstedeværelse, som MP bi-
drar til. En viktig oppgave for MP Coy i Beirut er vakt og eskorte, samt kontroll av helikopter-
flightene som i mange år er eneste forbindelse mellom UNIFIL HQ og Libanons hovedstad. 
MP-styrken i Beirut varierer i størrelse fra et dusin til bare et par mann, avhengig av UNIFILs 
aktivitet i byen.

Tyre Detachment holder til i Tyre Barracks, en gammel Leb Army forlegning, der de fran-
ske troppene som ankom i april �978 slo seg til, og hvor UNIFIL senere har en vakttropp 
liggende – samt en MP-stasjon. I tillegg er det i lange perioder personell fra den libanesiske 
regjeringshæren forlagt der. Barakkene ligger ved innkjøringen til byen, og utenfor UNIFIL 
AO, men Tyr er viktig av flere årsaker. Fram til den israelske invasjonen i �982 var byen et 
sterkt feste for PLO, og det er fortsatt en større flyktningleir (Rashidiye) der. For UNIFIL er 
Tyr først og fremst viktig som havneby; til tider kommer mye av styrkens forsyninger sjøveien 
og inn over Tyr. Lenge er det betydelige lagre i Tyre Barracks, senere i egen logistikkbase inne 

u  Oversikt over sjefer, MP Coy; 
side xxx
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i byen, nede ved havna. Hovedoppgaven til MP-detasjementet er å ta seg av alle MP-saker i 
den såkalte Tyr-lommen og helt nord til Saida, samt tjene som en hurtig utrykningsstyrke for 
vestre del av AO. Videre har MP som oppgave å overvåke all lasting og lossing som vedrører 
FN i Tyr havn, samt registrere alle besøkende fra UNIFIL til byen. Med unntak av enkelte 
spente perioder, er det anledning for UNIFIL-personell å besøke Tyr – etter å ha avlevert sine 
våpen til MP i Tyre Barracks. Ikke bare er Tyr en historisk interessant by, en av fønikernes 
viktigste; den er også et attraktivt sted å dra for å handle. Bl.a. har flere skreddere gode dager 
som følge av FN-soldaters kjøpelyst og forfengelighet! MP-stasjonen i Tyr har gjennomgående 
en oppsetning på fem mann.

Tel Aviv Detachment opprettes i all hovedsak pga. det store besøket av FN-soldater på 
perm, og har ordenstjeneste som hovedoppgave. Stasjonen veksler tidlig mellom Tel Aviv og 
Nethanya, med plassering i Tel Aviv på vinteren og i badebyen Nethanya om sommeren – 
men etter hvert permanent i Tel Aviv, som dekker Nethanya derfra. Ved behov støttes stas-
jonen fra MP Coy HQ og regimentspoliti (MP fra de nasjonale kontingentene) – særlig i hel-
gene. I tillegg til ordenstjeneste, forestår detasjementet trafikkontroll, og behandler 
trafikksaker i eget område, som strekker seg fra Cesarea til Eilat, inkl. Jerusalem. MP bistår 
også Movcon ved avløsningstransporter på Ben Gurion flyplass. Grunnet høye husleier i Tel 
Aviv sentrum, ligger stasjonen i lang tid godt utenfor bykjernen, og er derfor ikke lett å finne 
for dem som trenger å oppsøke den. Bemanningen varierer, men er gjerne på et halvt dusin 
mann. 

Nahariya Detachment opprettes pga. de mange FN-ansatte bosatt i byen, som ligger rett 
sør for den libanesisk-israelske grensa. Sivilt FN-personell har ikke anledning til å bo i Liba-
non, før etter uttrekkingen av IDF og stengningen av grensa i 2000 – og må pendle til bosteder 
i Israel – for de aller flestes vedkommende Nahariya. Herfra går pendlerbusser til Naqoura. 
En del offiserer velger også å ha bosted i Nahariya, en del med familie. Byen er også bopæl for 
en del UNTSO-observatører og deres familier. I tillegg blir byen mye besøkt av annet UNI-
FIL-personell, og særlig i badesesongen. Detasjementet har ansvar for alt FN-personell i 
vestre del av nordre Israel; fra Nasareth i nord til noen mil forbi Haifa i sør. Dets hovedopp-
gave er ordenstjeneste samt trafikkontroll. MP har tilhold i et tidligere pensjonat sentralt i 
Nahariya. Fram til �985 er bemanningen ved stasjonen �0–�4 mann, mens den ennå utfører 
tjeneste ved grensestasjonen Rosh Haniqra; deretter blir den redusert.

Metulla Detachment opprettes for å utføre kontroll med FN-personell og -kjøretøyer som 
passerer grensa til/fra Israel over Metulla i nordøst – den grenseposten Norbatt normalt 
bruker. Etter påtrykk fra Israel blir detasjementet trukket tilbake i �980, men gjenopprettes i 
�984. Det består av fire mann som vanligvis er av samme nasjonalitet som personellet som 
bruker overgangen mest, dvs. nordmenn og finner. En av oppgavene til de norske MP-korpo-
ralene som tjenestegjør på grensestasjonen er å undersøke bagasje – også for narkotika og 
våpen, som det er strenge straffer for å innføre til Israel. Men det er også restriksjoner på inn-
førsel av andre varer, derunder sprit og sigaretter, samt brus, som alt er langt billigere i Liba-
non. Langt på vei utfører MP-soldatene derfor en tollerjobb. I den grad det blir gjort beslag, 
er det oftest av sprit – og Cola. Men ulikt tollbeslag hjemme, får de norske soldatene kon-
fiskerte varer tilbake – ved å besøke MP-stasjonen i Norbatt!

MP HQ: MP Coy er forlagt med eget 
HQ i Camp Martin i Naqoura – og 
har utestasjoner både i Libanon  
og Israel.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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Forlegning

MP Coy blir først forlagt i samme leir som UNIFIL HQ. Forlegningen er for trang og ikke 
særlig godt egnet. Det er derfor en klar forbedring når kompaniet sommeren �979 flytter til 
et område rett overfor porten til Force Commander’s Building. Her rår MP grunnen alene, og 
har det stort sett bra, selv om vaske- og toalettbekvemmelighetene ennå ikke er tilfredsstillen-
de. I �980 flytter avdelingen igjen; denne gang til Stabskompaniets leir, før den i februar �98� 
får sin egen – helt ny, og spesialbygget for MP: Camp Martin, oppkalt etter en av kompaniets 
irske sersjanter som døde under tjeneste i Libanon. Leiren har alle fasiliteter – med både 
arrest og strandlinje, samt sauna.

FMR

Force Mobile Reserve (FMR) etableres i �987 som svar på alvorlige konfrontasjoner mellom 
Amal-militsen og FN-styrken. UNIFILs organisering og gruppering er stasjonær. Dermed er 
mulighetene til å omgruppere eller forsterke områder eller punkter svært begrenset. Riktig-
nok har både Norbatt og enkelte andre bataljoner egne utrykningsstyrker, men disse kan ikke 
uten videre brukes utenfor eget område – og aller minst for Norbatt, som geografisk ligger 
isolert fra resten av styrken.

Slik er situasjonen fortsatt på høsten �98�, når Amal – aktiv og aggressiv – angriper flere 
UNIFIL-posisjoner i vestre AO. Den ��. august kommer det til en alvorlig konfrontasjon mel-
lom Amal-aktivister og franske soldater ved posisjon 3.3 utenfor Abbasiyeh. Personellet på 
CPen føler seg truet – og åpner ild. To Amal-medlemmer, som har nektet å gi fra seg sine 
våpen, blir drept. Episoden utløser umiddelbart en liten krig i Frenchbatts område, der alle 
posisjonene blir beskutt av Amal-soldater. Flere franske soldater blir drept, og franskmennene 
har ingen mulighet for å trekke seg ut. Noe må gjøres.

Fungerende FC, brigader Jean Pons, gir ordre om å ta ut de øvrige bataljonenes utryk-
ningsstyrker – unntatt fra Norbatt som er for langt unna – og organiserer dem til én styrke. 
Den skal så settes inn i Frenchbatts område for å lette presset, for at den franske bataljonen 
skal kunne reorganisere seg. Oberst zacharias Backer, UNIFILs operasjonssjef (DCOS OPS), 
får oppdraget. Det tar imidlertid lang tid å få samlet styrken, og operasjonen blir lite vellykket 
– og situasjonen løses etter hvert gjennom forhandlinger. 

Det er først og fremst dette som ligger bak etableringen av UNIFILs felles utryknings-
styrke: FMR. Force Commander, generalmajor Gustav Hägglund, har nettopp overtatt. 
Finnen er en handlekraftig offiser, og tar umiddelbart tak i hele UNIFILs sikkerhetskonsept. 
Det fører til nye taktiske disposisjoner og omorgansiering, der bl.a. små og sårbare posisjoner 
trekkes inn til baser – med større evne til egenbeskyttelse. Det viktigste tiltaket er likevel 
etableringen av FMR som en selvstendig, uavhengig, multinasjonal styrke direkte underlagt 
FC. Den skal ha høy beredskap – og tilstrekkelig utrykningskapasitet, egenbeskyttelse og 
ildkraft. FMR får sin base – Camp Grotle – i Fijibatts område, i posisjon �–�5, ikke langt fra 
fijianernes bataljons-HQ i Qana. Stedet er ikke tilfeldig valgt. Dette er på denne tida det uro-
ligste hjørnet i UNIFIL AO, og ligger samtidig sentralt i forhold til andre aktuelle problem-
områder.

FMR skal reflektere hele UNIFIL; det er Hägglunds idé. Han vil at de nasjoner med infante-
ribataljoner i UNIFIL også skal bidra med et taktisk element, en mekanisert tropp, til den 

u  Omtale av konfrontasjonene med 
Amal; side xxx
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felles utrykningsstyrken. Nasjoner med forsyningsansvar – på denne tida Frankrike og 
Sverige, skal bidra med logistikkstøtte. Den første FMR-sjefen, den irske oberstløytnant Kevin 
Knightly, får så oppdraget med å sy styrken sammen. 

Norge nøler

Også Norge anmodes om å stille med en mektropp, på linje med de øvrige nasjoner, samt 
sambands- og vedlikeholdskapasitet, som finnes i Normaintcoy. FC Hägglund ber derfor om 
et bidrag fra Norge på i alt 3� personer:

• mektropp  25
• bergings-/vedlikeholdsseksjon 4
• sambandspersonell 2
For hjemlige militære myndigheter er et tilleggsbidrag på 3� til den norske kontingenten 

imidlertid helt utenkelig. Skal Norge delta i FMR, må det skje ved uttynning i de norske 
avdelingene, dvs. Norbatt og Normaintcoy. Løsningen på verkstedbehovet blir å la verksted-
personellet bli i NMC, men med FMR-oppdrag som første prioritet. Verre er det å hente en hel 
tropp fra Norbatt. Bataljonssjefen, oberst Nils G. Fosland, gir klart uttrykk for at Norbatt 
allerede er på minimum styrke i forhold til sitt oppdrag. Han må like fullt avgi noe til FMR. 
Til slutt mangler ni mann for å etterkomme FCs anmodning. Etter mye motsetningsfylt korre-

FMR: Force Mobile Reserve ble opprettet som en multi- 
nasjonal avdeling i 1987 med egen leir, Camp Grotle ved 
Qana. Etter en del nøling, og motstand, stiller også 
Norge en tropp – Norplatoon – til utryktningsstyrken.
Foto: Arne Flaaten/FMS



233

spondanse mellom politiske og militære myndigheter i Norge, beslutter FD at de ni skal til-
føres FMR som en prøveordning. Senere justeres tallet til ti, med et samlet norsk bidrag til 
FMR på 32 (33 når Norge har sjefen) – på permanent basis.52 I en betraktning etter et besøk til 
UNIFIL høsten �99�, skriver daværende forsvarsminister Johan Jørgen Holst meget positivt 
om denne kapasiteten: Etableringen av FMR har vært en gunstig nyskapning, fastslår han.53 
Hvilket slett ikke er overraskende. Det er i vesentlig grad Holsts fortjeneste at Norge får stilt 
bidrag til FMR.

Den norske troppen – Norplatoon – ledes innledningsvis av en løytnant, senere en kaptein/
rittmester. Den er delt i tre lag à ni mann pluss troppsstab. I sistnevnte inngår sambands- og 
sanitetspersonell. Nordmenn bidrar også med sine kokekunster på det svært flernasjonale 
kjøkkenet i Camp Grotle. Som korporal Terje Hatvik skriver i minneboka for kontingent XXXV: 
«Boiling for Peace in South Lebanon. Multinational Confusion and Pleasure.» 

Organisering

Mens det møysommelige arbeidet med å organisere og utruste utrykningsstyrken pågår i 
New York og de enkelte bidragsytende land – og i Libanon – legger FC bånd på bataljonenes 
utrykningsstyrker. Disse organiseres i et mek-kompani, og grupperes i Fijibatts posisjon �–�5. 
Norbatt bidrar ikke til denne styrken, både fordi avstanden er for stor og bataljonens 
beltegående M–��3 ikke er egnet. I juni �987 er imidlertid FMR på plass, selv om utbyggingen 
av leirområdet – samt styrkeoppbyggingen – fortsatt pågår. Ni nasjoner er nå fast representert 
i FMR: Fiji, Finland, Ghana, Nepal, Irland og Norge med mektropper, mens Sverige er på 
plass med forsyningspersonell. Teknisk støtte fra UNIFIL får FMR fra Normaintcoy og fra 
Finbatt.

I begynnelsen har den finske kontingenten ansvaret for bemanning av SISUene, mens 
mannskapene fra Fiji, Ghana, Nepal og Norge er oppsatt med AML Lynx – utstyrt med 90 
mm kanon. Disse opererer alene eller forsterker de øvrige mektroppene. Denne innledende 
organisasjonen teller fullt oppsatt ti offiserer og �78 sersjanter/korporaler/menige (other 
ranks). Ettersom irene synes å være fortrolig med en slik organisasjon, er det naturlig å gi 
ledelsen til en irsk offiser. Senere endrer sammensetningen seg noe – og også andre land har 
sjefsstillingen. Norge har sin eneste Sjef FMR i oberstløytnant Finn Horvei, �995–9�. Horvei, 
med UNIFIL-erfaring som Sjef KpA, Norbatt II, er for øvrig første ikke-ire i sjefsstolen.

Hovedutrustningen i FMR blir den finskproduserte SISU PPK, som også Finbatt er oppsatt 
med. Disse vognene må kjøpes gjennom FN-systemet – og det tar tid. I begynnelsen blir der-
for et minimumsantall vogner utlånt fra Finbatt. 

FMR er den eneste egentlige multinasjonale feltavdeling i UNIFIL. Det er en integrert 
styrke forlagt sammen i ett, felles leirområde – og som øver og opererer sammen, under felles 
ledelse. Hver tropp er riktignok nasjonal, og bor sammen – men i én leir. I felt skal minst to 
nasjoner være representert under FN-flagget. Dette fører tidvis til debatt – av både folkerett-
slige og praktiske årsaker. Det topper seg sommeren �994, etter at en norsk løytnant sender 
rapport til Hærstaben, fordi han mener det er grunnlovstridig så vel som i strid med For-
svarssjefens direktiv for FN-tjeneste, som fastsår at «Norske soldater skal stå under kom-
mando av norsk befalingsmann.» I Grunnlovens paragraf 25 fastslås det at norske strids-
krefter ikke må «overlades i fremmede Magters tjeneste» – ei heller at de skal «bruges utenfor 



Den nordiske dimensjonen

Tre nordiske land har alle spilt en svært betydelig rolle i UNIFIL: Sverige, Norge og 

Finland – i kronologisk rekkefølge. De samme landene – og Danmark – har i mange 

år samarbeidet om fredsbevaring i FNregi. 

Nordiske land har i alle år vært blant FN og FN-tankens sterkeste støttespillere. Organisasjo-
nens to første generalsekretærer var da også skandinaver: Nordmannen Trygve Lie (�94�–52) 
og svensken Dag Hammarskjöld (�953–��). Tanken om spesielle fredsbevarende styrker i FN-
regi stammer fra Lie. I �952 foreslås fra norsk hold at de mindre land bør opprette nasjonale 
FN-beredskapsstyrker – til disposisjon for FN. I �959 oppfordrer Hammarskjöld til å innar-
beide mulige bidrag til FN i sin nasjonale militære planlegging. 

SAMORDNING

Oppfordringen finner grobunn i de nordiske land; i �9�3 etableres Den nordiske samarbeids-
gruppen om militære FN-spørsmål (NORDSAMFN). Året etter går de fire landene sammen 
om å opprette en Nordisk FN-beredskapsstyrke (NORDBERFN). NORDSAMFN ble etter 
hvert drivkraften i det norske samarbeidet, med bl.a. felles treningssentra. Således utvikles en 
nordisk spesialisering på utdanningssiden. 

Oversikt over felles utdanningsopplegg/-steder:
LaND KURS/FaGOMRÅDE STED

Danmark UNMILPOC (MP) Århus
Finland UNMOC (observatører) Niinisalo
Norge UNLOG (logistikk) Vatneleiren, Sessvollmoen*
Sverige UNSOC (stabsoff.) Södertälje, Kungsängen**
* Kurset ble avholdt ved Vatneleiren til 2001, deretter ved Sessvollmoen og hos FOKIV.
** Kurset ble først avholdt i Strängnäs, senere i Södertälje, deretter ved Svea Livgarde i Kungsängen.

SAMARBEID

Det militære samarbeidet, primært mot FN, gjør seg også utslag i Nordic Command Arrange-
ments for Military Peace Support (NORDCAPS). Dette blir til etter initiativ fra Norges fors-
varsminister, Jørgen Kosmo, etablert fra �997. Hensikten er å styrke samarbeidet innen 
NORDSAMFN – og å utvide det til å dekke operasjoner med mandat fra – eller ledet også av 
– andre enn FN. I 2003 slutter også Island seg til. Medlemslandene opprettet et nordisk styrke-
register: Nordic Pool of Forces Register (NPFR). 

Etter Sovjetunionens oppløsing ble de tre baltiske stater (Estland, Latvia, Litauen) selv-
stendige, og samarbeidet med Norden utviklet – også det militære. De nordiske land har på 
flere måter støttet de baltiske stater i oppbyggingen av deres forsvar, inklusive organisering, 
utrustning og trening av en felles infanteribataljon (Baltbatt), med ett kompani fra hvert av 
landene og felles stabs- og støtteenheter – for deltakelse i fredsbevarende operasjoner. Balt-
batt-prosjektet startet i �994, og geværkompaniene fikk sin ilddåp i �99�–97, da de ble knyttet 
til nordiske bataljoner i henholdsvis Libanon (Estcoy) og Bosnia (Latcoy og Litcoy).

KOSMO: Jørgen Kosmo var, som 
forsvarsminister 1993–97, en på-
driver for nordisk samarbeid om 
militær støtte til FN.
Foto: Forsvaret/FMS

 u Fyldigere omtale av det 
nordiske samarbeidet på  

www.mil.no/unifil
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Rigets Grænser» uten Stortingets samtykke.54 Utenfor rikets grenser er de så visst, men det 
blir snart påvist at det ikke er grunnlovsstridig at de står under kommando av en offiser med 
annen nasjonalitet. Når dette står på som verst, også med oppslag i media, har FC allerede 
beordret rene, nasjonale tropper fra �. april �994. Løytnanten, som først har sendt et brev til 
Norcontico, blir av kontingentsjefen, oberst Ragnar Bratland, beordret til å trekke sitt brev til 
Hærstaben tilbake. «Vi kan ikke ha det slik at all verdens løytnanter skriver brev til genera-
linspektøren. Ingen løytnanter skal skrive brev til generalinspektøren,» uttaler Bratland til 
VG.55 Det varer imidlertid ikke lenge før blandede tropper igjen er et faktum. Allerede i �995, 
når oberstløytnant Horvei er Sjef FMR, er «alle patruljer sammensatt av minst to nasjoner»5� 
– og Norge danner en tropp sammen med Fiji, en annen med Ghana. Saken dukker på ny opp 
i �998, når FMR er organisert i fire flernasjonale tropper, og hvor Ghana og Norge utgjør den 
ene. Den norske kontingentsjefen, oberst Bjørn Wentzel, stiller seg kritisk til denne flernasjo-
nale måten å organisere styrken på. Han mener organisasjonsformen har flere uheldige sider, 
framfor alt knyttet til ledelse, kommunikasjon, rotasjon og samtrening, samt kulturfor-
skjeller. Dette i sum, mener han, svekker kompaniets evne til å løse militære oppdrag. 
Infanteriinspektøren gir i en rapport uttrykk for samme oppfatning. Denne holdningen fra 
norsk side strider imidlertid med hele FMR-konseptet, som har både en politisk og militær 
dimensjon: demonstrasjon av internasjonal/flernasjonal vilje til bruk av makt. FOs vurdering 
er at «UNIFILs styrkesjef [synes å vektlegge] flernasjonalitet på bekostning av å ha et militært 
sett effektivt og handlekraftig kompani.» FO framholder dertil at denne formen for organ-
isering, hvor personell fra ulike land og kulturer vil ha ulike reaksjonsmønster, i skarpe situa-
sjoner vil kunne medføre fare for mannskapenes sikkerhet. Det framholdes derimot at «det 
ikke foreligger folkerettslige skranker ved FMRs organisering,» som heller ikke er i strid med 
norsk lov. FO pålegger Norcontico å framlegge det norske synspunktet på organiseringen for 
FC, og anmode om at FMR organiseres i nasjonale tropper. I overkommandoen skjønner man 
imidlertid at saken har politisk sett delikate sider, og det understrekes derfor at «Det skal 
imidlertid utvises forsiktighet så det ikke nøres opp under rasemotsetninger. Saken er 
følelsesmessig sensitiv og det bør ikke lede til at de andre nasjonene konkluderer med at nor-
ske soldater føler seg hevet over andre,» avslutter Sjef Operasjonsstaben, flaggkommandør 
Ole-Gerhard Røn.57 Ghaneserne i FMR er åpenbart ikke «Black Norwegians» – som deres 
landsmenn i Norbatt nesten to tiår tidligere… Og ti år senere skal Norge lede en flernasjonal 
battle group i ISAF, Afghanistan – til allmenn aksept og anerkjennelse.

FMR i felt

«The FMR by fast deployment of superior force will defuse tension in troubled areas, and from 
a position of strength persuade the trouble makers to back down. It must be able to reach any 
trouble area in the Western AO within one hour.» Dette er FMRs mission – oppdrag. Det blir 
framfor alt løst gjennom patruljering og oppretting av CPer, men også løpende rekognosering. 
Rekognosering av aktuelle innsettingsområder («trouble spots») er en kontinuerlig oppgave 
– og «trouble spots» kan oppstå på stadig nye steder. Rekognosering av veier og alternative 
ruter til aktuelle områder er også en viktig oppgave.

Patruljering (»flag waving») er kanskje det viktigste bidraget til sikkerhet i UNIFIL: å vise 
seg fram – både i «trouble spots» og for befolkningen – til alle tider; dag og natt. Først og 

Ett norsk tap Norplatoon mister én 
mann i FMR. Arild Grotle fra Mjølke-
råen i Bergen blir drept i en  trafikk-
ulykke under tjenesteoppdrag,  
13. februar 1989. 

Ulykken skjer når SISUen fra FMR 
møter et annet FN-kjøretøy og må  
vike. Vognen treffer noen store steiner 
– og går rundt. Nordmannen kastes ut. 
Når redningsmannskaper kommer til 
stedet kort tid etter, er han allerede 
død. FMR-leiren døpes Camp Grotle  
– for å hedre 22-åringen. 

GROTLE: Finskprodusert SISU 
utenfor FMR-leiren Camp Grotle; 
oppkalt etter den norske soldaten 
Arild Grotle.
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fremst har dette en avskrekkende virkning på de «trouble makers» som måtte ha i tankene å 
skape vansker; i tillegg demonstrerer FMR med dette sin høye beredskap. Det hersker i hvert 
fall ingen tvil om at to, fire eller seks SISUer som kommer feiende inn i en liten landsby gjør 
inntrykk. Sivilbefolkningen gir da også uttrykk for at de setter pris på at UNIFIL slik viser 
styrke. De følger seg tryggere med FMR i nærheten, og særlig i områder der UNIFIL for øvrig 
ikke er til stede. Fra midten av 90-tallet, når Finn Horvei er sjef, blir også den tidligere sikker-
hetssonen inkludert i FMRs ansvarsområde – og jevnlig patruljert.

Mobile CPer er også en av FMRs kapasiteter. Ved rapport om eksempelvis mistenkelige 
kjøretøy i et område, rykker en tropp ut. To PPKer sperrer veien bak en sving, eventuelt med 
spikermatter i tillegg, og med personell i stilling som sikring: En effektiv CP er etablert i løpet 
av et par minutter! Oftest er troppene ute på selvstendige oppdrag, dvs med to PPKer, men 
hele FMR skal være forberedt på å opptre samlet – med full styrke. Øvelse, øvelse og atter 
øvelse er ellers FMRs hverdag. Når styrken ikke er ute på oppdrag. 

Øvelse kan også være alvor – men ikke uten humor. De norske FMR-soldatene i kontin-
gent XXXIII deltar ved en anledning som markører mot Norbatt. De skal spille IDF, og får 
melding om å oppføre seg ubehøvlet (!). Hvilket de ikke har noe imot – og det går hardt ut 
over noe av sperremateriellet til den norske bataljonen.

Atskillig mer alvor er det, i samme kontingent, når FMR-leiren ble beskutt av Hezballah-
soldater fra den såkalte Hamburger Hill. Kl. 0�30 braker det løs, og soldatene løper i shelter 
– før den norske troppen rykker ut og besetter høyden. Da er geriljasoldatene borte, men to 
soldater fra Fijibatt ligger igjen. Drept.

u Omtale av FMRs innsats under 
angrepet på Qana, 1996, side xxx
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Forsvaret i Libanon 

Tjue år – med 21.326 soldater. UNIFILdeltakelsen er Forsvarets største 
engasjement utenlands noen gang. Tysklandsbrigadene tidlig i 1950åra 
talte vel dobbelt så mange som deltakelsen i Libanon, men de to opera
sjonene kan vanskelig sammenlignes.

I utgangspunktet er situasjonen for Tysklandsbrigadene og UNIFIL-avdelingene nokså lik: 
Det er slutt på krigen, freden skal sikres. Én av flere forskjeller er imidlertid at det i Libanon 
viser seg ikke å være noen fred å forsvare. Mens okkupasjonsstyrkene i Tyskland lever under 
trussel om angrep østfra, blir fredsstyrkene i Libanon faktisk angrepet. Mens Tysklands- 
brigadene var oppsatt med soldater i førstegangstjeneste, er de norske soldatene i UNIFIL 
ferdig med grunnutdanningen, og flere har annen verdifull ballast når de verver seg.

STYRKEN

Forsvaret bidrar med i alt fire nasjonale avdelinger til UNIFIL. Alle er med fra starten i �978. 
Når Norge trekker seg ut av UNIFIL i �998, står bare én av dem igjen: Norbatt.

Oversikt over norske avdelingsbidrag til UNIFIL:
aVDELING  HQ INN*  UT

Norbatt Norwegian Batallion Ebel es Saqi  0�.04.�978 28.��.�998
Normaintcoy Norwegian Maintenance Company Tibnine 0�.05.�978 0�.0�.�99�
Normedcoy Norwegian Medical Company Naqoura  27.04.�978 2�.08.�980
Norair ** Naqoura ��.04.�978 29.07.�979

* Dato for innsetting av hovedstyrken; se også kronologisk oversikt, side xxx 
** Norair er ikke, som en skulle tro, en forkorting for et avdelingsnavn, men funnet på i 1978. 

ADMINISTRASJON

Ennå ved inngangen til året, når Norge på ny skal ut i FN-tjeneste, foreligger intet samlet 
bestemmelsesverk for de norske beredskapsstyrker. Det innebærer at det mangler klare og 
detaljerte bestemmelser for bl.a. personell-, materiell- og økonomitjenesten – selv om arbeidet 
er i gang ved FN-kontoret på Huseby.� 

Rekruttering

Rekrutteringsmessig får innsettingen våren �978 en grei start, idet personellet i hovedsak 
allerede er rekruttert til og står klare i oppsettingene til den norske FN-beredskapsstyrken. 
Deretter må det aktiv rekruttering til – for hver kontingent, for hver stilling! Ansvaret for 
dette ligger formelt på Generalinspektøren for Hæren (GIH), som imidlertid gir oppdraget til 

n  Med alle fire avdelinger, samt 
stabspersonell ved UNIFIL HQ og 
personell i UNIFIL MP Coy, på plass, 
teller den norske kontingenten våren 
1978 ialt 924 personer. I perioder skal 
Norge bli den største troppebidrags-
yter til UNIFIL. Det er en posisjon som 
helt i starten – og flere ganger senere 
– også inntas av Frankrike. n
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oppsettende avdeling, dvs. gjennom de fleste år FDI 4/IR 4. Mesteparten av den utardrettede 
rekruttingsvirksomhet skjer gjennom Forsvares rekrutterings- og opplysningstjenste (FRO).

Rekruttering er i alle år en kritisk faktor for Norges evne til å stille sine bidrag til UNIFIL. 
Når Norair og så Normedcoy trekkes ut, allerede i henholdsvis �979 og �980, er det sviktende 
rekruttering som oppgis som hovedårsak. Det samme gjelder den endelige uttrekkingen fra 
UNIFIL i �998 – selv om mange mener det da er et vikarierende motiv, og at det er mulig å 
gjøre mer på rekrutteringsfronten. Klimaet for å rekruttere til FN-tjeneste i Libanon varierer 
fra en periode til en annen, og henger ikke minst sammen med situasjonen på arbeidsmarke-
det hjemme. Høy ledighet fører naturlig nok til en noe høyere søkning. Mens eventyrlyst 
driver mange og idealisme en del, veier nok økonomien i noen grad med i vurderingen for de 
fleste. Her spiller både lønnsbetingelser og dollarkurs inn. Som oftest er FD – som i senere år! 
– sent ute med å endelig fastsette betingelsene. Det skaper usikkerhet både for de som rekrut-
terer og dem som vurderer å la seg rekruttere. På �990-tallet skal Norge dessuten skaffe 
atskillig personell til operasjoner også på Balkan, og det blir mer krevende å fylle alle still-
inger med kvalifisert personell. I �99� kan Forsvaret melde at man aldri tidligere har regis-
trert så mange søkere til FN-tjeneste i Libanon (og Kuwait, hvor det da var et fåtall personer) 
– med rundt fire tusen å velge blant. Mange av disse er arbeidsledig ungdom; ledigheten er på 
denne tida høy.2 Senere får Forsvaret store problemer med å fylle stillingene, med bare �400 
søkere til vårens kontingentskifte i Libanon og Makedonia i �997. «Vi er på grensen til ikke å 

Ledighet og Libanon Mange reiser 
fra arbeidsledighet i Norge til FN-
tjeneste i Libanon – og en god del 

vender hjem igjen til ledighet.

Etter et besøk til UNIFIL i september 
1991, bemerker statsråd Johan Jørgen 

Holst at ca. 60 prosent av Norbatts 
personell vil returnere til ledighet etter 

endt tjeneste i bataljonen. Om lag 
halvparten av Normaintcoys personell 

oppgir at de reiser hjem til ledighet. 

«Det,» skriver Holst i sitt notat med 
refleksjoner og observasjoner etter 

besøket, «understreker betydningen av 
et opplegg fra vår side for å hjelpe.» 

Statsråden peker på at bruk av rekap 
kan være et middel, men minner om at 
det samtidig er arbeidsledige hjemme 

som ønsker seg nedover. Med 
bakgrunn i situasjonen i NMC, 

instruerer han FD om å undersøke 
hvordan et samarbeid med Arbeids- og 

administrasjonsdepartementet kan 
markedsføre den kompetanseheving 

tjenesten ved Normaintcoy gir.5  
Og som følge av den alvorlige 

situasjonen, oppretter Norbatt  
en egen arbeidsformidling. 

OPPLASTING BEIRUT: Norske FN-soldater klare  
for innsetting i operasjonsområdet. Opplasting på 
medbragte og nymalte kjøretøyer på Beirut flyplass, 
med kurs for Naqoura og Norbatt AO.
Foto: Gustav P. Jensen/FMS
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klare å oppfylle vårt FN-engasjement,» uttaler oberstløytnant Øyvind Dammen, leder for 
FN-avdelingen ved FDI 4/IR 4 på Onsrud. «Vi burde hatt minimum fire søkere per stilling vi 
skal fylle. Nå har vi knapt to.» 3 Problemene i �997 fører til intensivert rekruttering, og i feb-
ruar �998 kan forsvarsminister Dag Jostein Fjærevoll si seg tilfreds med resultatet: Rundt 
4000 henvendelser er tatt i mot.4 Likevel trekkes Norbatt ut av UNIFIL et halvt år senere. 
Offisielt fordi rekrutteringen sviktet.

Rotasjon

Rotasjon av styrkebidrag er en betydelig administrativ oppgave, hvor mye skal klaffe. Rota-
sjonene har også en politisk side, idet man i lange perioder må rotere over Ben Gurion-flyplas-
sen i Tel Aviv – når Beirut International er stengt, eller det er forbundet med for stor risiko å 
kjøre fra Beirut til Sør-Libanon. Som en fredsbevarende styrke invitert av libanesiske myn-
digheter, er det naturlig å rotere over Beirut, men etter invasjonen i �982 er dette i flere år ikke 
mulig. Først i mai �993 – for første gang på elleve år – blir det igjen rotasjoner over Beirut. 
«Trafikksikkerheten blir trolig hovedproblemet,» kommenterer styrkesjefen, generalmajor 
Trond Furuhovde, lakonisk.5 Tidene er endret: Da Norbatt ankom Beirut i �978 var snikskyt-
tere den største trusselen; nå er det råkjørere! Men nordmennene får hjelp av libanesiske mili-
tærpoliti og spesialstyrker – som eskorterer dem fra og til Sør-Libanon. Det er Furuhovde, 
som FC, som tar initiativet til fornyet rotasjon gjennom vertslandets internasjonale flyplass. 
Når han oppfordrer Norge til å ta i bruk Beirut, er det også som en test, med tanke på at også 
andre nasjoner deretter skal gjøre det samme. Hvilket skjer. At UNIFIL igjen roterer over 
Beirut, tillegges stor vekt i Libanon – som et tegn på normalisering. Det er stort medieop-
pbud, og atskillige VIPer fra libanesisk FD og FO, til stede. I en rapporten fra den norske 
ambassaden, pekes det på at dette var god PR for Norge, og at rotasjonen forløp så godt som 
smertefritt: «Et par mindre praktiske problemer – flere av soldatene la bl.a. igjen brusbokser 
og plastposer med hebraisk skrift – vil bli rettet opp ved de kommende roteringene.»� Det er 
mangt å tenke på i Midtøsten! Bruk av Ben Gurion-flyplassen er kurant, selv om det ved noen 
anledninger kan oppleves som om israelerne stikker kjepper i hjulene. Som rotasjonen mel-
lom kontingent XI og XII – i november �983, når Israel krever at den må skje uten våpen, selv 
om både svensker og finner roterte med våpen tre måneder tidligere. Følgen er at ny kontin-
gent må overta våpnene til den gamle.7 

(I �992 sender ambassaden i Beirut en temmelig krass melding hjem til UD, hvor det på-
pekes at det, formelt sett, kun er UNIFIL-personell som har adgang til å krysse grensen mel-
lom Libanon og Israel. Men som følge av den israelske invasjonen i �982 og den labile sikker-
hetssituasjon, ser libanesiske myndigheter gjennom fingrene med at også andre krysser 
grensa fra Israel. Nå har Libanon imidlertid sett seg lei på praksisen. Når statssekretær Elsa 
Eriksen tillyser å ville reise inn i AO fra Israel, minner ambassaden om at den svenske fors-
varsminister omtrent samtidig reiser inn og ut av Libanon på «regulær måte». Og, fram-
holder ambassaden, skulle det bli kjent at offisielle norske delegasjoner krysser den strengt 
tatt stengte israelsk-libanesiske grensa, kan en ikke se bort fra negative libanesiske og ara-
biske reaksjoner. Derfor: «dersom det er tvingende nødvendig for en norsk delegasjon aa 
bruke landeveien mellom libanon og israel (i stedet for aa fly over beirut) boer dette bare om-
tales i fortrolig melding»!8)

ROTASJON: For det aller meste 
roterte personellet på chartrede, 
sivile fly. Men det gikk også en fast 
Hercules-rute, via Kypros, til Tel 
Aviv eller Beirut.
Foto: Gustav P. Jensen/FMS
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LEDELSE

Ledelse og organisering av en FN-styrke er en kompleks oppgave. Avdelingene settes opp, 
trenes og utrustes i Norge. Så lenge avdelingene er på norsk jord, er de kommandomessig 
underlagt Forsvarskommando Sør-Norge (FKS). Ved innsetting til Libanon overføres kom-
mando til FN-styrkens sjef, men nasjonale myndigheter vil fortsatt ha en finger med i spillet 
når det gjelder nasjonalt relaterte saker som personell og jurisdiksjons, forsyningstjeneste, 
osv. Figuren over viser hvilke aktører som var med i oppsettingen av de norske bidragene til 
UNIFIL, og hvilket ansvar de enkelte avdelinger og institusjoner hadde. Alle UNIFIL-mann-
skaper og nøkkelpersonell hadde et forhold til FDI 4/IR 4 – som etter hvert ble omdøpt til 
Akershus regiment (AKR) og Jergerkorpset/ Akershus regiment (JAR). Regimentet var krum-
tappen i uttak av personell så vel som i trening og utrustning før avreise til Libanon. I denne 
oppsettingsperioden ble spesialistene sendt til respektive fagmiljøer – ved garnisonene Terning-
moen, Hvalsmoen, Jørstadmoen, Helgelandsmoen, Vatneleiren og Lahaugmoen – for utdan-
ning og trening i respektive fagområder. Ansvaret for disse utdanningsprogrammene lå på 
våpeninspektørene. Unntaket fra dette var helikoptervingen: I perioden Norge hadde ansvar 
for helikoptertjenesten i UNIFIL, ble avdelingen satt opp og øvet ved Rygge flystasjon.

SIVIL STØTTE

Den norske FN-styrken får allerede fra starten betydelig støtte fra diplomatiske stasjoner i 
området – framfor alt Beirut og Tel Aviv. I Beirut spiller ambassaderåd Hans Wilhelm Longva 

u Se også beskrivelse av kommando-
forhold i UNFIL HQ; side xxx
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en viktig rolle, ikke minst som kontaktpunkt mot PLOs ledelse. Longva tjenestegjorde ved 
stasjonen i Beirut fra �978 til �979. Senere skulle han spille en viktig rolle i norsk Midtøsten-
diplomati; først som rådgiver i UD for arabiske spørsmål, senere som tilrettelegger for Oslo-
kanalen og -avtalen. Når Norge oppretter egen ambassade i Beirut i mars �978, er det som en 
direkte følge av deltakelsen i UNIFIL. Beirut-ambassaden er underlagt stasjonen i Kairo, hvor 
ambassadøren holder til. UNIFIL-deltakelsen fører også til at Forsvaret i mars �978 etablerer 
en stilling som Forsvarssjefens nasjonale militære representant i Libanon, knyttet til ambas-
saden i Beirut. Infanteriinspektøren, oberst Leif Schanche, bekler stillingen de knappe to 
måneder den opprettholdes. Schanche har en sentral rolle knyttet til innsettingen av de nor-
ske bidragene, men tilhører ikke FN-styrken, og er følgelig heller ikke kontingentsjef (Norco); 
det er for en kort stund bataljonssjefen, oberst Vigar Aabrek – til oberst Helge Faret ankom-
mer. Schanche er en ren nasjonal utsending, primært en kontakt mellom FN-styrken ute og 
myndighetene hjemme – og med særlig ansvar for å samordne forsyningstjenesten til de nor-
ske avdelingene de første �0 dager, den tid dette er et nasjonalt ansvar. Men obersten spiller 
også en viktig rolle som kontaktmann til PLO. 

Nordmennene er selvsagt ikke de eneste som tar i bruk nasjonale kanaler. De troppe-
bidragsytende land som har diplomatiske stasjoner i regionen benytter seg av dem – og kon-
takten hjemover er tett for flere enn de norske avdelingene. I UNIFIL HQ blir imidlertid ikke 
oberst Schanches virksomhet satt udelt pris på. For FC Erskine blir obersten er rød klut.  
Særlig er UNIFIL-sjefen oppbrakt over at nordmennene, frontet av Schanche, men støttet av 
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n I UNIFIL er det ingen fulltids norsk 
kontingentsjef, slik det ble med NCC- 
(Norwegian Contingent Commander-) 
funksjonen senere; fra Balkan til Irak 
og Afghanistan. Rollen ble normalt gitt 
den norske senior-offiser i HQ, som der 
har en av de sentrale stabsfunksjoner; 
såkalte key positions.) n
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bataljonssjef Aabrek og hjemlige myndigheter, går inn for en forhandlingslinje overfor PLO 
– noe han i utgangspunktet er imot. Det anstrengte forholdet forverres når Erskine gir 
Schanche i oppdrag å få Norge til å utstyre sin bataljon med bombekastere – og Norge ikke vil 
etterkomme generalens anmodning. Det skyldes ikke minst at den norske bataljonen selv 
ikke ønsker tyngre våpen – den ønsker ikke konfrontasjon med palestinerne. Den 27. mai blir 
Longva kalt opp på radioen fra en lett fortvilet NK/Norbatt, oberstløytnant Bjørn Rødland. 
Norbatt har mottatt ordre fra generalmajor Erskine om ikke å slippe noe personell fra den 
norske ambassaden inn i det norske ansvarsområdet! Videre må enhver kontakt mellom 
bataljonen og ambassaden skje i Beirut – og da kun etter forhåndssamtykke fra FC selv. Til-
svarende begrensning for andre lands ambassadepersonell foreligger ikke. Forsvarsminister 
Rolf Hansens påtegning på meldingen er at «dette gikk over streken fra Erskines side», og at 
saken skal følges opp av FN-delegasjonen.9 Erskine skal ha slutt på nasjonale kontakter, i 
hvert fall på den norske bilaterale kontakten med PLO. 

Det første møte Schanche som FSJs utsending har med Erskine, finner for øvrig sted i Israel, 
ved UNTSO HQ i Jerusalem. Erskine holdt den første tida til der – ikke i felten i Libanon. 
«Brigadesjefen var ikke der brigaden var,» som Schanche kommenterer i ettertid. Det er like-

Diplomat kidnappes Det er tøffe  
tak i Norbatt AO, men helt trygt  

er det heller ikke i Beirut. 

Det får ambassaderåd Hans Wilhelm 
Longva føle på kroppen i, desember 

1978 – når han blir forsøkt kidnappet. 
Med pistoler mot hodet kaster Longva 
seg ut fra en to–tre meter høy avsats 

på parkeringsplassen, ruller  
seg under en bil – og unnslipper. 

Men ikke uten kompliserte benbrudd 
og sykehusopphold – i en spesielt godt 
bevoktet etasje. Og med Yassir Arafat 

som en av de første sykebesøkende  
– og en blomsterbukett med hånd-

skrevet, personlig hilsen. 

Før Arafat kommer en annen PLO-topp 
på besøk: Ali Hassan Salameh er ikke 

hvem som helst. «Den røde prinsen » er 
jaktet av Mossad – som trodde han ble 

tatt av dage på Lillehammer, i 1973.  
Nå gir han ordre om at PLOs sikkerhets-

styrke skal passe på Longva.10

HW LONGVA: Få fulgte FN-styrken så tett som Hans Wilhelm 
Longva ved ambassaden i Beirut. Da han i 1979 såvidt unnslapp 
kidnapping, fikk han beskyttelse fra Norbatt; her korp Trond 
Werner; flankert av (t.v.) senere hoffsjef Rolf Trolle-Andersen og 
(t.h) senere London-ambasssadør Bjarne Lindstrøm.
Foto: Arne Iversen/VG/Scanpix
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vel ikke den største overraskelsen. Det er derimot generalens første spørsmål: Hvor mange 
stridsvogner har dere med? vil FC vite. «Ingen,» måtte Schanche svare, «vi har ikke tenkt å 
lage krig her!» Når han så får seg forelagt hvilken bevæpning nordmennene stiller med, er 
ikke Erskine mer enn passe fornøyd.�� Forholdet mellom Erskine og Schanche blir aldri bra. 
Når FC blir kjent med at obersten, sammen med Hans Wilhelm Longva fra ambassaden i 
Beirut, bidrar til kontakt mellom PLO og Norbatt – for å løse flokene ved Kaoukaba – går det 
rapport til New York. FN forlanger overfor norske myndigheter, etter påtrykk fra Erskine, at 
Schanche må bort. Forsvarssjef Hamre har ikke noe valg: han må hjemkalle sin spesielle ut-
sending. I en melding fra FD til den norske FN-delegasjonen, �9. mai, meddeles det at «oberst 
Schanche er frabeordret sin tjeneste som norsk militær representant i Libanon pr 24. mai 
�978.»�2 Schanche er rimeligvis ikke begeistret for behandlingen, noe han også meddeler for-
svarsminister og forsvarssjef. Men her er det viktig at FN – og FD! – ikke kommer i et dårlig lys. 
Norge bøyer av for presset fra Erskine og FN.�3 Schanche må hjem.

For Schanche – og den norske ambassaden – er problemet ikke minst at den norske ober-
stens stilling er noe uklar, og ambassaden går derfor inn for at han bør gis status som forsvars-
attaché. Det er FO som overfor FD opprinnelig foreslo å sende en norsk militær representant 
til Beirut, men funksjonen avvikles etter de �0 dager Schanche opprinnelig var beordret for. 
Pbersten tar i en rapport til FSJ i mai til orde for at Norge bør ha en forsvarsattaché knyttet til 
Beirut-ambassaden som militær rådgiver.�4 Samme måned reiser UD det samme spørsmål. 
FD deler ikke UDs syn. FD mener den nå etablerte ordning, hvor den norske offiser med 
høyeste grad og lengst ansiennitet i UNIFIL ivaretar kontakten med norske myndigheter, er 
tilfredsstillende og bør gis anledning til å virke en tid. FSJ gir sin tilslutning til FDs syn. Det 
antas at i den grad ambassaden trenger militær rådgiving, kan norske offiserer i UNIFILs 
movcon-enhet i Beirut stå til disposisjon!�5 Noen norsk forsvarsattaché melder seg aldri til 
tjeneste i Beirut. Det oppstår også behov for militær rådgiver ved den norske FN-delegasjonen 
i New York. Etter samstemmig tilråding fra FN-ambassadøren og FO, beslutter FD så å opp-
rette en slik stilling; foreløpig som en midlertidig ordning, og oberst Thor Johnsen beordres 
Hjemme er det naturlig nok FD som på vegne av Regjeringen tettest følger opp FN-styrken. 
Samtidig har UD et våkent blikk på hva som skjer i landet og regionen. En felles møteplass for 
FD og UD – og FO – er Samordningsutvalget for Libanon-saker (senere Samordningsutvalget 
for Libanon), opprettet i �978. Det ledes av statssekretæren i UD, med fast deltakelse av hans 
kollega i FD og en statssekretær fra Statsministerens kontor, samt stabssjefen i FO. 

ØKONOMI

Økonomien knyttet til deltakelsen i UNIFIL er en komplisert materie. Ett hovedforhold er de 
økonomiske betingelser for de tjenestegjørende; et annet er finansieringen av deltakelsen – og 
kostnadsrefusjoner fra FN sentralt. Det første er ett av argumentene mot deltakelsen fra 
ledende hold i Forsvaret, og et politisk debatt-tema; det siste nærmest kontinuerlig en strids-
sak, slik det har forblitt knyttet til utenlandsoperasjoner.

Betingelser

Hvor viktig økonomiske betingelser er for den enkelte som søker seg til FN-tjeneste, varierer 
naturlig nok sterkt fra person til person – men også i noen grad over tid, bl.a. knyttet til kon-
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junkturene hjemme. Motivene for å søke tjeneste i UNIFIL er for de fleste en kombinasjon av 
økonomi, eventyrlyst og idealisme. Det siste er nok den viktigste grunnen, framholder oberst 
Ole Jacob Hald i et intervju med Bergen Arbeiderblad, i mars �978. Men møtet med livets – og 
tjenestens – realiteter i Sør-Libanon fører ganske snart til at økonomi kommer i fokus. Mann-
skapene innser at her befinner de seg i en situasjon der liv og helse er truet – hver eneste dag. 
Norske forsikringsselskap har gode tilbud for all verdens uskyldige uhell, men ulykker som 
kan knyttes til kamphandlinger er unntatt. Risikotillegg blir raskt et betent spørsmål. Aller-
ede i mai rapporterter oberst Leif Schanche hjem til Forsvarssjefen, at «Den økonomiske situa-
sjonen for soldatene er det som overskygger alle problemer i de norske FN-styrkene.» Tillits-
mennene gir uttrykk for at hvis risikotillegget ikke snarest blir utbetalt, anser FN-soldatene 
at FD har brutt kontrakten.�� De norske soldatene gjør krav på et risikotillegg, eller «utvidet 
ulempetillegg», som Befalets fellesorganisasjon (BFO) kaller kravet på �5 dollar pr. dag. Et 
beløp som tilsvarer det nordmenn hadde i Gaza – et tiår tidligere. Og ikke minst synes man 
dette er kravet er rimelig, så lenge FN-observatørene i det samme området får et tillegg på �� 
dollar. FD avviser kravet om risikotillegg, men hever det alminnelige ulempetillegget fra 
20,40 til 40,50 kroner pr. dag for gifte mannskaper, fra �,90 til �3,�0 kroner for ugifte. 
Spørsmålet om risikotillegg blir brakt inn for voldgift.

I skriv fra FD, �. juni �978, er de økonomiske betingelsene fastsatt slik:

KATEGORI LTR LØNN VAKTTILLEGG UTGIFTSGODTGJ UTENL.TILLEGG TOTALT

  pr mnd pr mnd pr dag pr dag pr mnd
Menig  5 4.283,50 0 �8,20 40,50 �.044,50
Vervet 5 4.�83,50 400 �8,20 40,50 �.444,50
Sersjant  7 5.�79,00 900 52,00 40,50 7.9�4,00
Fenrik  9 5.754,40 900 52,00 40,50 8.529,50
Løytnant �4 �.755,�0 900 52,00 40,50 9.530,�0
Kaptein �8 7.823,40 900 52,00 40,50 �0.598,40
Major 2� 8.939,50 900 �5,00 40,50 �2.�04,50
Oblt 25 �0.785,�0 900 9�,00 40,50 �4.730,�0
Oberst 27 ��.720,40 900 �43,00 40,50 �7.225,40
I tabellen er anført satsen for gift personell. 

Utenlandstillegget er skattefritt. I tillegg utbetaler FN den såkalte «FN-dollaren» pr. dag 
til alt personell. Vakttillegget (omforent tillegg for vakt, beredskap, søndags- og nattjeneste) 
betales dessuten til vervede med 400 kroner, og til befal med 900 kroner pr. måned.

Fortsatt er ikke striden om risikotillegget løst. Dermed er IR4 i ferd med å få et rekrut-
teringsproblem allerede til kontingent II. Svært få tjenestegjørende i førstekontingenten øn-
sker å forlenge kontrakten, og de fleste anfører «dårlige og til dels usikre økonomiske betin-
gelser» som årsak.�7 I slutten av juni �978 faller voldgiftsdommen om risikotillegget. 50 kroner 
pr. dag blir resultatet. Da forhandlingene brøt sammen måneden før, var befalsorganisasjo-
nenes krav �80 kroner, Statens tilbud var 20. Solid avstand mellom de som er ute og tar risiko 
og de som sitter hjemme og tar beslutninger! Pinlig smålighet, kaller Per Kristian Foss, 
daværende Unge Høyre-politiker – senere finansminister – resultatet fra voldgiftsnemda.�8 

VIP-besøk Den 18. april får Norbatt 
lynbesøk av FNs generalsekretær. Det 
er ikke mye Kurt Waldheim rekker å se 

på sin drøye halvtime hos nordmen-
nene, men han besøker 4–10 og 4–11. 

Generalsekretæren tar seg derimot 
ikke tid til å møte major Saad Haddad. 

Falangistene arrangerer i stedet en 
demonstrasjon mot FN-styrken – og vil 
ha den ut. Deretter reiser Waldheim til 

Tyr, og møtes av nye demonstranter. 
Denne gang palestinske – som krever 

israelsk uttrekking.

Den 6. juni dukker Libanons statsminis-
ter og innenriksminister opp i Norbatt 
AO, og besøker Chebaa, Ebel es Saqi, 
Kaoukaba og Rashaya el Foukhar – så 

vel som andre deler av FN-området. 
Besøket er ikke varslet, men bataljons-

sjef Vigar Aabrek har en kort samtale 
med delegasjonen, uten at han klarer å 

ta rede på besøkets hensikt.19
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De 50 kronene tas da heller ikke godt imot, men når departementet lover – på Stortingets 
vegne – at tillegget skal være skattefritt, sukres pillen noe. Likevel: Mange av FN-soldatene 
ønsker å si opp kontraktene. Kjente politikere ga imidlertid klart uttrykk for misnøye med 
tilbudet til FN-soldatene. FD har imidlertid en klar oppfatning av lønnsforholdene i Libanon. 
I et intervju med Rogalands Avis, gir statssekretær Johan Jørgen Holst uttrykk for at «[…] 
Ola-guttene i Libanon faktisk ikke er klar over hvor godt [de] tjener der nede.» Og i en rede-
gjørelse fra Forsvaret heter det at mange FN-soldater må ha hatt en lønn på ��5–�70.000 
kroner i skattbar inntekt for å tjene bedre hjemme.20 Soldatene har naturligvis nok ikke særlig 
forståelse for sammenligningen.

Vakttillegget er neste stridsspørsmål. Dette er et omforent tillegg for vakt, øving, bered-
skap, søndags- og nattjeneste, og utbetales til vervede med 400 kroner, og til befal med 900 
kroner, pr. måned. Det er først i kontingent III at tillitsmenn i Norbatt blir klar over dette – og 
ser ikke noen grunn til at det var en godtgjørelse som bare skal tilfalle befalet og vervede. Det 
er Hans Wendelbo, hovedtillitsmann for de norske FN-mannskapene i kontingent II og III 
som først og fremst kjemper denne kampen for sine medsoldater. Han møter FD, hvor man er 
positive – men det blir ingen løsning på saken. Tillitsmannen må returnere til Libanon med 
uforrettet sak – så langt.

HM KONGEN: Kong Olav V fulgte FN-soldatene tett 
– og inspiserte bl.a. Norbatt II – under ledelse av 
oberst Kjell Hunstad. Mellom dem t.v. skimtes oberst 
Ole Jacob Hald.
Foto: Forsvaret

HM Kong Olav V følger den norske 
FN-styrken med stor interesse – og 
inspiserer den flere ganger før avreise 
fra Romerike og Ringerike. Kongen lar 
også høre fra seg underveis. Julen 
1979 mottar de norske avdelingene 
således denne telex fra Slottet: «Jeg 
sender de norske FN-styrker i Sør-
Libanon mine beste ønsker for julen og 
det nye året. Olav R.»

På kongens 75-årsdag i 1978 samler 
personellet inn penger – én dollar pr. 
mann – til innkjøp av en presang: en 
staselig cedertrekiste. Fem år senere 
mottar kongen et persisk teppe, 
overrakt av fenrik Bjørn Amundsen, 
Normaintcoy, geværmann Veid Haglien, 
Norbatt og kaptein Arild J. Lade, 
Norco. Monarkens 80-årsdag markeres 
med en mottakelse i Naqoura og ved 
ambassaden i Beirut, og med 
arrangementer i Ebel es Saqi og 
Tibnine – og Kongens skål utbringes. 
Når kong Olav avgår ved døden i 1990, 
avholdes en verdig minnegudstjeneste 
i kirken i Ebel es Saqi, 20. januar, med 
tale av bataljonssjefen, oberst Toralv 
Nordbø. Krigsutbruddet i Persiabukta 
samme døgn som monarken døde 
bidrar ytterligere til alvorsstemningen.
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Senere er lønn og tillegg et stadig tilbakevendende tema. I �990 topper det seg. Den 23. 
mars kan NTB melde at soldater og befal i den norske FN-styrken i Libanon har gått sammen 
i kampen for bedre lønn. En delegasjon på fem er i Oslo for å legge fram sine lønnskrav over-
for statsråden, Per Ditlev-Simonsen, og møter i tillegg forsvarssjef Torolf Rein, Stortingets 
forsvarskomité, arbeidstakerorganisasjonene, m.fl. FN-soldatene krever at FD øyeblikkelig 
oppjusterer noen av de mange tilleggene, hvorav flere ikke er blitt justert siden �980. «På ti år 
har har ugifte soldater opplevde en nedgang i reallønn på 3500 kroner. Og en ugift major har 
5000 kroner mindre i reallønn i dag enn i �980,» framholder løytnant Lorentz Boxaspen,2� 

formann i hovedkontaktutvalget for FN-personell, og senere president i FN-Veteranenes 
Landsforbund. Partene kommer ikke til enighet, og tvisten bringes inn til mekling. Det fører 
til ytterligere misnøye blant FN-soldatene, som truer med å si opp kontrakten.22 Stemningen 
blir slett ikke bedre når det blir klart at offiserer og vervede på KV Andenes får �00 prosent 
lønnstillegg ved opphold i risikosonen og 200 prosent når de er innenfor krigssonen, under 
Golf-krigen i �990. Videre er forsikringsssummen doblet i forhold til satsene som gjelder for 
Libanon-styrken, og kostgodtgjørelsen er også satt høyere.23 I november �990 kommer FN-
soldatene likevel til enighet med FD om lønnbetingelsene, etter brudd i forhandlingene i 
august. Den nye avtalen innebærer bl.a. at alle får en gratis hjemreise pr. kontingent. Videre 
får de bl.a. kost- og nattillegg etter statens satser og 30 prosent økning i øvelsestillegget.24 

TILLITSVALGT: Korp Hans 
Wendelbo var hovedtillitsmann i II 
og III – og forhandlet mer med FD 
enn med Norco, oberst Martin 
Vadset. Bak: Sambandstroppssjef, 
kapt. Willy Mikkelsen.
Foto: PIO Norbatt

BLUE: Blå bereter hadde de og blåøyde var de – iallfall 
slik de ble sett på for grensa. Der hadde de ikke stor tro 
på ferskingene nordfra. Beirut flyplass, mars–april, 1978.
Foto: Gustav A. Jensen/FMS
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Finansiering

Norges deltakelse i UNIFIL er beregnet å ha kostet totalt vel ni milliarder 2002-kroner.25  
I hovedsak skal deltakelsen betales av FN, men ikke ubetydelige utgifter må dekkes nasjonalt 
– og Norge må uansett forskuttere. Deltakelsen finansieres i hovedsak over forsvarsbudsjettet, 
men tas over bistandsbudsjettet de to første årene. I perioden �980–88 dekkes de nasjonale 
merutgiftene, dvs. kostnader ikke refundert av FN, med en halvpart hver på forsvars- og bi-
standsbudsjettene. Finansdepartementet bidrar med en del av forskutteringen. I �983 ber bi-
standsminister Reidun Brusletten (KrF) om at FD må bære alle nasjonale utgifter, men dette 
avviser statsminister Kåre Willoch (H). Først etter at Arbeiderpartiet tar over regjeringsmak-
ten, blir alle utgifter til Norges militære FN-engasjement belastet forsvarsbudsjettet, fra 
�988.2� 

FN har et eget budsjett for UNIFIL, så vel som for enhver annen fredsoperasjon. Dette er 
uavhengig av FNs driftsbudsjett, og består av særlige bidrag fra medlemslandene etter en 
fordelingsnøkkel – men er avhengig av medlemmenes velvillighet. Hvis ikke alle bidrar med 
sin del, oppstår en manko – som bl.a. fører til at de troppebidragsytende land ikke får de re-
fusjoner de har krav fra FN, iallfall ikke til avtalt tid. Dette har i perioder vært en betydelig 
utfordring, bl.a. de første årene, da Sovjetunionen og østblokklandene ikke ville være med å 
dele byrdene fordi de ikke støttet operasjonen. Dette igjen førte til at flere land som bidro med 
tropper akkumulerte et betydelig tilgodehavende – deriblant Norge. FN dekker grunnleggen-
de kostnader for en operasjon, og yter tilskudd pr. soldat – uavhengig av hvilket land soldaten 
kommer fra, og de kostnader de bidragende land har. FN vil dermed dekke en mindre andel 
av kostnadene til et land med høye soldatkostnader, og en forholdsvis større del av dem til 
land med lave lønnsutgifter. Et land som Norge må derfor bekoste en betydelig del av sin del-
takelse selv, idet personellkostnadene – bl.a. avlønning – er en god del høyere enn FN-satsen. 
Norges kostnader pr. soldat var eksempelvis i �988 ca. 4250 dollar pr. måned – mens FNs 
UNIFIL-budsjett opererte med �050 dollar! Dette innebærer også at jo flere soldater, med en 
betydelig egenkostnad, jo høyere blir landets egne utlegg. Dette er en del av regnestykket for 
Norge på �980- og 90-tallet, når utgiftene til UNIFIL-deltakelsen diskuteres. Ca. 80 prosent 
av kostnadene til den norske UNIFIL-kostnaden består på slutten av 80-tallet av lønns-
utgifter.27 

(Ettersom FN bare betaler den såkalte FN-dollaren, dvs. en US dollar pr. soldat pr. dag, 
som ytelse til den enkelte, skaper nasjonale lønnsforskjeller store ulikheter innad i FN-
styrken. Nordmennene var jevnt over godt betalt, f.eks. sammenlignet med svenskene – mens 
franskmennene hadde atskillig høyere lønn enn selv nordmennene. Andre kunne trekke på 
andre goder; f.eks. kunne finner lettere enn nordmenn ta hjem biler tollfritt. Verst stilt var 
naturlig nok soldater fra fattige land, som ble betalt hjemlig lønn i sitt hjemland – ofte ikke 
konvertible – valuta. Og som derved måtte klare seg med en dollar dagen.)

NORCO-KONTORET

I hovedkvarteret i Naqoura har de respektive troppebidragsytere et nasjonalt element – så 
også Norge: Norco-kontoret er staben til den norske kontingentsjefens (Norwegian Contin-
gent Commander, Norco) stab, fra �988 omdøpt til Norcontico. Her behandles de sakene 
Norco har ansvar for på et rent nasjonalt plan, særlig disiplinærsaker, personellsaker, samt 

Nord-Norge og Sør-Libanon En del 
kom igjen og igjen. Noen ytterst få har 
til dels blitt igjen. En av dem som kom 
tilbake til UNIFIL – og som har fortsatt 
å vende tilbake, er Trond Erik Vollen fra 
Mosjøen. 

«Vollen er et unikum!» utbryter 
generalløytnant Martin Vadset, når 
den en gang korporal – senere løytnant 
– bringes på bane.28 Vadset er en av 
mange norske sjefer som har hatt feng-
selsbetjenten som sjåfør, sekretær og 
støttespiller. Etter tre kontingenter ved 
Norco-kontoret, 1986–88, tok Vadset 
ham med til UNTSO, Jerusalem. Der-
etter bar det tilbake til Norco, før han 
tjenestegjør for generalmajor Tryggve 
Tellefsen i UNPROFOR, to runder i MFO 
og i en sivil operasjon på Sri Lanka.

Innimellom dette, rekker Vollen å stifte 
familie med Siham, som han traff på 
Photo Fast på Mingy Street i Naqoura. 
Etter endt tjeneste, blir det giftermål i 
1992 – og hus i nord og sør..

NORSK-ARABISK: Seks kontin-
genter i Naqoura var ikke nok for 
Trond Erik Vollen. Han tok Siham 
til Norge, bygde hus i Libanon – og 
de har skapt varig norsk-libanesisk 
forening med Patrick (t.v.) og Einar.
Foto: Privat
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forsyningstjeneste som ikke er relatert til UNIFIL eller FN-systemet. Som Forsvarssjefens 
representant og nasjonalt bindeledd til Force Commander – og til de norske avdelingene – er 
han en nøkkelperson i et komplisert miljø.

Til daglig ledes Norco-kontoret av en ass Norco; en oberstløytnant eller major med en rent 
nasjonal oppgave – i motsetning til Norco selv, som har en av høyere stillingene i HQ. Til den 
øvrige stab hører normalt en Norco-sekretær (kaptein/løytnant), som bl.a. har funksjon både 
som paymaster, postmaster og depotsjef. I tillegg består staben av to til tre korporaler, som 
skrivere/sjåfører – og altmulig-menn/-kvinner. Mye av arbeidet på Norco-kontoret er rutine-
preget, men det mangler heller ikke på høydepunkter og ekstrainnsats – f.eks. ved hyppige 
inspeksjoner og andre besøk som Norco-kontoret må ta hånd om.

Norco-kontoret har også oppsyn med Norway House – et annet begrep i Naqoura. Denne 
norske messen bygges ved dugnad og med hjelp av lokale murere, og blir et godt og hyggelig 
samlingssted for de nærmere femti nordmenn med funksjoner i hovedkvarteret – og besøk-
ende fra uteavdelingene. Her er også norske aviser lagt ut, her et et tv-apparat med video, og 
her stekes vafler!

NORDMENN I NAQOURA: Norske stabsoffiserer og 
annet personell utgjør en viktig del av hovedkvarteret 
i Naqoura. Forsvarssjefen, general Sverre Hamre 
hilser på nordmenn i 1978; ledsaget av oberstløytnant 
Torben Gamst (bak, t.v.).
Foto: Forsvarsmuseet



249

Norbatt

Den norske bataljonen – Norbatt – er i alle tjue år Norge står i UNIFIL, 
selve tyngdepunktet i Norges bidrag. Den norske bataljonen skal sette 
seg i respekt både blant lokalbefolkning og lokale militsgrupper – samt 
i UNIFIL og IDF. Og bataljonens soldater får skussmål for å gjøre en 
meget god jobb.

Langt de fleste av de 2�.32� nordmenn som er i Libanon, tjenestegjør i bataljonen – som er det 
første norske bidraget som kommer, og det siste som trekkes hjem. Norbatt blir, i motsetning til 
flere andre bataljoner, liggende i det samme området – selv om deler av det etter hvert velkjente 
østre AO for en tid kontrolleres av nepalesere, og Norbatt i perioder forsterkes av ghanesere og 
estlendere. Og landsbyen Ebel es Saqi forblir Norbatts «hovedstad» selv etter at hovedkvarteret 
flyttes ut – og opp på Falkehøyden. Langt flere nordmenn har vært i Saqi enn i Beirut!

FOs ordre nr. �/78 til de norske FN-styrker i UNIFIL er datert 3�. mars �978. Det er det 
formelle, operative startskudd for første kontingent – og dermed for Norbatt I, ledet av batal-
jonssjefen, oberst Vigar Aabrek. 

NORBATT BEREDT

Den norske FN-styrken er ikke uforberedt når den reiser ut i påsken �978. Om den ikke er 
direkte klar for Libanon eller konfliktene som venter dem der, er de enkelte avdelinger beredt 
på oppdrag – oppsatt og trent innenfor den norske FN-beredskapsstyrken. Norbatts utgangs-
punkt er infanteribataljonen som inngår i beredskapsstyrken, og som på midten av �970-
tallet er organisert og trent særlig med tanke på innsetting i Namibia – selv om Midtøsten 
også er i tankene. I �97� er det også snakk om å sende en sanitetsavdeling fra beredskaps-
styrken til United Nations Peace-keeping Force in Cyprus (UNFICYP).29 Men når FO, høsten 
�977, mottar en forespørsel fra FD om FN-beredskapen, er det særlig Midtøsten departe-
mentet har i tankene.30 Og Midtøsten blir det.

Til tross for rekrutteringsproblemer, som fører til at nærmere en tredel av korporaler og 
menige mangler ennå i �975,3� finnes det vinteren �977/78 både en øvd organisasjon og et 
ferdig konsept for den norske FN-bataljonen. Bataljonssjef fra årsskiftet �975/7� er oberst-
løytnant Ole Rønning. Nå vil skjebnen – eller beordringssystemet – at han ikke får fulgt sin 
avdeling når det omsider blir bruk for den; Rønning erstattes av oberstløytnant Vigar Aabrek 
– som tar bataljonen til Libanon, våren �978. Men Rønning skal to år senere føre kommando 
over Norbatt IV og V. Rønning mener at den norske bataljonen var godt forberedt da den ble 
sendt av gårde, selv om den ikke var komplett med eget mannskap. En del befal kunne ikke 
komme fra sine stillinger, og også en del mannskaper måtte det finnes erstatninger for. 
Størstedelen av bataljonen var imidlertid samtrent. Flere av dem som hadde vært med på å 
utvikle konseptet var også med allerede i Norbatt I, derunder NK, oberstløytnant Bjørn Rød-
land, S–3, major Gudmund I. Haugen og én av kompanisjefene, major Tor Løset. Bn-sjefen 
selv hadde også vært med på den siste øvelsen med bataljonen, og var derfor kjent med opera-
sjonskonseptet. «Om ikke grunnlaget var godt nok, var det gjennomdrøftet og påbegynt.  
Vi kunne dra nytte av det,» framholder Rønning i ettertid.33 Norbatt fikk da også snart ord på 

u  Mer om etableringen av Norbatt; 
side xxx

u  Fullt tekst fra ordre nr. 1/1978; 
 side xxx

n Opprinnelig var det foreslått at 
Hærens bidrag til beredskapsstyrken 
skulle begrense seg til ca. 150 mann, 
og kun støtte- og forsyningspersonell. 
GIH ønsket imidlertid et større bidrag, 
og fikk gehør for en infanteribataljon – 
og Hærens bidrag kom derved opp i 
rundt 1300.32 n 
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seg som en effektiv og dyktig bataljon. Hvilket ikke minst skyldes arbeidet som var lagt ned i 
beredskapsbataljonen som årlig hadde vært inne til repøvelser på Sør-Gardermoen – og som 
var klar til å settes inn.

Når Rønning overtar som beredskapsbataljonssjef, oppdager han at oppsettingsplanen for 
avdelingen er en KOP-bataljon – og konseptet er det gamle fra Gaza-tida, dvs. fra et par tiår 
tidligere. Bn-sjefen ser derfor behov for å lære av hva som har skjedd internasjonalt siden 
Norge sist var ute. Sammen med S–4 drar han til den svenske bataljonen i Sinai, og andre 
deler av Midtøsten, for å oppdatere seg. Når de kommer hjem, begynner de å bearbeide kon-
septet med tanke på kommende sommers repøvelse. «Vi utarbeidet da buffersonekonseptet. 
Det var noe mangelfullt, men et brukbart grunnlag, da vi begynte repetisjonsøvelsen, og jeg 
synes vi kom ganske langt,» forteller Rønning, og legger til at det fenget blant soldatene: «Det 
var veldig artig, skikkelig moro. Vi kjørte inn dette med kontroll av menneskemasser, demon-
strasjoner. Og da vi dimitterte hadde vi fått en masse erfaringer som jeg kunne bygge videre 
på.» Ny fredsoppsettingsplan (FOP) utarbeides, ny repøvelse følger et år etter. «I �977 gikk vi 
videre, og som avslutning på øvelsen overførte vi styrken til Torp med en C–�30. Der gikk vi 
inn i en situasjon hvor vi etablerte en buffersone, med styrker som sto mot oss på begge sider 
og et veldig bra markørapparat som snakket fransk, engelsk, russisk – og som ikke forsto 
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norsk. Vi fikk tak i fruene og ungene til befalet, som laget den rene leiren. Disse to repetisjons-
øvelsene og det befalet som var med der, tror jeg fikk et godt grunnlag for å kunne gå inn,» 
forteller oberst Rønning.34 Scenariet er også realistisk nok, med en konflikt mellom Tropia og 
Vetoland. Men til forskjell fra virkeligheten som snart skal møte FN-soldatene i Sør-Libanon, 
inngår disse to statene en våpenhvile – som den norske FN-bataljonen skal overvåke.

«Jeg føler at da styrken dro ut, var det nye FOPen på plass, selv om den ennå ikke var helt 
ferdig. Vi visste hva som trengtes, visste hvordan utstyret skulle brukes – at det var et opera-
sjonskonsept. Vi visste når vi skulle ta kontakt med partene, hvordan det skulle gjøres,» 
oppsummerer Rønning. Ikke desto mindre føler han at innsettingen kanskje kom et år for 
tidlig, i forhold til å få hele bataljonen helt klar.35 

NORBATT FORLAGT

Norbatt tildeles den østligste del av UNIFIL AO; et av de mest krevende områder både ift. 
sikkerhet og transport. Men kanskje et av de mest takknemlige ift. mennesker og miljø: Dette 
er et av de mest sammensatte deler av Sør-Libanon, med muslimer, kristne og drusere om 
hverandre – i betydelig grad av fordragelighet, og med en rekke pittoreske landsbyer i et 
vakkert område, med alt fra golde fjell til frodige daler. Norbatt holder til i praktisk talt de 

CHEBAA: Fjellandsbyen Chebaa, 
den såkalte smuglerlandsbyen helt 
øst i Norbatt AO, er et populært sted 
å tjenestegjøre.
Foto: Torbjørn Kjosvold/FMS

LITANI: Norbatt utgrupperte og etablerte seg i sitt AO 
i mars–april 1978; fra starten i all vesentlighet i telt – 
bl.a. ved Khardala bro  i Litanidalen. Litani-elva var  
i alle år UNIFILs og Norbatts blueline i nord .
Foto: NTB/Scanpix
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samme landsbyene gjennom alle tjue åra; først og fremst Ebel es Saqi, dernest Rashayia el 
Foukhar, hvor kpB har sitt HQ, Chebaa i øst, og El Ferdiss, Hebbariye, Kfar Hamam, Koukaba 
og Blat. Kfar Chouba må overgis til SLA i �979. Små landsbyer i en avsides krok av det nærmest 
ukjente Libanon blir så smått hjemmekjente stedsnavn for mange nordmenn.

Ebel es Saqi 

Ebel es Saqi blir Norbatts «hovedstad». Her etablerer bataljonen sitt hovedkvarter, her pusses 
ødelagte hus opp – og her flytter mange FN-soldater inn. For å bo og leve side om side med 
landsbybefolkningen, etter hvert som den – smått om senn – vender tilbake. Saqi blir hjertet 
i Norbatt, selv om det geografisk ikke ligger midt i Norbatt AO, og selv om HQ flyttes ut av 
landsbyen i �99�. Men bn-staben og stabskompaniet holder til midt i landsbyen i �3 år; godt 
over halvparten av tida i Sør-Libanon. Organisering og forlegning av bnstab og stabskp over 
et stort område av Saqi, er utmerket for å etablere de gode relasjoner til befolkningen som en 
fredsbevarende operasjon er så avhengig av. Men den gir ingen mulighet til et godt koordinert 
nærforsvar. Det var da også sikkerhetsaspektet – og i noen grad at flere kommer tilbake og vil 
ha igjen husene sine – som gjør at man etter hvert begynner å planlegge utflytting fra Saqi. 

Falkehøyden

Norbatt XXVII er den første som tar i bruk Falkehøyden som bataljonshovedkvarter. Flytting 
av Norbatt HQ har imidlertid vært diskusjonstema lenge før beslutningen tas. Allerede i �980 
presenteres plantegninger for en ny militærleir i Ebel es Saqi, kjent under kallenavnet Kfar 
Norbatt. Noen bygninger oppføres tidlig i den nedre del av byen, hvor alt tenkes samlet. Spise-
brakka ved Steinmyra, som står ferdig i februar/mars �980, legges der som del av denne 
tankegangen. Planen om å samle Norbatts elementer i Saqi i ett område kommer langt alle-
rede før flyttingen til Falkehøyden. Det tar lang tid, og blir aldri fullført. Men i �989–90 trek-
ker personellet i Saqi ut av de sivile husene, til leirområder på Steinmyra og Vannhøyden. 
Flyttingen er først og fremst begrunnet i sikkerhetshensyn, bl.a. for å øke mulighetene for å 
motsette seg eksempelvis forsøk på gisseltagning. 

Når Falkehøyden velges, er nærforsvaret et viktig kriterium, og her oppe – på 8�7 meters 
høyde – kan det skues vidt og bredt i 3�0 grader: langt oppover Bekaa-dalen, ned i Galilea – og 
med utsikt til de mektige Hermon-fjellene. Men i forhold til sivilbefolkningen er det et lengre 
skritt å ta enn de tre kilometerne avstanden tilsier. Den helt unike kontakten med sivilbe-
folkningen – den nærhet, og tidvise opplevelse av å finne seg i samme situasjon, beskutt av 
IDF og SLA – opphører langt på vei. Og fra trivelige Saqi er det noe annet å komme til det 
forblåste høydedraget, hvor naturomgivelser og tilbud, beskriver NTBs Libanon-veteran Ole 
Walberg, er «omtrent like eksotiske som på Tyin-krysset – etter at hotellet brant.»3� 

Det nye Norbatt HQ på Falkehøyden erklærtes operativ �7. august �99�, med offisiell flytting 
seks dager senere. Leiren omfatter en bygningsflate på ca. �800 kvadratmeter, fordelt på 40 
bygninger over et område på 350 mål. Her er operasjonsrom, samband, kontorer, kjøkken og 
forlegning. For stabskompaniet er det sykehusstue og forlegning for sanitetskompaniet samt 
leirmesterområde. Og, etter hvert, et svømmebasseng! Hele leiren er ikke ferdig når den offi-
sielle flyttingen skjer, så sanitet, kjøkken og verksted forblir i Saqi ennå noen tid. Allerede i 
kontingent XXV flytter mektroppen fra 4–2HQ til sin nye leir – Camp Eagle. «Jeg ser positivt 

n Lenge før utflytting fra Ebel es Saqi, 
flytter KpA ut av landsbyen, der det lå 

det første drøye året. Første uka i 
august 1979 etablerer kompaniet seg i 
sin egen, nybygde leir i Tell Quezi, hvor 

det skal bli liggende til 1998. Det 
samme gjelder pi-troppen, som julaften 
1979 fullfører flyttingen fra nedre Saqi 

til sin «festning» på Pi-høyden. n

u Mer om Ebel es Saqi; 
side xxx
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på at vi kom oss ut av Saqi,» forteller troppssjefen, løytnant Svend Svendsen; «både når det 
gjelder nærforsvar og utrykninger.»37 Navnet til den nye leiren kommer til etter auksjon i Nor-
batt XXIV; retten til å gi den navn selges for ��0 dollar. Ørneleiren blir det. På Falkehøyden.

Flyttingen til Falkehøyden anses som vellykket. Sikkerheten blir bedre ivaretatt, og ifølge 
offisielle oppsummeringer normaliseres forholdet til befolkningen i Saqi. Men det er atskillig 
diskusjon omkring fornuften – og nødvendigheten – av å flytte HQ; dog mest uoffisielt, innad 
i styrken. Ikke minst fordi det blir svært dyrt, og fordi den operative situasjonen nå, i mye 
mindre grad enn før, tilsier nødvendigheten av økt sikring enn den man har i Saqi. På den 
annen siden vet ingen hva framtiden kan bringe – aller minst her. De norske FN-soldatene 
har dessuten følt seg trygge i landsbyene, og de har følt samhørighet med den sivilbefolkning 
de er her for å beskytte. Nå legges hovedvekten på å beskytte seg selv. Personellets sikkerhet 
veier alltid tyngst, men det kan gå ut over noe av måten oppdraget løses på – nærheten til 
befolkningen, og den tillit og trygghet det i seg selv inngir. «Når nordmennene flytter ut, får 
vi problemer med den sørlibanesiske armeen og den israelskkontrollerte sikkerhetsstyrken,» 
uttaler Faics Haj, en framtredende saqiborger, til Aftenposten. Og husvære skal ikke være noe 
problem; «Om de ønsker det, stiller vi både hus og eiendommer til disposisjon,» tilbyr han – 
og får full støtte av en annen av Saqis betrodde moukthar. Yousuf Saade.38 

Skepsisen til flytting finnes på høyt nivå i Norbatt. Bataljonssjef da beslutningen blir tatt, 
oberst Odd Helge Olsen, er blant dem som misliker ideen, selv om han også ser operative 
fordeler ved plasseringen: «Mektroppen var allerede besluttet flyttet til Falkehøyden da jeg 
kom ned i mai �989,» forteller Olsen, med grunnlag i et nytt operativt konsept hvor en raskt 
skulle kunne sette inn denne, hvor som helst, når som helst. «Sånn sett var Falkehøyden et 
sentralt sted, med muligheter for innsetting i hele AO. I Saqi kunne en risikere å bli innelåst.» 

HQ: Fra kontingent XXVII var 
Falkehøyden 4–2 – Norbatts nye 
HQ.  Men flyttinga ut av Saqi var 
omstridt, både i bataljonen og i 
lokalbefolkningen – som ikke så 
med glede på forflyttingen.
Foto: FMS

4–2: Hovedkvarteret på Falkehøyden lå godt til på en 
høyde, med vidt utsyn og bedre sikkerhet enn i Saqi. 
Foto: Torgeir Haugaard/FMS.
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Hva Norbatt måtte mene om lokaliseringen er til sjuende og sist ikke det avgjørende – det er 
FC som gir anbefaling til New York – der beslutningen tas. «Wahlgren framholdt at sikker-
heten for personellet var for dårlig i Saqi; jeg mente den var god. Vi holdt til i et førtitalls hus, 
og bodde gjerne to og to. Vi var sikret av familier og naboer; jeg mente det var den beste løs-
ningen.» Men generalløytant Lars-Eric Wahlgren er bestemt. Sammen med Olsen står sven-
sken på Falkehøyden. «Her må det bli!» fastslår FC. Og på Falkehøyden blir det. Det er Wahl-
grens vilje – og New Yorks beslutning.39 

Selve flyttingen går i all hovedsak greit – og både nordmenn og libanesere avfinner seg 
med den nye situasjonen. Ett spesielt problem dukker imidlertid opp: vannforsyningen. Vann 
må kjøpes. Og hvem andre eier kilden enn gamle major Haddads slektninger! De ser mulig-
heten til rask og stor fortjeneste, og skrur opp prisen. Norbatt svarer med å leie inn boreutstyr 
– og skaffer ved egen ekspertise vann, fra en dybde på over �80 meter. Et annet problem er 
UNIFILs manglende vilje til å finansiere et lufteanlegg i opsen. Uten dette vil det bli uaksep-
table arbeidsforhold. Etter et besøk til Norbatt høsten �99�, gir forsvarsminister Johan Jørgen 
Holst sitt departement klart pålegg om å finne en løsning – og rapportere tilbake til ham i 
løpet av to uker, med understrekingen: «Jeg ønsker en løsning og ikke forklaringer på hvorfor 
alt ikke kan ordnes fordi det er FNs ansvar»!40 Kald luft blir det.

Samtidig stiller Holst det samme spørsmål mange andre har stilt; om beslutningen om å 
flytte var riktig. «Det er,» skriver statsråden bare uker etter at flyttingen fant sted, «all mulig 
grunn til å stille spørsmålstegn ved gyldigheten i dag av de vurderinger som lå bak beslutnin-
gen.» Holst ser de klare operative fortrinn, men peker – i likhet med bl.a. oberst Olsen – på at 
kontakten med sivilsamfunnet svekkes, hvilket i seg selv kan skape problemer.4� Også i flere 
andre landsbyer bor en del av personellet i private hus; andre steder i prefaber som på Falke-
høyden. KpA flyttet tidlig inn i sin prefab-leir på Tell Quezi; KpB fant seg et ideelt hus i 
Rashaya el Foukhar – og i Chebaa har nordmennene storslått utsikt fra sin «Villa» HQ.

NORBATT I FELT

Mesteparten av oppmerksomheten omkring den norske UNIFIL-deltakelsen er naturlig nok 
knyttet til Norbatt. Det er der flesteparten av personellet tjenestegjør, det er der flest hen-
delser finner sted; det er bataljonene som har det tøffeste oppdraget. Mye endres underveis, 
fra Norbatt I til Norbatt XLI – men mye ligger også fast: Oppdraget er i bunn og grunn det 
samme i alle tjue år, basert på FN-resolusjon 435. Måten det blir løst på endrer seg noe under-
veis – men ikke mye; svært mye av grunnlaget legges i den første kontingenten, både med 
hensyn til operasjonsmønster og organisering.

Utgruppering

Innenfor et FN-mandat som ikke lar seg oppfylle, og mangelfulle retningslinjer fra UNIFIL 
HQ i starten, må Norbatt utvikle sitt operasjonsmønster for best mulig å løse oppdraget – fra 
�982 sågar innenfor et område okkupert av Israel. UNIFIL må hele tida forholde seg til Israel 
som én part i konflikten – og til den libanesiske regjering. Mellom disse finnes en rekke grup-
peringer, hvorav noen er framtredende den første tida, men så forsvinner ut av Norbatt AO 
– mens andre dukker fram senere. En rekke grupper forsøkte å infiltrere Norbatt AO – og å 
forhindre slik infiltrasjon var en av hovedoppgavene for bataljonen.

Hvit jul i hett land Klimaet i Sør-
Libanon varierte fra det tørre og hete 
til det våte og kalde. Da var verken de 

libanesiske steinhusene eller de 
sponplatetynne prefabene 

 stort å skryte av.

Likesom det kunne være ulidelig varmt 
sommerstid, kunne det være styggelig 

surt om vinteren. Mest på grunn av 
fuktighet og vind, men til tider også 

grunnet snø! Jula 1991 var eksempel-
vis en hvit jul i Norbatt: Da falt det én 
meter snø i julehelga – den første jul i 
nytt HQ på Falkehøyden. Da kom også 

de to beltevognene (BV 202), som av 
en aller annen grunn var tatt med, 

til sin rett: Takket være disse, og en 
utrolig innsats fra Swedlog, fikk alle 

norske posisjoner forsyninger,  
slik at tjenesten fungerte. 
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Hva er Norbatts hovedoppgave de tjue årene? UNIFILs første store oppgave er å sikre at 
israelske styrker trakk seg tilbake våren �978. Dernest består oppgaven framfor alt i å over-
våke tildelt område, med etablering av faste observasjons- og sjekkposter (OPer og CPer) 
samt systematisk patruljering – for å hindre at FN-området infiltreres av såkalte væpnede 
elementer (Armed Elements, AE), enten de kommer fra den ene eller den andre gruppering. 
Norbatt får også raskt egen utrykningsstyrke, som et viktig instrument i utførelse av oppdraget. 
Dette er hovedtyngden av den operative tjenesten – og den endrer seg lite fra �978 til �998.

Teiggrenser og posisjoner

Når Norbatt I ankommer Libanon er konflikten mellom SLA og PLO i full gang, og batal-
jonen må raskt utvikle et operasjonsmønster for å møte den kritiske situasjonen – under press 
og uten mye tid til rekognosering eller utprøving. Til tross for avstanden mellom forventning 
og realitet, er Norbatts møte med virkelighetens Libanon vellykket. Det forhindret likevel 
ikke at man de første kontingentene må foreta betydelige justeringer og tilpasninger til en 
skiftende situasjon i området. Teiggrensene blir også justert.

Også for UNIFIL som styrke er starten turbulent, bl.a. fordi kontingenter kommer og 
reiser med korte og uventede mellomrom. Noen av disse endringene berører også Norbatt. 

GHANCOY: Norbatt ble i perioder avslastet i sitt AO 
av Nepbatt, og i perioder ble bataljonen forsterket av 
hhv. et kompani fra Ghana og senere et fra Estland. 
Kompanisjef, major Magne Mikalsen, med ghane-
siske kolleger i kontingent IV.
Foto: PIO Norbatt



Kontroll under okkupasjon

Med Israels invasjon i juni 1982, endres situasjonen for Norbatt vesentlig – også i 

utførelse av oppdraget. Israel er nå å betrakte som okkupasjonsmakt i Sør

Libanon, med de rettigheter og plikter dette gir i henhold til Genèvekonvensjonen. 

En av disse er fri ferdsel for israelsk personell innen det okkuperte området – som i Norbatts 
tilfelle omfatter hele bataljonens AO. Norbatt kan derfor ikke hindre personell fra IDF – eller 
i følge med IDF – i å ta seg gjennom AO. IDF, samt SLA og GSS (den israelske sikkerhets-
tjenesten General Security Service, også kjent som Shin Bet eller Shabak), har fri ferdsel i Nor-
batt på de to gjennomfartsveiene samt en forbindelsesvei, og kan uhindret nytte både militære 
og sivile kjøretøy. Det siste er ikke uvanlig for SLA – og er det normale for GSS, som gjerne tar 
seg fram i gamle mercedeser, og følgelig ikke stikker seg mye ut i trafikken! 

Forøvrig er bevegelsesfriheten til alle tre grupperinger begrenset, og dersom de tar seg fram på 
andre veier i Norbatt AO, får de rutinemessig følgepatrulje: Personell fra Norbatt følger og 
overvåker dem da over alt – også, og ikke minst, dersom de går inn i sivile hus. SLA har ikke 
fri ferdsel utenom de tre nevnte veiene unntatt når de er i følge med og under kontroll av  
ansvarlige offiserer fra IDF. Verken IDF eller SLA har anledning til å komme inn i Ebel es Saqi 
med militære kjøretøy. I de tilfeller hvor IDF og SLA forsøker å etablere egne posisjoner i  
Norbatt AO, iverksetter bataljonen operasjoner for å hindre dette. 

Mens IDF har visse rettigheter i kraft av å være okkupasjonsmakt, gjelder ikke det andre grup-
peringer, og såkalte Armed Elements fra slike grupper blir kategorisk avvist fra UNIFIL AO. 
De palestinske gruppene som var igjen i Norbatt AO etter den israelske tilbaketrekkingen i 
�978, fikk da anledning til å forbli der, men under konstant overvåking og underlagt strenge 
restriksjoner. Etter invasjonen i �982 er det ingen slike posisjoner igjen i området.

25�
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Når den ghanesiske bataljonen (Ghanbatt) kommer i �979, blir den plassert mellom Irishbatt 
og Nibatt. Året etter grupperer Ghanbatt et kompani i området Blat – når nepaleserne (Nep-
batt) trekker seg ut av FN-styrken. I motsetning til nepaleserne, er ghaneserne under operativ 
kontroll av nordmennene, og samvirker nært og godt med Norbatt V i den korte tiden de er 
der. For allerede i �98� er Nepbatt tilbake i Blat, men trekkes ut igjen året etter – og Norbatt 
tar over de nepalske posisjonene. Norbatt etablerer også nye posisjoner langs Litani-dalen: 
4–�5, 4–��, 4–�7 og 4–�8. 

Operativt konsept

CPer og OPer er en fast struktur for kontroll, observasjon og rapportering, men antall installa-
sjoner varierer. I gjennomsnitt har Norbatt ca. et dusin CPer og halvannet dusin OPer spredd 
over hele sitt AO; bemannet døgnet rundt. De daglige patruljene er en annen del av den 
løpende operative virksomheten – og en særdeles viktig del. Normalt gås 25–30 patruljer hver 
kveld og natt; noen i landbyene, de fleste ute i terrenget. Dette innebærer at rundt �50 norske 
soldater hver natt er ute på oppdrag, over hele AO. Det tilsvarer 40–45 prosent av geværkompa-
nienes styrke fullt oppsatt. Med andre ord en svært høy aktivitet og en stor belastning på 
personellet – men med meget gode resultater!

En av de politiske så vel som operative utfordringene er at mens situasjonen på bakken 
endrer seg, så ligger det opprinnelige mandatet fra �978 fast. Det er også vagt utformet i 
forhold til den praktiske gjennomføringen. Dette medfører at Norbatt må fortolke oppdraget. 

COY B: KpB hadde i hele perioden 
sitt HQ i et stort, gammelt hus i 
Rashaya el Foukhar, som ble 
overtatt av Indbatt i 1998. 
Foto: PIO Norbatt

COY A: KpA hadde sitt HQ på Tell Queizi, hvor det 
fra 1978 ble bygd opp en egen leir – etter at kompani-
et først var forlagt i Ebel es Saqi. 
Foto: PIO Norbatt
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Ifølge batajonssjef Nils G. Fosland er det, utpå �980-tallet, utlagt som følger:42 
– hindre partene i å etablere seg i det norske området
– holde partene i konflikten fra hverandre innenfor Norbatt AO
– sørge for ro og orden, samt sikkerheten for sivilbefolkningen i området
– utføre humanitært arbeid basert på tildelte og rådende ressurser 

CP-tjeneste

Sjekkpostene (Check Points, CP) utgjør en vesentlig del av nettverket for vakthold, overvåking 
og rapportering i hele UNIFIL AO. Oppgavene til CPene er å kontrollere samtlige sivile 
kjøretøy, som et ledd i arbeidet med å forhindre at våpen og eksplosiver tas inn i AO. Samtidig 
kontrollerer de at alt personell som passerer inn i FN-sonen har gyldig ID-kort. CPene kon-
trollerer alle veier inn i UNIFIL AO, og dermed all veigående trafikk. Omfanget av kontrol-
lene kan derfor være svært omfattende. Bare i Norbatt er det ikke uvanlig at CPene i løpet av 
ei uke registrerer 20–30.000 kjøretøypasseringer! Følgelig er det først og fremst ved CPene at 
kontakten med landets innbyggere finner sted: sivile og så vel som medlemmer av ulike grup-
peringer – noen ganger bevæpnet. For sivilbefolkningen innebærer den døgnkontinuerlige 
overvåking av veinett og kontroll av kjøretøyer et bidrag til allminnelig sikkerhet i området. 
Samtidig er det selvsagt en belastning å måtte stanse, vise ID-kort og få bilen undersøkt nær 

KONTROLL: Personell og kjøretøy 
ble kontrollert i CPene – mest for 
våpen, ofte skjult i eller under biler.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen

CP: Sjekkpostene var den mest synlige del av den 
daglige tjeneste i UNIFIL. Alle biler – og andre 
framkomstmidler – ble stanset. Det kunne til tider 
være spent på CPene; andre ganger ganske så fredelig.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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sagt hver gang man passerer; uke etter uke, måned etter måned, år etter år… Men det er også 
en betydelig belastning for soldatene på vakt. Mange av de styggeste episodene finner sted 
nettopp på sjekkpostene – selv om de ikke hører til de mest omtalte. Konfrontasjonene på 
CPene er mange, og stiller FN-soldatenes diplomatiske evner – og autoritet – på harde prøver. 
Særlig når det kommer våpen fram i dagen. De plikter soldatene å beslaglegge – noe som 
fører til en rekke kritiske situasjoner. Det er flere FN-soldater som får våpen rettet mot seg,  
til dels fra kloss hold. Disse alvorlige konfrontasjonene er nok en av hovedårsakene til de 
mentale problemer mange har slitt med i ettertid. Personellet på CPene blir også bevisst provo-
sert og testet, særlig av SLA – som ikke unnslår seg for direkte beskytning av Norbatts CPer. 
Sikkerheten knyttet til CP-tjenesten er følgelig svært viktig. Soldatene på CPene opptrer i 
henhold til fastlagte prosedyrer, som også blir godt kjent av libaneserne. FN-soldatene skal 
opptre med korrekt fasthet, og i et innøvd samarbeid seg imellom. 

Bemanning og sikring på CPene varierer. Langs hovedveiene er det normalt to kontrollører 
og i hvert fall én sikrer. Dette justeres av kompanisjefen i forhold til trafikk og trussel. Sikreren 
oppholder seg i et CP-hus av mur, med dekningsrom og med gjerde og piggtråd rundt – og er 
bevæpnet med mitraljøse og personlig våpen, samt eventuelt gassgevær. I tillegg kan kontrol-
lørene beskytte seg bak betongelementer i nærheten av kontrollområdet. For mer perifere CPer 
er bemanningen normalt en kontrollør og en sikrer; og justert i forhold til trussel og trafikk.

n Bruk av ild skjedde i henhold til 
UNIFILs SOP. For håndvåpen besto 
prosedyren vanligvis av ett var-
selskudd, deretter rettet ild. For 
rekylfri kanon ble ett varselskudd, 
deretter en røykgranat avfyrt, deretter 
rettet ild. n

OP: Observasjonspostene var sentrale for UNIFILs 
hovedoppgave; døgnet rundt å observere og rappor-
tere hva som skjedde i ansvarsområdet. OP 4–14 var 
UNIFILs høyest beliggende, på 1486 moh.
Foto: Torbjørn Kjosvold/FMS
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OP-tjeneste

Observasjonspostene (Observations Posts, OP) utgjør den andre delen av UNIFILs faste nett 
av installasjoner i felten. OPene bemanner tårn med 3�0 graders utsyn til det område de skal 
føre oppsyn med – plassert på høydedrag med videst mulig utsikt. UNIFILs høyest beliggen-
de OP, 4–�4, ligger i Norbatt: �48� meter over havet. Fra OPene observerer FN-soldatene 
aktiviteten i AO, og melder bevegelser og utgrupperinger, samt rapporterer ildgiving og 
detonasjoner. 

Flere av OPene som etableres i de første to kontingentene er operative ennå når Norbatt 
trekker seg ut, mens nye kommer til underveis – og noen legges ned. Den største endringen i 
UNIFILs nettverk av OPer finner sted etter de alvorlige konfrontasjonene i vestre AO i �98�, 
når Frenchbatt angripes av Amal-geriljaen, samtidig som Hezballah begynner å gjøre seg 
gjeldende i hele UNIFILs område. Som en følge av dette, blir de aller fleste små og isolerte 
posisjoner nedlagt – blant dem Norbatts i Litanidalen: 4–�� og 4–�7 forsvinner, og etter hvert 
overtar Finbatt 4–�5. Frykten er at disse tomannsposisjonene, som ligger langt fra nærmeste 
egne styrker, lett kunne angripes og tas. Det er også alminnelige banditter uten politisk til-
hørighet i området, som ikke unnslår seg for å kidnappe FN-personell og stjele biler og annet 
utstyr. 

Patruljetjeneste

CPene og OPene er statiske installasjoner med spesielle oppgaver, et felles konsept for hele 
UNIFIL. De er høyst synlige og funksjonene er godt kjent – med de begrensninger dette gir; 
eller omvendt: de muligheter det gir aktørene til å ta sine forholdsregler. Patruljetjenesten er 
av en helt annen karakter. Patruljene går ute i lendet, ofte om natta – oftest i kjente ruter, men 
til vekslende tider. Patruljene bruker nattkikkert og hunder for å påvise og pågripe infiltratør-
er, som så avvæpnes og føres til avhør. Norbatts patruljer er effektive. Bortsett fra finnene, er 
det bare nordmennene som har hunder – og hunden som del av patruljen gjør denne tjenesten 
særlig effektiv, sikker og troverdig. Norbatts hundepatruljer er normalt organisert med 
patruljefører, hundefører med hund, sambandsmann, sanitetsmann og baksikrer. Denne 
gjengen – fem mann og én hund – er effektivt utrustet, og den har klare prosedyrer for 
opptreden i forskjellige situasjoner: tegn og signaler erstatter kommandorop, lyd- og lysdisi-
plin er drillet. Prosedyren for varsling, støtte fra bataljonen, osv. er vel innøvd – og den virker. 
Patruljerutene er lagt innom lytteposter eller punkter der man med ører og øyne (med natt-
kikkert) kan oppdage og avsløre illegale inntrengere. Her er også hunden til stor nytte: både 
ved å klarere punktet før patruljen inntar stillingen, og ved sanser som langt overgår sol-
datenes, kan de varsle om aktivitet i området. Patruljetjenesten er svært krevende, men utrolig 
effektiv på den profesjonelle måten den er lagt opp – og gjennomføres – på.

Også patruljetjenesten innebærer betydelig belastning for personellet. Den medfører 
risiko både gjennom den evinnelige minefaren, og ved at infiltratører de kommer over kan 
engasjere dem i kamp. Mange av de som blir oppdaget overgir seg uten ildgiving – bl.a. takket 
være de fryktede hundene, men atskillige skuddvekslinger finner også sted. Det er heller ikke 
bare infiltratører fra arabiske motstandsgrupper ute i natten. Som okkupasjonsmakt påbero-
per også Israel seg rett til å patruljere området, og IDF ser et behov for å drive patruljering – 
for å oppspore «terrorister». Norske soldater på patrulje beskytes også av IDF. Sommeren 

u Nærmere omtale av sammenstøt 
med IDF; side xxx
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�987 blir to nordmenn såret når IDF skyter med granater fra sine Merkava stridsvogner mot 
patruljen deres på Falkehøyden. I desember �993 går det riktig ille: Gorm Bjørnar Hagen blir 
drept – av en stridsvogngranat fra IDF – når han er ute på nattpatrulje. Det er ikke siste gang 
IDF beskyter Norbatt. 

Når FN-soldatene pågriper infiltratører, er den normale prosedyren at de avvæpnes, tas 
inn til avhør – og sendes ut av AO ved blueline. Beslaglagte personlige våpen blir normalt også 
levert tilbake ved utvisningen. Det er en praksis IDF aldri forsoner seg med! Norbatt be-
holder imidlertid annet beslaglagt utstyr; avdelingsvåpen, ammunisjon, sprengstoff, vei-
bomber, o.a. Hensikten med dette er at AE må ta seg tilbake til eget område før de kan gjen-
nomføre nye aksjoner. Avhørene foretas av MP, med hjelp av tolk; de første årene lokale tolker, 
etter hvert også med egne. Under avhørene er det om å gjøre å få mest mulig informasjon om 
oppdraget, om utgangspunkt for marsjen og marsjruten, samt informasjon om avdelinger og 
sjefer, etc. Norbatt har ansvar for den enkelte infiltratørs sikkerhet mens de er i bataljonens 
forvaring, og skal derfor med alle midler hindre IDF, SLA og GSS fra å overta dem. For dem 
er disse infiltratørene terrorister – som de selv ønsker å slo kloa i. For å hindre at så skjer, er 
det ikke uvanlig at Norbatt iverksetter dekkoperasjoner samtidig med pågripelse, avhør og 
frigiving av pågrepne AE. Norbatt kan pågripe personer for avhør, men aldri ta fanger – 
verken fra den ene eller annen part.

AMBUSH: Nattpatruljen kunne 
ligge i bakhold – ambush – i påvente 
av at armed elements skal forsøke å 
ta seg inn i AO, for så å pågripe 
dem.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen

PATRULJE: Norbatt og Finbatt var bataljonene som 
mest systematisk gikk patruljer; både bypatruljer og 
patruljer i lendet – til alle døgnets tider, og i all slags 
vær. Patruljene var viktige for å hindre infiltrasjon .
Foto: Arne Flaaten/FMS
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Norbatt har i alle år regulær kontakt med partene i sitt ansvarsområde. Etter invasjonen i 
�982 blir palestinske og libanesiske grupper imidlertid liggende langt utenfor AO, og batal-
jonen kan ikke lenger ha regelmessig kontakt med dem. Kontakten er derfor i praksis avg-
renset til de infiltratører som blir tatt og innbrakt. Derfor, forklarer bataljonssjef i XIX og XX, 
oberst Nils G. Fosland, er det taktisk viktig å gi dem rettferdig og god behandling – og beskyt-
telse. Derved kan bataljonen påvirke AEs holdning til FN-styrken. Denne tilnærmingen syn-
tes å virke, mener Fosland: «Alle de infiltratører som er tatt av Norbatt XIX sier at dersom de 
blir tatt av Norbatt, skal de legge ned våpnene straks, og overgi seg uten kamp. Dersom de blir 
tatt av IDF eller DFF skal de kjempe til siste skudd og deretter sprenge seg selv.»43 Forholdet 
til AE er derfor også i høyeste grad et spørsmål om norske soldaters sikkerhet.

Hundetjeneste

Hunder spiller en sentral rolle i Norbatt, og hundetroppen er med fra første til siste kontin-
gent. Når beredskapsbataljonen innkalles i �978, er den imidlertid ikke oppsatt med hunder. 
Påskedagene blir derfor hektiske for Forsvarets hundeskole (FHSK), under ledelse av kaptein 
Randulf Gimre. Skolen har vakt- og patruljehunder, men hundeførere til de 8–�0 ekvipasjene 
det er bedt om, er det ikke like lett å finne. Men etter ti dager med intens trening er åtte hun-
der og ti førere klare til innsats. 

Patruljehunden spiller hovedrollen blant hundene i UNIFIL. De første åtte som sendes 
sammen med kontingent I er alle patruljehunder. Disse er nøkkelen til Norbatts patruljekon-
sept, som er døgnbasert og helt unikt i UNIFIL. Effektivitet og sikkerhet er nøkkelord for 
denne delen av tjenesten – som har høstet mye beundring og lovord i UNIFIL så vel som fra 
besøkende.

Minesøkerhunden blir snart etterspurt når nordmennene kommer til Libanon og opplever 
hvilket minefelt – i dobbelt forstand – de har havnet i. Slike hunder har man ikke i starten; 
heller ikke har man dressurkapasitet. Men FHSK får oppdraget med å utdanne et antall ekvi-
pasjer. Rune Fjellanger er grenader ved FHSK og får med støtte av Politiet og Försvarets 
Hundskola i Sverige ansvaret for opplæringen. Den starter med fem hunder som etter hvert 
blir redusert til to – som sammen med tre førere sendes de til Norbatt høsten �978. Den ene 
av hundene blir syk, og må snart tas ut av tjeneste. Den andre fungerer meget bra – inntil den 
ved et uhell under trening kommer til å spise en klump TNT! Det tåler den ikke, og i mai �979 
må også den tas ut. Det er begynnelsen og slutten på minehunder i Norbatt. Når nye ikke blir 
trent til tjeneste i Libanon, skyldtes det for det første at akuttbehovet er over etter det første 
året: Stier, veier og plasser er ryddet og farlige områder merket. Dernest har man problemer 
med kontinuiteten til ekvipasjene. Det er uheldig å skifte hundefører hvert halvår ettersom 
samspillet mellom hund og fører krever tid før det fungerer. Etter at Sverige i �98� setter inn 
sin log-bataljon, inngås et nært samarbeid mellom svenskene og den norske hundetroppen. 
Det svenske ingeniørkompaniet, forlagt i Jwayya, har minehunder. Svenske hunder og hunde-
førere trener i Norbatt – og norske ingeniører får hjelp til minerydding. 

Eksplosivhunder tilføres hundetroppen senere, og de såkalte bombehundene – som i prin-
sippet opererer på samme måte som minehundene, ved at det er sprengstoffet de reagerer på 
– imponerer stort når de er på jakt etter sprengstoff. Men det er visse forhold man har lært mer 
om etter �978. Ved søk etter miner eller eksplosiver som nylig er plassert, avgir jordsmonnet 

n  Hunder i FN-tjeneste er ikke nytt. 
Forsvarets hundeskole (FHSK) har 

erfaringer både fra Gaza og Kongo. Det 
er også knyttet en hundegruppe til den 

norske FN-beredskapsstyrken. 
Paradoksalt nok er denne innkalt til 
bataljonens planlagte repetisjons-

øvelse, 7. juni 1978! n 
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eller andre omgivelser så mye menneskelukt de første to–tre uker, at selve sprengstofflokali-
seringen blir vanskelig. Avhengig av vær og temperatur kan det ta tre til seks måneder før 
dette er borte og presisjonen på hundens lokaliseringsevne er på topp. «Hadde jeg visst i �978 
det jeg vet i dag, hadde jeg aldri våget å bruke hundene uten å vite mer om tiden minene eller 
sprengstoffet hadde ligget der,» medgir Rune Fjellanger i ettertid.44 

Narkotikahunder er ikke aktuelt ved innsettingen i �978. Etter hvert viser det seg imidler-
tid at narkotika både blir brukt og smuglet i Norbatts område. Sjef Norbatt IV, oberst Ole 
Rønning, anmoder derfor FO om at narkohund overføres bataljonen snarest.45 Så skjer, og 
narkotikahunder er deretter i UNIFIL-tjeneste – og betjener alle avdelinger.

Utrykningsstyrken

Organisering og utrustning av mektroppen endrer seg noe i løpet av de tjue åra Norbatt står 
i Libanon. Mesteparten av tida er troppen knyttet til KpA. Hovedutrustningen er åtte M–��3 
pansrede personellkjøretøy (PPK). Troppen har alltid to vogner med mannskap på beredskap, 
med fem minutters marsjberedskap på dagen og �5 på natta. De to er bataljonens utryknings-
styrke, som kan utløses av bn-sjef eller sjef KpA. I tillegg er en M–��3 utplassert i Chebaa og 
en normalt også i KpBs teig; begge er utrykningsstyrker i respektive teiger. PPKene er helt av-
gjørende for Norbatts evne til å løse oppdrag. De pansrede personellkjøretøyene er bataljonens 

DOG: Hunden var en svært viktig del av Norbatts 
operative konsept. Den var med fra starten, og ble 
brukt ikke minst på patrulje; Nico med hundefører 
Stian Klepp, patruljefører Tom Ovnerud og sam-
bandsmann Magne Størseth, mai 1990.
Foto: Torbjørn Kjosvold/FMS
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«knyttneve». Utrykningsstyrken som er oppsatt med disse utgjør også en viktig del av Nor-
batts operative konsept. Norbatt I må innledningsvis klare seg uten, men i løpet av kontin-
genten ble PPKene overført fra Norge. Ikke bare øker dette bidraget bataljonens effektivitet, 
men også personellets sikkerhet i krisesituasjoner – og særlig under skuddveksling. 

Som en forsterking til M–��3, og for å erstatte de etter hvert nedslitte kjøretøyene, får 
Norbatt i desember �98� tilført tre hjulgående PPKer; den franskproduserte VAB–VTT.  Disse 
skal primært brukes til eskortetjeneste i Enklaven. Situasjonen blir dermed bedre, men ikke 
for lang tid. Slitasjen på kjøretøyene er enorm, med mye kjøring på elendige veier. Enda større 
er den på PPKene, som også skal bevege seg i terrenget. De får da også lange reparasjons-
avbrekk. Et bilde på dette, gir en statusrapport fra Norbatt til A/COS Ops, vinteren �990:  
Av åtte M–��3 er fem «off road» – én sågar til reparasjon i Norge; av tre VABer er én «off road». 
Altså er bare fire av i alt elleve PPKer på veien.4� 

SISU er et begrep i FN-sammenheng. Den SISU-produserte PPK er velkjent i UNIFIL 
fordi finnene bruker den, og den er hovedutrustningen i FMR. Denne sekshjuls doningen 
med plass til ti personer blir da også Norbatts redning – når åtte slike tilføres i �99�–92, med 
fire hvert år. Dette skjer etter at forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen først godkjenner an-
skaffelse av fire SISUer, til en kostnad av �� millioner kroner i august �990 – etter sterke an-
modninger fra så vel Norbatt som UNIFIL og selveste visegeneralsekretær i FN, Marrack 

PPK: Utrykningsøvelse med SISU pansret personell-
kjøretøy, juni 1995. Norbatt hadde i 1978 med seg  
M–113 PPKer, og fikk senere franske VAB, dernest 
finske SISU – som også FMR ble satt opp med.
Foto: Torbjørn Kjosvold/FMS
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Goulding. I juli �990 framholder han overfor Norges FN-ambassadør Martin Huslid og mili-
tær rådgiver ved FN-delegasjonen, oberst Sigurd Friis, at alle Norbatts M–��3 snarest må 
skiftes ut. Da er Norge allerede i gang med å vurdere innkjøp av SISU.47 Det norske forsvaret 
høster dermed sine første operative erfaringer med SISU i Sør-Libanon. I �994 får Telemark 
bataljon det samme kjøretøyet.

Den operative virksomheten bidrar til sivilbefolkningens sikkerhet; Norbatt har ansvar 
for sikkerheten til de sivile i sitt område. Det viktigste bidraget i så måte er Norbatts til-
stedeværelse i AO, og at bataljonen holder oppsyn med og kontroller aktiviteten der. Viktig 
for de siviles sikkerhet – og trygghet – er også at personell fra bataljonen fysisk følger alle 
«search»-operasjoner IDF gjennomfører i AO. FN-soldatene følger israelerne også inn i hus 
okkupasjonsmakten tar seg inn i. De kan rett nok ikke gripe direkte inn og forhindre slike 
operasjoner, men de observerer, noterer – og rapporterer. De er verdenssamfunnets øyne og 
ører.

Andre oppdrag

Norbatt har ansvar for sin tildelte del av UNIFIL AO – og det er der oppdraget skal løses. Men 
fra tid til annen må bataljonen bistå i andre deler av AO, inklusive Beirut. Allerede i 
førstekontingenten avdeler Norbatt et vaktlag til HQ i Naqoura – hvor den norske styrken 
uheldigvis får sin første omkomne, i en skyteulykke. I andrekontingenten, desember �978,  
får et par Norbatt-soldater et meget spesielt – og ganske så spennende – spesialoppdrag:  
De sendes til Beirut på haglevakt – som livvakter for Hans-Wilhelm Longva, som så vidt har 
unnsluppet et kidnappingsforsøk. Her fotfølger de den norske ambassaderåden, og erfarer at 
ikke bare er trafikken tøff – en dag bilene tas inn til verksted, oppdages et kulehull like bak 
bakdøra!48 I juli �979 er oppdraget over, og libanesisk sikkerhetspoliti tar over etter FN- 
soldatene, som strengt tatt har løst et nasjonalt oppdrag. 

Etter angrepene på den franske bataljonen i august �98�, må franskmennene evakueres til 
Naqoura, og en vaktstyrke fra Norbatt sendes til logbasen i Tyr for å overta etter dem. 

NORBATT ORGANISERING

Utgangspunktet for Norbatt er infanteribataljonen som inngår i FN-beredskapsstyrken. Den 
blir noe modifisert etter at infanteriinspektøren har analysert oppsettingen med tanke på 
innsetting i Namibia – som er holdt for å være det mest sannsynlige operasjonsområdet. Nor-
batt I blir organisert med en bataljonsstab, tre geværkompanier og ett stabskompani. Res-
surstilgang og oppgaver fører til at det tredje geværkompaniet forsvinner allerede fra kontin-
gent II, men dukker opp igjen i Norbatt IV, som ledes av oberst Ole Rønning. I Rønnings 
andre bataljon, Norbatt V i �980, blir en ghanesisk styrke avgitt til Norbatt under operativ 
kontroll. Disse, «The black Norwegians», utgjør to geværkompanier samt et forsyningselement 
– til sammen ca. 300 mann. Styrken er gruppert, og har sitt oppdrag, i Blat-området. Samar-
beidet med nordmennene er positivt, og går stort sett bra, selv om forskjellen er stor og utfor-
dringene mange. Bl.a. er ghaneserne, ifølge oberst Rønning, usedvanlig mørkredde – og 
dermed ikke de best egnede til å gå nattpatrulje, hudfargen til tross!49 

Norbatt XXXVIII skal også bli multinasjonal, idet bataljonen får et kompani fra Estland 
underlagt seg. Estcoy tar plassen til KpB, og etablerer seg med HQ i Rashayia el Foukhar. 

u  Mer om kidnappingsforsøket;, 
 side xxx
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NORBATT UT

Norbatt kom først og drar sist av de norske avdelingene. Gjennom �990-tallet er det stadig 
usikkerhet rundt den politiske vilje til fortsatt deltakelse i UNIFIL. Det ender med at Nor-
maintcoy trekkes ut i �99�; deretter reduseres Norbatt noe – før bataljonen avvikler. 

Den �8. juni �998 fatter Regjeringen sin beslutning: Norbatt skal trekkes ut. Den 29.  
oktober kommer ordren fra Hærstaben: Pakk sammen og kom hjem. «Ordre for terminering 
og redeployering av det norske styrkebidraget til UNIFIL» gir angjeldende parter følgende 
oppdrag:
•  Planlegg og gjennomfør terminering/redeployering av det norske  

styrkebidraget til UNIFIL.
•  Utarbeid fullstendig budsjett for termineringen/redeployeringen og avgi  

regnskapsrapport.
• Etabler administrative kontrollrutiner for forsvarlig terminering av bidraget.
•  Gjennomfør Out-Survey for Contingent Owned Equipment (COE) og  

United Nations Owned Equipment (UNOE) I samsvar med gitte retningslinjer  
og bestemmelser fra UNIFIL.

•  Gi detaljerte oppdrag til Termination Task Force (TTF) som ble etablert etter  
oppdrag fra FO/O.

• Utarbeid en plan for markering av termineringen i UNIFIL og i Norge.

Stabskompaniet

Kompanistab

Stabstropp

Vakt-/hundetropp

Sambandstropp

Sanitetstropp

Pionertropp

Forpleiningstropp

Trentropp

Kompani A

Norbatt

Bataljonsstab

Kompanistab

Tropp 1

Tropp 2

Tropp 3 / mektropp

* I to perioder var Norbatt oppsatt med et tredje geværkompani

Kompani B

Kompanistab

Tropp 1

Tropp 2

Tropp 3

Kompani C*

Kompanistab

Tropp 1

Tropp 2

Tropp 3

Norbatt, organisering
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Avvikling

Allerede er Distriktskommando Østlandet (DKØ) gitt i oppgave å etablere en Uttreknings-
kommando, en såkalt Termination Task Force (TTF), for å planlegge avviklingen. Fra Hær-
staben gis den føring, at Forsvaret etter de tjue årene i UNIFIL skal foreta en terminering av 
styrken som ikke står tilbake for tidligere utvist norsk soliditet.50 

Det er lenge uklart hvem som skal ta Norbatts plass i UNIFILs østre AO. Ikke alle – og 
slett ikke bare nordmenn – ser for seg hvem som kan fylle tomrommet. «Det vil ta 30 år å 
bygge opp igjen det nordmennene har gjort,» uttaler UNIFILs talsmann (PIO) siden �979 (og 
til 2003), tyrkeren Timor Göksel. Heller ikke han skjønner hvilket land som skal kunne er-
statte Norge.5� Det er snakk om Italia, Spania og Frankrike, før Ukraina og Litauen i juni �998 
blir enige om i fellesskap å sende fem hundre soldater. Men det blir verken sør- eller øst-
europeere, derimot nabolandet til en annen asiatisk stat som har operert i området: Nepals 
mektige nabo India – som norske soldater har stiftet bekjentskap med før: i UNEF, Gaza. Og 
norske observatører har sågar tjenestegjort i India – i UNMOGIP. Det blir en bataljon fra det 
4. indiske gurkharegiment, et av landets mest anerkjente, som skal erstatte Norbatt. Den in-
diske brigader Yajanat Qayrime besøker den norske bataljonen i oktober, for å forberede over-
takelsen. Indbatt møter så med sitt framparti 5. november, for deretter å komme med sin 
styrke i tre puljer, fra 2�. til 23. november. Da Norbatt kom til Libanon i april �978 var det 
delvis overlapping, og tett samkvem med, det svenske kompaniet – og med IDF. Nå er det 
nordmennene som skal sette et nytt lands soldater inn i situasjonen. Norbatts avslutning blir 
preget av at to nasjoner med svært forskjellig kultur – også militært – nå opererer sammen. 
Bortsett fra noe språkvansker går det stort sett uten problemer. 

Norbatt avvikler i fire puljer i henhold til følgende plan:
�8/��: �50 pax til Norge
22/��: �50 pax til Norge
24/��: �00 pax til Makedonia
29/��: �50 pax til Norge

Noe av personellet, som står i posisjon for rekap, overføres til tjeneste i UNPREDEP, 
Makedonia, i forbindelse med styrkeoppbyggingen der. Resterende personell reiser hjem i 
perioden fram til 20. desember på sivile fly – etter at den enkelte har løst sin oppgave i forbin-
delse med selve avviklingen. Noen få norske offiserer blir imidlertid igjen ennå en tid. Det er 
personell som bekler nøkkelstillinger India ennå ikke er klar for å fylle, og som det er enighet 
mellom UNIFIL, Indbatt og Norcontico om at nordmenn bekler – til 3�. mai �999.

Avskjed

Lørdag 28. november �998 er det slutt. Under en parade på Falkehøyden overføres den opera-
tive kommando over det norske styrkebidraget til UNIFIL formelt gjennom Transfer of 
Authority fra Force Commander, via Forsvarssjefen til Øverstkommanderende for Sør-Norge. 

Det er – naturlig nok – en beveget dag. Og en stilig dag. Det siste bidrar i høyeste grad 
inderne til, med sitt sekkepipeorkester. Det første bidrar befolkningen i Ebel es Saqi sterkt til, 
når de ved midnattstid tar et siste farvel med nordmennene – med fyrverkeri og signallys. 

n Norbatts nasjonale materiell er med 
få unntak så nedslitt, at det ikke tas 
hjem til Norge. Uttrekningskomman-
doen gis derfor i fullmakt å vurdere hva 
som skal gjøres med det. Mye overdras 
Indbatt. Også i HQ pakkes det sammen 
– og i FMR. I Naqoura pakkes Norway 
House ned; dvs. det som er verdt å ta 
med hjem; huset overdras inderne. 
Blant dem som pakker ned den norske 
UNIFIL-deltakelsen, er også en av dem 
som var med og startet den – tjue år 
tidligere: Oberstløytnant Jan Egil Alver 
var med både i den første og siste 
kontingenten. n



2�8

«Det var som begravelse og bryllup på samme tid. Hundrevis av mennesker var samlet på 
torget i Ebel es Saqi, FN-soldater og libanesere. Det ble danset, sunget – og sørget,» beretter 
Jan-Erik Smilden i Dagbladet, som selv har fulgt FN-styrken gjennom samfulle tjue år.52NTBs 
Ole Walberg, med like lang fartstid i Sør-Libanon, rapporterer at «libanesiske kvinner gråt da 
de norske FN-soldatene reiste fra Ebel es Saqi, Rashaya el Foukhar, Blat og de andre lands-
byene i Sør-Libanon lørdag. Det ble delt ut klemmer på en måte som ikke hører hjemme i den 
drusiske muslimske og kristne konservative delen av Libanon.»53 Og det var en spesiell dag. 
Så spesiell – og så vemodig – at også statsråden med ansvar for at Norbatt reiser hjem denne 
dagen, må felle noen tårer. «Det er vemodig at det nå er slutt. Jeg har personlig sterke følelser 
i forhold til dette, og derfor kom det en liten tåre,» vedgår Dag Jostein Fjærevoll.54 

Under handover-seremonien fires det norske flagget; det indiske heises. I påsyn av FC, 
generalmajor Jioji K. Konrote fra Fiji, etterfølges den siste Sjef Norbatt, oberst Roy Grøttheim, 
av den første Sjef Indbatt, oberst G.S. Batabyal. Et «norsk» stykke Libanon – et stykke Norge 
i Sør-Libanon – blir indisk. FC takker Norge for innsatsen – og kaller forsvarsminister 
Fjærevoll «Mr. Farewell».

Indbatt har tatt over.
Norbatt er historie.

SLUTT: Tjue år er over; det norske 
flagget er firt – og legges sammen av 
Stian Dahle; det indiske heises av 
Tika Jit Pun, 28. november 1998. 
Indbatt har overtatt for Norbatt.
Foto: Åsmund Lang, PIO Norbatt

FARVEL: Ebel es Saqi tar farvel med Norbatt – og de 
norske FN-soldatene tar farvel med Sør-Libanon.  
Når Indbatt har overtatt, setter nordmennene kursen 
for Beirut og Gardermoen. 
Foto: Scanpix
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Normaintcoy

Det norske verkstedkompaniet – Normaintcoy – er en drivkraft i UNIFIL, 
beliggende midt i vestre AO. Det er en svært krevende oppgave NMC 
løser, til dels under krevende forhold. Kompaniet får tidlig godt ord på 
seg for å klare det nærmest umulige: å holde FNstyrken i bevegelse.

Rundt 3700 norske soldater tjenestegjør i NMC fra �978 til �99�; dvs. ca. �8 prosent av alle 
nordmenn som gjør en innsats for freden i Libanon. «Uten oss måtte UNIFIL gå til fots», ut-
taler kompanisjefen i NMC II, oberstløytnant Jan Th. Holmen, på spørsmål om betydningen 
av Normaintcoy.55 Det er ikke langt fra sannheten. Normaintcoy er gjennom sine �8 år i Sør-
Libanon en krumtapp i UNIFIL; viktigere enn de fleste kanskje er klar over. Selv om den en-
kelte bataljon skal ha egen reparasjonskapasitet, er den så som så hos flere av dem. Norbatt er 
trolig den mest selvforsynte av bataljonene, men selv Norbatt er avhengig av Normaintcoy når 
det gjelder tunge tak og kompliserte reparasjoner.

NORMAINTCOY FORLAGT

Etter lufttransporten og en natts opphold i Israel, kjører NMC I til Naqoura, den 25. april. 
Først om en uke skal de komme til landsbyen Tibnine, som blir Normaintcoys base i alle år. 
Men det er slett ikke her kompaniet opprinnelig var tenkt forlagt. Ringerikes Blad kan forut 
for avreisen, �9. april, bringe et bilde av løytnant Jan P. Groven som peker på Libanon-kartet. 
«Her skal vi slå leir,» proklamerer den senere veteran med flere kontingenter og funksjoner i 
UNIFIL – og peker på Saida. Det er i denne store kystbyen nord for AO – og langt fra styrken 
det skal betjene – at verkstedkompaniet planlegges plassert. En av grunnene til at Saida er 
aktuell, er at UNIFILs logistikkinstallasjoner først ble plassert der under selve innsettingen, 
før en fikk den fulle oversikt over utgrupperingen. Det er på denne tida ennå uavklart hvor 
flere av styrkens støttefunksjoner skal være; det er sågar usikkert hvor hovedkvarteret blir - 
selv om Naqoura allerede har pekt seg ut som sannsynlig HQ.

Til Tibnine

Det blir imidlertid raskt klart at Saida er uhensiktsmessig, og valget fallet da på Tibnine.  
I likhet med situasjonen i store deler av Norbatts områder, har de fleste innbyggerne også i 
Tibnine flyktet. Men i motsetning til Ebel es Saqi har noen holdt ut gjennom krigen – og tar 
imot FN-soldatene. Før det tiltenkte grupperingsområdet i Tibnine kan tas i bruk, må det 
ryddes for miner, noe israelerne med sine bulldosere utfører. I påvente av dette, klargjøres et 
midlertidig forlegningsområde i Naqoura; det samme området hvor Normedcoy blir plassert 
– og værende. Det trekker ut med mineklareringen ved Tibnine, men når IDF trekker ut 
styrken ved landsbyen, blir verkstedkompaniet – etter ei uke i Naqoura – forlagt til dette 
området. I den kommende leiren etablerer nordmennene seg i tre hardt skadde hus og en stall, 
eid av tre rike søstre som har søkt tilflukt i Beirut. Men mest av alt holder de til i telt. Etter 
reparasjoner er ett av husene i god stand, og blir brukt som hovedkvarter. Her har nordmen-
nene, ifølge en reportasje i Østlandsposten, «ypperlige dusj- og toalettforhold, noe de vet å 
verdsette».5� 

u  Mer om etableringen av Normaint-
coy; side xxx
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Camp Scorpion

Det er varmt og tørt i Sør-Libanon sommers tid – med bedre forhold for skorpioner enn 
mangt annet. Skorpioner er det også i Tibnine – og Camp Scorpion blir verkstedkompaniets 
leir hetende. Som i bataljonen lenger øst, blir hygiene en hovedsak de første dagene. Området 
er fullt av søppel og skitt, og forholdene ligger dårlig til rette for matlaging såvel som for per-
sonlig hygiene – som ikke er mindre viktig i her, enn i felten ellers. Åtte-ni av mannskapene 
får da også så kraftig anfall av diaré at de må sendes til Normedcoy for å få intravenøs væs-
ketilførsel – ikke mindre enn ni liter på det meste! Maten er det derimot ikke  noe å si på – 
heller ikke den første tida.

Ellers går mye av tida med til støpearbeider, herunder golv til et stort verkstedtelt og platt-
former til kjøretøyer og andre reparasjonsobjekter. Sandsekkfylling for utbygging av stil-
linger og beskyttelse er også en kontinuerlig oppgave i oppstarten. Mens de første kontingen-
tene bodde og arbeidet i telt, og lageret var et gammelt geitefjøs, blir snart den bygningsmessige 
infrastrukturen mye bedre og mer hensiktsmessig. I slutten av kontingent IX flytter lager-
troppen inn i nytt lagerbygg, spesialverkstedet inn i nytt verkstedbygg. Begge deler er et stort 
framskritt på reparasjonssiden, etter at spesialverkstedet til da hadde ført en heller kummer-
lig tilværelse, for det meste under åpen himmel, eller i heldigste fall i telt. Med årene bygges 
leiren ytterligere ut – og dekker så vel verkstedsbehov som velferdsønsker.

Tibnine Tibnine er historisk grunn. 
Ikke bare for det norske forsvaret – 

men i Jabal Amel-regionen og for 
Libanon. Landsbyen har vært et 

handelssted og forsvarsverk  
i mer enn to tusen år.

Innbyggerne, rundt 15.000, er en bland-
ing av kristne og muslimer: etterkom-

mere fra en broket historie. Her styrte 
arameere og assyrere i oldtiden; her 

har romere og korsfarere satt sine spor 
– ikke minst i form av festningsverk. 

Korsfarerborgen Toron ble bygd etter 
ordre fra hertugen av St. Omer, 1104–

05. Men allerede rundt år 1850 f. Kr. 
ble det første forsvarsverket oppført 

her – til beskyttelse for handelen.  
For Tibnine har også i lange tider vært 

et handelssentrum. Ennå holdes  
byens Souk al-Jomaa for en av  

de beste i Sør-Libanon. 

I 1978 inntas Tibnine tidlig av IDF – og 
overgis 16. mars, på invasjonens andre 

dag. Flybombingen fortsetter en dag 
til. Det er når Tibnine tas uten kamp, 

uten at syrerne involverer seg, at 
statsminister Menachem Begin lar seg 

overtale til å rykke lenger  
fram – til Litani.57 

KLARE: Normaintcoy klar til mars på Sør-Garder-
moen, april 1978. F.v.: Fenr Erland Veslelia, kapt Jens 
Johnsrud, fenr Dag Troberg, fenr Morten Herøy  
(i bilen), lt Egil Vindorum og lt Jan P. Groven.
Foto: Ringerikes Blad
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NORMAINTCOY I FELT

Det er først etter at Norbatt er kommet vel på plass i sitt operasjonsområde, i månedsskiftet 
mars–april �978, at Regjeringen beslutter å sende en tilleggsstyrke til Libanon; herunder et 
verkstedkompani på �3 mann. Kompaniet er etter sjefens oppfatning allerede i utgangspunk-
tet alt for lite i forhold til arbeidsoppgavene. For hele åtte bataljoner skal betjenes – med 
reparasjon av kjøretøy, våpen og aggregater. Normaintcoy, påpeker kompanisjefen, oberst-
løytnant Halvard Didriksen, er oppsatt for å kunne betjene kun tre bataljoner.58 

Store utfordringer

Ikke minst reparasjon av aggregater er kritisk; de er stort sett FN-styrkens eneste energikilde 
– og av avgjørende betydning. Likeledes er det av den største betydning å holde kjøretøyene i 
drift. Riktignok blir kjøretøy fra to av bataljonene, Frenchbatt og Senbatt, tatt hånd om ved 
den franske forsyningsbataljonens eget verksted, men det er fortsatt mer enn nok å henge 
skrutrekkerne i. Utfordringene står i kø. Et stort antall ulike kjøretøy og våpen er én av dem. 
Ikke bare er noen av dem lite kjent for nordmennene, det er også svært vanskelig å skaffe re-
servedeler. Reservedeler til biler er et akutt problem, til egen kjøretøypark såvel som til styrken 
for øvrig. Og ikke minst til mindre kurante kjøretøy – som Iranbatts russiske. Likeså utstyr 
til høyere linjes reparasjoner (4. linje). Det fører til at løytant Jan P. Groven, seksjonsleder i 

Lunchmaintcoy Lunsjen i NMC blir 
tidlig et begrep – i hele UNIFIL. Mange 
var de som la opp sin ferd gjennom AO, 
tilpasset sine ærender, til lunsjen i 
Camp Scorpion! 

Begrepet Lunchmaintcoy må definitivt 
betraktes som en honnør; aldeles ikke 
noen antydning om at livet i leiren var 
en lang lunsj! For det solide koldtbor-
det var ikke kun et syn for besøkende, 
det var tiltrengt energi for svært hardt 
arbeidende soldater. Og et sosialt 
avbrekk i en travel hverdag.

CAMP SCORPION: Driftige NMC- 
soldater fikk raskt skikk på leiren – 
og det ble straks mindre fristende 
for krypene den er oppkalt etter: 
skorpionene. Desto mer velkom-
ment det for mange besøkende.
Foto: Per-Arne Jeremiassen

LIV I TELT: Det var enkle feltforhold i FN-styrken den 
første tida – så også i Tibnine. Etter en storstilt opp-
rydding i leirområdet ble det orden på teltene, både 
til forlegning og verksteddriften.
Foto: UNIFIL
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kjøretøytroppen, må reise til Israel for å inngå kontrakter med sivile verksteder for å dekke 
dette behovet. Bataljonen fra Nepal ankommer for øvrig uten kjøretøy, og får sin bilpark 
innkjøpt som pakkeløsning fra Tyskland. De øvrige avdelingene har med seg nasjonalt utstyr. 
Når så veiene ikke er vedlikeholdt på årevis, og hardt belastet av bl.a. tung israelsk militær 
trafikk, blir kjøretøyslitasjen enorm. UNIFILs sammensatte kjøretøypark blir fort nedslitt – 
og stiller NMC på store prøver. Mye av materiellet lar seg knapt reparere – selv der det finnes 
reservedeler. Kombinasjonen av dårlige veier og dårlig vedlikehold sliter uhyggelig på bilene, 
mener oberstløytnant Martin Aasegg, NMC-sjef i XVIII og XIX.59 Han kunne også ha pekt 
på førstelinjes vedlikehold for enkelte bataljoner som knapt har noe forhold til biler i det hele 
tatt, langt mindre vedlikehold. Det må læres fra grunnen – også dét en oppgave for NMC. 

Etter hvert blir også mangel på deler så problematisk at det går ut over kompaniets produk-
sjonsmål – og bataljonenes operative evner. I �987 får omsider NMC lov til å kondemnere 
skadde kjøretøy som krever stor reparasjonsinnsats. Disse blir plukket fra hverandre, og 
brukbare deler sortert i et eget bruktdelelager, som øker kompaniets kapasitet kraftig. Nor-
maintcoy etablerer etter hvert et meget anselig delelager, med rundt 20.000 komponenter – 
vesentlig for de forskjellige kjøretøytyper og aggregater, men også annet utstyr. Kompaniet 
skal ikke bare reparere defekt materiell, det skal også forsyne sine egne verksteder – og batal-
jonene – med reservedeler. I løpet av den perioden NMC er i UNIFIL, står lagertroppen for 
395.550 transaksjoner. 320.000 enheter leveres ut over disk, med en samlet verdi anslått til 
�9.780.000 dollar!�0 

Stort arbeidspress

Personellet i Normaintcoy er en sammensveiset gjeng; en liten avdeling som bor tett og jobber 
hardt – og som trives godt. De befinner seg i hjertet av UNIFIL, med gode naboer i Irishbatt, 
gode relasjoner til sivilbefolkningen – og de er mye ute i avdelingene. Og får mange besøk. 
Ikke minst til lunsj! 

De mange forskjellige materielltyper, ikke minst på kjøretøy- og aggregatsiden, setter per-
sonellet på store faglige prøver. Som det består. Men, som senere kompanisjef Johan Vedal 
skriver i boka Norske FN-styrker i Libanon, det er først i slutten av kontingent IX en føler at 
reparasjon og vedlikehold av aggregater ute på posisjonene virkelig er under kontroll. Da kan 
avdelingene ytes maksimal støtte, nesten med levering på dagen. Til sammenligning er de 
virkelig faglige utfordringene på andre områder små.�� 

Midt i stridssonen

Camp Scorpion ligger nokså midt i UNIFILs vestre AO; sentralt ift. de fleste av bataljonene 
NMC skal betjene. Den norske avdelingen havner geografisk i den irske bataljonens ansvars-
område. Forholdene til Irishbatt er nært og godt – og forblir det hele perioden de to avdelin-
gene er nære naboer. Irene kommer omtrent samtidig med nordmennene. Det første irske 
geværkompaniet på plass i teigen forlegges sammen med Normaintcoy – til Irishbatt får 
etablert sin egen leir: Camp Shamrock.

Dette området er et av de virkelige «hot spots» i UNIFIL AO. Med så sentral beliggenhet i 
Sør-Libanon, og med relativt gode veiforbindelser nord–sør, er Tibnine-området åsted for de 
fleste infiltrasjoner. Særlig etter den andre israelske invasjonen, i �982, gjennomfører den 

REPARASJON: NMC hadde en 
formidabel oppgave i å holde 
UNIFIL i gang – med reparasjon og 
vedlikehold av alt fra kjøretøy og 
aggregater, til radarer og kikkerter.
Foto: Per-Arne Jeremiassen/UNIFIL



273

libanesiske motstandsbevegelsen mange av sine angrep i dette området – enten det er mot 
Israel eller, enda oftere, mot IDF-/SLA-mål på den libanesiske side av grensa. Med påfølgende 
beskytning den andre veien – ofte over hodet på FN-soldatene. Innimellom skytes det ikke en 
gang over, men rett på. Irishbatt tar mange tap i sin tid i UNIFIL. Dette området er også en 
hovedakse for IDF under invasjonen – og påfølgende opprenskningsaksjoner. IDF/SLA har 
også flere av sine tyngste stillinger i dette området.

Camp Scorpion påføres en del materielle skader som følge av all skuddvekslingen, men 
ingen norsk soldat blir noen gang alvorlig skadet i Tibnine. Mens NMC aldri involveres di-
rekte i stridshandlinger, blir avdelingen i perioder tvunget i dekningsrom. I enkelte perioder 
tilbringes atskillig tid i gaupe, som under israelernes Operation Accountability i �993, når 
bombardementet varte i sju døgn. Og NMC er ansvarlig for sikring av eget leirområde.

NORMAINTCOY ORGANISERING

Hovedoppgavene til Normaintcoy er å utføre 2. til 4. linjes vedlikehold på og reparasjon av 
forskjellige typer kjøretøy, aggregater, pumper og småmaskiner, elektrooptisk utstyr og radar- 
og sambandsutstyr; lagre og forsyne samtlige verksted i UNIFIL med reservedeler; berging av 
kjøretøy og utføre tunge løft på posisjoner (T-vegger, aggregat, etc.); sende ut instruksjons- og 
inspeksjonslag til avdelinger i UNIFIL; gi humanitær assistanse til lokalbefolkningen i 
nærområdet; samt sørge for sikring av eget område. Mer konkret omfattet eksempelvis NMCs 
ansvar overfor UNIFIL følgende mengde materiell, slik det framgår i avdelingsrapporten fra 
�983:

• �340 kjøretøyenheter av forskjellig slag
• �500 radioenheter av forskjellig slag
• 800 telefon-/vekslerenheter
• 300 radar-/optiske enheter
• 285 aggregatenheter fra 4,5 kW til �20 kW

Sambandstropp

Figuren viser en organisering av Verkstedkompaniet den vesentligste del av tida.
De første åra var spesialtroppen en del av kjøretøyreparasjonstroppen (som seksjon)
og man hadde en egen replagtropp som da gikk inn i kjøretøytroppen.

Kjøretøytropp

Normaintcoy

Stabstropp Spesialtropp Lagertropp

Normaintcoy, organisering

TIBNINE: NMC hadde en sentral 
rolle i UNIFIL, og var forlagt midt i 
vestre AO, med verksteder og andre 
faciliteter samlet i Camp Scorpion.
Foto: Per-Arne Jeremiassen/UNIFIL



NMC: Høsten 1995 synger det på 
siste verset for Normaintcoy  
– når politiske myndigheter 

begynner å redusere styrken,  
først en del av NMC, dernest  

hele kompaniet i 1996.
Foto: Scanpix
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Nyttige erfaringer

Verkstedkompaniet var sammensatt med personell fra alle forsvarsgrener.  

Det viste seg å fungere utmerket i dette spesielle fagmiljøet.

Det er en hovedoppsummering fra major Kjell Edvard Olsen, NK i NMC XX, når han i et-
tertid gjør seg noen refleksjoner om erfaringene fra konseptet med teknisk kompani i Norge 
og Brig N. Gode fagfolk blant befal og mannskaper gjorde at det ble mange fine faglige miljøer 
på verkstedene. Arbeidet gikk lett, og det var utrolig hva man klarte å reparere/produsere. 
Spøkefullt sagt: «Ingen ting var umulig for Gud og «Spessen», fastslår Olsen. 

En lærdom fra tida med NMC, mener han, er at ingen avdeling fungerer uten et godt internt 
nettverk, et lim som holder avdelingen sammen – hvilket man definitivt hadde i Camp Scor-
pion. «Kompaniet ble sammensveiset som en stor familie. Hver kveld kl. 2200 ble portene 
lukket og stengt, vakter ble utsatt og da ble vi liksom overlatt til oss selv. Personellets sikker-
het mot inntrengere utenfra var satt i høysetet. Etter hvert føyde også nye bunkere og til-
fluktsrom seg inn i rekkene av våre allerede sterke nærforsvarsområder hele veien rundt kom-
paniets område.

Første gang Kjell Edvard Olsen tjenestegjorde i Normaintcoy, var som sjef for replagtroppen 
i NMC V; en tropp som fungerte som et lett mobilt kjøretøyverksted (LMV). Den var organi-
sert i lag, som reiste rundt til avdelingene i UNIFIL for å inspisere og reparere kjøretøyer. De 
som ikke kunne repareres ute, ble tauet inn til hovedverkstedet i Camp Scorpion. Også andre 
tropper satte opp sine spesielle inspeksjons- og reparasjonslag. Sambandstroppen på radio-,  
kommunikasjonsutstyr og optronisk materiell; spesialtroppen på aggregater, ingeniør- og 
kjølemateriell. Inne i verkstedområdet ble det ettr hvert tre store verksteder; ett for store 
kjøretøyer, ett for små og mellomstore, og et spesialverksted som tok seg av sveising og plate-
arbeid, samt reparasjoner. Tjenesten ble koordinert av et verkstedkontor, ledet av verksted-
offiseren. Lagertroppen spilte en avgjørende rolle for resten av tjenesten, ettersom den tok 
hånd om alle bestillinger og henting av deler til verkstedene. 

Ettersom åra gikk og nytt personell kom til kompaniet, kom det også nye ideer og andre 
måter å utføre tjenesten på. Materiell som var slitt og ikke mulig å reparere ble kondemnert. 
Det ble opprettet en egen lagringsplass for alt dette materiellet, som fikk navnet «Skroten». 
Denne plassen virket som en magnet på mange som hadde bruk for brukte deler, så plassen 
ble etter hvert inngjerdet og administrert av verkstedkontoret. 

Inspeksjons- og reparasjonslagene var kompaniets ansikt utad. Mye av materiellet ute ved 
avdelingene fikk en noe røff behandling på grunn av manglende kjennskap. Ukyndig behan-
dling var hele tida et problem, og derfor fikk lagene et utvidet mandat til også å drive med 
instruksjon og opplæring av personellet tved bataljonene. Major Olsen konkluderer med at 
erfaringene fra mobhæren hjemme var høyst relevant for tjenesten i fjernere himmelstrøk – og 
den organisasjon en tok med seg, viste seg å holde.�2 
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Normaintcoy organiseres som et norsk verkstedkompani, men oppsetning og organiser-
ing varierer noe gjennom perioden kompaniet står i Libanon. Innledningsvis var f.eks. sp-
estroppen en seksjon i kjøretøytroppen, og man hadde en selvstendig replagtropp. Etter hvert 
finner kompaniet sin form så godt mulig tilpasset oppgavene – med ledelse og fem tropper: 
stabstropp, kjøretøytropp, spesialtropp, sambandstropp og lagertropp. Disse er igjen oppdelt 
i flere seksjoner og verksteder, basert på de forskjellige funksjoner som kreves. I utgangs-
punktet var verkstedkompaniet satt opp med �3 mann, men allerede i kontingent to blir det 
forsterket. Når NMC II møter til tjeneste på Helgelandsmoen høsten �978, består det av �28 
mann, altså dobbelt så mange som i førstekontingenten. Deretter øker tallet til �50 og så til ��3; 
en størrelse som holder seg fram til den nest siste kontingenten, når bemanningen reduseres 
med en tredel, til ��4 – som ledd i en nedtrapping forut for avviklingen.

NORMAINTCOY UT

Ved avvikling av kontingent XXXVI, sommeren �99�, blir Normaintcoy historie. Det er ett 
år etter at beslutningen om tilbaketrekking tas, men et halvt år senere enn ønsket – og vedtatt. 
For beslutningen fra mai �995 går ut på at kompaniet skal avvikles ved kontingentskiftet i 
november �995. Samtidig tar man hensyn til at FN vil kunne få problemer med en så vidt rask 
avvikling, og det blir derfor subsidiært besluttet at den endelige avvikling kan utsettes til mai 
�99� – men med en reduksjon på 30 prosent allerede i november �995. Dette er da også hva 
som skjer, selv om FN i juli �995 anmoder Norge om at hele uttrekkingen først skjer i novem-
ber �99�, for å unngå eventuelle negative operative konsekvenser. Dette avvises imidlertid. 
Begrunnelsen er – som for Norbatt to år senere – rekrutteringsproblemer. Fra FO er vurde-
ringen at «en utsatt avvikling av NMC bl a vil kunne få store rekrutteringsmessige og utdan-
ningsmessige konsekvenser. I FD tas dette til etterretning, samtidig som det legges til grunn 
at «situasjonen i Bosnia-Hercegovina tilsier at rekrutteringen til NORLOGBAT bør priori-
teres.» FD anfører også at NMCs kapasitet er blitt dårlig utnyttet grunnet bl.a. mangel på re-
servedeler, og at utnyttelsen i perioder har ligget under 50 prosent av kapasiteten.�3 

FOs operasjonsordre nr 3/�995 undertegnes i desember �995: Tilbaketrekning av verkst-
edkompaniet i UNIFIL. Hærstabens ordre om avvikling er datert �. mars �99�, og innebærer 
at kommando skal være overført til etterfølgende nasjon senest �. juni. Distriktskommando 
Østlandet (DKØ) er ansvarlig for avviklingen.

Den 20. mai tar det norske verkstedkompaniet farvel med Tibnine. Normaintcoy marsjer-
er gjennom landsbyen de har vært en del av gjennom 3� kontingenter. Overraskende nok har 
bare noen få møtt fram. «Det er nesten litt vemodig. �8 år er lang tid. På den annen side har 
vi full forståelse for den norske beslutningen om å trekke styrken hjem,» uttaler kompaniets 
siste sjef, oberstløytnant Odd Skotnes.�4 Den �. juni �99� overlater han ansvaret for Camp 
Scorpion til det polske verkstedkompaniet på �3� mann, ledet av oberstløytnant zbigniew 
Brozowiec. Vel tilbake til Norge blir Norwegian Maintenance Company formelt oppløst un-
der en høytidelighet i Onsrud leir, den 8. juni. «Denne avdelingen har vært et av Norges 
flaggskip innenfor den fredsbevarende tjenesten,» berømmer Forsvarssjefen, general Arne 
Solli – og tillegger Normaintcoy hovedæren for at UNIFIL har fungert så godt på den tekniske 
siden helt tilbake fra �978.�5 

Det norske flagget er firt i Camp Scorpion. Polmaintcoy har tatt over for Normaintcoy.

KONGE: Det hopet seg opp med 
skrotet materiell – men det bruktes 
så langt mulig: Skroten var en liten 
gullgruve av reservedeler, som oblt 
Jan E. Eriksen, sjef NMC XXIV–
XXXV. er høvding for.
Foto: Scanpix
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Normedcoy

Normedcoy får kort fartstid – men får gjort utrolig mye! Det er en kritisk 
kapasitet Norge bidrar med gjennom et sanitetskompani med feltsyke
hus for hele styrken.

Til tilleggsstyrken som Regjeringen vedtar å sende til Libanon, etter at bataljonen er vel av 
gårde, hører også et sanitetskompani: Norwegian Medical Company (Normedcoy). Hæren 
overrumples slett ikke av oppdraget, selv om man ikke har et klart kompani annet enn på 
papiret. I vel et år har Sanitetsinspektøren for Hæren arbeidet med en ny plan for et kompani 
øremerket FN, men personellet er ikke tatt ut. Materiell til de forskjellige tropper og lag er 
heller ikke anskaffet. Sanitetskompaniet er derfor langt fra klart til innsats, men blir det – un-
der ledelse av den første kompanisjef, oberstløytnant Svein Erik Pedersen.

Når Norge først har sagt ja til å stille i UNIFIL, er det ventet at FN vil be om mer enn den 
infanteribataljon som først blir besluttet satt inn. Det er ventet at FN vil anmode om også en 
sanitetsenhet. Forut for en beslutning om å stille flere enheter, sender Norge derfor en dele-
gasjon med bl.a. Sanitetsinspektøren for Hæren, oberst Jan G. Nærup, til New York for nær-
mere avklaringer. FNs tanke er en sanitetsenhet som skal betjene hele styrken, samtidig som 
den foreslåtte enheten er meget beskjeden. Ut fra de oppgaver enheten er tenkt å løse, kan den 
norske delegasjonen derfor ikke akseptere FNs foreslåtte modell. Norge har allerede konsep-
tet klart for et sanitetsbidrag til FN, som tar utgangspunkt i oppsettingen til det velkjente 
Sankp/KR. Etter forhandlinger godtar FN-sekretariatet denne norske oppsettingen som 
UNIFILs medcoy. Det blir samtidig oppnevnt en norskbemannet fagmedisinsk sanitetsstab 
ved UNIFIL HQ. Med de nødvendige avklaringer på plass, starter arbeidet med å sette opp 
Normedcoy. 

Den 7. april ved dagens slutt får Sanitetsinspektøren for Hæren ordre fra Forsvarets over-
kommando, om å sette opp et sanitetskompani. Frammøtedagen for hovedstyrken fastsettes 
til �2. april. De fleste av mannskapene tilhører Hærens sanitets forskjellige mobavdelinger, 
men det er også personell fra Sjøforsvaret og Luftforsvaret, samt Heimevernet. Rekruttering 
av personell skjer i løpet av bare fem dager. Enkelte har ikke militær bakgrunn i det hele tatt. 
Alle midler blir tatt i bruk, og det arbeides mange steder på døgnbasis for å klargjøre innset-
ting. Samtidig samles materiell i Sør-Gardermoen leir. Forsvarets sanitet har ansvaret for 
uttak av medisinsk fagpersonell, mens FDI 4/IR 4, med hjelp fra Sanitetsinspektøren, har 
ansvaret for uttak av det øvrige personellet.�� 

Et framparti, ledet av kompanisjefen, Svein Erik Pedersen, reiser �2. april; deretter kom-
mer hovedstyrken 22.–24. april. Etter landing ved Tel Aviv er det et kort opphold i en israelsk 
transittleir, med klargjøring for gruppevis overføringen til Sør-Libanon, 27. og 28. april. Fre-
dag 28. april er feltsykehuset ferdig etablert, og allerede dagen etter avholder Normedcoy og 
Norair den første medevac-øvelsen, for å bekrefte dets beredskapsmessige og operative status 
– med sykehussjefen som pasient! Normedcoy er på plass – klart.�7 Oberstløytnant Trond 
Kluge er opprinnelig beordret som bataljonslege i Norbatt, og er derfor med i bataljonens 
første framparti. Kluge forlater imidlertid snart Norbatt, fungerer som UNIFILs første Senior 
Medical Staff Officer (SMSO) noen dager, inntil han blir avløst av oberst Svein A. Dommerud. 

u  Mer om etableringen av Normed-
coy; side xxx

n Under oppsettingen av Norbatt, tas 
en del ekstra sanitetspersonell med fra 
SANKP/FN for å forsterke bataljonen 
på kritiske områder: et hygienelag, et 
utrykningslag og en pleieenhet. Når nå 
et eget sanitetskompani kommer i 
tillegg, trengs enda mer folk. Men 
rekrutteringen til Normedcoy går radig, 
og på bare fem dager er det nødven-
dige personellet klart. Med seg til  
Libanon har sanitetskompaniet mye 
erfaring; Norge bidro med en slik 
kapasitet allerede i Korea først på 50-
tallet, og deretter i Gaza på 60-tallet. 
Fem av veteranene derfra skal nå ta et 
tak også i Libanon. n



278

Alle i SMSO-staben er norske; veterinær, lege, farmasøyt, teknisk sakkyndig for medisinsk 
utstyr og kombinert skriver/sjåfør.

NORMEDCOY FORLAGT

Normedcoy blir forlagt i Naqoura. Det er ikke et opplagt valg; Naqoura ligger langt fra batal-
jonene som skal betjenes. Særlig Tibnine vurderes som et alternativ, beliggende meget sen-
tralt i AO. Når Normedcoys ledelse er ute på rekognosering, har ennå ingen UNIFIL-avdeling 
etablert seg i Tibnine, og HQs ønske om at FN-styrken skal markere seg i området er i seg selv 
et argument – i tillegg til nærheten til avdelingene. I Tibnine ligger også et sivilt sykehus, som 
det er aktuelt for FN å overta. Tibnine-området blir rekognosert, og Normedcoy får opsjon på 
to hus, som Normaintcoy tar i bruk i stedet. Beslutningen blir imidlertid å etablere feltsyke-
huset i Naqoura, og heller opprette en førstehjelpsstasjon i Tibnine. Denne legges først samme 
sted som NMC, men flyttes �. mai til det lokale libanesiske sykehuset. Stasjonen er åpen for 
både FN-personell og libanesere; de siste er i stort flertall. Etter en ukes tid skjer det oppsikts-
vekkende og paradoksale, at myndighetsrepresentanter fra Tibnine kommer til stasjonssjefen, 
og nekter FN-styrken å ta imot libanesiske pasienter (med unntak for ekstremt alvorlige 

UNIFIL HOSPITAL: Normedcoy fikk oppdraget med  
å etablere FN-styrkens feltsykehus – lokalisert som 
nabo til helikoptervingen Norair, ved hovedkvarteret  
i Naqoura. Beskyttelsen var heller mangelfull de 
første månedene i felt.
Foto: Scanpx
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skader) – fordi de libanesiske legene er blitt arbeidsløse! En av utsendingene er heller ikke 
snauere enn at han forlanger 4000 libanesiske pund som kompensasjon for tapt arbeids-
fortjeneste. Situasjonen er uholdbar, og oberstløytnant Pedersen trekker personellet tilbake 
til Naqoura. 

Når Sanitetskompaniet og feltsykehuset til slutt legges til Naqoura, er det hovedsakelig 
fordi helikoptervingen også har etablert seg her. Dessuten er Naqoura den naturlige evakue-
ringsvei fra de fleste bataljoner til sykehus i Israel. Fra norsk side framholdes også det trolig 
mindre vektige argument, at kompaniets beliggenhet ved Middelhavet kanskje ville lette etter-
rekruttering av personell! 

I ettertid skal det vise seg at Naqoura er et riktig valg. En vesentlig del av transporten av 
alvorlig skadde og syke foregår med helikopter; veiene er ofte for dårlige for ambulansetrans-
port – og det er en reell minefare. Med unntak av noen angrep mot Naqoura, er dette også et 
sikrere sted enn Tibnine-området, som etter hvert skal bli et av de mest urolige områder av 
UNIFIL AO. Et aber med Naqoura, er imidlertid støvplagen når helikoptrene tar av og lander, 
like ved sanitetsleiren – og som en må leve med til landingsplassen asfalteres. Det samme 
gjelder støvet som virvles opp av tunge kjøretøyer på veien rett utenfor sanitetsleiren, bare 
noen meter unna. 

NORMEDCOY I FELT

Transport av syke og sårede til feltsykehuset er i utgangspunktet avdelingenes eget ansvar. 
Dersom det ikke er mulig pga. transportkapasitet eller pasientens tilstand, kan Normedcoy 
sende bemannede ambulanser eller bemanne helikopter med sanitetspersonell, i et Medical 
Evacuations System – best kjent som medevac. Dette blir mye benyttet, og bare i løpet av de 
seks første månedene blir det utført 59 slike evakueringer med helikopter av typen UH�B – 
som kan ta inntil to pasienter på båre. UNIFILs medevac-system, bygd opp av Normedcoy og 
Norair, skal redde mange liv. Og det har en uvurderlig betydning for soldatene ute i felten å 
vite at evakuering med helikopter – til eget eller israelsk sykehus – alltid er bare et kvarter 
eller så unna. Og ute i bataljonene er hjelpen enda nærmere; alle har egen sanitetskapasitet. 

Aktiviteten ved UNIFIL hospital er stor, og ikke minst i den første kontingenten – når det 
må ta imot flere drepte og sårede enn vel de fleste har sett for seg i en fredsoperasjon.  
«De største medisinske problemer i april og første uker av mai 78,» skriver oberst Svein A. 
Dommerud i et informasjonsskriv på tampen av �978, «var det store antall døde og sårete på 
grunn av miner og væpnede elementers våpenbruk. �0 døde og 47 hardt sårete er et for høyt 
tall for en peace-keeping styrke i løpet av få uker.»�8

Allerede fra starten hjelper sanitetspersonellet i UNIFIL sivile pasienter. Det lokale helse-
vesen er brutt sammen, og blir bare i beskjeden utstrekning bygd opp igjen. Etter hvert som 
israelerne trekker seg ut våren �978, kommer flyktningene tilbake, og behovet for medisinsk 
hjelp øker. Både i Naqoura og ute i avdelingene tas sivile imot, men aldri på bekostning av 
egne soldater. Allerede de første sju månedene har sykehuset over seks tusen pasienter, hvorav 
vel tusen til tannlegebehandling. Et flertall av pasientene er FN-personell, rundt førti prosent 
sivile. Snart øker andelen av sivile til ca. halvparten.

I Normedcoy, som i de andre avdelingene, er det et pionerliv de første kontingentene. 
Heller ikke her kommer en til dekket bord. Her må plass finnes, leiren planlegges – og bygges. 
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Samtidig må tjenesten drives omtrent fra første dag; syke og sårede kan ikke vente lenger enn 
til teltene er oppe. Det blir et teltliv de første månedene, og det blir fort ulidelig varmt. Inni 
teltene kan temperaturen komme opp i 55 grader. 

Sanitet eller ikke; røde kors er ikke alltid en garanti mot å bli beskutt. Også Normedcoy 
blir rammet under ildoverfall på Naqoura. Kompaniet forbereder seg på det verste, og bygger 
tidlig nærforsvar, varslingssystemer og sikringsanordninger – i samarbeid med sine nærmeste 
naboer i Naqoura: Norair og det kanadiske sambandskompaniet. Dette er problematisk uten 
egnet gravekapasitet, og den første tida er stillingene derfor for grunne, og dekningsrommene 
til pasientene utilfredsstillende. De siste – med stålskjelett og bølgeblikk – graves delvis ned, 
og dekkes med tusenvis av sandsekker, medbrakt hjemmefra. Sand er det nok av lokalt.  
Og dekningsrommene skal redde liv.

Tidlig i kontingent I kan media hjemme rapportere om amper stemning blant sanitets-
folket i Libanon, fordi personellet ikke har fått utlevert skarpe skudd til forsvar. Adresseavisen 
melder således at bare ti av i alt �20 av nordmenn har fått skarpe skudd, dvs. kun vaktsolda-
tene – og selv de har fått bare ti hver.�9 

Svein A. Dommerud spiller en sentral rolle i oppbyggingen av sanitetstjenesten i UNIFIL. 
I et intervju med Asker og Bærums Budstikke i juli �978 blir obersten, som på denne tiden 
normalt arbeider i FSAN samt i Helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Oslo kom-
mune, omtalt som general Erskines sjefslege i Libanon. Og sjefslegen kan berolige alle hjemme: 
FN-soldater klarer seg godt, og helsetilstanden er god, forsikrer obersten, og han legger til: 
Det som har versert her hjemme om hvor mye veneriske sykdommer soldatene har, er grepet 
rett ut av luften.70

NORMEDCOY ORGANISERING

Oppgaven FN skisserer for det norske sanitetskompaniet, er i grove trekk å utføre sanitets-
tjeneste for en styrke på ca. 4000 mann i et gitt operasjonsområde som er delt i to – med stør-
relse henholdsvis på ca. �00 og �50 kvadratkilometer. Oppdraget består vesentlig i å støtte 
avdelingene i forbindelse med transport av pasienter på vei og i lufta; gjennomføre en mer 
omfattende behandling ved en sykehusavdeling; gi poliklinisk behandling til sivilbefolknin-
gen på stedet; samt anskaffe, etterforsyne og distribuere nødvendig sanitetsmateriell Oberst 
Dommerud presiserer kompaniets hovedoppdrag som å drive et lett feltsykehus og å ivareta 
de utøvende funksjoner i etterforsyning av medikamenter og sanitetsmateriell, samt hygiene 
og veterinærtjenester i UNIFIL. Herunder skal sykehuset utføre behandling for å gjøre pasien-
tene transportdyktige eller i stand til å gjenoppta tjenesten. Sykehuset skal dekke fag- 
feltene kirurgi, indremedisin, anestesiologi, bakteriologi og røntgen. Det viser seg også øn-
skelig med psykiatrisk assistanse. Sykehuset er prioritert for FNs personell, men det er fra 
starten akseptert at sivile også blir behandlet – så lenge det er kapasitet til det, og at UNIFILs 
behandling ikke får uheldige følger for det lokale, sivile helsestell – og ikke påfører FN-
styrken større kostnader! Bestemmelser gjøres også gjeldende for behandling av sivile ved 
bataljonene.7� 

Dertil vil avdelingen måtte engasjere seg sterkt i hygienespørsmål i operasjonsområdet – 
med kontroll, opplæring og rapportering. Avdelingen skal være selvadministrert, og med-
bringer forsyninger til eget forbruk for �0 dager. 



Angrep på Naqoura – og Normedcoy

Den 12. april 1980 angripes UNIFILhovedkvarteret av SLA. Det går hardt ut over 

leiren, og sanitetsdelen, men ingen nordmenn kommer til skade. 

Angrepet er ikke aldeles uventet, og kompanisjefen, oberstløytnant Kjell Borge, innkaller i 
forkant en del av offiserene til møte – og forbereder dem på at et angrep kan komme. Leirens 
vognpark spres, og brannslukking forberedes. Det blir en dramatisk ettermiddag og kveld:

Kl. 1545 kuttes utgående telefonlinjer. Et kvarter senere begynner angrepet: Spredt skyting 
mot HQ, Italair og Camp Tara forteller nordmennene at angrepet er i gang. Kompanisjefen 
innkaller til troppssjefsmøte; tilstedeværende offiserer trekker i uniform og avventer nærmere 
ordre. Skytingen vedvarer.
Kl. 1730 beordres alt personell til å ta på seg hjelm og splintsikker vest, og å holde seg innen-
dørs.
Kl. 1815 kommer meldingen fra UNIFIL ops, med et kommuniké fra major Haddad: «Da FN-
soldater har åpnet ild mot barn og kvinner i landsbyen Att Tiri og dermed har opptrådt bar-
barisk, ønsker jeg å meddele at fra i dag og videre framover vil jeg ikke være ansvarlig for 
sikkerheten til noen av FN-soldatene i forbindelse med de mottiltak som vil bli satt i verk mot 
dere.»
Kl. 1823 kommer det første granatnedslaget. Alt personell beordres straks i dekningsrom. 
Fram til kl. �9�0 blir avdelingen rammet av �2–�5 granatnedslag. Samtidig blir området heftig 
beskutt av flatbanevåpen. Hardest går det ut over mannskapenes forlegningsområde, der en 
granat ødelegger tre brakker. En befalsbrakke skades. To fulltreffere i verkstedområdet setter 
dette og et drivstofflager med rundt 40 bensinkanner i brann. En annen granat ødelegger 
kompaniets to båter.
Kl. 1915 flyttes fire drivstofftankvogner fra det brennende verkstedområdet til et sikrere sted i 
leiren. Det må forhindres at de eksploderer og antenner forlegningsområdene like ved. Et 
utrykningsteam, med løytnant Smedhaugen, løytnant Sætherhagen og fenrik Bolin, samt 
sjåfør Bakken fra Norbatt, iverksetter brannslukking. Alt under konstant beskytning med 
håndvåpen fra Naqoura landsby. Angriperne er plassert på hustak, og har god overhøyde og 
fri sikt til hele leiren.
Kl. 2200 opphører ildgivningen. Kompanisjefen innkaller til troppssjefsmøte for en avklaring 
av situasjonen. Status: Angrepet er over, ingen er kommet til skade. Alt personell har opptrådt 
korrekt og rolig. 
Kl. 2230 beordres personellet ut av dekningsrom, og vaktstyrken forsterkes med tre mann. 
Etter å ha spist, går nordmennene til ro – med beskjed om å holde seg innendørs.

Ennå er ikke alt over. Kl. 0�25 gir UNIFIL ops derfor beskjed om å forberede seg på full alarm 
ved daggry, og kl. 0430 beordres stille alarm. Personellet ifører seg hjelm og splintsikker vest, 
og får ordre om fortsatt å holde seg innendørs – og være forberedt på å gå i dekningsrom. 
Søndagsmorgenen opprinner, alt er rolig. Det rår likevel en spent stemning. Men angrepet er 
definitivt over for denne gang. Det heftigste mot Naqoura noen gang.72 

28�
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Normedcoy blir i prinsippet organisert som et redusert norsk sanitetskompani, forsterket 
med et ekstra hygienelag, utrykningslag samt en poliklinisk enhet på �5 senger fra lett felt-
sykehus. Kompaniet er fra starten oppsatt med ��� personer, som senere øker til �20. Av sju 
legestillinger er bare fire besatt fra starten.73 

Deler av hygienelaget avgis til Norbatt – både på grunn av hygienesituasjonen og fordi 
bataljonen er lokalisert langt fra Naqoura. Resten av hygienelaget har ansvaret for tredjelinjes 
hygeienetjeneste i hele UNIFIL. Både før oppsetting og etter innsetting, er det tautrekking 
mellom de fagmedisinske og fagmilitære deler av styrken omkring hvem som skal lede kom-
paniet. Ikke mellom personer, men mellom fagkategorier. Et forslag fra UNIFILs SMSO, 
oberst Dommerud, får støtte fra Sjef FSAN (generalmajor Alv M. Johnsen), som mener at 
kompanisjefen bør være en lege, og ha en militær nestkommanderende. Sanitetssjefen hevder 
videre at Normedcoy er en uheldig benevnelse, og bør endres til UNIFIL Hospital.74 Fag-
militære mener derimot at så lenge Normedcoy er en militær avdeling, er det naturlig med en 
militær sjef. En av disse er kaptein, oversykepleier og Korea-veteran Bjørn Krogsrud, som i et 
brev til kompanisjefen i august �978 bl.a. skriver: «En lege som kompanisjef for en militær 
avdeling ville etter mitt syn være like utenkelig som om en lege skulle bli satt til skipsjef for et 
seilende hospitalskip med en navigatør som konsultativ NK.»75 Konflikten løser seg selv – ved 
at FO ikke tar noe standpunkt før kompaniet avvikles.

Etter hvert som det avdekkes betydelige psykiske problemer, blir det på initiativ av over-
lege Arne Sund ved FSAN sendt psykiatere til Normedcoy, blant dem Lars Weisæth,7� som 
senere blir professor ved Gaustad sykehus så vel som overlege i Sanitetsstaben og senere bl.a. 
ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og stressmestring – og en anerkjent, ledende kapasitet 
på området katastrofepsykiatri.

Med sanitetskompaniet kommer også de første kvinnelige FN-soldatene; seks i den første 
kontingenten. I �978 er dette ennå et omstridt tema. Og ennå går det noen år før kvinner i 
Forsvaret, og i fredsoperasjoner blir en selvfølge.

UNIFIL Hospital

Hovedtyngden av Normedcoys virksomhet er knyttet til det lette feltsykehuset: UNIFIL Hos-
pital. Det bygges opp med utgangspunkt i et norsk lett feltsykehus – i telt. Det duger en stund, 
men ikke lenge. Når sommertemperaturen blir som høyest, melder behovet seg bl.a. for en 
temperert operasjonsstue – og de første prefabrikkerte hus kommer på plass, både for opera-
sjoner og oppbevaring av medisiner. Etter et års tid skal prefaber erstatte teltene, og teltleiren 
er blitt en liten brakkeby – med modulbaserte brakker på 24–48 kvadratmeter. Da har de opp-
rinnelige teltene vært gjennom en het libanesisk sommer og en like rå vinter. De er råtne.

Den opprinnelige planen for FN-styrken er å opprette en mindre sykehusenhet (sykestue) 
i medcoy, og at uteavdelingene i størst mulig grad skal klare seg selv. Slik blir det i utgangs-
punktet – men det viser seg raskt at pleieavdelingen beregnet for sengeliggende pasienter er 
for liten. I etableringsfasen består UNIFIL Hospital av et lett feltsykehus med tilleggskompo-
nenter, bl.a. i form av kirurgisk og bakteriologisk utstyr, EKG, tannlegeutstyr, o.a.

Det lette feltsykehuset som danner grunnstammen i UNIFIL Hospital består av følgende 
enheter:

Ektepar i felt Kvinner er allerede fra 
starten et naturlig innslag i Normed-

coy. Det er også flere tilfeller av 
ektepar som tjenestegjør i avdelingen.

I sin avsluttende rapport for Normed-
coy IV, skriver kompanisjefen, 

oberstløytnant Nils Kallar: «Kompaniet 
hadde i sin oppsetning 17 kvinnelige 
befal av 48 befal totalt. Av dette var 

det 3 ektepar i kompaniet og 1 hadde 
sin ektemann ved MOVCON, HAIFA. 

Etter kompanisjefens personlige 
vurdering skapte ikke dette de store 
problemer. Det kvinnelige innslaget 

virket derimot svært «positivt» på de 
øvrige. Det ble imidlertid registrert at 

dersom en part i ekteskapet ble gitt et 
oppdrag utenfor leiren, førte dette i 

noen grad til uro hos den andre. 
Kompanisjefen følte det ikke som sin 
plikt å styre personellets privatliv så 

lenge ikke tjenesten ble berørt, eller at 
det førte til uro i avdelingen.»77 

u Mer om kvinner i de norske UNIFIL-
avdelingene, side xxx
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• Mottakende avdeling
• Akuttavdeling
• Operasjonsavdeling
• Pleieavdelinger (to; hver à �5 senger)

Til tross for moderne utstyr fra Norge, er virksomheten ved sykehuset den første tida noe 
hemmet av manglende fasiliteter i Naqoura. Det første året skjer mesteparten av virksom-
heten i telt, som både er varme og støvete – og uten fast gulvdekke. Følgelig er det vanskelig, 
og til dels uforsvarlig, å foreta større kirurgiske inngrep. Til dette bedres mot årsskiftet, blir 
derfor de mange, og til dels alvorlige, skadene sendt videre til Rambam-hospitalet i Haifa, et 
av Israels største universitetssykehus, med ca. 900 senger. Dit tar det et kvarter med helikopter, 
eller rundt 40 minutter med vanlig ambulanse. Rambam velges fordi det i Sør-Libanon ikke 
er stasjonære sykehus som anses egnet. Noen sivile pasienter blir overført til libanesiske syke-
hus, bl.a. i Tyr. Til Beirut er det et par timer med ambulanse. 

Ved Rambam er man alltid rede til å ta imot hardt skadde FN-soldater, samt de sivile 
pasienter som UNIFIL Hospital henviser dit. «Ledelsen her har alltid mottatt UNIFIL pasien-
ter med rød løper, og det har vært et godt kollegialt forhold mellom UNIFIL og det israelske 
sykehuspersonellet,» skriver SMSO Dommerud i et informasjonsskriv fra desember �978. 
Men FN-styrken er mer forsiktig med de sivile pasientene som henvises til Rambam: Ikke alle 
libanesere som trenger legebehandling vil føle seg helt trygge i Israel. Og det har ikke noe med 
landets helsetjeneste å gjøre.

Særlig alvorlige skader bringes med helikopter direkte til Haifa. Slike medevacs krever at 
flygingen raskt blir klarert med israelske myndigheter. Det er ikke alltid like enkelt: På 
medisinsk hold er det imidlertid ingen problemer knyttet til å samarbeide med israelerne. 
Men mer enn én gang skal kritiske evakueringer forsinkes av sen IDF-klarering av FN-
 helikoptrene. UNIFIL inngår også avtaler med American University Hospital i Beirut og  
Safad Hospital i Israel for eventuell innlegging av UNIFIL-personell. Langtidspasienter forut-
settes sendt tilbake til hjemlandet for videre behandling. FN-sykehuset kan ha pasienter i 
inntil 2� dager, i særlige tilfeller forlenget til 30, hvoretter pasientene skal evakueres til hjem-
landet.

Sykdomsspekteret er ikke vesensforskjellig fra det en finner i Norge, men det er naturlig 
nok et stort innslag av mageinfeksjoner. Diaré er ille nok, rent praktisk og personlig – men 
representerer medisinsk også en betydelig fare for uttørring. Skuddskader er det heller ikke 
mange av i en norsk distriktslegehverdag; enda mindre mineskader. Trafikkulykkene blir 
også mange. 

Samarbeidet mellom sanitetspersonellet i Normedcoy og ute ved avdelingene er godt. Alle 
bataljoner har egen lege; de fleste også tannlege. Irishbatt dekker også Normaintcoy. Ved 
UNIFIL Hospital er det i første kontingent fem leger, med kontrakter på tre til seks måneder. 
Sykehuset blir i perioder forsterket med leger fra bataljonene som har leger med kirurgisk 
utdanning. Omvendt tar leger fra Naqoura et tak ved midlertidig fravær av leger i enkelte 
bataljoner.
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UNIFIL Medical Supply and Equipment Depot

Sanitetsmateriellforsyning til UNIFIL planlegges gjennomført ved at Forsvarets Sanitet som 
fagmyndighet skal forestå innkjøp og anskaffelse av materiell. Dette blir på ukentlig basis 
sendt med norsk militærfly til Beirut – og Normedcoy henter, lagrer og distribuerer utstyret 
til de forskjellige avdelinger. Materiellet lagres i norske telt, som naturlig nok er mer beregnet 
på vinterforhold i Norge enn sommer ved Middelhavet. Det blir for varmt for enkelte typer 
medisiner, og det må iverksettes tiltak for å skaffe prefabrikkerte hus som kan holde en mer 
akseptabel temperatur. Til materielltjenesten hører også oppsøkende inspeksjoner og kon-
troll ved avdelingene for å gi råd om lagring, og generell kontroll med sanitetstjenesten. Etter 
hvert som UNIFIL øker i størrelse, blir behovet for etterforsyning av materiell – samt  
lagerkapasitet – også større. Utstyret som de enkelte uteavdelinger hadde med seg hjemmefra 
blir også forbrukt, og øker behovet for etterforsyning betraktelig.

Kompanistaben

Sanitetskompaniets administrasjon blir også satt på prøve i Libanon. Særlig krevende er 
selvsagt den første tida, når kompaniet skal etablere seg og feltsykehuset settes i drift. Det tar 

SYKEHUS: UNIFIL Hospital – feltsykehuset etablert 
av Normedcoy – tok imot militære og sivile pasienter; 
de første var prioritert, de siste flest. Sykepleier, lt. 
Reidun Jekthammer, pleier pasienter i Naqoura, 1979
Foto: Scanpix
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også tid før UNIFILs sentrale forsyningssystem er oppe og går, og de enkelte avdelinger må 
klare seg selv. En av forutsetningene for å fungere er mat, og avdelingens kantine kommer 
raskt på plass – for personell og pasienter, men også for øvrige avdelinger i Naqoura. Kjøkken-
personalet, som forsterkes med sivile libanesere, får også forsyningsansvar for Norair. 
Normedcoy oppretter egen forsyningstjeneste for vann og proviant, i tillegg til medisinsk 
utstyr – til den franske forsyningsbataljonen etter hvert overtar denne oppgaven.

Også Sanitetskompaniet må sikre seg selv så vel som sine pasienter. Vakt- og sambands-
avdelingen har, på døgnkontinuerlig basis, ansvar for leirens sikkerhet. I Libanon høstes verdi-
fulle – og svært realistiske – erfaringer med samband for en sanitetsavdeling i felt.

Som følge av at hygienelaget ment for sanitetskompaniet er avgitt til Norbatt, blir det be-
grenset med fagpersonell på dette viktige området i begynnelsen. Det plukkes derfor ut sani-
tetspersonell med hygienetjeneste som en sekundærfunksjon, dvs. å assistere avdelingene i 
Naqoura med hygienearbeid: praktisk rådgiving og veiledning, vannrensing, behandling av 
næringsmidler, bekjemping av skadedyr og insekter, og destruksjon av avfall. 

NORMEDCOY UT

Våren �979 er Normedcoy etter hvert kommet i hus, og har fått et mer stasjonært og perma-
nent preg. Det norske kompaniet gjør seg fordelaktig bemerket i UNIFIL, og har tilstrekkelig 
kapasitet – til tross for stor pågang av pasienter. Så dukker et nytt problem opp: rekruttering. 
Det er særlig fagspesialister innen kirurgi og anestesi – funksjoner som er helt nødvendige for 
sykehusets drift – som er vanskelig å få tak i. Ifølge et notat til Forsvarssjefen fra sjefen for 
Forsvarets sanitet, generalmajor Alv M. Johnsen, er rekrutteringsvegringen spesielt knyttet 
til arbeidssituasjonen ved norske sykehus for spesielle kategorier; lønnsforholdene i UNIFIL 
som ikke er særlig forlokkende ift. lønnsforhold hjemme; samt at familiene vegrer seg mot å 
la kandidatene reise til et risikoområde.78

Dette er i vesentlig grad innledningen til prosessen som skal avvikle Normedcoy – i alle 
fall midlertidig. Til tross for klare anbefalinger fra Norco, oberst Martin Vadset, og SMSO, 
oberst Aanerud, om å opprettholde driften gjennom å rekruttere spesialister fra andre UNI-
FIL-bidragsytere, velger sanitetssjefen å anbefale at Normedcoy avvikles våren �980. Selv om 
det i kompaniet er utstrakt vilje til rekap. Ifølge uttalelser til Blue Beret, ville hele 80 prosent 
av personellet søkt rekap, om medcoy hadde blitt værende. Og leger hjemme mener det ville 
vært mulig å få flere nedover – hadde Forsvaret drevet mer aktiv rekruttering.79 Uansett: det 
skorter på kritisk fagkompetanse. Det er, fastslår generalmajor Trond Kluge i en senere 
oppsummering av situasjonen, et begrenset antall aktuelt fagpersonell i Norge. Og selv om en 
alltids kan gjøre enda litt mer for å rekruttere, er fagbasen for liten – og de som reiser, etter-
later seg samtidig et kapasitets- og kompetansemessig hull der de til daglig befinner seg. Det 
samme var tilfellet i Korea, Kongo og Gaza, minner sjefen for Forsvarets sanitet, �979–83, 
om. Han peker også på at det som ble opplevd som meget gode lønnsbetingelser for yngre 
befal, ikke var noe stjernetilbud for toppkvalifisert medisinsk personell. For i det hele tatt å 
fylle stillingene i Normedcoy, vedgår Kluge at det av og til ble sendt av gårde fagfolk som ikke 
holdt mål, verken faglig eller personlig. «Det har ikke hendt ofte, men mange kompanisjefer 
må nok være enige i at vi av og til har skrapt bånn og gått på akkord med kvalitets-
kravene.»80 

n Etter invasjonen i 1982 gjør  
UNIFIL et poeng av å opprettholde 
formalitetene rundt klarering av 
medevacer, for å understreke av FN 
betrakter Israel som okkupasjonsmakt. 
Selv om det kan koste liv – og trolig 
gjør det.81 n
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Sommeren �979 er det kontakt med Danmark og Sverige om disse landene kan supplere 
Norge med medisinsk fagpersonell. Hvis så kan gjøres, vil sanitetskompaniet kunne fungere 
også ut over �. april �980. Men samtidig blir det vurdert som et alternativ at ett av de to 
landene tar over etter Norge.8� Norge ser også på en modell med nordisk rotasjonsordning for 
sanitetsansvaret, men dette blir heller ikke noe av. Det er Sverige som viser størst interesse, og 
i et møte Johan Jørgen Holst, statssekretær i UD, har med de danske, finske og svenske am-
bassadører, 2�. november �979, tilbyr Sverige seg å overta ansvaret for UNIFILs sanitetstjen-
este for ett år. Forutsetningen er at Norge skal ta over igjen etter en pause på to kontingenter. 
I brev til den svenske Oslo-ambassadør, ��. mars �980, bekrefter Holst at en fra norsk side er 
inneforstått med at «Sverige og Norge for framtiden roterer ansvaret for Sanitetskompaniet, 
eventuelt innen rammen av en bredere nordisk rotasjonsordning.»82 

Nå blir uansett tida for knapp for svenskene til å overta �. april, som først foreslått. Men 
2�. august �980 er Swedmedcoy på plass – med en kombattant offiser som sjef. I mars �98� 
signaliserer Sverige at landet er beredt til å påta seg ansvaret for ytterligere ett år – hvoretter 
Norge skal avløse svenskene i august �982. I FSAN er man, vinteren �98�, av den oppfatning 
at Norge kan klare å stille kompaniet for en toårsperiode, gitt at enkelte rekrutteringsfrem-
mende tiltak blir iverksatt – derunder en vesentlig økning av fagtillegget for en del nøkkelp-
ersonell. FSAN går også inn for svært korte rotasjonsperioder, helt ned i �4 dager – hvis nød-
vendig for å skaffe det nødvendige fagpersonell. Forsvarssjefen vil imidlertid heller prioritere 
en styrking av sanitetstjenesten på andre felt, og samtidig kommer politiske myndigheter 
fram til at FN bør se på andre alternativer. Norge gjør selv forsøk på å finne erstatter. Våren 
�98� undersøker UD, underhånden, muligheten for at Australia, Canada eller New zealand 
kan stille et sanitetskompani – men ingen av dem er villige.83 I Sverige er holdningen til fort-
satt å bidra langt mer positiv.  Svenskene blir stående – til �992.

Når sanitetskompaniet reiser hjem etter to og et halvt år i Naqoura, har det gjort en formi-
dabel innsats – for både UNIFIL og sivilbefolkningen. Ca. 20.000 pasienter har fått behan-
dling. «Det er bittert å gi det hele fra seg etter alt arbeid som er nedlagt,» uttaler fenrik Tore 
Rønnestad til Blue Beret. «Her er gjort store ting. Vi har lagt inn vann i sykehuset for bare tre 
uker siden. Toalettene er nå i orden, hele leiren er slik vi alltid har håpet at den skulle bli. Og 
da er det kroken på døra for oss…» Major og kirurg Halvor Brende synes også det er trist at 
Normedcoy avvikler. «Jeg er glad jeg drar hjem først i august, og slipper å se det norske flagget 
fires og det svenske gå opp.»94 

Torsdag 2�. august er det nettopp det som skjer: Kl. �300 tar svenskene over UNIFILs 
feltsykehus. Tjue soldater fra avtroppende og påtroppende nasjon stiller opp overfor hveran-
dre. De to lands flagg bæres foran troppene, som ledes av hhv. oberstløytnant Kjell Borge og 
översteløjtnant Jan Lundgren. FC, general Emmanuel A. Erskine, berømmer nordmennene 
for imponerende innsats: «Jeg hadde gleden av å ta imot nordmennene da de første gang kom 
til flyplassen i Beirut. […] Jeg vil ikke si adjø til dere nordmenn, men på gjensyn.»85 

I en oppsummering i forbindelse med UNIFILs femårsjubileum skriver Sjef for Forsvarets 
sanitet, generalmajor Trond Kluge, at «De aller fleste som var med på å starte og bære denne 
tjenesten, vil nok si at det var vel verd slitet, og at de hadde stort personlig og faglig utbytte. 
Derfor er det et unisont ønske blant norsk sanitetspersonell: La oss få sjansen en gang til, så 
skal vi gjøre det om igjen!»8� Sjansen kom igjen, men ikke i Libanon.

n  Normedcoy kommer ikke tilbake til 
UNIFIL. Sju norske leger drar derimot 
høsten 1991 til Naqoura for å overta 

det fagmedisinske hovedansvaret for, 
og den daglige ledelse av feltsykehu-

set – som fortsatt drives av Swedmed-
coy. Under benevnelsen Medunit 

UNIFIL har Norge oppdraget fra  
1. november 1991 – til Polen overtar 

hele sykehuset: 17. april 1992. n

SLUTT: Normedcoy har gjort sitt, og 
siste kompanisjef, oblt Kjell Borge, 
gjør klar til å overlate til Swedmed-
coy, her ved NK, major Lavén.
Foto: Forsvaret
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Norair

Norair er den minste norske avdelingen i UNIFIL – og den som står 
kortest. Uten at den er mindre viktig av den grunn! Helikoptervingen er 
en kritisk ressurs i en styrke som UNIFIL, i et operasjonsområde som 
SørLibanon. 

Norair er en av avdelingene som settes inn som del av tilleggsstyrken Regjeringen beslutter å 
bidra med – ut over infanteribataljonen.  Luftforsvarets bidrag til Norges FN-beredskaps-
styrke består av en Lufttransportskvadron på 80 mann, delt i to vinger: En transportving med 
to C–�30 Hercules transportfly, og en helikopterving med fire Bell UH–�B-maskiner. Det er 
den siste som nå hastig kalles inn for innsats i Libanon: Norair blir til. 

Det er 720-skvadronen ved Rygge hovedflystasjon som har oppsettende ansvar for Norair, 
men også 339-skvadronen ved Bardufoss flystasjon og 7�9-skvadronen ved Bodø hovedfly-
stasjon bidrar med operativt, teknisk og administrativt personell. 

Lørdag �. april overføres hele vingen – med personell og materiell. Etter ankomst på Ben 
Gurion-flyplassen ved Tel Aviv i grålysningen påfølgende dag, begynner imidlertid prob-
lemene. Norair-sjefen, major Hans Haug, tar straks kontakt med UNTSO-hovedkvarteret i 
Jerusalem, og melder avdelingens ankomst. Beskjeden derfra er at vingen er kommet for 
tidlig! Forholdene i Sør-Libanon er slik at verken Israel eller FN vil tillate nordmennene å 
operere i området! Inntil FN anser situasjonen i operasjonsområdet tilstrekkelig sikker for at 
helikoptervingen kan settes inn, må 27 befal fra Luftforsvaret tilbringe halvannen uke på 
hotell, først i Tel Aviv, så i Jerusalem; utålmodige etter å komme av gårde – til Libanon og til 
felten. Til oppdraget som skal løses. Det er det de er mentalt innstilt på – ikke lediggang. «Vi 
fikk svært lite informasjon, personellet gikk i uvisshet og det ble en demoraliserende tid for 
avdelingen,» erindrer Haug.87 Majoren har flere møter med den israelske liasonoffiseren til 
FN, og anmoder om å fly trening i Israel mens de venter på klarering for forflytning. Negativt. 
Israelerne oppgir at de ikke tar sjansen på at FN-helikoptrene skal bli skutt ned – av deres 
egne styrker!

Først etter ni dager i Israel, tirsdag ��. april, får Norair sin etterlengtede marsjordre, og 
etablerer seg i Naqoura. Men israelerne setter fortsatt begrensninger på flygingene. Hans 
Haug skriver selv dette i boka Norske FN-styrker i Libanon: «Etter en ukes sterkt press fra FN 
fikk vi til slutt klarering for å fly. Men først bare en bestemt rute fra Jerusalem og opp til 
Naqoura. […] Vi måtte sende inn flygeplan og be om klarering senest � timer før beregnet 
avgang. Det er 3 ganger lenger enn normalt for internasjonale flygninger. Tildelt rute var 
kronglete og meget detaljert både med hensyn til hvor vi skulle fly, og også i hvilken høyde vi 
skulle fly. Ruten var tungvint, fordi den slett ikke var korteste vei, og vi måtte fly så høyt at vi 
ofte fikk problemer når det var lavt skydekke. Vi fikk tildelt en egen radiofrekvens for sam-
band med en israelsk bakkestasjon. De holdt nøye kontroll med våre bevegelser, men var 
sjelden villige til å gi navigasjonshjelp. Vi forsøkte gjentatte ganger å få forandret ruten, men 
det ble ikke godkjent. Annen flyging innen Israel enn denne ruten mellom Jerusalem og 
Naqoura ble heller aldri tillatt.»88 

Hovedoppgavene til Norair er medisinsk evakuering av såret FN-personell og ambulanse-

u  Mer om etableringen av Norair,; 
side xxx
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flygning (casevac og medevac). Ved ledig kapasitet omfattet dette også sivile libanesere (eks. 
bønder som hadde tråkket på miner i åkrene) som ble behandlet på det norske feltsykehuset. 
Helivingen skal også forestå transport av FN-personell og besøkende VIP, samt besørge post, 
personell- og materiellflyging mellom Beirut og UNIFIL HQ, og mellom HQ og bataljonene.

NORAIR FORLAGT

Den norske helikoptervingen er den første av UNIFILs faste avdelinger som etablerer seg i 
Naqoura. Dette er pionertida; planer eksisterer knapt, veien blir til mens man går – eller flyr. 
Fra det ennå knapt eksisterende HQ, får Norair tildelt et jorde som avdelingen skal etablere 
sin lille flystasjon på. Nær Middelhavets bredd bygger Norair sin base ved siden av Normed-
coy. Nærheten til sanitetskompaniet er ikke nasjonalt betinget. En hovedoppgave for heli-
vingen er imidlertid medisinsk evakuering, med personell fra sanitetskompaniet om bord – 
og transport av pasienter til feltsykehuset. At begge avdelingene er norske er derimot ingen 
ulempe; det bidrar til å effektivisere tjenesten – særlig i denne etableringsfasen. Samarbeidet 
mellom Normedcoy og Norair virker utmerket, og kommer både FN og det hjemlige forsvar 

NORAIR I: Personellet i den første Norair-kontingenten forut for avreise fra 
Gardermoen. Fremst f.v.: Kapt Strand, kapt Hagelund, lt Jahre, kapt Arnesen,  
kapt Tveter, kapt Karlsen. I midten: kapt Kristiansen, kapt Korsgård, maj Horstad, 
lt Torkelsen, kapt Mørch, maj Heitemann, kapt Iversen, fenr Eriksen.  
Bak: Kapt Pettersen, kapt Rafshol, lt Sandnes, kapt Veiteberg, skvsjef, obl Scheie, 
kapt Hovdal, kapt Midthun, lt Mork.
Foto: Privat
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til gode; et samarbeid som for øvrig fortsetter på det nasjonale plan samt ved senere deploye-
ringer utenlands.

Som i Ebel es Saqi og Tibnine er de norske avdelingene i Naqoura langt på vei overlatt til 
seg selv de første ukene. Til hele FN-styrken er på plass, bl.a. med de kritiske forsynings-
elementene, er det forutsatt at de enkelte avdelinger skal klare seg selv minst 30 dager. Nord-
mennene har god støtte hjemmefra, spesielt karakteriseres støtten fra Luftforsvarets forsyn-
ingskommando (LFK) som «fenomenal»89 – og Norair er godt forberedt. Som sjefen for 
kontingent I, major Haug, fastslår: «Vi måtte […] forsøke å bygge opp en operativ enhet fra 
bunnen av. En lærte da straks hvilken kolossal betydning gode forberedelser hjemme i Norge 
har for oppbyggingsfasen i en slik aksjon. Før FN’s stab er etablert og penger bevilget, står 
man fullstendig på egen hånd og må greie seg selv.»90 

På lik linje med andre nordmenn i UNIFIL, bor Norair-personellet den første perioden i 
telt; etter hvert i prefaber. Men først forlegges de på Hotell Eden i Nahariya – med daglig 
pendling til Libanon. En myk overgang. Det kommer godt med når personellet sliter med 
magen. Bespisning skjer i en heller provisorisk messe i HQ, hvor hygienen ennå er nokså 
tvilsom – og vannet bakterierikt. Godt da å ha et norsk feltsykehus som nabo, selv om de der 
er like syke som Norair-personellet!Det tekniske vedlikeholdet og reparasjonene skjer inn-

NAQOURA: Det var godt om plass i Naqoura i 1978–79, 
nede ved Middelhavet – også til Norair og Normedcoy, 
som ble forlagt ved siden av hverandre, for mest mulig 
effektiv medisinsk evakuering (medevac).
Foto: Helge O. Sandnes
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ledningsvis under åpen himmel på det støvete jordet; egen «hangar» kommer samtidig med 
en asfaltstripe, etter to måneder – ved utgangen av juni.

Norair-tjenesten er ikke bare jobbing og sterke inntrykk. Det er selvsagt rom også for 
avkopling; strengt tatt en svært viktig side ved en krevende tjeneste. Ett fast innslag i helivin-
gen er beer-call hver fredag, med ulike ikke-militære faglige tema på tapetet, bl.a. av den ku-
linariske sorten – både når det gjelder ulike typer råvarer og deres tilberedelse. En samlende 
aktivitet med høy trivselsfaktor – av stor betydning for en avdeling i felt. 

NORAIR I FELT

Kart og klima er stikkord for nye erfaringer for helikoptermannskapene. Mangelfulle kart og 
et terreng der den ene landsbyen er vanskelig å skille fra de fleste andre, skaper vansker for 
detaljnavigeringen. Men gradvis blir kartene oppdatert samtidig som israelerne letter noe på 
restriksjonene. Dessuten blir besetningene mer fortrolig med terrenget og omgivelsene. 
Kaptein Helge O. Sandnes, flyger i Norair I, senere bl.a. sjef for �34 Luftving på Sola, forteller 
hvordan også klokka ble et godt hjelpemiddel. «Etter hvert navigerte vi ved hjelp av kurs og 
tid under utrykninger i mørke, for etter utfløyet tid visste vi stort sett posisjonen. Det var 

BELL: UH–1B Iroquois – det var maskinene den 
norske helikoptervingen tok med til Libanon i 1978. 
Av de fire, mistet avdelingen ett under ulykken i 1979.
Foto: Helge O. Sandnes

n Luftforsvaret fikk sine fire  
første Bell UH–1B Iroquois maskiner 

i 1963. Det er et av de mest brukt  
helikoptre noensinne; over ti  

tusen enheter er produsert n
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mørkt som i en sekk om natta, fordi det ikke var lys på bakken i Sør-Libanon.»9� Landings-
plassen blir vanligvis opplyst av billys når helikopteret nærmet seg.

Klimaet er også en kritisk faktor: Under normale operasjoner hjemme i Norge har UH–
�B-helikopteret et stort kraftoverskudd, som gjør det forholdsvis lett å fly. En jetmotors effekt 
blir imidlertid sterkt redusert med stigende temperatur og høyde over havet. Dette er forhold 
som møter nordmennene i Sør-Libanon, hvor temperaturen kan komme opp i 45 grader, og 
med landingsområder helt oppe i �700 meter. Dette er likevel enkelt å lse ved å redusere lasten 
og dermed tilpasse vekten til forholdene. Etter hvert får også styrken bedre kart, og avdelin-
gen blir bedre kjent i området. Når de regelmessige turene til Beirut tar til, blir det også mye 
flyging over vann. På bakgrunn av et par episoder hvor maskinene blir beskutt fra land, flys 
det etter hvert tre–fire kilometer fra kysten. Det er trygt i forhold til risikoen for beskytning, 
men også ganske så utrygt: Med bare én motor og ingen flytepongtonger ville et motorkutt 
vært katastrofalt.92 

Medevac

Medisinsk evakuering er Norairs første prioritet – og medevac et begrep alle UNIFIL- 
soldater forstår. Det skal bli mange medevacs på helikoptervingen; først Norair, så Italair.  
24 timer i døgnet står en maskin på �5 minutters beredskap, med lege og sykepleier fra 
Normedcoy parat. På dagtid går det imidlertid sjelden mer enn fem minutter fra scramble til 
Bell-maskinen tar av. Flytida til den fjerneste bataljonen, Norbatt, er under normale forhold 
20–25 minutter. Det som kan forsinke og forhindre at oppdraget blir løst, er ved de anlednin-
gene IDF og deres støttespillere SLA nekter Norair å ta av eller fly over bestemte områder – 
selv om det haster aldri så mye for dem som er avhengig av unnsetning. «Hver flytur måtte 
forhåndsklareres gjennom IDFs liasionoffiser. Utallige var de ganger vi møtte uforståelige 
avslag eller unødige forsinkelser,» erindrer oberstløytnant Hans Haug i Blue Berets 5 års 
jubileumsnummer.93 

Helge O. Sandnes husker selv en situasjon, der han insisterte på å ta av fordi situasjonen 
var kritisk. Men major Haddad nektet. «If you take off, we will shoot you down», er meldin-
gen fra SLA-sjefen. «Nå tror ikke jeg at han ville tillate dette; til det ville nok overskriftene 
blitt for store og reaksjonene for sterke. Men sikker kunne man likevel aldri være i den del av 
verden!» fastslår oberst Sandnes i ettertid.94

Det er ikke bare FN-personells liv som reddes. UNIFIL og Norair bruker store ressurser 
på å hjelpe den lokale, sivile befolkning – også med fare for eget liv. «Rask innsats redder liv» 
er hovedoppslaget i tekst og bilder som dekker forsiden av Blue Berets august-utgave i �978. 
«Takket väre rask innsats og ikke minst dristighet ble den hardt sàrede mannen på bildet red-
det. Sammen med fem andre sivile gikk han mandag �7. juli inn i et minefelt ikke langt fra 
Ebel es Saqi. Fra sanitetstroppen og pionertroppen rykket det straks ut folk, og helikopter fra 
Naqura ble öyeblikkelig rekvirert. Pi-troppen proddet en sti gjennom minefeltet slik at sani-
tetsfolkene kunne komme frem. Helikopteret, med fenrik Peer Eriksen ved spaken, tok opp 
lege og medhjelper, og disse to hoppet ut over ulykkesstedet mens helikopteret svevde et par 
meter over bakken.»95  Et godt eksempel på samvirke mellom ulike profesjoner i felt; uavhen-
gig av om de kommer landeveien eller luftveien, er ingeniørsoldater eller sanitetspersonell. De 
går sammen om å redde liv – takket være dristighet og dyktighet. Hovedsaken, framholder 
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oberst Sandnes, et at hjelpen aldri er langt unna. Det er av avgjørende betydning for personell 
i felt. Vissheten om at hjelp raskt kan være på pletten betyr mye for stridsmoralen.9� 

Sårede, FN-soldater og sivile, flys oftest til UNIFIL Hospital i Naqoura; de hardest skadde 
tas helst til Rambam-sykehuset i Haifa. Det er ikke alltid like lett. Flyginger skal klareres av 
IDF, som tidvis kan være i det vanskelige hjørnet – til stor irritasjon og frustrasjon for FN-
personellet. Som flyger Odd Haugsbak erfarer, når det blir bedt om klarering for en flight med 
to hardt skadde franske soldater, men som avvises – selv om det understrekes at det står om 
liv: «Da jeg så sa at vi ville krysse grensen i alle fall, fikk jeg beskjed om at vi ville bli møtt av 
jagerfly. Jeg har aldri følt meg så frustrert og hjelpesløs som da vi måtte returnere til NOR-
AIR, og sende de sårede i bil.»97 

Sikkerheten

Utover sommeren og høsten �978 blir situasjonen gradvis forandret – til det verre. I boka 
Norske FN-styrker i Libanon beretter vingsjefen, major Hans Haug:

«Grupper av PLO-soldater på �0–30 mann klarte å ta seg inn i FN’s område og sette seg 
fast på diverse høydedrag. Hvis vi overfløy deres posisjoner, ble vi beskutt. Så vi lærte oss fort 
betydningen av å ha godt etterretningskart. Mens vi i begynnelsen hadde fløyet som hjemme, 
altså i ca. �50m, valgte vi nå å gå opp i 700–�000 m høyde for å minske sannsynligheten for 
treff fra håndvåpen. Da Israel trakk seg ut av Libanon, fikk major Haddad nytt og førstek-
lasses utstyr. Han hadde tatt kontroll over et belte av Libanon langs den israelske grensen, og 
nektet oss å fly over sitt område i lange perioder ad gangen. Dessverre lå UNIFIL’s hovedkvar-
ter innen Haddad’s område. Han hadde stillinger for stridsvogner bare �50m fra FN’s hoved-
kvarter, og hans PPK’er sto jevnlig utenfor porten til FN. All flyging måtte nå godkjennes av 
major Haddad. Hans soldater fulgte oss i siktet med �2.7 mm mitraljøser både når vi tok av 
og når vi landet. Situasjonen i Naqoura var tidvis derfor svært spent. I slutten av mars �979 
åpnet falangistene ild mot hovedkvarteret med �2,7 mm mitraljøser, håndvåpen og BK. En 
franskmann ble drept, og to andre skadet. Et helikopter ble truffet under avgang fra heli-
basen, og i midten av april beskjøt falangistene et helikopter som kom inn for landing. Denne 
gang besvarte FN’s vaktstyrker ilden. Utover ettermiddagen startet falangistene opp en mas-
siv beskytning av helivingens område. Heldigvis kom personellet seg i dekningsrom slik at 
ingen ble skadet, men samtlige helikoptere fikk større eller mindre skader. Alle kontor- og 
beboelsesbrakkene til helivingen ble også truffet. Situasjonen ble heldigvis noe roligere etter 
denne episoden. Helikoptervingen fikk reparert et helikopter på stedet, og to andre ble byttet 
ut med nye fra Norge.»98 Episoden i mars, betegnes for øvrig av UNIFILs DFC, oberst Martin 
Vadset, som «rene overfallet.»99 

Major Svein Danielsen var Norair-sjef i kontingent II, og beskriver hvordan situasjonen 
forverres: «Sent en kveld ble vi «scramblet» ut på en med-evac fra Tibnin. En irsk soldat var 
blitt skutt – prosjektilet hadde gått inn over hjertet, og det var kritisk. Nå er det alminnelig 
kjent at mørket på de breddegrader er totalt, og uten måne – og med belysningen på bakken 
blendet ned, er det meget vanskelig å finne fram. Jeg spurte derfor Israel Control, som hadde 
radardekning over hele området, om de kunne gi meg en vektor for å finne Tibnine. Men det 
ville de ikke. Vi fikk klare oss som best vi kunne. Da vi passerte over Quana, forresten samme 
området hvor fenrik Eriksen og løytnant Ruud havarerte, så vi en lang rekke sporlys komme 

n Luftforsvarets deltakelse i UNIFIL  
er avgrenset til helikoptervingen, men 

forsvarsgrenene støtter gjennom 
transportflyginger med sine  C–119 

Hercules. De går lenge til Beirut, 
deretter til Tel Aviv – og en tid så 

hyppig som ukentlig, etter hvert hver 
tredje uke. n

ALO: Ved siden av fire maskiner 
med bakkepersonell, bemanner 
Norair også luftopsen; her med Air 
Liaison Officer, kapt Kåre Kvamme 
på vakt, 1978.
Foto: UNIFIL
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opp mot oss. Vi meldte tilbake til Naqoura at vi ble beskutt, men at vi fortsatte. Prosjektilene 
gikk for det meste bak oss og til venstre for oss. Etter en stund fant vi fram, og landet ved det 
norske verkstedkompaniet, der vi fikk pasienten ombord. Legen og sykepleieren som var 
med, tok hånd om ham. Vi tok så av med kurs vestover. Få minutter etter – i en høyde av ca. 
�500 fot over bakken – ser vi et femtitalls sporlys komme opp mot oss. Jeg prøvde å styre 
unna, men en del av prosjektilene kom i en slags korketrekkerbane. Så det var umulig å si 
hvilken vei en skulle svinge. Da ser vi en rekke sporlys komme opp langt foran. Jeg var sikker 
på at de skulle gå foran, men på grunn av vår hastighet passerte de bare et par meter til venstre 
for kabinen, innenfor rotordisken. Og det ble helt lyst i cockpiten. Beskytningen varte i 20–30 
sekunder og var meget intens. Jeg meldte fra på radioen til kaptein Kvamme i det skytingen 
begynte, og jeg tror nok han ble litt betenkt, for han kalte oss opp bare ett minutt etter. Jeg 
kunne da bare konstatere at vi «henger her ennå». Resten av denne natten forløp rolig. Vel 
hjemme måtte alle mann ut med flomlys og lykter for å lete etter kulehull. Som ved et mirakel 
var vi ikke blitt truffet!�00

Den mest tragiske episoden i Norair – og for Norge i UNIFIL – skjer likevel vinteren �979. 
Lørdag 3. februar er et helikopter ute på medevac-oppdrag for å hente en sterkt skadet soldat 
fra Fijibatt. Pga. ildgiving velger flygeren en annen rute enn vanlig, og treffer en høyspentled-
ning. Helikopteret styrter. Alle fire om bord – flymannskap og helsepersonell – mister livet: 
Løytnant Jostein Berg fra Levanger, fenrik Peer F. Eriksen fra Moss, major Egil Kjeldaas fra 
Levanger, løytnant Kjell E. Ruud fra Ski. På minneplaten ved flybasen i Naqoura står følgende 
innskrevet, for alltid:

«In memory of four Norwegian officers who gave their lives for peace and freedom for the 
people of Lebanon in an heroic attempt to help wounded.» Selv et kvart århundre etter er 
hendelsen den verste i Norges omfattende deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner; en av 
de mest tragiske også i UNIFILs historie.

På de effektive �5,5 måneder Norair opererer i Libanon, flyr vingen vel 2200 timer. Det 
inkluderer �25 ambulanseoppdrag og ca. 7500 passasjerer. Både flygere og maskinister får 
logget langt flere timer i Libanon enn ved vanlig tjeneste hjemme i Norge. Mesteparten er 
rutine: En daglig rute med landing i hver av bataljonshovedkvarterene, med befraktning av 
personell og post mellom bataljonene og HQ. Det er faste flyginger til Beirut, to ganger i uka. 
Denne fortsetter etter Norairs tid, men opphører til tider – og går i perioder til Yartze i Øst-
Beirut, snarere enn til Vest-Beirut, hvor UNIFIL normalt holder til. I begynnelsen er det også 
forholdsvis hyppige flyginger mellom Naqoura og Jerusalem, samt mye VIP-flyging. Det er – 
og blir – utstrakt besøksaktivitet til UNIFIL, og helikopter er en bekvem måte å forflytte seg 
på, når alternativet er rufsete veier i støv og varme, med hjelm og splintvest.

Etter hvert som UNIFIL HQ kommer på plass, blir det her også opprettet et luft-liaison-
element som naturlig nok er bemannet av nordmenn. Air Liaison Office (ALO) blir således 
bindeleddet mellom HQ (Ops) og helivingen. Chief Air Staff Officer (CASO) prioriterer og 
koordinerer oppdrag og formidler ordrene til helivingen.

NORAIR UT

Den alvorlige ulykken i februar �979 til tross: Det er ikke sikkerheten som er årsaken til at 
Norge trekker ut helikoptervingen i juli samme år. Det er rekrutteringsproblemer; særlig 

u Nærmere omtale av helikopter-
ulykken; side xxx

ITALAIR: Italia og Italair tok over 
helivingen etter Norge og Norair, 
1979 – som et av de mest faste 
innslag i UNIFIL deretter.
Foto: Per-Arne Jeremiassen/UNIFIL
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mangel på flygere. Samt svekkelsen av den operative evne hjemme. Vingen er organisert med 
seks flygerstillinger, men på slutten er det i perioder bare tre i tjeneste. (For å avbøte mangel-
en, hadde sågar enkelte flygere som gikk på Luftkrigsskolen sommertjeneste i Libanon – for å 
avlaste Norairs personell!) Årsaken er først og fremst mangel på helikopterflygere i Norge, 
men forhold som lønn, risikotillegg og tjenestetid er også medvirkende til at det sommeren 
�979 ikke er en eneste flyger som har skrevet FN-kontrakt. Luftforsvaret er også bekymret for 
at det ikke klarer å opprettholde beredskapen i redningstjenesten på hjemmebane, som opp-
gis som den primære årsak til at helikoptervingen trekkes ut av FN-tjeneste. Det anføres at 
både piloter og helikoptre har vært sterkt savnet – også til å støtte politiet i spaning og til sluk-
king av skogbranner!�0� 

Den 2�. juli er det slutt, og Italair overtar – for å bli. Nordmennene reiser hjem. Den 24. 
juli lander �4 mann og ett helikopter på Rygge flyplass; dagen etterpå kommer pulje nummer 
to. Mandag 30. juli kommer de siste hjem – med unntak av to operasjonsoffiserer, som blir 
igjen for å gå inn i bemanningen av UNIFIL Ops.

Og hjemkomsten? Ingen spesiell mottakelse, etter det Helge Olav Sandnes erindrer.  
Ei heller særlig meritterende. «Internasjonal tjeneste skulle være karrierefremmende, het det. 
Men det var i festtalene. Kan heller ikke huske at vi fikk noen takk fra Luftforsvarets ledelse. 
Og noen annen medalje enn FNs, vanket det heller ikke. Anerkjennelsen var med andre ord 
så som så, men det tenkte vi ikke på da. Nå er alt dette historie, men minnene er der. Vi løste 
oppdraget og gjorde jobben etter beste evne. Det ga oss mange erfaringer. På mange plan!�09 

En av erfaringene er selvsagt belastningen med hele tiden å leve under press. Ikke bare er 
Norair på slutten av innsatsen naturlig nok preget av dødsulykken i februar; soldatene fra 
Luftforsvaret kan nærmest daglig høre beskytning – noen ganger på alt for nært hold. Så sent 
som en ukes tid før uttrekkingen, blir vingen overskutt av palestinske raketter.�02 

I oktober �978 skriver major Jan E. Jansen ved flyopsen et minne- og hyllestdikt til Norair 
etter den første kontingenten, hvor han i en av strofene setter innsatsen i det rette relieff:�03

Det begynte i mars – rundt påsketider
Med store overskrifter på avisenes førstesider.
FN til Libanon sender av sted
En styrke, hvor også Norge er med
I kamp for fred

n Når Israel omsider trekker seg helt 
ut av Libanon, knapt to år etter at 

Norge avvikler sitt engasjement, blir 
det diskusjonen om fornyet deltakelse. 

Utenriksminister Thorbjørn Jagland 
(Ap) går langt i å antyde at Norge må 
stille på nytt. Ett mulig bidrag som er 

framme, er en ny heliving. Men det blir 
ingen ny innsats – verken i lufta eller 

på bakken. Stortinget sier nei. n  



295

:02 operasjonen: Israel ut av Libanon 

Israel ut – 18 år etter

Israels invasjon av SørLibanon i 1978 er årsaken til at UNIFIL settes inn. 
Når Norge trekker seg ut av UNIFIL i 1998 står Israel på ny i landet – 
som okkupasjonsmakt fra 1982. Først i 2000 trekkes IDF ut av Libanon. 
Det er ingen ærerik retrett.

Israel går inn med full invasjon i �982, for så – offisielt, men ikke reelt – å trekke seg ut igjen i 
�985. Fortsatt opererer IDF i Sør-Libanon, om enn mest gjennom sine marionetter: SLA. Men 
IDF iverksetter egne aksjoner når det anses nødvendig eller ønskelig. Den største av disse 
skjer i �99�: Operation Grapes of Wrath er strengt tatt en ny invasjon. Men den kan, like lite 
som i �978 og �982, skaffe Israel den trygghet ved nordgrensa som landet er så opptatt av å 
sikre. Okkupasjon avler motstand – og Israel får en mektig fiende i Sør-Libanon. 

ISRAELSK MAKTSKIFTE

Onde tunger mener den massive invasjonen i april �99� også er et ledd i den israelske valg-
kampen. Opposisjonen mot sittende statsminister Shimon Peres er voksende – og han trenger 
å vise styrke. Men det mislykkes. I mai tar Likuds Binyamin Netanyahu over som Israels 
statsminister. I likhet med Peres, og til forskjell fra mange andre israelske topp-politikere, har 
han ikke høyere militær grad. Netanyahu ble «bare» kaptein. Men ikke hvor som helst.  
I �9�7–72 tjenestegjør han i eliteavdelingen Sayeret Matkal, som lenge er så hemmelig at selv 
ikke navnet er kjent – og hvis aktiviteter er så sensitive at mange operasjoner fortsatt er hem-
meligholdt. Og gjennom denne tjenesten har han førstehånds erfaring også fra Libanon:  
I �9�8 deltar Netanyahu i det berømte commandoraidet mot PLO i Beirut – og i �972 er han 
med og stormer et kapret Sabena-fly på flyplassen i Tel Aviv, hvor han blir såret.

Netanyahu er utdannet arkitekt, og tar nå fatt på et stort prosjekt: å få israelske tropper ut 
av Libanon. Som tidligere regjeringer gjentar han at Israel ikke har territorielle ambisjoner i 
Libanon. Kort tid etter at Netanyahu kommer til makten, presenterer han sin «Libanon 
først»-politikk: Han vil se fred med Syria og Libanon som to atskilte saker, og vil begynne 
med Libanon. Han tilbyr regjeringen i Beirut israelsk tilbaketrekking mot at denne oppløser 
Hezballah-militsen, inkorporerer SLA i regjeringshæren – og garanterer sikkerheten ved  
Israels nordgrense. Samtidig legger han opp til en tøff militær linje. IDF beordres framover, 
fra et mer passivt forsvar ved grensen, til en mer aggressiv taktikk, med nye hardtslående 
angrep, mot motstandsbevegelsen inne i Libanon. 

Når Netanyahu overtar, har Arbeiderpartiregjeringen lenge forhandlet med Syria. 
Statsminister Yitzhak Rabin søker en løsning med Syria og Libanon forut for en endelig avtale 
med palestinerne – fortrinnsvis ved å inngå en avtale med Libanon først. Hvis libaneserne er 
villige til å utgruppere sin regjeringshær ned til grensa, og kan sikre seks måneders ro, er 
Rabin villig til å undertegne en fredsavtale med Libanon – og trekke seg ut. Ingen av dem når 

u  Mer om Operation Grapes of Wrath; 
side xxx
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fram med sitt militært understøttede diplomati. Israel begynner å få nok. Sikkerhetssonen er 
alt annet enn sikker – verken for soldatene i Sør-Libanon eller befolkningen i Nord-Israel – 
når Hezballah sender katyushaer over grensa. 

Hezballah har vunnet en posisjon som nasjonal motstandsbevegelse, som regjeringen 
ikke kan – eller tør – slå hånden av. Og regjeringen deler Hezballahs oppfatning om at tjeneste 
i SLA er forræderi, som må straffes. Den �. desember �99� blir da også SLA-sjefen tiltalt av sitt 
eget lands myndigheter. Generalmajor Antoine Lahad blir dømt til døden in absentia – for 
samarbeid med Israel og forræderi mot Libanon.

Ett av grepene Netanyahu raskt tar, er å sikre seg kontrollen over landets berømte – og 
beryktede – hemmelige tjeneste, Mossad. Det gjør han ved å erstatte Mossads sjef og Yitzhak 
Rabins nære medarbeider, general Danny Yatom, med en av sine menn, generalmajor Ami-
ram Levin – en av de offiserer som tar til orde for en politisk løsning. I desember �99� foreslår 
Israel å trekke seg ut, hvis IDF erstattes av en multinasjonal styrke med tropper fra Egypt, 
Jordan og eventuelt Frankrike. Libanon avviser tanken, og insisterer på at Israel må trekke 
seg ut unilateralt. I mars �998 tilbyr Israel på ny å trekke seg ut, forutsatt at Libanon tar hånd 
om den evakuerte buffersonen – og sørger for å forhindre angrep over grensen. Også dette 
tilbudet avvises i Beirut.� 

Netanyahu blir ikke sittende lenge nok i statsministerstolen til å gjennomføre noen tilba-

Netanyahu x tre Commando-
aksjonene Benjamin Netanyahu  

deltar i, er kjente deler av israelsk 
militærhistorie. Enda mer sagnomsust 
er en annen operasjon, der den senere 

statsministers storebror blir en av  
IDFs virkelige legender. 

Oberst Yonathan – Yonni – Netanyahu 
er sjef for Sayeret Matkal når Air 

France-flight 139 med mange israelere 
om bord blir kapret av palestinske 

terrorister i juni 1976. Han leder selv 
den berømte Entebbe-aksjonen,  

som i en særdeles dristig commando-
aksjon i Uganda frigjør 103 gisler.  
IDF mister én mann under raidet: 

Yonathan Netanyahu – allerede en av 
Israels fremste krigshelter. Opera-

sjonen blir til dikt og sanger, bøker og 
filmer. En av bøkene er skrevet av Iddo 

Netanyahu; den tredje broren – også 
han med fortid i Sayeret Matkal! 

Med på operasjonen, men i nabo-
landet Kenya – hvor israelerne først 
drar innom på veien tilbake, er også 

Ehud Barak; Israels senere  
forsvarssjef og statsminister.

EXIT: De israelske styrkene trakk seg raskt ut av Sør-
Libanon i mai 2000. Like raskt gikk SLA i oppløsning 
– og etterlot seg en mengde våpen, som etter hvert ble 
overtatt bl.a. av Hezballah og Leb Army.
Foto: Mohamed Zatari/AP/Scanpix
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ketrekking. Paradoksalt blir det en tidligere forsvarssjef som gjør det: Ehud Barak er Israels 
høyest dekorerte general. Han deltok i invasjonen av Libanon, og i løpet av okkupasjonen er 
han forsvarssjef i tre og et halvt år, til �995, men gikk ikke da inn for tilbaketrekking. Fire år 
senere ser han imidlertid på Sikkerhetssonen som en belastning, uten militær verdi. Og, in-
nrømmer Barak, Hezballah har gjort store framskritt. «It’s a monster,» mener han, men må 
samtidig berømme den libanesiske geriljaen for dens dyktighet – bl.a. til å tilpasse seg ethvert 
skritt IDF tar i utvikling av sitt operasjonskonsept.2 Som ny statsminister fra juli �999, lovte 
Barak å trekke styrkene ut av Libanon i løpet av �2 måneder. I mars 2000 får han en enstem-
mig regjering med seg – og han holder løftet. General Antoine Lahad klarer derimot ikke å 
holde sitt. I april lover han at SLA ikke vil rømme når de israelske styrkene trekkes ut.3 Den 
libanesiske regjering avslår å gi SLA-medlemmer amnesti – og halvannen måned senere til-
hører SLA historien. Lahad har da rømt som så mange andre – fra Libanon og dødsdommen 
som henger over hodet på ham.

For når IDF begynner tilbaketrekkingen, skjer det overraskende – og raskt. Barak lever 
opp til navnet. På hebraisk betyr det lyn.

ISRAEL UT AV LIBANON

I mai 2000 har israelerne fått nok – og trekker seg endelig ut fra Libanon. Det er 22 år etter at 
FN-resolusjon 425 påla Israel å trekke seg ut, snart fire år siden Norge avsluttet sitt engasje-
ment i UNIFIL. Statsminister Ehud Barak har et valgløfte å holde – og holder det: Israel ut av 
Libanon i løpet av et år. Når beslutningen først tas, blir retretten enda raskere enn planlagt – 
for SLA rakner. 

Barak vil at tilbaketrekkingen skal skje innen juli. Han forsøker å knytte den til en freds-
avtale med Syria og Libanon; kanskje sågar deployering av syriske tropper i Sør-Libanon. Det 
blir ikke noe av. Barak holder like fullt fast ved tilbaketrekkingen, selv om IDFs ledelse er mot 
den – så lenge det ikke foreligger fredsavtaler. Blant dem som ikke deler Baraks syn, er for-
svarssjefen – senere forsvarsminister – generalløytnant Shaul Mofaz. 

Den 5. mars 2000 vedtar Israels regjering å trekke troppene ut. Av frykt for moralen i SLA, 
blir ikke Israels allierte en gang varslet om beslutningen. Først i midten av april blir planen 
kjent, når Israel informerer FN om at landet akter å være ute av Libanon innen 7. juli. 

Israel ber Hezballah om våpenhvile for å gjennomføre en velordnet retrett for sine rundt 
tusen soldater. Hezballah avslår – og vil slåss helt til slutt. IDFs plan er å overlate posisjonene 
til SLA, men SLA, med sine ca. 2500 mann, går i total oppløsning. Når IDFs tilbaketrekking 
begynner, forlater SLA sine posisjoner og våpen. Isteden er det Hezballah som tar over IDFs 
og SLAs posisjoner! Hezballah-lederen Hassan Nasrallahs trussel, om å likvidere alle SLA-
soldater som ikke overgir seg, virker. Sivile demonstrasjoner flere steder i Sør-Libanon, med 
Hezballahs gule flagg vaiende i vinden, viser hvilken vei det går. Den 23. mai stormer en 
folkemengde det forhatte Khiam-fengselet, som allerede er forlatt – av alle andre enn fangene, 
som nå settes fri. Dagen etter river Hezballah-soldater Saad Haddad-statuen og drar den 
gjennom Marjayouns gater. Omtrent som irakerne gjør med Saddam Hussein-statuen i Bagh-
dad tre år senere. SLA-soldater med familie stormer til grensa – i frykt for hevnaksjoner. 

Med SLA i full oppløsning må Israel framskynde tilbaketrekkingen. Den fullføres 24. mai, 
seks uker før fristen. I løpet av en uke er styrkene trukket ut – ofte i ly av nattemørket. Kl. 054� 
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krysser den siste israelske stridsvogn grensa. «Vi skal hjem,» roper vognkommandøren, Sagi 
Bloomberg. Soldater låser igjen porten på grenseposten Fatima gate. «Marerittet er over,» 
 uttaler Ephraim Gandelberg, far til en av de mer enn 950 israelske soldatene som er drept i 
Libanon etter �982; én av i alt ca. �550 IDF-soldater som har falt i Libanon.4 Til sammenlign-
ing har Hezballah mistet �27� martyrer i kampen, ifølge bevegelsens generalsekretær Hassan 
Nasrallah.5 

Med israelerne ute, stenges grensen – og Hezballah tar over. Ca. �500 SLA-soldater med 
familier, og andre av Israels kollaboratører, kommer seg over grensa før den stenges; flest ved 
Metulla, mange ved Naqoura.� De fleste får bli i Israel, men bitterheten over at israelerne 
trakk seg så raskt ut, og at de ikke får ta med seg mer enn hva de selv kan bære over grensa, er 
stor. Israel ber flere vestlige land, deriblant Norge, om å gi de libanesiske flyktningene op-
phold. De fleste – inklusive Norge – avviser forespørselen. Tyskland sier seg derimot villig til 
å ta imot en del. Allerede i �978 så FNs koordinator for fredsinnsatsen i Midtøsten, den finske 
generalløytnant Ensio Siilasvuo, på Saad Haddad som en «pint-size Quisling».� For de fleste 
arabere, også Israels arabiske befolkning, er SLA-soldatene nettopp for quislinger å betrakte; 
mens Hezballah er frigjørere. I mang en libanesisk landsby er det gledesscener når gerilja-
soldatene – og Khiam-fangene – kan vende tilbake til sine familier. For atskillige er det mange 
år siden sist.

Omstridt – politisk – riktig Beslut-
ningen om å trekke seg ut  

av Libanon er omstridt.  

Men den var riktig, framholder Dani 
Yatom, den tidligere Mossad-sjefen 

som i 2000 er rådgiver for statsminis-
ter Ehud Barak. De to pensjonerte 
generalene mener det er en riktig 

politisk beslutning, og de er forberedt 
på at SLA vil gå i oppløsning. Men 

Yatom vedgår at de ikke hadde ventet 
at det skulle skje allerede før Israel  
var vel ute av Libanon. SLA, fram-
holder Yatom, trodde derimot ikke,  
helt til siste øyeblikk, at IDF faktisk 

kom til å trekke seg ut; derfor var  
de heller ikke forberedt.7 
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Til slutt holder IDF bare én posisjon i Sør-Libanon; den samme de sloss så innbitt om – og 
betalte så dyrt for – i �982: Korsfarerborgen Chateau Beaufort. Herfra hentes de siste israelske 
soldatene ut med helikopter. Som amerikanerne 25 år tidligere løftet sine siste menn ut av 
Saigon. 24. mai 2000 er også Israels Vietnam over.

Hezballah har vunnet. Har Israel tapt? Nei, mener rimeligvis statsminister Barak. «Look, 
Lebanon is a tragedy,» uttaler han – og minner om at han ikke er den første som mener det. 
Det gjorde Menachem Begin allerede da tapstallet passerte seks hundre; nå har det passert 
tusen. En aksjon på 48 timer har vart i �8 år – og geriljaen lar seg ikke slå. «To fight against 
terrorism is like fighting mosquitioes. You can chase them one by one, but it’s not very cost-
effective. The more profound approach is to drain the swamp,» forklarer Barak.�� Israelske 
pionerer drenerte sumpene i Galilea da de først slo seg ned der, og fordrev moskitoene og 
utryddet malariaen. Deres etterkommere har ikke klart å bli kvitt myggplagen, verken i Liba-
non eller Palestina. Er det andre vinnere? Libanon, definitivt – selv om regjeringen ikke synes 
rede til å hente gevinsten. Og Syria, absolutt – som får utplassert sine Hezballah-allierte helt 
ned til den israelske grensa; i stedet for libanesiske regjeringstropper. Syria vil ikke gi opp sine 
interesser i Libanon – og plutselig har Hafez al-Assad og hans allestedsnærværende etterret-
ning tilgang til hele landet. Libanon er Syrias «vestbredd,» minner den israelske journalisten 
ze’ev Schiff om; og et meget sentralt område for syrerne.8 Den sørlige delen av denne vest-
bredden er Damaskus-regjeringen raskt ute for å sikre, våren 2000 – når den ser at SLA går i 
oppløsning. President Emile Lahoud skal ha vært innstilt på å sende sine regjeringstropper helt 
til sør for å fylle vakuumet etter IDF, men Syria griper inn. Veien er åpen for Hezballah.9 

n Noen hundre SLA-soldater overgir 
seg til libanesiske myndigheter. De 
fleste blir tiltalt – og dømt. Men de 
fleste får forholdsvis milde straffer, 
gjerne et år. Det innses at mange av 
SLA-soldatene vervet seg av 
økonomiske, ikke politiske, årsaker. 
Mange ble også mer eller mindre 
tvangsinnlemmet. n

HEzBALLAH: Et uvirkelig bilde i forhold til Norbatts 
tid; Fatma gate borte, IDF er ute, SLA er borte – og 
Hezballah rår grunnen, sammen med UNIFIL.
Foto: Hussein Malla/AP/Scanpix.



BEAUFORT: Høyt oppe på en klippe, 
stupbratt over Litani, kneiser 
korsfarerborgen Chateau Beaufort  
– skamfert av århundrers krig.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen

Chateau Beaufort

Langt inn i Israel kan en skue fra Chateau Beaufort. Langt inn i Galilea rekker også 

rakettene herfra. Derfor kjempet PLO så innbitt for å holde den gamle korsfarerbor

gen. Derfor var det IDF ofret så mye for å ta festningen. Som ble et symbol, like mye 

som en stilling.

En vårdag 2002 er det fullt av turister på borgen. Og ikke hvilke som helst: Det er Hezballah 
som har tatt med et par busslaster ungdom fra Beirut på utflukt. For å skue inn i Israel, slik de 
palestinske fedayeen en gang gjorde – til de mistet festningen under Operasjon fred i Galilea, 
�. juni �982. For å fortelle om kampen mot israelerne i Sør-Libanon – kampen palestinerne 
tapte, og som Hezballah vant.

BEFESTNING

Herfra er det en fenomenal utsikt inn i Israel, men også ut over Libanon – og inn i Syria. Her-
mon-fjellet er et vakkert skue. Borgen, Qala’at ash-Shaqif på arabisk, ligger på Arnoun-åsen, 
7�7 meter over havet. Stupbratt, rett nedunder, ligger Litani: elva som danner grense – blueline 
– for UNIFILs operasjonsområde i nord. Litani: så langt IDF kom under den første invas-
jonen, i mars �978.

Borgen er stygt skamfert. Selvsagt av tidens tann, enda mer av moderne tids krigføring – mest 
av israelsk flybombing. Mye står også igjen – fra korsfarertida og frigjøringskampen. Her er 
skyteskår og dype ganger, brukt av riddere og fedayeen. 

IDF forsøkte ikke å ta Beaufort i �978, og PLO fortsatte å holde stillingen. Kort tid etter inva-
sjonen besøker journalisten Steinar Hansson borgen, og øverstkommanderende for de pales-
tinske styrkene i Sør-Libanon forklarer dens betydning: «Som du ser kan vi nå mål langt inn i 
det okkuperte Palestina og vi holder øye med hver eneste bevegelse fienden foretar seg i mils 
omkrets.» Når fienden har så overlegne våpen som IDF, er det viktig å ha enkelte strategiske 
høydepunker som Beaufort, forklarer han videre. «Beaufort er en beskyttelse og et utsikt-
spunkt for våre operasjoner på den andre siden av fronten. Her oppe har vi våre best trenede 
skyttere og speidere, håndplukkede soldater.» Rett under borgen oppretter IDF en posisjon 
ved Khardala-brua, som også Norbatt en periode bemanner. PLO-offiseren forteller Hansson 
at hans menn hver kveld er så nær leiren at de hører klirringen av skjeer og kopper når nord-
mennene rører i kaffen!�0 

EROBRING

For Israel er Chateau Beaufort en konstant påminnelse om PLOs nærvær ikke langt fra grensa, 
og hvor sårbar sivilbefolkningen i Nord-Israel er. Når invasjonen ruller i gang, �. juni �982, er 
det derfor en prioritert oppgave å ta borgen. Mer av symbolsk og moralsk betydning, enn rent 
militært. Den får liten betydning for invasjonens gang – og palestinerne avfyrer ikke en gang 
skudd derfra. 
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n Chateau Beaufort er ikke det eneste 
chateau i teigen. Helt øst i AO 
etablerer Norbatts KpB Chateau de 
Chebaa, dvs. 4–7A; lagsleir tropp 2! 
Den hevder å ha Norbatts flotteste 
utsikt – helt ned til kysten. Men neppe 
så langt nord som til Chateau Musar  
– som lager utmerket rødvin! n

Borgen skal tas. Erobringen er planlagt i detalj av IDFs Nordkommando, lenge før invasjonen 
tar til. Og det er for lengst eliteavdelingen Golani-brigaden som har fått oppdraget. Planleg-
gingen er nitid, basert bl.a. på fotografier fra førerløse spionfly. Etter kraftig oppmykning av 
stridsvogn- og artilleriild, settes PPKer i bevegelse vestfra, støttet av stridsvogner. På etter-
middagen når kolonnen omsider det høytliggende området sør for Nabatiyeh. Soldatene be-
ordres ut av kjøretøyene. De må angripe til fots. Ingeniører skal ta seg av bunkersene, kom-
mandosoldatene skal renske opp skyttergraver og stillinger ved foten av festningen. Det blir en 
hard kamp; flere israelere faller allerede under framrykkingen – men IDF tar seg gjennom 
palestinernes fremre stillinger, og går videre. Etter hvert som magasinene i deres Galil-gevær-
er tømmes, tar de med seg drepte palestineres Kalashnikover. Samtlige fedayeen blir drept, 
rapportene varierer; fra �5 til 35. Israelerne mister seks mann.

De siste ødeleggelsene påføres borgen når israelerne trekker seg ut i mai 2000. Da sprenger de 
deler av den for å ødelegge spor – til tross for anmodning fra den libanesiske regjering om å 
respektere det historiske minnesmerket.

KORSFARERNE

Chateau Beaufort er ikke bygd av korsfarere. Borgens opprinnelse er uklar, men noen forskere 
mener den ble bygd i bysantisk tid, for senere å bli restaurert og bygd ut av araberne – og at den 
så ble tatt av korsfarerne. I hvert fall ble den erobret av greven av Anjou – kongen av Jerusalem 
– i ��38, fra en lokal prins, Shehab ed-Din, nevø av den store Salah ed-Din (Saladin) – som 
bekjempet korsfarerne, også ved Chateau Beaufort. 

Den norske FN-styrken vil gjerne ha det til at kong Sigurd Jorsalfar også besøkte borgen, men 
mest sannsynlig er det en legende. Kong Sigurd deltok derimot i beleiringen av Saida i ���0. På 
vei dit – og deretter til Miklagard – seilte han forbi både Naqoura og Tyr.
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I Libanon er det folkefest; Hezballah er for lengst noe mer enn en shiittisk milits – det er 

en nasjonal motstandsbevegelse som slåss for hele Libanon mot okkupanten Israel og dens 
lokale medløpere. Det er en historisk seier, uttaler president Lahoud, selv gammel general. 
Men det er en israelsk folkevalgt, Taleb al-Sanaa, som foreslår at Hezballas leder Hassan Nas-
rallah skal få Nobels fredspris! Mannen som forut for uttrekkingen av IDF og oppløsningen 
av SLA oppfordret til å «slakte SLA-soldatene i sengene sine».�� Noen massakre blir det ikke; 
Hezballah er allerede på god vei til å bli et ansvarlig politisk parti. Men ikke desto mindre 
fortsatt en milits. 

Grenseposten ved Metulla, som har sett titusener av passeringer av FN-soldater, de fleste 
norske, er ikke til å kjenne igjen. «Fatima gate» er ikke mer. Grensa er stengt; Israel tetter 
igjen sitt elektroniske gjerde for å beskytte seg mot angrep nordfra. Folk strømmer til grensa. 
Det er som en pilgrimsutflukt for libanesere – og mange kaster gjerne en symbolsk stein på 
det israelske grensegjerdet. Gule Hezballah-flagg vaier lystig helt inntil den stengte grensa. 
Fra sine OPer et lite steinkast på den andre sida kan ikke IDF-soldatene unngå å høre Hezb-
allah-lederen Sheikh Nasrallah, som kringkastes over høyttalere. De har Hezballah tett innpå 
seg, men de er ute av Libanon.

En liten klynge gårdsbruk i et omstridt landområde nedunder Hermon-fjellet – Shebaa 
Farms – blir snart et nytt stridstema. Grensa mellom Libanon og Syria er ikke klart merket, 
og nå er den en del av grensetrakten mellom Libanon og det israelsk-annekterte Golan. Hezb-
allah krever at Israel må trekke seg ut også av området, som den hevder er libanesisk. Som 
motstandsbevegelse forbeholder Hezballah seg rett til å angripe israelske styrker i dette om-
rådet. Hvilket den også gjør. 

UNIFILS NYE ROLLE

Den libanesiske regjering står ikke klar til å fylle tomrommet etter IDF og SLA, og lar Hezbal-
lah innta posisjoner i området ned mot grensa. Hezballah oppretter også en posisjon ved 
Naqoura – for å kontrollere kystveien. Etter tilbaketrekkingen blir ca. 500 soldater fra Leb 
Army sendt ned til den tidligere sikkerhetssonen, men ennå ikke ned til grensa. 

Endelig, etter 22 år, er også UNIFIL nær målet: tilbaketrekking av israelske styrker – og 
etablering av libanesiske myndigheters kontroll over området. Det siste er verre – så lenge 
myndighetene selv ikke er synderlig interessert i å ta tilbake kontrollen. I mai 2000 har UNI-
FIL en styrke på ca. 4500 soldater. Ved den israelske uttrekkingen, tar generalsekretær Kofi 
Annan til orde for en økning til ca. 8000, ved å tilføre to mekaniserte infanteribataljoner. Det 
blir aldri noe av – styrken reduseres snart. Men med den libanesiske regjerings aksept,  
deployerer UNIFIL omsider ned til grensa, der styrken skulle stått allerede i �978. I august 
2000 opprettes �5 nye posisjoner i området som en gang var Enklaven – og ca. 400 FN-sol-
dater settes inn i området. Denne gangen ønsker Israel FN velkommen så langt sør.

Den ��. juni kunngjør generalsekretær Kofi Annan at FN, på basis av rapporter fra UNI-
FIL, kan bekrefte Israels komplette tilbaketrekking fra Libanon. Ca. 35.000 syriske soldater 
står derimot fortsatt i landet. «This is a happy day for Lebanon, but also for Israel. It is a day 
of hope for the Middle East as a whole. And it is a day of pride for the United Nations. It shows 
that United Nations resolutions, when fully implemented by all parties working together, can 
be the building blocks of peace.»�2 Tre dager senere besøker han selv FN-styrken i Naqoura.

UNIFIL i endring UNIFIL blir stående 
år etter år, selv om mange av de land 

som tradisjonelt utgjør styrken, 
forsvinner – ett etter ett. 

Underveis var det mange forslag til 
endringer – ikke bare i oppdrag og 
utplassering, men også i sammen-
setning. I kjølvannet av den kalde 

krigens slutt ble det bl.a. foreslått at 
UNIFIL skulle reorganiseres med 

tropper fra NATO og den tidligere 
Warszawapakten, og dermed, ble det 

hevdet, ha større troverdighet .  
Et annet alternativ som ble luftet,  

var en styrke med amerikanske  
og russiske tropper. 

Forsøk på å justere mandatet 
underveis ble også gjort. Bl.a. slo 

Libanon frampå om å gi UNIFIL større 
anledning til å bruke makt – til freds-
oppretting. Det ble også tatt til orde 

for endringen den andre veien: til å 
formalisere den humanitære funk-
sjonen, og oppgi den opprinnelige 

oppgaven. 

u Oppdatering av UNIFILs organisa-
sjon pr. 2005, side xxx

u Status for UNIFILs oppgaver pr. 
2005, side xxx
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Hensikten med dette kapitlet er å gi et innblikk i ulike sider ved 
dagliglivet til den norske UNIFIL-soldaten – utenom tjenesten. 
For de fleste var tida i UNIFIL mest av alt hardt arbeid og høyt 
stress. Men det var også fritid, både i eget AO og på leave. 

Nordmenn i UNIFIL dannet sine egne samfunn; Norbatt i små 
libanesiske landsbyer; Normaintcoy og personellet i Naqoura i 
leire tett opp til libanesiske småsamfunn – og midt i det inter-
nasjonale miljøet i FN-styrken. Norske soldater i Libanon var så 
mye mer enn bataljon og kompani, vakthold og logistikk; det var 
også egne radiostasjoner og posttjeneste, det var kultur og idrett, 
mat og drikke. Og shopping.
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FN-hverdag i Sør-Libanon

Sommer som vinter. Dag som natt. Tjeneste som fritid. Døgnet rundt, 
året rundt – i tjue år. Historien om norske soldater i UNIFIL er lang, den 
er mangfoldig og fargerik. Adrenalinet på CP og nattpatrulje huskes, 
skuddene som slo inn, kameratene som falt. Det var mye dramatikk og 
mest alvor. Men det var også fritid med både spas og ettertenksomhet 
– enten det var i troppsbaren eller på presteturen. 

Hverdagen til den norske FN-soldaten i Libanon er ikke lett å beskrive, og alle vil ikke kjenne 
seg helt igjen i andres erindringer; hver og en har sine inntrykk, sine minner, sin erfaring. 
Ikke bare var det over tjueen tusen nordmenn i UNIFIL fordelt på ulike avdelinger, leire og 
landsbyer; de tjenestegjorde gjennom tjue år – og på denne tida endret mangt seg. De som 
kom ned på �990-tallet, til forholdsvis ordnede forhold, kan vanskelig forestille seg hva som 
møtte de aller første, på tampen av 70-åra – de som slo opp sine telt, fortærte sin medbrakte 
tørrmat, og for øvrig måtte ta det meste som det falt seg. For dem var det science fiction å 
tenke seg kommunikasjon hjemover på e-mail og mobil; de var glad til hvis et brev kom fram 
og en telefonlinje kunne oppdrives. Datamaskiner og digitalkamera hørte ennå framtida til.

For de første kontingentene var palestinsk gerilja noe å forholde seg meget konkret til; for 
dem som kom etter �982 var PLO noe som mest hørte Libanon-historien til. Etter hvert ble 
derimot Amal og Hezballah mer enn begreper. Med raskt skiftende politiske og militære 
forhold, endret også sider ved dagliglivet seg. Ikke minst muligheten til å se andre deler av 
Libanon. Mens det var helt uråd for mange som tjenestegjorde i Libanon, bød muligheten til 
å se både Beirut og Bekaa seg for andre – også avhengig av hvor rotasjonsflightene gikk. Mens 
mange i Norbatt lenge bodde i landsbyene, tett på libaneserne, ble det etter hvert færre her. 

Men sola skinte og regnet kom, år ut og år inn. Jul ble det hver desember, og rotasjonene 
gikk sin gang. Røverkjøpene var mange og spriten forble billig. Gjennom tjue år.

TELT OG PREFAB

Telt. Det er forlegningen til de aller fleste i de par første kontingentene; for enkelte også noe 
senere. En del får raskt kvarter i sivile hus – både for kontorplass og egen forlegning. I Ebel es 
Saqi holder både bn- og kp-stab til i reparerte murhus; i Tibnine trengs ikke mye reparasjon 
for å etablere hovedkvarter i en staselig villa. I Naqoura kommer raskt de første prefabene – 
prefabrikkerte brakker som etter hvert finner veien til hele styrken. Men også i Naqoura og 
Tibnine starter man med telt. «Befal forlegges i �4m2 telt på anvist sted. Foreløpig forlegges to 
og to etter eget ønske,» heter det i kompaniordre nr. 3 fra Normedcoy I: «Korporaler og me-
nige forlegges i 4 stk 90m2 telt, med �7 stk i hvert.» Tett og klamt. Det er vått og utrivelig til 
det blir støpt plattinger for teltene. Så vått, at en jolle som ligger på land nede ved sjøen, like 
godt ble tatt opp i en stor vanndam i leiren!

BÅTTUR: Norair og Normedcoy lå 
ved Middelhavet – og på det verste, 
våteste vinterværet ble det ro-
muligheter også på land.
Foto: UNIFIL
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Vinteren �979 har alle norske avdelinger fått slike prefaber. De holder stort sett regnet ute, 
men ikke nødvendigvis varmen inne! De er et framskritt fra teltene, men likevel noe ganske 
annet – og enklere – enn de luftavkjølte containerne en senere generasjon fredssoldater skal 
få. Prefaber kommer på plass også i Camp Scorpion våren �979, men noen av soldatene fore-
trekker å stå kontingenten ut i telt! Der får de mer privatliv, mener de – med tre–fire soldater 
i ett telt, mot ti mann på ett rom i brakke. Og to foretaksomme og nevenyttige offiserer tar 
saken i egne hender – og bygger seg enebolig! Villa Arak er ikke noe slott, men luksus god 
nok, med ca. �2 kvadrat hver for byggherrene, løytnant Bjørnar Einan og fenrik Jarle Kjelling. 
På godt fundament: Sementen blandes av fenrik Sturla Sandsæther – som ikke bare skulle 
være sandkyndig; han er til like pølsemaker i det sivile, og vant med blandingsforhold. I deler 
av Norbatt holder de norske soldatene lenge til i sivile, private hus. I nedre del av Saqi, men 
ikke i druserbyen, er det derfor fram til den senere flyttingen opp på Falkehøyden, norske 
beboere av mangt et hus; andre blir brukt bl.a. til lager. Offisielt har husene et nummer, men 
i Saqi kjennes de fleste under kallenavn, som Villa Bomben og Villa Utsikten, Tåkeheimen og 
Uthuset, Sing-Sing og Penthouse, Torshov og Downtown – og selvsagt Villa Rabies og Victoria 
terrasse. To mannskapsprefaber oppe ved vanntårnet bærer de ikke alt for forlokkende navn 
Grisebingen og Revehiet. Da bedre med Sonja, Skaugum og Haakon 7!

FORLEGNING: Fra starten var en 
stor del av Norbatt forlagt i sivile 
hus. Kvartene ble gitt navn som mer 
eller mindre signaliserte hvem som 
hadde tilhold der – iallfall for 
nordmenn. 
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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Kvarter utenfor egen leir og eget AO er gjerne faste hoteller, i Beirut og i Tel Aviv, Haifa og 
Jerusalem; med god rabatt for FN-soldater. De første årene, når Beirut er tilgjengelig, er Beau 
Rivage, et lite hotell med 94 rom nede ved havpromenaden Corniche, nordmennenes tilhold-
ssted. Hvor det – i motsetning til på hotellene langs stranden i Tel Aviv – ikke er anledning til 
å ta med damer på rommet! Dette, forsikrer direktør Gabriel A. Janho, kun for å beskytte sol-
datene. Hvilke farer han må ha i tankene er derimot uvisst. Også Hotel Commodore benyttes; 
lenge det foretrukne sted for det internasjonale pressekorps, til syrisk etterretning tar over. I 
Nahariya i Nord-Israel blir House Erna – og Miki: Michael David Starkmann – institusjoner.

Libanon har middelhavsklima – men det er så mangt! Ikke bare varierer temperaturen 
betydelig med årstidene; det er også stor forskjell på kystklimaet i lavlandet ved Naqoura og 
de høyereliggende deler av AO – herunder store deler av Norbatt AO, og i særdeleshet fjel-
landsbyen Chebaa og UNIFILs høyest beliggende OP, 4–�4. Sommerlige dagtemperaturer på 
rundt tretti grader er levelig både ved kysten og oppe i fjellene, men fuktigheten nede ved 
havet gjør seg sterkere gjeldende jo varmere det blir – og det blir ikke sjelden førti svært så 
varme grader: Kvelende på kysten; sviende i innlandet. Og det kan bli kalde grader. Med 
høstregnet blir selv ti grader sure – og snø er normalt oppe i fjellene. Selv Ebel es Saqi har år 
om annet kraftig snøfall, blir kledd i hvitt – og Norbatt blir for en kort periode Snowbatt. Intet 
problem for nordmenn, egentlig, men dårlig isolerte prefaber og trekkfulle libanesiske 
murhus er bygd mer for varme enn for kulde. Det får soldatene i østre AO merke særlig godt 
vinteren �99�/92 – visstnok den mest snørike på nærmere hundre år!

Vinterhalvåret har normalt gode norsk sommertemperatur på dagtid, men kjølige kvelder 
og netter – med en og annen virkelig kald natt. I vintermånedene gjør skybrudd tilværelsen 
fuktig – og sølete.

HELSE OG HYGIENE

God helse fordrer god hygiene, men de hygieniske forutsetningene er ikke de aller beste; aller 
minst i startfasen, når vann er en mangelvare – selv til vask. Helsetilstanden blant nordmen-
nene holder seg likevel etter forholdene rimelig god, men sanitetspersonellet har nok å henge 
fingrene i. Akutte mage-tarmsykdommer er et gjennomgående problem – om enn noe mind-
re etter hvert som det blir mer permanente kvarter og bedre hygieniske forhold. Helserap-
portene forteller også om atskillige skorpionbitt og insektstikk; ingen av delene nødvendigvis 
svært farlige, men ille nok! Kjønnssykdommer er det også en del av, fra begynnelse til slutt. 
Allerede i juli �978 sender santroppen et skriv til bn-sjefen med forslag om syfiliskontroll ved 
dimisjon. «Man vet at mannskaper har ferdes i miljøer hvor kjønnssykdommer er svært ut-
bredt,» slår bataljonslege, major Erik Fjeld, fast. Det skal bli verre – og det skal bli restrik-
sjoner på reiser til enkelte eksotiske destinasjoner, i et forsøk på å redusere smittefaren.

Tjenesten i Libanon er belastende, framfor alt for personellet i Norbatt. Mange er hjem-
søkt av psykiske lidelser. Allerede i løpet av de fem første månedene blir 49 soldater sendt 
hjem grunnet medisinske forhold; 35 av disse har en eller annen form for psykisk diagnose, 
og de fleste blir repatriert i løpet av de første to–tre månedene. Først flere år senere demrer 
alvoret og omfanget for de ansvarlige der hjemme. 

Hygiene er viktig – viktigere jo lenger unna egen bakterieflora en kommer, jo mer feltmes-
sig en lever. Vann er mangelvare i Midtøsten; ikke uten grunn er det nettopp kampen om 

FELT: Feltmessige forhold  
– med lite vann og betydelige 
hygieneproblemer, og påfølgende 
mageproblemer. Også ved Normed-
coy og Norair; april 1978. 
Foto: J.K. Isaacs/UN
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vann mange regner med at den neste store krigen i regionen kan komme til å stå om. Kamp 
om vann er det også i Norbatt den første tida. Det er for lite av varen – iallfall til å vaske seg 
med. Og ennå er det mange år til Hotell Dana skal åpne nedenfor Saqi – med svømme-
basseng!

Men norske FN-soldater venter ikke på at andre skal bygge svømmebasseng til dem. På 
Skaugum skulle det bare mangle om det ikke er basseng – og det blir det. I form av en gammel 
sisterne – som basseng på taket! Stabstroppen kan dermed ikke ta mange svømmetak, men i 
det minste ta seg vann over hodet. Og være de første med egen pool. Ingeniørene i pi-troppen 
er, naturlig nok, også tidlig ute – og bassenget der er nok å foretrekke framfor gapestokken 
samme sted! Bassenget på 4–3 HQ Tell Qezi blir også flittig brukt, selv om det ikke akkurat 
har olympiske dimensjoner: �0x4x2 meter. Ikke desto mindre må vannbilen kjøre �3 turer à 
�000 liter hver gang vannet skal byttes!)

Med effektiv dusjing kan  hundre mann dusje på én tank. Når tanken tar 980 liter, blir det 
9,8 liter pr. mann, forklarer korporal Helge Revheim fra Kopervik til Blue Beret. Hvilket  
krever egen instruks for effektiv dusjing:

�. �5 sekunders bløting
2. Dusjen avstengt - innsåping
3. 30 sekunders skylling
4. Innsåping
5. 30 sekunders skylling

Noen må være renere enn andre – og kokkene har førsteprioritet i dusjkøen! Men det er 
meningen at alle skal få dusje to ganger ukentlig, bare det er nok vann…

I �980 blir drikkevann en egen sak – Vannsaken. Saken er at UNIFILs vannforsyning ikke 
strekker til. Det dekker bare ca 40 prosent av drikkevannsbehovet i den varme årstid, når det 
anbefales et inntak på 8–�0 liter pr døgn. Dermed må personellet selv kjøpe inntil seks liter 
vann pr dag, til en pris av én dollar pr tre liter; altså et utlegg på 0,� til to dollar pr døgn, 
avhengig av årstid og aktivitet. Det store spørsmål er så: Hvem betaler for ekstra, nødvendig 
væsketilførsel; soldatene eller Forsvaret? Og hvis soldatene selv må dekke kostnaden, kan den 
trekkes fra på selvangivelsen? Det korresponderes mellom FO og FD, hvor FO anbefaler at 
nødvendig drikkevann på flasker innkjøpes av FN-styrken, som supplement til den væske 
som inntas i form av mat og drikkevarer til måltidene. FO beregner kostnaden til 2.37�.000 
kroner på årsbasis, men antar at beløpet kan halveres, da mye av væskebehovet vil bli dekket 
av øl og mineralvann, ikke kun vann! (Noen vil kanskje fornemme antydning til dobbelt-
moral i denne saken, som ikke var noen fillesak – der og da.) Mer vann blir det, men ikke noe 
skattefratrekk.

MAT OG DRIKKE

Uten mat duger ikke soldaten – og uten god mat rammes trivselen. De aller fleste nordmenn 
som tjenestegjør i UNIFIL – og andre utenlandsoperasjoner – har lite å klage over i matveien. 
Mens en pakke knekkebrød er meget kjærkommen for Hærens spesialjegere i Afghanistan 
under Operation Enduring Freedom et kvart århundre senere, kan den såkalte panserloffen 
påkalle den verste vrede hos Norbatt-soldatene et kvart århundre tidligere. Lenge må de klare 

UN DO: Typisk norsk – i Libanon. 
Utedassen hadde sine venner, også  
i UNIFIL, Norbatt og AO. 
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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seg med medbrakt mat; uke etter uke med knekkebrødfrokost. Det er nok å ta av; Forsvaret 
sender ned 34 tonn. Selv etter et par uker uten etterforsyning ligger derfor så mye knekkebrød 
på lager, at det ifølge lokale beregninger skal holde for 700 mann i �7 år! Følgelig er forsyning-
skommandoen hjemme mer framsynte enn Sikkerhetsrådet hva angår oppdragets varighet… 
Ellers er knekkebrødet godt å ha på kjølige kvelder; fra Normaintcoy rapporteres det å bli 
brukt til å fyre med! I Norbatt skorter det på stoler. Interimløsning i interimstyrken: Knek-
kebrød-stabler! Men det blir råd også med mykere brød. Allerede i annen halvdel av april får 
Ecko Bakeri på Kløfta i oppdrag å bake for FN-soldatene. To ganger i uka går det en brødlast 
til Libanon – 2400 brød ukentlig. Med ekstra lang holdbarhet. Frisk frukt får soldatene også 
en periode tilsendt – fra Norge til frukthagen Midtøsten…

Norsk brus savnes. Få nedover noen tonn med Solo, lyder ønsket fra soldater med støvtørre 
struper. Dét skal etter hvert løse seg med egne kantiner, for ikke å snakke om en lokal kjøp-
mann som snart skal bli en institusjon, og millionær… Disco-George. Visstnok etter hvert 
med fast suite i Oslo. Eller var det villa i Holmenkollåsen? Eller begge deler? Åra går – og 
historiene blir mange.

Maten nordmennene lager selv er nå én ting; en del blir forunt å drikke te og kaffe hjemme 
hos gjestfrie libanesere, kanskje også spise et overdådig libanesisk måltid. Som gjerne omfat-
ter utallige småretter før delikate hovedretter kommer på bordet; en mezee. Med en skvett 
arak, for dem som ikke er på beredskap. Eller å bli invitert til PLO, så lenge de er der. I novem-
ber �979 blir befal fra Norbatt og Nepbatt invitert til en mottakelse hos PLO. På menyen:  
Kokt geit, ris, 7Up og kaffe.

KAFÉ: Etter de små butikkene, 
dukket de enkle serveringsstedene 
opp – med rimelige alternativ til 
gratis egen mat... Ebel es Saqi, 1995.
Foto: Thorbjørn Kjosvold/FMS
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Væskeinntaket må være høyt i sommervarmen, men ikke av hva som helst! Vann inntas i 
store mengder, men for en del – befal som menig – blir nok inntaket også av alkohol i meste 
laget. Alkoholforbruket er rimeligvis et gjennomgangstema gjennom de to tiårene, og reglene 
mht. alkoholkonsum varierer en del fra kontingent til kontingent og avdeling til avdeling – 
fra det helt liberale til det ytterst strenge. I en alkoholundersøkelse gjennomført i Norbatt II 
foreslår en av svarerne at totalforbud bør innføres – men først etter kontingentskiftet!  
Så strengt blir det sjelden, men i den andre ytterkant: nordmennene får heller aldri, som 
franskmennene, en halv liter vin pr mann pr dag – som del av sitt regulativ! De to første ukene 
i Norbatt I er det alkoholforbud; deretter slippes alkoholen forsiktig løs. Som bl.a. gjør det 
mulig å nyte en pils til måltider og sågar som forfriskning i arbeidstiden! Så lenge det skjer i 
mengder som likevel gjør hele styrken til enhver tid beredskapsklar. Det innføres bestem-
melser for kjøp av alkohol fra kantinen; hver kan kjøpe inntil to flasker brennevin pr. måned, 
med mulighet for en ekstra flaske i tilknytning til perm over 48 timer. Etter en undersøkelse 
i Norbatt II, som avslører misbruk av alkohol, blir rasjonering med klippekort innført. Ifølge 
denne kartleggingen i �979 tilsvarer FN-soldatenes alkoholkonsum ca. en flaske brennevin 
pr. uke – om lag dobbelt så mye som hjemme. En ny undersøkelse gjennomført i Norbatt 
XVIII viser derimot at norske FN-soldater ikke drikker mer enn hva de gjør hjemme: Ca. en 
halv liter brennevin (40%) pr. uke er gjennomsnittet for soldater både ute og hjemme.  
På permreiser øker derimot forbruket betraktelig, til ca 80 cl. Befalet drikker noe mindre enn 
korporaler og menige. Det som blir drukket er vesentlig brennevin og øl; vin er ingen slager i 
Norbatt. Drikkes gjør det selvsagt også i de andre avdelingene. I Normaintcoy er forholdene 
litt tettere, men de i Naqoura er friere. Der kan man endatil gå i sivil på fritida – og våpenet 
ligger for det meste i et skap.

En del myter omkring den billige alkoholen oppstår fort: At man vasker beina i whisky, 
pusser tennene i konjakk og tenner grillen med vodka – alt av dyreste merke, selvsagt. Eller er 
det kanskje ikke myter? Lite er umulig i Midtøsten.

De lokale spisestedene er et alternativ mange benytter seg av, når de går lei av messa; både 
nede i Naqoura og oppe i Norbatt – sågar i Normaintcoy, avdelingen med FN-styrkens mest 
sagnomsuste kjøkken! Også Tibnine får sine utespisesteder; Chicken Charlie er en av dem 
med best omdømme. Bedre enn mange andre. De lokale spisestedene er tema for Nordmed-
coy IVs kompaniordre �70/79: UNIFILs Force Hygiene Officer, major Mortensen, påpeker at 
lokale veikroer representerer en stor hygienisk risiko. FHO framholder at «Kjökknene er 
primitive, og paa ingen måte engang i naerheten av den standard man med rimelighet maa 
kunne forlange.» Personellet rådes derfor til å holde seg borte. Rådes følges knapt – og en del 
bedre blir vel hygienen etter hvert.

Om ikke akkurat gourmet-mat, og definitivt ikke laget av fagutdannede chefer, er det en 
avveksling å spise ute, og selv kunne velge hva en ville ha. Det går rimeligvis mye i kylling og 
kjøtt (med Cordon Bleu som én klassiker), mens de noe mindre pretensiøse serveringssteder 
tilbyr såkalt jalla-lefse med egg og annet innhold. En av dem som opererer i kategorien 
gatekjøkken, Osama Haddad i Saqi, får sågar kallenavnet Lefse-Lars. (Og er ikke den eneste 
med kallenavn tilpasset norsk språk og med bransjetilknytning. Men Gummi-Hassan i Tib-
nine selger ikke kondomer; han resirkulerer bildekk! Gull-Ali samme sted, og kollega Gull-
Pettersen i Saqi, derimot – de selger gull. Blant annet. Og Ola soldat handler.)

COGNAC: Spriten var billig, og 
gutta gikk ikke nødvendigvis etter 
de billigste merkene. Konjakk til 
kaffen, måtte det være – iallfall for 
en del.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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Kantinematen i de norske avdelingene holder god standard, og lunsjen i Normaintcoy blir 
legendarisk. Personellet i Naqoura fristes oftere til å stikke ut av leiren for en matbit, men har 
strengt tatt ikke stort å klage over. Enten det er frossenfisk fra DDR, kjøtt fra Australia – eller 
fransk, italiensk eller israelsk import – som er råvarene. (Noen bidrar også med råvarer selv 
– som leirmesteren i Normaintcoy XX, kaptein og jærbu Eilef Herikstad, som har sin egen 
kjøkkenhage, med kålrot, reddik, sukkererter, vannmelon og jordbær. Gjødsel – saue- og 
geitemøkk – får han i store mengder fra bøndene i området. Men Herikstad er ikke førstemann 
med grønne forehavender i Camp Scorpion. Også de to unge offiserene som i NMC III bygger 
eneboligen Villa Arak, anlegger kjøkkenhage.)

MESSER OG KLUBBER

Ingen militær leir uten messe! En bar, et sosialt samlingspunkt – for å lese avisa, se tv, spille 
kort, prate og ta en øl eller en konjakk. Med en viss prestisje knyttet til utforming og tilbud. 
Hver leir sin bar. I Ebel es Saqi gir selveste Ludvig tillatelse, gjennom sin skaper Kjell Aukrust, 
til å bruke navnet på Stabskompaniets vannhull: Ludvig Bar. Til en smule forargelse for sen-
gekamerat Solan Gundersen, som i en henvendelse til FN-styrken påpeker at Ludvig aldri har 
smakt annet enn varm melk med slynget honning, mens han selv – Solan – har drukket kam-
fer, himbrent, vodka og jugoslavisk eplebrennevin. Aukrust beretter i sitt svar til bataljonen 
at henvendelsen skapte en viss oppstandelse. «Ludvig ble helt vettskremt da han så brevet fra 
Syd-Libanon med FN-merket på,» forteller Aukrust; «han trodde det var innkalling til FN-
tjeneste, og da hadde’n bare én kommentar: Syd-Libanon – det e’ fali, det!» 

KORSFARERE: Sigurd Jorsalfar var 
på ferde i Midtøsten på 1100-tallet; 
norske soldater dannet både Sigurd 
Jorsalfar Orden og Nowegian 
Crusaders. Seremoni fra sistnevne  
i Akko, oblt Eirik Eye Færavaag 
(t.v.) og kapt Bjørn Skjærli
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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Ludvig stiller seg for øvrig positivt til Forsvaret, forsikrer Kjell Aukrust, men tør ikke se 
Dagsrevyen – og får heller ikke opplest det som står om Sør-Libanon i avisene. Da spørs det 
om Ludvig ville dristet seg inn i KpBs Kaktus bar i Rashayia – eller Mektroppens Panzer bar! 
For ikke å snakke om Sambandstroppens Refs bar. Da er det tryggere med Gran bar i Tibnine 
og Sigurd Jorsalbar i Rashayia, og Sanitetstroppens Sansibar lyder jo riktig forlokkende. Ny 
befalsmesse i Øvrebyen i Saqi åpnes på selveste FN-dagen, 24. oktober, �979, ved at bn-sjef 
Kjell Hunstad klipper over et minebånd. Kamuflasjenettet i taket er kanskje ikke eksepsjonelt 
innovativt – men dette kommer nå en gang fra Nepbatt! Nærmeste Hard Rock Café er i Bei-
rut. Med den umiskjennelige logoen godt kopiert, kan Hard-on café Steinmyra være et 
midlertidig substitutt!

Flere klubber blir etablert og ordener innstiftet av nordmenn i UNIFIL – av ymse karak-
ter, men med en betydelig grad av eksklusivitet som fellesnevner. De norske FN-offiserene har 
utvilsomt sans for å seg selv i en historisk sammenheng – med tråder tilbake til korsfarertida, 
da Sigurd Jorsalfar etter sigende skulle ha vært innom nærliggende Chateau Beaufort. Nå var 
kong Sigurd rett nok ikke korsfarer, men pilegrim – og han besøkte neppe noen gang korsfar-
erborgen over Litani-elva, men ikke desto mindre: I Norbatt innstiftes Sigurd Jorsalfar Orden 
som en sammenslutning av moderne korsfarere – med kommandør og knekter. Og i Naqoura 
etableres Norwegian Crusaders, med seanser i korsfarerborgen i Akko – også benevnt Akers-
borg, ikke til å forveksle med Forsvarets leilighetsbygg Akersborg i Parkveien i Oslo. (Med litt 
større historisk ettertenksomhet og kulturell finfølelse ville kanskje korsfarer-tilknytningen 
vært mer avdempet: Korsfarerne huskes ikke med direkte glede av araberne – og er ikke det 
aller beste symbol på nøytralitet…)

Langt mer harmløst – og kulturbevisst! – er da aktiviteten på Beverly Hills, i sanitetstrop-
pens messe i Ebel es Saqi, der Club Buttereye setter stevne: en samling grautgramser av første 
klasse. Seansene i klubben ble innledet med avsynging av Kråkevisa, etterfulgt av grauten, 
gjerne både type rømme- og risengryn. I et reisebrev fra Bernt J. Stranden til Fosna-Folket 
avsløres bakgrunnen for nok en fraksjon i Sør-Libanon: Etter uke på uke med lørdagsskuffelsen, 
ikke å finne grøt i spiseteltet, hvilket han påpeker er en hevdvunnen og selvsagt skikk i Fors-
varet, tar en hard kjerne av graut-elskere i Santroppen sleiva i egne hender, og etablerer sin 
spiseforening. En eksklusiv, politisk nøytral og positivt innstilt forsamling av unge menn 
med sans for helnorsk kost i halvfast form. Hos medisinerne i Normedcoy, ved Middelhavets 
bredd, er det derimot pilsen man samles om: Der blir Foreningen af ��45 til i �978; en gruppe 
�2 edsvorne som samles hver ettermiddag – klokka ��45. Til en kald pils og en varm prat. 
Seansen tar nøyaktig en halv time – etter klokka til foreningens skaffemester. Hvis klokke er 
den eneste rette. Uansett.

Hjemlige assosiasjoner gir også Norwegian Polar Bear Club, som første nyttårsdag �980 
får sin – bokstavelig talt – dåp i Naqoura: Klubben med utspring i Normedcoy kaster seg i 
Middelhavet, som ikke akkurat kryr av isbjørner. Her er heller ikke mye is – annet enn i 
drinkene.

I Naqoura er det serveringsmuligheter både innen- og utenfor leirområdet. I leiren er det 
offisersmesse som mest frekventeres av irene, mens bl.a. finner og nordmenn har velfylte 
kjøleskap i sine respektive hus. I Norway House samles alle norske soldater, offiserer og 
mannskaper, på like fot – til hoderystende forundring fra andre nasjoners offiserer! Samlings-

SOL: Er man i Syden, så må man 
også i sola ligge. Soltjeneste var en 
ikke uvesentlig del av det lille man 
hadde av fritid, dagtid.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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punktene er flere; en avis og et tv-program hjemmefra, en kaffe og en vaffel til den ukevisse 
fredagssamlingen, og ikke minst: en kjølig pils en varm kveld. Også den til tider hentet hjem-
mefra. En drink – og en dans – borti Camp Victoria, med trivelige svenske sykepleiere, er 
lenge også et trekkplaster der nede ved Middelhavet. For nordmenn – og enda mer for sven-
skenes nærmeste naboer, italienerne, med sitt sedvanlige dametekke. Iallfall i egen øyne.

JUL OG HØYTID

Jula bringer ikke nødvendigvis fred til Libanon. I hvert fall ikke tilstrekkelig til at bereds-
kapen reduseres i nevneverdig grad. Atskillige norske soldater har derfor måttet tilbringe jul 
i Sør-Libanon og julaften på post. Men en slags jul blir det gjerne likevel, med juletre og -mat 
hjemmefra. Til den første julen i Sør-Libanon fraktes 35 trær ned fra Norge. Og julemat – med 
charterfly! Norsk ribbe, pølser og surkål; til dessert vanker fruktcocktail med is og norske 
julekaker. Første juledag byr på lutefisk med ribbefett – formodentlig for første gang i Liba-
non! 

I anledning den kristne julehøytid �979, mottar UNIFIL også en hilsen til HQ fra major 
Haddad – sjefen for den påstått kristne militsen i Marjayoun: «Please give my best regards to 
all the Christian soldiers. I hope that Christmas will be blessed for them, and I hope that next 
year you will celebrate Christmas in your own homes.» Så vel ble det ikke – bl.a. takket være 
den kristne, men ofte krakilske, majoren. Som for øvrig også inviterer bn-ledelsen på julem-
esse i Marjayoun. Norbatts mektropp markerer jula ved å stille sine kjøretøyer opp i korsfor-
masjon på OP 4–3, Tell Quesi.

Etter jul følger nyttår. Store rakettutskeielser er det ikke i UNIFIL, men her smeller det 
året rundt, og det er kanskje mer å ønske seg en stille nyttårskveld. Den første nyttårsaften, 
kl. ���0, bidrar Israel med to raketter – avfyrt fra kanonbåter utenfor Tyr, trolig i retning den 
palestinske flyktningleiren Rashidiye. Begge eksploderer imidlertid like ved UNIFIL-sjekk-
poster. Fra krigsdagboka til Norbatt II heter det: «DTG 3�2320–0�0030 DES/JAN. Vanlig 
feiring av NYTTAAR, hvor partene skyter i alle retninger m. �2,7 mm mitr og haandvaapen. 
En del �2,7 mm havnet i söndre bydel i Ebel es SAQI, ingen skadd. NORBATT deltok ikke i 
feiringen.»

Jul eller ikke jul – konflikten fortsetter. Og noen direkte julegave er det knapt, de to road-
side-bombene som selveste julaften �98� oppdages like øst for Kfar Hamman-krysset. Så er 
de da neppe myntet på UNIFIL – men på noen lenger sørfra, som ikke feirer kristen jul… 
Direkte innrettet mot Norbatt er vel heller ikke katuyshaen som julaften �990 slår ned ved 
4–23A CP – selv om den treffer farlig nær, bare tretti meter unna de som står vakt. For solda-
tene ved 4–20, 4–23A og 4–24 blir derfor noe av julaften formiddag tilbrakt i gaupe. Også et 
minne å ta med seg fra Midtøsten – kristendommens og julas vugge.

Jul er høytid. Det er for så vidt også �7. mai, selv om det ikke er fridag, og ikke alt for mye 
minner om grunnlovsdagen hjemme. Men festligheter er det, både lokalt og sentralt i FN-
styrken. �7. mai er samtidig en høytidsdag, med bl.a. bekransning av minnesmerker over de 
falne. Flere ganger holder nordmennene i Naqoura også sin årlige Norwegian Evening på �7. 
mai. De ulike nasjonene i HQ inviterer gjerne en gang i året kolleger i og utenfor leiren til 
kulturell samling. Ute i avdelingene tjener medaljeparadene noe av den samme funksjon, 
gjerne med en oppvisning av nasjonal kulturell art, og bespisning av innbudte gjester. Innslag 

SKI: Snø var det i Norbatt AO – 
langrenn var det dårligere med. 
Men med medbrakte NATO-
planker gis det oppvisning på 
medaljeparade.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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som skigåing på Steinmyra er i så måte en Norbatt-klassiker, og lassokasting i samedrakt et 
minst like eksotisk innslag. Klassisk er også et underholdningsinnslag i Normaintcoy – som 
imidlertid blir en engangsforeteelse: Mot det staskledde og feststemte publikum kommer 
plutselig en heller skral bil i rasende fart. Bak rattet: Nordlending, stuntmann, fotograf og 
fenrik Per-Arne Jeremiassen, som vrenger vogna opp på en rampe og velter – til forsamlin-
gens bestyrtelse. Som ikke blir mindre når ulende ambulansesirener bidrar til kaoset. Men 
det er planlagt underholdning – med påfølgende, realistisk demonstrasjon av berging!

VELFERD OG IDRETT

Velferd er viktig. Ikke minst under utenlandstjeneste. Det innser også Forsvarets overkom-
mando, og setter av ca. 300.000 kroner til velferdsmateriell og andre -tiltak for første kontin-
gent – i tillegg til at Norbatt er oppsatt med egen velferdsoffiser og ungdomsleder, så vel som 
prest, reiseoffiser med assistent og kantineoffiser med ditto. Normaintcoy har i starten ikke 
egen velferdsoffiser, men beordrer internt en offiser til å ta seg av kantinedriften. Normedcoy 
beordrer en fenrik som velferdsoffiser, samt egen kantineoffiser med assistent. Senere etabler-
er verkstedkompaniet egen kombinert funksjon, velferd og reise, med en dæsj informasjon 
som attåtoppdrag.

I utgangspunktet blir følgende materiell fordelt på avdelingene: �0 filmframvisere; 7 farge-
tv; 7 videospillere; 93 reiseradioer. Dertil diverse spill, badmintonutstyr, musikkinstrumenter, 
mv. Fra lager hjemme tas ca. �00 pocketbøker; Den Norske Bokklubben forsterker biblioteket 
med en gave på �50 bøker, og etterforsyner på månedsbasis. Og det tegnes avisabonnement 
for 25.000 kroner; ca én avis pr ti mann – som blir i minste laget, ikke minst fordi personellet 
kommer fra hele landet, og ønsker seg lokalaviser. NRKs ukerevyer blir også kjøpt inn, og 
spillefilmer – etter hvert på video – går på omgang. Innkjøp av ukerevyen – ennå i NRK-
monopolets storhetstid – kommer imidlertid først i orden etter en byråkratisk runde via FD 
til Kirke- og undervisningsdepartementet! Langt mindre byråkratisk skal det bli å få tak i 
både video- og musikk-kassetter: Piratkopiert for det lokale markedet! Rasende billig – og 
rivende omsetning.

Kjell Erik Knutsen er blant de nyankomne som går på filmframvisning i Ebel es Saqi, på 
sin første dag i Norbatt II. Kinoen er ute, på taket av Ludvig bar, med lerretet på veggen av 
kirka ved siden av. Filmen er relevant nok: Den røde strand – om landgangen i Normandie. 
Der smalt det kraftig, og i Sør-Libanon bidrar major Haddad og hans menn ytterligere til lyd-
bildet. Det skytes, og det er tunge drønn ute i Haddad-land. Velkommen til Libanon, FN- 
soldat!

Populært er utvilsomt besøk av norske artister til operasjonsområdet. Blant de første som 
drar ned er Sigbjørn Bernhoft Osa med fela si; etter hvert blir det mer rocka – men med en 
salig blanding, alt etter hvem velferden hjemme synes kan passe, og klarer å overtale til å 
reise til Libanon. Til tider er det også en viss grad av utveksling mellom den norske og svenske 
kontingenten – hvor den siste bl.a. bidrar med Inger Öst, tidligere Family Four. Men regel-
messige artistbesøk blir det først fra kontingent X, når Tre Busserulls – «araberne» fra Karm-
øy – besøker FN-soldatene. Noe som gjør tilstrekkelig inntrykk til at de lager en egen låt: 
«Libanon». Banana Airlines drar også på tur, og kvitterer med låten «På leave i Tel Aviv», 
mens Knut Magne Myrland spiller inn «Villa Rabies» som hyllest til hundetroppen.
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Ikke fordi de trenger tilreisende musikanter. Dem er det flust av også i egne rekker. Nor-
batt III stabler et hornorkester på beina; med S–�, major Gunnar J. Olsen, som primus motor. 
Han returnerer til UNIFIL som SMIO i �98�, og skal etter endt tjeneste verve seg til hu-
manitær innsats både i Midtøsten og Afrika. Hjemmefra er en vant med divisjonsmusikken; 
i Norbatt har man bataljonsmusikken! Saqis Horn- og Blæseensemble gjør stor lykke – både i 
og utenfor eget AO. Etter en turné som innbefatter Fijibatt i kontingent IV, mottar bn-sjefen 
en takk fra kollegene i vestre AO, som uttaler at «Fijibatt had almost forgotten what a brass-
band sounds like until the group arrived.» Men Norbatt byr ikke bare på janitsjar: Pop-gruppa 
New Saqi Swingers gjør også stor lykke! Men det er lenge før sersjant Kjetil Volden i XXV blir 
president for Frolands-Swingens venner. Nye venner – medlemmer – kunngjøres hver lørdag 
i PIO/MIO-briefen på Radio Norbatt. I XV får bataljonen nytt orgel, som brukes både i 
kirkelig og ikke-kirkelig sammenheng. Timingen er bra; når det ankommer i �985 er Ole 
Irgens – til daglig deltids organist på Osterøy – velferdsassistent. Et tiår senere er Falkehøyden 
Blues Band/Norbatt Rock’n Roll & Blues Band etterspurte entertainere på lokale fester. De 
norske avdelingene får også tidvis besøk av musikanter fra Fijibatt og Ghanbatt, og ghane-
serne stiller gjerne med skikkelig tropisk sound, reggae og vestafrikansk highlife! 

Musikk er det flust av også på privaten. Taxfree-paradiset Libanon forsyner de fleste FN-
soldater med en eller annen form for musikkanlegg – og det flommer over av piratkopier. 
 I årevis er standardprisen tre kassetter for ti dollar. Rimelig, men kvaliteten er heller ikke all 
verden. Utvalget blir etter hvert upåklagelig, inklusive et godt utvalg i norske artister. Det tar 
ikke lang tid før nyutgivelser hjemme er å finne i sjappene i Sør-Libanon! Med kopiert cover.

KULTUR: En rekke norske artister 
besøkte FN-styrken velferdstiltak  
– blant dem Tre Busserulls, som 
holdt høyt tempo, med 14 konserter 
på fire dager; her i Normaintcoy.
Foto: Forsvarsmuseet
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En rekke idrettslige aktiviteter arrangeres – i starten i høyst enkle former, etter hvert mer 
organisert, også med avdelings- og UNIFIL-mesterskap. Kaoukaba-stafetten er det første 
sportsarrangement i Norbatt, og avholdes første gang 30. mai �978. Den samler fire lag à åtte 
mann fra Kp3. Senere kommer flere stafetter, bl.a. Rashayia-stafetten til KpB, Tell Quezi-
stafetten til KpA, påskestafetten i Ebel es Saqi – og Jalla-stafetten samme sted. Fra flere 
kontingenter deltar norske FN-soldater i Nijmegen-marsjen i Nederland; første gang som-
meren �978. For dem som ikke kan reise så langt, er det flere marsj-alternativ, blant disse 
samler Ebel es Saqi-marsjen (fra Saqi til Ferdiss og tilbake på under tre timer) stor oppslut-
ning. Det bys på julemarsj og fjellmarsjer. Prøve på marsjmerket legges bl.a. til strekningen 
fra Ebel es Saqi og sletten nord for Metulla – og tilbake. Klassikeren er likevel Chebaa-marsjen, 
som går hver søndag året rundt – fra Hebbariye til Chebaa, med avmarsj fra 4–�3 og innk-
omst i 4–� HQ. Det er en drøy marsj, med kraftig stigning. Kaptein Nils Lund, KpB og løyt-
nant Tomas Juell, StKp har over førti Chebaa-marsjer hver, i kontingent XXXII og XXXIII. Et 
noe lettere alternativ er Litani-marsjen. 

Andre tradisjonelle militæridrettslige aktiviteter avholdes også, derunder bn-mesterskap 
i feltskyting og miniatyrskyting, samt skyting til skarpskyttermerket. Infanteriløp avholdes 
– også for hele UNIFIL. Ski og skiskyting er det verre med, selv om det er mulig å stå slalom 
både i fjellene øst for Beirut og på Hermon. Skiferie blir da også realitet for mange mot slutten 
av Norges deltakelse i UNIFIL. Bl.a. ved et skianlegg på Golansiden av Hermon-fjellet – dre-
vet av IDF… Tradisjonelt langrenn gås derimot ikke i Midtøsten. Ikke desto mindre stiftes 

SNØ: Ikke langt fra Norbatt AO 
ligger Hermon-massivet – med snø 
og alpin-muligheter, som bl.a. bn-
sjef i Norbatt XXVII–XXVIII, 
oberst Gunnar H. Jenssen, vet å 
benytte seg av.
Foto: Privat
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Naqoura Ski Club allerede i �979 – av en gjeng entusiaster som spurter på rulleski mellom HQ 
og Rosh Haniqra. Det duger ikke for Trond Werner ved Sambandstroppen; han sørger for at 
Norbatt er representert under Garderennet �979! Ut av AO for å dyrke sin sportslige liden-
skap må også de dykkeivrige. Mange tar kurs i Eilat og Sharm el-Sheikh; det trenger ikke 
fenrik Per Holtskog. HV-mannen og kjøkkensjefen i Normaintcoy har vann i årene, etter 
mange år som kokk til sjøs! Ikke rart det blir en del skalldyr på matfatet i Camp Scorpion.

Fotball, både cup og serie, kommer i gang – også på UNIFIL-nivå. Det avholdes en rekke 
mesterskap, bl.a. i volleyball, svømming, bordtennis, tautrekking og dart. Ikke overraskende 
er irene treffsikre i dart; fijianerne er på sin side sterke i tautrekking! Og svenskene er i verdens-
toppen i bordtennis. I den aller siste kontingenten er forholdet til IDF godt – og enda bedre 
blir det når de israelske soldatene slår Norbatt 8–� i en vennskapskamp i fotball. Heller ikke 
Leb Army klarer nordmennene å tukte, men det blir uavgjort �–�. Som Blue Beret kommen-
terer: Politisk korrekte – og sikkert fornuftige – resultater! Norske FN-soldater deltar også i 
Tel Aviv maraton, med hederlige resultater. De fleste avdelinger – og posisjoner! – tilbyr 
treningsstudio, dog av ymse kvalitet. Norbatts luftigste er World Gym 4–�4 OP. Det er høyde-
trening på sitt sunneste, og der trengs neppe anabole steroider. Slike er selvsagt i omløp i 
lovløse Libanon – og det advares behørig mot dem.

Dyrking av hårutvekst står ikke på den offisielle terminlista, men i Norbatt XV kåres like 
fullt MP-løytnant Arve Brevik som mannen med bataljonens flotteste bart!

PERM OG SHOPPING

Leave er et velfortjent avbrekk fra tjenesten. Alt personell har krav på to og en halv dag permi-
sjon pr. tjenestemåned, som skal avvikles over to permisjonsuker i løpet av kontingenten, 
tilpasset avdelingens beredskap. Permisjoner skal avvikles utenfor UNIFILs AO. Det mottas 
med takk – og gjøres til gangs.

Israel er gjennom alle de tjue årene det mest søkte permreisemålet – i tillegg til Norge. 
Jerusalem er målet for mang en bibeltur; Haifa og Tel Aviv for dem med andre og mer verds-
lige interesser. Men også badebyen Netanya har atskillig å by på – og i �978 etablerer Normed-
coy et weekendsenter på Hotell Residence, med enkeltrom inkl. frokost for USD �8. Kortest vei 
til sivilisasjonen fra Norbatt er småbyene Metulla og Kiryat Shmonah; førstnevnte med Hotell 
Arazim, sistnevnte med diskoteket Gills. Fra Tibnine og Naqoura er nærmeste by Nahariya, 
hvor også en del offiserer ved HQ har leid leilighet. Både der og i Tel Aviv er UNIFIL MP ut-
stasjonert; og fra Normedcoy blir det innskjerpet at Forsvarssjefens direktiv om måtehold 
gjelder for norsk personell også utenfor kongeriket! Mottatt. Slutt. Direktivet er knapt til hin-
der for at norsk personell både drikker mer enn måtelig, og at enkelte nok opptrer slik at 
Norges renommé får en liten trøkk. Men de er unntakene. Norske – og enkelte andre – FN-
soldater på leave i Israel er rett nok ikke udelt populære. Vel legger de igjen atskillig med 
penger, men det blir også en del fyll og spetakkel. Hoteller FN har særlige prisavtaler med 
langs strandpromenaden i Tel Aviv går like godt over til å sette av egne etasjer for soldatene. 
Slik reduseres sjenansen for andre gjester.

Rhodos er et populært permmål den første tida, og Kypros blir etter hvert et av de mest 
besøkte. Men for FN-soldater med dollar på bok er intet mål for fjernt, og turene går i øst og 
vest, hytt og pine. Midt på �980-tallet blir Thailand populært, deretter Kenya – til de ble «out 

GULLHANDEL: Shopping – gjerne 
av edle saker – ble fort løsningen 
når en både hadde fritid uten for 
mange tilbud, og dollar på konto.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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of bounds» pga. en del tilfeller av kjønnssykdommer. Atskillige benytter også anledningen til 
å se seg om i Midtøsten; de fleste i Israel, mange i Egypt og Syria. Men leave i Libanon er ikke 
tillatt, annet enn i korte perioder, og da gjennom organiserte utflukter til bl.a. Baalbek i 
Bekaa-dalen. På rundturer i Libanon, som tilbys fra høsten �979, er både cedertrærne og 
Tripoli i nord samt oldtidsbyen Byblos inkludert. zahle, på veien til Baalbek, er i perioder 
mulig å besøke. Og ikke minst: Fønikerbyen Tyr ved kysten, et yndet mål også for shopping. 
Noen får også med seg Tripoli i nord, Baalbek i øst – og kanskje en alpintur til Faraya, øst for 
Beirut – hvor utsikten fra det høyeste punkt, 2458 moh, er storslått! (Fjellet i Norbatts syns-
rand, syriske Hermon er imidlertid høyere, med 28�4 meter.) 

(Noe permsenter, slik UNEF-soldatene hadde i Beirut og Kairo, blir det derimot ikke, selv 
om det var på tale: Et fast sted hvor soldater kan tilbringe fritid – og gjerne med familie – 
utenfor Libanon. Bl.a. er Dubrovnik i det daværende Jugoslavia på tale. Bataljonsledelsen 
støtter tanken om et leavesenter, men sommeren �979 skyter FO ned soldatenes ønske. Sjef for 
FN-kontoret, oberst Erling Lund, avviser bataljonsledelsens holdning, at et slikt senter kan 
være et «sunt» alternativ til omtalte heisaturer til bl.a. Israel. «Det argumentet er bare sprøyt. 
FN-soldatene i Libanon lever ikke noe mer syndig liv enn andre,» kontrer Lund – men åpner 
døra på gløtt for en senere realisering av et senter. Som aldri blir noe av.)

Feltprestenes bibelturer, både fra Norbatt og Normaintcoy, er populære tiltak, med større 
oppslutning enn mange av gudstjenestene. Turen går selvsagt til Jerusalem, med besøk i både 
Betlehem og Nasaret samt Jeriko og Dødehavet – til dels også Cesarea ved Middelhavet. Bade-
turer til Quiet Beach i Tiberias ved Genesaretsjøen frister også mange etter støvete uker i 
Sør-Libanon. Og for en gangs skyld kan nordmennene si seg fornøyd med israelsk presse, når 
Jerusalem Post beretter at «The Norwegian soldiers reminds us of the vikings entering Nor-
mandie, when they enter the Good Fence in Metulla and throw their glances upon the Israeli 
girls.» Hvis det da er positivt ment! 

Permturer hjem til Norge – «yalla Naruzj» – er et prioritert tilbud gjennom alle de tjue 
årene. Men prisene endrer seg atskillig! FN-styrken oppnår gjerne fordelaktige tilbud, og 
laveste pris på en tur/retur med ordinært rutefly Oslo–Tel Aviv i den første kontingenten er 
�590 kroner – mot ordinær pris rundt fem tusen! En billett med charterfly kan skaffes for 
��50 kroner. Dovre reisebyrå i Norbatt er en betydelig aktør i sin bransje i Sør-Libanon – rett 
nok uten så alt for mange konkurrenter. På den andre siden av grensa blir King David Tours i 
Tel Aviv en institusjon. En god hjelper for mange FN-soldater der – og senere ved Shiri Tours, 
er Shlomit Sabati – som sågar går hen og gifter seg med en tidligere norsk velferdsoffiser, fen-
rik Olaf Torvik. Avhengig av den militære situasjonen, varierer det om Tel Aviv eller Beirut 
brukes til rotasjon – og som utgangspunkt for permreiser. Enten at situasjonen gjør det van-
skelig – eller umulig – å ferdes til Beirut, eller omvendt: at veiene til Israel – og grensen – til 
tider stenges. Mange reiste derfor på perm også fra Beirut, bl.a. med det libanesiske selskapet 
Middle East Airlines (MEA). Spesialprisen tur/retur Beirut–Oslo går i mai �979 opp fra 2250 
til 23�0 kroner. Samme pris gjelder for reise fra/til Damaskus. Tilsvarende pris fra Tel Aviv 
går opp til 2050. Også SAS flyr en periode på Beirut, og Forsvaret inngår en spesiell rabatt-
ordning (50 prosent) med begge. Når SAS i �980 vurderer å innskrenke Beirut-ruten, tar FO 
opp spørsmålet med FD: Så lenge Forsvaret er engasjert i UNIFIL er det ønskelig at flyforbin-
delsen til og fra Skandinavia og Libanon ikke reduseres. Det har både en viss moralsk og 
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sikkerhetsmessig betydning at personellet vet at SAS-rutene muliggjør rask forbindelse, blir 
det framholdt.

Allerede fra starten får rekapitulanter en gratis hjemreise, helt hjem, etter halvgått løp – 
men i starten primært med Forsvarets fly, bare unntaksvis med sivile maskiner. Allerede i 
�978 ble spørsmålet om en gratis permreise, med egne oppsatte fly, til Norge tatt opp med 
Velferdsinspektøren for Hæren. I mellomtiden jobbes det for at soldater som reiser på char-
terflyginger får unntak fra bestemmelsene om betaling av chartergebyr. At spørsmålet anses 
som viktig, vitner nivået det tas opp på hjemme: Med henvendelse fra statssekretær Johan 
Jørgen Holst (FD) til kollega – og svoger! – Thorvald Stoltenberg (UD)!

Desto nærmere ekvator nordmenn kommer, desto mer horribelt blir pengeforbruket. Det 
slår Blue Beret fast i XXVII – og da har allerede atskillige millioner kroner – eller dollar! – 
blitt handlet bort av kjøpekåte norske FN-soldater. Bare i kontingent XXVI blir sjekker for  
hele 25 millioner kroner løst inn i cash. Og mer skal forbrukes. Antall soldater som kommer 
hjem med negativ saldo på bankkontoen er så vidt alarmerende høyt, at Blue Beret finner 
grunn til å formidle noen velmenende råd:

a. Én dollar er ikke det samme som én krone
b. At en ting er billigere enn i Norge betyr ikke automatisk at du har bruk for den
c. Ta den tid du trenger; du skal være her i seks måneder
d. Det kommer et liv etter Libanon; penger kan være gode å ha også i Norge

Shopping er og blir en vesentlig beskjeftigelse for dem med penger – som nordmennene har 
bra med. Og butikker er det flust av – fra bagasjerommet på en bil til den tettpakkede kram-
bod; fra et blikkskur til den lekre gullsmed. Shopper gjør man tidlig og sent – rundt i hele AO: 
Noe er billigst i Harris, andre varer skal være rimeligere i Qana. Prisen – og utvalget – be-
stemmes i noen grad av nærliggende avdeling. Utvalget, ikke minst av kapitalvarer, er meget 
bra i Norbatt; der er det kjøpesterke og -villige norske soldater! Det er også nordmennene i 
NMC, som får sine butikker, bl.a. Guinness Shop og Steen & Strøm. Også utenfor den fram-
voksende leiren i Naqoura dukker det opp salgsboder; en lang rekke med boder og butikker, 
restauranter og kafeer. Kompaniordre nr 4 fra Normedcoy I nedlegger forbud mot å oppholde 
seg i eller ved disse bodene, idet virksomheten «antas å vil medföre uönskede forhold for bla 
personellet ved Nor Med Coy. (sikkerhets og hygieniske forhold).» I det lange løp kan ingen 
holde folk borte fra de billige butikkene, og det legges igjen formidable summer gjennom 20 
år – ikke minst av nordmennene. 

På en tillitsmannskonferanse hos Norco i desember �980 er prisforholdene i AO tema: 
«Tillitsmennene understreker at prutting er ein del av forretningsmoralen i Midt-Østen, og 
vil gå imot tilløp til hets mot handelsmenn som følgjer lokal praksis. Men samstundes må 
tillitsmennene treffe tiltak for å hindra at prisane skyt i veret.» 

Det handles mye – og mye er meningsløst. Fordi kapitalvarer i praksis er avgiftsfrie i Liba-
non, og varer brukt under tjenesten kan innføres avgiftsfritt av dem som er ute et år bestilles 
også varer hjemmefra, ikke minst hvitevarer. Og f.eks. en tv kan tas fra Norge til Midtøsten 
med Herc, settes på lager, for så å flys tilbake. Fordi reglene tillater det, og det alltids er noen 
som vet å utnytte dem. Selv om det må fysisk fraktes fram og tilbake. Selv om varen aldri er 
brukt, og således kunnet stått på Gardermoen! Storkjøp av alt fra steinheller til manilamøbler 
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fyller opp Herculesene; rekaper kan i praksis ta med seg en del kolli hjem. Men i �987 innskjer-
pes begrensning på volumet fra FOs transportkontor: «�. På grunn av fly og lagringskapasitet 
finner FO det nødvendig å begrense antall kolli til 4 pr person i en størrelse av � m ganger 0,80 
ganger 0,70 (tilsvarende TV) vekt inntil 40 kg. 2. Det er ikke tillatt å sende kurvmøbler eller 
tilsvarende.»

For enkelte blir det en sur svie ved hjemkomst – og ikke så mye grunnet eventuelle 
kurvmøblement. Tollerne på Gardermoen vet utmerket godt hva som billig kan anskaffes i 
Libanon; sprit ikke minst! Og alkoholkvoten er det ingen unntak fra. Tollerne oppleves used-
vanlig nitide i tjenesten; «vi reagerte alle kraftig mot den uvanlig strenge kontrollen,» uttaler 
sjefslege Svein A. Dommerud ved Normedcoy til Aftenposten etter landing i september �979. 
Det bekreftes da også fra Tollvesenet at kontrollen er langt strengere enn for andre som kom-
mer hjem etter opphold i utlandet. Vedvarende misnøye fører til at GIH høsten �979 møter 
Tollinspektøren. Denne kan imidlertid dokumentere at FN-personell medbringer avgifts-
belagte varer (vesentlig tobakk og alkohol) i langt større omfang enn andre reisende. Hvilket 
Tollvesenet oppfatter som forsøk på smugling – noe det juridisk sett vel også er. Kontrollen 
med postpakker er også betydelig; også der finner tollerne atskillige avgiftspliktige varer. 
GIH, generalmajor Rolf Eios, finner beskrivelsen til Tolldirektoratet alvorlig – og i tillegg 
uverdig og uakseptabel. Sprit og tobakk er det mye av, kan tollinspektør Paul Sørli på Garder-
moen fortelle Akershus Arbeiderblad under en storkontroll i �979. Det er særlig det de leter 
etter, samt narkotika. Har de også funnet narkotika? Nei.

Beirut er et shopping-eldorado, men i store deler av den norske styrkens tid i Libanon er 
hovedstaden utenfor rekkevidde – for andre enn de ytterst få som tjenestegjør der, eller er på 
tjenestereise. Da er veien kort til Hamra Street i Vest-Beirut eller gullsmedene i øst. Varene på 
Red Shoe i Beirut er flere hakk bedre enn skoene på Mingi Street – og atskillig dyrere.

(Norske soldater er ikke de eneste som handler i Beirut. Det gjør også de israelske. Under 
beleiringen av Beirut i �982, forteller den amerikanske journalisten Thomas L. Friedman, 
kom de «nedlesset med konditorvarer, videoer, kirsebær og til og med en del libanesisk hasj 
av ypperste kvalitet. Mange av soldatene smuglet disse godsakene ved å putte dem inn i de 
hule armeringsplatene som dekket Merkava-stridsvognene deres.» Beirut og Libanon var 
tross alt verdens største taxfree-butikk, slår han fast.)

For dem som ikke kommer seg til Beirut er Tyr et akseptabelt alternativ. Den er langt 
mindre, men likevel en by – med butikker! Og den er tilgjengelig for FN-personell. En del 
begir seg inn på illegal antikvitetshandel. Libanon med sin lange historie er et skattkammer 
av antikviteter, og i den gamle fønikerbyen blir oldtidsminner hentet opp både av jorda og 
havet, og det er så mye at havet selv titt og ofte skyller i land nye skatter. Det er først og fremst 
franskmenn som handler antikviteter, hvorav noen i virkelig stor stil. Men også nordmenn 
bega seg inn i det tvilsomme markedet. Omfanget ble så stort, og et så åpenbart brudd på 
libanesisk lov, at FC i �98� innskjerper at handelen er ulovlig. Da har mang en kasse med 
stjålne antikviteter for lengst tatt veien til Frankrike! Med solid fortjeneste.

Da er kleshandelen langt mer uskyldig. Skredderne i Tyr besøkes flittig, som bl.a. doku-
mentert av Beirut-avisen L’Orient le Jour i august �98� – med tre høyere norske offiserer fra 
Naqoura avbildet, med bildeteksten «Casquez Bleus norvégiens chez un marchand-drapier à 
Tyr» – norske blåbereter hos en skredder i Tyr.
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Shopping kan gjøres også i styrkens egne butikker. PXen er en institusjon i enhver militær 
leir ute. Mer eller mindre velutstyrt selger den dagligvarer så vel kapitalvarer. PX – egentlig 
Post & Exchange – blir etablert både i Norbatt og Normaintcoy, så vel som i Normedcoy.  
I Naqoura betjenes hele leiren av den norske landhandelen, men med svenskenes overtakelse 
av sanitetskompaniet, tar de også over PXen – med tilhørende justering av vareutvalg. Det har 
ikke snuserne store innsigelser mot.

Kantinetjenesten, med PXen, er en integrert del av den militære virksomhet, med General-
intendanten som fagmyndighet; først under operasjonen i Bosnia blir den tatt over av sivile 
kontraktører. Avdelingene har egen kantineoffiser og -bestyrer, og det opprettes eget kantin-
eråd. Mens vann skal selges til selvkost, kan det legges en fortjeneste på andre varer. Over-
skudd går til et kantinefond som avser midler til velferdstiltak i avdelingen. PX-driften er 
imidlertid ikke alltid like profesjonell, og i �992 ser Forsvaret seg nødt til å politianmelde 
svinn og rot i regnskapene, men politiet henlegger. Ved ettersyn i �99� avdekkes en kassadif-
feranse på ca. �,25 millioner. Størstedelen kan ikke forklares. Riksrevisjonen reagerer uten 
synderlig nåde, og påpeker mangelfull administrativ styring og kontroll, overskridelse av 
fullmakter, uklare ansvarsforhold, ukvalifisert personale, dårlig innkjøpspraksis og for stor 
leverandørgjeld. (Derimot viser Riksrevisjonen pragmatisme hva gjelder deler av regnskapet 
for kontingent I; nøkkelbefal fikk med seg atskilling cash – i hektiske påskedager, til et om-
råde blottet for bankvesen.)

KJÆRLIGHET OG SEX

Hundrevis av menn og et dusin kvinner. Staute nordmenn og fagre jenter – både i Libanon og 
Israel. Innimellom må det bare føre romanse med seg. Atskillige ekteskap inngås i løpet av 
tjue års FN-tjeneste – også som følge av tjenesten! Men ikke bare; noen gifter seg med sine 
utkårede hjemmefra mens de er i tjeneste – noen sågar i Midtøsten. Blant de aller første er 
Roger Skjelmoen fra Kaoukaba og Heradsbygd, som �0. juni �978 gifter seg med Karin Julus-
moen fra Elverum. Tonefølge kommer fra bataljonens nyinnkjøpte elektroniske orgel, akkom-
pagnert av smatring fra mitraljøser i Marjayoun! Bryllupsreisen går – utradisjonelt, men 
naturlig nok – til Betlehem og Jerusalem. Færre er det som gifter seg med en kollega i løpet av 
tjenesten. Men noen blir det. 22. april �979 gifter løytnant Kirsti Aune og kaptein Yngvar 
Benestad seg i den norske feltkirken i Naqoura. Halvannen uke etter at adjutant, løytnant 
Lars Reiermark, anmodet avdelingssjefen om tillatelse til å inngå ekteskap med løytnant 
Bjørg Karin Hauger. Tid/sted: «Pinsen �979. Libanon i felt.»  Særlig mens Normedcoy er på 
plass, tjenestegjør også flere ektepar i UNIFIL. Major Helge Jekthammer er nede med den 
første kontingenten, og blir over til den andre – da med fruen, løytnant og sykepleier Gerd 
Reidun Jekthammer, også på plass i Naqoura.

Norbatt III går opp en juridisk-administrativ løype, da det blir behov for å klarere for-
maliteter knyttet til vielse mellom norske og libanesiske statsborgere. Bataljonspresten må 
søke Kirke- og undervisningsdepartementet om løyve til å forrette for fenrik Per Mossing og 
Mariam Sbait fra Ebel es Saqi – og det er ikke siste gang norske gutter og libanesiske jenter 
finner hverandre. Men fraternisering med det annet kjønn faller ikke i like god jord hos alle 
bataljonssjefer. Når en av dem på 80-tallet forbyr samkvem mellom kjønnene, blir Norbatt 
raskt til Sølibatt. (En annen ord-morsomhet blir Indbatt til del, når den tar over: når en helt 

SNUS: Noen overganger er mindre 
smertefulle enn andre. At svenskene 
tok over den norske PXen i Naqoura 
gjorde ingen ting for dem med hang 
til snus!
Foto: FMS
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ny matos sprer seg over det tidligere Norbatt-riket, gis den nyankomne bataljonen tilnavnet 
Currybatt!) Kjærlighet medfører til tider også barn – og noen døpes. Som datteren til kaptein 
Andreas Qvale og fru Inger, som 20. juli �980 døpes Margrethe av bataljonsprest, major Terje 
Løvstad, i Nordmedcoy. Atskillige gifter seg også med libanesiske jenter; visstnok rundt femti. 
Magne Pedersen fra Nordreisa og Norbatt I ender derimot opp i Israel. Han er ikke den eneste 
som finner seg en israelsk jente. Kaptein Per Johnsen blir i �982 utelukket fra tjeneste i UNI-
FIL fordi han er gift med en israelsk statsborger – i tråd med FN-styrkens reglement, om å 
utelukke personell med familie- eller slektstilknytning til personer med statsborgerskap i et 
av de stridende parters land. Høsten �982 kan Jerusalem Post melde at 39 UNIFIL-soldater til 
da har giftet seg med israelske jenter, de fleste fra Nahariya. Det framgår ikke hvor mange av 
disse som er norske. Siste giftermål i Norbatt står mellom Erik Løseth og Shafiaa Chemmai 
fra Saqi, 2�. november �998.

I �997 anbefaler et militært utvalg at norske FN-soldater får treffe sine koner og kjærester 
oftere – for å hindre kjøp av sex hos prostituerte. Allerede fra første kontingent rapporteres 
utbredelse av kjønnssykdommer. Når Norbatts sosionom i andrekontingenten skriver en ar-
tikkel i Blue Beret, og som en del oppfatter som forbrukerveiledning for dem som vil skaffe 
seg prostituerte, blir det rabalder. Også fordi han går inn for å legge forholdene best mulig til 
rette. Fenriken foreslår soldatbordeller, er fortolkningen i norske medier. 

Diskoteket Cactus i Tel Aviv er det foretrukne – og anbefalte – sjekkestedet i Tel Aviv. 
Tidene skal skifte – så også utestedene. Men Tel Aviv blir det kanskje viktigste rekreasjons-
sted for norske UNIFIL-soldater. Det er Israels største by – syndens by. Israelerne sier gjerne 
at deres tre storbyer har forskjellige funksjoner: You go to Haifa to work, to Jerusalem to pray 
– and to Tel Aviv to play. For en hel generasjon norske FN-soldater er Tel Aviv langt på vei 
ensbetydende med stripa nede mot Middelhavet; de store hotellene, de lange strendene – og 
det heftige nattelivet på Hof bar, eller på Don Miguel, Thahit og en del andre etablissementer. 
En del drister seg saktens opp i byen – det er både butikker og barer bl.a. på Dizengoff street; 
noen våger seg kanskje sågar bort til restaurantene i gamle Jaffa. Men det er på Hof bar livet 
leves ut – til den stenger i �994, etter �� år. Da er glansdagene for Sunset bar, som den offisielt 
heter, allerede forbi. Det er på slutten av 80-tallet, skriver NTBs utsendte Ole Walberg i en 
slags nekrolog over utestedet, at det virkelig svingte, da «det var rundt 25 israelske kvinner i 
en noe lettere garde enn UNIFIL, som fylte opp de ledige sofasetene inne på Sunset bar eller 
rundt bordene på den brosteinbelagte plassen utenfor.» Nedturen startet i �990. Først ved at 
de fire eierne, Avi, Moti, Sammy og Baruch, ville endre konseptet – og heve moralen. Så kom 
de irakiske Scudrakettene som holdt selv nordmennene borte, deretter aids, som etter hvert 
også skremte FN-soldatene. Som om ikke det var nok, ble eier Baruch myrdet av en narko-
bande og ei av jentene, Shola, drept i et sjalusidrama. «Legendene fra den støyende baren 
kommer trolig til å leve lenge i de prefabrikkerte brakkene på de norske posisjonene under 
Hermon-fjellet i Sør-Libanon, selv om langt fra alle norske FN-soldater sluttet seg til den 
vanhellige alliansen med Sions døtre,» oppsummerer Walberg. På samme måte som Sunset 
bar, går også Don Miguel dukken, i �99�. Dette er et ganske annet sted enn førstnevnte; en 
trygg havn for norske FN-soldater i Tel Aviv. Men den unge innehaver, Nira Nahoum – som 
ikke slipper prostituerte til, og har hjulpet mang en ung FN-Ola trygt i seng – får ikke butik-
ken til å gå rundt. En innsamlingsaksjon i Norbatt hjelper ikke stort. 

BRYLLUP: Når leirmester Per Birger 
Mossing i desember 1979 gifter seg 
med Mariam Sbait i Ebel es Saqi, er 
det fjerde ekteskap i Norbatt.
Foto: PIO Norbatt
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Ei av jentene på Hof bar er Lea – blant mange bedre kjent som Rex Rodney; så kalt pga. de 
store hvite tennene. Ei jente i samme bransje i et annet ofte oppsøkt permsted, Nahariya, får 
kallenavnet Hakkespetten. Og den som ulykksalig nok blir kjent for å ha tilbrakt litt for lang 
tid i hennes tette selskap, tildeles prompte medlemskap i Hakkespettklubben. Nye medlem-
mer blir gjerne kunngjort over Radio Norbatt! For å eliminere all tvil. Fritidstilbudene uten-
for leiren er begrenset. Kafeer og enkle restauranter vokser fram; i Naqoura også hva man vel 
kan kalle bordeller. Disse er et stridsspørsmål. I �98� ønsker bl.a. den norske kontingentsjefen 
dem stengt. Protester fra franskmennene fører til et kompromiss fra den finske Force Com-
mander: jentene får være der, men må jevnlig innom Swedmedcoy for legesjekk!

I noen perioder er det rotasjon over Beirut, og en del FN-soldater, blant dem de første og 
siste, får dermed anledning til å beskue den libanesiske hovedstaden. Og omkringliggende 
herligheter, derunder Jounieh i nord: en liten, trivelig havneby med restauranter og barer, 
diskoteker og nattklubber, det sagnomsuste Casino du Liban – og jenter. Bl.a. prostituerte fra 
det gamle Øst-Europa. «Når norske soldater og bosser med en, to og tre stjerner kommer til 
Jounieh, må jeg ta vare må noen av dem. Av og til må jeg bære dem i seng, av og til må jeg åpne 
bildøra så de får kastet opp. Noen ganger blir jeg med en nordmann inn på horehuset så han 
ikke skal bli lurt,» forteller drosjesjåføren George til Dagbladets utsendte.

PENGER, POST OG TELEFON

Posten må fram, penger må ut. Men noe bank- og postvesen er det ikke i Sør-Libanon – annet 
enn det norske! Penger, dollar, får man av paymaster eller på Norco-kontoret – men ikke 
alltid i ubegrensede mengder. Cash må hentes i Israel, bringes til AO – og rasjoneres i peri-
oder da forbruket er som størst. I starten kan man ta ut bare �40 dollar i måneden. For så vidt 
en hel del når alle utgifter er dekket, men likevel ikke mye når ei permhelg i Haifa skal av-
vikles eller kapitalvarer anskaffes. Pengetransporten er selvsagt ikke helt uten risiko, men selv 
i det lovløse Sør-Libanon blir den aldri noen gang ranet. Den første tida går den med heli-
kopter; etter hvert må paymaster nøye seg med bil – med pengekofferten til dels lenket fast til 
seg selv med håndjern. Dét hjelper, men ikke mot innbruddstyver: Sommeren �989 tar tyver 
med skjærebrenner seg inn på paymasterkontoret i Saqi – og kommer seg unna med ca 
394.000 kroner!

Posten er en viktig kommunikasjonslinje hjemover – og nedover. Norbatt har sin egen 
postmester, og fra �. juli �978 er et feltpostkontor med fulle postale tjenester i sving ved batal-
jonens hovedkvarter. Post er et viktig velferdsgode, og håndteres på nasjonale kanaler. De 
norske avdelingene har egne feltpostnummer: Bnstab og Stkp (�00); KpA (�0�); KpB (�02); HQ 
Naqoura (�04); Normedcoy (�05); Normaintcoy (�0�); Norair (�07); Movcon Beirut (�08). I 
Naqoura er det franskmennene som har ansvar for hele styrkens posttjeneste, med fransk 
feltpostnr. BPM (Bureau postal militaire) �25. Å sende brev og postkort hjem fra Sør-Libanon 
er billig: Inntil �0 gram går det portofritt, annen post til norsk innenrikstakst. En pakke 
inntil tre kilo koster i �978 den nette sum av kroner ti å sende hjem. Stempler fra de ulike 
avdelinger i UNIFIL er i ettertid filatelistiske godbiter, og omsettes til gode priser.

Posten tar gjerne et par uker i starten, med bedrer seg raskt, med mottak og avgang fire 
ganger i uka. Det er langt fra bare brev og kort som finner veien; det tårner seg til tider også opp 
store mengder pakkepost – som i likhet med lettere forsendelser går med innenlandsporto. 

FELTPOST: Posten var et av de 
viktigste velferdsgodene – og lenge 
det viktigste bindeledd med 
hjemmefronten. Og posten kom 
fram – adressert eller ikke.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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Nedover kommer norsk mat; spekemat og kokekaffe ikke minst – noe annet enn den grøtete 
arabiske kaffen! Hjem sendes så mangt; mye suvenirer – men også sprit! Under en stikkprøve 
av hundre pakker ved hovedpostkontoret i Oslo sommeren �979 inneholder 99 av dem brenn-
evin. Pakke nr �00 er derimot ren – gudskjelov. Den er feltprestens.

Sivile med tilknytning til de norske avdelingene får etter hvert også benytte seg av postens 
tjenester, både som postformidler og bank, samt for telegrammer. Det er en kjærkommen 
tjeneste, men den viser seg alt annet enn uproblematisk! Banktjenesten blir stanset når den 
viser seg brukt til hvitvasking av narkopenger; post- og telegramtjenesten stanser med øye-
blikkelig virkning når det avsløres at den også brukes av eller for Hezballah!  Blant de skadeli-
dende når tjenesten stopper, er libanesere gift med norske FN-soldater og bosatt i Norge, 
hvorav flere også er norske statsborgere. Henvendelser til Forsvaret og til UD fører ikke fram; 
selv en velvillig politisk ledelse i UD bøyer seg for dokumentasjon og begrunnelse fra FO.

Kontakten hjem skjer de første årene først og fremst postveien; etter hvert blir telefon-
forbindelsen såpass utbygd at det blir et reelt tilbud. Soldatene i Naqoura er i første kontingent 
så heldige at de har en radioamatør – med medbrakt stasjon – blant seg. LA9GK, løytnant 
Viggo Eliassen fra Larvik, er velvilligheten selv, og formidler mang en hilsen hjemover – via 
radioamatører i gamlelandet. Også i neste kontingent rigger en radioamatør seg opp i 
Naqoura; LA7CM, fenrik Fridtjof Murberg, leirmester i Normedcoy. Senere følger flere, bl.a. 
LA2VBA, kaptein Per Erik Svelle, som sender fra Slottet i Saqi.

Radio Norbatt er ikke bare bataljonens radiostasjon på FM; fra toer’n er det også ra-
diolinken til Norge. Som blir kraftig forbedret i august �980, når en radiomast på 80 meter 
reises på Saqis høyeste punkt: kollen ved vanntårnet. Dette er en kortbølgestasjon, som også 
kan brukes til å telefonere hjem. Det er ikke aktuelt den første tida, men i �98� tar bn-sjef 
Magnar Nermoen opp med Forsvarets overkommando, om private samtaler kan tillates. Det 
kan det – og for første gang er det mulig å ringe hjem uten å måtte ta seg til Beirut, Israel – 
eller Naqoura. UNIFIL HQ er knyttet opp til det sivile israelske telefonnettet (095–972–4–
92��90) – og på switchen, der kan en booke seg et dyrt kvarter i en varm telefonboks. Noe 
luftigere er det hos Radio Norbatt på Vannhøyden i Saqi, men isolasjonen i telefonboksene er 
ikke mye bedre. Og en må snakke fort; seks minutter er tilmålt tid i �98�. Kanskje like greit 
– til �4 kroner minuttet, som prisen er. Linjen går via Rogaland Radio for sivile samtaler og 
Jåttånuten for militære – og det er fullt mulig å ringe ned til Libanon også. Telefon er en høyt 
prioritert velferdssak. Også på det området er det himmelvid forskjell mellom de første og 
siste kontingentene – for ikke å snakke om de misjoner som kom etter UNIFIL. Ennå i �98� 
er mobiltelefoni noe framsynte teleforskere pusler med – og internett er ufødt. Men i �990 tar 
en ny epoke til. Den �0. november sender telegrafist Hilde Ingebrigtsen den siste meldingen 
over Radio Norge, som legges ned. Nå går alle telefonsamtaler mellom Norbatt og Norge over 
det nye satellittsambandet. Den første samtalen går til forsvarsminister Johan Jørgen Holst. 
Han fikk seg forelagt de første planene for det nye sambandet under et besøk til Norbatt, og 
satte saken i bevegelse. Med satellitten er det langt bedre forbindelse – og større kapasitet; to 
sivile linjer og en militær samt en for fjernskriversamband. Billigere blir det også – fra nær-
mere tjue kroner til bare seks kroner minuttet – og det kan ringes døgnet rundt. Mottakeren 
plasseres i Eagles Nest, den nye mek-leiren på Falkehøyden. Satellittsambandet er også til-
gjengelig for personellet i Tibnine og Naqoura.



325

En viktig kommunikasjonskanal – og et sentralt velferdstilbud – er også Blue Beret;  
«Libanons største norskspråklige publikasjon». Og eneste. Bladet utkommer jevnt og trutt fra 
først kontingent, og i i mange år framover. I noe ulik kvalitet og fasong, preget av de felt-
messige forhold den produseres under, med trykking vekselvis i Israel og Libanon – og inni-
mellom på Kypros. Tre land som i det minste har det til felles, at æ/ø/å er ukjente fenomener.

FOTO, FILM OG RADIO

FN-soldatene, ikke minst nordmennene!, er ivrige fotografer. Norbatt – Fotobatt – blir en god 
kunde for lokale kremmere, som påtar som framkalling og kopiering. Dette, i denne før-
digitale tidsalder, er en utfordring – og et velferdsanliggende! Før det helt lokale næringsliv 
får sving på butikkene sine, organiseres felles fremkalling og kopiering i Israel. Men det er 
ikke bare i bataljonen det fotograferes; verkstedkompaniet får tidlig ord på seg for å ha UNI-
FILs beste mørkerom.

I den tidligste perioden er filmer hjemmefra kjærkommen avkobling; etter hvert overtar 
videoformatet. Allerede i kontingent I får Norbatt farge-TV med «video casett recorder» – i 
tillegg til både �� mm og 8 mm filmframvisere. TV-/video-utstyret brukes framfor alt til 
avspilling av ukerevyer, med sammendrag av siste ukes dagsrevy fra NRK – samt siste nytt fra 
sportsfronten. Gammelt nytt – men ikke alle nyheter kommer like raskt fram til Sør-Libanon 
de første årene, selv om NRK ennå har sitt utenlandsprogram på kortbølge, som etter hvert 
formidles også av den norske FN-styrkens egne radiostasjoner.

Nordmennene har i alt tre radiostasjoner i UNIFIL; Radio Naqoura, Radio Norbatt og 
Radio Scorpion; sistnevnte i verkstedkompaniet, førstnevnte drevet av Normedcoy/Norco. 
Den største, Radio Norbatt, blir etablert �. juni �979, og har i utgangspunktet sendinger hver 
dag ved lunsj; �230–�400. I Norbatt V spanderer Televerket en av sine gamle sendere på FN-
styrken, og med en utgangseffekt på �0 watt når den hele bataljonen så vel som Tibnine, men 
ikke Naqoura. I Normaintcoy er Radio Scorpion den lokale kanal – med vid dekning.

(Radio Scorpion har for øvrig en navnebror i Midtøsten: I UNEF hadde svenskene både en 
Radio Scorpio og en Radio Malish – og sistnevnte opererte også fra Naqoura i flere år. I UNI-
FIL har også andre bataljoner sine stasjoner: Irishbatt 2FM Lebanon fra Tibnine, neder-
lenderne Radio Dutchbatt fra Haris og finnene Finbatt Radio fra Jabal Marun.)

Ifølge UNIFIL-bladet Litani, høsten �98�, skal Radio Scorpion være styrkens mest popu-
lære stasjon. Og formodentlig den teknisk best utrustede. Teknisk kyndig personell i NMC 
sørger for dét, bl.a. en 53 meter høy antenne. Stasjonen er så kraftig at den når vidt ut over 
Sør-Libanon, og har lyttere også blant sivilbefolkningen. Programtilbudet spenner dog ikke 
svært vidt. I en så liten avdeling, og med sending 24 timer i døgnet, blir det mest musikk. På 
kvelden er det imidlertid egne programmer med nyheter, hilsener og quiz. Radio Scorpion og 
Radio Norbatt drives på frivillig basis, som et velferdstilbud; i Norbatt er en person fra vel-
ferdskontoret til tider permanent knyttet til stasjonen. De to har nokså likt programtilbud, 
men stasjonen i Norbatt har en viktigere funksjon som bindeledd og informasjonskanal; Nor-
batt har flere folk og er spredt – Normaintcoy er færre og bor tett. Informasjon fra bataljonen 
og hilsener mellom soldatene blir derfor en viktig del av tilbudet fra Radio Norbatt. Etter at 
stasjonen får koblet seg til telefonnettet i bataljonen, ble det også populært å ringe folk ute i 
AO og prate med dem – på direkten. I flere kontingenter settes rekord i maratonsending. 

RADIO: Lokalradioen – Radio 
Norbatt i bataljonen og Radio 
Scorpion i verkstedkompaniet – var 
populære tilbud og viktige kanaler.
Foto: Torgeir Haugaard/FMS
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Mektroppens Bjørn Kordahl forbedrer sin egen rekord i X – til 35 timer. Når Tommy Bottenvik 
og Mats Wold avslutter sending i XXXIII, er rekorden �44 – en forbedring på vel et døgn! 

Fra Norge er det stadig journalistbesøk. Noen av dem får prøve seg også på Radio Norbatt. 
I mai �995 er det NRK P3 som er på besøk, og Barbara Jahn, Kari Slaatsveen, Egil Birkeland 
og Jorild Eiksund sender to spesialutgaver av sitt IRMA �000, live fra Radio Norbatt. Sta-
sjonen brukes også til å samle inn penger til gode formål – og til valgvake ved valg hjemme. 
(En av dem som for øvrig starter sin kringkastingskarriere i Radio Norbatt, er den senere pro-
gramleder i NRKs Helgestart, Ståle Yttrehus, IX og X.) Det er mye musikk på Radio Norbatt, 
og til de ofte spilte hører selvsagt «In the Army Now» med Status Quo og David Coverdales 
«Soldier of Fortune», samt Ozzy Osbournes «Mama, I’m coming home». Frank zappas  
«Jewish Princess» er derimot bannlyst på radio både i Saqi og Tibnine; det samme er, naturlig 
nok, The Cures «Killing an Arab». Troppene har sine favoritter; bl.a. tar Mektroppen til seg 
«We are the Champions» med Queen, mens John Davids «On the Mountain» er en højdare på 
4–�4. Shu-Bi-Dua får på sin side trofaste tilhengere i hundetroppen – med «There is a Dogshit 
in my Garden». I flere år blir også minne-videokassetter produsert.

NARKO: Libanon var beryktet for 
tilgjengelighet av narkotika – og 
Norbatt fikk tidlig narkotikahunder, 
bl.a. for å sjekke bagasje.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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DISIPLIN OG DRUGS

Militæret er disiplin og orden. Disiplin er da heller ikke noe stort problem i de norske styrkene 
i UNIFIL, men «systemet» irriterer noen – både av mannskaper og befal! «Vi blir behandlet 
som drittunger,» uttaler eksempelvis Leif Jensen, hovedtillitsmann i Normaintcoy. Den 
tidligere OL-mesteren mener tjenesten minner for mye om en rekruttskole, at soldatene ikke 
behandles som de voksne folk de er. «Befalet har ikke nok militære oppgaver,» hevder solda-
tene, derfor er det tid for unødvendig pirk. Holdningen til disiplin varierer sterkt fra sjef til 
sjef, og det er etter et sjefsskifte i NMC at soldatene reiser bust. 

En som ikke er synderlig opptatt av tradisjonell disiplin i felt, er oberst zacharias Backer, 
sjef Norbatt III. Innbudt til fest hos noen av soldatene takker sjefen ja, men truer med å gå 
igjen hvis gutta ikke øyeblikkelig slutter med å kalle ham oberst. Festen fortsetter – Backer 
blir. «Jeg har aldri mast med hilseplikten,» uttaler Backer til Dagbladet, «Ingen vil betvile at 
jeg er offiser når de ser distinksjonene mine. Hvorfor er det da noe å mase med?» Mas blir det 
derimot til gangs i Norbatt XIV, når �7 befal undertegnet et skriv til FO med hard kritikk av 
sin bataljonssjef, grunnet dårlig samarbeid og bataljonsledelsens påståtte behandling av en-
kelte befal. Saken vekker oppmerksomhet, og får etterspill, selv om kritikken senere trekkes: 
De som underskriver, får anmerkning på tjenesteuttalelsen – en anmerkning som deretter 
annulleres av FO! Til slutt må GIH gripe inn, og sikre innrømmelser fra begge parter, og få 
saken ut av verden.

Det er flere mer alvorlige disiplinærsaker, enkelte også etterforsket av påtalemyndighetene 
hjemme. Oftest er det omgang med våpen som foranlediger etterforskning. Eksempelvis blir 
i �990 en 25-årig soldat fra Sunnmøre i Høyesterett dømt til �8 dagers ubetinget fengsel for 
uforsiktig behandling av våpen under en skyteøvelse nær Chebaa, der en medsoldat fra Sande-
fjord blir skadd. Derimot frikjennes en 2�-årig tidligere FN-soldat fra Nes på Romerike, både 
i Sørum herredsrett og Eidsivating lagmannsrett. Der er han tiltalt for noe så alvorlig som fire 
drapsforsøk under en grillfest året før. Da hadde mannen utrustet seg med til sammen sju 
skarpladde AG–3, og kommet med drapstrusler og samtidig skutt etter flere befal. Han hadde 
anslagsvis 2,7 i promille, og retten anser at det ikke forelå forsett – at han ikke forsøkte å 
drepe med vitende og vilje. Han blir dermed frikjent for drapsforsøk, men funnet skyldig i 
drapstrusler og ordrenekt – og idømt seks måneders fengsel. I �992 blir fem norske soldater, 
en fenrik og fire menige, hjemsendt etter å ha brukt og leid våpen ulovlig fra en lokal forret-
ningsmann, som endatil tilhører en av partene i konflikten. Soldatene kjøper også ammunis-
jon og bruker våpnene på patrulje. Samme år bedriver norske FN-soldater omfattende valuta-
spekulasjon, og Generaladvokaten ber om etterforskning.

Libanon er ennå på �980-tallet en betydelig produsent av hasj – primært fra Bekaa. Også 
norske soldater tilbys varen. Norges ambassade i Beirut bringer på rene, etter forespørsel fra 
den norske MP-sjefen, at dette strider mot så vel norsk som libanesisk lov. En av mange lover 
som knapt håndheves. Israel gjør derimot det. I �988 blir en 2� år gammel norsk soldat av en 
domstol i Nasaret dømt til tre års ubetinget fengsel for narkotikasmugling. Soldaten forsøker 
å smugle en halv kilo heroin over Metulla – og blir tatt. Omtrent samtidig blir fire soldater 
hjemsendt, mistenkt for bruk av narkotika. Den første narkosaken kommer i august �979, når 
to FN-soldater arresteres for hasjsmugling; én i Israel og én i Norge. Førstnevnte forsøker å ta 
med �� gram på leave, men er heldig og slipper tiltale. Sistnevnte tas etter at det er funnet hasj 

OL: NMC kunne skilte med så 
mangt – også en olympisk mester  
i vektløfting (München, 1972);  
Leif Jensen var også tillitsmann i 
kompaniet, kontingent IV.
Foto: Forsvarsmuseet
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i forlegningen hans, mens han selv er på perm i Norge – hvor han pågripes, også med hasj på 
seg. For øvrig oppgitt kjøpt i Hebbariye. Tidlig får Norbatt egne narkotikahunder, som kon-
trollerer både post og bagasje – også for andre avdelinger. Og narko-kontroll er det også i 
andre enden – når posten ankommer Norge. Sjansen for å få hjem noe er liten – og de færreste 
prøver seg.

NATUR OG DYRELIV 

Sør-Libanon byr på fine naturopplevelser. Men dyrelivet er ikke det rikeste – i hvert fall ikke 
den del av faunaen som kan betegnes vill. Jo visst, villkatter er det – og de angriper sågar 
norske soldater. En del av hundene ser også heller ville ut – og slanger, skolopendere og skor-
pioner er så visst ville! Og ille – for dem som blir bitt. Noen få får et ublidt møte med Palestin-
ian viper; den mest utbredte giftslangen i området. Den er en slektning av huggormen; gjerne 
litt mindre, men til gjengjeld et hakk giftigere, om ikke dødelig.

Gjennom hele perioden i Libanon tar soldatene til seg dyr. Flere kjøper esler, mange fanger 
skorpioner – leiren til verkstedkompaniet blir til like hetende Camp Scorpion! På sykestua i 
Norbatt I tar de til seg en skilpadde, som får korporals grad. Kjæledyr som er troendes til å 
sette inn bakteriologiske angrep er imidlertid lite egnet som sanitetskorporal, og skilpadden 
blir skiftet ut med en kameleon: Korporal Emil. Men både skilpadder og kameleoner blir for-
budt pga. smittefaren – korporaler eller ikke! Den svære edderkoppen – på størrelse med en 
rotte, og som fortærte alt fra skorpioner til firfirsler – som en tid holder hus på 4–�2HQ, er 
derimot utenfor veterinærrekkevidde. Men også Boutros dimitteres, og sendes til Det ameri-
kanske universitetet i Beirut.

Esler er absolutt en del av det libanesiske husdyrholdet, og skal raskt bli det også for nor-
dmennene. Først ute med å anskaffe eget utrykningsesel er kanskje førstekontingentens 3. 
tr/Kp3. Jallascooteren Harry blir kjøpt i Kaoubaka, til den ublu pris av �35 dollar! Forsvaret 
har ennå sitt kløvkompani, men esler inngår ikke oppsettingen; derimot – uoffisielt – i Nor-
batt. På OP 5–9A, i Norbatt V, finner eselet Klara Olivia tilhold. Og ettersom kjæledyr er 
forbudt av bataljonsledelsen, blir donkyen registrert som transportmiddel. Og blir offisielt del 
av Norbatt. Det seige dyret er hensiktsmessig til frakt, ikke minst av utstyr og forsyninger opp 
til OPer uten veiforbindelse. Eller til transport av varer fra PXen, som eselet Ulf, hjemme-
hørende ved Lykkeboden, Stabskompaniets forlegning, har som hovedoppdrag. Hester an-
skaffes også – både til nytte og hygge. En av dem er det 2 tr./KpB i Norbatt II som anskaffer 
– til en pris på 480 dollar, og den inngår deretter daglig i troppens styrkemelding. Etter lengre 
drøfting blir dyret døpt Black Lady; det alternative forslaget Black Label falt. Norbatt III ut-
ferdiger sågar forholdsregler for regulering av hestehold. 

Fuglelivet i Libanon verdsettes kanskje ikke nok, men enkelte unntak. Som av bergings-
gjengen i Normaintcoy. Den får i kontingent XXIV likegodt en ørn som maskot. Han lyder to 
navn – Birdy eller Ørnulf – og kjøpes for en håndfull dollar i leirporten, sterkt forkommen. 
Fuglen får den fornemme adresse Beverly Hills, Camp Scorpion, hvor det vanker rikelig med 
yndlingsretten rått kjøtt og bananer. På Pi-høyden i Norbatt kræsjlander en stork plutselig en 
augustdag i XV. Også ganske forkommen, men den finner redningen hos pi-soldatene, som 
ikke bare gir fuglen navnet Gunnar, men også godt stell. Med fisk og frosk som livretter, og 
med en blå UN-hjelm som drikkefat. Fenrik Rolf Johannessen i Norbatt V har også et nært 
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forhold til fugler. Hobby-ornitologen observerer mang en art i AO, og kan peke ut så vel hvit- 
som svartstrupet Middelhavsteinskvett, som hekker i lia mellom Saqi og Tell Qezi. Og han 
kan fortelle sine medsoldater at dette området er en av hovedrutene i det østlige fugletrekket 
til Europa. Det er derfor ikke bare FN-soldater som trekker til Midtøsten – og hjem igjen!

Norbatt er oppsatt med egen veterinær, som leder for hygieneteamet. For det er ikke så 
mye ettersyn etter dyr veterinærene har i oppgave – med mindre man har de ørsmå organis-
mene i drikkevannet og maten i tankene. For under mikroskopet avsløres mikrober det helst 
ikke bør være alt for mange av. Men til jobben hører også dyredoktorering – ikke minst av 
bataljonens egne firbente i Hundetroppen, samt fra tid til annet et lokalt dyr, som et skudd-
skadet esel i Chebaa i annenkontingent! 

Korporal Reidar Larsen fra Notodden er også glad i dyr – ivrig jeger som han er. Fra CP 
4–�0 legger Larsen vinteren �982 merke til villsvinspor. Ikke lenge etter er to dyr felt – med 
AG–3, på �0–20 meter hold! Og fortært. Men først etter kontroll av veterinæren i Saqi. Et av 
svina veier rundt hundre kilo, det andre om lag halvparten. Noe jaktvåpen har ikke soldatene; 
allerede etter skyteulykken som i juni �978 krevde det første norske liv i UNIFIL, er det 
innskjerpet at besittelse av private skytevåpen under tjenesten er forbudt. Forholdene for jakt 
og fiske er da heller ikke de beste i Norbatt AO. Men om det var fiskere som var på ferde, da 
livet i dammen utenfor Ludvig bar i Saqi forsvant, vites ikke. Der setter i hvert fall velferds-
assistent Jan Matthias ut ørret – hentet fra zahle. Men altså uten det helt store hell. 

DONKEY: Norbatt brukte mer enn 
én gang esel til transport; det gjorde 
også PLO, for å frakte forsyninger 
inn til sin posisjon i Norbatt AO.
Foto: Gustav A. Jensen/FMS
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:04
Et helt spesielt – og dramatisk – møte med naturkreftene får Roar Haahjem fra Ålesund, 

når han i XVI blir truffet av lynet. Ingen spøk å stå vakt på Norbatts høyeste posisjon, 4–�4 
OP! Godt at det er snø å legge på brannsårene.
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:04
Hensikten med dette kapitlet er å belyse erfaringer fra og verdien 
av Norges deltakelse i UNIFIL gjennom tjue år; først og fremst 
militært, men også politisk.

I Forsvarets øverste ledelse var det, med noen unntak fra høyeste 
hold, betydelig motstand mot å bidra med norske styrker i  
Libanon, særlig etter hvert som deltakelsen trakk ut – ut over hva 
som skulle vært en «midlertidig» FN-styrke. Motstanden var 
vesentlig begrunnet i at deltakelsen trakk ressurser fra oppgaver 
hjemme – og at den ble ansett ikke å gi mobiliseringsforsvaret 
relevant verdi. Dette synet imøtegås av offiserer som har personlig 
operativ erfaring fra Libanon – og som mener tjenesten var av stor 
verdi for Forsvaret.

Motstanden mot vedvarende deltakelse ble også betydelig i poli-
tiske kretser, som i utgangspunktet sluttet unisont opp om å sende 
styrkene i �978. Også her blir økonomiske årsaker anført – samt at 
oppdraget etter hvert anses som meningsløst. Etter mye tautrek-
king, blir omsider de norske styrkene trukket ut – med sviktende 
rekruttering som begrunnelse. Deltakelsen i UNIFIL er med på  
å eksponere Norge og mange nordmenn for flere sider ved 
Midtøsten-konflikten – bl.a. takket være omfattende medieomtale 
av FN-soldatenes tilstedeværelse i Libanon. Deltakelsen i FN-
operasjonen i Sør-Libanon bidrar også til å endre Norges holdning 
både til Palestina-konflikten og Israel.

 



333

:04 Militær verdi 

Norge har hatt mange markante offiserer på høyt nivå i UNIFILs 
tjeneste. Men ikke alle de dyktige og villige slipper til. I senere år har 
flere i Forsvarets øverste sjikt erfaring fra FN eller NATOtjeneste.  
Det er langt på vei en karriereforutsetning å ha bakgrunn fra utenlands
operasjoner. I Libanontida var det snarere omvendt.

Forsvarsledelsens mangeårige uvilje til tross: Ovr 2�.000 norske kvinner og menn tjeneste-
gjorde i UNIFIL. For FN og Sør-Libanon har deltakelsen hatt betydelig verdi. For de fleste 
FN-soldater likeså. Hva så med Forsvaret? 

POSITIVE ERFARINGER

Det var ikke karrierefremmende å dra i FN-tjeneste, snarere tvert imot. Det fastslår en av 
Norges øverste sjefer i UNIFIL, som samtidig er en av de varmeste talsmenn for den militær-
faglige verdi av deltakelsen for det daværende mobiliseringsforsvaret, generalmajor Kjell 
Narve Ludvigsen. Som så mange andre karriereoffiserer er Ludvigsen på �980-tallet dypt 
skeptisk til å bruke ressurser på en operasjon i Libanon, som framstilles som statisk og lite 
utfordrende. Men under repøvelser begynner han å legge merke til UNIFIL-veteranene; det 
er en del av soldatene i mobavdelingene som skiller seg ut – ved å være løsningsorienterte, 
vante med å håndtere ladde våpen. «Jeg var kaptein da UNIFIL-engasjementet startet, og jeg 
så at det var en bioppgave som tok ressurser fra Hæren, fra mobdepotene og avdelingene,» 
forteller Ludvigsen, og erindrer at han mest så de negative sidene – og følgelig heller ikke 
søkte slik tjeneste. «Men på øvelser begynte jeg å legge merke til folk som hadde tjenestegjort 
i Libanon, særlig mannskaper. De var veldig dyktige og positive – positive til repøvelser og til 
Forsvaret; de visste å oppføre seg og de var ganske proffe på en del ting. Det slo meg at disse 
var et voldsomt positivt tilskudd til mobhæren, noe jeg ikke hadde tenkt på før.» Ludvigsen 
ser at det var noe med FN-tjenesten – og vil finne ut mer. Han søker selv, og beordres som sjef 
for administrasjons- og personellavdelingen (A&P) ved hovedkvarteret, og blir samtidig 
kontingentsjef. Her opplever Ludvigsen å få et positivt syn på FN-deltakelsen – som et verdi-
fullt bidrag til mobhæren hjemme. Den blindheten generalmajoren forteller han tidligere 
hadde overfor FN-tjenesten, mener han var utbredt i vide kretser i Hæren og Forsvaret på 
�980-tallet – og senere. «Det var mange sukk og stønn – men det var også mange besøk til 
UNIFIL fra forsvarsledelsen, og flere burde ha sett verdien av deltakelsen.» Deltakelsen i 
Libanon burde ikke bare vært anerkjent som en verdi i seg selv, mener Ludvigsen; den burde 
vært satt i system inn i mobhæren – som en verdifull ressurs.�

Forsvarsledelsens syn på internasjonal tjeneste endrer seg gradvis med Bosnia og SFOR, 
mener Kjell Narve Ludvigsen, som også tjenestegjorde i denne styrken, som Commander 
Sarajevo, i �997. Han viser til at med Stortingsmelding nr. 38 er ikke internasjonale opera-
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sjoner lenger en bioppgave, men en hovedoppgave for Forsvaret. Fra slutten av �990-tallet 
teller utenlandstjenesten, konstaterer Ludvigsen, som har gjort karriere – UNIFIL-deltakel-
sen til tross. Det samme har Nils Georg Fosland, som først kom til Norbatt som S–3 i kontin-
gent IV, for så å bli bataljonssjef i XIX–XX.  Også han får klar beskjed om at det ikke ville 
fremme karrieren, når han fikk kommandoen over Norbatt. «Ja vel,» tenker oberstløytnant 
Fosland, «det får så være; det får gå som det vil. Dette mener jeg er viktig!» De senere general-
majorene er ikke i tvil om at FN-tjenesten hadde militær verdi på flere felt, ikke minst hva 
gjaldt lederskap, på alle nivåer – også på de viktige posisjonene som leder av lag, gruppe og 
tropp. Fosland framholder betydningen av en synlig sjef under en skarp operasjon, en sjef 
som betyr noe fra eller til – en sjef som er synlig ved å besøke posisjonene, gjerne på natta. 
Selv satte han seg fore at alle skulle ha sett bataljonssjefen. Også ved basketak ute i teigen er 
det effektivt at bataljonssjefen dukker opp; det bidrar gjerne til å skape ro i området.2 General-
løytnant Martin Vadset framholder også sterkt verdien av FN-tjenesten for lederutviklingen. 
Og han deler sine kollegers erfaring med at Libanon-veteraner skilte seg ut på repøvelser 
hjemme. «Vi så hvordan disse soldatene reagerte, hvordan de håndterte våpen – og vi så hvor-
dan andre soldater så på veteranene, minnes Vadset. «Og det var mye å erfare, mye stygt å se, 

SKARPT: Vurderingene av verdien av deltakelsen i 
UNIFIL varierte sterkt. En statisk operasjon, mente 
kritikerne – som dominerte i forsvarsledelsen. Noe av 
det skarpeste en kunne være med på, sa forsvarene – 
med egen erfaring. Santroppen rykker ut, 1995.
Foto: Arne Flaaten/FMS
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som en aldri ville få opplevd – og erfart – i fredstid hjemme,» minner han om.3 I likhet med 
Vadset og Ludvigsen, peker Fosland på at Libanon-veteraner skilte seg ut på repøvelser: «Ute 
i repavdelingene var det lett å se forskjell på de soldatene som hadde vært ute og de som ikke 
hadde vært det; på hvordan de behandlet våpenet, hvordan de forsto ordren – og hvordan de 
oppførte seg som soldater hele veien.» Det Hæren skulle gjort, mener Fosland, var å mobdis-
ponere hele avdelingen når den kom hjem; en samtrent bataljon som kunne settes inn hvis 
noe skjedde hjemme. Eller, da Hæren ennå var av en viss størrelse, fordele personell med 
utenlandserfaring ut i ledende posisjoner. En skarp operasjon gir en unik avdelingsfølelse, 
påpeker Fosland.4 

Realismen var av stor verdi for alle, framholder Nils G. Fosland: «Å gå med skarp ammuni-
sjon i våpenet 24 timer i døgnet; aldri vite når en ville bli beskutt, eller av hvem, var lærerikt. 
Det samme var det å aldri vite hvem som ville skyte på deg. Det var ikke en dag uten episoder,» 
slår han fast. Alle så det var farlig, og alle var vel redde, men de gjorde jobben likevel. Dette er 
god læring, understreker den tidligere bn-sjefen. «Vi hadde en skarp «fiende» i en skarp situa-
sjon; det ville vi aldri få hjemme,» påpeker Fosland, som er meget klar på at hærledelsen 
hjemme aldri trakk denne type erfaringer eller lærdommer fra innsatsen i Libanon. Tvert 
imot viser han til uttalelser fra både FSJ og GIH om at deltakelsen i Libanon ikke hadde noen 
militær verdi. «Når vi hadde Forsvarssjefen på besøk, og han åpent uttalte at «dere koster 
Forsvaret to hundre millioner i året», falt det selvølgelig ikke i god jord hos bataljonens befal. 
Og det var tross alt han som hadde sendt oss ut…»5 

Til den håndfull norske generaler som selv har tjenesteerfaring fra UNIFIL – både som 
stabssjef og som FN-styrkens eneste norske FC – hører også Trond Furuhovde. «Forsvarsle-
delsens oppfatning av UNIFIL og UNIFILs betydning var sterkt preget av at de ikke hadde 
referanser derfra selv,» fastslår generalmajoren.� Den samme oppfatning har generalmajor 
Robert Mood, S–3 Norbatt XXIII–XXIV; fra 2005 Generalinspektør for Hæren: «Det var en 
av de mest destruktive misforståelser hos Hærens og Forsvarets ledelse på �970- og 80-tallet 
at UNIFIL-tjenesten ikke hadde noen verdi,» framholder Mood, som mener at de tok skrem-
mende feil. Han deler sine generalkollegers erfaring: «Vi så det på rep,» sier også han;  
«på enkeltpersoner med en holdning og profesjonalitet i forhold til å løse oppdrag, i å drifte 
en ops. Vi oppdaget alltid det samme: de hadde vært ute i FN-tjeneste.»7 Den samme erfaring 
gjorde generalløytnant Martin Vadset seg: «Repsoldatene samlet seg rundt lagførere og nest-
lagførere som med erfaring fra FN-tjeneste, og som ble sett på som «de som kunne tingene». 
Disse soldatene var viktige tilskudd til vårt mobforsvar!» fastslår Vadset.8 

Men dette så altså ikke Forsvarets ledelse. Etter Moods oppfatning har den øverste fors-
varsledelsen heller ikke etter at UNIFIL-deltakelsen er over, tatt inn over seg hva den innebar 
og ga – fordi de selv ikke har denne erfaringen og innsikten. «Soldatene i UNIFIL gjorde en 
kjempejobb som heller ikke i dag fullt ut anerkjennes og verdsettes av Forsvarets ledelse, 
fastslår Mood. Og dette, legger han til, innebærer også at veteranene ikke blir ivaretatt på en 
tilstrekkelig verdig måte.9 

Generalmajor Furuhovde avviser argumentene fra ledelsen; at Forsvaret ikke hadde råd, 
at innsatsen ikke ga Forsvaret noe tilbake, at operasjonen tok for lang tid. «Var det noen som 
hadde råd, så var det Norge! Og en konflikt er ikke noe som kan slås på og av: det tar den tid 
det tar å løse den,» konstaterer generalen, som heller ikke aksepterer sviktende rekruttering 

n I et intervju med Aftenposten i mai 
1978, blir Norbatt-sjefen, oberst Vigar 
Aabrek, spurt om hvordan det egentlig 
føles for en offiser fra freds-Norge å 
bli kastet ut i en kaotisk situasjon som 
den i Libanon – med ansvaret for en 
vesentlig del av FN-sonen? «Det er jo 
noe sånt som dette en offiser er 
utdannet for,» framholder sindige 
Aabrek, men legger til at dette er jo 
«noget mer enn en fem dagers 
brigadeøvelse.»10 n
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som et gyldig argument for avvikling. Tvert om, det var betydelig interesse, påpeker han.  
Stor interesse var det også fra enkelte politikere, framholder Furuhovde – om de enn var i 
mindretall. Da den store IDF-operasjonen i juli �993 startet, var generalen UNIFILs styrke-
sjef, mens Johan Jørgen Holst var norsk utenriksminister – og sterkt opptatt av Midtøsten. 
«Holst ringte ofte, gjerne to ganger om dagen, for å finne ut hva som skjedde, for å drøfte hva 
han trodde ville skje neste dag.» Men fra Forsvarssjefen eller den militære forsvarsledelse for 
øvrig hørte den norske sjefen intet. «Verken FSJ eller GIH viste noen interesse. Det kom ikke 
én telefon.» Det var heller ingen debrief med Furuhovde i Forsvaret etter endt «tour of duty»; 
bare i UD. «Det blir fundamentalt feil,» mener generalmajoren, «når vi ikke aksepterer dette 
som del av vår sikkerhets- og forsvarspolitikk – når vi heller ser på det som et nødvendig 
onde.»�� 

Oberst zacharias Backer var en annen sterk talsmann for norsk militær innsats i interna-
sjonal tjeneste. I et brev til statsråd Johan Jørgen Holst i �99�, tar utenlandsveteranen til orde 
for flere nordmenn i ledende stillinger, både i sivile organisasjoner og militære operasjoner – 
også som et middel for å gjøre det lettere for norske interesser, politiske så vel som økono-
miske, å komme på banen med leveranser til FN. Dette er lettere i de militære operasjonene, 
framhold er han, hvis Norge har velkvalifiserte kandidater på plass. Selv er obersten av den 
oppfatning at kandidatene finnes, men at hjemlige behov ofte gis prioritet på alle aktuelle 
nivå. «En tid,» skriver Backer, «var det også normalt å fordele stillinger etter hvem som 
«fortjente» en tur til syden, ingen måtte gis slik mulighet flere ganger, gjennomsnittsoffiseren 
var «god nok» for FN-tjeneste, eller man rett og slett hadde tilgjengelig offiserer som det var 
vanskelig å få plassert hjemme.» Janteloven, framholder zacharias Backer, fører også til at 
mange talenter ikke søker FN-tjeneste, fordi den anses som spesielt meritterende. Han fram-
holder også som typisk at verken sjef eller NK ved FDI 4, med ansvar for utdanning og for-
valtning av FN-soldatene, selv har erfaring fra FN-tjeneste. Er det noe den norske hær mang-
ler, så er det offiserer med relevant, operativ erfaring – felterfaring – framholder Backer. Også 
derfor bør Norge «nytte FN-tjenesten til å gi våre fremste talenter operativ felterfaring som de 
vanskelig kan få hjemme, på kompanisjefs, bataljonssjefs og operasjonssjefs/deputy force 
commanders nivå til beste for vårt norske forsvar.»�2 I sitt svar, understreker forsvarsminister 
Johan Jørgen Holst at han deler oberstens syn på betydningen av en overordnet og gjennom-
tenkt policy for utvelgelse av norsk personell til nøkkelstillinger i FN-operasjoner. Statsråden 
peker på at FD har tatt opp problemstillingen med de militære myndigheter, for å få på plass 
retningslinjer som forutsatte erfaring fra tidligere FN-oppdrag ved utnevning til sentrale 
stillinger.�3  

En av dem som har nærkontakt med UNIFIL uten selv å tjenestegjøre i styrken, var general-
major Ola Berg – som ved oppsettingen i �978 er NK ved IR 4, og som sådan får det praktiske 
hovedansvar for å stable den første kontingenten på beina. Også han er av den klare oppfat-
ning, særlig når det gjelder mannskapene, at FN-tjenesten hadde en positiv faglig effekt. «Jeg 
tror soldatene hadde stort utbytte av det, det merket jeg ikke minst de siste sju og et halvt åra, 
da jeg var Generalinspektør for Heimevernet, og da det var stor interesse blant de yngre heime-
vernsfolkene for å komme ut. Og når de kom tilbake – de ble da ofte plukket ut til å ta befals-
kurs på Torpo eller Dombås – så vi at Heimevernet hadde stor bonus av de folka.» General 
Berg legger også stor vekt på en annen side ved tjenesten – den menneskelige og kulturelle: 

FOSLAND: Nils G. Fosland ble 
advart mot å ta FN-tjeneste. Ikke 
karrierefremmende, ble den senere 
generalmajor og landkommandør 
fortalt.
Foto: Per-Arme Jeremiassen
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Erfaringen fra å operere i et ukjent land, med å komme i kontakt med andre folk, å måtte 
bruke et annet språk for å bli forstått. Det var ikke daglig kost for norske soldater på �970-tallet, 
og knapt i 80-årene. «Dette,» framholder Ola Berg, «tror jeg betydde veldig mye.» Og generalen 
hører ikke til dem som mener tjenesten ga lite fordi situasjonen – og dermed oppgaven – 
kunnes anses for forholdsvis statisk. «Det var på langt nær noen bortkastet tjeneste,» slår han 
fast.�4 

Generalmajor Robert Mood avviser også påstanden om at tjenesten i Libanon ga for lite, 
fordi den var for statisk, og dermed lite utfordrende. Tvert imot ser Mood på sin tid i UNIFIL 
som deltakelse i en høyintensitetsoperasjon – atskillig mer krevende enn tjenesten han senere 
opplevde ved to anledninger i KFOR. For hva opplevde vi ikke? spør han retorisk. «Vi tok 
katyusha-nedslag i og artillerinedslag nær posisjoner, og vi opplevde daglig skyting,» minner 
Mood om; i tillegg til stadige trakasseringer og gjennomtrenginger. «Og vi hadde tap».�5 

Oberst Bjørn Cato Ødegaard er UNIFILs DFC/COS i �980–8�. I en grundig rapport om 
perioden og sine erfaringer til FSJ, argumenterer Ødegaard for at FN-tjenesten må gis den 
prioritet den etter hans syn fortjener – også av hensyn til betydningen den har som bidrag for 
styrking av det norske forsvaret. «I likhet med den positive bivirkning vi hadde av Tysklands-
brigadene er det helt klart at de erfaringer som høstes i Libanon av befal og soldater som står 
i våre mobiliseringsstyrker er av vesentlig betydning for styrking av vårt eget landmilitære 
forsvarspotensial,» understreker Ødegaard. Derfor, framholder han, er et så viktig å gi så vel 
tjenestegjørende som vernepliktig befal «av beste merke» mulighet til å få slik tjeneste – med 
de utfordringer den medfører. Så lenge FN-tjenesten ikke blir prioritert av forsvarsledelsen, 
har yrkesbefal vanskelig for å bli frigjort, og få komme av gårde. Dette, mener oberst Øde-
gaard, må det bli en endring på – uansett hvor betydelige personellproblemene i Hæren måtte 
være! Hovedspørsmålet, argumenterer han, er ikke bemanningsproblematikken – det er 
holdninger. «Det må skapes en holdningsendring ved prioritering av yrkesbefal og herunder 
de beste i visse avdelingssjefsroller og nøkkelposisjoner ved stab, særlig ved UNIFIL HQ.»��

Bataljonssjefen i Norbatt IV og V, oberst Ole Rønning, peker i et brev til forsvarsminister 
Thorvald Stoltenberg i �980 på verdien av den høyst realistiske treningen, samt det forhold at 
ca. 70 prosent av offiserene i bataljonen er reservebefal. Følgelig, mener obersten, «er det helt 
klart at tjenesten her betyr svært mye for mobforsvaret,» samtidig som yrkesbefalet også får 
en uvurderlig trening i utøvende og praktisk lederskap. Norbattsjefens konklusjon er at «tjen-
esten ved FN-bataljonen tilfører befal og mannskaper en solid generell militær opplæring og 
erfaring, som vil være av den største betydning for Forsvaret.» Rønning mener følgelig at FN-
tjenesten bør vurderes meget høyt – og at flest mulig av de yngre offiserer gis slik tjeneste.�7 

Oberst Tor Løset har bredere UNIFIL-erfaring enn de fleste norske offiserer. Han var 
kompanisjef i førstekontingenten, kom tilbake som bataljonssjef i XVII–XVIII, for deretter å 
bli kontingentsjef i XXXIII–XXXIV – og var etter det militær rådgiver ved den norske FN-
delegasjonen i New York. I sin sluttrapport fra Norbatt XVIII framholder Løset at «Den 
trening på de forskjellige nivå som gis i NORBATT er etter mitt skjønn uvurderlig i mobili-
seringssammenheng. Personell har gjennom � måneder levet med skarp ammunisjon, hånd-
granater, 84 mm, infusjonsveske og mineklarering 24 timer i døgnet. Mange av dem har 
kjempet hardt mot egen frykt når de har deltatt på en av de ca 4500 – firetusenfemhundre – 
nattpatruljene som har vært gått i løpet av NORBATT XVIII.»�8 

MOOD: Robert Mood holder 
tjenesten i Norbatt som den 
skarpeste han har vært med på,  
mer så enn den i Kosovo, mener den 
senere GIH. S–3, Saqi, 1989.
Foto: Forsvarsmuseet
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BLANDETE HOLDNINGER

Mange offiserer ser på UNIFIL som en økonomisk belastning for Forsvaret, selv om utgiften 
er liten, relativt sett. Når Norco etter den israelske invasjonen i �982, oberst Ole Christian 
Englund, fremmer sitt syn, at det har liten hensikt for FN-styrken å bli stående under en ok-
kupasjon, bruker han samtidig økonomiske argumenter mot fortsatt deltakelse, som han ikke 
lenger mener er verdt innsatsen – «særlig tatt i betraktning de mange uløste og økonomisk 
krevende oppgaver innen vårt nasjonale forsvar». Men Englund argumenterer likevel for fort-
satt norsk deltakelse.�9 Stabssjef i FO, generalløytnant Rolv Eios, mener også deltakelsen i 
UNIFIL etter invasjonen er bortkastede penger. Etter hans syn har ikke FN-styrken lenger 
noen militær betydning, og at det er «en kostbar form for humanitært arbeid å ha UNIFIL 
stående i Sør-Libanon.»20 Uttalelsen er såpass oppsiktsvekkende at UD finner å måtte sende 
en fortrolig hastemelding til en del sentrale ambassader. Her tar UD langt på vei avstand fra 
stabssjefens uttalelser, og presiserer at norsk politikk er uendret, og at UNIFIL etter norsk 
oppfatning fortsatt er et stabiliserende element i et labilt område.2� Men Eios berømmer sol-
datenes innsats – og framholder også den nasjonale verdien av tjenesten. Omtrent samtidig 
med at generalen gir uttrykk for at innsatsen er å kaste bort Forsvarets penger, er han på ins-
peksjon i Norbatt IX. Der uttaler han overfor  Blue Beret at personell med førstegangstjeneste 
og Libanon-erfaring «blir aldeles utmerkede soldater som vil bli et stort aktivum for vår 
mobiliseringshær».22 

Generalløytnant Alf Granviken etterfølger Rolv Eios som stabssjef i FO; heller ikke han er 
talsmann for deltakelse i UNIFIL. I en vurdering til FD i �985 framholder Granviken at vel 
får den norske styrken en del verdifull erfaring, men: «[…] oppgavene er ikke direkte rettet 
mot oppgaver i Mobiliseringshæren. Opptreden i krig krever en offensiv innstilling, men 
tjenesten i UNIFIL er en politi- og «meglerrolle.»22 En av offiserene med personlig erfaring fra 
en ledende posisjon i UNIFIL, oberst Gabriel Lund, er helt uenig med Granviken: «Den situa-
sjon vi er oppe i her i Libanon ligger så nær som overhodet mulig en tilstand man må kalle 
krig,» fastslår styrkens DFC i �984. Lund peker på den uvurderlige verdi til oppgaver som 
eskortetjeneste, patruljering, CP-tjeneste og reell OP-tjeneste. «De mannskaper som gjør eller 
har gjort tjeneste i UNIFIL vil inngå som ryggraden i det norske mobiliseringsforsvaret,» 
framholder han.24

Stabssjef Granviken synes heller ikke å være helt på linje med sin sjef, general Fredrik 
Bull-Hansen. Som Forsvarssjef i perioden �984–87, blir ikke Bull-Hansen heller kjent for å 
være noen sterk talsmann for UNIFIL-deltakelsen. Etter et besøk til styrken i �98� uttaler han 
imidlertid at norsk deltakelse også er en fordel for Norges egen mobiliseringshær. «Med mine 
kritiske inngangsverdier er jeg glad for å se hva jeg fant,» uttaler generalen – og understreker 
at det må skilles klart mellom de faglige synspunkt mot deltakelsen og «det innlysende at en 
politisk beslutning følges opp med full innsats fra vår side.» Intervjuet av Harald Stanghelle i 
Arbeiderbladet, blir Bull-Hansen forelagt at forsvarsledelsen har gitt uttrykk for at det koster 
for mye å beholde norske styrker i FN-tjeneste.»Det er en gal problemstilling,» svarer FSJ, 
«dersom vi skal være med i UNIFIL for å styrke vår egen mobiliseringshær. Da blir det en dyr 
repetisjonsøvelse. Når vi likevel er der – av helt andre årsaker – vil jeg svare et ubetinget ja  
på at vi også har fordeler av vår deltakelse. Vi kommer nærmere en realistisk situasjon,  
ikke minst når det gjelder risiko, enn det er mulig å få til i et hjemlig miljø.»27 Generalmajor  

Norge som eksempel Kostnader og 
rekrutteringsproblemer blir oftest brukt 

som argument for å trekke de norske 
FN-soldatene hjem fra Libanon. Deres 

dyktighet brukes samtidig som 
argument for å bli!

Norco, oberst Ole Christian Englund, 
framholder i 1982, at nordmennene 

gjør en så god jobb – og ofte trekkes 
fram som eksempel til etterfølgelse – 
at det vil ha en sterk moralsk negativ 
virkning på UNIFIL om Norge trekker 

seg ut. Og det er nettopp fordi 
nordmennene gjør jobben «for godt» at 

Israel helst ser at de reiser hjem!25  
Et tilsvarende syn fremmer 

statssekretær Kjell Colding ved 
Statsministerens kontor etter et besøk 

til Libanon i januar 1983: Den norske 
kontingenten har en så vidt viktig rolle 

innen UNIFIL, framholder han, at om 
den trekkes ut, vil hele styrken  

bryte sammen!26
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Dagfinn P. Danielsen ser derimot tjenesten mest som en dyr repøvelse. «Selv om tjenesten i 
Libanon gir befal og soldater verdifull trening i enkelte disipliner, er den militære trenings-
verdi begrenset i forhold til utgiftene,» slår GIH fast i et foredrag i Oslo Militære Samfund,  
i �988.28 

Mens det fra politisk hold ivres for at Norge skal bekle toppstillingene i UNIFIL, er den 
militære ledelse lunken. Når generalsekretær Javier Péres de Cuellár ønsker en nordmann 
som FC etter irske William Callaghan, foretas uoffisielle sonderinger. Fra den norske FN-del-
egasjonen i New York går en forespørsel hjem – men i FO og hos forsvarssjef Fredrik Bull-
Hansen tas den svært så kjølig imot. Derfra ønskes ingen nordmann til toppstillingen, selv 
om det offisielle Norge klart har signalisert at flere nordmenn må bekle høyere stillinger i FN-
systemet. Fra FO er begrunnelsen enkel nok: en vil ikke binde seg tettere til UNIFIL. «Jo 
høyere stillinger, jo sterkere engasjement, og samtidig ville det være vanskelig for Norge å gå 
inn for en eventuell tilbaketrekking av våre styrker dersom vi hadde sjefsstillingen,» forklarer 
fungerende stabssjef i FO, kontreadmiral Sivert Farstad.29 Som reddes – ikke av gongongen, 
men av Sovjetunionen. Som motsetter seg en norsk UNIFIL-sjef i denne omgang.

«Forsvarets ledelse var gjennomgående negativ til deltakelsen i UNIFIL,» fastslår gener-
almajor Gullow Gjeseth i bokverket Norsk forsvarshistorie. Hovedårsaken, mener han, var at 
engasjementet ble sett på som et sidespor i forhold til primæroppgaven hjemme. «Det var en 
utbredt oppfatning i Forsvarets overkommando at tjenesten var av relativt ringe verdi for 
forsvarsoppgavene hjemme,» skriver Gjeseth, som selv satt svært sentralt i FO midt på �980-
tallet. I strategiplanen for perioden �98�–2000 skrev forsvarssjefen at FN-tjenesten ikke 
hadde noen eller i beste fall begrenset forsvarseffekt, og at midlene kunne gi betydelig større 
effekt ved annen bruk. En argumentasjon som kontant avvises av forsvarsminister Johan Jør-
gen Holst.30 

POSITIVE HOLDNINGER

Ledende offiserer som selv tjenestegjorde i UNIFIL har overveiende positive erfaringer, og 
framholder verdien av deltakelsen for den daværende mobhæren. Hærledelsen – og det for-
svaret Hæren var bærebjelken i på �980- og 90-tallet – var nesten uten unntak negative til 
UNIFIL-deltakelsen, selv om de fleste uttalte seg i positive og rosende ordelag under sine til 
dels hyppige inspeksjoner. Ett unntak fantes i general Sverre Hamre – forsvarssjef da FN-
styrken ble satt inn i �978. Ikke bare engasjerte han seg sterkt i oppsetting og gruppering; han 
var også bekymret over personellets sikkerhet – og ville ha med tyngre våpen enn hva tilfellet 
ble. Så hadde da også Sverre Hamre selv tung internasjonal erfaring – på det operative plan; 
med Krigsskolen i London under krigen, før han deltok i invasjonen i Normandie og de påføl-
gende kampene på kontinentet, �944–45. Når forsvarssjef Hamre besøker Norbatt VIII, er 
han full av lovord – både over innsatsen og deltakelsen: «Det nærmest profesjonelle miljøet 
som er til stede ved de norske avdelingene gir den norske hæren en stor innsprøytning,» ut-
taler generalen til Blue Beret. UNIFIL-styrken er etter Hamres vurdering så nær en krigs-
situasjon det går an å komme uten å være i krig – hvilket stiller svært store krav til personellet, 
men det er en situasjon soldatene takler utmerket. «Det har vært helt enestående for meg å se 
den innstilling befal og mannskaper legger for dagen i denne meget vanskelige jobben,» 
berømmer forsvarssjefen.3�

ERFARING: Sjefer i felt hjemme 
kunne lett, særlig på rep-øvelser,  
se hvem som hadde felterfaring fra 
Libanon; Kp#, Tell Quezi, 1978.
Foto: Norbatt
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Positiv er også, som alltid til FN-tjeneste, forsvarsminister Johan Jørgen Holst. Høsten 
�98� skriver han til forsvarssjefen, og ber om at man snarest må drøfte – mellom FO og FD 
– hvordan de offiserer som kommer tilbake fra utenlandstjeneste, i NATO eller FN, kan ut-
nyttes bedre. Noe av bakgrunnen for initiativet, er at FD har merket seg at «offiserer med 
utenlandstjeneste ofte blir satt til tjeneste hvor de ikke får benyttet den erfaringen og kunns-
kapen denne type tjeneste gir,» og at slik tjeneste gjerne kommer sent i den enkelte offisers 
karriere, slik at perioden Forsvaret kan nyttiggjøre seg erfaringen, blir forholdsvis kort.32 Fem 
år senere irettesetter Holst FSJ for ikke å klarere kandidater til toppstillinger – derunder 
bataljonssjefer – med FMIN. Slike stillinger, mener Holst, må ses i sammenheng med uten-
rikspolitiske interesser – og må vurderes på politisk nivå. Han framholder også at FD og FO 
i fellesskap har et ansvar for å sørge for kriterier som stimulerer de beste offiserer til å søke 
FN-erfaring. «Det har,» skriver Holst hjem til FD fra sitt hotell i Santa Monica, «versert mange 
antydninger om at FN-tjeneste ikke gir særlig karriereuttelling.»33 Det er mildt uttrykt fra en 
statsråd som ikke alltid framstår som like diplomatisk fintfølende. Som generalløytnant 
Martin Vadset sier om statsråden: «Holst la aldri fingrene mellom; han sa det han mente.»34 
Også i møter med israelske ledere, som Vadset også deltok i.

HAMRE: FSJ, general Sverre Hamre, var en sterk 
forsvarer av FN-engasjementet, og besøkte i kontin-
gent I sine soldater. Korp Asbjørn Johan Nilsen 
orienterer generalen; bak følger kompanisjef,  
maj Gunnar A. Malm, med.
Foto: Forsvarsmuseet
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Ti år tidligere pekte tidligere DFC, oberst Bjørn Cato Ødegaard, på mye av det samme 
overfor FSJ: Sentrale stillinger i UNIFIL blir i for stor utstrekning bemannet med eldre befal 
– som dermed blokkerer for yngre offiserer. «Gammelmannsvelde er fortsatt et fremtredende 
trekk ved den norske befalsoppsetning,» skriver Ødegaard. Obersten mener også bataljons- 
og kompanisjefstillingene besettes av befal som er for gamle – og til dels med vernepliktig 
befal som har vært ute av Forsvaret i for lang tid.35 

Generalinspektør for Hæren, generalmajor Olav Breidlid, blir under et besøk til Norbatt 
XVIII spurt av Blue Beret om han heller ville hatt de tusen nordmennene som tjenestegjør i 
Libanon til sin rådighet i Norge. «Hvis jeg ser kynisk, militært på det finner jeg lett en del 
argumenter for at vi heller skulle hatt denne styrken hjemme i Norge,» svarer GIH, og legger 
til at kostnaden også er en faktor å ta med. Samtidig som pengene kunne vært gode å ha 
hjemme, ser Breidlid mange positive sider ved å ha FN-styrken i Sør-Libanon – også militært 
sett: Ikke minst gir det mobhæren god faglig styrke ved at ungt befal får lære ansvar, leder-
skap og selvstendighet. Summa summarum er det vanskelig å sette det opp mot hverandre, 
mener GIH; «[…] så jeg vet ikke hva som vil være det beste. Jeg vet ikke om det ene oppveier 
det andre.» Uansett,» understreker generalen; «så lenge det er et politisk vedtak på at vi skal 
være her, skal vi yte �00 prosent.»3� 

Det samme er sjef Norbatt XIX og XX, oberst Nils G. Fosland, inne på i et brev til den nye 
GIH, generalmajor Dagfinn Danielsen, i �988. Her går bn-sjefen langt i å kritisere den mili-
tære ledelsen: «For meg synes det som om FN-tjenesten er nedvurdert i Norge. Dette kommer 
av de signaler Forsvarets og Hærens ledelse sender ut. Hvis GIH uttaler at FN-tjeneste ikke er 
verdifull for Hæren, så søker ikke befal FN-tjeneste.» Fosland poengterer samtidig at tjen-
esten i UNIFIL ikke kan sammenlignes med tjeneste i UNEF eller MFO, som for en del fort-
satt er referanserammen. I Sør-Libanon lever man i et skarpt miljø 24 timer i døgnet, i mini-
mum seks måneder av gangen, minner obersten om. «Tjenesten gir befal og mannskaper en 
realistisk holdning til soldatyrket. De er ikke lenger vernepliktige soldater eller repsoldater, 
de er soldater. De kommer hjem med et positivt syn på den norske hær.» Fosland peker også 
på en annen side av deltakelsen: den gode markedsføring – PR – Hæren og Forsvaret får gjen-
nom deltakelsen i Libanon. Og som han skriver: «Vi trenger all den gode reklamen som kan 
stables på bena.»37 Et behov som ikke har endret seg siden.

Politisk verdi

Norge har siden staten Israel ble opprettet i 1948 hatt et forholdsvis 
nært forhold til Midtøsten, men lenge nærmest avgrenset til Israel. Med 
deltakelsen i UNEF fra 1956 blir horisonten noe utvidet. Med UNIFIL fra 
1978 blir den vesentlig bredere. UNIFILinnsatsens politiske betydning 
er ikke uvesentlig.

Gjennom den norske deltakelsen i UNIFIL plasseres Libanon på kartet hjemme – og FN-
styrken blir en del av det politiske kartet. Mer enn noen gang blir Midtøsten en del av norsk 
politisk hverdag, slik regionen skal bli det i tiltagende grad i åra som kommer. Men tropper i 

FN-soldaten FN-soldaten må være et 
overskuddsmenneske. Han må ha visse 
idealer. Det er viktig at han er sosialt 
tilpasset. Både overfor seg selv, og 
overfor andre for å kunne gli inn i det 
miljøet han møter her nede. Han må ha 
ansvarsfølelse, og selvsagt være en 
god soldat. Den norske FN-soldaten er 
sosialt engasjert, nøktern og tålmodig. 
Han har oppnådd et svært godt forhold 
til sivilbefolkningen, som jo alltid i 
bunn og grunn vil være den viktigste 
politiske faktor i et konfliktområde.

Bn-sjef, oberst Zacharias Backer, til 
Blue Beret nr. 3, XVII. 
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Sør-Libanon og ambassade i Beirut blir det bl.a. lettere for PLO å etablere kontakt med Norge 
– og norske myndigheter har tettere forbindelser med flere arabiske stater, bl.a. i forbindelse 
med mandatdiskusjoner i FN-hovedkvarteret, enn noen gang. Noe som ikke ses på med like 
blide øyne i Israel.

POLITISKE HOLDNINGER

Da Norge gikk inn i UNIFIL, ba Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) de politiske partier 
gjøre rede for sitt syn på det norske engasjementet i Libanon. Svarene er gjengitt i Norsk uten-
rikspolitisk årbok for �978. Synet er gjennomgående positivt, og flere legger vekt på at Norge 
selvsagt måtte støtte et slikt fredstiltak fra FN – som Norge er en støttespiller for. Det er hold-
ningen særlig til Asbjørn Haugstvedt i Kristelig Folkeparti og Johan J. Jacobsen i Senterpar-
tiet, og det er innfallsvinkelen til lederen i Sosialistisk Venstreparti, Berge Furre. «Bak vedta-
ket om å sende norske soldatar til Libanon låg fyrst og fremst ei positiv haldning til SN – ikkje 
ein analyse av konflikten og situasjonen i Sør-Libanon og ei gjennomtenking av kva verknad 
innsatsen kunne få for tilhøvet til partane i Midt-Østen for norsk utanrikspolitikk og norsk 
opinion,» slår Furre fast, som imidlertid ikke klandrer regjeringen for å ha handlet raskt, 
framfor først å ha gått i gang med dyptpløyende og tidkrevende analyser. Konsekvensen, 
framholder Furre, blir da gjerne det motsatte: at innsatsen i UNIFIL framtvinger en gjen-
nomgang av norsk Midtøsten-politikk – «med hendinga føre og regjeringa på slep.»38 Ingen 
dårlig vurdering av SVs partileder; Norges deltakelse i UNIFIL satte fart på Midtøsten-poli-
tikken, ikke minst i Arbeiderpartiet. Formannen, Reiulf Steen, knytter i likhet med Berge 
Furre den norske deltakelsen i UNIFIL til Midtøsten-konflikten og palestinernes stilling, 
samt til konfliktens betydning for de indre stridighetene i Libanon. Steen peker også på at 
«uten en effektiv deployering av UNIFIL i hele Sør-Libanon, med en videre overføring av den 
effektive kontroll over området til den libanesiske regjering, er faren for en ny opptrapping til 
stede,» og med en slik utvikling vil FN-styrken komme i en vanskelig situasjon.39 Også Steens 
glasskule er klar; mangel på kontroll over hele det israelsk-okkuperte området skaper store 
problemer for UNIFIL.

KrFs nestleder Asbjørn Haugstvedt er av den oppfatning at norske styrker denne gang er 
plassert i et område som krever særlig årvåkenhet og påpasselighet. «Det er sannsynligvis 
den største utfordring norske fredsbevarende styrker har stått overfor.»40 Også han skal få 
sine ord i behold.  Forsvars- og utenrikspolitikeren Johan Jørgen Holst er opptatt av Norges 
deltakelse i fredsbevarende operasjoner også som en nasjonal oppgave – som en forpliktelse 
Norge har som medlem av FN og overfor verdenssamfunnet. Derfor, understreker Holst gang 
på gang, kan innsatsen verken måles etter samme målestokk som anvendes på forsvarsinnsat-
sen i Norge eller veies opp mot eller sammenlignes med denne. Den kommer i tillegg – og den 
vil bringe bonusvirkninger for forsvarsevnen i Norge.4� 

Deltakelse i en FN-styrke i Libanon er lite politisk kontroversielt, bortsett fra at enkelte på 
venstresida bekymrer seg over at norske soldater derved kan komme til å stå overfor – og i 
strid med – palestinsk gerilja. Hvilket også skjer. Men Norge har ingen klar politisk egenin-
teresse av å delta i Libanon, som i den forrige operasjonen – i UNEF, Gaza. Der veide både 
næringspolitiske og sikkerhetspolitiske forhold for at Norge skulle stille; for å bidra til at den 
for norsk skipsfart så viktige Suezkanalen snarest ble åpnet igjen.

STOLTENBERG: Det var lenge 
politisk dragkamp om UNIFIL-
deltakelsen, men Thorvald 
Stoltenberg var en solid støttespiller 
– i ulike regjeringsposisjoner.
Foto: Forsvarsmuseet
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POLITISK OPPVÅKNING

Norges deltakelse i FN-operasjoner i Midtøsten har i sterk grad bidratt til å øke kunnskapen 
om en region med fremmede kulturer og kompliserte konflikter. Soldatene i Gaza fikk et 
første innblikk, men det er først og fremst deltakelsen i Sør-Libanon som bringer mange nor-
dmenn midt opp i konflikten mellom palestinere og israelere; blant dem generalløytnant Odd 
Bull. Allerede i �958 leder Bull FNs observatørkorps, United Nations Observation Group in 
Lebanon (UNOGIL), for deretter å bli sjef for UNTSO. Ikke bare skriver generalen en etter 
datidens målestokk forholdsvis pro-arabisk bok om sine erfaringer fra Midtøsten, han tar 
også initiativ til organisasjonen Midt-Østens venner. I styret har han bl.a. med seg offiseren og 
industrilederen Jean Michelet, og tidligere FN-ambassadør Sivert Nielsen. Foreningen stiftes 
i �97�, eksisterer til �987, og arbeider for å styrke forståelsen for forholdene i regionen og for 
at Norge skal innta en upartisk holdning – med utgangspunkt i at en eventuell rolle som 
megler forutsetter en nøytral stilling. 

Upartiskheten som Midt-Østens venner tilstreber, er ikke hva en annen interesseorgan-
isasjon, dannet i �978, vil arbeide for: Med Israel for fred har også som mål å endre norsk 
Midtøsten-politikk – men fra å være for nøytral! I de kretser betyr det å være for lite pro-is-
raelsk. Med flere hundre FN-soldater på plass i regionen, er det opplagt at det vil bli større 
kjennskap også til den arabiske siden av saken – også i Norge. Frontene er ganske klare i norsk 
Midtøsten-debatt midt på �970-tallet, men skal bevege seg raskt, bl.a. takket være eksponerin-
gen mot området gjennom UNIFIL-deltakelsen. Den politiske endringen er mest påtakelig i 
Arbeiderpartiet, som har stått last og brast med Israel og søsterpartiet der. Fra forskeren  
Johan Jørgen Holst undertegner protesten til lobbygruppen La Israel leve, mot at Norge stem-
te for å la PLO-leder Yassir Arafat tale i FNs hovedforsamling i �974, går det bare fire år til 
arbeiderpartipolitikeren Johan Jørgen Holst fører politiske samtaler med Arafats nestkom-
manderende, Abu Jihad – ved PLO-hovedkvarteret i Beirut! Hvor statssekretæren i FD be-
finner seg som direkte konsekvens av Norges UNIFIL-deltakelse. Snart skal norske politikere 
– og militære ledere – sågar samtale direkte med Arafat selv! Og som utenriksminister skal 
Johan Jørgen Holst stå bak en prosess som skaffer PLO-bossen selveste Nobels fredspris.

Israel har alltid hatt gode venner og sterke støttespillere i Norge, og langt fra alle kri-
tiserer landet for invasjonene av Libanon eller overgrepene mot den palestinske befolknin-
gen. Deler av norsk kristenliv står last og brast med Israel, og enkeltpersoner er ivrige tals-
menn bl.a. i avisenes leserbrevspalter. En av de ivrigste forsvarere – og skribenter – på 
�980-tallet, er Johan I. Holm. Stavangermannen er sågar med IDF inn i Libanon under inva-
sjonen i �982, sammen med den norske sjømannsprest i Haifa, Per Faye Hansen. xx Det er en 
liten generasjon etter at partisekretær Haakon Lie fra Arbeiderpartiet var med da IDF erobret 
Øst-Jerusalem med Klagemuren!

POLITISK BETYDNING

Deltakelsen i UNIFIL er avgjørende for å utvikle Forsvarets kompetanse innen fredsbevaring 
– som så blir videreført og videreutviklet gjennom ulike internasjonale operasjoner fra �990-
tallet. Men UNIFIL-deltakelsen har også en annen svært viktig funksjon, på et overordnet 
politisk nivå. Norges deltakelse, med et stort antall personer og bred mediedekning over lang 
tid, stiller ikke bare krav til politisk årvåkenhet og beslutningstaking; den er med på å åpne 
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øynene for den reelle Midtøsten-konflikten: for Palestina-spørsmålet. Norske soldaters til-
stedeværelse på bakken i det betente konfliktområdet Sør-Libanon bidrar til en markant end-
ring av norsk Midtøsten-politikk – fra en ensidig støtte til Israel, til en langt mer balansert 
holdning. Dermed blir deltakelsen i UNIFIL, og den politiske kursendringen, en belastning 
på Norges nære forbindelser med Israel. Dernest fører nærværet i Sør-Libanon uunngåelig til 
kontakt med PLO, som på politisk nivå så blir gradvis forsterket utover på �980-tallet. Dette 
igjen plasserer Norge i en posisjon som fredsmekler, mellom Israel og PLO, tidlig i �990-åra. 
Selv om den er indirekte, går det en linje fra innsettingen av de norske FN-styrkene i Libanon 
i �978, via den hemmelige Oslo-kanalen, til den såkalte Oslo-avtalen, i første halvdel av �990-
tallet.

Norge og Israel

Norges forhold til Israel er nært. Deltakelsen i UNIFIL bringer en ny dimensjon inn i for-
holdet, som på ingen måte blir styrket av Israels politikk i Libanon – og IDFs oppførsel der. 
Konflikter mellom IDF og SLA på den ene side, og UNIFIL generelt og Norbatt spesielt på den 
andre, sliter snart på gamle vennskapsbånd. Og den andre israelske invasjonen, i �982,  
får begeret til renne over, selv for gamle Israel-venner i Arbeiderpartiet.

n Fra januar 1979 er Norge for en 
periode på to år innvalgt medlem av 

FNs sikkerhetsråd, og får derfor en mer 
aktiv rolle i internasjonal politikk; ikke 

minst i forhold til Midtøsten-
spørsmålet. n

HOLST: Mer enn noen norsk statsråd hadde Johan Jørgen 
Holst et nært forhold til UNIFIL og Midtøsten – både som 
forsker og politiker. Holst ga klare meldinger, og akade-
mikeren trivdes godt blant soldatene i felten.
Foto: Per-Arne Jeremiassen
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Etter innsettingen av UNIFIL er også forholdene i Sør-Libanon naturlig tema under 
mange kontakter mellom norske og israelske myndigheter. Et sentralt punkt på agendaen, i 
mange år, er Norbatts problemer med SLA – som Norge forventer at Israel håndterer. Dette er 
tema også når statsminister Menachem Begin kommer til Oslo for å motta Nobels fredspris, i 
desember �978. Her blir han forelagt Norges syn, at det ikke er tvil om det er major Haddads 
milits som skaper de største vanskelighetene for FN-styrken – og at Israel både har en mu-
lighet til og et ansvar for at disse styrkene i større grad enn hittil oppfører seg i samsvar med 
FNs beslutninger.42 Dette følger statsminister Oddvar Nordli opp året etter, når han ser seg 
nødt til å ta den kritiske situasjonen i Sør-Libanon direkte opp med sin israelske statsminis-
terkollega. I et brev til Begin skriver Nordli at «Vi kan ikke lenger tolerere den fortløpende 
trakassering og voldsbruk mot UNIFIL fra de såkalte de facto forces til major Saad Haddad.» 
Statsministeren viser til det tradisjonelt gode forhold mellom Norge og Israel, og retter så en 
sterk appell til Israel om å stanse all støtte til Haddad – og å samarbeide om en utgruppering 
av UNIFIL i hele området, ned til den internasjonale grensen.43 Begins svar er høflig, men en 
avvisende repetisjon av gamle argumenter: Israels behov for sikre grenser, den utsatte situas-
jonen til Sør-Libanons kristne, trusselen fra det sovjetisk-bevæpnede PLO, den syriske ok-
kupasjonshæren i Libanon. «Can we now abandon the Christian minority to their unavoid-
able fate? Mr. Prime Minister, no nation that believes in humanity and moral values can be 
asked to accept such an attitude,» skriver Begin. Han lover å øve ytterligere innflytelse på 
Haddad, men uttrykker selv ikke stor forventing om at det vil føre fram. «We cannot deny 
that we do not always succeed in this task», konstaterer fredsprisvinneren.44 Et år senere er det 
en kommende fredsprisvinner som svarer på brev fra Nordli. President Jimmy Carter har tatt 
opp den samme problematikken med Begin, og lover å forfølge saken overfor israelerne.45Dog 
uten resultat.

I Israel er det en ambivalent holdning til UNIFIL – og til landene som stiller styrker.  
At land som Norge, Irland og Nederland deltar er problematisk for israelerne. Dette er stater 
Israel tradisjonelt har et godt forhold til – stater som støtter Israel, som er Israels venner.  
Nå frykter israelerne at konfrontasjoner i Sør-Libanon kan gå utover vennskapet. Frykten er i 
høyeste grad begrunnet. Det er et svakt punkt hos Israel som Norge politisk kan spille på.  
«Et av de viktigste dilemmaer Sør-Libanon-politikken har skapt for Israel er reaksjonen hos 
troppebidragsytende land som Norge, Nederland og Irland,» skriver Hans Wilhelm Longva i 
et fortrolig notat til bl.a. statssekretær Johan Jørgen Holst i UD og hans kollega Bjørn Bruland 
i FD, samt generalløytnant Sven Hauge i FO. Longva legger til: «Det må være en viktig mål-
setning for norsk politikk å opprettholde dette dilemmaet uten å overspille.»4� 

Norske politikere har gode kontakter med israelske kolleger. Men noen ganger møter de 
arroganse og uvilje. Som statssekretær Johan Jørgen Holst, når han treffer forsvarsminister 
Ezer Weizmann i Tel Aviv, i juli �979. Holst er klar i sitt eget referat fra møtet: «Han anla 
straks en aggressiv og arrogant tone som satte et ampert preg på samtalene.» Weizmann var 
ikke klar for høfligheter, og slår kontant fast at UNIFIL er ute av stand til å beskytte Israels 
grenser mot palestinsk infiltrasjon. Følgelig forbeholder Israel seg å bruke de midler som er 
nødvendige, også å gå inn i Libanon igjen – og vil da ikke la seg stanse av UNIFIL. Punktum. 
Norge, slår Weizmann fast overfor Holst, er i Sør-Libanon uheldigvis blitt blandet opp i en 
ulykkelig FN-operasjon, i et område nordmenn – underforstått – ikke har forutsetninger for 

For PLO – for Israel Norbatts – og 
den norske Beirut-ambassadens – 
nære kontakt med PLO faller Israel 
tungt for brystet. Andre ser det som 
betenkelig at Norge indirekte gjør 
jobben for Israel – mot palestinerne.

Norge er det eneste land i UNIFIL som 
har regulære kontakter med PLO, 
framholder Israels Oslo-ambassadør, 
når han i januar 1979 kontakter UD. 
Norge samarbeider med Israels verste 
fiender, slår ambassadøren fast – men 
legger til at Israel ser meget positivt 
på UNIFIL!47 

Det er én måte å se det på. En stikk 
motsatt har den senere islam-ekspert 
Knut S. Vikør forlengst forfektet i en 
artikkel i Ny Tid: Han mener nord-
mennene i Sør-Libanon kjemper Israels 
sak. «Kor lenge vil vi vere villige til å 
leike Begins Vietnam for han?» spør 
Vikør – under tittelen «Nordmenn 
under Begins fane».48 
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å skjønne. Når Holst viser til at Norge er engasjert i UNIFIL som ledd i en FN-operasjon, og 
ikke er part i konflikten, brytes han av. Ifølge Weizman er dette en dårlig unnskyldning: 
Norge burde aldri gått inn i UNIFIL, som i seg selv er et feilslag. Forsvarsministeren har aldri 
uttalt dette offentlig, men i fortrolighet vil han nå fortelle nordmennene at han har vært og 
fortsatt er en motstander av UNIFIL. FN-styrken er etter generalens mening et resultat av 
panikk hos en generalsekretær som forstår lite, og hos et vaklende amerikansk UD. Ikke bare 
det: FC, general Emmanuel Erskine, forstår heller ikke situasjonen. Han har sine problemer i 
Ghana og bør ikke blande seg inn i stridighetene i Midtøsten! Weizmann slenger så en avis på 
bordet foran Holst: med bilde fra en samtale Erskine og hans DFC, oberst Martin Vadset, 
hadde med Yassir Arafat i Beirut to dager før. Obersten, som er med i samtalen med Weizman, 
tillater seg å påpeke at møtet tok sikte på å få PLO til å stanse sine infiltrasjoner. «Hva ville du 
som brigader i den israelske hær gjøre, Vadset, om du sto overfor 250 Fatah-terrorister?» spør 
Weizmann. Nordmannen repliserer at en må legge vekt på å få redusert voldshandlingene. 
«Jeg forstår hvorfor Vadset ikke er i IDF,» fastslår Weizman.49 

»Det var et ubehagelig møte,» konstaterer Martin Vadset i ettertid.50 Holst kommer da 
heller ingen vei med den israelske statsråden. Weizmann vil heller ikke høre på det doku-
menterte faktum at UNIFIL beskytes direkte av falangistene. Det er også nytt for ham at 
norske soldater skal ha blitt trakassert av IDF-personell – både under tjeneste og ved permis-
jon i Israel.5� I et notat til sin statsråd, fastslår Holst at det i Israel gjør seg gjeldende en viss 
irritasjon over at den norske kontingenten ikke tar Israels parti.52 Statssekretær i UD, Thor-
vald Stoltenberg, tar med sin sedvanlige gjestfrihet imot formannen i Knessets utenriks- og 
forsvarskomité, Yitzhak Shamir, hjemme hos seg, høsten �979. Med hauken Shamir er det 
imidlertid ikke rom for hyggeprat; han går rett på sak – og vil ha Norge til å trekke seg ut av 
Libanon. «FN-styrken i Sør-Libanon er nonsens,» mener Shamir, og legger til at Norge tjener 
PLOs interesser ved å være buffersone mot Israel.53 Altså nøyaktig samme syn som PLO – men 
med motsatt fortegn. Norges deltakelse i UNIFIL forblir en torn i øyet på en del kretser i  
Israel, både militære og politiske. Det klareste signalet fra politisk topphold kommer i novem-
ber �985, når forsvarsminister Yitzhak Rabin i en tale i Knesset uttaler at han ikke vil mot-
sette seg om Norge trekker sine styrker tilbake fra UNIFIL.54 

To uker før Holst besøkte området var Norges FN-ambassadør Ole Ålgård i Midtøsten – 
og møtte bl.a. forsvarsminister Weizmann. Det startet ikke mindre direkte og arrogant. «Hva 
er det dere tåpelige nordmenn gjør her i Midtøsten? Dere har ingenting her å gjøre,» åpner 
forsvarsministeren møtet med å fastslå.55

Rabbiner Michael Melchior ved Det mosaiske trossamfunn i Oslo tråkker på en øm tå un-
der et besøk i Israel sommeren �985. Den senere israelske viseutenriksminister, forteller 
media at tusener av norske menn som har tjenestegjort i UNIFIL kommer til Midtøsten med 
sympatier for Israel, men «hater Israel» når de reiser hjem. Årsaken, mener den unge rabbin-
eren, er den israelsk-støttede SLA og dens dårlige oppførsel. Sammenstøt mellom norske sol-
dater og SLA får store overskrifter i norske medier, framholder Melchior overfor Jerusalem 
Post, og dette har medført sterkt sinne overfor Israel.5� Men forholdet til IDF – og SLA – 
framstår ikke alltid som like spent. Når forsvarsminister Johan Jørgen Holst besøker Norbatt 
i september �99�, rapporterer han om at forholdet til IDF er svært godt – og at det fra israelsk 
hold legges vekt på å skape inntrykk av at Norbatt er på parti med IDF og SLA.57 
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Enkelte episoder bidrar særlig til at forholdet mellom de to land settes på prøve; dels kon-
frontasjoner mellom IDF og Norbatt, dels israelske operasjoner i andre deler av Libanon.  
Som bombingen av FN-posisjonen i Qana i �99�. Den fører naturlig nok til skarpe offisielle 
protester – selv om Norge langt på vei aksepterer Israels framstilling: som en reaksjon på et 
angrep fra Hezballah.

Norge og Palestina

Den sterke norske solidariteten med Israel var lenge til fortrengsel for å se palestinernes sak, 
og støtte PLO. Dette endrer seg fra slutten av �970-tallet, og særlig som følge av den israelske 
invasjonen av Libanon i �982. Men en markant bevegelse finner sted allerede med innsettin-
gen av norske FN-styrker i Sør-Libanon, fire år før. Det er, som SVs leder Berge Furre fastslår 
på tampen av �978: «SN-aksjonen og den norske kontingenten førte røyndomen i Midt-
Østen-konflikten til Norge – og til norsk politikk og røyndom.»58 Da har allerede Norge 
etablert forsiktig, høyst uformell kontakt, med PLO. Gjennom deltakelsen i UNIFIL blir kon-
takten atskillig tettere, og bidrar både til forståelsen av Midtøsten-konflikten, og det offisielle 
Norges relasjoner til PLO.

Da Norge deltok i UNEF i Gaza, var Palestina-spørsmålet, skjebnen og framtida til det 
palestinske folket, ennå ikke noen sak. Når norske FN-soldater tjue år senere står på skudd-
hold av palestinske geriljasoldater, er situasjonen en helt annen – og Norbatt må forholde seg 
til dem. Fordi det oppstår en svært så direkte militær kontakt mellom nordmenn og palesti-
nere i Sør-Libanon, må det også en diplomatisk og politisk kontakt til i Beirut. Den tiltagende 
offisielle norske kontakten med PLO skyldes derfor ikke først og fremst politisk ønske, men 
praktisk nødvendighet: sikkerheten til norske soldater. Derfor opprettes en ambassade i Bei-
rut, i mars �978, hvor chargé d’affaires Hans Wilhelm Longva bygger opp det som for langt 
tid framover skal bli grunnlaget for norsk kontakt med PLO, og ikke minst med Arafat selv. 
Dette gode forholdet redder mange norske liv i Libanon, mener en av lederne for den palestin-
ske gruppen PFLP, Bassam Abu Sharif. Han er selv blant dem som advarer Longva forut for 
angrep på nordmennene! UD bruker i flere sammenhenger da også argumentet om sikker-
heten for norske soldater, når det skal forsvares å gjøre norsk politikk mindre pro-israelsk.59 

Selv om norske myndigheter allerede har hatt forsiktig kontakt med PLO i flere år, er den 
direkte forbindelsen mellom Norbatt og PLO ikke politisk uproblematisk: Fra FO minner 
man, i juni �978, derfor de norske avdelingssjefene i UNIFIL om UDs retningslinjer for nor-
ske ambassaders kontakt med PLO, åpenbart som en slags norm også for FN-offiserene. Det 
er uklart hva forsvarsledelsen anviser, men meldingen synes å gi aksept for kontakt med PLO 
så lenge den skjer innenfor rammene av UNIFILs regelverk.�0 Da er løpende kontakt med 
PLO for lengst etablert på bakken. Kontakten med palestinerne i Norbatt skjer på lavt plan. 
Men det hender at den finner sted på høyere nivå enn planlagt. Når frampartiet til Norbatt II 
skal møte en PLO-leder i Beirut i juli �978, på en «bli-kjent»-runde hos partene, får de seg en 
overraskelse: De kommer til et hus med masse folk, og når døra til et stort rom går opp – hvem 
står ikke der? Yasser Arafat! Chargé d’affaires Longva, oberst Vadset og de andre nordmen-
nene har havnet oppi en høytidelighet for en drept PLO-leder! De er tatt på senga. Et på-
følgende bilde i Jerusalem Post, av Vadset som undertegner kondolanseprotokollen, er neppe 
egnet til å styrke forholdet til Israel!�� 

u  Omtale av sammenstøt mellom IDF 
og Norbatt; side xxx 

u  Omtale av bombingen av Qana;  
side xxx
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Som følge av deltakelsen i UNIFIL, og gjennom Longvas kontakter, møter det offisielle 
Norge PLO på høyere nivå enn noen gang. Det første norske regjeringsmedlem som møter 
representanter for PLO, er forsvarsminister Rolf Hansen, når han i oktober �978 besøker 
Libanon og Israel. Møtet skjer i all hemmelighet, tidlig på morgenen. Først etterpå får hans 
ledsagende embetsmenn kjennskap til det! Møtet er godt, og i samtalen stiller Hansen seg til 
og med positiv til muligheten for å motta en palestinsk militær delegasjon i Norge, forutsatt 
at besøket holdes hemmelig. Men PLO klarer ikke å holde kjeft – og opplegget avlyses.�2 For-
svarssjefen, general Sverre Hamre, møter også Arafat, og før det, i juli �978, møter han Abu 
Jihad og Abu Walid. Med i det møtet er også statssekretærene Johan Jørgen Holst fra FD og 
Paul Engstad ved statsministerens kontor. Når Johan Jørgen Holst besøker Libanon ett år etter, 
møter også han Arafat, mannen han om en del år skal få mye med å gjøre, som norsk uten-
riksminister og fredsmekler. Det er et møte Arafat legger stor vekt på, og han tar med seg en 
stor del av sine nærmeste, bl.a. sjefen for PLOs politiske avdeling, Farouk Kaddoumi, sjef for 
PLOs militære styrker, Khalil al-Wazir (Abu Jihad) og PLOs fremste representant overfor 
UNIFIL, Sa’ad Sayil (Abu Walid). I den norske delegasjonen er også tre stortingsrepresentanter; 
Ottar Landfald (Sp), Gunvor Schnitler (H) og Liv Stubberud (Ap).�3 

UNIFIL-deltakelsens betydning

Norges deltakelse i UNIFIL får fra �978 vesentlig betydning for utviklingen av norske hold-
ninger til Midtøsten, og til norsk Midtøsten-politikk. Hilde Henriksen Waage ved Fredsfor-
skningsinstituttet (PRIO) har grundig gått inn i Norges forhold til Midtøsten, både relasjonen 
til Israel og rollen som fredsaktør. Hun er av den oppfatning at tilstedeværelsen på bakken, 
gjennom UNIFIL, tvinger norske politikere til å ta Midtøstens realiteter – palestinernes situa-
sjon – inn over seg. Framfor alt må de forholde seg praktisk til PLO – og dermed pragmatisk.�4 
Rett nok har det vært forsøk på å justere kursen i Midtøsten-politikken, og utenriksminister 
Knut Frydenlund forsøker fra �974 å få til en slik dreining – men møter motstand. Samme år 
tar Høyres Paul Thyness initiativ til å danne den innflytelsesrike – og ganske unike – lobby-
gruppen Israels venner på Stortinget, som raskt får et solid flertall av representantene som 
medlemmer.

Den norske FN-styrken blir en faktor å ta med i vurderingen, når Norge skal ta stilling til 
ulike spørsmål i regionen. Som når USA, etter Camp David-avtalen mellom Egypt og Israel 
fra september �978, ber Norge om å delta i en garantiordning for oljeleveranser til Israel. 
Norge er rede til dette, men i UD frykter man for terrorangrep mot Norge så vel som repre-
salier mot norske soldater i Sør-Libanon. Det tas derfor kontakt med Arafat, for å høre om 
PLO-lederen har motforestillinger. Det har han ikke, såfremt han – som motytelse – kan 
komme til Norge hvis han trenger en hemmelig bakkanal til Israel! Det sier Norge ja til. 
 Kanalen får Arafat en del år senere,�5 for i �993 opprettes den såkalte Oslo-kanalen; de dypt 
hemmelige, og for de fleste svært overraskende, fredsforhandlingene mellom PLO og Israel 
– i Norge. To av de politiske lederne som gir aksept for kanalen, har begge sin direkte 
Midtøsten-erfaring knyttet til Norges deltakelse i UNIFIL: utenriksminister Thorvald Stolten-
berg og hans etterfølger Johan Jørgen Holst. UNIFIL spilte imidlertid ikke noen rolle, og var 
ingen brikke, i Oslo-prosessen, mener en av dem som var sterkt delaktig i den, statssekretær 
i UD, Norges senere ambassadør til Israel – og deretter i FN: Mona Juul. FN-styrken, fram-

HOLST: Det gikk lenge fra de to først 
møttes, i Beirut, rett etter innsettin-
gen av UNIFIL, til de ble forbunds-
feller i fredsprosesen i Midtøsten; 
Yassir Arafat og Johan J. Holst..
Foto: Scanpix
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holder hun, var derimot en del av bakteppet for fredsprosessen, med et utstrakt engasjement 
for Israel og deretter Midtøsten i vid forstand, i Norge.�� Når Norge kunne gå inn i denne 
meklerrollen, framholder forsker Hilde Henriksen Waage, var det pga. de gode forholdene til 
både Israel og PLO, samt som NATO-medlem og alliert av USA. Og tilliten fra PLO, mener 
hun, er opparbeidet vesentlig med utspring i den gode kontakten som er blitt etablert i til-
knytning til UNIFIL-deltakelsen. I motsetning til tidligere, er Norge nå på talefot med PLO.�7 

Den politiske betydningen av deltakelsen i UNIFIL framholdes også i oktober �994, når 
Høyre krever at FN-styrken skal trekkes hjem. Statssekretær i UD, Jan Egeland, bruker ut-
viklingen i fredsprosessen i Midtøsten som et hovedargument mot en slik beslutning. Egeland 
finner det dertil politisk upassende at kravet framsettes samme dag som den historiske freds-
avtalen mellom Israel og Jordan inngås. Han mener en tilsvarende fredsavtale med Libanon 
kan komme som en positiv dominoeffekt, og gir uttrykk for at UNIFIL vil være et svært viktig 
redskap for å gjennomføre en slik.�8 

PERSONELLETS HOLDNINGER

Kunnskapen om Midtøsten er begrenset i �978, ikke bare blant soldatene som drar ned – også 
blant politikerne. Eksponeringen overfor den palestinske situasjonen og PLO øker innsikten 
dramatisk, og den bidrar til et langt mer balansert syn enn den hittil nokså ensidige pro-is-
raelsk holdningen. Det er nå nordmenn på mange plan som blir stilt overfor PLO, og som – 
mer eller mindre motstrebende – må vedgå at også palestinerne kan snakkes med. Det er 
faktisk en forutsetning å ha direkte kontakt med PLO – og palestinske ledere griper mer enn 
én gang inn, når deres soldater på bakken har vært i klammeri med Norbatt. Tilsvarende vilje 
til konfliktløsning oppleves ikke alltid på israelsk side, og det går ikke lang tid før norske 
myndigheter begynner å reise kritikk mot Israel, grunnet situasjonen i AO. Når Israels 
statsminister Menachem Begin besøker Norge høsten �978, retter forsvarsminister Rolf Han-
sen sterk offentlig kritikk mot Israels opptreden overfor FN-styrken i Sør-Libanon. Det er 
uvante toner fra den norske regjering. Som statssekretær Johan Jørgens Holst uttaler på et 
NUPI-seminar i desember �978: Situasjonen har tvunget Norge til å ta initiativ til kritikk 
overfor Israel som vi ellers ikke ville gjort.»�9 Og som Krf-leder Lars Korvald konstaterer i 
sakens anledning, romjula �978: «Det har skjedd noe bare i løpet av de siste månedene.»70 

UNIFIL-deltakelsen eksponerer tusenvis av nordmenn for Midtøsten og Palestina-kon-
flikten. De fleste FN-soldater kommer til regionen med en viss kjennskap til og sympati for 
Israel, og med lite kunnskap om og støtte til palestinerne. Dette skal endre seg. Men om sym-
patiene reelt sett forskyves fra Israel til PLO er en annen sak. I en artikkel i Internasjonal 
Politikk i �985, går journalist Harald Stanghelle i rette med hva han mener er en myte: at nor-
ske FN-soldater reiser til Libanon som varme tilhengere av Israel, og returnerer seks måneder 
senere som PLOs talsmenn. Han tilskriver en del av årsaken til myteskapingen uttalelser fra 
rabbi Michael Melchior ved Det mosaiske trossamfunn, som mener at de norske ungdom-
mene «hater Israel» etter endt tjeneste i Midtøsten. Årsaken tilskriver Melchior framfor alt 
SLAs oppførsel. Sammenstøtene, uttaler han, har forårsaket «tremendous anger against  
Israel.» Rabbien peker også på et annet forhold som bekymrer ham, og som forvirrer både det 
jødiske samfunn i Norge og norske politiske ledere: mangel på samstemthet i forhold til  
UNIFIL fra israelske ledere.7� 

Cicerone Backer Etter sine år i 
Forsvaret, vender oberst Zacharias 
Backer mer enn én gang tilbake til 
Midtøten. Hvor han indirekte blir en  
av fødselshjelperne til Oslo-kanalen!

Som direktør for FNs hjelpeorganisas-
jon for Palestina-flyktninger (UNRWA)  
i Gaza, er det ingen andre enn Backer 
som tar Terje Rød-Larsen og Mona 
Juul med på deres første kjøretur i 
Gaza – og finner ivrige tilhørere til  
sin idé om en løsning på Palestina-
konflikten basert på «Gaza og Jeriko 
først». Det blir som Backer har sett 
for seg. Selv om Oslo-avtalen ikke 
fører til fred.
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Det er ingen tvil om at norske soldater som reiser til Midtøsten er preget av gjengse norske 
holdninger til Midtøsten-konflikten, dvs. med et positivt syn på Israel, framholder Stang-
helle. Ei heller er det tvil om at dette er svekket etter tjeneste i regionen. Noe han finner lett å 
forklare. Først og fremst skyldes det møtet med Israel og israelere – «den virkelighet norske 
FN-soldater har møtt» – hvor ikke minst de alvorligste problemer den norske bataljonen 
møter, er skapt nettopp av Israel og dets allierte. Og fordi nordmennene forventer så mye mer 
av israelerne enn de påståtte palestinske «terroristene», blir skuffelsen desto større. FN-solda-
tene overraskes også, skriver Stanghelle, av den israelske propagandaen, med fabrikkerte his-
torier som ikke bare er usanne, men også er egnet til å skade UNIFIL og den norske styrken. 
Bl.a. serveres historier om at de norske soldatene samarbeider med terrorister, og smugler 
våpen for dem. Har så FN-soldatene gått over til å støtte PLO? Neppe, fastslår Stanghelle; 
iallfall finner han ingen belegg for det i hva som er sagt og skrevet av soldatene selv. Norbatt 
får også problemer med palestinsk gerilja, men i forhold til dem har ikke nordmennene ventet 
annet. Tvert imot får de kanskje færre problemer enn ventet, mens de får mer trøbbel med 
Israel enn forventet. I sum fører dette til at den skjeve fordelingen av sympati til Israel blir 
utjevnet, mener Stanghelle; partene blir mer sidestilt i FN-soldatenes øyne.72 

Psykologisk krigføring var en del av spillet, framholder bataljonssjef i Norbatt I, oberst 
Vigar Aabrek. Han mener at særlig Israel drev en propagandakrig, hvor det bl.a. ble hevdet at 
FN-styrken ikke var i stand til å løse sitt oppdrag. Men også PLO tok i bruk propaganda mot 
UNIFIL når det ble ansett for hensiktsmessig. Allerede en knapp uke etter at bataljonen er 
etablert, slår således Verdens Gang opp at det er en «Propagandakrig mot Norge» – basert på 
at Jerusalem Post har brakt en faksimile fra VG (!) som har forkynt at den norske bataljonen 
har etablert kontakt med PLO. Derved har Israel oppnådd sin hensikt, framholder Aabrek: 
Det er sådd tvil om nøytraliteten til Norbatt, og «innad i FN-systemet er grunnlaget lagt for 
å stille seg spørsmål om hva nordmennene driver med.» Dermed må bataljonen – på toppen 
av de krevende operative gjøremål – også hanskes med et troverdighetsproblem.73 Major 
 Haddad driver også en aktiv kampanje mot Norbatt, og heller ikke Aabrek går fri. «Jeg kan 
forsikre om,» skriver obersten, «at det var ikke hyggelig for familien hjemme å lese sitater som 
omtalte «The half drunken Norwegian Commander».» Ved siden av å rettferdiggjøre partenes 
egne handlinger overfor egen opinion og vise verdenssamfunnet at FN ikke maktet oppgaven, 
hadde de psykologiske angrepene etter Aabreks mening også til hensikt å svekke avdelingens 
moral og så mistro til avdelingens ledelse.74 

Kaptein Carstein Olsen i Norair er en av mange norske offiserer som formidler sine opp-
levelser med, og sin skuffelse over, Israel og israelere. Ved hjemkomsten i juli �979 forteller 
om et av de siste møtene med vrangviljen: «Med hånden på hjertet kan jeg si at stemningen i 
vingen efter oppholdet ikke er til Israels fordel. […] For halvannen uke siden måtte vi vente 
ett kvarter på klarering fra de israelske luftfartsmyndighetene for å hente en såret Fiji-soldat. 
Det kvarteret kostet ham livet, og det har satt anti-israelske følelser i sving hos flere i UNIFIL-
styrken.»75 Mange ganger skal det atskillig mindre alvorlige episoder til for å svekke den is-
raelske goodwill, hvor sterk den i utgangspunktet enn var.

Når Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) foretar en undersøkelse om personellets holdn-
inger til partene i �987 (undersøkt blant de første �7 bataljonene, �978–�98�) viser den en klar 
bevegelse i den retning Harald Stanghelle påpeker: Det er langt færre som er pro-israelske 
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etter FN-tjenesten enn før. Og jo høyere grad, jo mer markant er holdningsendringen. 49 
prosent av de spurte svarer at de var mest på Israels side før de kom til UNIFIL, mens bare �7 
prosent var av samme oppfatning da de reiste hjem. 47 prosent anså at de hadde et nøytralt 
syn på konflikten da de reiste ut, mens 59 prosent hadde det etter endt tjeneste. Størst sym-
pati med Israel forut for tjenesten fantes i de høyere gradssjikt. Men etter tjenesten var det 
bare ti prosent av personellet fra major og oppover som hadde størst sympati med Israel.  
Det avvises imidlertid at norske offiserer utvikler fiendtlighet overfor Israel under tjenesten. 
Forsker Kjell Skjelsbæk peker på hovedfunnet, som er at en overvekt av personellet er pro-
israelsk når de reiser ut, mens sympatiene er noenlunde jevnt fordelt etter endt tjeneste.  
«Undersøkelsen viser at de blir mer kritiske. […] Dette er det motsatte av hva som skjedde i 
Gaza, hvor de pro-israelske holdningene ble forsterket for mannskaper og lavere befal,» fram-
holder Skjelsbæk.7� 

Også hjemme dreier bildet fra det tradisjonelt pro-israelske, til det langt mer nyanserte. 
Flere er med på å danne den mer balanserte oppfatningen: diplomater, journalister og FN-
soldater. Nå kommer meldingene fra det omstridte området fra norske offiserer og soldater 
samt hele det politiske spekter av journalister. Det er ikke lenger, som Israel-venner tidligere 
hadde hevdet, palestinske «terrorister» eller venstreorienterte journalister som er kildene. Fra 
�978 går det en jevn strøm av politikere, fra begge hovedleire i norsk politikk, og fra de fleste 
partier, til Sør-Libanon. Her får de selv se, og enda mer oppleve, hvordan situasjonen er – for 
folk flest og for FN-soldatene. Mer enn én norsk politiker får førstehånds erfaring med trakas-
seriene til Haddad-styrken, og får oppleve hvordan Israel fraskriver seg ansvaret. Offisielle 
israelske forklaringer, som til nå er tatt for god fisk i Norge, står ikke lenger uimotsagt. Mot 
dem står uttalelser fra norske offiserer og norske politikere – med personlige erfaringer.  
«I noen måneder tvilte den holdningsskapende delen av Norge,» skriver Stanghelle; «Så reiste 
forsvarsminister Rolf Hansen og formannen i Stortingets forsvarskomité, Per Hysing-Dahl, 
til Libanon i november �978. De levnet liten tvil tilbake hvem som hadde ansvaret for FN-
styrkens vanskeligheter.»77 Hansen representerte Arbeiderpartiet; Hysing-Dahl Høyre.

Det er ikke til å unngå at deltakelsen i FN-operasjonen i Sør-Libanon påvirker norske 
holdninger til partene, og dermed norsk utenrikspolitikk, poengterte daværende statssekretær 
Johan Jørgen Holst på et NUPI-seminar høsten �978. Bl.a. fordrer deltakelsen «en mest mulig 
nøytral holdning til de stridsspørsmål som ligger til grunn for den konflikt som skapte behov 
for FN-styrken.» Allerede her er det grunnlag for endring av norsk politikk, som til nå har 
hatt klar dreining i favør av Israel. Samtidig vil tilstedeværelsen av norske styrker skape sær-
lige egeninteresser, ikke minst soldatenes sikkerhet, men også gjennomføringen av FNs man-
dat. Begge deler kan skape motsetningsforhold til partene, og Holst bruker Israels støtte til 
Haddads milits som eksempel på problematikken. FN-engasjementet påvirker prioriteringen 
av de konkurrerende hensyn, fastslår den senere forsvars- og utenriksminister.78 

Holst skal selv bli en av dem som mest bidrar til at norsk Midtøsten-politikk dreier fra den 
ensidige støtten til Israel. 

USMC møter IDF – i Beirut Det er 
ikke bare norske – og andre UNIFIL-
soldater – som til tider får et anstrengt 
forhold til israelske kolleger. Den 
arroganse de mener å oppleve fra IDF, 
møter også amerikanske fredssoldater 
i Beirut. 

Slik forholdet mellom Norge og Israel 
settes under press gjennom utallige 
gnisninger og sammenstøt på bakken, 
slites også vennskapet mellom USA og 
Israel. Oberst James Mead, som ledet 
32nd Marine Amphibious Unit i 
Multinational Force i Beirut, opp-
summerte etter innsatsen at IDF ikke 
var så militært dyktig som ryktet tilsa: 

«Before we went over there, the 
average Marine had a tremendous 
respect for what they had read about 
the Israeli Defence Forces as being a 
hard-hitting, decisive combat outfit. 
What we found out was that the 
enemy the Israelis were fighting was 
so bad that it wasn’t difficult to be 
hard-hitting and decisive against 
them.» IDF var heller ikke moralsk 
verdige som forventet: «[…] they 
would not honor their word. We wound 
up absolutely disgusted with the IDF, 
especially those who had given their 
word. We left with no respect for them 
whatsoever.»79 
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Lang vei hjem

Det er en fredsoperasjon FNsoldatene blir sendt ut på. Men i Sør
Libanon er det ingen fred å bevare. Og å opprette fred er det ikke snakk 
om. Til det mangler UNIFIL både mandat og bevæpning. Våpen skorter 
det derimot ikke på hos de andre aktørene. Etter hvert som virkelig
heten avtegner seg, tiltar skepsisen.

Med ettertidens klokskap som ballast var det selvsagt naivt å tro at en fredsoperasjon i Liba-
non skulle kunne forløpe fredelig. På den annen side: De andre operasjonene i regionen hadde 
i så måte vært uproblematiske. UNTSO, UNEF, UNFICYP og UNDOF var FNs relevante 
Midtøsten-erfaring.  Når det kom til stykket lå nok den amerikansk-ledede operasjonen i 
Korea og FN-operasjonen i Kongo mer opp til hva UNIFIL kom til å handle om. Med et mulig 
unntak av operasjonen i Kongo tidlig på �0-tallet, var UNIFIL den vanskeligste FN-operasjon 
til dato. Om det ikke var åpenbart da styrken ble satt sammen, tok det ikke mange ukene før 
det ble klart.

TILTAGENDE SKEPSIS

Den norske bataljonsledelsen blir raskt betenkt over hva den har havnet opp i. Det er noe helt 
annet enn hva den har sett for seg, og hva de har forespeilet sine mannskaper. Norske medier 
formidler en dramatisk virkelighet hjem – hvor politikerne må medgi at det går ei grense, og 
at den kanskje allerede er nådd, tidlig i april �978. Norge deltok både i Korea og Kongo, men 
det er lenge siden. Mye er glemt, kanskje også fortrengt. Uansett representerer Libanon et nytt 
blad i norsk FN-historie; blankt og forlokkende. Men ikke før har nordmennene ankommet 
Sør-Libanon, får UNIFIL sin første falne – svensken Karl Oskar Johansson. Nordmennene er 
knapt nok på plass før de første kravene om å trekke seg ut kommer.

Også fra den norske bataljonen tas det tidlig til orde for å reise hjem. Bataljonssjefen, 
Vigard Aabrek, anser med rette angrepene fra palestinsk gerilja som en direkte fiendtlig hand-
ling. Etter de første angrepene, ved Khardala-brua, uttaler obersten til Dagbladet at han må 
vurdere å trekke sine soldater bort fra den viktige stillingen, hvis angrepene fortsetter. «Vi er 
tross alt ikke kommet hit som skyteskiver,» understreker Aabrek. Og hvis de norske styrkene 
generelt blir utsatt for angrep, vil selve forutsetningen for engasjementet i Sør-Libanon være 
brutt, mener bataljonssjefen: «Vi er kommet hit for å prøve å skape fred mellom partene, ikke 
for å slåss. Klarer vi ikke det, er det ikke behov for oss.»80 På tampen av Norbatt I, svarer 
bataljonssjefen slik på spørsmål fra Blue Beret om han hadde ventet å komme til et område 
hvor det fortsatt forekom krigshandlinger: «Det hadde ikke vært å vente at de fiendtlige hand-
linger etter så mange år skulle stoppe momentant,» svarer obersten, og legger til at han er trygg 
på at FN-styrkens tilstedeværelse har hatt en dempende virkning på situasjonen i området.8� 

Angrepene ved Khardala er bare forsmaken på hva som skal komme i Kaoukaba. Under 
kampene der konkluderer den norske bataljonssjefen med at forutsetningene for å stå i områ-
det ikke er til stede. Men stående blir man – i tjue år. Når en først har kommet godt i gang, 
etablert seg og høstet erfaring, er det ikke lett å trekke seg ut igjen. Mission creep kalles dette 
fenomenet, som slett ikke er ukjent i senere operasjoner heller. Bordet fanger.
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POLITISK TVIL

I Forsvaret er det både tilhengere og motstandere av FN-innsatsen; flere av de siste enn de 
første – ikke minst på høyt nivå. I det politiske miljø er det flest tilhengere, selv om det er 
skeptikere også der; og flere motstandere blir det med årene. UNIFIL-deltakelsen står særlig 
sterkt i Arbeiderpartiet, hvor FN og fredsarbeid er en kjernesak. Men også i arbeiderpar-
tiregjeringen som i �978 sender de norske styrkene til Libanon, melder tvilen seg raskt – når 
en ser realitetene. Statsminister Odvar Nordli uttrykker tidlig skepsis til hvordan situasjonen 
utvikler seg. På årsmøtet i Telemark Arbeiderparti, selveste 9. april, uttaler han at «Hvis krigs-
handlingene mellom partene i Sør-Libanon skulle blusse opp i de områder hvor norske 
avdelinger er stasjonert, må vi vurdere om det er noe grunnlag lenger for å ha vårt personell 
stasjonert der.»82 

Mens det i �978 vesentlig var PLO som skapte vansker for Norbatt, er det i april �979 
falangistene som volder UNIFIL og de norske soldatene mest bry. I et telegram til sin israelske 
kollega Menachem Begin uttrykker statsminister Odvar Nordli uro over utviklingen i regio-
nen. Den libanesiske regjeringen har tilkjennegitt at den vil sende en bataljon til Sør-Libanon, 

VEIVALG: Rekruttering til Libanon var ikke det største 
problem, men med et stort volum ute på midten av 1990-
tallet klarte ikke Norge på forsvarlig vis å fylle to batal-
joner pluss. Et valg ble tatt; Balkan framfor Midtøsten.
Også i UNIFIL hadde Norge stått helt fra 1978.
Foto: Gustav P. Jensen/FMS
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og major Haddad har gjort det klart at noe slikt vil han ikke tillate. I sitt svar til Nordli, gir 
Begin uttrykk for at Israel støtter deployeringen. Men det er på papiret; i praksis får Haddad 
legge de hindringer han ville i veien for utplasseringen. Med angrep på en rekke UNIFIL-po-
sisjoner, deriblant HQ i Naqoura og Norbatt HQ i Ebel es Saqi. Dette bekymrer forsvarsmin-
isteren: «Dersom angrepene og provokasjonene mot UNIFIL-styrkene fortsetter, kan det 
komme på tale å trekke styrkene ut av Sør-Libanon,» uttaler Rolf Hansen. «De norske styrkene 
har ikke utstyr til å møte slike angrep. Det har heller ikke vært forutsetningen,» legger han til. 
Allerede et år etter FN-styrkens tilblivelse, medgir forsvarsministeren at forutsetningene for 
FN-engasjement i Sør-Libanon strengt talt aldri har vært til stede.83 Det samme konstaterte 
bataljonssjef Vigar Aabrek etter en uke, året før.

Under kampene våren �979 blir Jarle Warberg drept av et granatnedslag i Ebel es Saqi;  
�8. april. Det styrker skepsisen hjemme. Dagen etter viser statsminister Nordli til denne hen-
delsen når han påpeker at risikoen som løpes må stå i forhold til det som kan oppnås.84Samtidig 
er det stor politisk prestisje forbundet med deltakelsen – og desto mer er det å tape ved å 
trekke seg ut allerede. I et felles notat til Regjeringens medlemmer fra utenriksministeren og 
forsvarsministeren, datert 20. april �979, påpekes det derfor at det vil vekke sterke internasjo-
nale reaksjoner om Norge beslutter å trekke UNIFIL-kontingenten tilbake etter vel ett års 
tjeneste. De to statsrådene advarer også mot at bruk av økonomiske argumenter neppe kan 
påregnes å bli møtt med forståelse. Knut Frydenlund og Rolf Hansen minner om Norges 
varme forsvar av FN og fredsbevaring. Nå er det tid for å stå ved sine holdninger, og opprett-
holde sine bidrag.85 Til bildet hører også at USA legger noe press på Norge om å bli stående.8� 
Et mildt press amerikanerne skal gjenta, når Norge er i ferd med å ta beslutningen om endelig 
å trekke seg ut, i �998. 

Når Israel-vennen Kåre Kristiansen kommer på banen i juni �979, og framholder at FN-
styrken bør vurderes trukket hjem, er det derimot ikke fordi den er utsatt og utrygg. KrF-
formannen – og den blivende leder av utenrikskomiteen – mener styrken ikke er oppgaven 
voksen: «De har ikke maktet å legge en nøytral sone langs Israels grense,» framholder 
Kristiansen.87 Blant mange som imøtegår ham er statssekretær Johan Jørgen Holst i FD, som 
betimelig peker på at det faktisk er Israel og Haddad som har hindret FN i å få kontroll over 
hele området – ned til grensa.88 Daværende bataljonssjef, oberst zacharias Backer, er i ettertid 
ikke nådig overfor dette utspillet fra Kristiansen. Det, mener Backer, medførte en fare for 
soldatenes liv i felt, og kunne trekke deres nøytralitet i tvil. Når man uttaler seg offentlig i 
avisene blir det plukket opp og brukt i området («og Haddad leste VG før vi fikk den!»), fram-
holder Backer. «Men det var vel noen som tok rotta på Kristiansen her hjemme og sa at sånt 
gjør man ikke når soldater står i felten og er i fare; da kommer ikke norske politikere og 
dolker dem i ryggen,» fastslår obersten. Men Kåre Kristiansen og avisene skulle bare visst, 
gliser Backer, at den tiltredende bataljonssjef, under sin recce sommeren �979, også møtte 
Yassir Arafat. Det var Hans Wilhelm Longva ved Beirut-ambassaden som introduserte Backer 
for PLO-bossen. Longva tok Backer med til Arafat uten at obersten visste hvor de skulle. «Jeg 
var forbanna som faen på ham, husker jeg, men det viste seg jo å være nyttig.»89 

Norges FN-ambassadør Ole Ålgård ser UNIFIL-deltakelsen vel så mye fra et FN-perspek-
tiv som med en nasjonal tilnærming. Sommeren �979 advarer han sterkt mot å trekke styrkene 
ut av Libanon. «Å gjøre det vil være å åpne for den tredje verdenskrig,» framholder Ålgård, 

DISKUSJON: Videre engasjement 
var omstrid allerede fra første år. 
Rekrutteringsproblemer bidro til 
uttrekking av Noriar i 1979  
og Nordmedcoy i 1980. 
Foto: Forssvarsmuseet
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som heller tar til orde for å forsterke UNIFIL, som han mener burde ha en styrke på 7000–
7500 mann.90 Ålgårds uttalelser treffer holdningene hos soldatene godt. «Nordmennene må 
bli. Hvis ikke bryter helvete løs for fullt,» uttaler Norbatts presseassistent Harald Stanghelle 
til Dagbladet i april �979. Den tidligere legpredikant bør vite hva han snakker om.9� 

Blant folk flest brer skepsisen seg også. I en undersøkelse utført av Norsk Opinionsinstitutt 
for A-pressen i juni �978, svarer 58 prosent at de er for at Norge deltar i FN-operasjonen i 
Libanon, men �� prosent mener den norske styrken må trekkes ut hvis den kommer i kamp. 
3� prosent mener at den fortsatt bør bli, selv om det er stridshandlinger.92 Forvarsminister 
Rolf Hansen sier i en kommentar seg enig med flertallet. Hvis det kommer til krigshandlinger 
mellom FN-styrken og en eller flere av de stridende parter, «er det klart at også jeg er enig med 
flertallet i at vi da ikke har noe der nede å gjøre.» Til nå har det imidlertid ikke vært noen 
grunn til å vurdere tilbaketrekking, legger Hansen til i månedsskiftet juni/juli – altså etter 
kampene i Kaoukaba.93 Noen uker tidligere gjennomførte Norsk Gallup Institutt en måling 
for Aftenposten, hvor �5 prosent støtter Norges deltakelse i Sør-Libanon. Der spørres det om 
FN-styrken kan forventes å bidra til at krigshandlingene begrenses. �5 prosent svarer i stor 
grad, �0 prosent i noen grad – og 23 prosent ikke i det hele tatt. Som ventelig er troen på FN-
styrkens evne til å bidra positivt langt større blant dem som mener det er riktig at Norge 
deltar; bare seks prosent av disse mener FN-styrken overhodet ikke ville kunne bidra til å 
begrense krigshandlingene.94

En hovedskillelinje i norsk politikk overfor UNIFIL-deltakelsen går mellom de to tone-
angivende partier på �980-tall og fram til uttrekkingen: Arbeiderpartiet og Høyre. Mellom-
partiene støtter i hovedsak den norske deltakelsen, selv om det til slutt skal bli en borgerlig 
samlingsregjering – og en KrF-statsråd – som trekker styrken hjem. Høyre uttrykker størst 
motstand, selv om også forsvarsministre fra dette partiet viderefører deltakelsen. Størst mot-
stand er det i Fremskrittspartiet, selv om en Frp-politiker som Hans J. Røsjorde, medlem av 
Stortingets forsvarskomité �987–200� (og dens leder �989–200�), kan si mye positivt om FN-
styrken. Argumentene fra Høyre og Fremskrittspartiet går særlig på at den operative verdien 
av innsatsen etter hvert ikke står i stil med kostnadene – og belastningen på det norske for-
svarsbudsjettet.

NY SITUASJON PÅ 1980-TALLET

Med den israelske invasjonen i �982 endres situasjon i Sør-Libanon radikalt – også for UNI-
FIL. Den nye realiteten gir argumenter både for og imot norsk deltakelse. Et opplagt argu-
ment mot er den relative meningsløsheten i å videreføre en misjon som ikke bare er tilbake til 
nullpunktet, men har havnet godt inn på minussida: FN-styrken som skulle sikre israelsk 
tilbaketrekning fra Sør-Libanon er ikke bare totalt overkjørt av den israelske krigsmaskinen; 
den ligger nå innenfor området Israel har tatt kontrollen over.

På militært hold er den nye situasjonen et godt argument for å trekke den norske styrken ut, 
eller i hvert fall redusere omfanget. Men den militære ledelsen, som lenge har ivret for re-
dusert nærvær, innser at det ikke er politisk støtte for en uttrekking basert på økonomisk 
argumentasjon. I Regjeringens samordningsutvalg for Libanon tar generalløytnant Rolv Eios 
i �982–83 flere ganger til orde for å redusere den norske deltakelsen. Stabssjefen i FO ser ikke 
noen militær begrunnelse for styrkens fortsatte nærvær, men er inneforstått med at det kan 
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være gode politiske grunner for å bli stående – og erkjenner at det vil kunne skape en farlig 
situasjon om Norge trekker sine styrker ut i kjølvannet av den israelske invasjonen.95 I et møte 
oppunder jul framholder Eios at FN hadde gjort «fint lite» i det halve året som var gått siden 
invasjonen – og kan heller ikke se at FN har forsøkt å spille noen rolle.9� 

Et argument for å bli, er for å beskytte og hjelpe sivilbefolkningen – som er minst like ut-
satt som fire år tidligere. Hans Wilhelm Longva, nå UDs rådgiver for spørsmål vedrørende de 
arabiske områder, framfører et annet: at UNIFIL kan virke stabiliserende på situasjonen i 
Libanon – og at denne rollen best ivaretas ved å opprettholde tilstedeværelsen i Sør-Libanon, 
og sikre den israelsk-libanesiske grense. En uttrekking vil innebære å overlate kontrollen i sør 
til en svak libanesisk regjeringshær og en – takket være israelsk støtte – sterk Haddad-milits, 
framholder Longva i et internt notat. Hvilken vil kunne bidra til å splitte Libanon som stat.97  

Et annet argument UD-mannen framholder, er at UNIFILs tilstedeværelse demper det kon-
fliktpotensial som den betydelige gruppen shiiaer i Sør-Libanon ellers vil representere.98 

Longva er høsten �983 talsmann for at det kanskje er viktigere enn på lenge at styrken blir 
stående.99 Libanon-kjenneren skal snart få rett. Det er nettopp på denne tida shiiaene begyn-
ner å bygge opp sin motstandsbevegelse, som skal sørge for at konflikten virkelig trappes opp 
– for slik å bidra til å gi FN-styrken ny mening.

Argumenter for reduksjon

På det samme møtet i desember �983 tar stabssjef i FO til orde for fortsatt norsk tilstedeværelse 
– men med en redusert styrke. Generalløytnant Eios viser til at FC Callaghan har uttrykt at 
UNIFILs styrke kan reduseres fra 5200 til 4�00, og mener selv at Norbatts oppgaver bør 
kunne løses med en styrke på 200 mann. Styrken må ikke anses som et mål i seg selv, men et 
middel, framholder Eios. For gjennomføring av oppdraget mener han det viktigste er synlig 
nærvær av FN-styrker, og at en slik oppgave like godt kan løses av veipatruljer stasjonert i 
landsbyene. Denne problemstillingen er høsten �983 underhånden drøftet med Finland og 
Sverige, og svenskene støtter en slik løsning; Finland er mer nølende. Tyngre materiell må i så 
fall lagres i området, slik at en økning av styrken raskt kan iverksettes dersom situasjonen 
krever det. Longva advarer mot uttynning, og peker på at et tomrom kan føre til økt israelsk 
tilstedeværelse. Dette, påpeker juristen og diplomaten, vil medføre en forverring for sivilbe-
folkningen – og at også UNIFIL-området folkerettslig sett blir okkupert av Israel. Det er en 
problemstilling den militære ledelse ikke har tatt inn over seg.�00 En indikasjon på at Longva 
har et viktig poeng, er at Israel på denne tida mener at UNIFIL ikke lenger har noen opp-
gaver i Sør-Libanon. For israelerne står FN-soldatene i veien. De er verdenssamfunnets øyne 
og ører; deres nærvær fører til at IDF må legge bånd på seg.

Diskusjonen i Samordningsutvalget viser at det er ganske ulik tilnærming til – kanskje 
sågar forståelse for – situasjonen i Sør-Libanon og UNIFILs funksjon blant den militære le-
delse og embetsverket. Fra militært hold legger man, kanskje noe overraskende, utelukkende 
vekt på det humanitære aspekt ved fortsatt tilstedeværelse etter invasjonen i �982 – og ikke 
UNIFILs betydning i forhold til den videre utvikling i området. I et PM fra Sjef FN-kontoret 
i FO, «Reduksjon av UNIFIL», fra november �983, heter det at styrkens tilstedeværelse nå 
ligger «kanskje utelukkende» på det humanitære plan, men hvor det medregnes en rolle som 
garantist mot overgrep fra IDFs og forskjellige fraksjoners side. Vurderingen fra oberstløyt-
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nant Erling Hornslien er at Normaintcoy bør opprettholdes på rundt 200 mann og at Norbatt 
kan reduseres til ca. 200 – hvilket Stabssjef FO fremmer i utvalget to uker senere. Norbatt selv 
mener at pålagte oppgaver høsten �983 kan løses med en oppsetning på ca 550 mann, altså 
drøyt hundre færre enn hva bataljonen på den tid består av. Det ses på en ytterligere – sterk 
– nedbemanning ved avvikling en rekke faste OPer og CPer, en konsentrasjon om byer, lands-
byer og tettsteder – med hyppige patruljer og sporadiske bemanninger av OPer og CPer. En 
slik utgruppering ville kreve kun ca. �00 soldater, og med enkelte stabsfunksjoner i tillegg, 
trekkes konklusjonen at bataljonens oppdrag kan løses av en styrke på ca. 200; mao. en kom-
panigruppe – og godt under halvparten av hva bataljonen selv mener den må ha.�02 Og enda 
mer enn Sjef FN-kontoret selv antydet i et PM tre uker tidligere; da var anslaget en reduksjon 
av Norbatt på, i første omgang, femti prosent.�03 

Det norske FN-bidraget til UNIFIL er jevnlig diskusjonstema både i regjering og storting; 
av regjeringen særlig i forbindelse med mandatfornyelser, av Stortinget mest under buds-
jettdebatter, eller i tilknytning til forsvars- eller utenrikspolitiske spørsmål. Regjeringens 
samordningsutvalg for Libanon er gjennom noen år et viktig organ for drøftinger av UNIFIL-
spørsmålet. Forut for mandatdebatten i oktober �983, oppsummerte statssekretær Eivinn 
Berg i UD, etter et møte i Samordningsutvalget: «Dersom ikke Sikkerhetsrådet er i stand til å 
gi UNIFIL tilfredsstillende fredsbevarende oppgaver, må Rådet være forberedt på at Norge 
ikke lenger vil være rede til å stille tropper til rådighet. Overvåkning av palestinske flyktnin-
gleire og andre oppgaver av mer intern politimessig karakter vis-à-vis de ulike libanesiske 
grupperinger, anses ikke fra norsk side å være oppgaver som UNIFIL bør ta på seg.»�04 En 
ensidig norsk reduksjon, så drastisk som den militære ledelse skisserer i sine modeller, er 
imidlertid uaktuelt. Det vil ta seg dårlig ut, ikke minst fordi Norge helt fra innsettingen i �978 
har hatt en ledende posisjon i UNIFIL.

Det FN-vennlige Norge er også bekymret for verdensorganisasjonens anseelse. Det samme 
er sjefen for FN-kontoret i FO. I en intern melding til stabssjef Eios høsten �983, framholder 
Hornslien at «å trekke ut UNIFIL – uten betingelser og uten å etterlate en eller annen «FN-
misjon» ville neppe være riktig verken av hensyn til FN eller til resp parter i denne tragiske 
konflikten.» Hornslien, en av de virkelige FN-veteraner i Forsvaret, er i notatet også tydelig på 
at UNIFIL selv har bidratt til å svekke sin egen og FNs anseelse gjennom måten styrken møtte 
den israelske invasjonen på. «Nå gjelder det å gjenopprette FNs anseelse og herunder først og 
fremst å finne frem til en meningsfylt oppgave for FN i et eventuelt fortsatt UNIFIL engasje-
ment,» skriver han – og foreslår at UNIFIL gjøres om til en observatørstyrke.�05 Drøyt tjue år 
senere blir det på ny en aktuell problemstilling – men denne gang ikke som følge av at Israel 
invaderer; tvert imot: Fordi Israel trekker seg ut.

Via Willoch tilbake til Brundtland

I �98� danner Kåre Willochs Høyre regjering med Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. 
Høyre har både forsvars- og utenriksministerposten, hhv. Anders C. Sjaastad og Svenn Stray. 
Mens det i FD under denne regjeringen er ønsker om å redusere engasjementet i UNIFIL, 
holder UD fast på at Norge må opprettholde bidraget. «Om ikke tålmodigheten vår er slutt, 
så er det like før,» uttaler Sjaastad til Blue Beret under sitt besøk i XIII, i september �984. Det 
er et klart signal, og uttalelsen blir plukket opp av norske medier. Men økonomiske  
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vurderinger er ikke avgjørende, forsikrer Sjaastad. «Vi må være villige til å betale hvis vi er 
villige til å være med.» Politiske vurderinger må veie tyngst – hvilken rolle FN-styrken har. 
Og noen ensidig norsk uttrekking vil det ikke være snakk om.�07 

På et møte mellom de troppebidragsytende land i New York i september �985 er alle klare 
på at ingen vil foreta noen ensidig tilbaketrekking av sine styrker. Noen fullstendig avvikling 
er heller ikke aktuelt fra norsk side, men fra FO er det igjen sterkt ønske om en drastisk uttyn-
ning av styrken. Fra New York får FO kanskje overraskende støtte fra FN-ambassadør Tom 
Vraalsen. Diplomaten, som har fulgt UNIFIL tett siden etableringen, mener at Sikkerhets-
rådet, FN-sekretariatet og de troppebidragsytende land bør bruke neste mandatperiode til å 
vurdere om tiden ikke er kommet for å sette en sluttstrek for FN-engasjementet i Sør-Libanon 
i den form det har hatt siden �978.�08 Det er en intern vurdering. UD vil fortsatt opprettholde 
bidraget på samme nivå – mens FD langt på vei følger den militære ledelsen, og vil redusere. 
Statssekretær Torbjørn Frøysnes i UD avviser uttynning som noen løsning. Det vil ikke gi de 
riktige politiske signaler, påpeker han; det vil kunne oppfattes som at Norge er på vei ut – altså 
nettopp det Israel ønsker.�09 Ved NUPI ser Kjell Skjelsbæk på virkningen av fredsbevarende 
operasjoner. Statsviteren avviser at trusler om uttynning eller tilbaketrekking vil ha noen 
positiv effekt. Snarere vil det føre til at motsetningene i området tilspisses, mener forskeren.��0 
Likevel: Når Stortinget behandler videre norsk deltakelse høsten �985, krever både forsvars-
sjef og forsvarsminister at bidraget må reduseres med �50 mann – selv om det allerede er 
mindre enn noen gang siden �978. I brev til FD peker stabssjefen i FO, generalløytnant Alf 
Granviken, på faren for en ny «Kypros-situasjon», altså å bli stående i en FN-styrke på ube-
stemt tid. Derfor anbefaler han at neste kontingent (XVI) reduseres med �50 mann; en uttyn-
ning som etter FOs syn kun vil medføre redusert service til eget personell og den humanitære 
støtten.��� Regjeringens flertall, derunder utenriksminister Svenn Stray, sier imidlertid nei til 
ytterligere reduksjon. Men på direkte spørsmål fra visegeneralsekretær Brian Urquhart i sep-
tember �985, svarer Stray at dersom han fritt kunne velge, ville Norge nok ha trukket seg ut. 
Dette skjer etter at Nederland har vedtatt å trekke seg ut, noe Urquhart ikke legger så stor vekt 
på. Nederland karakteriserer han i samtalen med den norske utenriksminister som mer til 
bryderi enn til hjelp! Norge, derimot, spilte en nøkkelrolle, og i FN legger man stor vekt på 
Norges syn.��2

Når Stortingets forsvarskomité besøker Sør-Libanon våren �98�, er lederen, Kjell Magne 
Fredheim (Ap), positiv til fortsatt deltakelse: «FN-styrken utfører en meningsfull oppgave. 
Den har en klart dempende effekt på striden i området,» uttaler han.��3 «Verken politisk, 
humanitært eller økonomisk kan det forsvares å trekke tilbake den norske bataljonen fra Sør-
Libanon,» slår Fredheim fast. Komitélederen mener en må se på de positive virkningene av 
deltakelsen – ikke kun på at mandatet ikke er oppfylt. «Mandatet må ikke leses som Bibelen,» 
uttaler Fredheim; «Se bare hvordan situasjonen er i de områder av Libanon hvor UNIFIL ikke 
er representert. Takket være Norbatt lever de forskjellige deler av befolkningen i fred med 
hverandre.»��� 

Norsk tilbaketrekking er ikke aktuell politikk for Arbeiderpartiet. Høyre er av en annen 
oppfatning. Men i mai �98� tar Gro Harlem Brundtland og Arbeiderpartiet over igjen. Med 
Johan Jørgen Holst som forsvarsminister og Thorvald Stoltenberg som utenriksminister er 
det liten tvil om Norges posisjon: Engasjementet i Sør-Libanon skal opprettholdes. I �989 
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kommer på ny en borgerlig regjering til makten; ledet av Jan P. Syse, med Kjell Magne Bonde-
vik som utenriksminister. Dermed blir det fornyet press på den norske deltakelsen; denne 
gang ikke bare fra FO og FD, men også fra UD. Sågar med økonomi som hovedargument.

ØKONOMISK BEKYMRING

Deltakelsen i Libanon blir tidlig gjort til – også – et økonomisk spørsmål. Bare et par måned-
er etter at de første UNIFIL-soldatene er sendt av sted, framholder forsvarsminister Rolf 
Hansen at hvis ikke FNs medlemsland følger opp vedtaket om utgiftsfordeling, vil Norge 
måtte vurdere sitt engasjement på ny.��5 Og når det ti år senere, i statsbudsjettet for �988, 
settes av ��5 millioner kroner til UNIFIL-deltakelsen, kritiserer forsvarssjef Vigleik Eide 
dette – fordi det etter hans syn ikke gir direkte forsvarsevne.��� Begge dimensjonene skal følge 
deltakelsen i UNIFIL: FNs mangelfulle evne til å dekke sin del av Norges kostnader – og for-
svarsledelsens negative syn på verdien av å delta; både militært og økonomisk.

Fra den militære ledelsens side er penger hovedargumentet mot fortsatt deltakelse, særlig 
etter �982. Utgiftene til engasjementet i Libanon tapper Forsvaret økonomisk – og går ut over 
hjemlig beredskap, hevdes det. En av dem som ikke overraskende fnyser av en slik problem-
stilling er Johan Jørgen Holst. Som forsker går han i �984 ut mot offiserene, og påpeker at 
spørsmålet om norsk deltakelse i en FN-operasjon først og fremst er et politisk, ikke et mil-
itært spørsmål, idet dette dreier seg om prioriteringer som bare kan foretas på politisk nivå. 
Det er oppstilt som en nasjonal oppgave å bidra til FNs fredsbevarende operasjoner, fastslår 
Holst, og minner om at «det var alltid klart at dette ville kreve ressurser, som derved ikke ville 
bli tilgjengelige for løsning av forsvarsoppgaver her hjemme.»��7 I �990 går han hardt i rette 
med den nå sittende regjering, ledet av Jan P. Syse (H) og Oslos senere ordfører Per Ditlev-
Simonsen (H) som forsvarsminister: «Regjeringens ønske om å redusere vår FN-styrke,  
vitner om mangel på kontakt med den utenrikspolitiske virkelighet vi nå opplever. At Uten-
riksdepartementet bruker økonomiske argumenter, er helt vanvittig. Det er kort sagt bare 
tøys at Norge ikke har råd til både et skikkelig forsvar, og vårt begrensede FN-engasjement.» 
Denne gang er det verken FO eller FD som erter på seg den tidligere forsvarsministeren; det 
er UD – ved statssekretær, senere utenriksminister og USA-ambassadør, Knut Vollebæk – 
som har opprørt Holst. Vollebæk tar i januar �990 til orde for å trappe ned i UNIFIL – først 
og fremst av økonomiske årsaker. «Det er fristende å tro at de økonomiske argumenter er vi-
karierende, og at dette er et ledd i den såkalte kursjustering av norsk Midtøsten-politikk,» 
uttaler Holst.��8 Noen dager senere bekrefter statssekretær John Kristen Skogan i FD at dette 
er regjeringens syn. Til Forsvarets Forum uttaler han at styrken i Libanon koster mye, og at 
tiden er inne for andre land å ta litt av børa. «Dette er hovedsakelig et økonomisk spørsmål 
– slett ikke noe signal om en mer lunken norsk holdning til FNs fredsbevarende styrker,» 
forsikrer han.��9 I mellomtiden har utenriksminister Kjell Magne Bondevik (KrF) derimot 
avvist at det først og fremst er økonomiske grunner til at det kan bli tale å redusere innsatsen,�20 
og bistandsminister Tom Vraalsen (Sp) uttaler at det ikke er akseptabelt å bruke økonomiske 
hovedargumenter for en eventuell nedtrapping. «Selv om dette koster, har et land som Norge 
økonomisk ryggrad til dette. Jeg forventer at man kommer opp med andre argumenter hvis 
det blir fremmet forslag om reduksjon,» slår Norges tidligere FN-ambassadør – fast.�2�  
Forvirringen er betydelig – åpenbart også innad i regjeringen. 
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Å bidra til FNs fredsbevarende operasjoner er en av Forsvarets hovedoppgaver. Det fast-
slår Johan Jørgen Holst mange ganger, bl.a. i et debattinnlegg i Dagbladet i januar �990 – hvor 
han peker på at utgiftene til FN-styrken er �,4 prosent av forsvarsbudsjettet, hvorav en be-
tydelig del refunderes av FN.�22 Ikke desto mindre gir Generalinspektøren for Hæren så sent 
som i �99� uttrykk for at utenlandsoperasjonene er for ressurskrevende. «De mange opp-
gavene i utlandet er en belastning for budsjettene og krever store ressurser i form av befal og 
utstyr. Jeg håper aktiviteten kan komme ned på et lavere nivå,» uttaler generalmajor Sverre 
Økland�23 – og viser at han, iallfall på dette feltet, ikke er i takt med den politiske utvikling på 
�990-tallet.

INTOPS OG POLITIKK

FN har vært og er fortsatt en hjørnestein i norsk utenrikspolitikk. Sammen med de øvrige 
nordiske land har Norge siden grunnleggingen i �945 vært en av organisasjonens fremste 
støttespillere. Norge har også varmt støttet ideen om fredsbevaring i FN-regi, og deltok lenge 
selv med betydelige styrker til slike operasjoner; først i Gaza, så i Libanon, dernest i det 
tidligere Jugoslavia – så vel som i en rekke observatørmisjoner. På midten av �990-tallet 
inntrer imidlertid et gradvis skille, hvor det geografiske fokus dreies fra Midtøsten til Balkan 
– og etter hvert: fra FN til NATO. Så smått blir også internasjonale operasjoner – intops – det 
gjengse begrep, til erstatning for fredsoperasjoner eller FN-operasjoner. Samtidig blir uten-
landsoppdrag – intops – en stadig høyere prioritert del av Forsvarets virksomhet, til det fra 
århundreskiftet virkelig blir en hovedoppgave. UNIFIL er en viktig del av grunnlaget for det 
klare fokus på intops fra det sene 90-tallet og deretter. Det er først og fremst i Sør-Libanon at 
Forsvaret bygger opp erfaring med fredsbevaring som konsept; det er her en ny generasjon 
offiserer får personlig erfaring med internasjonale operasjoner som tjeneste.

DISKUSJONEN PÅ 1990-TALLET

Ennå ved inngangen av �990-åra er det ikke politisk klima for uttrekking av det norske UNI-
FIL-bidraget – selv under en borgerlig regjering med forsvarsminister fra Høyre. I januar 
�990 poengterer Per Ditlev-Simonsen riktig nok at Forsvaret selv (igjen) ønsker å trekke seg 
ut, og at pengene kan brukes bedre på andre områder. Men tanken vinner ikke gjenklang i 
regjeringen. Selv utenriksminister Thorvald Stoltenberg stiller i �992, når Arbeiderpartiet er 
kommet tilbake i posisjon, spørsmål ved hvor lenge man kan fortsette i Libanon. Men fortsatt 
støtter Norge forlengelse av UNIFILs mandat – og norsk deltakelse. 

Og snart dukker et nytt argument for fortsatt deltakelse opp: Norge involverer seg fra 
årsskiftet �992/93 dypt i fredsprosessen i Midtøsten. Når Norge så, midt på �990-tallet, peiler 
seg inn på et sete i Sikkerhetsrådet, gjelder det også å framstå som en støttespiller til de freds-
bevarende operasjonene. Det er derfor viktig for Norge, framholder støttespillere for FN- 
engasjementet, å være synlig delaktig i denne del av FNs virksomhet – noe UNIFIL-deltake-
lsen definitivt bidrar til. 

Blant dem som på �990-tallet ivrigst taler for uttrekking, er Hans J. Røsjorde (Frp), som av 
leder Stortingets forsvarskomité. Høsten �994 støtter Fremskrittspartiet Høyres forslag om å 
trekke den norske FN-styrken ut av Libanon. «Vi vil styrke det norske invasjonsforsvaret,» 
uttaler Høyres forsvarspolitiske talsmann, Ingvald Godal, og legger til at han var skeptisk 

n For det siste året Norge deltar i 
UNIFIL, bevilger Stortinget 115 

millioner kroner for første halvår, og FD 
slår fast at utgiftene er blitt større enn 

antatt, bl.a. på grunn av kostbare 
rekrutteringstiltak og flere ytelser for 

personellet, derunder en ekstra 
hjemreise. n



Politisk forståelse – militær verdi

I diskusjonen om forlenget norsk deltakelse i UNIFIL på 1980 og 90tallet, utvises 

liten forståelse for den politiske dimensjonen ved militær deltakelse i denne type 

operasjoner. 

Blant de få som tidlig peker på de mer prinsipielle sider, andre enn rekruttering og økonomi, 
er generalmajor Gullow Gjeseth, tidligere bl.a. sjef for Presse- og informasjonsavdelingen i FO 
og Landkommandør for Sør-Norge. I en kronikk i Aftenposten i �993 peker han på at norsk 
militær innsats i fredsskapende operasjoner utvilsomt vil ha en signaleffekt ut over den rene 
deltakelsen som sådan. «Innsatsen vil også gi omverdenen et grunnlag for å vurdere kvaliteten 
av det norske forsvar som en helhet,» framholder Gjeseth. «Vi må ikke være blinde for at tro-
verdigheten av Forsvaret vil stå på spill, ikke bare i fremmede makters øyne, men også i egen 
befolkning.»�24 

Mens militære sjefer i en årrekke har terpet på at UNIFIL-deltakelsen tapper Forsvaret for 
ressurser og knapt gir verdi tilbake – og framtredende politikere ikke ser noe poeng med å stå 
i området uten å kunne oppfylle mandatet, ser altså Gjeseth et helt annet poeng: I Libanon kan 
Forsvaret få vist noe av hva det duger til – med de signaler det kan gi omverdenen om kvaliteten 
på Norges landmilitære forsvarsevne. Og det er jo nettopp den norske bataljonen, i all vesent-
lighet rekruttert fra mobiliseringshæren, som framholdes som den kanskje beste i UNIFIL. 
Det skulle tilsi at det norske vernepliktsforsvaret holder en høy standard!

I den samme kronikken spør Gjeseth om ikke Norge bør etablere en stående styrke av yrkes-
personell – for operasjoner i FN- eller NATO-regi. Dette får Hæren og Forsvaret med sin 
Hurtig reaksjonsstyrke (HRS), inklusiv en reetablert Telemark bataljon, i 2003. Generalen 
reiser videre spørsmålet om ikke alt militært personell bør ha plikt til beordring til slike ope-
rasjoner. Det vedtar Stortinget i 2004. 

3��
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allerede da Forsvarskomiteen besøkte UNIFIL i �992, men at han lot saken ligge den gang, av 
hensyn til fredsprosessen i området.�5 Forslaget får liten oppslutning for øvrig. Statssekretær 
Jan Egeland (Ap) i UD henviser til den fortsatt pågående fredsprosessen i Midtøsten, og ut-
taler at han ikke kan tenke seg et dårligere tidspunkt for Høyres utspill. Generalløytnant 
Martin Vadset, president i FN-Veteranenes Landsforening – og tidligere UNIFIL DFC, gir ut-
trykk for lignende tanker.�2� I FD antar man at UD vil se med ublide øyne på et forslag om å 
trekke hjem de norske styrkene – og går ennå ikke inn for uttrekking. I en vurdering av øko-
nomiske og sikkerhetspolitiske konsekvenser ved en reduksjon eller avvikling av det norske 
engasjementet fra mai �995, anfører FD at en fullstendig avvikling av Norges deltakelse vil 
vanskeliggjøre UNIFILs mulighet til å gjennomføre mandatet. Og på det utenrikspolitiske 
plan, konkluderes det, kan en snarlig beslutning om fullstendig avvikling virke negativt på 
Norges rolle i fredsprosessen. Av den grunn antas det at «spesielt Utenriksdepartementet vil 
kunne ha sterke innvendinger mot en slik løsning.»�27 Dette er i tråd med anbefalingen fra den 
norske ambassaden i Tel Aviv, som i februar �995 melder hjem til UD: «En ensidig norsk ut-
trekking av UNIFIL paa dette tidspunkt vil slik forhandlingsbildet naa ser ut kunne virke 
forstyrrende inn. […] En norsk uttrekking og dermed en antatt svekkelse av UNIFIL naa, vil 
sannsynligvis kunne bli brukt av Israel baade som argument mot fortsatt FN-naervar i om-
raadet og for fortsatt israelsk tilstedevaerelse av sikkerhetshensyn.»�28 De forhandlinger som 
nevnes, er mellom Israel og Syria.

Etter Israels aksjon Operation Grapes of Wrath, spør Ingvald Godal (H) i Stortingets 
spørretime, 24. april �99�, forsvarsministeren om han vil ta initiativ for å avslutte det norske 
engasjementet, idet han framholder at «Hendingane i det siste syner at den fredsbevarande 
effekten av FN-styrkane i Sør-Libanon er heilt illusorisk.» Det er ikke Jørgen Kosmo (Ap) 
med på. Snarere peker forsvarsministeren på at det er viktigere enn noensinne å få fredspros-
essen på sporet igjen – og ved å avvikle det norske UNIFIL-engasjementet, vil Norge stå i fare 
for å sende et meget uheldig signal til partene. «Jeg vil enda en gang understreke viktigheten 
av å opprettholde et FN-nærvær i Sør-Libanon. […] Man må likevel ikke tillegge FN-styrken 
oppgaver den verken har mandat eller mulighet for å gjennomføre. Dagens problemer må 
løses på et politisk nivå. FNs rolle består først og fremst i å tilrettelegge for at en forhandling-
sløsning kan nås. Jeg vil derfor på det nåværende tidspunkt ikke ta noen initiativ i retning av 
å avvikle vårt militære engasjement i UNIFIL,» fastslår statsråden, og uttaler også at «Det kan 
ikke være tvil om at FN gjennom sitt militære nærvær i Sør-Libanon over tid har bidratt til å 
dempe partenes kampiver.» I det påfølgende replikkordskifte understreker Kosmo videre at 
«jeg er overbevist om at UNIFILs tilstedeværelse nettopp har vært med på å legge grunnlaget 
for at det bl.a. er mulig å føre en dialog mellom Israel og Syria om hvordan de framtidige 
politiske problemer skal løses.»�29 Ap-veteranen peker dermed på at UNIFIL har betydning ut 
over sin relativt sett isolerte oppgave i Sør-Libanon. Høyre, med støtte fra Fremskrittspartiet, 
fortsetter ved budsjettdrøftinger i Stortinget ufortrødent å foreslå tilbaketrekking. Forslaget 
begrunnes med at deltakelsen ikke har noen mening, at det er bortkastede penger – og at 
Norge har stått der i en årrekke. Hvilket får bl.a. Johan J. Jakobsen (Sp) til å reagere: «Altså 
ingen faglig begrunnelse, ingen antydning om noen tidsplan, intet forbehold, ingen forutset-
ninger knyttet f.eks. til FN.»�30 Uttrekkingen kommer, men først etter et regjeringsskifte.  
Arbeiderpartiregjeringen ledet av Thorbjørn Jagland erstattes i oktober �997 av en sentrums-

alternativ til Norbatt Under 
diskusjonen om mulig uttrekking av 

Norbatt i 1995, vurderer FD flere 
alterativ som mulig erstatning for den 

norske bataljonen. Derunder SLA!

I en intern vurdering framsettes tre 
løsninger som mest sannsynlige for å 

overta og løse UNIFILs oppdrag i 
Norbatt AO: Etablering av en ny styrke 

ved tildeling fra andre land; overgang 
til annet konsept, f.eks. bruk av 

observatører; eller avgivelse av ansvar 
for området til SLA eller Leb Army!131 

Innspillet er basert på en fortrolig 
konsekvensvurdering fra FN-kontoret i 

FO – som først skisserer de tre 
alternativene.132
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regjering ledet av Kristelig folkepartis Kjell Magne Bondevik. Heller ikke den går først inn for 
å terminere engasjementet – og når beslutningen kommer, sitter den langt inne.

Før jul �997 anbefaler FO, etter en vurdering av engasjementet, på ny Regjeringen å trekke 
de norske styrkene ut av UNIFIL. Regjeringen beslutter likevel å bli stående, og utenriksmi-
nister Knut Vollebæk (KrF) viser til den brede oppslutning om norsk deltakelse i FNs freds-
bevarende operasjoner som finnes i Stortinget.�33 Ennå veier utenrikspolitiske vurderinger 
tyngst, i tråd med holdningen til Bjørn Tore Godal (Ap), som framholder at Norge fortsatt må 
være en troverdig sikkerhetspolitisk samarbeidspartner – også for FN i dens fredsoperasjoner.�34 
Likevel; hans navnebror i Høyre skal snart få Regjeringen – og Vollebæk – med på sitt syn.  
I romjula �997 gjentar Ingvald Godal (H) at fortsatt deltakelse i �998 «betyr at Regjeringen 
også neste år vil kaste 300 millioner kroner ut av vinduet. Mandatet til de norske FN-styrkene 
i Libanon gjør deres oppgave rett og slett meningsløs.»�35 Stortingsrepresentanten – og medlem 
av Forsvarskomiteen – finner altså de norske FN-soldatenes innsats meningsløs, bortkastet. 
Og han mener at ressursbruken på UNIFIL-engasjementet er å sløse bort penger på en selv-
forherligende utenrikspolitikk. «Vi pusser vår glorie,» uttaler Høyre-mannen, men får svar 
på tiltale fra statssekretær Janne Haaland Matlary (KrF) i UD, som slår fast at «Norges bidrag 
til UNIFIL er vårt sentrale bidrag til FNs arbeid for fred og sikkerhet.»�37

Normaintcoy ut Den endelige norske 
uttrekkingen fra UNIFIL kommer i 1998. 
Før det avvikles Normaintcoy i 1996. 
Det er en ukontroversiell beslutning.

I 1996 skal UNIFILs reduseres noe  
i størrelse, og FN inviterer bidrag-
syterne til å foreslå innsparinger. 
Norge foreslår å avvikle verksted-
kompaniet. I FDs interne vurdering 
anføres det at «NMC er som kjent lavt 
prioritert i FN-systemet», og det er 
mottatt signaler fra FN-hovedkvarteret 
om at en reduksjon av avdelingen er 
ønsket. For Norge er det minst to 
fordeler med å ta hjem kompaniet: 
penger spart og ett rekrutterings-
problem eliminert. 

Avvikling av den norske troppen til 
FMR vurderes også, men den blir 
stående til 1998. Å ta hjem den, 
vurderer FD, vil kunne sende negative 
signaler – både til FN og partene, og 
skade Norges rolle som mekler i 
Midtøsten-konflikten. Også en 
uttrekking av Norbatt antas medio 
1995 å «ville bli dårlig mottatt i FN.»136 

To år senere ser UD for seg  
at Norge kan ta over hele FMR.

BERGING: Normaintcoy berget mange, men 
reduksjon av UNIFIL og den norske FN-styrken 
kunne ikke redde NMC, i 1996. Polen stilte fra da 
verkstedkompaniet – Polmaintcoy.
Foto: Arne Flaaten/FMS
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Bjørn Tore Godal og Arbeiderpartiet står ikke steilt på at Norge for enhver pris skal 
fortsette i UNIFIL, men mener at en uttrekking må skje etter moden overveielse – og i samråd 
med FN. Godal liker ikke det han leser i innstillingene fra Høyre, som han mener innebærer 
en uttrekking «over hals og hode».�38 Når den kommer, er det nettopp slik mange opplever 
den.

I slutten av februar �998 uttrykker forsvarsminister Dag Jostein Fjærevoll (KrF) tilfreds-
het med resultatene fra Forsvarets kampanje for å rekruttere mer personell til internasjonale 
operasjoner. Dermed, uttaler han, ligger det an til at Norge vil opprettholde UNIFIL-engas-
jementet ut �998.�39 Allerede i mai får pipa imidlertid en annen lyd. Nå signaliserer statsråden 
at det går mot slutten for Norges styrker i Sør-Libanon – pga. mannskapsmangel. Hans J. 
Røsjorde (Frp) støtter Fjærevoll, mens Bjørn Tore Godal (Ap) stiller seg undrende til fors-
varsministerens uttalelser, også fordi FD ikke har informert forsvarskomiteen. Den politiske 
prosessen rundt beslutningen om avvikling er uklar, og i etterkant av Fjærevolls utspill her-
sker full forvirring. Bl.a. er FD fortsatt tydelig på kollisjonskurs med UD. Utenriksminister 
Knut Vollebæk (KrF) vil ikke kommentere sin regjeringskollegas og partifelles uttalelse, idet 
Regjeringen ikke har behandlet spørsmålet, langt mindre fattet noen beslutning. UDs hold-
ning legger ikke Røsjorde særlig vekt på. På Victoria terrasse klamrer man seg til Oslo-avtalen 
og ønsket om å føre utenrikspolitikk med Forsvaret som verktøy, mener han. «For Norge som 
NATO-land er det viktigere å være der NATO er enn der FN er,» mener Røsjorde. Virksom-
heten i Libanon karakteriserer han som sosialhjelp.�40 

På Forsvaret kommer det knapt som noen overraskelse når det blir kjent at det bærer mot 
uttrekking. Dette er hva forsvarsledelsen har bedt om i mange år. Noe annet er det med UNI-
FILs ledelse. I Naqoura kommer nyheten fra nord som lyn fra klar himmel. Det gjør den også 
på Norbatt; heller ikke der er man varslet. Signalet fra forsvarsministeren – før den formelle 
regjeringsbeslutning er fattet – skaper forvirring på mange hold. Også i utenrikstjenesten.  
I Damaskus sitter eksempelvis ambassadør til Syria og Libanon, tidligere forsvarssjef Vigleik 
Eide. Heller ikke han er informert tjenestevei, og blir svar skyldig når regionale medier rin-
ger.�4� FNs generalsekretær, Kofi Annan, liker heller ikke signalene om at Norges bidrag vil 
avvikles, og ber i et brev Norge om ikke å trekke seg ut av UNIFIL. Mens utenriksminister 
Vollebæk uttaler at Regjeringen vil legge stor vekt på brevet fra Annan i den videre behand-
ling,�42 oppfatter forsvarsminister Fjærevoll det som en bestilling fra dem som ønsker fortsatt 
norsk deltakelse.�43 Annan hadde senest i september �997 vært i Norge og lagt fram ønsket om 
fortsatt deltakelse i UNIFIL – men da overfor Regjeringen Jagland.

Regjeringen har ikke formelt drøftet spørsmålet, men forsvarsministeren har klart sig-
nalisert at det vil bli besluttet å trekke de norske styrkene ut. For Regjeringen å vedta noe 
annet, vil med dette være et betydelig nederlag for Dag Jostein Fjærevoll. Å trekke seg ut vil 
bety at UD må gi seg for presset fra FD. «Nå har forsvarsministeren fått nok, og vil ut av Liba-
non,» skriver Aftenpostens Olav Trygge Storvik i en større kommentarartikkel. Journalisten, 
som lenge har dekket Forsvaret, mener selv det er betimelig – også av hensyn til den «økono-
miske årelating av det norske forsvaret», dvs. de sju milliarder kroner det 20 år lange FN-en-
gasjementet i Libanon skal ha kostet.�44 Når beslutningen vel er fattet og Norbatt avviklet, slår 
Storeviks kommende sjef, enn så lenge sjefredaktør i Dagbladet – Harald Stanghelle, an en 
ganske annen tone: «Etter tjue år trekkes norske FN-soldater ut av Sør-Libanon. Ikke som et 



3�5

resultat av grundige utenrikspolitiske vurderinger, men på grunn av selvpåført mannskaps-
mangel. Ynkeligere slutt på en fredsoperasjon skal man lete lenge etter,» slår Stanghelle fast. 
FN-veteranen og redaktøren mener UNIFIL har utviklet seg til å bli de misbrukte mulighet-
ers operasjon, hvor norske politikere ikke har vært villige til å bruke styrt avvikling som 
pressmiddel overfor de stridende parter. «Nå er det for sent. Et viktig utenrikspolitisk instru-
ment er fra norsk side ødelagt på grunn av en ren tilfeldighet. Uten debatt og uten å sette spor 
etter seg, er dette i sannhet en underlig måte å drive utenrikspolitikk på.» Stanghelle påpeker 
videre at det ikke er utenrikspolitisk begrunnet hvorfor Norge trekker seg ut; det er noe så 
prosaisk som vanskeligheter med å rekruttere nok soldater som brukes som begrunnelse. 
Samtidig som Norge er med å kreve at FN skal opprettholde UNIFIL.�45 

BESLUTNINGEN

Regjeringskonferansen 8. juni ender opp med et noe underlig kompromiss mellom FD og 
UD. Det blir besluttet å terminere innsatsen til infanteribataljonen, men tilbaketrekkingen 
blir kalt midlertidig, og Norge skal fortsatt delta med et betydelig – men udefinert – bidrag. 
Med kompromissbeslutningen på plass, kan Regjeringen konsultere Stortinget og FN, før 
formelt vedtak fattes, �8. juni �998. I UDs pressemelding heter det bl.a.: «Norge tar sikte på å 
vidareføra den norske deltaking i UNIFIL-styrken i Libanon. Men deltakinga vil bli redusert 
frå årsskiftet �998/99 frå dagens nivå på noko over �00 til om lag 200 personar. […] Ein viktig 
grunn for at regjeringa har vedteke å vidareføra deltaking i Libanon på eit såvidt høgt nivå 
trass i rekrutteringsproblema, er at FNs generalsekretær Kofi Annan har lagt stor vekt på at 
Norge held fram i UNIFIL.»�4� Meldingen kommer fra UD. Så er da også fortsatt deltakelse 
UDs ønske, ikke FDs. I Utenriksdepartementet ser man fortsatt en verdi for Norges Midtøsten-
diplomati å delta i UNIFIL – og presser på for fortsatt norsk tilstedeværelse.

Norge tilbyr altså FN å stille inntil 200 personer til disposisjon for UNIFIL, uten at det sies 
noe offentlig om hva slags avdeling eller bidrag dette kan være. Og som en kilde i Forsvaret 
kommenterer overfor NTB – med klar adresse til politiske myndigheter: «Når man tilbyr seg 
å delta i en fredsbevarende operasjon, tilbyr man en militær enhet og ikke 200 mennesker.»�47 
Men bak kulissene er Norge mer spesifikk. Det luftes overfor FN at Norge kan overta hele 
FMR, noe som kombinert med videreføring av MP- og stabspersonellet ved UNIFIL HQ kan 
gi et bidrag på rundt �80 personer. Regjeringen stiller seg også åpen for norsk støtte til en 
eventuell deployering av Baltbatt, til erstatning for Norbatt i østre AO – men ikke påta seg 
ansvar for den baltiske bataljonen; heller ikke bidra med et kompani i en slik flernasjonal 
bataljon.�48 I FN er man lunkne til de norske forslagene. Å overta FMR er ikke aktuelt – det 
strider sågar totalt mot selve konseptet for FMR som en multinasjonal avdeling. FN-sekre-
tariatet finner heller ikke andre passende, separate funksjoner for et begrenset norsk troppe-
bidrag. UD frykter skadevirkningen ved norsk uttrekking, og i FD vurderer man disse som 
mindre, hvis det raskt kan finnes en erstatter for Norge. Baltbatt synes lite aktuelt, men 
Ukraina tilbyr seg å stille en bataljon; Spania er inne – og Italia blir spurt.�49 Det er også snakk 
om at en polsk bataljon kan ta over etter Norbatt – og at Norge i så fall kan erstatte det polske 
ingeniørkompaniet.�50 

En negativ reaksjon Regjeringen kanskje ikke har regnet med, kommer fra USA: Den  
4. juni �998 er en større delegasjon fra det amerikanske utenriksdepartementet på besøk i den 
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norske ambassaden i Washington. Ærendet er sterkt å fraråde norsk uttrekking! I USA er det 
bekymring over den negative effekt en ensidig norsk uttrekking akkurat på denne tida vil 
kunne få for fredsprosessen i området – og hvor israelerne kanskje er villige til å trekke seg ut 
av Libanon. En norsk uttrekking vil i denne situasjonen kunne oppfattes som en endring i det 
internasjonale samfunns engasjement – og som et signal om at det finnes en forståelse mel-
lom FN og Israel. Dette kan utløse betydelig uro som kan komme til å skade fredsprosessen, 
mener man i State Department. Samtidig skryter man uhemmet av den norske bataljonen!�5� 

Samme dag får også den norske FN-delegasjonen besøk. En norsk uttrekking fra eller be-
tydelig reduksjon i UNIFIL kan ikke komme på et verre tidspunkt, er budskapet fra USAs 
FN-delegasjonen.�52 Forsøket på å påvirke Norge kommer ikke fra høyeste hold, og er ukjent 
for forsvarsledelsen i Pentagon – kanskje en illustrasjon på motstridende interesser mellom 
FD og UD også i USA. Men selv ikke denne politiske intervensjonen fra Norges viktigste 
allierte endrer synet til den norske forsvarsledelsen.

Vansker med å rekruttere tilstrekkelig personell er den begrunnelse Bondevik-regjerin-
gen legger fram. Fjærevoll uttaler samtidig at «Det har ikke vært regjeringens ønske å trekke 
seg ut av Libanon,» men at det ikke har vært mulig å garantere god nok personelldekning.�53 

FJÆREVOLL: Alt tar slutt – også Norges militære 
engasjement i Sør-Libanon. Det er beskjeden forsvars-
minister Dag Jostein Fjærevoll har til Norbatt, bn-sjef 
Roy Grøttheim, soldater og sivilbefolkning, i juni 1998.
Foto: Torgeir Haugaard/FMS
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Det er sant – med en liten modifikasjon: Det er nok søkere til Libanon, men ikke mange nok 
til å fylle de norske avdelingene i internasjonale operasjoner. I en intern vurdering i FD, fra 
ekspedisjonssjef Svein Efjestad til statsråd Dag Jostein Fjærevoll, i april �998, er rekrutter-
ingssvikt også redegjort for som hovedårsak til at Norge må avvikle ett bataljonsengasjement 
– og det anbefales at videre engasjement i Bosnia prioriteres framfor Libanon. Når antall 
søknader har sunket fra ca. �000 i �994 til rundt 3000 i �997, fører det til at Norge ikke lenger 
kan stille styrker med den nødvendige kvalitet. Særlig mangler midtsjiktet av erfarne løyt-
nanter og kapteiner, men det er også få søkere til stillinger på oberst- og oberstløytnantnivå. 
Rekrutteringsproblemene vurderes å skyldes tre grunnleggende årsaker: sammensettingen 
av styrkene ute (vesentlig infanteribataljoner), søknadssvikt blant vernepliktige og frivil-
lighetsprinsipppet for offiserer. SFOR prioriteres framfor UNIFIL, hvilket det også er enighet 
om i det tverrdepartementale Samordningsutvalget for Norges deltakelse i internasjonale 
fredsbevarende operasjoner. Når det av bemanningsmessige årsaker ansesnødvendig å foreta 
et valg, blir prioriteringen et politisk spørsmål: Da framheves at behovet for en internasjonal 
fredsstyrke er større i Bosnia enn i Libanon – og at nytteverdien av SFOR anses som større 
enn av UNIFIL. Både på militært og politisk hold i Forsvaret, er det sterke argumenter for å 
velge Balkan framfor Midtøsten – når det først må tas et valg. Denne utviklingen, framholder 
ekspedisjonssef i FDs sikkerhetspolitiske avdeling fra �995, Svein Efjestad, må også forstås i 
lys av denne helt spesielle perioden; midten og slutten av �990-tallet. Embedsmannen peker 
på flere forhold som er med på å forklare dreiningen av norsk militær intopsdeltakelse; fra 
FN-ledede operasjoner (i Midtøsten og på Balkan) til operasjoner under NATO-kommando, 
men med FN-mandat, på Balkan. Ett forhold var at konfliktene som fulgte oppløsningen av 
Jugoslavia var en meget påtrengende problemstilling, som truet med å rokke ved stabiliteten 
i Europa, og medførte et klart behov for militær intervensjon – og at innsats i dette området 
var høyt prioritert både av alliansen og mange enkeltstater. Ett annet forhold var at dette var 
en tid da det ble reist sterk tvil om FNs evne og egnethet til militær konfliktløsing – etter lite 
heldig erfaringer i Somalia og Rwanda, og med UNIFIL og UNPROFOR som eksempler på 
operasjoner ute av stand til å oppfylle mandatet. Henrettelsene i den såkalt sikre FN-sonen 
Srebrenica er en spesifikk hendelse som på denne tida kleber til FN, bare et år etter folkemor-
det i Rwanda. Samtidig som tilliten til FNs militære apparat er på et lavmål, iallfall i forhold 
til kompliserte militære operasjoner, er tiltroen til NATOs rolle for oppadgående. NATOs 
medlemsland så vel som flere andre, foretrekker å stille tropper til disposisjon for NATO-op-
erasjoner, med de systemer og apparater for kommando- og kontroll som der finnes. Et annet 
medvirkende forhold, framholder Efjestad, er at intops-deltakelsen fra tidlig på �990-tallet i 
mye større utstrekning enn tiåret før var blitt en del sikkerhetspolitikken.�54  

Det anføres også som argument for å velge bort Libanon og prioritere Balkan, at det er 
lettere å finne en erstatter for den relativt frittstående Norbatt i Libanon enn den norske batal-
jonen i den nordisk-polske brigaden i SFOR. Et uttalt argument for SFOR er også at dette er 
den første NATO-operasjonen innen «det som antagelig kommer til å bli et av de viktigste 
funksjonsområdene for alliansen i fremtiden – fredsoperasjoner utenfor NATOs primære 
ansvarsområde,» som det skrives i et internt notat i FD. Derfor, mener man i departementet, 
er det meget viktig både at operasjonen blir vellykket og at Norge deltar aktivt i den. Samtidig 
som det anbefales å redusere innsatsen i Libanon, erkjennes at et slikt skritt kan gi uheldig 
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signaleffekt i forhold til fredsprosessen, og at Norges rolle som pådriver i denne kan bli skade-
lidende.�55 Det var imidlertid et valg som måtte tas og en prioritering som ble gjort, forklarer 
Efjestad i ettertid; og rekrutteringsproblemene var hva som direkte framtvang et valg. Hadde 
ikke norske styrker vært etterspurt i andre operasjoner samtidig, ser ikke ekspedisjonssjefen 
bort fra at bataljonen i Libanon ville blitt stående lenger.�5� 

Det er ikke Libanon-interessen blant soldatene det står på, når Forsvaret får rekrutterings-
problemer mot slutten av �990-tallet. De fleste – mange nok – vil fortsatt til FN-styrken. Det 
er når det rekrutteres til både Libanon og Balkan – samtidig – at alt for få melder seg til tje-
neste, og Forsvaret må velge bort en avdeling. Det blir Norbatt i UNIFIL. Selv om det ikke er 
prekære rekrutteringsproblemer dit. En stor overvekt av søknadene har nemlig Sør-Libanon 
som prioritet � – før Balkan! Altså, påpeker også oberstløytnant Øyvind Dammen, som i 
årevis jobbet tett med norsk deltakelse i internasjonale operasjoner, bl.a. ved FDI 4/IR 4 og 
FN-kontoret i FO, var det ikke UNIFIL og Libanon som utgjorde rekrutteringsproblemet, 
men det totale antall Norge skulle ha ut i tjeneste. Samtidig var det en utfordring at Balkan 
var et mindre attraktivt enn Libanon. «Vi måtte bruke mye tid på å få personellet til å aksep-
tere at de ikke fikk innvilget førstepri, for at vi skulle opprettholde et jevnt kompetansenivå 
på alle avdelingene,» forteller Dammen.�57 Fra fagmilitært hold blir det også framholdt at en til 
Norbatt begynner å få vel mange gjengangere (rekaper) – med de uheldige virkninger det kan 
ha på lang sikt. Det advares mot senskader, som man allerede ser som et reelt problem.�58 

Utenriksminister Vollebæk må rimeligvis bruke samme begrunnelse som forsvarsminister 
Fjærevoll, men presiserer at han ikke er glad for UNIFIL-vedtaket, og går så langt som å 
beklage det. På samme måte som UD og FD ikke er helt i takt, er ikke de to partifellene og 
statrsrådkollegene helt på linje. Vollebæk ser at UNIFIL vil kunne få en enda større rolle 
framover, særlig i lys av en mulig israelsk tilbaketrekking. «Men da er beklageligvis ikke 
Norge med,» fastslår utenriksministeren. Han tror imidlertid ikke tilbaketrekkingen er egnet 
til å skade Norges anseelse i Midtøsten. Det mener derimot utenriksminister Vollebæks 
forgjenger – og senere forsvarsminister – Bjørn Tore Godal: «Jeg er redd regjeringens beslut-
ning om å trappe ned UNIFIL-styrken i Libanon vil være negativ for Norges gode omdømme 
internasjonalt,» uttaler han.�59 

Når Dag Jostein Fjærevoll i et debattinnlegg i Bergens Tidende etter avviklingen går inn på 
beslutningen, legger han vekt på at styrken bidro til å motvirke en ytterligere destabilisering 
i området, og til å skape levelige kår for lokalbefolkningen. Samtidig påpeker han at «vi ikke 
hadde noen forpliktelse til å bli stående i UNIFIL, fordi lokalbefolkningen var avhengig av 
vårt personlige forbruksmønster for å opprettholde sitt næringsgrunnlag. […] Når vi stiller 
med militært personell i internasjonale fredsoperasjoner, så er det for å øke sikkerheten for 
befolkningen i området, ikke for å sikre dem et levebrød.»��0 Sant nok, men kanskje ikke like 
lett å svelge for dem som har skapt et nytt liv i Sør-Libanon, takket være FN-styrkens tils-
tedeværelse. Den 23. juni møter da også sørlibanesiske landsbybeboere en besøkende for-
svarsminister Fjærevoll og følge med streik og demonstrasjon – i protest mot beslutningen 
om å trekke Norbatt ut. Det er ingen overraskelse over at det er skuffelse i sivilbefolkningen. 
Ett aspekt er det økonomiske. Norbatt-soldatene har lagt igjen mye penger i området og vært 
en viktig inntektskilde for mange familier – for en del langt på vei den eneste. Ekstra ille er 
det for Khalib Nahra. Like før beslutningen er kjent, investerer han 800.000 kroner i en ny 

FD og UD i utakt Noen statshemme-
lighet er det ikke, at FD og UD ikke 
alltid gikk i takt hva gjaldt Norges 

deltakelse i UNIFIL. Like lite som at 
den militære ledelse ønsket avvikling.

Dermed er det tre tunge parter som har 
oppfatninger om UNIFIL-deltakelsen. 
Den militære ledelsen vinner naturlig 

nok lettest faglig gehør i FD, men ikke 
nødvendigvis politisk støtte. Det siste 
avhenger av den sittende regjering – 

og av situasjonen på Stortinget. Og det 
avhenger av dem som til enhver tid 

bekler toppstillingene; ikke minst 
forsvarsminister og forsvarssjef.

Konflikten mellom den politiske og 
militære ledelse var på sitt mest 

åpenbare i slutten av 1980-åra. Fra 
midten av 1990-tallet var verden en 
helt annen; situasjonen hjemme – i 

forhold til syn på og ledelse av 
internasjonale operasjoner – også 

vesentlig endret. Med bredere politisk 
forankring og høyere prioritering,  

både politisk og militært.
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automatisk fotoframkallings- og kopieringsmaskin i Saqi. Det blir dårlig business; inderne 
viser seg ikke fullt så fotoaktive som nordmennene. Disco-George kommer ikke så galt ut av 
det, selv om uttrekkingen slår beina også under hans butikk. «Jeg startet med to tomme hen-
der da nordmennene kom, og jeg er for gammel til å starte noe nytt,» uttaler han; «jeg flytter 
med til Makedonia!»��� 

En annen som rammes av at Norbatt reiser hjem, finnes på den andre siden av grensa. Fra 
starten i �978 har mang en norsk FN-soldat vært innom det lille Arazim Hotell i Metulla, 
enten det er for å sove eller spise, bade eller, i de første årene, ringe – eller få alskens hjelp. En 
av de mange som har nytt godt av gjestfriheten til Ayana Belsky, «Mamma Norbatt», er Dag-
bladets Jan-Erik Smilden. I en lengre reportasje i forbindelse med at tjue år er gått siden 
styrken ble satt inn, reflekterer han over den store likheten mellom mars �978 og mars �998: 
«Nøyaktig tjue år seinere sitter jeg igjen på terrassen på Arazim hotell. Hotellet er en smule 
modernisert. Ellers er det meste som før. Artilleridrønnene er der fremdeles. Det eneste nye 
er at det er shiia-muslimske hizbollah-soldater og ikke palestinerne israelerne nå skyter på.»��2  

Tre måneder etter at Smilden er på sin 20-årstur, kommer Dag Jostein Fjærevoll til 
Midtøsten og Norbatt – med dårlige nyheter for Khalib Nahra, Ayana Belsky – og mange 
andre. Når forsvarsministeren ankommer området i slutten av november �998, er det for å 
avvikle. 

ETTERSPILLET

Det kommer et etterspill i 2000. Nå har det skjedd, som Knut Vollebæk pekte på sommeren 
�998: Med Israels tilbaketrekking er UNIFILs rolle blitt en annen; endelig skal styrken de-
ployere ned til grensa. Men nå er han og den regjering som trakk Norge ut av UNIFIL selv ute 
– av regjeringskontorene. Arbeiderpartiet, som var sterkt skeptisk til uttrekkingen, er tilbake 
ved makten. Kan det bane veien for at Norge igjen deltar i Sør-Libanon? Når diskusjonen om 
UNIFILs rolle kommer opp i mai 2000, er utenriksminister Thorbjørn Jagland tidlig ute med 
å mene at Norge ikke kan la være å stille opp i en forsterkningsstyrke. Samtidig med at han 
hilser Israels tilbaketrekking velkommen, uttaler Jagland at «Regjeringen vil se positivt på en 
henvendelse fra FN om å styrke UNIFIL.»��3 «Jeg tror ikke det er mulig for Norge å la være å 
stille opp, med den bakgrunn og erfaring vi har fra Midtøsten. Det er helt nødvendig at vi 
bidrar,» sier utenriksministeren,��4 og går langt i konkret å love ny norsk militær innsats i Sør-
Libanon. Han ser dog ikke for seg at Norge har mulighet til å stille større styrker til rådighet, 
så lenge innsatsen på Balkan er så omfattende som den er. Sammen med Canada tar Norge 
initiativ til å etablere en felles styrke, hvor også Danmark og Polen sier seg villige til å inngå, 
som et bidrag til å øke UNIFILs størrelse fra 4500 til bortimot 8000 – hvilket er hva FNs gen-
eralsekretær ser for seg.��5 Jagland antyder at Norges bidrag kan bestå av en transportkontrol-
lenhet, militære observatører og fire transporthelikoptre med mannskap.��� 

Stortinget deler ikke Arbeiderpartiregjeringens positive holdning til et nytt norsk bidrag 
til UNIFIL. Stemningen i de store partiene er ikke bare tvilende, den er langt på vei avvisende. 
«Jeg er meget, meget skeptisk til en ny norsk deltakelse. Jeg vil nesten si nei. […] Norges res-
surser er allerede strukket til bristepunktet, og vårt engasjement på Balkan har uten tvil 
førsteprioritet,» fastslår Høyres leder – og Jaglands etterfølger – Jan Petersen.��7 Heller ikke 
KrF-leder Kjell Magne Bondevik ser for seg fornyet norsk innsats. «Nå må noen andre stille. 

Disco-George  Disco-George er et 
begrep i Norbatt. Få kjenner hans 
egentlige navn.

Få vet et at mannen som også er 
omtalt som Libanons Bør Børson, 
egentlig heter George Rahal, og at han 
som 17-åring kom hjem til Ebel es Saqi 
fra Beirut – og snart ble en holden 
mann på handelen med de norske 
soldatene. Som mange andre i Saqi 
lærer han seg godt norsk – og ryktes å 
bli en av Postbankens bedre kunder.

n  I juli 1998 meddeler FN-sekre-
tariatet at det ville bli satt pris på om 
Norge kan utvise fleksibilitet når det 
gjelder dato for avvikling – og la 
bataljonen stå til over årsskiftet,  
som opprinnelig oppfattet. Det anses 
imidlertid som for komplisert og 
kostbart – bl.a. med hensyn til inngåtte 
kontrakter, og uttrekking skjer i slutten 
av november.168 n
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Vi kan kanskje vurdere en begrenset styrke, men må ikke gi inntrykk av noe tungt, norsk 
engasjement. Det har jeg sterke reservasjoner mot,» sier regjeringssjefen som avviklet Norges 
UNIFIL-deltakelsen – og støttes av Frps Hans J. Røsjorde, som mener oppdraget på Balkan er 
det absolutt viktigste. SV finner derimot å kunne støtte Arbeiderpartiets utspill, og stortings-
representant Hallgeir H. Langeland mener, i likhet med Jagland, at Norge har et spesielt ans-
var og en forpliktelse til å delta, på bakgrunn av Norges rolle i Midtøsten-prosessen.��9 

I FD heves øyenbrynene når utenriksministeren kommer med sitt utspill – som ikke er 
koordinert med fagfolk i departementet, som bl.a. kunne ha gitt råd om hva Norge potensielt 
kunne stil med; f.eks. en MTB, som også var en mulighet. Noen seriøs vurdering blir ikke 
Jaglands utspill gitt, vesentlig fordi det aldri kommer noen henvendelse fra FN. 

Etter kontingent XLI rekrutteres ikke lenger personell til UNIFIL – til tross for at Norge 
ifølge Regjeringen offisielt kun har redusert sitt bidrag. Det er over. Det er slutt. Fortsatt vaier 
imidlertid det norske flagget på Norbatt plass i Ebel es Saqi.

Norske tap i UNIFIL

I løpet av tjue år i UNIFIL, mister 21 norske soldater livet mens de er  
i tjeneste. Fire av disse blir drept under stridshandlinger – ytterligere 
fire i en ulykke som direkte følge av slike. Det er en høy pris å betale  
– i fredens tjeneste.

Kampene i Norbatts AO våren �978 setter en støkk i hjemlig opinion. Freden norske soldater 
skulle vokte, viser seg å være krig. Alvoret og dramatikken til tross; Norge mister ingen i 
kampene med PLO – i motsetning til franskmenn og fijianere. Hadde det skjedd, hadde disku-
sjonen om deltakelsen nok kommet i et annet lys. Norge tar tap som direkte følge av krigen i 
Sør-Libanon, men selv den alvorlige helikopter-ulykken i �979 medfører ikke krav om at 
styrkene må trekkes hjem.

HELIKOPTER-TRAGEDIEN

Det er harde kamper mellom palestinske geriljasoldater og fijianske FN-soldater, den 3. feb-
ruar �989. Norair tilkalles for å evakuere en såret fijianer. Under forsøk på å unngå ild, flyr 
helikopteret inn i en kraftledning og styrter. Alle fire om bord blir drept: major Egil Kjeldaas 
og løytnant Jostein Berg, begge fra Levanger, løytnant Kjell E. Ruud fra Ski og fenrik Peer 
Frode Eriksen fra Moss. Det blir den verste dagen i UNIFILs historie. Fijisoldaten nordmen-
nene skulle hente dør også; det samme gjør en annen soldat fra Fijibatt. Med én gang ulykken 
blir kjent, sprer ryktet seg i UNIFIL, i form av et retorisk spørsmål: 

«It’s PLO, isn’t it?» Men det er ikke PLO – ikke direkte, ikke denne gangen. Maskinen er 
ikke skutt ned, slik hardnakkede rykter lenge skal fastholde. Det er en ulykke. I en strids-
situasjon. 

Norske myndigheter nedsetter en militær flyhavarikommisjon for å etterforske hendelsen. 
Denne konkluderer med at styrten var en ulykke. Rapporter om at det skulle være funnet 
kulehull i maskinen avvises. Men statssekretær Johan Jørgen Holst framholder at «Ulykken 

Norske utsendinger Når Israel 
trekker seg ut av Libanon i 2000, og et 

nytt norske UNIFIL-engasjement tas 
opp, er en nordmann FNs øverste 

representant i Midtøsten. 

Men det hjelper ikke på debatten 
hjemme at Thorbjørn Jaglands tidligere 
planleggingsminister Terje Rød-Larsen 

nå er FNs spesialkoordinator for 
fredsprosessen i Midtøsten, samt 

generalsekretærens personlige 
representant til PLO og Den palestin-
ske selvstyremyndigheten; en stilling 
han har 1999–2005. Deretter blir han 

leder for International Peace Academy, 
tilknyttet FN, i New York – men blir 
samtidig FNs spesialutsending for å 

følge opp FN-resolusjon 1559 og Syrias 
uttrekking fra Libanon. Rød-Larsen er 
nøkkelmann i denne prosessen, og får 
skryt av bl.a. USAs president George 

W. Bush. Som spesialutsending til 
Midtøsten, 1994–96, og deretter 

koordinator fra 1999, blir han ofte 
kritisert av Israel – og beskyldes, fra 

ulike hold, for å være agent for så ulike 
parter som CIA og Mossad, PLO,  

Syria og Libanon!

En annen nordmann, Geir O. Pedersen, 
utnevnes 2005 til generalsekretærens 
spesielle representant i Sør-Libanon. I 

likhet med Terje Rød-Larsen er 
Pedersen en av nøkkelaktørene i Oslo-

prosessen, og 1998–2003 repre-
senterte han Norge overfor Den 

palestinske selvstyremyndigheten. 

u Oversikt over norske falne; side xxx



37�

var et indirekte resultat av de stridshandlinger som de palestinske grupper bærer ansvaret 
for.»�70 Det norske helikopteret er ikke skutt ned, men Norair blir ofte skutt på. Bare en drøy 
måned før den tragiske ulykken forteller vingsjefen, major Svein Danielsen, i et intervju at 
han og hans menn jevnlig blir skutt på.�7� Og �8. januar er det nære på; da blir et av den norske 
helivingens maskiner kraftig beskutt fra PLO-posisjoner ved Nabatiyah under et oppdrag for 
libanesiske myndigheter: Ironisk nok kartlegging av kraftlinjer. I august �997 blir fem per-
soner drept da en maskin fra Italair styrter under en rutinemessig treningstur – ikke langt fra 
Tibnine.

FALNE I STRID

Jarle Warberg blir den sjette nordmannen som mister livet i UNIFIL – den første som faller i 
direkte strid. Det skjer under granatbeskytning av Ebel es Saqi, �8. april �979, og 2�-åringen 
blir drept på stedet. Drøyt tre år etter at Jarle Warberg faller, gjentar historien seg. Det er en 
granat som tar livet også av Robert Ekrheim, �. juni �982. Dagen for Israels andre invasjon av 
Sør-Libanon. 

I �993 år får Norge sin tredje falne som følge av ildgivning i Sør-Libanon. Rune Opland fra 

n Kistene med de fire Norair- og 
Normedcoy-soldatene blir hentet med 
et eget norsk militærfly. Også den 
operasjonen er Midtøsten-politikk. 
Beirut-ambassaden sender teleks hjem 
til UD og ber om minst mulig publisitet 
omkring det faktum at kistene er sendt 
til Tel Aviv, og at Beirut bør framstå 
som avgangssted for hjemtrans-
porten.172 n

FALNE: På tjue års innsats i Sør-Libanon, mistet 21 
nordmenn livet mens de var i UNIFILs tjeneste. En 
minneplate hedrer dem alle sammen, på Norbatt 
plass i Ebel es Saqi. Alle døde ble brakt hjem.
Foto: Dag Leraand
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Halsøy i Vefsn blir skutt og drept 30. november �989 – bare få dager etter at han ankom. 23-
åringen blir truffet av to prosjektiler i bryst og hoderegionen, og dør trolig umiddelbart. Op-
land er med på en rutinemessig patrulje ved landsbyen Bourhoz, som en av to mann som går 
foran kjøretøyet for å sjekke veien for «roadside bombs». Uten forvarsel åpnes det ild mot 
nordmennene – med håndvåpen, maskingevær og panservåpen. Det er etter all sannsynlig-
het Hezballah som står bak angrepet – og som neppe er klar over at det er norske soldater de 
beskyter. I etterkant erklærte organisasjonen at en norsk soldat var kommet til skade under et 
angrep på styrker fra IDF og SLA. Fra IDF ble det opplyst av det verken var personell fra IDF 
eller SLA i det aktuelle området på dette tidspunktet. Uttalelsen fra Hezballah blir av UNIFIL 
tolket som en innrømmelse.�72  

Den 30. desember �993 står sju gardister æresvakt ved båren til Gorm Bjørnar Hagen, på 
den militære terminalen på Fornebu. 2�-årigen fra Tårnåsen i Oppegård ble drept utenfor 
Blat tre dager tidligere, da patruljen fra Norbatt ble beskutt av israelske stridsvogn-granater. 
En annen av de norske soldatene, Øivind Berg fra Drammen, blir skadd. 

ULYKKER OG SKADER

Flertallet av de 2� norske falne under tjeneste i UNIFIL, døde i ulykker – mange i trafikken, 
også på fritida. Et ukjent antall ble såret i strid – enda flere pådro seg forholdsvis alvorlige 

Minnet om en far Tom Eirik Ruud er 
åtte år når faren Kjell Edgar Ruud dør. 
24 år senere er sønnen i Sør-Libanon 

for å se stedene faren tilbrakte de siste 
månedene av sitt liv. 

Med Italair flyr han farens siste rute, 
og får se stedet Norair-maskinen falt 

ned. Selv om han aldri har vært her før, 
kjenner han de fleste detaljene i 

terrenget. Etter en del om og men har 
han fått tilgang til ulykkesrapporten. 
Til Dagbladet, som er med på turen, 
uttaler Ruud: «Det hjalp ikke noe på 

sorgen den gangen at ulykken skjedde i 
et forsøk på å redde liv. Men jeg har 

forstått etterpå at faren min og de 
andre hjalp mange og at de hadde 

farefulle oppdrag. I dag gir det en god 
følelse å vite at faren min døde på vei 

for å hjelpe noen.»173

I en artikkel i boka Hær i verden, 
skriver Ruud om turen, og om 

bekransning av minnesmerket i Ebel es 
Saqi: «Jeg satt og stirret på navne-
platen med min fars navn og så ut i 

luftrommet han fløy i så mange ganger, 
sjelden har jeg følt meg nærmere han 

enn akkurat da!» Og han flyr den 
samme ruta med Italair: «Vi er over 

ulykkesstedet, jeg sitter i et helikopter 
og ser det samme dalføret som min far 
så sekunder før de fløy inn i høyspent-

en og havarerte. […] Vi sirkler over 
ulykkesstedet en god stund, og det er 
uten tvil det mest intense øyeblikket 

jeg har opplevd i hele mitt liv.»171 

KRIG: De norske FN-soldatene kom i en fredsoperas-
jon – og ble møtt av krig. Noen skulle også falle i strid. 
21 nordmenn omkom under tjeneste i Libanon. 
Foto: Gustav P. Jensen/FMS
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skader som følge av forskjellige ulykker. En ulykke var også årsaken til at Norge mistet sin 
første soldat i Libanon:

Den 20. juni �978 blir Helge Trevland fra Kodal drept; den første av Norges 2� falne i 
Libanon. Offisielt i en vådeskuddulykke – utenom tjenestetid og med et ikke-militært våpen, 
som det heter. Trevland er i Norbatts vakttropp utplassert i Naqoura, og blir drept av en 
kamerat – under demonstrasjon av russisk rullett. En gjeng sitter i et telt i Normedcoy på 
frivakta; en av soldatene har skaffet seg en Colt. Med én patron og fem tomme kamre ruller 
han tønna og retter revolveren først mot eget hode, deretter mot Trevlands – som dør 
momentant. Soldaten sendes hjem, arresteres og tiltales for uaktsomt drap. Også en militær 
undersøkelseskommisjon konkluderer med at 2�-åringen som avfyrte skuddet bør settes 
under tiltale. NK i soldatens tropp, fenrik Morten Eriksrød, gir imidlertid 2�-åringen det 
beste skussmål som en mann å stole på – og betegner hendelsen som et ulykksalig uhell. 
Soldatens lagfører, fenrik Øyvind Dammen, uttaler da også at det ikke er noen lynsjestemn-
ing overfor han som trykte på avtrekkeren. «Vi har vært under så sterkt press rent militært 
at vi har måttet tenke på og konsentrere oss om helt andre ting,» understreker Dammen.  
«Vi er jo i krig, og vi blir beskutt nær sagt 24 timer i døgnet.»�75 Soldaten som trakk av blir 
tiltalt for uaktsomt drap, men frikjennes i januar �979 i Eidsivating lagmannsrett. Et hoved-
moment fra forsvaret, og som juryen tillegger vekt, er uttalelser fra psykiatrisk sakkyndige 
om at tiltalte hadde nedsatt bevissthet i gjerningsøyeblikket. Årsaken til det, var at 2�-årin-
gen led av sterkt væskeunderskudd, som fører til slapphet og nedsatt bevissthet. Frikjen-
nelsen blir også tilskrevet det positive inntrykk soldaten gjorde i retten, og de skussmål han 
ble gitt av sine overordnede så vel som sine medsoldater – som etter ulykket ønsket ham 
tilbake til Libanon.�7� 

Selve krigen tar nær det første norske liv når Terje Halgeir Reppen fra Salsnes blir skutt 
i hodet av en snikskytter i Beirut – og livstruende såret. Soldaten har knapt rukket å lande 
i Libanon og ta fatt på FN-tjenesten i kontingent II når han 25. september �978 treffes av et 
skudd mot den norske kjøretøykolonnen – formodentlig av kristen milits.�77 Prosjektilet går 
gjennom Reppens hode, og gjør betydelig skade. Soldaten tas øyeblikkelig hånd om av sani-
tetspersonell, og inn i den ledsagende ambulansen. Noen sivile stanser, og peker oppover 
gata: «Hospital ici». En av dem kjører foran til Sacre Coer Hospital, hvor Reppen under-
søkes – for så å tas til Hotell Dieu Hospital, som har en nevrokirurg. Der opereres han, en 
drøy time etter at han ble skutt – og overlever, men er ute av stand til å gjennomføre FN-
tjenesten.�78 

Fra statsministerens kontor i Oslo spørres det om Statsministeren kanskje bør sende 
blomster til den sårede FN-soldaten. Dette blir fra Forsvaret frarådet: En hilsen fra Statsmi-
nisteren vil bl.a. medføre at det må sendes lignende hilsener fra Forsvarsministeren og Fors-
varssjefen! «Dette synes å være å gå for langt, blant annet p.g.a. konsekvensene dersom nye 
episoder med kanskje tallrike sårede oppstår», konkluderer Arbeidsgruppen for Libanon, det 
senere samarbeidsutvalget for Libanon-saker.�797 Men rett skal være rett; Arbeidsgruppen 
finner det rimelig at staten dekket utgiftene forbundet med fru Reppen og svigerfarens 
sykebesøk i Beirut. Til Blue Beret forteller svigerfaren, Tore Opheim, at Terje dro til Libanon 
mye på grunn av kona. Ikke for å komme bort – men for å tjene såpass at hun ikke trengte 
jobbe den første tiden etter at paret hadde fått barn.�80 

u  Omtale av drapet på Warberg;  
se side xxx

u  Omtale av drapet på Warberg:  
se side xxx

u  Mer om hendelsen ved Bourhoz;  
se side xxx

Norske tap i Midtøsten Norge mister 
21 soldater i Libanon. De er likevel ikke 
de første norske tap i operasjoner i 
Midtøsten. Sju personer omkom i den 
første FN-styrken, UNEF (1956–67) og 
én i den andre, ONUC (1960–64). 

Bare én observatør er blitt drept i 
tjeneste for UNTSO (norsk deltakelse 
fra 1956) – men det skjer under desto 
mer dramatiske omstendigheter: 9. 
oktober 1973, under Oktoberkrigen, 
mister kaptein Didrik Birger Tjørswaag, 
hans kone Jorunn Marie og datter 
Jorna livet i sitt hjem i Damaskus, 
under et israelsk rakettangrep – bare  
ti dager før familien skal sette seg i sin 
nyinnkjøpte bil og reise tilbake til 
Norge. 

Allerede 13. juli 1948 er sjåfør Ole 
Helge Bakke i UN Field Service den 
første nordmann som faller i FNs 
tjeneste – og under FN-oppdrag i 
Midtøsten – når kolonnen han kjører i, 
med FN-diplomaten Ralph Bunche,  
blir beskutt på Mount Scopus i 
Jerusalem.



374

FN-SOLDATENE HEDRES OG MINNES

Norske soldater gjør en omfattende innsats for freden ved sin deltakelse i UNIFIL. Til tider er 
det en svært farefull tjeneste. Alle som falt under tjeneste i Libanon blir husket bl.a. gjennom 
et minnesmerke på Kongsvinger, og i Libanon er det satt opp flere plaketter. Et sekstitalls 
soldater er også hedret med Forsvarets medalje for edel dåd, for sin særlige innsats i UNIFIL. 
Og i �988 blir FNs fredsbevarende styrker tildelt Nobels fredspris.

Minnesmerker

På FN-dagen i 2000 blir de 2� soldatene som falt under FN-tjenesten i Libanon minnet under 
en høytidelig seremoni på Kongsvinger festning. FN-veteraner fra Glåmdalsdistriktet stiller 
faner og flagg, soldater fra Telemark bataljon og kadetter fra Luftkrigsskolen stiller æresvakt. 
HM Kongens Garde spiller, og innleder med fedrelandssalmen, før forsvarsminister Bjørn 
Tore Godal avduker et monument med navnet på alle de 2� – som samtidig er en hyllest til 
samtlige nesten 22.000 norske kvinner og menn som har lagt igjen så mye for freden i Liba-
non. GIH, generalmajor Roar J. Haugen, hilser fra FSJ; ordfører Arve Bones hilser fra 
Kongsvinger kommune. Minnesmerket, utarbeidet av kunstneren Arne Mæland, består av 
stein. Øverst på den, i en dyp kløft, kommer små skikkelser i bronse fram: 2� soldater.  
2� omkomne. 

På Vikeså i Bjerkreim står én større støtte, og åtte mindre: Én hver for rogalendingene som 
har falt i FNs tjeneste – innviet 29. mai 2005; første gang den internasjonale FN-veterandagen 
markeres. Den første nordmann som falt i FNs fredsbevarende tjeneste kommer herfra:  
Annbjørn I. Gjedrem falt i Gaza i desember �958. På Akershus festning er alle nordmenn som 
har falt i fredens tjeneste med en felles minneplate.

I Libanon finnes flere minnesmerker over falne nordmenn; først og fremst i Naqoura og 
Ebel es Saqi, samt på Falkehøyden. Norbatt plass i Saqi er i seg selv en heder til de norske 
soldatene i Sør-Libanon, hvor det også står et minnesmerke. I Saqi er det også et FN-museum, 
som særlig minnes de norske soldatenes innsats. Oppe på Falkehøyden avdukes et minnes-
merke �7. mai �992: Tre steiner, hvor den minste er FN og UNIFIL – symbolsk inneklemt 
mellom to større, hhv. Libanon og Israel! Et annet større minnesmerke står i Naqoura, i den 
delen av HQ-campen hvor helikoptervingen lå. Ute i AO er flere enkeltsoldater hedret:

De to soldatene som ble drept under artilleribeskytning i Ebel es Saqi, Jarle Warberg i �979 
og Erling Robert Ekrheim i �982 er begge hedret med minnesmerker i landsbyen. Når en ny 
minneplate over Warberg avdukes ��. april �982, på hva som også er kjent som Jarles plass, 
uttalte forsvarsminister Anders Sjaastad at «når en tenker over forholdene i området den 
gangen Jarle falt og dagens forhold er det vel ingen tvil om at den fredsbevarende UNIFIL-
styrken i Libanon har tjent sin hensikt.»�82 To måneder senere invaderer Israel, og Robert 
Ekrheim faller. Besetningen på helikopteret som styrter under redningsoppdrag i Fijibatt er 
hedret både på ulykkesstedet og ved helikoptercampen i Naqoura, så vel som på Norbatt plass 
i Saqi. Støtten i Naqoura avdukes av forsvarsminister Thorvald Stoltenberg i mars �980. 
Statsråden framholder under seremonien at minnesmerket framfor alt er som et varig minne 
over Per-Frode Eriksen, Kjell Edgar Ruud, Egil Kjeldaas og Jostein Berg, «men også står som 
et minne om den sak vi alle er opptatt av og de ga sitt liv for. Og når FN-styrkene engang er 
reist fra Sør-Libanon, vil denne steinen stå igjen som et minne om en innsats for et område 

n FN institusjonaliserte i 2004 en 
egen internasjonale dag for sine 

fredsbevarere, 29. mai. Da dagen ble 
markert i 2005, var ca. 60.000  

FN-soldater og nær 6000 polititjenes-
temenn ute på oppdrag – i 18 misjoner. 

De klart største troppebidragsytere  
var Pakistan, Bangladesh og India.181 n

n Forbindelsene mellom Norge og  
Sør-Libanon er beholdt, bl.a. gjennom 

veteranturer til det gamle AO.  
Og i 2004 ble Kongsvinger og Ebel es 

Saqi vennskapsbyer – etter initiativ  
fra den første bataljonssjefen,  

oberst Vigar Aabrek. n
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langt unna, men som også angår vårt land. For det er en liten klode vi lever på.»�83 Både i Ebel 
es Saqi og Naqoura står rotorblader fra maskinen som minne om de fire falne fra Norair. 

I Camp Scorpion ved Tibnine er Harald Holven minnet; Holven omkommer etter en 
eksplosjonsulykke i �98�. I FMRs leir, Camp Grotle, er soldaten leiren er oppkalt etter – Arild 
Grotle – minnet. Han omkommer av skadene han pådro seg når han under en patrulje blir 
slengt ut av PPKen og klemt under vognen, i �989. Også ved Pi-høyden er det satt opp et 
minnesmerke for Grotle, i form av et kors. På veien mot Bouroz settes det opp et minnes-
merke som hedrer Rune Opland, som blir drept når patruljen hans ble tatt under ild i �989. 
Ved veien til El Khraibe er det satt opp minnesmerke for Gunnar Bærheim, som blir drept 
etter at bremsene på en vannbil svikter, i �990. Under bekransning av krigsminnesmerket i 
Kolbotn, blir det �7. mai 2005 avduket en ny minneplate for FN-soldat Gorm Bjørnar Hagen, 
drept i Sør-Libanon i desember �993.

Medaljer

Alle som gjennomførte FN-tjeneste i Libanon, mottar UNIFIL-medaljen; de fleste på medalje-
paraden, avholdt én gang mot slutten av hver kontingent – i de respektive avdelinger. Enkelte 
blir også dekorert med libanesiske medaljer – og et lite antall med den meget høythengende 
medaljen for edel dåd. Langt flere får den spesielle Fredsprismedaljen, som i �988 innstiftes i 
forbindelse med tildelingen av Nobels fredspris til FNs fredsbevarende operasjoner. Alle, 
 militære som sivile, med tjeneste i en slik operasjon inntil �0. desember �988 er kvalifisert for 
denne. I 2000 innstiftes Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner, og tildeles personell 
som har tjenestegjort i slike siden �947.

I alt �� nordmenn er tildelt Forsvarets medalje for edel dåd for sin innsats i UNIFIL og 
Libanon. Medaljen ble innstiftet �. mai �982, men er tildelt med tilbakevirkende kraft, bl.a. til 
flere involvert i dramatiske hendelser i �978–79. I statuttene for medaljen heter det at 
«Medaljen kan tildeles militært og sivilt personell som i militær sammenheng ved utvist per-
sonlig rådsnarhet under farefulle forhold har bidratt til å forhindre tap av menneskeliv eller 
avverget skader på materiell og eiendom, eller som under farefulle forhold har vist personlig 
dyktighet og mot ut over det som kan kreves. Medaljen tildeles Post Mortem og kan også til-
deles personell som har blitt såret i tjeneste.» Tildeling til sårede åpnes det for først i 2000, 
etter at statuttene er blitt endret. 

En av årsakene til at medaljen innstiftes, er at Forsvaret mangler en egnet måte å påskjønne 
personell som ved personlig innsats har utført betydelige bragder – ikke minst med bakgrunn 
i erfaringene fra UNIFIL. Det er da også den krevende tjenesten i Libanon Forsvarssjefen 
bruker som begrunnelse for å kunne gi tildeling av den nye medaljen tilbakevirkende kraft: 
«Sett på bakgrunn av de spesielle og særlige krevende forholdene som tjenesten i UNIFIL 
representerer, finner FSJ å kunne godta at tildeling av Forsvarets medalje for edel dåd gis til-
bakevirkende kraft for personell som har tjenestegjort i UNIFIL fra opprettelsen i mars 
�978.»�8�4 Medaljen blir først utdelt i juni �985, ved en høytidelig seremoni på Akershus Slott, 
og det er HM Kong Olav som foresto utdelingen, til i alt 28 mottakere. 27 av disse har tjeneste-
gjort i Libanon. I sin tale ved høytideligheten framholder forsvarssjef Fredrik Bull-Hansen at 
de hendelser som medaljemottakerne blir dekorert for, viser at norsk befal og norske verne-
pliktige soldater tåler utfordringer og holder mål.�85 

n Island har ikke eget forsvar – men 
enkelte islendinger har vært i 
Forsvaret. Og sågar tjenestegjort i 
Libanon – for Norge! En av dem, er 
Arnor Sigurjónsson, UNIFIL-veteran fra 
1980–81. Høsten 2005 blir han tildelt 
Forsvarets medalje for internasjonale 
operasjoner. n

n Av de 61 som er tildelt Forsvarets 
medalje for edel dåd for innsats i 
Libanon, er 60 militære. Den ene sivile 
er diplomaten Hans-Wilhelm Longva, 
som fikk den for å ha deltatt i 
redningen av den sterkt skadde 
soldaten Terje H. Reppen  
i Beirut, 1978. n 

u Full oversikt over mottakere av FSJs 
medalje for edel dåd; side xx

MEDALJER: UNIFIL-medaljen ble 
tildelt alle tjenestegjørende.
Foto: Per-Arne Jeremiassen/UNIFIL 
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Nobels fredspris

Lørdag �0. desember �988 mottar FN-soldatene sin største honnør noen gang: Nobels freds-
pris tildeles FNs fredsbevarende styrker. Under den høytidelige seremonien i Universitetets 
aula i Oslo er det generalsekretær Javier Pérez de Cuéllar som mottar prisen – som er tildelt 
både FN-styrkene og ham selv som FNs øverste leder. Det er første gang fredsprisen tildeles 
en organisasjon som også tar militære midler i bruk – i fredens tjeneste.

Nobelkomiteens formann, Egil Aarvik, bekjentgjør nyheten i komiteens lokaler på Dram-
mensveien, og begrunner beslutningen med at FNs fredsbevarende styrker under ekstremt 
vanskelige forhold har virket konfliktdempende i situasjoner der våpenhvile er etablert uten 
at fredsavtale er oppnådd. Med sin innsats, framholder Nobelkomiteen at de fredsbevarende 
styrker har bidratt til å virkeliggjøre den idé som ligger til grunn for FN. Dermed har verdens-
organisasjonen kommet til å spille en mer sentral rolle, og blir omfattet med økende tillit.  
«I de fredsbevarende styrker er det unge mennesker fra ulike nasjoner som ut fra idealistiske 
holdninger frivillig tar på seg en krevende og risikofylt tjeneste for fredens sak. Efter komi-
teens mening bidrar denne innsatsen på en særlig god måte til å virkeliggjøre FNs mål,» heter 
det i Nobelkomiteens begrunnelse.

Valget av prisvinner tas godt i mot når det bekjentgjøres 29. september, både i norsk of-
fentlighet og internasjonalt. Og ikke minst blant FN-soldatene! Nordmennene får telefonisk 
beskjed hjemmefra så snart beslutningen kunngjøres på ettermiddagen, og den kringkastes 
over Radio Norbatt og Radio Scorpion. I Naqoura er de norske soldatene samlet til sitt 
ukentlige kaffemøte på Norway House. Aftenpostens Midtøstenkorrespondent Per A. Chris-
tiansen er på plass i HQ, og rapporterer: «Flaggene gikk til topps, og i det stille smalt det en 
og annen champagnekork. Men fredsprisvinner korporal Åge Lind hadde begge ben solid på 
jorden: – De’ e’no bæst for organisasjonen. Men de’ vise’ væl også at de’ settes pris på ka’ vi 
gjør.» En nøktern 29-åring fra Ramsund. Langt mer opprømt er den norske kontingentsjefen, 
oberst Trond Furuhovde: «Helt fenomenalt – jøje meg!» er hans spontane reaksjon. Tildelin-
gen er en kraftig oppmuntring for arbeidet i Sør-Libanon og en sterk inspirasjon for fortsatt 
innsats, uttaler Furuhovde,�8� som samtidig minner om alvoret bak den gledelige tildelingen: 
«Selv om vi er glade på egne og FNs vegne, så må vi i en slik stund også tenke på alle dem som 
har mistet livet og de som er blitt lemlestet i sitt vanskelige oppdrag her nede.»�87 En av dem 
sitter i Tromsø. FN-veteran Stig Arne Bakken hilser nyheten velkommen – sju måneder etter 
at han er blitt hardt skadet i mineulykken ved Blat. Bakken er ikke den som først og fremst 
tenker på seg selv i en sådan stund, han setter FN først: «Nobels fredspris til FNs fredsbevar-
ende operasjoner – det er bra!» uttaler Bakken til Nordlys. «Det er fullt fortjent, og kanskje 
bevirker dette at USA og andre nasjoner nå betaler gjelda si slik at dette viktige arbeidet kan 
drives uten at FN må trygle om penger.»�88 Under selve Nobelseremonien i desember er 
Bakken blant de tjuetalls inviterte veteraner og pårørende. «Selve prisutdelinga var flott.  
Jeg håper nå at folk skjønner hvor viktig FN er og at fredsstyrkene trengs i de krigsherjede 
områdene,» uttaler han til Arbeiderbladet, og mener de egentlige fredsprisvinnerne er solda-
tene som har måttet bøte med livet i FNs tjeneste.�89 

I opprømthetens stund tillater Arbeiderbladet seg å minne om at FN-deltakelsen ikke er 
ukontroversiell i Norge – i Forsvaret. Når forsvarssjefen, general Vigleik Eide, i sin kommen-
tar uttaler at «det var en meget gledelig tildeling og en anerkjennelse til de militære styrker 

PRIS: FNs generalsekretær, Javier 
Pérez de Cuéllar, mottok Nobels 
fredspris 1988 – på vegne av FNs 
fredssoldater, organisasjonen  
og seg selv.
Foto: Scanpix
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fra en rekke land,» minner avisen om at «Eide og hans forgjenger Fredrik Bull-Hansen har 
flere ganger gitt uttrykk for at det er urimelig å belaste forsvarsbudsjettet med kostnader til 
FN-innsats, og at virksomheten burde finansieres gjennom tilleggsbevilgninger.»�90 Og en 
uke etter kunngjøringen har det rent malurt i lykkerusens beger. I en kommentar finner 
Harald Stanghelle det nødvendig å bruke benevnelsen «Skammens prisutdeling» om den til-
stundende seremoni. Årsaken er ikke tildelingen som sådan, men at Nobelkomiteen ikke har 
til hensikt å invitere de nordmenn som er helt eller delvis invalidisert som følge av innsatsen 
i FN-styrkene, eller etterlatte etter de falne. «Her skal det ikke avvikes fra protokollen,» skriver 
Stanghelle – selv FN-veteran; «Her skal man nøye seg med de svulstige ordene, her skal det 
minnes og hylles uten dem som virkelig har fått føle at fredstjeneste ikke er noen eksotisk 
feriereise.»�9� Det blir en smule bråk, men Nobelkomiteen lar fornuften seire over formalite-
tene – og både pårørende og skadde får ta del i den høytidelige utdelingen. Der er også korpo-
ral Jan Inge Hanssen fra Norbatts KpA, som nettopp har startet på sin femte kontingent i 
Libanon. Egentlig skulle det ikke vært noen fra bataljonen til stede, men en plass stilles til 
disposisjon – for å auksjoneres bort over Radio Norbatt. Hanssen får tilslaget: �300 dollar, 
drøye 9000 kroner! En velkommen gave til Norsk Luftambulanse. Dermed blir også nord-
mennene i UNIFIL representert; styrken er offisielt til stede med FC, generalløytnant Lars-
Eric Wahlgren, samt soldater fra Fijibatt, Frenchbatt og Irishbatt.�92

Dagen etter prisutdelingen gjennomfører Folk og Forsvar to arrangementer, sammen med 
bl.a. FN-Veteranenes Landsforbund; en minnegudstjeneste i Oslo domkirke og festmøte i Den 
gamle Logen. I domkirken er det minnegudstjeneste søndagen etter, hvor feltprost Egil J. 
Selvaag – selv med UNIFIL-tjeneste bak seg – forretter. Også der deltar HM Kong Olav – og 
FN-veteraner. «Det betyr svært mye for oss som har vært i FN-styrken å komme og minnes 
våre døde kamerater under denne gudstjenesten. Vi ærer dem for deres innsats, og sender 
også våre tanker til deres pårørende,» uttaler Morten Johan Spiten fra Tønsberg og Henrik 
Gundersen fra Bærum til Aftenposten; begge var med i den første kontingenten. Generalløyt-
nant Martin Vadset er også til stede, og takker og hedrer i sin minnetale drepte kolleger i den 
blå bereten. En av salmene som er valgt for anledningen, er Alltid freidig:

Kjemp for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder!
da er livet ei så svært,
døden ikke heller.

Med media – til fronten

UNIFIL blir godt stoff i norske medier. Fra innrykk på Gardermoen i 1978 
til uttrekking fra Libanon i 1998 er FNengasjementet en ofte besøkt og 
hyppig omtalt operasjon. Og enkelte FNoffiserer skaper bølger.

Pressefolk, og ikke minst de som dekker krig og elendighet, er ofte kyniske – og må noen 
ganger være det for å klare jobben. Men noen ganger reagerer også deres egne. Steinar Hans-
son, den gang journalist i Ny Tid – senere redaktør for både Dagbladet og Dagsavisen – er en 

n I 2001 tildeles FN på ny Nobels 
fredspris;deletden mellom organisa-
sjonen og generalsekretær, Kofi Annan 
– tidligere ansvarlig for de freds-
 bevarende operasjonene. n

NOBEL: Korporal Inge Hansen fikk 
tilslaget, i auksjonen for en 
ettertraktet plass under utdelingen 
av Nobels fredspris. Oslo 1988.
Foto: Odd Steinar Tøllefsen/FMS
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av mange som finner veien til Libanon våren �978. Hvilket det bl.a. blir bok av. I Operasjon 
Libanon har han et eget kapittel om norsk presse, som ivrig følger Ola soldat i Midtøsten – 
nærmest fra time til time.

COMMODORE HOTELL

«På pressehotellet i Beirut er det i begynnelsen av april nesten bare norske journalister. 
Verdenspressas krigsreportere har forlatt Libanon etter at kamphandlingene er over. Nå er 
det norske pressefolk som skal dekke konflikten.» Men det er ikke politikk redaktørene 
hjemme, på Elverum og i Egersund, på Steinkjer og i Sandefjord vil ha. De vil ha sine gutter 
– de lokale heltene. De vil ha Ola Dunk i Libanon! «De utsendte medarbeiderne,» oppsum-
merer Hansson, «skal finne mest mulig garderobeprat i FN-troppen. Og de gjør ingen dårlig 
jobb, aldri har Midt-Østen lignet mer på Trangvik enn da norsk presse fylte side opp og side 
ned med lokalstoff fra Sør-Libanon.»�93 Media holder helst til på Commodore Hotel i Vest-Bei-
rut. Det gjør også den norske ambassaden en periode, og dermed også ambassaderåd Hans 
Wilhelm Longva, som er hentet fra stasjonen i Kairo. Etter å ha lest et knippe av de norske 
beretningene fra et område og en konflikt han kjenner meget godt, kan han ikke dy seg: 
«Mine herrer, jeg skal selvfølgelig ikke blande meg opp i deres reportasjer, men når dere 
skriver om nordmenn i minefelt og lignende hendelser, må jeg få lov å minne om at det ikke 
er mer enn et par år siden �0.000 mennesker ble drept i borgerkrig i dette landet. Da var det 
ingen norske aviser her i Beirut!»�94 Libanon- og Midtøsten-veteranen Robert Fisk er i sin 
særdeles grundige – og grusomme! – bok om krigen i Libanon, Pity the Nation, inne på det 
samme fenomenet, med Commodore som scene: «The hotel also contained a breed of journal-
istic lounge lizards, reporters who rarely left the building – or the downstair bar – and who 
culled their information from the wire machines in the lobby. Virtually the only Lebanese to 
whom they spoke were the hotel staff, the cleaners and waiters and barmen.»�95 Men storyer 
ble det – om enn etter hvert like mye om hotellet, andre reportere, og om papegøyen som var 
en kløpper til å imitere innkommende granater og sang de første strofene av Marseillesen! 

Det er ikke bare Trangvik i norske medier. Særlig riksmediene har – og skal få – til dels 
meget god dekning av Libanon og den norske FN-styrken. Ikke minst NRK, med habile 
Midtøsten-korrespondenter som Odd Karsten Tveit, Jarl Munch, Johan Thorud, Torgeir 
Kvalvåg og Lars Sigurd Sunnanå. Ved siden av NRK er det bare Aftenposten som har fast 
korrespondent i Midtøsten, og Per A. Christensen og John Harbo er blant dem som dekker 
konflikten og styrken grundig. NRKs Odd Karsten Tveit verver seg sågar til UNIFIL etter å 
ha vært korrespondent, og er i �984 presseoffiser (Assistant Chief Military Press and Informa-
tion Officer, A/CMPIO) i HQ – og fullfører der boka om Israels krig i Libanon: Nederlag – som 
han vinner førstepris i Cappelens dokumentarbok-konkurranse med, i �985. NTBs Ole 
Walberg følger også FN-styrken gjennom mange år – og har en periode samme stilling i 
Naqoura som Tveit, i �989–90. Arbeiderbladets journalist Harald Stanghelle, senere redaktør 
i Dagbladet og Aftenposten, begynner sin mangeårige kontakt med den norske FN-styrken fra 
den andre enden – som presseassistent i Norbatt III, deretter som presseoffiser i Norbatt IV.  
Sammen med Jan-Erik Smilden i Dagbladet, utgjør Walberg og Stanghelle et trekløver som 
følger UNIFIL tettere, og lengre, enn noen andre norske journalister. Men få unntak er de i 
teigen en gang i halvåret.
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LOKALE HELTER

Noen barkrakk-reportasjer blir det nok også i norske medier; enten det er fra Commodore 
eller de tallrike barene i UNIFIL. Men først og fremst er de ute etter lokale saker. Sånn er nå 
norske medier; noen er mer opptatt av sensasjoner enn andre – og lokalavisene må finne sin 
lokale vri: «Fra sne til sand og uro» forteller Østlandets Blad at Arve Karlsen fra Heer skal ut 
i, som påtroppende soldat i Norbatt I – selvsagt avbildet måkende snø! Avisa Møre i Volda 
rekker ikke å få tak på major Tor Løset fra Dalsbygda, «eldste son til Elsa og Ola Løset», før 
han stryker av gårde med første framparti. «Teneste i Libanon er som skreddarsydd for sogn-
ingar» kan Sogningen Sogn Avis berette, med referanse til oberstløytnant Tormod Sleppen fra 
Kaupanger, og NK i Norbatt II. «Postmann på Tjøme vokter veikryss i Libanon», er Tønsberg 
Blads vinkling på en sak om fenrik Arild Virang fra Hvasser, fenrik i Norbatt II.

PIO OG PRESSETURER

FOs klipparkiv og senere elektroniske arkiver bevitner at det blir skrevet en uendelighet av 
artikler i norske medier om FN-styrken i Libanon. Norsk innsats i et krigsområde er selvsagt 
godt stoff; det har en sett også senere – og innsettingen og den første tida blir særdeles grun-
dig dekket. Men interessen holder seg, ikke minst takket være de halvårlige presseturene FOs 
presse- og informasjonsavdeling (FO P&I) arrangerer, med pressekonsulent Odd-Sverre 
Knutsen som mangeårig cicerone – og med egen erfaring som PIO i Norbatt II og A/CMPIO 
i HQ, �982–83 – så vel som fartstid fra UNEF i Gaza! Hans kollega ved FO P&I, Kjell Haaken-
stad, var også vert for norske journalister på Libanonbesøk – og ansvarlig for de norske PIO-
ene til sin død i �984; også Haakenstad hadde sin periode som A/CMPIO �98�–82.

Det var i Gaza at Hæren høstet sine første erfaringer med presseoffiserer, som ble en del av 
FN-bataljonens oppsetting. Den første PIO i den norske kontingenten er journalist Per Ø. 
Jevne, som etter å ha fått Blue Beret på beina og kommet seg helskinnet hjem, skriver en 
reportasjebok fra den første tida: Farlig fred – før han kommer tilbake til Libanon, som 
reporter fra Adressa! Den store forskjell mellom UNEF og UNIFIL er at mens presseoffiseren 
i Gaza bidro sterkt til informasjon hjemover, er det hjemlige journalister som kommer ne-
dover til Libanon. Et likhetspunkt er at en hovedoppgave for PIO er å produsere en leiravis: 
Vikingen i Gaza, Blue Beret i Libanon. I en del kontingenter blir bladene også bundet inn som 
hoveddelen i minnebøker. Blue Beret trykkes flere steder, avhengig av de skiftende forholdene 
i regionen: i Israel, i Beirut, på Kypros – og igjen i Beirut. Nordmenn er også i en lang periode 
involvert i utgivelsen av UNIFILs engelskspråklige blad Litani, så lenge Norge har A/CMPIO-
stillingen. Ved hovedkvarteret blir tyrkeren Timur Göksel en institusjon – både i UNIFIL og 
i mediekorpset i regionen. Han tiltrer som UNIFILs talsmann i �979, og blir til 2003.

Presseturene til FO P&I prioriterte lokale medier, og de mange reportasjene i hele landet 
var en viktig del av rekrutteringen til FN-styrken. Lokalavisene fant alltid sine lokale helter, 
fra menigmann til oberst, i en styrke som var sammensatt av folk fra det ganske land.

NYTTE OG IRRITASJON

Enkelte aviser gjør nytte for seg også på annet vis, ved å invitere sine lesere til informasjon-
skvelder. Populært blant pårørende – og et opplegg Forsvaret selv starter med, en del år se-
nere. Allerede i april �978 inviterer Adresseavisen FN-soldaters familie og pårørende til sine 

«Odd Karsten Tveit, Midtøsten» Få, 
om noen, norske journalister har lengre 
fartstid fra Libanon og Midtøsten enn 
Odd Karsten Tveit, eller Karsten som 
han er kjent som i området. 

NRK-journalisten er bl.a. i Beirut under 
den israelske invasjonen i 1982, og en 
av de første som tar seg inn i Sabra og 
Shatila og avdekker udåden der.

Tveit opererer ofte sammen med 
Robert Fisk. I Pity the Nation viser Fisk 
hvordan virkelige krigskorrespondenter 
jobber; ute ved fronten – ikke inne ved 
bardisken. Og NRKs mann er blant de 
ivrigste etter å komme ut dit det skjer, 
for å rapportere med egne øyne, 
forteller Fisky, som den prisbelønte 
iren kalles: «Most people I knew fled 
when they came under shellfire,» 
skriver Fisk; «Tveit would stop only if 
the road came under fire. One thus 
doubted his wisdom rather than his 
courage, and it was a matter of 
perpetual amazement to me that Tveit 
did not die in Lebanon.196

TVEIT: Odd Karsten Tveit – alle-
stedsnærværende reporter, forfatter 
og UNIFIL-offiser; ofte i HQ, her 
med Norco, oberst Erling Hoëm.
Foto: Forsvarsmuseet
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lokaler på Heimdal, hvor avisens to nettopp hjemkomne medarbeidere viser bilder og for-
teller. Vel ��0 møter fram, og blant disse blir én trukket ut til å besøke sin FN-soldat. Dermed 
kommer Else Hoseth fra Berkåk til Israel – og til mannen Ola Hoseth! Nærmere hundre 
møter fram når Trønder-Avisa på Steinkjer inviterer til et tilsvarende arrangement – med 
ferske inntrykk. 

Ennå på �970- og 80-tallet er langt fra alle norske offiserer vant til å omgås – enn si bistå 
– journalister. Snarere tvert imot, mediefolk er farlige! Forsiktighet må rett nok utvises, med 
tanke på at en ikke skal risikere å kompromittere FN-operasjonen en deltar i. Følgelig er «ut-
talelse til presse etc.» et punkt på kompaniordren i Normedcoy allerede i april �978. Alle gis 
anledning til å uttale seg om sivile, private, familiære spørsmål – men ikke under noen om-
stendighet skal det avgis offisielle uttalelser om politikk. Om militære spørsmål skal kun 
kompanisjefen uttale seg; om medisinske kun sykehussjefen. Den samme policy blir i praksis 
fulgt av andre avdelinger, hele perioden igjennom. Det er imidlertid ikke bare ved avdelin-
gene at pressen finner arbeidsforholdene vanskelige. I �98� går tre av de mest garvede til det 
høyst uvanlige skritt å tilskrive forsvarsministeren om praksisen ved Forsvarets overkom-
mando. I brevet til Thorvald Stoltenberg ber Ole Walberg (NTB), Jan-Erik Smilden (Dag-
bladet) og Frode Holst (VG) om mer faktisk og korrekt informasjon, mindre av beroligende 
kommentarer om at alt er stille og rolig i det norske området. Også der mener de tre å møte 
unødvendige hindre. «Vi er vant til at mange av partene i Libanon har skapt vanskeligheter 
for pressen, men vi kunne ønske oss noe større forståelse både fra den norske bataljonsledelsen 
og fra Forsvaret her hjemme,» skriver de tre.�98

Andre ganger er det media som skaper problemer for bataljonsledelsen. Det forårsaker 
den reneste panikk i Norbatt når tre journalister – på egen hånd og utenfor den program-
merte tid (!), som det heter i rapporten – i september �983 fotograferer IDFs forsyningsbase 
utenfor Ebel es Saqi. Som er – og skal forbli – såkalt hemmelig, selv om den ligger godt synlig 
og er ualminnelig godt kjent både av FN-soldatene og sørlibaneserne… Jan-Erik Smilden 
(Dagbladet), Harald Stanghelle (Arbeiderbladet) og Odd Martin Dagsleth (Høyres pressebyrå 
– og tidligere PIO i kontingent X) innkalles til møte hos bataljonssjefen, og blir foreholdt al-
voret, som understrekes av at Norbatt MP er satt på saken. Fotografering av okkupantmak-
tens tilstedeværelse i UNIFIL AO strider mot styrkens regelverk – og journalistene er på 
besøk organisert av FO P&I, ledet av redaktør P. Bjarne Lundgaard selv! En teleks hjem til FO 
understreker hvor alvorlig episoden ses på fra militært hold: «norco vil pa det sterkeste an-
mode fo om a utvirke at eventuelle bilder av idf installasjoner ikke blir offentliggjort i norsk 
presse eller t.v.»�98 Journalistene anmodes om å innlevere sine filmer, men dette blir bestemt 
avvist, og bataljonssjefen beslutter at de likevel ikke skal beslaglegges – fordi det antas at 
«eventuelle bevis allerede var fjernet og evt ordnet sendt Norge på annen måte.»�99 

KRITISKE UTTALELSER

Media elsker spissformuleringer. Farlig er det derfor å uttale seg med store bokstaver – hvis en 
ikke ønsker å se dem på trykk! Eller for den saks skyld med små – hvis de misforstås eller 
misbrukes! Spør bare Erling Hoëm, Kjell Narve Ludvigsen eller Jan Erik Karlsen. De to første 
var kontingentsjefer, den siste bataljonssjef – og de havner alle i israelske medier for uttalelser 
til norsk presse. Oberst Hoëm blir i �983 utlagt i israelske medier for å ha sammenlignet IDF 

n Annenkontingenten har en sjelden 
gruppe soldater: Fra Oppdal reiser i 

september 1978 både far, kaptein Kåre 
Øien og de tre sønnene Ingulf (27), 
Edvin (23) og Roar (20)! Mor Eli blir 

igjen, men inviteres til Israel for å møte 
mann og barn av Se og Hør og Globus-

reiser. Reiseleder er Se og Hørs senere 
redaktør Odd J. Nelvik. n

PIO: Norge hadde presseoffiser både 
i egen styrke og ved HQ. Major 
Odd-Sverre Knutsen fra FO P&I var 
ute i begge stllingene; her med CHO, 
oblt Cros og Litani-redaktør, oblt 
Henry Amigidoho.
Foto: UNIFIL
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i Sør-Libanon med nazistene, hvilket kategorisk benektes av den norske obersten, som heller 
ikke vedkjenner seg å ha sagt at han ville ha bekjempet den israelske invasjonen i �982 hvis 
hans tropper hadde hatt stridsvogner og fly. 

Bataljonssjef, senere generalmajor, Jan Erik Karlsen havner i �989 i et verre uføre, som 
skaper høy temperatur og diplomatisk turbulens. Det er ikke til norske medier, men til israel-
ske offiserer obersten uttaler at den israelske hæren i Sør-Libanon argumenterer slik den tyske 
okkupasjonsmakten gjorde i Norge, når IDF fraskriver seg ansvaret for hva SLA foretar seg i 
den israelskkontrollerte delen av landet. Uttalelsene faller i et møte etter at IDF og SLA har 
deportert de siste av �5 kvinner, barn og eldre libanesere fra Chebaa. Igjen framholder israel-
erne – som de feilaktig har gjort siden �978 – at de ikke har noe ansvar for SLAs opptreden. 
Saken vekker enorm oppstandelse i Israel – og det bygger opp til krise mellom UNIFIL og 
Israel, med frykt for diplomatiske knuter også mellom Norge og Israel. Det er til slutt nettopp 
for å unngå en diplomatisk krise mellom de to land, at israelsk UD til slutt gir IDF beskjed om 
å droppe skytset mot Karlsen.200 Ikke desto mindre bringer odelstingspresident Kåre Kris-
tiansen (KrF) saken inn for Stortingets spørretime – etter at Israel-vennen først har krevd at 
Karlsen straks sendes hjem. Michael Melchior, rabbiner ved Det mosaiske trossamfunn i 
Oslo, uttaler til israelsk radio at norske jøder er opprørt og rystet. NTB legger i en artikkel til 
at «norske FN-soldater er for sin del rystet over behandlingen av sivilbefolkningen i Sør-Liba-
non.»20� Rystet, for ikke å si rasende, er også oberst Bjørn Cato Ødegaard. Til Aftenposten 
uttaler den tidligere DFC og Norco at «Oberst Jan Erik Karlsen har min fulle sympati og 
støtte. Det er dypt skuffende å oppleve norske myndigheters skammelig lunkne holdning i 
den vanskelige situasjonen obersten nå er oppe i. […] Jeg har stor forståelse for at Karlsen 
prøver å rette oppmerksomheten mot forholdene i den sonen han har ansvaret for,» uttaler 
Ødegaard, og legger til: «Jeg kan godt skjønne at Karlsen i en slik situasjon gir uttrykk for at 
dette minner ham om metoder som vi i Norge ikke liker å tenke tilbake på.»202 I mellomtiden 
har Karlsen strødd salt i såret ved å si til Aftenposten at han ikke angrer. «Hensikten med mine 
uttalelser er oppnådd, nemlig å sette søkelyset på den ulovlige deportasjonen av sivile i det 
norske operasjonsområdet.»203 Når oberst Ødegaard hudfletter norske myndigheter for den 
vankelmodige holdningen, er det både fordi Sjef FO P&I, oberst Gullow Gjeseth, uttaler at 
Karlsens siste uttalelser burde vært unngått, og at Norges Israel-ambassadør Torleiv Anda 
(som i �988 for øvrig selv kom opp i noe av den samme situasjonen, etter sterk kritikk av is-
raelsk håndtering av den første intifadaen) presiserer at oberstens uttalelser ikke er i tråd med 
Norges offisielle syn.204 Karlsen faller i unåde i Israel, men støttes av UNIFIL. Og FN har 
heller ikke mer å utsette på ham, enn at han i �999 blir sjef for liaisonelementet i FN-misjonen 
UNMIK i Kosovo, og samtidig øverste militære rådgiver for generalsekretærens representant.

Oberst, senere generalmajor, Kjell Narve Ludvigsen har en annen innfallsvinkel, når han 
i �992 skaper diplomatisk røre. Etter en samtale med Ny Tid, på pressetur med FO P&I til Sør-
Libanon, blir han beskyldt for å ha sammenlignet Hezballah med Milorg under siste verden-
skrig. Ikke før er avisa ute, er en opprørt israelsk ambassadør på tråden til UD. Ambassadør 
Yoel Alon beklager innholdet i artikkelen – og er ifølge et notat til FD «ulykkelig over at en 
norsk offiser – til like kontingentsjef i UNIFIL – uttaler seg slik når han intervjues i embetes 
medfør.» Yossi Beilin, personlig rådgiver for utenriksminister Shimon Peres, mener ut-
talelsene er med på å diskvalifisere Ludvigsen fra lederstillingen i UNIFIL.205 

Soldatbøker fra Libanon Flere 
norske FN-soldater har i bokform 
formidlet inntrykk fra sin tjeneste i 
Libanon – før denne boka. 

Kaptein Per Ø. Jevne, PIO Norbatt I,  
er først ute med sin Farlig fred (1978), 
og får følge av MP-korporal Marius 
Gisvold, og Møte med Libanon.  
Ola Hoseth gir ut dikt: Ola i Libanon.. 
Også ved HQ i Naqoura diktes det. 
Kaptein Jan Chr. Høyden gir i 1987  
ut diktsamlingen Kontraster . 

I 2001 gir MP-soldat Knut A. Braa 
ut en beretning om opplevelsene i 
Norbatt  samt sine posttraumatiske 
vansker – i Den vanskelige veien hjem. 
NTBs Libanon-veteran Ole Walberg, og 
A/CMPIO i Naqoura i 1989–90, vier i 
2003 mye plass til Libanon i Høringen  
i Khiam – 25 års tråkking på Herrens 
tufter. Og i 2004 utgir Normaintcoy-
veteran Jarle Elvemo dagbokopp-
tegnelser fra Midtøsten og Bosnia:  
Krigens ansikt.

DIKT: Kapt Jan Chr. Høyden ved 
UNIFIL Ops rakk å skrive og utgi 
egen diktsamling fra Sør-Libanon 
mens han var i tjeneste, 1986.
Foto: UNIFIL/Per-Arne Jeremiassen
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Forsideoppslaget i Ny Tid, 30. oktober �992, er kraftig kost for sarte diplomater: «– Hiz-
bollah er en motstandsbevegelse». Med sitattegn; sitert kontingentsjefen, oberst Ludvigsen. 
Det han ble sitert på, er for det første at «Hezballah er en motstandsbevegelse»; for det andre 
«Vi i Norge hadde også en motstandsbevegelse under krigen» – uten at han dermed trekker en 
direkte sammenligning mellom Hezballah og den norske motstandsbevegelsen. I ettertid står 
general Ludvigsen fast ved uttalelsene, som han erkjenner kan mistolkes – og som ble mis-
tolket. Generalen forteller at han kun ga uttrykk for det faktiske forhold, at Israel okkuperte 
deler av Sør-Libanon, og at en okkupasjonsmakt er et legitimt mål for en motstandsbevegelse. 
Folkerettslig sett altså den samme situasjon som i Norge under krigen. «Det ble sterke reak-
sjoner, hjemme og internasjonalt,» erindrer Ludvigsen, medg spørsmål i Knesset. Og han 
legger til at de ikke akkurat var egnet til å fremme karrieren. Da perioden i UNIFIL var over, 
forteller Ludvigsen, ble han innkalt til Generalinspektøren for Hæren, generalmajor Sven 
Sved, som ga ham klar beskjed: Du kommer ikke til å avansere videre; til det har du man-
glende dømmekraft! Du er til veis ende! Men ingeniøren kom seg videre, og ble selv gener-
almajor i �999. Da etterfulgte han en annen UNIFIL-veteran, generalmajor Trond Furuhovde, 
som Sjef Distriktskommando Trøndelag (DKT) i Trondheim.20� 

Fra UD noteres det at «rent saklig er vel kontingentsjefens vurdering neppe holdbar […]. 
Intervjuet/artikkelen er imidlertid ikke så problematisk som overskriften tilsier.»207 Ikke 
desto mindre får Ludvigsen en irettesettelse fra FSJ, admiral Torolv Rein. Det igjen får Aften-
postens kommentator Olav Trygge Storvik til å hamre ekstra hardt på tastaturet: «En norsk 
oberst, selveste sjefen for FN-kontingenten i Sør-Libanon, er på det groveste æreskjelt av 
 Israel. Hvor blir det av forsvarsministeren?» spør Storvik. Når obersten har dristet seg til å si 
sannheten om situasjonen i området, at israelske styrker befinner seg i feil land, at Israel er en 
okkupasjonsmakt, har Ludvigsen bare lojalt gjengitt de synspunkter som både hans overord-
nede, UNIFIL-sjefen og FN ved gjentatte anledninger har gitt uttrykk for, poengterer kom-
mentatoren. Når den israelske utenriksministers rådgiver går til angrep på en av Norges mest 
fremragende offiserer, spør Storvik videre, «Hvorfor griper ikke vår egen forsvarsminister inn 
og setter det hele på plass? Hvorfor tar han ikke sine offiserer i forsvar overfor slike utilbørlige 
angrep fra israelsk side, offiserer som han selv har satt i en utsatt posisjon?»208 

Noen vurderinger

UNIFIL er fra 1978 av stor betydning i SørLibanon, for den enkelte 
landsby, for familier og enkeltindivider – og for soldatene som står i 
styrken. UNIFIL er en brikke, en aktør, i et politisk spill. Spillet tilsier til 
tider at FNstyrken må rakkes ned på av noen, mens andre hyller den.

Partene i konflikten i det sørlige Libanon må forholde seg til UNIFIL, enten de liker det eller 
ikke. Synet på FN-styrken er svært forskjellig fra den ene side av konfliktlinjen til den andre. 
Israel og dets libanesiske allierte har – iallfall offentlig – hatt lite godt å si om den, mens pal-
estinerne og senere den libanesiske motstandsbevegelsen har et langt mer positivt syn. Selv 
om også den har gått direkte i strupen på UNIFIL.
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PARTENE

UNFIL-soldater har gjerne klare oppfatninger om verdien av styrken – og egen innsats. I det 
store bildet blir FN-styrken likevel bare en liten brikke. UNIFILs betydning for utviklingen i 
Sør-Libanon skal ikke undervurderes, men heller ikke overdrives. Det er sånn sett edruelig-
gjørende å notere at i den betydelige bokflora om regionen og konflikten, vies FN-styrken 
minimal plass. Unntaket er Pity the Nation; skrevet av Robert Fisk, som besøker UNIFIL et 
utall ganger, og ser styrkens rolle sør i Libanon.

Libanon

UNIFIL inviteres av den libanesiske regjering, som således må anlegge et positivt syn på 
styrken, selv om den løpende interesse og entusiasme kanskje ikke alltid føles like stor. Kan-
skje blir UNIFIL tatt for gitt. Det forventes at den skal bli – og rydde opp i et område Libanons 
egne myndigheter mer eller mindre har gitt opp. Brian Urquhart, mangeårig ansvarlig for 
FNs fredsoperasjoner, sukker – med befriende britisk understatement – i sine memoarer op-
pgitt over den offisielle libanesiske holdning til UNIFIL: «The Lebanese in their impotence 
continued to make impossible demands and criticisms of UNIFIL which was, unlike the Leba-
nese Army, actually being shot at.» Og når nasjonalforsamlingens president, en av Sør-Liba-
nons landbesittere, kritiserer styrken for ikke å lykkes, repliserer Urquhart, at hvis han er så 
misfornøyd, skal UNIFIL kanskje trekke seg ut av hans hjemtrakter – som han selv ikke har 
besøkt på årevis.209 Urquharts etterfølger, Marrack Goulding, fastslår også at den libanesiske 
regjering stiller krav til FN-styrken som den vet er fullstendig urealistisk.2�0 Den samme 
problemstilling påpeker Israels mangeårige koordinator for Libanon, Uri Lubrani – i forhold 
til forventinger til Israel. «Mange kristne i Libanon var skuffet over oss; de forventet at vi 
skulle gjøre jobben for dem – og frigjøre Libanon fra Syria.»2�� 

Libanons tidligere FN-ambassadør, Khalil Mekawi, understreker at FN-styrken har hjul-
pet mange mennesker – selv om den ikke har vært i stand til å løse sitt hovedoppdrag i hen-
hold til mandatet. «Uten FNs tilstedeværelse, ville situasjonen i Sør-Libanon trolig vært ti 
ganger verre enn den ble,» mener han, og peker på at det var takket være UNIFIL at folk 
kunne vende tilbake til de fraflyttede landsbyene.2�2 Sjefen for den libanesiske hæren, general-
major Fadi Aboh Chacra, peker på UNIFILs viktige rolle som et internasjonalt øye. «Partene 
kan lyve,» påpeker han; «FN kan fortelle sannheten.» Leb Army-sjefen understreker UNIFILs 
viktige rolle siden �978, og har mye godt å si om styrken generelt, og den norske bataljonen 
spesielt – som han mener har gjort en stor innsats for landsbyene i det sørøstlige Libanon.2�3 
«Vi ønsker UNIFIL som øyevitner,» understreker også parlamentsmedlem fra Amal, Ali Ba-
zzi, og minner om betydningen FN-styrken hadde for å få fram hva som skjedde i Qana i 
�99�. Amal har alltid støttet rollen til UNIFIL, og har stor respekt for styrken, forsikrer Ba-
zzi,2�4 selv om hans bevegelse til tider har tatt den under ild! UNIFIL har vært et globalt vitne 
til hendelsene i Sør-Libanon, framholder også PLOs leder i Tyr, Sultan Abu Alaynen, i 2002. I 
sitt kontor i Rashidiye-leiren, framholder han at PLO så – og ser – på FN-styrken som en 
nøytral part og et vitne. Uheldigvis var det noen palestinske og libanesiske fraksjoner, styrt 
fra andre land, som støtte sammen med UNIFIL – for å skade den palestinske saken, forklarer 
PLO-lederen, som bedyrer at al-Fatah søkte, og oppnådde, et godt samarbeid med FN-styrken, 
selv om det fra UNIFIL ble uttrykt negative holdninger til PLO. Alaynen deler israelske 

FINBATT: Den finske og norske 
bataljonen hadde et nokså likt 
operativt mønster, og ble begge 
holdt for  gjøre en god jobb.
Foto: Per-Arne Jeremiassen/UNIFIL
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offiserers syn, om at FN-offiserene jevnt over har liten politisk kunnskap, som han mener er 
avgrenset til kjennskap til Israel – men at dette endrer seg etter hvert som de også blir ekspon-
ert for den palestinske saken.2�5 En av palestinernes nærmeste allierte i libanesisk politikk er 
Popular Nasserite Organization, ledet av sunnihøvdingen Mustafa Saad i Saida – Sør-Liba-
nons hovedstad, og stiftet av hans far, Maarouf Saad. Faren ble i �975 drept i et attentat; søn-
nen Mustafa ble selv, i �985, forsøkt myrdet. Også han understreker UNIFILs rolle som vitne 
– til Israels og SLAs brutalitet og bruddene på internasjonal lov. Samtidig framholder han at 
FN-soldatene bidrar til at verden fikk et mer virkelighetsnært bilde av hva som skjer i Sør-
Libanon, ikke minst overgrepene mot sivile.2�� 

SLA har derimot hatt fint lite positivt å si om UNIFIL, som for dem er lite annet enn en 
torn i øyet. Major Saad Haddad legger aldri skjul på det, og det gjør knapt nok hans etterføl-
ger, general Antoine Lahad heller – selv om han er atskillig mer diplomatisk enn majoren. 
Falangistene i Beirut er ikke stort mer vennlig innstilt til UNIFIL enn trosbrødrene lenger 
sør. Etter et møte med Bashir Gemayel i februar �98�, opplever Hans Wilhelm Longva, på 
denne tid rådgiver i UD, Gemayel som atskillig hardere i sin omtale av UNIFIL enn ved 
tidligere møter. «De adjektiver han benyttet i omtalen av UNIFIL var svært lite urbane, til 
dels rene skjellsord, rapporterer Longva. «UNIFILs mannskaper beskrev han som «turister 
som er kommet hit for å få billige jenter og billig hasjhish».» Militslederen peker på det samme 
forhold som israelerne liker å dosere om: Vesten gjør ifølge Gemayel mange og grunnleggen-
de feil i sin politikk både i Libanon og Midtøsten for øvrig. Vestens hovedfeil er at en behan-
dler usiviliserte mennesker på en sivilisert måte!2�7 Kommandanten deler sin fars, patriarken 
Sheikh Pierre Gemayel, syn på UNIFIL: En ulykke for Libanon. Han spør Longva: «Vet dere 
egentlig hvorfor dere er her og hva dere gjør her?»2�8 

I Beirut stilles urealistiske krav. Fra Marjayoun hagler skjellsord og skuddsalver. Fra Jeru-
salem uttrykkes forakt. Sør for grensa blir UNIFIL gjerne omtalt som UNFULFIL.

Israel

Israel aksepterer innsettingen av FN-styrken, og forholdet i innsettingsperioden, når UNIFIL 
overlapper med IDF, er bra. Senere blir de militære relasjoner høyst skiftende, og sterkt avhen-
gig av situasjonen – og av enkeltpersoner. Samt av det offisielle israelske, politiske, synet på 
UNIFIL. Det kan også veksle sterkt, og er del av et kontinuerlig taktisk spill. Israelske myndig-
heter, og i særdeleshet IDF, framholder oftest at UNIFIL mest av alt er en pest og en plage – 
uten sikkerhetsmessig betydning. Uoffisielt er synet mer positivt, også fra starten. Og særlig 
etter at Israel trekker seg delvis tilbake i �985, blir holdningen til UNIFIL mer positiv – trolig 
fordi israelerne ser nytten av UNIFIL, og samtidig har bredere erfaring enn før �982. Men 
ifølge den tidligere IDF-offiser og senere forsker ved Jaffee Center for Strategic Studies, Aharon 
Levron, foreligger det ikke noen systematisk, formulert israelsk politikk overfor UNIFIL.2�9 

Israelske ledere uttrykker da også noe ulike syn på FN-styrken. Blant dem som stiller seg 
positivt i utgangspunktet er utenriksminister Moshe Dayan, som også skal ha vært mot invas-
jonen.220 Også statsminister Menachem Begin sier seg positivt innstilt til UNIFIL.22� Men 
Begins syn på UNIFILs nytte er ikke til hinder for at han fortsatt holder sin hånd over SLA og 
major Haddads farlige trakassering av FN-styrken. Eller at IDF i �982 raser tvers gjennom 
UNIFILs AO og gjør oppdraget umulig. Gjennom åra tilkjennegir israelske myndighets-
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personer stadig noe vekslende syn på UNIFIL; fra å være høflig forekommende, om enn aldri 
entusiastiske!, via meget avmålte – til det helt avvisende. Det gjennomgående er imidlertid at 
UNIFIL ikke har kapasitet til å sikre Israels nordgrense mot angrep fra såkalte terrorister, og 
at det er og blir en oppgave for IDF, dels ved hjelp av SLA. Derfor fastslår Israel i Sikkerhets-
rådets debatt om UNIFIL i april �984, at UNIFIL har «outlived its usefulness in Southern 
Lebanon» – men medgår dermed at styrken har vært av nytte!222 To år senere er utenriksmin-
ister Yitzhak Shamir enda klarere i sin tale: FN-styrken er «helt overflødig».223 Det er fire 
måneder etter at statssekretær i UD, Torbjørn Frøysnes, på besøk i Israel, og fra møter med 
bl.a. utenriksminister Shamir og forsvarsminister Yitzhak Rabin, kan rapportere at Israel nå 
ser noe mer positivt på UNIFIL enn før!224 Og to år før det, i en forholdsvis rolig og noen-
lunde optimistisk periode i UNIFILs historie, uttrykte Israel en klart mer positivt innstilling 
til UNIFIL, som særlig militære ledere ser kan spille en betydningsfull rolle i en framtidig 
løsning for området.225 Høsten �984 går den israelske forsvarssjefen, general Moshe Levy, så 
langt som til å uttale av Israel er villig til å akseptere at SLA erstattes av UNIFIL. SLA er ikke 
noe mål i seg selv, det er én av flere løsninger som vil kunne sette IDF i stand til å trekke seg 
tilbake, mens nordgrensen samtidig beskyttes mot angrep. Hvis andre styrker, f.eks. UNIFIL, 
kan fylle den rollen, vil vi akseptere det, uttaler Levy.22� «Hvis UNIFIL hadde vært sterkere, 
vet jeg ikke om vi hadde trengt SLA,» framholder Uri Lubrani, mannen som i årevis trakk i 
trådene bak israelsk Libanon-politikk.227 Det samme mener den tidligere Mossad-sjef og 
generalmajor Dani Yatom: SLA ble til som en dyd av nødvendighet; hadde UNIFIL vært der i 
utgangspunktet, hadde det kanskje ikke vært nødvendig å bygge opp Haddad-styrken. Men 
Yatom presiserer at SLA ikke kun var til for Israels sikkerhet, men like mye for lokalbefolknin-
gen, som han mener nøt godt av den sikkerhet militsen bidro til.228 «UNIFIL,» konkluderer 
Aharon Levron, som bl.a. tjenestegjorde som liaisonoffiser til FN-styrkene i regionen først på 
�980-tallet, «was the lesser of two evils for Israel and contributed – albeit indirectly – to her 
security.»229 

I den grad noen skulle kunne framlegge en samlet israelsk Libanon-politikk, må det være 
tidligere Libanon-koordinator og mangeårig rådgiver ved forsvarsdepartementet i Tel Aviv, 
Uri Lubrani. Han fastslår at Israel aldri har ønsket UNIFIL ut, selv om enkelte offiserer – og 
politikere – har gitt uttrykk for det. «UNIFIL var ute av stand til å stanse fiendtlige angrep 
mot oss,» konstaterer Lubrani, og legger til at styrken til tider lukket øynene for enkelte 
fenomener i området. Selv tilhører han dem som mener at FN-styrken definitivt har bidratt 
til å bedre sikkerhetssituasjonen nord for Israels grense, selv om den aldri fullt og helt kunne 
beskytte grensa. Den forsøkte å gjøre sitt beste, til tider under stort press, men kunne ikke 
levere hva vi følte den burde, mener han. Lubrani fastslår likevel: «Historien vil se det slik, 
selv om IDF-offiserer vil se annerledes på det, at UNIFIL bidro positivt. Vi må kunne leve 
med ulike oppfatninger.» Like fullt framholder Lubrani, på lik linje med både israelere og 
libanesere som har fulgt konflikten i Sør-Libanon, at UNIFIL ikke spilte noen vesentlig rolle 
fra eller til. Og dette, forklarer han, er en årsak til at det ikke var noe stort poeng for Israel å 
arbeide for at styrken skulle trekkes ut. «Vi har hatt som innstilling å gjøre det beste ut av 
det,» fastslår Lubrani.230  Også tidligere sjef for Israels sentralkommando, senere Mossad-sjef 
og parlamentsmedlem Dani Yatom, ender opp med en positiv helhetsvurdering av UNIFIL. 
«Selv om det innebar mange ulemper for oss å ha UNIFIL i Sør-Libanon, var fordelene flere; 
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situasjonen ville vært verre uten styrken.» Dette, presiserer den tidligere generalmajoren, er 
vurdert fra et militært perspektiv. Og legger til: «Fra et politisk ståsted er det ikke lett å se det 
store bidraget.» Men Yatom har ikke all verdens respekt for innsatsen til FN-styrken. Ofte 
grep ikke UNIFIL inn, selv når styrken satt med informasjon om terroristangrep, og hadde 
kapasitet til å intervenere – og for ofte fikk terroristene operere nær UNIFIL-posisjoner, 
hevder den tidligere spion-sjefen. Dette bidro til at IDF rammet FN-posisjoner, men utvil-
somt utilsiktet, forsikrer han. Bl.a. derfor, forklarer Yatom, mente mange israelere at UNIFIL 
summa summarum var «a pain in the ass».23� 

En av dem som nok tilhører denne fløyen, er Ranaan Gissin, tidligere oberst og talsmann 
for IDF, senere rådgiver og talsmann for statsminister Ariel Sharon. Han tegner et bilde av 
UNIFIL-innsettingen – med sitt mandat – som «a road to hell paved with gold». Det var en 
vei dekket med gode intensjoner, men som ledet ut i uløkka, og som førte til at FN-soldatene 
gjerne hadde nok med å holde seg i live, framholder han. I den grad Gissin er villig til å unns-
kylde UNIFIL, er det fordi mandatet er for svakt. Derfor ble også styrken for svak – og for veik 
i felten. Den skulle hatt mer tenner, da hadde den også fått mer respekt, mener han; den 
kunne skapt avskrekking. En lett infanteribrigade var ikke nok for å skape det skjoldet som 
Israel trengte mot sin nordgrense; kanskje skulle det vært ti godt utstyrte bataljoner, funderer 
Gissin.232  «Mange av våre soldater kunne ikke skjønne hvorfor UNIFIL ikke beskyttet Israel; 
at de ikke engang forhindret terroristaktivitet og angrep,» forteller Amnon Lipkin-Shahak, 
Israels forsvarssjef, �995–98, og som i yngre år deltok i mer enn én commandoaksjon inn i 
Libanon. Derimot, fortsetter den tidligere general og senere politiker, observerte israelerne at 
terroristene opererte nær UNIFIL-posisjoner, og der nærmest søkte ly mot gjengjeldelse.  
På spørsmål om tilfeller der IDF beskjøt UNIFIL-posisjoner, også med falne FN-soldater som 
følge, bedyrer Lipkin-Shahak at IDF aldri så på UNIFIL som noen fiende, eller som anti- 
Israel, selv om enkeltpersoner og -bataljoner nok kunne bli oppfattet slik. UNIFILs hoved-
problem, sett fra israelsk side, mener også den gamle IDF-sjefen, var mandatet – som hindret 
den fra å gjøre en militær jobb, opptre som en militær styrke.234  

SYN PÅ BATALJONENE

Ulike parter har ulikt syn på UNIFIL og dens avdelinger – som dertil kunne variere atskillig 
over tid; til dels med raske omskiftninger. Samtidig har bataljonene til dels forskjellige måter 
å løse sine oppdrag på – som igjen bidrar til at de vurderes ulikt. Det danner seg derfor opp-
fatninger av kvaliteten på de forskjellige avdelingene – avhengig av ståstedet og erfaringene til 
dem som foretar vurderingene. Tidlig blir det f.eks. ment at Fijibatt fører en tøff praksis i 
forhold til geriljaen, i motsetning til Senbatt som blir ansett for å se litt mellom fingrene med 
PLO; mens Nepbatt beskyldes for å ha et for godt forhold til Haddad.235 Denne type vurde-
ringer er en yndet sport også blant UNIFIL-personellet selv, som gjerne snakker om skjulte 
agendaer hos andre avdelinger – og, selvsagt, særlig hos franskmennene! Frankrike ivret for 
FN-styrken, og er i mange år den største bidragsyter. Og det er knapt tvil om at når Frankrike 
ønsker UNIFIL velkommen, er det også som en mulighet for egen legitim tilstedeværelse i 
Sør-Libanon. Franske offiserer, særlig ved HQ, var da også alminnelig antatt å bedrive virk-
somhet som ikke alltid var basert på ordrer gitt av operasjonsstaben.

Brigader Baruch Spiegel var fra midten av �980-tallet sjef for IDFs liaison-tjeneste, og som 

n Fra dag én, ønsket israelerne at 
UNIFIL var en antiterror-enhet, uttaler 

styrkens talsmann og rådgiver fra 
1979, Timur Göksel. «It’s very difficult 

to explain to the Israelis that a 
peacekeeping force likes to talk to the 
guys who they see as terrorists.»233  n
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sådan mye med UNIFIL å gjøre, derunder også Norbatt. «Vi fant store forskjeller mellom 
bataljonene, f.eks. mellom Norbatt og Nepbatt, i hvordan de opptrådte og måten de imple-
menterte mandatet på,» forteller han, og roser den norske bataljonen: Nordmennene var tøffe 
soldater som forsøkte å gjøre sitt beste, og som hadde gode militære ferdigheter, framholder 
den tidligere IDF-offiseren, som mener andre bataljoner hadde en helt annen standard. Dette 
gjorde det vanskeligere for den israelske hæren å forholde seg til FN-styrken, mener Spiegel; 
UNIFIL besto av flere ulike bataljoner og var dårlig integrert som én styrke. Ikke bare løste 
bataljonene oppdraget på ulik måte. Spiegel hevder også, som eksempel, at Irishbatt tok op-
erative ordrer fra Dublin, og ikke kun fra Naqoura. Når irene lot Hezballah bruke UNIFIL 
AO som utgangspunkt for sine aksjoner, påstår Spiegel, er det etter ordre hjemmefra: Gå i 
shelter, heller enn å forhindre beskytning. Det er i så fall en praksis som ikke er sanksjonert 
av UNIFIL-ledelsen, og neppe heller kjent av denne. De nasjonale avdelingene har to hatter, 
mener den israelske offiseren; dels hjemlandets, dels FN-bereten – og hvis nasjonale hensyn 
kom i konflikt med UNIFILs interesser, veide de første ofte tyngst. Denne organisatoriske 
svakheten med UNIFIL opplevde IDF som et problem, særlig i forbindelse med kriser, og som 
flere ganger ble tatt opp med FN-styrken, forteller Spiegel. Han, og andre liasonoffiserer fra 

SYNSPUNKT: Forskjellige bataljoner hadde ulike 
måte å løse oppdraget på, og styrken var ikke utpreget 
operasjonelt homogen. Norbatt og Finbatt, kanskje 
også Irishbatt, ble gjerne framholdt som «de beste».
Foto: Arne Flaaten/FMS
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IDF, hadde dels regelmessige møter med bataljonssjefer, for øvrig etter behov. Avtaler som ble 
gjort i disse møtene, ble satt ut i livet av noen avdelinger, forteller han, mens det i andre ikke 
en gang førte til forståelse.23�  Er brigader Spiegel oppgitt over UNIFIL, har UNIFIL også vært 
oppgitt over IDFs liaisonoffiserer. FC Erskine skriver i sine erindringer fra tida i Midtøsten: 
«Whenever an emergency arose from hostile situations between UNIFIL and the DFF, it was 
the IDF liaison officers’ particular standing operating procedure to be absent from their office 
and out of contact.»237 

Mer skryt enn Norbatt får av USA i �998, skal noen lete lenge etter. Amerikansk UD er ute 
etter å få Norge til å bli værende i UNIFIL, og det er ikke måte på hvor verdifull og dyktig 
bataljonen er! Overfor den norske ambassaden i Washington uttrykker de at Norbatt anses 
som den desidert mest kompetente i hele styrken, at den har størst tillit – og den fra ameri-
kansk hold anses som uerstattelig i den kritiske posisjon den befinner seg.238 

NOEN BETRAKTNINGER

Mye honnør tilkommer likevel UNIFIL. Ikke bare i småpompøse taler fra mouktarer og may-
orer under utallige medaljeparader, eller i svulstige offisielle uttalelser fra libanesiske myn-
digheter og rosende ord fra besøkende dignitærer. Lokalbefolkning, forskere og politikere 
framholder ikke minst verdien av FN-styrkens bidrag på det humanitære området – direkte 
gjennom bistand og indirekte gjennom å bidra til å skape relativ sikkerhet i området. Det 
fører bl.a. til at folk tør flytte tilbake til sine landsbyer, og at et noenlunde normalt sam-
funnsliv kan gjenopptas, selv under perioden med israelsk okkupasjon og motstandskamp. 

UNIFIL kan vurderes på to nivåer, mener forskeren Mona Ghali. I boka The Evolution of 
UN Peacekeeping, som for øvrig på sin forside har bilde av en norsk UNIFIL-soldat fra �978, 
framholder hun at UNIFIL kan vurderes både som en fredsbevarende styrke og som en hu-
manitær organisasjon. På det første området, mener hun, er resultatet elendig; på det andre 
vesentlig bedre.239 UNIFIL utsettes for atskillig kritikk – fra begge sider, med motsatt fortegn. 
Men det er først ved Israels tilbaketrekking i 2000 at UNIFIL kommer i nærheten av å løse sitt 
oppdrag – og å være i stand til å løse det. Forskjellen på uttrekkingen i 2000 og �978 er mar-
kant: Mens Israel i �978 peker nese til FN ved ikke å overdra hele landområdet IDF evakuerer 
til FN-styrken, men til den libanesiske Haddad-militsen, går denne (SLA) fullstendig i opp-
løsning i mai 2000. Dermed kan UNIFIL omsider utgruppere ned til grensa – og ta kontrollen 
over hele området Israel okkuperte i �978. Likevel blir ikke en annen del av mandatet egentlig 
oppfylt: assistere libanesiske myndigheter med å gjenopprette kontrollen over området. Dette, 
kunne man forvente, skulle innebære at den libanesiske regjeringshæren utgrupperte ned til 
grensa – sammen med UNIFIL. Så skjer ikke. Derimot etablerer Hezballah seg i området.

«Vi besetter grenseområdet når det er nødvendig!» fastslår Libanons hærsjef, generalma-
jor Fadi Aboh Chacra, i 2002. To år etter at Israel trakk seg ut, har Leb Army fortsatt ikke tatt 
over området. «Man trenger ikke være ved fiendens grenser for å ha kontroll,» slår han fast.240 

Realiteten er vel like mye at Syria har besluttet å slippe Hezballah til – og ikke Leb Army. Men 
i 2005 er også de syriske troppene ute av Libanon. Fra Damaskus har syrerne likevel utstrakt 
innflytelse over utviklingen i Libanon – og holder sin hånd over Hezballah. Fortsatt ut-
grupeprer ikke Leb Army i området ned til grensa – med unntak av en kontrollpost ved Rosh 
Haniqra, som unntaksvis åpnes ved VIP-kryssinger.
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UNIFIL er til stede, som så mange andre, men er ikke noen virkelig aktør – styrken har 
ikke spilt noen rolle som i vesentlig grad kunne påvirke eller endre situasjonen i Sør-Libanon, 
mener den israelske statsviteren Eyal zisser, ved Tel Aviv-universitetets Moshe Dayan Centre 
for Middle Eastern & African Studies. FN-styrken hadde ikke tilstrekkelig goodwill hos par-
tene til å kunne spille noen vesentlig rolle, framholder han. Verken PLO i en tidlig fase eller 
Hezballah senere – eller Syria – ga UNIFIL noen sjanse. Og i Israel har ikke UNIFIL trover-
dighet, forklarer zisser: «Israel forventet at UNIFIL skulle være en aktiv aktør – som tok full 
kontroll, om så var gjennom å bekjempe PLO. Men det skjedde ikke,» fastslår han, og legger 
til: UNIFIL var ikke i stand til å forhindre angrep mot Israel. På den annen side var UNIFIL 
alltid på plass når Israel gjengjeldte aksjonene! «Israel stolte ikke på UNIFIL, og så på styrken 
som et hinder.»24� zissers kollega Itamar Rabinovich, tidligere USA-ambassadør, professor og 
president ved Tel Aviv-universitetet, deler synet på UNIFIL. Han er usikker på om UNIFIL 
har hatt noen rolle, og enda mer om den har det etter Israels uttrekking i 2000. Da tar Hezbal-
lah etter professorens syn over – og til tross for UNIFILs tilstedeværelse i den tidligere en-
klaven: «Hezballah gjør hva de vil.» UNIFILs politiske ubetydelighet mener Rabinovich kan 
også anskueliggjøres ved at FN-styrken aldri var oppe i diskusjonen under fredsforhandlin-
gene mellom Israel og Syria midt på �990-tallet.242 Professoren bør vite det – han ledet dem.

Noen lærdommer

Erfaringene fra tjue års innsats i én operasjon er mange. Noen helhetlig 
evaluering av Norges deltakelse i UNIFIL er aldri foretatt, men lærdom
mer er fortløpende tatt – på mange områder; direkte og indirekte. Det 
er også høstet erfaringer fra Libanon som har fått konsekvens for andre 
operasjoner

Kompetanseoverføring fra én kontingent – én avdelingssjef – til den neste kunne synes be-
grenset; den overordnede læring i Forsvaret som organisasjon kan mistenkes å ha vært mini-
mal. Likevel: Det er tatt konsekvenser av lærdommene fra Libanon, på mange områder. Mens 
organiseringen av den norske styrken i operasjonsområdet ble gjenstand for bare mindre 
justeringer, skjedde mer hjemme – hvor deltakelsen i internasjonale operasjoner gradvis fikk 
større oppmerksomhet og prioritering. Ute i operasjonsområdet ble det høstet verdifull ope-
rasjonell erfaring; hjemme ble det trukket konklusjoner bl.a. fra den verdifulle UNIFIL-un-
dersøkelsen, og senere undersøkelser – som delvis bygger på erfaringen fra denne. Ikke minst 
er mye lært – og etter hvert atskillig gjort – i forhold til oppfølging av veteraner fra interna-
sjonale operasjoner.

LEDELSE

For personellet som var ute i felten – ofte under langt sterkere press og med langt høyere 
risiko enn noen byråkrat eller politiker, og de fleste militære ledere, noen gang forsto – var det 
frustrerende med utydelige signaler fra myndighetene, fra de som hadde sendt dem ut. Mang-
lende oppslutning fra egne militære ledere var én ting, tvil om fortsatt deltakelse fra politikere 
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en annen – enda verre var det kanskje at FD-byråkratiet ble opplevd som lite effektivt og 
smidig i forhold til de ikke helt uvesentlige økonomiske vilkårene. Enten det var lønnsbetin-
gelser eller forsikringsvilkår.

I ledelsen av den fredsbevarende innsatsen hjemme ble det også høstet erfaringer – og 
gjort en rekke endringer, både i den militære organisasjonen og i Forsvarsdepartementet. Det 
var på �980-tallet en opprioritering av FN-innsatsen i FO, bl.a. med etablering av eget FN-
kontor under Operasjonsstaben, med ytterligere styrket fokus – og reorganiseringer – på 
�990-tallet. Det samme var tilfellet i FD, hvor FN-innsatsen i �978, og ennå et tiår framover, 
var en ytterst perifer virksomhet. Den var fortsatt kald krig – og sikkerhetspolitikk var 
nærmest synonymt med Øst-/Vest-konflikten. FN var det UD som stelte med, og FN-styrken 
var for FD mest et administrativt anliggende; FD skulle mest sikre at systemene var på plass 
og funksjonerte. FN-innatsen lå derfor lenge under avdelingen som håndterte personell og 
organisasjon. Når FDs sikkerhetspolitiske avdeling opprettes i �987, blir FN-innsatsen lagt til 
den – og deltakelse i FNs militære operasjoner begynner å bli sett på som et politisk virkemid-
del i en større sikkerhetspolitisk ramme. Denne utviklingen forsterkes på �990-tallet. Etter 
den kalde krigen gjelder nye spilleregler – også for internasjonal innsats og ledelsen av denne 
i den hjemlige statsforvaltning. Det blir et helt annet fokus på fredsbevarende operasjoner, og 
FD får en helt annen og mer sentral rolle – som blir ytterligere forsterket på begynnelsen av 
2000-tallet, med nedleggingen av FO i 2003, og den gradvise integrering av militær og sivil 
ledelse i et integrert departement, inklusive overføring av situasjonssenteret fra Forsvarssta-
ben til Forsvarsdepartementet, i 2005. Den operative kontroll med styrker i utlandet ligger 
hos Fellesoperativt hovedkvarter (FOKH) ved Jåttå, opprettet i 200�. En årsak til at FD får en 
større rolle på �990-tallet enn tiåret før, er også at intops-deltakelsen nå mer og mer blir 
NATO-ledet. Og NATO er vesentlig FDs domene – slik FN er UDs. Når militærmakt sam-
tidig mye tydeligere blir del av sikkerhetspolitikken, får internasjonale operasjoner – først på 
Balkan, dernest i Afghanistan; også langt større oppmerksomhet i utenrikspolitikken og UD.

UNIFIL-UNDERSØKELSEN

Den norske styrken i UNIFIL har vært gjenstand for flere forskningsprosjekter, så vel mil-
itært relaterte som sosiale, som studier av forholdet mellom det sivile lokalmiljø og FN-
styrken. I første kategori har tidligere bataljonssjef, Martin Hjelmervik Ness (Norbatt XI–
XII), gjennomført to undersøkelser: først den såkalte UNIFIL-undersøkelsen, som omfattet 
de �7 første bataljonene, utført i samarbeid med Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og lagt 
fram i �989; så av både de resterende bataljoner i UNIFIL og de fem første bataljonene i SFOR. 
Denne ble gjennomført bl.a. på bakgrunn av erfaringene høstet fra den første undersøkelsen, 
og på oppdrag fra FOKIV, med et sett rapporter framlagt i 2000. Et stort antall soldater er 
utspurt ved hjelp av spørreskjema. Blant flere tema som er undersøkt, hører disse:

Motivasjon

Motivasjonen for å søke utenlandstjeneste har variert noe i perioden, og mellom persongrup-
per. Idealisme var en sterk faktor i de første UNIFIL-kontingentene, men etter hvert ble opp-
levelser et sterkere motiv, mens økonomi hele tiden var en betydelig faktor, særlig i SFOR. Når 
det gjelder den avgjørende impulsen som fikk mannskapene til å søke tjeneste, viser under-

UTSYN: Deltakelsen i UNIFIL – for 
Norge og Forsvaret så vel som for 
den enkelte – bidro til internasjo-
nalisering; til en videre horisont.
Foto: UNIFIL/Dag Leraand
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søkelsene at samtaler med «veteraner» og andre som ville ut i tjeneste var en dominerende 
faktor; langt viktigere enn kunngjøringer, annonser, radio- og fjernsynsprogram.

Informasjon

Informasjon om tjenesten før avreise til misjonsområdet, og de forhold som ventet personel-
let der, blir gjennomgående ansett som mangelfull. Det er likevel karakteristisk at det høyere 
gradssjiktet er langt mer fornøyd enn menige, korporaler og sersjanter. Et annet oppsiktsvek-
kende trekk er at personellet i SFOR betrakter seg som dårligere informert enn sine forgjen-
gere i UNIFIL – etter at Forsvaret har hatt �8 års erfaring fra UNIFIL og Libanon å trekke på, 
samt fire år på Balkan, når operasjonen i Bosnia tar til, i �99�.

Holdninger

Holdningen til partene i området har vært viet mye oppmerksomhet, særlig når det gjelder 
UNIFIL. Undersøkelsene underbygger det som er den alminnelige oppfatning – at de fleste 
var «mest for Israel» ved ankomst til Libanon, men andelen dalte dramatisk i løpet av tjen-
estetiden: fra �5 til 20 prosent i den første kontingenten – til bare fem prosent i den siste, ved 
avslutning av oppholdet i Midtøsten. Gruppen som betraktet seg selv som «nøytrale» ble i 
løpet av 20-årsperioden redusert fra �0 til 45 prosent, mens de som var «mest for palestinere/
libanesere» økte fra 25 til 45 prosent – også det registrert ved hjemreise.

Frykt

Frykt er ingen ukjent følelse for de fleste som har tjenestegjort i UNIFIL, og da spesielt i Nor-
batt. I UNIFIL-rapporten fra �989 framgår det at for hele perioden (Norbatt I–XVII) hadde 
gjennomsnittlig 85 prosent følt stor fare for å bli utsatt for skuddveksling, og �0 prosent hadde 
vært redde for å bli skadet i episoder med partene. Senere har graden av frykt variert med 
situasjonen i området, men generelt avtatt noe. Noe paradoksalt er det at personellet i SFOR 
følte mindre frykt enn kollegene i UNIFIL. Noe av årsaken er trolig at UNIFIL-soldatenes 
situasjon var mer utforutsigbar og deres beskyttelse mot ildgiving – så vel personlig som 
avdelingens – var mindre.

Aggresivitet

Aggressiviteten hos norske soldater blir borte ved FN-tjeneste, hevdet den norske generalma-
jor Bjørn Nygård på �990-tallet. Dette var myntet på UNIFIL, i motsetning til SFOR. Under-
søkelsen har også belyst dette, der et flertall i alle de tre spurte gruppene (UNIFIL I og II samt 
SFOR) uttalte seg «helt uenig», med henholdsvis 73, 79 og 83 prosent.

Erfaringer

Erfaringer til beste for det norske vernepliktsforsvaret var også et tema i hele UNIFIL-
 perioden. Ikke overraskende ga 95 prosent av de spurte positiv tilbakemelding på spørsmålet 
om hvorvidt tjenesten hadde en verdi for Forsvaret. Noe mer nyansert er oberst Roy Grøtt-
heim, sjef for den siste Norbatt, som gir uttrykk for at tjenesten i UNIFIL ikke ga krigserfar-
ing, men var verdifull i grensesnittet mellom krise og krig – særlig på lags-, tropps- og 
kompaninivå.243 



Kvinner på post

Kvinner blir en naturlig del av de norske FNstyrkene i Libanon, men de er ikke 

mange fra starten. Mens Normedcoy har en håndfull kvinner allerede fra starten  

i 1978, synker kvinneinnslaget til null i kontingent VI og VII!

I den første kontingenten er det seks kvinner i den norske FN-styrken, alle ved Normedcoy. 
Her utgjør kvinner, ikke overraskende, en betydelig del av det sanitetsfaglige personellet hele 
tida, vesentlig som sykepleiere. Noen av dem har militær bakgrunn, andre ikke. 

Ved Norair er det ingen kvinner, men i Normaintcoy blir det etter hvert et betydelig innslag,  
i de fleste funksjoner og flere nivåer, om enn aldri en kvinnelig avdelingssjef eller NK. Det blir 
det heller aldri i Norbatt, hvor de fleste av de norske kvinnene i UNIFIL tjenestegjorde; ei hel-
ler i kompanisjefstilling. I verkstedkompaniet blir derimot kaptein Beathe Andestad den første 
kvinnelige troppssjef – men først i kontingent XXI. Da har Andestad allerede erfaring fra 
NMC, idet hun var nede også i X og XI. Men hun har mer enn erfaring med seg; med til NMC 
XXI er ektemannen, kaptein Viggo Elstad – også han troppssjef, i kjøretøytroppen!

Norbatt I har ingen kvinner, men fra kontingent II er de på plass, og blir – med unntak av VI 
og VII. Og først fra kontingent XIX kommer antall kvinner i hele den norske FN-styrken over 
ti – og blir der. Flest var det i XXXII g XXIV, da det var 32 kvinner ute. Totalt sett ble 4,� pros-
ent av alle stillinger i det norske bidraget til UNIFIL fylt av kvinner; �73 stillinger (kontin-
gentverk) i tallet – tilsvarende �,8 prosent. Det høyeste innslaget, relativt sett, var i XXXVIII, 
med 4,8 prosent – da det norske totalbidrag var som lavest.244

En del motstridende oppfatninger om kvinners deltakelse finnes – og målbæres. Argumen-
tene er stort sett de samme som blir brukt under diskusjonene om kvinners plass og oppgaver 
i Forsvaret hjemme. I �980 oppfordrer fenrik Ragnhild Kjørren ved Normaintcoy, gjennom 
Blue Beret, kvinner om å søke seg til UNIFIL-tjeneste. «Det er ingen grunn til å være skremt 
på forhånd,» beroliger seksjonslederen ved delelageret, selv om hver minste feil en måtte gjøre, 
blir lagt merke til!24� «Send flere jenter til Libanon!» oppfordrer de 33 jentene som tjenestegjør 
i den norske UNIFIL-styrken høsten �989. De avviser blankt at problemene med å være kvinne 
i FN-tjeneste er så store at de bør holde seg hjemme.247 

Den oppfatningen deles ikke av Force Commander, som i �992 forårsaker en kalddusj, ikke 
minst for norske kvinnelige soldater. Generalløytnant Lars-Eric Wahlgren sender de troppe-
bidragsytende land en anmodning om ikke å bruke kvinner til vakt- og patruljeoppdrag – av 
hensyn til de mannlige muslimer og drusere i området. Dermed blir kvinner utestengt fra de 
fleste stillinger i FN-styrken. «Uhørt,» uttaler nestleder i Befalets Fellesforbund, Bente Ryd-
land. På Onsrud er de nye retningslinjene imidlertid hørt; der får man beskjed fra FO om å 
unngå kvinner i flere stillinger. «FN skal løse problemer – ikke skape dem,» framholder 
pressetalsmann i FO, kommandørkaptein Stig Morten Karlsen, og avviser at det ligger noe 
kvinnediskriminerende i beslutningen. Fra FOs side har man ikke tid til å ta saken opp med 

HISTORISK SOLDAT: Korporal 
Sissel Hersvik skriver historie i 
Norbatt II. Med henne på plass i 
Ebel es Saqi, framholder Blue Beret 
på sin forside, får UNIFIL sin første 
kvinnelige soldat.245 27-åringen 
tjenestegjør som radiotelegrafist  
og teleksoperatør.
Foto: Norbatt PIO
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politiske myndigheter, før de nye retningslinjene iverksettes.248 Leder for Stortingets forsvars-
komité, Hans J. Røsjorde (Frp), støtter FC, og mener både troppebidragsytere og kvinner må 
tilpasse seg – eller trekke seg. Fra FD uttaler pressetalsmann Gunnar Angeltveit at en ikke vil 
utøve kulturimperialisme, og provosere lokalbefolkningen ved bruk av kvinner i militære 
funksjoner; derfor støttes utspillet fra FC.249 På annet politisk hold, har man mindre sans for 
denne argumentasjonen, enten den kommer fra en svensk styrkesjef eller en norsk overkom-
mando. Etter et besøk til Libanon i mai �992, uttaler forsvarskomiteens Ranja Hauglid (Ap) at 
«Motargumentene fra de militære sjefene synes oppkonstruerte. Det er de samme argumen-
tene som går igjen i enhver kvinnediskriminerende sammenheng.»250 

Heller ikke forsvarsminister Johan Jørgen Holst synes å dele holdningen som uttrykkes fra 
hans eget departement. For samme høst vedtar FD en prøveordning med utvidet adgang for 
kvinner i enkelte avdelinger.25� FO høster kritikk også fra egne rekker. «[FOs] knefall for en 
FN-generals krav om å utestenge kvinner er forstemmende,» sier fungerende leder av Nettverk 
for kvinnelig befal, løytnant Bente Sleppen, som selv har Libanon-erfaring. Sleppen poeng-
terer at hennes egen erfaring tilsier at dersom kvinnelig befal oppfører seg anstendig etter 
norsk standard, respekterer muslimene og druserne henne for det hun er, nemlig FN-offiser. 
Alt gikk greit i forhold til muslimene, understreker Sleppen; det er norske menn som er prob-
lemet – både innad i avdelingen og tidvis overfor lokalbefolkningen. For en norsk, mannlig 
soldat å blunke til en muslimsk kvinne, eksempelvis i en CP, kan bli tatt særdeles ille opp. 
Sleppens tilnærming deles av direktør Ragnhild Sohlberg i Norsk Hydro, som bl.a. har bak-
grunn som professor ved Det militære akademiet i Beirut. Så lenge en kvinne opptrer profes-
jonelt og holder seg utenfor sfæren av seksualitet, har ikke vestlige kvinner som arbeider i den 
muslimske verden noen problemer, slår hun fast.252 

Kari H. Karamé, som i tillegg til å være etnolog og har undervist ved flere universiteter i Beirut, 
også er libanesisk gift, tar opp problematikken rundt kvinner i Norbatt i en artikkel i tidsskriftet 
International Peacekeeping. Også hun framholder at argumentene til FC knapt holder, at de 
ikke er belagt med fakta, og peker videre på at utspillet vanskelig kan sies å være i samsvar med 
FNs overordnede policy. Hva som sjokkerte mest, mener Karamé, er at det fra FO åpenbart 
ikke ble stilt spørsmålstegn ved policy-endringen fra UNIFILs ledelse; om den var i samsvar 
med FNs retningslinjer.253 
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LÆRING

Høsten �992 vender oberst Sigurd Friis tilbake til Norge etter tre års tjeneste som militær 
rådgiver ved den norske FN-delegasjonen i New York. Før det hadde han bl.a. vært bataljons-
sjef i Norbatt XVI. I et brev til FD og FO ved FSJ, og med gjenpart til UD, tar Friis (senere Sjef 
FDI 3/IR 3) opp problematikken rundt utdanning av personell til FN-tjeneste, og påpeker at 
Norges FN-kompetanse er spredt på det tusenvis av befal og mannskaper som har gjort tjen-
este i en FN-operasjon. «Vi har i dag intet system for samling av erfaring,» skriver Friis, og 
legger til: «Jeg er fullt på det rene med at INFINSP har et faglig ansvar. Dette er imidlertid 
ingen hovedoppgave og vil forståelig nok ikke bli prioritert». Obersten mener at den høye 
kvaliteten på Norges FN-bidrag mer skyldes entusiastiske offiserer som har satt seg som mål 
å representere Norge best mulig, enn en institusjonalisert satsing. Det duger ikke, mener 
Friis, som skriver: «Vi bør kort sagt ta vår FN-utdanning like alvorlig som all annen militær 
utdanning.»254  

FOKIV

Oberst Friis peker på noe helt vesentlig i sitt brev til FD/FO. Han opplevde vel som bataljons-
sjef det samme som mange andre, at forberedelsene til en ny kontingent var som om det var 
første gangen – mange år etter starten. Alle mulige erfaringer var etter hvert gjort – men de 
ble ikke samlet, bearbeidet og brukt til nytte for senere avdelinger. 

Det er mot denne bakgrunn FOKIV blir til: Forsvarets kompetansesenter for internasjonal 
virksomhet skulle blant annet være denne erfarings- og kunnskapsbrønnen som politikere, 
militære sjefer og påtroppende UNIFIL-soldater (befal og mannskaper) skulle øse av for å ha 
kunnskaper som grunnlag for vurderinger og beslutninger i tjenesten. Spørsmålet om et nas-
jonalt FN-treningssenter ble utredet i �993–94; først av et utvalg ledet av oberst Kjell Narve 
Ludvigsen, nyss hjemkommet fra UNIFIL, og som la fram sin innstilling våren �993. Dernest 
av et nytt utvalg, ledet av oberst Ole Sannes, som la fram sin innstilling ett år senere. Begge 
disse lå til grunn for FSJs innstilling om etableringen av FOKIV – som så ble lagt fram i St.
prp. nr. 50 (�994–�995), med det resultat at den nye institusjonen ble opprettet fra �99�. Etter 
en oppbyggings- og justeringsfase, med tilhold i Onsrud leir, var kompetansesenteret opera-
tivt på Sessvollmoen �. august �998. Da var Norge i praksis ute av Libanon, men allerede 
sterkt engasjert i andre internasjonale operasjoner – med bl.a. tilsvarende behov for innsam-
ling og formidling av erfaringer – for systematiserte «lessons learned». Johan Jørgen Holst 
var, først som forsvarsminister og senere som utenriksminister, en pådriver for en institusjon 
for intops, som han nok så på som kimen til et mer omfattende FN-institutt. (I �99�, dvs. to 
år etter hans død, var ett av de foreslåtte navn «Johan Jørgen Holsts treningssenter».Det gikk 
ikke som Holst hadde sett for seg; snarere tvert om. FOKIV ble etter hvert nedbemannet og 
omorganisert, og fra �. august 200� ble senteret overført fra FO (hvor det faglig sorterte under 
FO/Operasjonsstaben) til Forsvarets skolesenter (FSS) – og fra august 2002 flyttet til Oslo. 
Den 3�. juli 2005 ble FOKIV nedlagt, mens enkelte funksjoner ble overført til den nye Seksjon 
for internasjonal virksomhet i FSS. En del av oppgavene, herunder erfaringsinnhenting og  
-forvaltning, var da overtatt av FOHK. Et paradoks kan anes i den videre satsing på interna-
sjonal kompetansebygging i Sverige, der FOKIVs motpart, Swedish Armed Forces Inter-
national Centre (SWEDINT), i samme periode ble kraftig utviklet. 

WILHELMSEN: Oberst Jan-Erik 
Wilhelmsen, selv intopsveteran fra 
Midtøsten, Balkan og Afrika, var 
FOKIVs første sjef. 
Foto: FMS
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FOKIVs oppgaver ved etableringen var særlig å gjennomføre kurs, seminarer og konfer-
anser relatert til fredsbevaring og andre internasjonale operasjoner; gi støtte til undervisning 
og rettledning til militære skoler og institusjoner; undervise i juridiske og folkerettslige emner; 
forvalgte og samordne medisinsk og psykologisk kunnskap. FOKIV hadde ansvar for ved-
likehold og videreutvikling av Forsvarets felles kompetanse vedrørende FN-relaterte og andre 
internasjonale operasjoner, og hadde tett kontakt med så vel FNs avdeling for fredsbevarende 
operasjoner (DPKO) som NATO og OSSE. Senteret spilte også en viktig rolle overfor observa-
tører, både med utdanning og oppfølging ute. FOKIV var også instrumental da observatør-
gruppen Joint Military Commission (JMC) i Sudan ble etablert i 2002. JMC ble fra starten ledet 
av FOKIVs sjef siden etableringen i �998, oberst (brigader) Jan Erik Wilhelmsen.

Lærdom

Hæroffiserer som selv har tjenestegjort i UNIFIL, er samstemte i å framholde den verdi del-
takelsen har hatt – for den enkelte og for Forsvaret. Blant dem som framholder at verdien er 
større enn mange har villet se, er generalmajor Robert Mood, fra april 2005 Generalinspektør 

OPS: Erfaring med å drive et 
operasjonsrom (som KpB 4–11, 
1992) i en skarp operasjon var én 
lærdom av stor verdi fra Norbatt .
Foto: Arne Flaaten/FMS

OPERASJON: Tjenesten i Libanon var inen øvelse, det var 
en skarp operasjon – skarpere enn hva mange har fattet. 
Verden av erfaringene fra en slik reell operasjon – på en 
rekke felt – kan vanskelig undervurderes.
Foto: Arne Flaaten/FMS
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for Hæren, og dermed ansvarlig for å produsere størstedelen av de styrker Norge vil sette inn 
i intops. Selv har han tjeneste fra så vel UNIFIL i Midtøsten som KFOR på Balkan – og han 
ser en rød tråd i utviklingen av Norges landmilitære deltakelse i operasjoner ute; fra Libanon, 
via Balkan og til nye operasjoner og forsterkede krav, bl.a. innsatsen i Afghanistan. Mood ser 
utviklingen av en generell profesjonalisering, en perfeksjonering rundt soldathåndverket – en 
annen og mer profesjonell holdning til det å være soldat – som ett synlig resultat av deltakelsen 
i UNIFIL. Mer konkret peker han på erfaringene høstet med CP- og patruljetjeneste som en 
kompetanse direkte videreført i andre operasjoner. Av enda større betydning, mener Mood, 
er utviklingen av profesjonelt drevne operasjonsrom. Å drive en ops i en reell, skarp opera-
sjon er og blir noen helt annet enn under en øvelse, og i UNIFIL bygde Hæren opp virkelig 
kompetanse på å drive en ops, på tropps-, kompani- og bataljonsnivå, framholder general-
majoren. Han peker på at nettopp i UNIFIL ble alle mekanismer og prosedyrer satt på virkelig 
prøve i en kontinuerlig skarp operasjon, og justert til alt funksjonerte slik det skulle. 

Erfaringene høstet med å drive en ops ble tatt direkte videre i nye operasjoner, påpeker 
Robert Mood, som for øvrig er av den oppfatning at Forsvaret har vært svært dårlig på lessons 
learned; på å ta vare på og videreføre høstet erfaring. «Hovedgrunnen til det», mener GIH,  
«er signalene ledelsen i Hæren og Forsvaret gjennom mange år sendte, om at utetjeneste var 
mindreverdig.» Erfaringene også fra årene etter UNIFIL har imidlertid vist noe annet, mener 
Mood, som samtidig mener det er lærdommer å hente fra feil som ble gjort i Libanon: En av 
de store tabbene knyttet til Libanon-oppdraget, var at man sendte avdelinger uten utrustning 
og utstyr til beskyttelse og forsvar. Dermed ble man et gissel mellom partene – uten å kunne 
dominere dem. «Hovedlærdommen fra Libanon er at når vi skal ut i en operasjon igjen, må vi 
sikre at det er vi som bestemmer. Det skjedde i Kosovo, deretter i Afghanistan: Avdelingene 
vi nå sender ut er robuste og samtrente – og de har makt til å dominere.»255 

En annen lærdom som er trukket fra operasjonene både i Libanon og på Balkan, er betyd-
ningen av samtrente avdelinger. På slutten av engasjementet i KFOR i Kosovo, samt for ISAF 
i Afghanistan, ble også de landmilitære avdelingene samtrente over lang tid – basert på 
rekruttinger blant personell inne til førstegangstjeneste. Disse settes så sammen i avdeling og 
samtrent som sådan i et halvår før deployering.

OPPFØLGING

Virkeligheten som møtte FN-soldatene i Libanon var ofte tøffere enn de var forberedt på, noe 
de fleste innså allerede mens operasjonen pågikk – også i kontingenter uten spesiell høy be-
lastning eller særskilt dramatiske enkelthendelser. Hverdagen til en soldat på post i Sør-Liba-
non var preget av et høyt konfliktnivå og betydelig press, ikke minst for soldater på CPer og 
nattpatrulje. Den enkelte soldat, som ikke hadde tidligere erfaring fra Libanon, kunne van-
skelig være forberedt på hva som ventet. I �978 kunne heller ikke Forsvaret ha noen klar for-
mening om hva som ventet avdelingene. Selv med den felterfaring som etter hvert ble høstet, 
tok det mange år før det virkelig demret for Forsvarets militære og politiske ledelse, så vel som 
det sivile samfunn, hvilket stress mange av soldatene hadde levd under, og ikke minst: hvilke 
ettervirkninger tjenesten i Libanon kunne – og skulle – få. Skadevirkningene og behovet for 
medisinsk oppfølging var det sivile helsesystem i Norge heller ikke forberedt på å håndtere.

De fleste UNIFIL-veteraner har klart seg bra i forhold til å takle ettervirkningene fra opp-

OPPFØLGING: Terje H. Reppen ble 
hardt skadd, skutt gjennom hodet, 
kort tid etter ankomst i Norbatt II.  
I 1989 får han besøk av NK i 
bataljonen, senere generalløytnant, 
Tormod Sleppen på Bæreia. 
Foto: Eivind Ljøstad/FMS
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levelsene i Libanon. Noen har fått problemer – men knapt nok den hjelpen de trenger og 
fortjener, og kanskje har krav på. Dette forholdet har ikke minst FN-Veteranenes Landsfor-
bund (FNVLF) og andre frivillige grupper tatt opp, satt på den politiske agenda – og bidratt 
til å få gjort noe med. Enkelte soldater har selv bidratt til at et berettiget søkelys er rettet både 
mot den medisinske oppfølgingen og mot ivaretakelsen av veteranene generelt. En av dem er 
MP-korporal Knut A. Braa, som sågar har skrevet bok om sine psykiske problemer og behand-
lingen av disse etter opplevelser han hadde som FN-soldat i �982. Det er en meget personlig 
beretning, men med en tittel som tør være dekkende for mange i samme situasjon: Den lange 
veien hjem. Hjem fra sterkt press og brutale opplevelser, hjem til en helt annen hverdag, til 
omgivelser som ikke har forutsetninger for å fatte hva veteranen har vært med på – til et for-
svar som ikke har tatt tilstrekkelig ansvar og til et samfunn som knapt har vært interessert. 
For mange veteraner tar det tid før de psykiske problemene melder seg for alvor; for samfun-
net har det tatt lang tid å ta ansvar for soldatene som gjorde en innsats. Erstatninger har 
heller ikke vært noen selvfølge.

TRYGGHET: Vissheten om at saniteten aldri var langt 
unna, og at medevac med helikopter kunne påkalles, var 
en trygghet i usikkerheten i Libanon.  Norair og Normed-
coy øver i Naqoura rett etter ankomst, 29.april 1978. 
Foto: J.K. Isaac/UN
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Post-traumatiske virkninger

Den norske UNIFIL-historien er full av hendelser der personell har vært utsatt for sterk og til 
dels vedvarende frykt – og enda verre: skader etter stridshandlinger. Det er hevet over tvil at 
slike opplevelser setter spor i sinnet, selv om bare et lite mindretall har pådratt seg i medisinsk 
forstand alvorlige senskader – ettervirkninger. Et annet fenomen er omstillingsreaksjoner – 
som rammer langt de fleste. Kunnskapen både om senskader og omstillingsreaksjoner var 
lien i mye av UNIFIL-perioden, men ble vesentlig styrket nettopp som følge av erfaringene fra 
tjenesten i Libanon. Mye kunnskap er også hentet fra andre militære operasjoner så vel som 
fra sivile hendelser. En av de nordmenn som har opparbeidet seg bred faglig kompetanse på 
feltet, med en både militær og sivil bakgrunn, er dr. med. og professor Lars Weisæth – med 
UNIFIL-erfaring helt fra �978, og som har trukket på den i sitt senere medisinske forsknings-
arbeid. 

«Jeg merket dette [omstillingsreaksjonene] selv etter å ha tjenestegjort i Libanon i �978. 
Lengre tids opphold i farefulle omgivelser fremkaller beredskapsreaksjoner som det tar litt 
tid å «skru av» når en kommer hjem. Skjerpet årvåkenhet, lett søvn, irritabilitet, skvettenhet 
og rastløshet er reaksjoner hjernen mobiliserer for å forberede oss på fare, som avtar gradvis,» 
forteller Weisæth til Hærens blad Hærfra – og legger til at det kan være viktig for familien og 
de nærmeste til å å være oppmerksom på slike symptomer. Det tilsier at Forsvaret bør infor-
mere både soldater og pårørende. Sistnevnte trenger å vite mer om hva slags belastning deres 
nærmeste er blitt utsatt for, og hvordan det er vanlig å reagere på slike påkjenninger, fram-
holder professoren.25� 

Senskader melder seg til dels mange år etter at hendelsene fant sted. Ifølge Weisæth 
forekommer de som regel hos personer som har opplevd store belastninger over lang tid, som 
krigsseilere og konsentrasjonsleirfanger. «Når reaksjonene dukker opp mange år etter påkjen-
ningen, er det som regel snakk om mennesker som over en lang periode har vært i en situasjon 
de ikke kan påvirke, med en høy grad av risiko og mye usikkerhet rundt sin egen situasjon. 
For å holde ut en slik tilværelse, undertrykker en sine følelsesmessige reaksjoner, og gjemmer 
dem unna. Slike belastninger kan føre til senskader, sier Weisæth.258. Erfaringer fra Libanon 
tilsier at tre til fem prosent av soldatene i FN-operasjoner utvikler symptomer på senskader 
som et resultat av tjenesten. Fra perioden med deltakelse i NATO-operasjoner på �990-tallet, 
anslår obestløytnant Pål Herlofsen i FSAN, ligger tallet på mellom to og tre prosent – altså 
lavere enn for Libanon-personellet.259 

I en militær operasjon er det avgjørende at stress-symptomer oppdages tidlig og bear-
beides snarest – også i felten. Den beste behandling av traumatiske inntrykk er den som 
avdelingen gir – både straks og senere. «Avdelingen» betyr her sjefer på alle plan, og ikke 
minst den støtte den enkelte har blant kameratene i laget og troppen, og på forlegningen. «Det 
er en lederoppgave å kjenne sine menn, og den er veldig viktig. Befalet må ha fingeren på 
pulsen til soldatene sine, og være i stand til å gjenkjenne symptomene på stress og belast-
ning,» understreker oberstløytnant Herlofsen.2�0 Her har norske avdelinger selv gjort en 
uvurderlig innsats for å ta vare på den enkelte, både i UNIFIL og senere operasjoner.

Hva så når UNIFIL-tjenesten er over – når personell med traumatiske opplevelser dimit-
teres og reiser hjem? Media har med jevne mellomrom beskrivelser av menneskelige tragedier 
som tilbakeføres til tjenesten i Libanon. I �993 forelå rapporten fra UNIFIL-undersøkelsen 

n De vanligste symptomene på post-
traumatisk stress er innesluttethet, 

selvisolering, rastløshet og søvnløshet 
– uten at alle som opplever slike 

symtomer er syke.256 n
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om positive og negative følger av tjenesten i UNIFIL-kontingentene I–XXVI. Forsvarets sani-
tet (Kontor for psykiatri) og FDI 4/IR 4 (Sanitetsavdelingen) står bak utgivelsen av under-
søkelsen, som gir en bred analyse av psykososiale forhold med statistisk materiale der det bl.
a. framgår at 4� UNIFIL-veteraner fra denne perioden har begått selvmord. Dette er en be-
tydelig overhyppighet i forhold til det antall som statistisk sett ville tatt sitt eget liv i Norge (32 
personer).2��

Hva hadde det offisielle Norge – hva hadde Forsvaret – å tilby UNIFIL-veteraner med 
psykiske problemer i denne perioden? «Ikke mye,» fastslår kontorsjef, major/militærpsykiater 
Jon Reichelt og sjefpsykolog Håkon Kristiansen ved Kontor for psykiatri og stressmestring, 
som er fagansvarlig på feltet innen FSAN.2�2  Kontor for psykiatri i FSAN ble opprettet i �978, 
med Arne Sund som leder fram til �984, da Lars Weisæth overtok. «Her var det betydelig fa-
glig kompetanse, men tjenesten ble i liten grad satt inn som støtte til UNIFIL, og slett ikke til 
hjemkommet personell,» fastslår Kristiansen. «Det ble med noe undervisning før avdelingene 
reiste fra Norge, samt oppfølging av enkeltpersoner.»2�3 FSAN hadde også en policy for medis-
insk oppfølging som ikke møtte UNIFIL-veteranenes behov, mener de to. Synspunktet hos 
Forsvarets ledelse var at dimitterte soldater var sivile, og skulle tas hånd om av det sivile 
helsevesen. Forsvaret har hatt relevant kompetanse, men ingen egne helsetilbud for veteraner. 
Reichelt og Kristiansen er heller ikke i tvil om at den alminnelige holdningen i Forsvaret, der 
UNIFIL var nedprioritert i forhold til det nasjonale forsvar, også ble reflektert i FSANs disposi-
sjoner.2�4 

UNIFIL-undersøkelsen ble en vekker når det gjelder behovet for psykososial støtte til del-
takere i internasjonale operasjoner, og som et resultat etablerte FSAN i �99� sitt Stress-
mestringsteam for internasjonale operasjoner. Det fikk sin ilddåp nettopp i UNIFIL og Liba-
non: Den �8. april �99� ble mer enn hundre sivile drept i angrepet på en FN-posisjon i Qana. 
Flere norske soldater var blant de første til stede, og deltok i redningsaksjonen i den mest 
grusomme enkeltepisode i UNIFILs historie. Det var FN-hovedkvarteret i New York som 
henstilte til Norge om bistand fra teamet, for å styrke UNIFILs egen medisinske kompetanse 
og kapasitet. Pr. medio 2005 var Forsvarets seks regionale mentalhygienelag omorganisert til 
stressmestringsteam med ansvar og kompetanse for alle faser av internasjonal tjeneste,  
dvs. ved oppsetting, under tjeneste i operasjonsområdet, og ved hjemkomst. I 2004 ble et stort 
skritt tatt, da Stortinget vedtok å etablere Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk i FSAN. 
Denne, som var på plass i Oslo i februar 2005, fikk i tillegg til lege- og psykologfunksjoner 
pålegg om ved behov å følge opp FN-/NATO-veteraner med sakkyndig medisinsk vurdering 
så vel som behandling. Reichelt og Kristiansen er samstemte i at seleksjon av personell til 
utenlandstjeneste gjennom mange år var alt for dårlig – noe som førte til at også mange som 
var disponert for psykisk stress, overforbruk av alkohol, osv. fikk reise. Disse vil uansett ofte 
ha problemer med å vende tilbake til et normalt liv. Dramatiske hendelser vil etterlate «arr» 
hos alle, men for de fleste går det over – mye avhengig av hva de selv og omgivelsene gjør med 
minnene. Reichelt og Kristiansen er også klare på at prosessene knyttet til både seleksjon og 
dimittering er blitt mye bedre enn de var. «Debrief» ved hjemkomst er innført som rutine, 
mot tidligere da en medisinsk rutinesjekk og høflig avtakking var normen.2�5 

Oppmerksomheten rundt problematikken knyttet til ettervirkninger etter utenlands-
tjeneste er blitt langt større og mer positiv etter UNIFIL-engasjementet. I stor grad er dette 

u   Mer om UNIFIL-undersøkelsen, side 
xxx
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takket være at veteraner selv har brakt temaet fram i lyset – på individuell basis, og gjennom 
FN-Veteranenes Landsforbund (FNVLF). Også Ombudsmannsnemda for Forsvaret har vært 
en pådriver for å få økt oppmerksomhet på og tiltak knyttet til senskader etter internasjonale 
operasjoner. Bl.a. har den vært kritisk til informasjonstiltakene overfor dem som har fått 
psykiske senskader, hvilket også er tatt opp av Stortingets forsvarskomité.

Støttearbeid

Kameratstøttegrupper er et begrep blant veteraner og har vært en hovedsak for FNVLF fra 
midten av �990-tallet. Ideen ligger i navnet: soldater som har fått problemer etter tjeneste i 
internasjonale operasjoner har et tilbud om hjelp og støtte fra sine egne. Det var daværende 
president i forbundet, Martin Vadset, og generalsekretæren, Erling Hoëm, som i første rekke 
sto bak initiativet. Det første seminaret for utdanning av gruppekontakter ble gjennomført i 
�99� – da med støtte fra det relativt nyetablerte stressmestringsteamet. I regi av lokalforenin-
gene, med støtte fra forbundet, ble det etter hvert etablert kameratstøttegrupper i store deler 
av landet; medio 2005 i alt 3�, med planer om flere. Personellet i disse gruppene er idealister 
og har erfaring. Men de gjennomgår også en utdanning til dette arbeidet gjennom et sem-
inaropplegg.

Opphold ved det tidligere krigsinvalidehjemmet Bæreia har også i mange år vært et tilbud 
fra FNVLF. Dette ble solgt til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) i 2005, med 
avtale mellom LHL, FNVLF og foreningen Bæreias venner, om at veteraner fortsatt har til-
gang til rekreasjonssenteret. I 2002 ble Pårørandegruppa for NATO- og FN-Veteranane etablert 
av de tre initiativtakerne Elisabeth Jordet, Liv M. Stenbakk Krognes og Herdis Smines, i sam-
arbeid med FNVLF – som en uavhengig gruppe. Pårørandegruppa arbeider for å påvirke 
ansvarlige instanser til å skaffe dokumentasjon, behandling og erstatning til veteraner med 
psykiske lidelser etter internasjonal tjeneste, og å støtte pårørende i en vanskelig situasjon.

Erstatning

Medisinsk behandling av traumatiske lidelser er én side av oppfølgingen etter hjemkomst – 
en annen er de økonomiske konsekvenser av ettervirkningene, f.eks. tapt arbeidsfortjeneste. 
Forsvaret hadde ikke noe godt rykte på seg hva gjaldt forsikringer, minnes generalmajor Nils 
G. Fosland. Selv så sent som i �988, etter den alvorlige mineulykken i Blat i �988, hersket det 
stor usikkerhet om forsikring, og den daværende bataljonssjefen foreslo at alle i Norbatt skulle 
bidra økonomisk til de skadde. Dermed fikk de en pengegave fra sine kamerater raskere enn 
de fikk noe fra Forsvaret. Og ikke minst, framholder Fosland: Det ble vist både avdelings-
følelse og ansvarsfølelse. Forsvaret ventet lenge med å betale ut erstatninger, og flere måtte 
hver for seg sikre seg selv. Godt da at FN-soldatene stilte opp for hverandre – og for dem som 
ble skadd. Det var mer enn én spontan innsamlingsaksjon, og den såkalte «kameratforsikrin-
gen» var av uvurderlig betydning for soldater og deres familier i en vanskelig tid.2�� 

Veien til økonomisk erstatning har vist seg lang og kronglete for mange av dem som har 
prøvd seg. Flere enkeltsaker – og press fra veteraner og politikere – har bidratt positivt.  
Pr. 2005 var mulighetene for erstatning om lag som følger:

– Erstatning etter yrkesskadeloven: Forutsetter legeerklæring og avgjøres ved det lokale 
trygdekontor.

Veteranforbund – veterannett   
I mange av de saker som angår 

veteraner fra internasjonale fredsoper-
asjoner – og ikke minst deres 

problemer som følge av tjenesten – har 
FN-Veteranenes Landsforbund vært en 

støttespiller og pådriver.

FNVLF er en ideell og upolitisk 
organisasjon for personell som har 

vært ute, enten det har vært i FN- eller 
NATO-tjeneste. En betydelig del av 

medlemmene er naturlig nok UNIFIL-
veteraner. Forbundet har også 

lokalforeninger spredt over hele landet, 
i alt 44 pr. høsten 2005.

Formålet til FNVLF er å arbeide for at 
veteraner fra internasjonale fredsoper-

asjoner blir ivaretatt. Det gjør 
forbundet både gjennom politisk press 

og egne aktiviteter. Til de siste hører 
ikke minst kameratstøtten. 

FNVLF driver også et betydelig 
informasjonsarbeid, bl.a. gjennom sitt 

magasin Sjekkposten og web-sted: 
www.fnvlf.no. En annen kilde til 

intops-informasjon er det uavhengige 
tiltaket Norsk Veterannettverk:  

www.norvetnet.no

u Erfaringene til én skadet veteran; 
Ole Sperre, side xxx
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 – Erstatning for psykiske belastningsskader: Fastsatt av FD med virkning fra �. januar 
2005 og forvaltet av Statens pensjonskasse; forutsetter at man har fått det som trygdekontoret 
yter, og dessuten er kjent minst �5 prosent ufør. Totalbeløpet ved �00 prosent invaliditet er 
beskjedne 350.000 kroner.

Mener man seg berettiget til erstatning ut over disse ordningene, må det skje rettens vei. 
Dersom man ikke har fysiske skader som åpenbart kvalifiserer til erstatning, synes kravene 
til dokumentasjon svært strenge. Få saker er reist og flere er avgjort ved forlik med FD, som er 
motpart. FNVLF har arbeidet mye med denne problematikken, med hva dets leder for kam-
eratstøttearbeidet, Knut Østbøll, kaller «rådgiving og megling». Et ytterligere økonomisk 
problem, i tillegg til mangel på erstatning, er utgifter i forbindelse med saksforberedelser.  
I samarbeid med FNVLF yter Krigshospitalkassen støtte til akuttproblemer som advokatbi-
stand, helsetjeneste og gjeldssanering (kortsiktig gjeld).2�7 

Minnefondet

UNIFILs minnefond ble stiftet av en gruppe veteraner, etter initiativ av Bjarne J. Kastnes, 
tidligere bl.a. sanitetsbefal i Norbatt I – i forbindelse med 25-årsjubileet for etableringen av 
UNIFIL, i 2003. I 2005 endret det navn til Den høyeste prisen – The Norwegian Soldiers’ Me-
morial Foundation; fra FN-dagen 2005 – 24. oktober – ble ansvaret overtatt av Oslo FN og 
NATO Soldaters Forening. Stiftelsens formål er først og fremst å støtte og medvirke til pro-
sjekter som fremmer utviklingen av det sivile samfunn i Sør-Libanon – og etter hvert andre 
områder der norske styrker har tjenestegjort. Virksomheten bidrar derfor ikke direkte til opp-
følging av veteraner, derimot soldatenes kontakt med den sivile befolkning i operasjons-
området. Og bidrar dermed til å videreføre – og komplettere – Norges mangeårige og mang-
slungne innsats i UNIFIL og Sør-Libanon.

Anerkjennelse

Støtte til soldatene i internasjonale operasjoner – mens de er ute og etter at de er kommet hjem 
– er ikke bare et spørsmål om medisinsk oppfølging og økonomisk erstatning. Det er også i 
høyeste grad et spørsmål om anerkjennelse for et oppdrag utført, en jobb gjort. Den anerkjen-
nelsen har ikke alltid blitt opplevd som like stor, aller minst for UNIFIL-veteraner innad i 
Forsvarets eget system – og en slik mangel på anerkjennelse kan i seg selv være en bidragende 
faktor til ettervirkninger.

Anerkjennelse har mye å si, påpeker forsker Arnfinn Tønnesen ved Nasjonalt kunnskaps-
senter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og viser bl.a. til erfaringene fra Irak, der Norge 
i 2003–04 for ett år stilte et ingeniørkompani til den multinasjonale styrken. «Mange av sol-
datene som kom hjem fra Irak, opplevde mediedekningen av innsatsen deres som krenkende. 
De fleste soldater vil si at det er mer meningsfylt å risikere liv og helse i et oppdrag hvis de vet 
at jobben de gjør er allment anerkjent,» sier Tønnesen, som samtidig påpekter – med klar 
adresse til Forsvaret og myndighetene: Den viktigste anerkjennelsen kommer fra arbeidsgiv-
eren.2�8 En av Irak-veteranene ga uttrykk for det samme i et intervju med Hærens blad Hær-
fra, etter endt tjeneste i Sør-Irak: «Når de [folkevalgte] bestemmer seg for å sende norske 
soldater ut, må de støtte opp samme hva som skjer.»2�9 Den oppslutningen opplevde mange 
soldater i Irak var lunken, på høyeste politiske hold; det samme hadde UNIFIL-veteranene 

Personlig oppfølging Mange 
soldater følger opp gamle kolleger og 
kamerater. En av dem som aldri har 
lagt UNIFIL helt bak seg, er general-
løytnant Martin Vadset. Også som 
UNTSO-sjef, et lite tiår etter tida som 
DFC, følger han FN-styrken.

Flere ganger besøker han sitt gamle 
tjenestested Naqoura – og særlig 
følger han sine landsmenn nord for 
grensa. Når en Norbatt-soldat blir nær 
drept av splinter fra en IDF-granat i 
1987 – og evakueres til Rambam-
sykehuset i Haifa – drar Vadset drar dit 
for å besøke soldaten. Episoden ender 
godt, men generalen er likevel rørt når 
han tjuefem år senere forteller om 
avskjeden med den unge gutten i 
sykesenga. Soldaten undrer på om ikke 
Vadset vil ha med seg en av splintene 
som er operert ut av kroppen hans  
– som et minne. «Men vil du ikke  
ha den selv?» undrer offiseren. 
«General,» svarer soldaten;  
«jeg har flere.»270 

n Kontakt med en kameratstøtte-
gruppe kan lettest oppnås på det 
landsdekkende telefonnr. 800 48 500 – 
som fanges opp av nærmeste 
støttegruppe. n
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grunn til. Under gjentatte debatter i Stortinget, hvor innatsen i Sør-Libanon mest ble redusert 
til en økonomisk sak, ble innsatsen direkte eller indirekte karakterisert som bortkastet – satt 
i samme politiske budsjettkategori som distriktsutvikling og pressestøtte.

Med den politiske oppgraderingen av internasjonale operasjoner til en hovedoppgave for 
Forsvaret fra midten av �990-tallet, har Forsvarets ledelse også tatt mer tak i veteranprob-
lematikken. Det har også i særdeleshet ledelsen for Hæren – som stiller langt de fleste sol-
dater til intops – gjort. Høsten 2005 tok Generalinspektøren for Hæren (GIH), generalmajor 
Robert Mood, og Hærens ledergruppe, initiativ til en sentralt og høyt plassert funksjon for å 
ta ansvar for veteranspørsmål – som ett av flere tiltak for å ta tak i veteranspørsmålet. Ett år 
tidligere, i et tema kalt «Vern om veteranene» i Hærens blad Hærfra, slo daværende GIH, 
generalmajor Lars J. Sølvberg, an tonen for et mer aktivt forhold til veteranene:

«Vi har en god tradisjon med å hedre våre krigsveteraner. De fikk senest sin høyst fortjente 
heder under �0-årsmarkeringen av landgangen i Normandie. Vi må heller ikke glemme å 
hedre våre andre veteraner – fra andre operasjoner. Og vi må vite å verdsette den store innsats 
andre har lagt ned i Hæren, til forsvar av landet; så vel hjemme som ute. […] Vi skal også gjøre 
vårt for å ta vare på våre. Det er en del av hærkulturen og soldatyrket å ta vare på hverandre. 
Det er begrenset hva Hæren selv kan gjøre for å følge opp sine veteraner, enten de er fra Nor-
mandie eller Naqoura, Pasvik eller Pristina. Men vi skal gjøre vårt for at de faktisk får den 
anerkjennelse de fortjener og den støtte de trenger.»27� 
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UNIFIL og FN

FORCE COMMANDER

NR FUNKSJONSTID GRAD NAVN LAND 
� �978–8� Generalmajor Emmanuel A. Erskine Ghana
2 �98�–8� Generalløytn William Callaghan Irland
3 �98�–88 Generalmaj Gustav Hägglund� Finland 
4 �988–93 Generalløytn Lars-Eric Wahlgren Sverige
5 �993–95 Generalmaj Trond Furuhovde Norge
� �995–97 Generalmaj Stanislaw F. Wozniak Polen 
7 �997–99 Generalmaj Jioji K. Konrote Fiji
8 �999–0� Generalmaj Seth K. Obeng2 Ghana
9 200�–04 Generalmaj Lalit M. Tewari India 
�0 2004– Generalmaj Alain Pellegrini Frankrike 
1  Brigader Jean Pons, Frankrike, fungerte som FC i tre uker, fram til Hägglund overtok, 1. juni. 
2  Brigader James Sreenan, Irland, fungerte som FC i september–desember, til Obeng tok over, 1. desember.

DEPUTY FORCE COMMANDER

NR FUNKSJONSTID GRAD NAVN LAND 
� �978–79 Brigader Jean Cuq Frankrike
2 �979 Oberst I Martin Vadset Norge
3 �979–80 Oberst I Ole Nilsen Norge
4 �980–8� Oberst I Bjørn Cato Ødegaard Norge
5.  �98�–82 Brigader M.G. Woerlee Nederland
�. �982–83 Brigader N. Chazarain Frankrike
7. �983–84 Oberst I Gabriel Lund Norge
8. �984–8� Brigader Jean Pons Frankrike
9. �98�–87 Brigader Michel zeisser Frankrike
�0. �987–89 Brigader N.B. Basnyat Nepal
��. �989–90 Brigader J. Odei Ghana
�2. �990–9� Brigader Jioji K. Konrote Fiji
�3. �99�–92 Oberst I Ole Johan Silseth Norge
�4. �992–93 Brigader S.B. Khatri Nepal
�5. �993–94 Brigader I.G.M.K. Kpeto Ghana
��. �994–95 Brigader J.M. Waqanasau Fiji
�7. �995–9� Brigader P. Redmond Irland
�8. �99�–97 Brigader A. Uehuilainen Finland
�9. �997–98 Brigader T.E. Nguah Ghana
20. �998–99 Brigader K.B. Fudong Nepal
2�. �999–00 Brigader J. Sreenan Irland
22. 2000–0� Brigader G. Athmanathan India
23. 200�–03 Brigader V. Polischuk Ukraina
24. 2003–05 Brigader D. Kattah Ghana
25. 2005– Brigader R. Winful Ghana
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UNIFILS AVDELINGER, 1978–2005

INNSETTING AVVIKLING  AVDELING LAND 
�978 �978 Cansigs Kanada 
�978 �978 Swedecoy Sverige 
�978 �979 Iranbatt Iran 
�978 �979 Frenchbatt Frankrike 
�978 �998 Norbatt Norge 
�978 �979 Norair Norge 
�978 �980 Normedcoy Norge 
�978 �99� Normaintcoy Norge 
�978  Frenchlog Frankrike
�978 �984 Senbatt Senegal 
�978 200� Irishbatt Irland 
�978 �980 Nepbatt I Nepal 
�978 �979 Frenchlog Frankrike 
�978 2002 Fijibatt Fiji 
�978 �983 Nibatt Nigeriga 
�979 �983 Dutchbatt Nederland 
�979  Italair Italia
�979  Ghanbatt Ghana
�980 �992 Swedmedcoy Sverige  
�98� �982 Nepbatt II Nepal 
�982 �982 Frenchbatt II Frankrike  
�982 200� Finbatt Finland 
�982 �985 Dutchcoy Nederland  
�985 200� Nepbatt III Nepal 
�98� �994 Swedlog Sverige 
�987  FMR Flere
�992  Polmedcoy Polen
�994  Pollog Polen
�994 200� Polengcoy Polen  
�995 �99� Estcoy Estland 
�99�  Polmaintcoy Polen
�998  Indbatt India
2000  Ukrainengcoy Ukraina

1 Status fra FN, pr.30.06.2005.
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UNIFILS AVDELINGER, 20051

LAND STYRKE  AVDELING
Ghana �52 infanteribataljon
India �48 infanteribataljon
Polen 233 logistikkbataljon
Frankrike 20� composite bataljon
Ukraina �9� ingeniørkompani
Italia 52 helikopterving
Irland 5 enkeltpersoner
Samlet styrke �992

1 Status fra FN, pr.  30.06.2005
Flere nasjoner stiller personell til FMR og MP Coy.
OGL har i tillegg 51 offiserer i Sør-Libanon.

UNIFIL; FALNE, 1978–20051
Ildgiving, eksplosjoner 79
Ulykker  �05
Andre årsaker  �2
Til sammen  24�

� Status fra FN, pr. 30.0�.2005
 

FNS GENERALSEKRETÆRER, 1945–2005

FUNKSJONSTID NAVN LAND
�94�–52  Trygve Halvdan Lie Norge 
�953–�� Dag Hammarskjöld Sverige  
�9��–7� U Thant Burma 
�972–8� Kurt Waldheim Østerrike 
�982–9� Javier Perez de Cuellar Peru 
�992–9� Boutros Boutros Ghali Egypt 
�99�– Kofi Annan Ghana 
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NORGE I UNIFIL

KRONOLOGI, ETABLERING OG INNSETTING; 1978
Lørdag �8.03  Møte mellom FD og FO vedrørende mulig oppsetting av FN-

bataljonen
Søndag �9.03  FNs sikkerhetsråd vedtar resolusjon 435 om etablering av 

UNIFIL
Mandag 20.03 FO nedsetter arbeidsgruppe for å samordne oppsetting
Tirsdag 2�.03 Norge mottar henvendelse fra FN om deltakelse i UNIFIL
Onsdag 22.03 Regjeringen fatter beslutning om norsk deltakelse
Lørdag 25.03 Første framparti, Norbatt, reiser fra Norge – til Beirut
Søndag 2�.03 Første framparti, Norbatt, lander i Beirut
Mandag 27.03 Annet framparti, Norbatt, reiser fra Norge – til Beirut
  Swedcoy etablerer seg i Ebel es Saqi
Tirsdag 28.03 Bn-sjefen mottar oppdrag ved UNIFIL HQ, Naqoura
Tirsdag 28.03 Frammøte for FN-bataljonens hovedstyrke på Sør-Gardermoen
Lørdag 0�.04 Norair overføres fra Norge – til Tel Aviv  
 0�.04–04.04 Hovedstyrken, Norbatt, settes inn i Libanon
 02.04–03.04 Norbatt overtar posisjoner etter Swedcoy
Mandag 03.04 FMIN foreslår overfor Regjeringen styrkeutvidelse
Tirsdag 04.04 Siste del av Norbatt lander i Beirut
Onsdag 05.04 Norbatt, på noen få unntak nær, komplett innsatt i AO
Fredag 07.04 Regjeringen beslutter en styrkeutvidelse 
Tirsdag ��.04  Frammøte for Normaintcoy på Sør-Gardermoen
  ��.04 Norair på plass Libanon (Naqoura)
 ��.04 Norbatt overtar posisjoner etter IDF
Onsdag �2.04 Framparti, Normedcoy, reiser fra Norge – til Beirut
 �2.04 Frammøte for Normedcoy på Sør-Gardermoen� 
 22.04 Hovedstyrke, Normedcoy, reiser fra Norge til Tel Aviv
Mandag 24.04 Hovedstyrke, Normaintcoy, reiser fra Norge til Tel Aviv
Tirsdag 25.04 Hovedstyrke, Normedcoy, forflyttes til Libanon (Naqoura)
Onsdag 2�.04 Hovedstyrke, Normaintcoy, forflyttes til Libanon (Naqoura)
Mandag 0�.05 Normaintcoy etablerer seg i Tibnine

1 Frammøte fra 12. april og de nærmeste dager
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KONTINGENTSJEFER

KONTINGENT FUNKSJONSTID GRAD NAVN  
I �978 Oberst II Aabrek, Vigar� 
I �978 Oberst II Faret, Helge
II–III  �978–79 Oberst I Vadset, Martin 
IV–V �979–80 Oberst I Nilsen, Ole
VI–VII �980–8� Oberst I Ødegaard, Bjørn Cato 
VIII–IX �98�–82 Oberst II Englund, Ole Christian 
X–XI �982–83 Oberst II Hoëm, Erling 
XII–XIII �983–84 Oberst I Lund, Gabriel
XIV–XV �984–85 Oberst II Singstad, Eystein 
XVI–XVII �985–8� Oberst II Backer, zacharias 
XVIII–XX �98�–88 Oberst II Strømmen, Wegger 
XXI–XXII �988–89 Oberst I Furuhovde, Trond 
XXIII–XXIV �989–90 Oberst I Lunder, Johannes
XXV–XXVI �990–9� Oberst II Thun, Bjørn Arild 
XXVII–XXVIII �99�–92  Oberst I Silseth, Ole Johan 
XXIX–XXX �992–93 Oberst II Ludvigsen, Kjell Narve 
XXX �993 Oberst II  Haukland, Hagrup
XXXI–XXXII �993–94 Oberst II Bratland, Ragnar 
XXXIII–XXXIV �994–95 Oberst II Løset, Tor 
XXXV–XXXVI �995–9� Oberst II Nilsen, Knut Kristoffer 
XXXVII �99� Oberst II  Kristensen, Jan 
XXXVIII–XXXIX �99�–97 Oberst II Olsen, Odd Helge 
XL �997–98 Oberst II Olsen, Olav Henrik
XLI �998 Oberst II Wentzel, Bjørn 

1 Oberst Aabrek er norsk kontingentsjef til oberst Faret ankommer, 14.04.78
2 Oberst Haukland er norsk kontigentsjef i tiden 01.04–04.06.93
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BATALJONSSJEFER, NORBATT

KONTINGENT FUNKSJONSTID GRAD NAVN  
I �978 Oberst II Aabrek, Vigar 
II �978–79 Oberst II Hunstad, Kjell 
III �979 Oberst II Backer, zacharias 
IV–V �979–80 Oberst II Rønning, Ole 
VI–VII �980–8� Oberst II Heggestad, Rolf 
VIII �98�–82 Oberst II Nermoen, Magnar 
IX �982 Oberst II Stein, Rolf Torleif 
X �982–83 Oberst II Gundvaldsen, Birger 
XI–XII �983–84 Oberst II Ness, Martin Hjelmervik 
XIII �984 Oberst II Vangen, Reidar 
XIV–XV �984–85 Oberst II Skaar, Helge 
XVI �985–8� Oberst II Friis, Sigurd 
XVII–XVIII �98�–87 Oberst II Løset, Tor 
XIX–XX �987–88 Oberst II Fosland, Nils Georg
XXI–XXII �988–89 Oberst II Karlsen, Jan Erik 
XXIII–XXIV �989–90 Oberst II Olsen, Odd Helge 
XXV–XXVI �990–9� Oberst II Nordbø, Toralf 
XXVII–XXVIII �99�–92 Oberst II Jenssen, Gunnar H. 
XXIX–XXX �992–93 Oberst II Haukland, Hagrup 
XXXI–XXXII �993–94 Oberst II Bratland, Ragnar 
XXXIII–XXXIV �994–95 Oberst II Skarland, Eirik 
XXXV–XXXVI �995–9� Oberst II Løkjell, Leif 
XXXVII–XXXVIII �99�–97 Oberst II Kristensen, Jan 
XXXIX–XL �997–98 Oberst II Olsen, Olav Henrik
XLI �998 Oberst II Grøttheim, Roy 
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AVDELINGSSJEFER, NORAIR

KONTINGENT FUNKSJONSTID GRAD NAVN  
I �978 Major Haug, Hans 
II �978–79 Major Danielsen, Svein 
III �979 Major Haug, Hans 
IV �979 Major Østnes, Kjell 

KOMPANISJEFER, NORMEDCOY

KONTINGENT FUNKSJONSTID GRAD NAVN  
I �978 Oblt Pedersen, Svein Erik
II �978–79 Oblt Johannessen, Tor 
III �979 Oblt Steindal, Atle 
IV �979–80 Oblt Kallar, Nils 
V �980 Oblt Borge, Kjell 

KOMPANISJEFER, NORMAINTCOY

KONTINGENT FUNKSJONSTID GRAD NAVN  
I �978 Oblt Didriksen, Halvard 
II �978–79 Oblt Holmen, Jan Th 
III �979 Oblt Haukaas, Hans Henrik
IV �979–80 Oblt Skattebo, Øystein
V �980 Oblt Svendsen, Per Lunde
VI �980–8� Oblt Steinbakken, Sverre
VII–VIII �98�–82 Oblt Sundland, Odd 
IX �982 Oblt Vedal, Johan T. 
X–XI �982–83 Oblt Bergflødt, Paul Christian
XII–XIII �983 Oblt Bakken, Svein Arild
XIV–XV �984–85 Oblt Ruud, Bjørn 
XVI–XVII �985 Oblt Lutdal, Håkon 
XVIII–XIX �98�–87 Oblt Åsegg, Martin 
XX–XXI �987–88 Oblt Vedal, Johan T.
XXII–XXIII �988–89 Oblt Rønning, Arne 
XXIV–XXV �989–90 Oblt Sveen, Harald E.
XXVI–XXVII �990–9� Oblt Waale, Kåre Ø.
XXVIII–XXIX �99�–92 Oblt Solheim, Atle
XXX–XXXI �992–93 Oblt Vindorum, Egil 
XXXII–XXXIII �993–94 Oblt Tindholt, Ståle
XXXIV–XXXV �994–95 Oblt Eriksen, Jan Eivind
XXXVI– �995–9� Oblt Skotnes, Odd 
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NORSKE KOMPANISJEFER, MP COY

FUNKSJONSTID GRAD NAVN  

�978–79 Maj Solem, Odd
�979 Maj Markussen, Karl J.
�979–80 Oblt Ødegård, Hans
�980 Maj Stuedal, Eilert
�980–8� Maj Storebakken, Tore
�98� Maj Omholt, Arne
�98�–82 Maj  Norman, Arne
�982–83 Maj Hermansen, Bjørn
�983–84 Maj Storsveen, Arne
�984 Oblt Ødegård, Hans
�984–85 Oblt Aune, Per Chr.
�985–8� Oblt Sunde, Odd-Kjell
�98�–87 Oblt Nielsen, Torgeir
�987–88 Oblt Aasheim, Olav
�988–89 Oblt Johansen, Henry J.
�989–90 Oblt Svinnset, Alf B.
�990–9� Oblt Lyng, Peder A.
�99�–92 Oblt Bjørnsen, Stig
�992–93 Oblt Aasheim, O.
�993–94 Oblt Skog, Kurt
�994–95 Oblt Svinnset, A.B.
�99�–97 Oblt Fauske, Pål
�997–98 Oblt Molberg, Jan

NORSKE KOMPANISJEFER, FMR

FUNKSJONSTID GRAD NAVN  

�995–9� Oblt Horvei, Finn 

Solem, Espen Menig �972 Norbatt �995 �99�
Sortdal, Knut E. Kaptein �952 Norbatt �979 �985
Steinnes, Njål Menig �957 Norbatt �979 �985
Stranden, Bernt J. Fenrik �954 Norbatt �979 200�
Sæterhagen, Helge Løytnant �955 Normedcoy �980 �985
Thuseth, Karl E. Menig �953 Norbatt �979 200�
Tveter, Bjarne Kaptein �93� Norair �978 �985
Veraas, Tor Kjell Major �94� UNIFIL HQ �993 �993
Vikestad, Dag R. Viserkorp. �953 Norbatt �979 �985
Warberg, Jarle H. Menig �957 Norbatt �979 �985�
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NORDMENN OMKOMMET I UNIFIL, 1978–1998 

NAVN GRAD  HJEMSTED AVDELING ÅR ÅRSAK 
Trevland, Helge Menig  Kodal Norbatt  20.0�.78  Skyteulykke
Berg, Jostein Løytnant  Levanger Normedcoy 03.02.79  Helikopterulykke
Eriksen, Peer F. Fenrik  Moss Norair  03.02.79  Helikopterulykke
Kjeldaas, Egil Major  Levanger Normedcoy 03.02.79  Helikopterulykke
Ruud, Kjell E. Løytnant  Ski Norair  03.02.79  Helikopterulykke
Warberg, Jarle H. Menig  Evenskjær Norbatt �8.04.79  Granatnedslag
Holven, Harald Menig  Granvin Normaintcoy 25.02.8�  Brannskader
Ekrheim, Erling R. Menig  Stavanger Norbatt 0�.0�.82  Granatnedslag
Blålid, Agnar J. Menig  Deknepollen Norbatt 04.09.82  Trafikkulykke
Nordbø, Kjell Løytnant  Ombo Normaintcoy 07.04.8�  Naturlig årsak
Toften, Odd G. Menig  Leknes Norbatt �4.04.8�  Naturlig årsak
Fagerness, Svein Menig  Lakselv Normaintcoy �8.09.8�  Naturlig årsak
Bøe, Leif T. Korporal  Litlabø Norbatt ��.02.87  Trafikkulykke
Løvik, Frank Menig  Rensvik Norbatt 23.09.88  Skyteulykke
Bruheim, Tor M. Major  Kristiansand UNIFIL HQ �2.0�.89  Skyteulykke
Grotle, Arild Menig  Mjølkeråen FMR �3.02.89 PPK-velt
Opland, Rune Menig  Halsøy Norbatt 30.��.89 Geværild
Bærheim, Gunnar Kaptein  Sandefjord Norbatt 24.0�.90  Trafikkulykke
Eidseter, Kjell F. Menig  Namsos Norbatt �0.04.9�  Trafikkulykke
Hagen, Gorm B. Menig  Tårnåsen Norbatt 27.�2.93  Stridsvogngranat
Ferdinandsen, Ellen S. Fenrik  Drøbak Norbatt 30.04.95  Trafikkulykke
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Midtøsten

LIBANON; PRESIDENTER SIDEN 1970

FUNKSJONSTID  NAVN 
�970–7� Suleiman Franjieh 
�97�–82 Elias Sarkis 
�982–88 Amin Gemayel 
�988–89 Salim al-Hoss 
�989–89 René Moawad 
�989–98 Elias Hrawi 
�998– Émile Lahoud 

LIBANON; STATSMINISTRE SIDEN 1970

FUNKSJONSTID NAVN 
�9�9–70 Rashid Karami 
�979–73 Saeb Salam 
�973 Amin al-Hafez 
�973–74 Takieddin as-Solh 
�974–75 Rashid as-Solh 
�975 Nureddin Rifai 
�975–7� Rashid Karami 
�97�–80 Salim al-Hoss 
�980 Takieddin as-Solh 
�980–84 Sahfiz al-Wazzan 
�984–87 Rashid Karami 
�987–90 Salim al-Hoss 
�988–90 Michel Aoun 
�990–92 Omar Karami 
�992 Rashid as-Solh 
�992–98 Rafiq al-Hariri 
�998–00 Salim al-Hoss 
2000–04 Rafiq al-Hariri
2004–05 Omar Karami
2005– Fuad Siniora

ISRAEL; STATSMINISTRE SIDEN 1970

FUNKSJONSTID NAVN 

�9�9–74 Golda Meir 
�974–77 Yitzhak Rabin 
�977–83 Menachem Begin 
�983–84 Yitzhak Shamir 
�984–8� Shimon Peres 
�98�–92 Yitzhak Shamir 
�992–95 Yitzhak Rabin 
�995–9� Shimon Peres 
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�99�–99 Benjamin Netanyahu 
�999–0� Ehud Barak 
200�– Ariel Sharon
 
ISRAEL; FORSVARSSJEFER SIDEN 1970

FUNKSJONSTID NAVN 
�9�8–72 Chaim Bar-lev
�972–74 David Elazar
�974–78 Mordechai Gur 
�978–83 Rafael Eitan 
�983–87 Moshe Levy
�987–9� Dan Shomron
�99�–95 Ehud Barak 
�995–98 Amnon Lipkin-Shahak 
�998–02 Shaul Mofaz 
2002–05 Moshe Ya’alon 
2005– Dan Halutz
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Norge 
STATSMINISTRE, 1978–2005 

FUNKSJONSTID NAVN PARTI  
�97�–8� Odvar Nordli Ap 
�98� Gro Harlem Brundtland Ap 
�98�–8� Kåre Willoch H 
�98�–89 Gro Harlem Brundtland Ap 
�989–90 Jan P. Syse H 
�990–9� Gro Harlem Brundtland Ap 
�99�–97 Thorbjørn Jagland Ap 
�997–00 Kjell Magne Bondevik Krf
2000–0� Jens Stoltenberg Ap
200�–05 Kjell Magne Bondevik Krf
2005– Jens Stoltenberg Ap
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STATSRÅDER (UTENRIKSSAKER), UD, 1978–2005

FRA TIL NAVN PARTI STATSSEKRETÆR

��.�0.�973 �4.�0.�98� Knut Frydenlund Ap Thorvald Stoltenberg (�97�–79)
    Johan Jørgen Holst (�979–8�)
�4.�0.�98� 09.05.�98� Svenn Stray H Eivinn Berg (�98�–84)
    Torbjørn Frøysnes (�984–8�)
09.05.�98� 2�.02.�987 Knut Frydenlund Ap Kari Gjesteby (�98�–87)
09.03.�987 ��.�0.�989 Thorvald Stoltenberg Ap Kari Gjesteby (�987–88)
    Helga Hernes (�988–89)
��.�0.�989 03.��.�990 Kjell Magne Bondevik Krf Knut Vollebæk (�989–90)
03.��.�990 02.04.�993 Thorvald Stoltenberg Ap Helga Hernes (�990–93)
    Jan Egeland (�992–93)
02.04.�993 �3.0�.�994 Johan Jørgen Holst Ap Jan Egeland (�993–94)
24.0�.�994 �7.�0.�997 Bjørn Tore Godal Ap  Jan Egeland (�994–97)
    Siri Bjerke (�993–97)
�7.�0.�997 �7.03.2000 Knut Vollebæk Krf Åslaug Haga (�997–99)
    Janne H. Matlary (�997–00)
    Leiv Lunde (�997–2000)
    Wegger C. Strømmen (�999–00)
    Jarle Kjørestad (�999–00)
�7.03.2000 �9.�0.200� Thorbjørn Jagland Ap Mona Juul (2000)
    Espen Barth Eide (2000–0�)
    Raymond Johansen (2000–0�)
    Jan Bøhler (2000–0�)
�9.�0.200� �7.�0.2005 Jan Petersen H Elsbeth Tronstad (200�–02)
    Vidar Helgesen (200�–05)
    Kim Traavik (200�–05)
    Thorhild Widwey (2003–04)
    Sylvi Graham (2004–05)
�7.�0.2005– Jonas Gahr Støre Ap Kjetil Skogrand (2005–) 
    Raymond Johansen (2005–)
    Liv Monica B. Stubholt (2005)
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STATSRÅDER, FD, 1978–2005

FRA TIL NAVN PARTI STATSSEKRETÆR

�5.0�.�97� 08.�0.�979  Rolf Hansen Ap Johan Jørgen Holst
08.�0.�979 �4.�0.�98� Thorvald Stoltenberg Ap Bjørn R. Bruland
�4.�0.�98� 25.04.�98� Anders C. Sjaastad H Oddmund Hammerstad
25.04.�98� 09.05.�98� Rolf Presthus H Oddmund Hammerstad
09.05.�98� ��.�0.�989 Johan Jørgen Holst Ap Arne Karstad (�98�–88)
    Lasse Seim (�988–89)
��.�0.�989 03.��.�990 Per Ditlev-Simonsen H  John Kristen Skogan  

(�989–90) 
03.��.�990 02.04.�993 Johan Jørgen Holst Ap Elsa Eriksen (�990–93)
02.04.�993 �7.�0.�997 Jørgen Kosmo Ap Sigve Brekke (�993–9�)
    Inger Hovengen (�99�)
    Martin Kolberg (�99�–97)
�7.�0.�997 �5.03.�999 Dag Jostein Fjærvoll KrF  Oddmund Heggheim  

(�997–99)
�5.03.�999 �7.03.2000 Eldbjørg Løwer V Kjell Alvheim (�999–2000)
�7.03.2000 �9.�0.200� Bjørn Tore Godal Ap Øystein Singsaas (2000–0�)
�9.�0.200� �7.�0.2005 Kristin Krohn Devold H Anders Heløe (200�–03)
    Bård Glad Pedersen (2004–05)
�7.�0.2005–  Anne-Grete Strøm-Erichsen Ap Espen Barth-Eide (2005) 

FORSVARSSJEFER, 1978–2005

FUNKSJONSTID GRAD NAVN FORSVARSGREN
�977–82 General  Sverre Hamre Hæren 
�982–84 General  Sven Hauge Luftforsvaret
�984–87 General  Fredrik Bull-Hansen Hæren
�987–89 General  Vigleik Eide Hæren
�989–94 Admiral  Torolf Rein Sjøforsvaret
�994–99 General  Arne Solli Hæren
�999–05 General  Sigurd Frisvold Hæren
2005– General  Sverre Diesen Hæren

GENERALINSPEKTØRER FOR HÆREN, 1978–2005

FUNKSJONSTID GRAD NAVN 
�97�–79 Genmaj  Ole Jacob Bangstad  
�979–82 Genmaj  Rolv Eios   
�982–84 Genmaj  Egil J. Ingebrigtsen
�984–87 Genmaj  Olav Breidlid
�987–89 Genmaj  Dagfinn Danielsen
�989–92 Genmaj  Arne Solli    
�992–9� Genmaj  Sven A. Sved
�99�–98 Genmaj  Sverre Økland   
�998–03 Genmaj  Roar Haugen   
2003–05 Genmaj  Lars J. Sølvberg  
2005– Genmaj  Robert Mood 



4�8

NORDMENN HEDRET MED FORSVARETS MEDALJE FOR EDEL DÅD, FOR INNSATSEN I UNIFIL, 1978–98 

NAVN GRAD FØDSELSÅR  AVDELING HENDELSE;  TILDELT;  BEGRUNNELSE  

    ÅR ÅR

Alsaker, Tom Menig  �972 Norbatt �995 �99�  Tildelt for personlig rådsnarhet og mot som under 
meget farefulle forhold hindret en videre tilspissing av 
en farlig situasjon, patruljen han tilhørte, natt til 
�0.�2.�995 ved Blat ble tatt under ild fra israelske 
stridsvogner, samt for å lokalisere og evakuere egne 
sårede til dekning.

Aursand, Jon S. Kaptein �95� Norbatt �988 �988  Tildelt for å ha utvist personlig rådsnarhet og mot 
under meget farefulle forhold for å hjelpe skadet 
medsoldat under redningsarbeidet ved mineulykken 
ved Blat, 28.02.�988.

Bakken, Inge Menig �954 Norbatt �980 �985  Tildelt for �2.04.�980 i Naqoura å ha utvist rådsnarhet 
og mot under farefulle forhold da han under direkte 
beskytning var med på å bringe fullastede drivst-
offvogner i sikkerhet fra brennende bygninger, og slik 
avverget ytterligere skade på materiell og eiendom, og 
fjernet en betydelig risiko for annet personell i 
området. 

Bakken, Stig Arne Menig �9�5 Norbatt �988 �988  Tildelt for å ha utvist personlig rådsnarhet og mot 
under meget farefulle forhold for å hjelpe skadet 
medsoldat under redningsarbeidet ved mineulykken 
ved Blat, 28.02.�988.

Barlaup, Halvard Menig �952 Norbatt �979 �985  Tildelt for å ha utvist personlig rådsnarhet, initiativ og 
mot under farefulle forhold �7.04.�979 ved Tel Quesi 
da han under direkte beskytning, og på tross av faren 
for egen sikkerhet, lykkes i å få med alt utstyr tilbake 
fra en stilling som måtte evakueres.

Berg, Jostein Løytnant�947 Norair �979 �985*  Tildelt post morten etter at å ha blitt drept i en 
helikopterulykke under utførelse av et redningsopp-
drag fra et område hvor krigshandlinger pågikk, 
03.02.�979.

Bjønnes, Magnus Fenrik �973 Norbatt �988 �999   Tildelt for i en kritisk situasjon �3.08.�988 å beholde ro 
og åndsnærværelse under manøvrering ut av bakhold 
– uten at mannskapet kom fysisk til skade, da hans

      veiklareringspatrulje ble overfalt av 20–30 fiendtlig  
      innstilte personer som forsøkte å ødelegge PPKen.
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NAVN GRAD FØDSELSÅR  AVDELING HENDELSE;  TILDELT;  BEGRUNNELSE  

    ÅR ÅR

Bjørndahl, Tore K. Menig �97� Norbatt �995 �99�   Tildelt for personlig rådsnarhet og mot ved under 
meget farefulle forhold hindret en videre tilspissing av 
en farlig situasjon, da patruljen han tilhørte, natt til 
�0.�2.�995 ved Blat ble tatt under ild fra israelske 
stridsvogner, samt for å lokalisere og evakuere egne

      sårede til dekning.
Bjørnås, Guttorm M.Korporal�9�2 UNIFIL HQ �98� �98�  Tildelt for fra et sønderskutt dekningsrom å ha vist 

rådsnarhet, personlig mot og
       handlekraft under reorganisering av Tyr Logbase, og 

bidrag til at menneskeliv ikke gikk tapt, under Amal-
militsens beleiring og kontinuerlige beskytning, �2–
�5.08.�98�.

Bolin, Einar W. Fenrik �957 Normedcoy �980 �985  Tildelt for �2.04.�980 i Naqoura å ha utvist rådsnarhet 
og mot under farefulle forhold da han under direkte 
beskytning var med på å bringe fullastede drivst-
offvogner i sikkerhet fra brennende bygninger, og slik 
avverget ytterligere skade på materiell og eiendom, og 
fjernet en betydelig risiko for annet personell i 
området.

Brenden, Ivar Menig �957 Normedcoy �980 �985  Tildelt for �2.04.�980 i Naqoura å ha utvist rådsnarhet 
og mot under farefulle forhold da han under direkte 
beskytning var med på å bringe fullastede drivst-
offvogner i sikkerhet fra brennende bygninger, og slik 
avverget ytterligere skade på materiell og eiendom, og 
fjernet en betydelig risiko for annet personell i 
området.

Dahlmo, Håkon Korporal�977 Norbatt �988 �999  Tildelt for i en kritisk situasjon �3.08.�988 å beholde ro 
og åndsnærværelse under manøvrering ut av bakhold 
– uten at mannskapet kom fysisk til skade, da hans 
veiklareringspatrulje ble overfalt av 20–30 fiendtlig 
innstilte personer som forsøkte å ødelegge PPKen.

Dramsdahl, ChristianFenrik�975 Norbatt �988 �999  Tildelt for i en kritisk situasjon �3.08.�988 å beholde ro 
og åndsnærværelse under manøvrering ut av bakhold 
– uten at mannskapet kom fysisk til skade, da hans 
veiklareringspatrulje ble overfalt av 20–30 fiendtlig 
innstilte personer som forsøkte å ødelegge PPKen.

Eiane, Karl M. Korporal�952 Norbatt �978 �984  Tildelt for å ha vist personlig mot og dyktighet ved den 
�7.07.�978, under livsfarlige forhold å ha deltatt i en 
redningsaksjon ved Ebel es Saqi, hvor fire libanesiske 
borgere ble reddet ut av et umerket minefelt.
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NAVN GRAD FØDSELSÅR  AVDELING HENDELSE;  TILDELT;  BEGRUNNELSE     

    ÅR ÅR

Eilertsen, David Menig �973 Norbatt �995 �99�   Tildelt for personlig rådsnarhet og mot ved unde 
meget farefulle forhold hindret en videre tilspissing av 
en farlig situasjon, da patruljen han tilhørte, 
�0.�2.�995 ved Blat ble tatt under ild fra israelske 
stridsvogner, samt for i såret tilstand å lokalisere og

      evakuere egne sårede til dekning.
Ekrheim, Erling R. Menig �9�0 Norbatt �982 �985*  Tildelt post morten etter at å ha blitt drept under 

artilleribeskytning av Ebel es Saqi under den israelske 
invasjonen, 0�.0�.�982

Eliassen, Helge Korporal�9�9 Norbatt �993 �994  Tildelt for å ha utvist fremragende lederskap og mot, 
ved som patruljefører å sørge for å få patruljen i 
sikkerhet da den 27.�2.�993 ble tatt under ild fra en 
israelsk stridsvogn. En av mannskapene, Gorm 
Bjørnar Hagen, ble så hardt såret at hansenere døde av

      skadene.

Eriksen, Peer FrodeFenrik �9�8 Norair �979 �985*  Tildelt post morten etter at å ha blitt drept i en 
helikopterulykke under utførelse av et redningsopp-
drag fra et område hvor krigshandlinger pågikk, 
03.02.�979.

Furuvald, Asle Menig �959 Norbatt �978 200�  Tildelt for med fare for livet og under dramatiske 
omstendigheter å ha reddet den livsfarlig sårede Terje 
Reppen og fikk ham til sykehus i Beirut, 25.09.�978.

Giil, Torbjørn Menig �944 Norbatt �978 200�  Tildelt for med fare for livet og under dramatiske 
omstendigheter å ha reddet den livsfarlig sårede Terje 
Reppen og fikk ham til sykehus i Beirut, 25.09.�978.

Grimnes, Tord Fenrik �957 Norbatt �979 �985  Tildelt for ved Tel Quesi den �7.04.�979 å ha utvist 
personlig dyktighet og mot under farefulle forhold og 
uten tanke for eget liv da han under direkte beskyt-
ning rykket fram i en PPK og evakuerte egne soldater 
som befant seg i livsfare.

Grinden, Kleiv Løytnant�95� Norbatt �988 �988  Tildelt for å ha utvist personlig rådsnarhet og mot 
under meget farefulle forhold for å hjelpe skadet 
medsoldat under redningsarbeidet ved mineulykken 
ved Blat, 28.02.�988.

Gutterup, Svein Menig �943 Norbatt �978 �987   Tildelt for å ha vist personlig mot og dyktighet ved den 
�7.07.�978, under livsfarlige forhold å ha deltatt i en 
redningsaksjon ved Ebel es Saqi, hvor fire libanesiske 
borgere ble reddet ut av et umerket minefelt.
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NAVN GRAD FØDSELSÅR  AVDELING HENDELSE;  TILDELT;  BEGRUNNELSE     

    ÅR ÅR 

Hadland, Agnar Menig �952 Norbatt �978 �987  Tildelt for å ha vist personlig mot og dyktighet ved den 
�7.07.�978, under livsfarlige forhold å ha deltatt i en 
redningsaksjon ved Ebel es Saqi, hvor fire libanesiske 
borgere ble reddet ut av et umerket minefelt.

Hagen, Gorm B. Menig �972 Norbatt �993 �994*  Tildelt post morten etter at å ha blitt drept av skader 
etter at en israelsk stridsvogn åpnet ild mot patruljen 
han var medlem av, 27.�2.�993.

Hjelle, Jan-Arild Korporal�952 Norbatt �978 200�  Tildelt for med fare for livet og under dramatiske 
omstendigheter å ha reddet den livsfarlig sårede Terje 
Reppen og fikk ham til sykehus i Beirut, 25.09.�978.

Hval, Trond Menig �9�7 Norbatt �978 �987  Tildelt for å ha vist personlig mot og dyktighet ved den 
�7.07.�978, under livsfarlige forhold å ha deltatt i en 
redningsaksjon ved Ebel es Saqi, hvor fire libanesiske 
borgere ble reddet ut av et umerket minefelt.

Jacobsen, Gunnar Fenrik �952 Norbatt �979 �987  Tildelt for �3.03.�979 ved Ebel es Saqi å ha utvist faglig 
meget stor dyktighet under meget vanskelige, 
dramatiske og farefulle forhold og under tidspress, da 
han berget en såret infiltratør ut av et umerket 
minefelt.

Karlsen, Tommy Korporal? Norbatt �988 �999  Tildelt for i en kritisk situasjon �3.08.�988 å beholde ro 
og åndsnærværelse under manøvrering ut av bakhold 
– uten at mannskapet kom fysisk til skade, da hans 
veiklareringspatrulje ble overfalt av 20–30 fiendtlig 
innstilte personer som forsøkte å ødelegge PPKen.

Kastnes, Bjarne Løytnant�933 Norbatt �978 �985  Tildelt for å ha vist personlig mot og dyktighet ved den 
�7.07.�978, under livsfarlige forhold å ha deltatt i en 
redningsaksjon ved Ebel es Saqi, hvor fire libanesiske 
borgere ble reddet ut av et umerket minefelt. Løytnant 
Kastnes deltok også i den dramatiske bergingen av 
Terje Reppen i Beirut, 25.09.�978

Keysan, Bård Menig �958 Norbatt �979 �985  Tildelt for å ha utvist faglig meget stor dyktighet under 
meget vanskelige, dramatiske og farefulle forhold og 
under tidspress, og med mot og offervilje frivillig å 
forsere et minefelt ved Ebel es Saqi, �3.05.�979, for å 
komme en såret PLO-soldat til unnsetning.

Kjeldaas, Egil Major �94� Normedcoy �979 �985*  Tildelt post morten etter at å ha blitt drept i en 
helikopterulykke under utførelse av et redningsopp-
drag fra et område hvor krigshandlinger pågikk, 
03.02.�979.
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NAVN GRAD FØDSELSÅR  AVDELING HENDELSE;  TILDELT;  BEGRUNNELSE     

    ÅR ÅR 

Langedrag, Arne Menig �9�7 Norbatt �979 �988  Tildelt for å ha utvist personlig rådsnarhet og mot 
under meget farefulle forhold for å hjelpe skadet 
medsoldat under redningsarbeidet ved mineulykken 
ved Blat, 28.02.�988.

Larsen, Rolf J. Menig �947 Norbatt �979 �985  Tildelt for å ha utvist personlig rådsnarhet, initiativ og 
mot under farefulle forhold 7.04.�979 ved Tel Quesi da 
han under direkte beskytning, og på tross av faren for 
egen sikkerhet, lykkes i å få med alt utstyr tilbake fra 
en stilling som måtte evakueres.

Marrable, John N. Kaptein �948 Norbatt �979 200�  Tildelt for deltakelse ved to episoder: �) for med fare 
for livet og under dramatiske omstendigheter å ha 
reddet den livsfarlig sårede Terje Reppen og fikk ham 
til sykehus i Beirut, 25.09.�978; 2) for under drama-
tiske omstendigheter å ha deltatt i redningsaksjonen 
og behandlingen av en PLO-soldat som hadde gått på 
en mine.

Martinsen, Inge A.Korporal�943 Norbatt �979 �985  Tildelt for å ha utvist faglig meget stor dyktighet under 
meget vanskelige, dramatiske og farefulle forhold og 
under tidspress, og med mot og offervilje frivillig å 
forsere et minefelt ved Ebel es Saqi, �3.05.�979, for å 
komme en såret PLO-soldat til 

      unnsetning.
Mjørud, Jan G. Kaptein �94� Norbatt �978 �985  Tildelt for å ha vist personlig mot og dyktighet ved den 

�7.07.�978, under livsfarlige forhold å ha deltatt i en 
redningsaksjon ved Ebel es Saqi, hvor fire libanesiske 
borgere ble reddet ut av et umerket minefelt.

Mosesen, Henry Menig �9�7 Norbatt �988 �988  Tildelt for å ha utvist personlig rådsnarhet og mot 
under meget farefulle forhold for å hjelpe skadet 
medsoldat under redningsarbeidet ved mineulykken 
ved Blat,  28.02.�988.

Nystad, Arnt Major �942 Norbatt �978 �985  Tildelt for å ha vist personlig mot og dyktighet ved den 
�7.07.�978, under livsfarlige orhold å ha deltatt i en 
redningsaksjon ved Ebel es Saqi, hvor fire libanesiske 
ble reddet ut av et umerket minefelt.

Olsen, BjørnKorporal �945 Norbatt �979 �985  Tildelt for å ha utvist faglig meget stor dyktighet under 
meget vanskelige, dramatiske og farefulle forhold og 
under tidspress, og med mot og offervilje frivillig å 
forsere et minefelt ved Ebel es Saqi, �3.05.�979, for å 
komme en såret PLO-soldat til unnsetning.
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NAVN GRAD FØDSELSÅR  AVDELING HENDELSE;  TILDELT;  BEGRUNNELSE     

    ÅR ÅR

Pedersen, Jan V. Menig �958 Norbatt? �979 �985  Tildelt for å ha utvist personlig rådsnarhet, initiativ og 
mot under farefulle forhold �7.04.�979 ved Tel Quesi 
da han under direkte beskytning, og på tross av faren 
for egen sikkerhet, lykkes i å få med alt utstyr tilbake 
fra en stilling som måtte evakueres.

Reistad, Svein Erik Menig �97� Norbatt �998 �999  Tildelt for i en kritisk situasjon �3.08.�988 å beholde ro 
og åndsnærværelse under manøvrering ut av bakhold 
– uten at mannskapet kom fysisk til skade, da hans 
veiklareringspatrulje ble overfalt av 20–30 fiendtlig 
innstilte personer som forsøkte å ødelegge PPKen.

Reppen, Terje H.Korporal �955 Norbatt �978 200�  Tildelt etter å ha bli skutt og hardt såret under 
transport i Beirut, 25.09.�978, da så vel troppetrans-
porten han deltok i syketransporten ble tatt under 
hard ildgiving, hvorpå han berget livet, og med vilje, 
utholdenhet og humør kom på bena igjen, men varig

      funksjonshemmet.
Rostrup, Johan T.L.Fenrik �955 Norbatt �980 �985  Tildelt for �2.04.�980 i Naqoura å ha utvist rådsnarhet 

og mot under farefulle forhold da han under direkte 
beskytning var med på å bringe fullastede drivst-
offvogner i sikkerhet fra brennende bygninger, og slik 
avverget ytterligere skade på materiell og eiendom, og 
fjernet en betydelig risiko for annet personell i 
området.

Ruud, Kjell E.Løytnant �948 Norair �979 �985*  Tildelt post morten etter at å ha blitt drept i en 
helikopterulykke under utførelse av et redningsopp-
drag fra et område hvor krigshandlinger pågikk, 
03.02.�979.

Rydningen, MortenKorporal�9�8 Norbatt �995 �99�  Tildelt for personlig rådsnarhet og mot ved under 
meget farefulle forhold hindret en videre tilspissing av 
en farlig situasjon, da patruljen han tilhørte, 
�0.�2.�995 ved Blat ble tatt under ild fra israelske 
stridsvogner, samt for å lokalisere og evakuere egne

      sårede til dekning.
Sand, Knut Menig �950 Norbatt �978 �987  Tildelt for å ha vist personlig mot og dyktighet ved den 

�7.07.�978, under livsfarlige forhold å ha deltatt i en 
redningsaksjon ved Ebel es Saqi, hvor fire libanesiske 
borgere ble reddet ut av et umerket minefelt.
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NAVN GRAD FØDSELSÅR  AVDELING HENDELSE;  TILDELT;  BEGRUNNELSE     

    ÅR ÅR

Schøyen, Thomas  Menig �9�� Norbatt �988 �988  Tildelt for å ha utvist personlig rådsnarhet og mot 
under meget farefulle forhold for å hjelpe skadet 
medsoldat under redningsarbeidet ved mineulykken 
ved Blat, 28.02.�988.

Singstad, Øystein Oberst �925 UNIFIL HQ �985 �98�  Tildelt for innsatsen i egenskap av Deputy Chief of 
Staff/Operations, da han på inspeksjon i AO den 
22.05.�985, under direkte trussel fra israelske og 
libanesiske soldater, og med fare for eget liv, inntok en 
ubøyelig og fryktløse holdning, og nektet å la seg 
hindre i å utføre sitt tjenesteoppdrag – og derved viste 
de beste kvaliteter som soldat og sjef.

Smedhaugen, Finn Løytnant�950 Normedcoy �980 �985  Tildelt for �2.04.�980 i Naqoura å ha utvist rådsnarhet 
og mot under farefulle forhold da han under direkte 
beskytning var med på å bringe fullastede drivst-
offvogner i sikkerhet fra brennende bygninger, og slik 
avverget ytterligere skade på materiell og eiendom, og 
fjernet en betydelig risiko for annet personell i 
området.

Solem, Espen Menig �972 Norbatt �995 �99�  Tildelt for personlig rådsnarhet og mot som under 
meget farefulle forhold hindret en videre tilspissing av 
en farlig situasjon, da patruljen han tilhørte, 
�0.�2.�995 ved Blat ble tatt under ild fra israelske 
stridsvogner, samt for å lokalisere og evakuere egne

      sårede til dekning.
Sortdal, Knut E. Kaptein �952 Norbatt �979 �985  Tildelt for å ha utvist faglig meget stor dyktighet under 

meget vanskelige, dramatiske og farefulle forhold og 
under tidspress, og med mot og offervilje frivillig å 
forsere et minefelt ved Ebel es Saqi, �3.05.�979, for å 
komme en såret PLO-soldat til unnsetning.

Steinnes, Njål Menig �957 Norbatt �979 �985  Tildelt for å ha utvist faglig meget stor dyktighet under 
meget vanskelige, dramatiske og farefulle forhold og 
under tidspress, og med mot og offervilje frivillig å 
forsere et minefelt ved Ebel es Saqi, �3.05.�979, for å 
komme en såret PLO-soldat til unnsetning.

Stranden, Bernt J. Fenrik �954 Norbatt �979 200�  Tildelt for deltakelse ved to episoder: �) for med fare 
for livet og under dramatiske omstendigheter å ha 
reddet den livsfarlig sårede Terje Reppen og fikk ham 
til sykehus Beirut, 25.09.�978; 2) for under dramatiske 
omstendigheter å ha deltatt i redningsaksjonen og 
behandlingen av en PLO-soldat som hadde gått på en 
mine.
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    ÅR ÅR

Sæterhagen, Helge Løytnant�955 Normedcoy �980 �985  Tildelt for �2.04.�980 i Naqoura å ha utvist rådsnarhet 
og mot under farefulle forhold da han under direkte 
beskytning var med på å bringe fullastede drivst-
offvogner i sikkerhet fra brennende bygninger, og slik 
avverget ytterligere skade på materiell og eiendom, og 
fjernet en betydelig risiko for annet personell i 
området.

Thuseth, Karl E. Menig �953 Norbatt �979 200�  Tildelt for �2.04.�980 i Naqoura å ha utvist rådsnarhet 
og mot under farefulle forhold da han under direkte 
beskytning var med på å bringe fullastede drivst-
offvogner i sikkerhet fra brennende bygninger, og slik 
avverget ytterligere skade på materiell og eiendom, og 
fjernet en betydelig risiko for annet personell i 
området.

Tveter, Bjarne Kaptein �93� Norair �978 �985  Tildelt for å ha vist personlig mot og dyktighet ved den 
�7.07.�978, under livsfarlige forhold å ha deltatt i en 
redningsaksjon ved Ebel es Saqi, hvor fire libanesiske 
borgere ble reddet ut av et umerket minefelt.

Veraas, Tor K.jell Major �94� UNIFIL HQ �993 �993  Tildelt for utførelse av langt mer farefulle oppdrag enn 
normalt under tjeneste i UNIFILs AO, ved under 
Israels invasjon av Libanon i tiden 25–3�.07.�982, som 
liasonoffiser, hele tiden å befinne seg på oppdrag ute i 
operasjonsområdet, hovedsakelig for å yte hjelp til 
sivilbefolkningen.

Vikestad, Dag R. Viserkorp.�953 Norbatt �979 �985  Tildelt for å ha utvist personlig rådsnarhet, initiativ og 
mot under farefulle forhold �7.04.�979 ved Tel Quesi 
da han under direkte beskytning, og på tross av faren 
for egen sikkerhet, lykkes i å få med alt utstyr tilbake 
fra en stilling som måtte evakueres.

Warberg, Jarle H. Menig �957 Norbatt �979 �985*  Tildelt post mortem etter å ha blitt drept under 
artilleribeskytning av Ebel es Saqi, �8.04.�979.

Longva, Hans W. Sivil �942 UD �978 200�  Tildelt for, med livet som innsats 
og under svært dramatiske omstendigheter, å ha 
bidratt til å redde den livsfarlig sårede soldaten Terje 
Reppen og få ham til sykehus i Beirut, 25.09.�978.
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Etterord
Status 2005 Også 2005 var et begivenhetsrikt år i Midtøsten og Libanon 
så vel som i Norge og Forsvaret. Mindre skjedde derimot i UNIFIL, som 
fortsatt sto utgruppert i det sørlige Libanon – om enn med en mindre 
styrke over et større område enn før 2000.

 



427

Midtøsten 2005

I 2005 var utviklingen i Midtøsten fortsatt preget av den framvoksende 
borgerkrigen i Irak. Samtidig var det liten framgang i kjernekonflikten i 
regionen – spørsmålet om en selvstendig palestinsk stat og fred mellom 
israelere og palestinere. Israels tilbaketrekking fra Gaza var et oppsikts
vekkende skritt.

2005 ble et nok et år i krigens så vel som fredens tegn i Midtøsten. Krigen fortsatte i Irak, mens 
freden holdt seg i Libanon. I Palestina fortsatte krigen mellom israelske og palestinske styrker, 
mens politisk vold truet stabiliteten i det oljerike Saudi-Arabia.

MIDTØSTEN-KONFLIKTEN

Kjernekonflikten i Midtøsten – kampen om Palestina og retten til et hjemland for jøder så vel 
som for palestinere – fortsatte i 2005. Det var nye kamper mellom Israel og palestinsk milits 
– særlig i Gaza, hvor Hamas står særlig sterkt. I likhet med Hezballah i Libanon, har Hamas 
beveget seg i retning av også å delta i det politiske liv – også i valg. I januar 2005 ble Mahmoud 
Abbas (Abu Mazen) valgt til ny president for de palestinske selvstyremyndighetene, etter å ha 
etterfulgt Yassir Arafat (Abu Ammar) som leder for PLO, etter at han døde i november 2004. 
Abu Mazen var en av de sentrale spillerne i Oslo-kanalen, og representerer det ledende pales-
tinske partiet, Fatah. Dette fikk også flertall i lokalvalgene på Vestbredden i september.

I september gjennomførte statsminister Ariel Sharon sin omstridte evakueringsplan for 
Gaza, der 38 års okkupasjon endte, da ca. 8700 jødiske bosettere måtte forlate sine hjem; 
mange med makt. Gaza ble deretter overlatt de palestinske selvstyremyndighetene.  
Den jødiske bosettingen på Vestbredden fortsatte; det samme gjorde oppføringen av den inter-
nasjonalt fordømte såkalte sikkerhetsmuren, som fysisk atskiller Vestbredden fra Israel.  
Sharon møtte motstand for sin Gaza-plan, men fikk flertall i det israelske parlamentet, Knesset. 
Han fikk også knapp tillit i sitt Likud-parti, etter å ha blitt utfordret av tidligere statsminister 
Benjamin Netanyahu.

Midtøsten-konflikten kom ikke nærmere noen løsning i 2005, til tross for evakueringen 
av Gaza; Israel holdt fast på sine besatte områder – bosettinger og strategiske veinett – på Vest-
bredden – og det var ingen gjennombrudd i retning av å realisere det såkalte veikartet for fred: 
med to selvstendige stater ved siden av hverandre; en israelsk og en palestinsk. President 
George W. Bush forsikret imidlertid Mahmoud Abbas i oktober, under et møte i Washington, 
at USA fortsatt støttet en tostatsløsning.

ANDRE KONFLIKTER

President Bush gikk til krig mot Saddam Husseins Baath-regime i 2003 på grunnlag av 
påstander om at Irak var i besittelse av masseødeleggelsesvåpen – samt for å skape en modell 
for demokratisk styresett i Midtøsten, i et nytt Irak. I 2005 tok USA nye skritt i retning av en 
politisk normalisering av situasjonen i Irak – også med tanke på selv å kunne trekke seg til-
bake. For første gang på femti år ble flerpartivalg til nasjonalforsamling holdt i januar, og i 
oktober ble en folkeavstemming om ny grunnlov gjennomført. Utviklingen var i henhold til 
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timeplan, men utviklingen i Irak for øvrig var heller ikke i 2005 etter planen: motstanden mot 
den amerikanske militære tilstedeværelsen økte – fra en irakisk motstandsbevegelse som i 
utstrakt grad tok i bruk terror, bl.a. bilbomber; en krigføring som etter flere observatørers 
mening ikke bare var en kamp mot opplevd okkupasjon, men også langt på vei var en irakisk 
borgerkrig. Både den politiske og militære utvikling i Irak gikk i retning av splittelse av landet 
i tre regioner som mulig utfall. Rettssaken mot Saddam Hussein åpnet i oktober, for å bli ut-
satt til november. 

Krigen i Irak bidro til at særlig USA opprettholdt sitt press bl.a. på Syria – som dels er 
beskyldt for å ha støttet tidligere medlemmer av Baath-regimet og dels for å ha latt muslimske 
aktivister dra inn i Irak for å ta del i kampen mot USA, gjennom Syria. Mordet på tidligere 
statsminister Rafiq al-Hariri i Libanon, som Syria ble antatt å være delaktig i, bidro til ytter-
ligere å øke presset på president Bashal al-Assad. Presset fra særlig USA, dernest EU, på Iran 
vedvarte i 2005, i forhold til krav om innsyn i og kontroll med landets kjernefysiske program 
– og frykt for at Iran utvikler atomvåpen. Saudi-Arabia, som skal ha verdens største forekoms-
ter av olje og gass – og har vært en viktig politisk og økonomisk alliert av Vesten i Den ara-
biske golf – var også i 2005 preget av framveksten til en radikal islamistisk retning. Denne har 
vunnet fotfeste særlig etter Golfkrigen i �99�, da USA hadde sine største baser og oppmarsj-
områder i det konservative kongedømmet – og det er ikke minst samarbeidet med Vesten 
som har ført til militant opposisjon, som anses å være forbundet med al-Qaida. Dennes leder, 
Osama bin Laden, er selv saudier av fødsel. Også i 2005 så Saudi-Arabia med bekymring på 
Irans voksende innflytelse i Irak – gjennom landets shiiaer. I august døde kong Fahd etter 
lang tids sykdom, og ble etterfulgt av kronprins Abdullah.

Valget i Iran i juni brakte den konservative Mahmoud Ahmadinejad til makten. Valgene 
i Egypt brakte ingen overraskelser – og president Hosni Mubarak tok fatt på sin femte periode, 
men valgt for første gang i åpne valg. 
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Libanon 2005

I 2005 gjennomlevde Libanon en betydelig politisk endring, drevet fram 
gjennom den såkalte Cedertrerevolusjonen – som bl.a. medvirket til at 
Syria trakk seg ut, fem år etter at Israel gjorde det samme. Fortsatt var 
imidlertid Hezballah bevæpnet – og situasjonen på grensa i sør usikker.

2005 ble et turbulent år i Libanon – særlig etter at den tidligere statsminister Rafiq al-Hariri 
ble myrdet i et bilbombeattentat i februar. Tjue andre ble drept sammen med den styrtrike 
forretningsmannen og populære politikeren. Attentatet kom som et sjokk; det var en kalddusj 
at den brutale volden igjen gjorde seg gjeldende i Beirut og Libanon. Og det var ikke det 
eneste attentatet i 2005.

Ceder-revolusjonen

Drapet på al-Hariri vakte forargelse og forbannelse – og brakte folk i hundretusener, noen 
rapporterte én million, ut på gatene i Beirut, fra alle deler av landet. Det ble en massiv protest, 
en stille revolusjon, på Martyrplassen midt i hovedstaden – midt i det en gang så sønderskutte 
sentrum, som al-Hariri var en nøkkelperson for å få rehabilitert på �990-tallet. Som i Georgia 
og Ukraina holdt massene ut i dager og netter – under det røde, grønne og hvite libanesiske 
flagget i tusentall: med landets nasjonalsymbol, cedertreet. Svært mange av demonstrantene 
var ungdom; den nye etterkrigsgenerasjonen.

Mønstringen på Martyrplassen var i sorg over Rafiq al-Hariri, men samtidig en protest 
mot Syrias fortsatte grep om Libanon, politisk og militært. Al-Hariri hadde selv fått klare 
advarsler fra president Bashar al-Assad i Damaskus, om ikke å redusere Syrias innflytelse  
i Libanon, og syrisk etterretning ble raskt knyttet til attentatet. En FN-etterforskning konklu-
derte i oktober da også med at syrisk og libanesisk etterretning sto ansvarlig for drapet.  
Etter attentatet gikk kristne, drusere og sunnier – tidligere fiender, men alle allierte med 
Damaskus – sammen i en front mot Syria; med krav om at de gjenværende syriske troppene 
måtte trekkes ut av Libanon. Hezballah arrangerte en massiv motdemonstrasjon, med støtte 
til Syria. 

Vinteren 2005 sto ennå ca. �4 000 syriske soldater i Libanon. Den 2�. april var de siste 
syriske soldatene ute av landet. En avskjedsseremoni ble avholdt på den gamle franske fly-
basen Rayak i Bekaa. Et nytt minnesmerke over falne syriske soldater ble avduket; tallet er 
ikke offisielt – men skal være rundt �2 000, siden de først rykket inn i �97�. Revolusjonen 
hadde seiret – med den usikkerhet den etterlot. En kjent, og til dels stabiliserende, faktor var 
ute av Libanon – etter 29 år. I den grad Syria var helt ute; fortsatt var den politiske innflytelsen 
stor, det var også antatt at syrisk etterretning ikke helt hadde trukket seg tilbake fra Libanon. 
Med tilbaketrekkingen hadde Frankrike og USA lykkes med sitt press – fremmet bl.a. gjen-
nom FN-resolusjon �559 fra 2004, med krav om at alle utenlandske styrker skulle ut av  
Libanon – og at den gjenværende militsen skulle avvæpnes. Det vil i klartekst si Syria og  
Hezballah.

Hezballah ble imidlertid ikke avvæpnet, og fortsatte å bestå som den eneste militære 
styrke ikke under formell kontroll av regjeringen – på kanskje ca. 20 000 mann. Hezballah 
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opprettholdt statusen som nasjonal motstandsbevegelse, pga. konflikten om Shebaa Farms – 
og var også i 2005 engasjert i militære konfrontasjoner med IDF.

Parlamentsvalg

Hezballah er mye mer enn en milits; også en sosial bevegelse og et politisk parti – som på ny 
stilte til valg i 2005. Valget på nytt parlament ble avholdt i fire omganger, i fire deler av landet, 
derunder i Sør-Libanon. Det var det første valg siden borgerkrigen i �975 uten syrisk militær 
tilstedeværelse i landet. Forholdet til Syria var like fullt et sentralt tema. Flere grupperinger, 
sammensatt av personer eller partier, gikk sammen om lister i de fire regionene, og i flere 
kretser var det bare én liste – ett alternativ. Selv i de andre kretsene var det knapt reell kamp 
om delegatene. 

De ulike konstellasjoner fikk oppslutning i tråd med tradisjonelle lojaliteter; i Sør-Libanon 
gikk Amal og Hezballah sammen – og vant alle mandatene. I Beirut gikk alle mandater til en 
anti-syrisk liste frontet av Saad al-Hariri, sønn til den drepte eksstatsministeren, mens 
tidligere forsvarssjef Michel Aoun fikk flest mandater for en pro-syrisk liste i maronittenes 
kjerneområde. Valget viste den utstrakte opportunismen i libanesisk politikk, hvor de under-
ligste allianser ble inngått; underlig i forhold til tidligere motsetninger – tidligere krigføring. 
Som at Hezballah, av taktiske årsaker, oppfordret sine tilhengere til å stemme på kandidater 
fra Lebanese Forces. Valget endret lite på det politiske landskap, all den tid lojalitet til familie, 
klan og religion fortsatt er toneangivende.

Libanon er et lite land som likevel får atskillig oppmerksomhet. Pga. sin geografiske plasse-
ring – og de nære forbindelsene til Syria – ble landet også i 2005 fulgt nøye, bl.a. av Frankrike 
og USA. Den nye amerikanske utenriksminister, Condolezza Rice, avla et overraskende besøk 
i juni – mest for å legge press på regjeringen om å avvæpne Hezballah, som USA fortsatt ser 
på som en av verdens fremste terroristorganisasjoner – og antar er aktiv i kampen mot de 
amerikanske styrkene i Irak. I juli ble den siste av militslederne fra krigen, LF-lederen Samir 
Geagea, løslatt etter �� år i fengsel – med bakgrunn i et amnesti. En av krigsforbrytelsene som 
ga Geagea hele fire livstidsdommer var for drapet på en annen ledende politiker, i �987: 
statsminister Rashid Karami.

Etter valget dannet tidligere finansminister Fouad Siniora regjering. Den nye statsminis-
teren er Hariri-blokkens mann – og har selv nære forbindelser til Saudi Arabia; i likhet med 
al-Hariri-familien. Dermed styrket Saudi-Arabia sin posisjon i Libanon – samtidig som Syrias 
ble svekket. 
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 UNIFIL 2005

I 2005 ble UNIFILs rolle vurdert – men ikke endret. Det opprinnelige 
mandatet ble forlenget, nok en gang, men operasjonen hadde en helt 
annen karakter enn før Israel trakk seg ut i 2000. FNstyrken var langt 
mindre, men fortsatt bygd opp etter de samme prinsipper som ved 
innsettingen i 1978.

2005 ble et normalår for UNIFIL – i styrkens nye rolle etter den israelske tilbaketrekkingen i 
mai 2000. Men rollen var vesensforskjellig fra før 2000 – og forholdene i Sør-Libanon på flere 
måter annerledes enn under den israelske okkupasjonen.

Situasjonen

Situasjonen i Sør-Libanon var også vesentlig endret i 2005, sammenlignet med 2000 – selv om 
noe er som før, sågar før innsettingen av UNIFIL i �978: en spent situasjon mellom IDF sør 
for grensa – og arabisk milits nord for den. Men i 2005 var det Hezballah som rådde grunnen 
i Sør-Libanon, ikke PLO som før den israelske invasjonen i �978.

Selv etter den israelske tilbaketrekkingen i mai 2000, var det ikke inngått noen fredsavtale 
mellom Israel og Libanon – og grensa mellom de to land forble lukket. Den gamle Fatima gate 
ved Metulla var helt stengt; grenseposten ved Rosh Haniqra stengt – men kan ved helt spe-
sielle anledninger åpnes. De sivilt ansatte ved UNIFIL, som tidligere bodde sør for grensa og 
dagpendlet, er derfor blitt henvist til å bo i Libanon; de fleste i Tyr. Det samme gjelder observa-
tører i Observer Group Lebanon (OGL).

Den militære situasjonen i grenseområdet var mer eller mindre den samme Hezballah har 
overtatt gamle SLA-posisjoner i Sikkerhetssonen, og har selv etablert både faste og mobile 
posisjoner i området helt ned til grensa; dvs. i det samme området som siden 2000 inngår i 
UNIFIL AO. Leb Army hadde i 2005 bare i begrenset grad utgruppert i den sørligste delen av 
Sør-Libanon, og den libanesiske regjering så fortsatt på Hezballah som en nasjonal mot-
standsbevegelse – til tross for at både Israel og Syria hadde trukket sine tropper ut av landet. 
Libanon fastholdt imidlertid et territorielt krav på det lille Chebaa Farms-området, holdt av 
Israel. 

Også i 2005 var det sammenstøt mellom IDF og Hezballah, med beskytning over grensa 
– og tap på begge sider. Uidentifiserte væpnede elementer (AE) sto også bak beskytning av 
Nord-Israel, bl.a. fra områder nær Naqoura. Området ved Kfar Chouba ble beskutt – som så 
mange ganger før – av IDF. Og – også det som før – ble en av UNIFILs OPer truffet av strids-
vogngranater fra IDF, men uten å forvolde personskade. De hyppigste hendelser var i form av 
israelske krenkelser av libanesisk luftrom – men også Hezballah sendte droner over Israel!

Styrken

UNIFIL besto høsten 2005 av to infanteribataljoner, fra Ghana og India, en logbataljon fra 
Polen, samt andre bidrag fra Frankrike, Ukraina, Italia og Irland – til sammen en styrke på 
ca. 2000 personer pr. 3�. august, samt innpå 400 sivile, hvorav en firedel internasjonalt ansatte, 
resten lokale. Den 20. juli ble mandatet rutinemessig fornyet for nye seks måneder – uten 
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endringer verken i forhold til styrkens struktur eller operasjonens karakter. UNIFIL var ut-
gruppert i sitt gamle AO – opp til Litani – samt i den gamle Enklaven, dvs. hele området fra 
Litani i nord til den libanesisk-israelske grensa i sør. CPene er borte, nattpatruljene historie; 
derimot gjennomførte Italair patruljetjeneste med helikopter. OGL var fortsatt på plass, både 
i UNIFIL HQ og på egne posisjoner. Også Leb Army har etablert noen posisjoner i UNIFIL 
AO, bl.a. mellom Naqoura og Rosh Haniqra – selv om denne for en tid ble oppgitt, og erstattet 
av en Hezballah-CP, for en periode sommeren 2005. UNIFIL anholdt heller ikke lenger mil-
itssoldater i sitt AO, men avgrenset seg til å observere og rapportere – hvilket har fått Israel til 
å gjenta sine gamle ankepunkter: At UNIFIL ikke gjør jobben sin. Uten direkte kontakt mel-
lom Libanon og Israel, spilte FN-styrken imidlertid også en viktig liason-rolle mellom de to 
land innen militære anliggender.

FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner (DPKO) sendte i mai 2005 en gruppe til Sør-
Libanon for å vurdere UNIFILs rolle, derunder deployeringskonsept og troppestyrke – uten 
å komme med forslag til endringer på kort sikt. Utgruppering og operasjonsmønster ble 
dermed videreført, slik den ble lagt om i desember 2002, da styrken ble omorganisert. Libanon 
motsatte seg i 200� forslag om å omgjøre UNIFIL fra en FN-styrke til en observatørmisjon – 
bl.a. av frykt for at det ville være begynnelsen på slutten. Problemstillingen var minst like 
gyldig i 2005 – med behov for å endre oppdrag og redusere styrken. Et argument for dette, er 
at det er vanskelig å se hvorfor ikke Libanons eget forsvar kan overta kontrollen over denne 
sørligste del av landet. 

I tillegg til sine primære militære oppgaver, fortsatte UNIFIL i 2005 med sitt humanitære 
arbeid, bl.a. i form av helsetjeneste, vannprosjekter og støtte til skoler og fattige.
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Norge 2005

I 2005 ble det en mer omfattende debatt om sikkerhets og forsvars
politikk enn på lenge, knyttet både til omstillingen av Forsvaret og 
deltakelsen i internasjonale operasjoner. Valget ga en ny regjering, som 
i sin politiske erklæring syntes å legge mer vekt på FNoperasjoner.

2005 var valgår, og Norge fikk en ny rødgrønn regjering den �7. oktober – for første gang med 
SV i regjering, med den uro det i noen miljøer skapte i forhold til utenriks-, sikkerhets- og 
forsvarspolitikken. Landet fikk ny forsvarsminister i tidligere Bergen-ordfører og nyvalgt 
stortingsrepresentant Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), som etterfulgte Kristin Krohn 
Devold (H). Sistnevnte fikk atskillig ros for gjennom fire år å ha vært en sterk pådriver for en 
ny runde storstilt omstilling – og like mye ris for sin styring av forsvarssektoren, med ansvar 
for en milliardoverskridelse på 2004-budsjettet, samt kritikk for forholdet til Stortinget og til 
arbeidstakerorganisasjonene. Ny statssekretær fra høsten 2005 ble seniorforsker Espen Barth-
Eide (Ap) ved NUPI; tidligere statssekretær i UD under Thorbjørn Jagland – og til daglig 
leder for instituttets avdeling for internasjonal politikk, før det leder for NUPIs FN- 
program.

Politisk debatt

Forsvarspolitikk var lite framme i valgkampen, slik det også har vært liten forsvarspolitisk 
diskusjon på et mer grunnleggende nivå de senere år; de store endringene – i både struktur og 
innretting – til tross. Like fullt var det i 2005 atskillig forsvarsdebatt, særlig i media – både 
lokalt og på riksplan. På Stortinget var den prinsipielle forsvarsdebatt mer fraværende; der sto 
oppfølging av tallfestede omstillingsmål mest i fokus i forsvarskomiteen, mens konstitusjons- 
og kontrollkomiteen flere ganger innkalte statsråden til høringer – både om mangelfull øko-
nomistyring og avhending av eiendommer. Forsvarssjefens avskjedigelse av toppledere – og 
andre toppsjefers avgang – vakte også mye debatt.

Mest diskusjon var det om sikkerhetspolitikk og utenrikspolitikk; om Nordområdene og 
om norsk deltakelse i Irak – og derved: forholdet til USA. I valgkampen tok Åslaug Haga (Sp) 
til orde for at hele det norske forsvaret burde under lupen, ved å foreslå en ny forsvarskom-
misjon – i tråd med forslag fra bl.a. tidligere Generalinspektør for Hæren, generalmajor Lars 
J. Sølvberg. Som for øvrig, både før og etter at han trådte av i april 2005, var en av de militære 
toppledere som tok til orde for at det kan være sunt også for Forsvaret å delta i FN-ledete op-
erasjoner – hvilket også var et element i valgkampen. En både prinsipiell og praktisk politisk 
beslutning i 2005, var at Norge skal kunne delta i et militært styrkesamarbeid også innenfor 
rammen av EU. 

Politiske valg

Den politiske opposisjonen som høsten 2005 dannet regjering, hadde lenge påpekt som et 
beklagelig faktum, at Norge siden slutten av �990-tallet nærmest har vært fraværende i FNs 
fredsoperasjoner. Fra å ha vært en vesentlig troppebidragsyter i UNIFIL-tida, og i den tidlige 
fasen på Balkan, ble Norge stående uten avdelinger i FN-operasjoner etter at Norbatt ble 
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trukket ut av Libanon. Derimot har Norge bidratt med avdelinger, fartøyer og fly til NATO-
operasjoner både på Balkan, i Irak og i Afghanistan, samt i Middelhavet. Våren 2005 foreslo 
lederen i Stortingets forsvarskomité, Marit Nybakk (Ap) at det burde opprettes en egen utryk-
ningsklar bataljon øremerket for FN-innsats. Altså ikke ulikt den bataljonen som tidligere 
inngikk i beredskapsstyrkene for FN – og som ble sendt til Libanon i �978! Forslaget møtte 
liten entusiasme både i Forsvaret og på Stortinget, hvor også hennes komitékollega Kjetil 
Bjørklund (SV) pekte på at det allerede fantes avdelinger klare for innsats for FN, og at det 
kun er et politisk spørsmål hva eksisterende kapasiteter brukes til: FN-misjoner eller NATO-
operasjoner – eller begge deler. Med fredsavtalen for Sør-Sudan undertegnet i mai 2005, var 
det forventet at Norge ville bidra til den nye FN-styrken – etter at Norge og utviklingsminister 
Hilde Frafjord Johnson (KrF) hadde spilt en meget sentral rolle i fredsprosessen. Like fullt 
stilte Norge med bare et trettitalls soldater – av en samlet styrke på ca. �0 000.

Blant de meningsytrere som tok til orde for økt støtte til FN og deltakelse i FN-opera-
sjoner, var i 2005 tidligere UNTSO-sjef, generalløytnant Martin Vadset og tidligere stortings-
representant og Venstre-leder Gunnar Garbo. «Situasjonen i vårt land er at vi politisk ikke 
lenger synes å ta våre forpliktelser overfor FN alvorlig nok,» skrev Vadset i en kronikk i Aften-
posten 3. juni – og slo fast at FN trenger militære styrker, men «Vi stiller ikke opp!» Gunnar 
Garbo uttalte til Klassekampen 20. juni, at Norge «bør gjøre alt vi kan for å stille tropper til 
rådighet for FNs fredsbevarende operasjoner, ledet av FNs organer, ikke av ”koalisjoner av 
villige”.» Og på kronikkplass i Hærens interne blad Hærfra, framholdt NUPI-forsker Torunn 
Tryggestad i september 2005, at «det blir lagt merke til at vi knapt bidreg med personell til 
FN-leia operasjonar lenger.»

I den plattform – regjeringserklæring – Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senter-
 partiet la fram i oktober, går det fram at regjeringen skal gå gjennom Norges forpliktelser i 
forhold til EU- og NATO-oppdrag og andre internasjonale operasjoner. I erklæringen heter 
det videre at Regjeringen vil trappe opp den norske sivile og militære deltakelsen i FNs freds-
bevarende arbeid, særlig i Afrika. Det slås også fast at Norge ikke skal avgi militære styrker til 
internasjonale operasjoner uten en forankring i FN-pakten og et klart FN-mandat. På samme 
måte som FN, forblir NATO en pillar i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. I en menings-
måling for Flyktninghjelpen i forbindelsen med FN-dagen i oktober, svarer hele �9 prosent at 
FN-styrker bør prioriteres, mot �9 prosent for NATO-operasjoner og bare én prosent for 
USA-ledede operasjoner. i en kommentar til Dagsavisen kommenterer den nyutnevnte 
statssekretær Espen Barth Eide: «Politikerne har vært i utakt med folket. Det har blitt pinlig 
for Norge at vi deltar så lite i FN-operasjoner.» 
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Forsvaret 2005

I 2005 var Forsvaret ennå inne i en omstillingsfase som følge av Den 
kalde krigens slutt, med vesentlige endringer i struktur – og betydelige 
økonomiske problemer. Forsvaret hadde forholdsvis lite personell ute i 
internasjonale oppdrag, som likevel fikk mye oppmerksomhet.

2005 ble et turbulent år i Forsvaret – og startet med at et uventet økonomisk merforbruk på 
over en milliard for året før dukket opp som lyn fra klar himmel, og med en påfølgende intern 
oppvask og ekstern skittentøyvask, inklusive fratreden av to toppledere, etter at såkalt ”ans-
var var gjort gjeldende”. Mangler ved økonomisk styring og kontroll ble gjort gjenstand for 
høringer med forsvarsledelsen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité – og medførte 
stor offentlig oppmerksomhet som ikke stilte Forsvaret, verken den politiske eller militære 
ledelse, i et heldig lys. I april fikk Norge ny forsvarssjef i general Sverre Diesen, som overtok 
etter Sigurd Frisvold. 

Omstilling

Forsvaret har gjennomgått en svært omfattende strukturell omstilling etter Den kalde krigen. 
Moderniseringen har omfattet sterk volumreduksjon og nedlegging av avdelinger og installa-
sjoner, parallelt med en endring av både struktur og innretting – vesentlig fra et (anti-) inva-
sjonsforsvar til et innsatsforsvar. Bl.a. for å kunne stille avdelinger for hurtig innsats – også 
internasjonalt. I den langtidsplan for videre modernisering av Forsvaret som trådte i kraft fra 
2005 (gjeldende til 2008) er Stortingets vedtatte ambisjon eksempelvis en brigade – som kan 
settes inn også i internasjonale operasjoner, selv om dette ikke holdes som svært sannsynlig. 
Det ble i 2005 stilt spørsmål ved om de vedtak Stortinget har fattet er realiserbare, både pga. 
det økonomiske etterslepet fra 2004 og fordi selv denne strukturen allerede synes under-
finansiert. Utgangen av 2005 var tidsfrist for noen av de mål som var satt, særlig for ned-
bemanning og avhending av eiendom.

Omstillingen av Forsvaret er ikke over med 2005; den fortsetter som en permanent prosess, 
hvor transformasjon – og ytterligere tilpassing til alliansen, bl.a. gjennom såkalt nettverks-
basert forsvar med høyteknologiske midler – er nøkkelord. Til forskjell fra UNIFIL-tida er 
deltakelse i intops pr. 2005 en selvfølge – og en innbakt forutsetning for utviklingen av de 
fleste nasjonale militære kapasiteter: Det som kan brukes i Norge, skal også i hovedsak kunne 
benyttes ute – i hele konfliktspekteret. 

Intopsdeltakelse

I annet halvår 2005 hadde Forsvaret vel 500 soldater ute i internasjonale operasjoner, langt de 
fleste i Afghanistan, hvor det alene var over 400 – både i International Security Assistance 
Force (ISAF) og Operation Enduring Freedom (OEF). Etter at Hærens bataljonsstridsgruppe til 
Kosovo Force (KFOR) ble trukket hjem i juni 2004, og Luftforsvarets helikopterving ble av-
viklet i juni 2005, er Norges militære deltakelse på Balkan også langt på vei terminert – slik 
innsatsen i Midtøsten ble det med uttrekkingen fra Libanon i �998. Høsten 2005 hadde Norge 
bare et trettitalls soldater igjen på Balkan, fordelt på Bosnia og Kosovo. Noen flere var ute i 
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Operation Active Endavour (OAE) i Middelhavet; i likhet med OEF en del av kampen mot terror, 
iverksatt etter ��. september 200� – der Luftforsvaret høsten 2005 deltok med et Orionfly fra 
333-skvadronen, etter at Sjøforsvaret tidligere hadde deltatt med flere enheter.

Norges militære deltakelse i Midtøsten har vært minimal siden bidragene til UNIFIL ble 
trukket hjem. Det største enkeltbidraget var ingeniørkompaniet som sto i det sørlige Irak i ett 
år, som del av Iraq Stabilization Force (IZ SFOR), til juli 2004. Dette er etterfulgt av et mindre 
antall norske stabsoffiserer i Irak, dels knyttet til de britiske og polske styrkene, dels som 
treningsoffiserer på oppdrag fra NATO. Norge har opprettholdt sin deltakelse i United Nations 
Truce Supervision Organization (UNTSO); høsten 2005 med �3 observatører, samt tre stab-
soffiserer i Multinational Force & Observers (MFO). Norge bidro med en håndfull offiserer i 
FN-styrken United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) – og fra annet halvår 
2005 stabsoffiserer og observatører, samt et sanitetselement (knapt 30 personer) til den nye 
United Nations Mission in the Sudan (UNMIS). Forut for etableringen av denne bidro Norge 
med offiserer til Joint Military Commission (JMC), ledet av brigader Jan Erik Wilhelmsen,  
til observatørkorpset ble oppløst og oppgaven overtatt av UNMIS i juni 2005.

Veteranfokus

Forsvaret er blitt kritisert – fra veteraner og pårørende – for ikke å ta tilstrekkelig ansvar for 
sine veteraner fra de internasjonale operasjonene. Enten det har vært å huske og hedre – eller 
støtte dem som trenger det, enten det er økonomisk gjennom erstatninger eller medisinsk 
gjennom behandlingstilbud. Erfaringen fra UNIFIL har i vesentlig grad bidratt til bevissthet 
rundt flere sider ved oppfølgingen av veteranene, og press fra bl.a. FN-Veteranenes Lands-
forbund har bidratt til at både politisk folkevalgte og militære ledere har satt veteranspørsmålet 
på dagsorden.

Etter hvert kommer også intopsveteraner inn i flere ledende stillinger i Forsvaret, ikke 
minst i Hærens ledergruppe (HLG). Da generalmajor Robert Mood tok over som GIH i april 
2005, fikk forsvargrenen en tidligere UNIFIL-offiser (Norbatt XXIII–XXIV) og KFOR-
 veteran som sjef. Også hans stabssjef, brigader Arne Skjærpe, har bakgrunn fra Sør-Libanon 
(Norbatt III) – samt fra Balkan. Generalmajor Kjell Grandhagen har bakgrunn MFO samt 
IFOR og SFOR, brigader Per-Arne Five fra både UNIFIL (Norbatt XXVII–XXVII) og KFOR. 
GIH tok i oktober 2005 initiativ overfor Forsvarets militære ledelse, for å få etablert en identi-
fiserbar funksjon i den militære ledelsen – for å følge opp veteranspørsmålet.

 Mer om oppfølging av veteraner, side 
xxx
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Appendiks
FN; Sikkerhetsrådets resolusjon 425 (1978); vedtatt 19.03.1978

Sikkerhetsrådets resolusjon som ga UNIFIL dets mandat:

The Security Council,
Taking note of the letters from the Permanent Representative of Lebanon �/ and from the 

Permanent Representative of Israel, 2/
Having heard the statement of the Permanent Representatives of Lebanon and Israel, 3/
Gravely concerned at the deterioration of the situation in the Middle East and its conse-

quences to the maintenance of international peace,
Convinced that the present situation impedes the achievement of a just peace in the Middle 

East,

�.  Calls for strict respect for the territorial integrity, sovereignty and political indepen-
dence of Lebanon within its internationally recognized boundaries;

2.  Calls upon Israel immediately to cease its military action against Lebanese territorial 
integrity and withdraw forthwith its forces from all Lebanese territory;

3.  Decides, in the light of the request of the Government of Lebanon, to establish immedi-
ately under its authority a United Nations interim force for Southern Lebanon for the 
purpose of confirming the withdrawal of Israeli forces, restoring international peace 
and security and assisting the Government of Lebanon in ensuring the return of its ef-
fective authority in the area, the Force to be composed of personnel drawn from Mem-
ber States;

4.  Requests the Secretary-General to report to the Council within twenty-four hours on 
the implementation of the present resolution.

Adopted at the 2074th meeting by �2 votes to none, with 2 abstentions (Czechoslovakia, 
Union of Soviet Socialist Republics). 4/

Notes
�/ Ibid., documents S/�2�00 and S/�2�0�.
2/ Ibid., document S/�2�07.
3/ Ibid., Thirty-third Year, 207�st meeting.
4/ One member (China) did not participate in the voting.
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FN; Sikkerhetsrådets resolusjon 426 (1978); vedtatt 19.03.1978

Sikkerhetsrådets resolusjon som formelt etablerer UNIFIL:

The Security Council,
Approves the report of the Secretary-General on the implementation of Security Council 
resolution 425 (�978), contained in document S/�2��� of �9 March �978,

2.  Decides that the United Nations Interim Force in Lebanon shall be established in ac-
cordance with the above-mentioned report for an initial period of six months, and that 
it shall continue in operation thereafter if required, provided the Security Council so 
decides.

Adopted by the Security Council at its 2075th meeting on �9 March �978
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FO; ordre nr. 1 til de norske FN-styrkene, 1978

FOs ordre nr. 1/1978 til de norske FN-styrkene, av 31.03.1978,, lyder som følger:

�.  Situasjon
a.  De forente nasjoners sikkerhetsråd vedtok �9. mars d aa en resolusjon om øyeblikkelig 

opprettelse av midlertidig FN-styrke for det sørlige Libanon med det formål å over-
våke tilbaketrekking av Israels styrker, gjennopprette internasjonal fred og sikkerhet 
og bistå regjeringen i Libanon med å sikre gjenopprettelse av dens effektive myndighet 
i området.

b.  En FN-styrke på ca 4000 mann, bestående av 5 bataljoner med nødvendige forsynings-
avdelinger, skal opprettes og settes inn i Sør-Libanon.

c.  Den norske regjering besluttet i statsråd 22. mars 78 omgående å sende en bataljon 
med enkelte søtteelementer til Sør-Libanon for tjeneste som fredsbevarende styrke i 
samråd med andre lands FN-styrker i det aktuelle området.

2. Oppdrag
  Regjeringen har gitt Forsvaret i oppdrag å sette opp og overføre en infanteribataljon 

og en helikopterving til Libanon, for å stille til FNs disposisjon. Regjeringen legger i 
denne forbindelse avgjørende vekt på at styrken først settes inn når den politiske og 
sikkerhetsmessige situasjonen og de praktiske muligheter for øvrig tilsier det, slik at 
styrken kan oppfylle sin funksjon som fredsbevarende styrke i FNs regi.

3.  Utførelse
a.  Den norske FN-styrke til UNIFIL vil i første omgang omfatte en infanteribataljon 

med enkelte underlagte støtteelementer, samt en helikopterving på 4 stk UH–�B. 
Muntlig ordre om oppsetting og overføring er gitt. Fremparti for styrken er overført. 
Hovedstyrken er under overføring med norske, US og tyske transportfly fra Garder-
moen til Beirut og Tel Aviv. Fra ankomst i Midt-Østen underlegges den norske styrken 
sjefen, UNIFIL for FN-tjeneste i Sør-Libanon. Helikoptervingen knyttes til HQ/ 
UNIFIL.

b.  I tillegg til den første styrken, kan det bli aktuelt aa stille andre norske enheter til 
disposisjon for UNIFIL. Dette er under behandling.

c.  En norsk NMR/Beirut vil bli opprettet for å ivareta basetjenester for norske FN-styrker 
så lenge Norge har et selvstendig forsyningsansvar, foreløpig for �0 dager. Han skal 
dessuten ivareta forbindelser med UNIFIL og forbindelsen mellom norske FN-styrker 
og Norge av administrativ/forsyningsmessig karakter.

d.  Fellesbestemmelser. Transport av hovedstyrken til Midt-Østen er regulert i transport-
plan for overføring av hovedstyrken av 30 mars 78.  Regjeringsvedtak i kgl res av 22 
mars 78, samt FSJ direktiv og instrukser for FN-tjeneste og avdelinger gir de nasjo-
nale retningslinjer for tjenesten i UNIFIL. Disse vil bli tilsendt pr post.

4.   Administrasjon og forsyningstjeneste
  FN har anmodet Frankrike og Norge om å ta seg av forsyningstjenesten for UNIFIL. 
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Anmodningen er under behandling. Det er et nasjonalt ansvar å forsyne den norske 
FN-styrken for en periode på �0 dager. FN forutsettes å sørge for olje, bensin og be-
grensede lokale ytelser. Sjefen for FN-bn skal inntil annen ordning er etablert gi den 
norske h/k ving forsyningsmessig og adminstrativ støtte.

5. Kommando og samband
a.  De norske FN-styrker står nasjonalt kommandomessig direkte under FSJ. Nasjonal 

rapporteringslinje går direkte til FO. For dette formål er det opprettet radiosamband 
over FKS.

b.  For gjennomføring av FN-oppgaven i Libanon er de norske FN-styrker underlagt 
sjefen for UNIFIL. Det forutsettes at de oppdrag og ordrer UNIFIL-kommandoen gir, 
ligger innenfor rammen av de forutsetninger norske politiske og militære myndigheter 
har satt for bruk av styrkene. Eventuelle tvilstilfelle forelegges FSJ til avgjørelse.
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UNIFIL; Opord 1–1978 (Force Deployment)

UNIFILs første operasjonsordre, signert FC, generalmajor Emanuel A. Erskine ved hans midler-
tidige hovedkvarter i Government House, Jerusalem, men udatert, gir følgende overordnede 
oppdrag, samt spesifikke oppdrag til Norcon:

TASK ORGANIzATION
Force Headquarters: Staff/Staff Company
Force Logistical Contingents: (Provisional)
Force Operational Contingents: France con (France)
 Nor con (Norway)
 Sen con (Senegal)
 Nep con (Nepal)
 One additional contingent to be determined
Attached Elements: 
 From UNEF  – Swedcon (� Coy only – Sweden)
 From UNDOF  – Irancon (� Coy only – Iran)
 From UNTSO  – Observer Group Lebanon
 From UNEF  – Cancon (Signallers)
 From UNEF  – Cancon (Movcon)
 From UNDOF  – Cancon (Sig/Log)

I.  SITUATION (to be issued orally)
 A. Israel Defense Forces (IDF) Area
 B. Lebanese Armed Forces/Gendarmerie
 C. APKF Area
 D. Palestinian Liberation Organization (PLO)/Leftist (L) Area
 E. Christian Area
 F. Israel/Lebanon Mixed Armistice Commission (ILMAC)

II. MISSION
  In accordance with Security Council resolution 425 dated �9 March �978 United Na-

tions Interim Force in Lebanon (UNIFIL) will:
A.  Determine compliance that Israeli Forces have ceased military action against Leba-

nese territorial integrity.
B. Confirm the withdrawal of Israeli forces
C. Restore international peace and security
D.  Assist the government of Lebanon in ensuring the return of its effective authority in 

the area
E.  In consultation and co-operation with the countries concerned, establish and main-

tain itself in an area of operations
F.  Use its best efforts to prevent the recurrence of fighting and to ensure that its area of 

operation is not utilized for hostile activities of any kind
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III. EXECUTION
A. Concept of Operations:
  In this operation, UNIFIL will deploy its forces in a zone between the Litani River and 

the Forward Defended Locations (FDL) of the Israel Defense Force (IDF) with the aim 
of facilitating, in cooperation with the Lebanese Armed Forces (LAF) the withdrawal 
of the IDF in stages (Phase Lines) and of preventing entry of unauthorized armed 
personnel into its area of operation. This operation will continue until the withdrawal 
of UNIFIL from Lebanon and until the Lebanese government and administration as-
sume control of the UNIFIL AOR. During the stages of the operation the following 
should be planned for:

�.  Deployment of available forces into a narrow area of separation south of the Litani 
River with a physical presence in the vicinity or on the three major Litani Bridge sites 
at Kashmiya, Akiya and Khardala; main terrain features; and main villages/cities in-
cluded therein. Contingents should be prepared to deploy their forces into possibly 
expanding (in depth and width) zones of AOR.

2.  Establishment of Interim Force Headquarters and Logistics Base with staff in Govern-
ment House, Jerusalem.

3. Establishment of Tactical Force Headquarters with staff at Naqoura
4.  Establishment of main Force Headquarters and Logistics Base at suitable location in 

or around city of Tyr.
5.  Establishment of UNIFIL Liaison Office in Beirut for coordination with Lebanese 

authority  (military and civil).
�.  Establishment of Forward Liaison Office at Naqoura to which will be attached Israeli 

and Lebanese representatives.
7. Establishment of Force Communications Net.
8.  Assisting Lebanese authorities (military and civil) in the insertion and establishment 

of its effective authority in force AOR.
9. Supervising and Co-ordinating with IDF their withdrawal from AOR.

B. Tasks
Following task assignments are applicable to all subordinate contingents:
�.  Recon and deploy within assigned area of operations to include physical presence in 

main population centres.
2.  Conduct 24 hour visual occupation of sector through the establishment of observation 

posts and patrols.
3.  Move to and occupy all major crossing points in northern/western boundary; estab-

lish checkpoints at these critical areas to ensure supervision of border crossing.
4.  In coordination with Lebanese authorities and in accordance with UNIFIL instruc-

tions (to be published), control all vehicles and persons transiting into and out of the 
area of operations and ensure that no weapons and armed persons are allowed into the 
bufferzone.

5. Establish liaison element with Force Headquarters Forward.
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�.  On order, be prepared to extend area of operations to the south or reduce area of oper-
ations in the north based on Israeli withdrawal and Lebanese administration and 
military take over.

7.  Establish continious UN presence in populated areas through the use of reconnais-
sance patrols and scattered unit positioning.

8.  Ensure that all members of contingents are thoroughly aware that weapons provided 
to UNIFIL are defensive in character and that these weapons shall only be used for self 
defense. Self defense would include resistance to attempts by forceful means to prevent 
the Force from discharging its duties under the mandate of the Security Council.  
(Instructions on UN use of force will be issued later).

9. Report violations of the peaceful character of the AOR.

C. Specific contingent tasks:
[…]

4. Norcon
(a) Upon arrival recce area of operations and prepare to relieve SWEDECON in place.
(b) Establish liaison with element to the west.
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Reflections
St. Martiń s Press
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