


. Det ,er kompliserte saker Jorunn Str6msvag (sittende) og Ann Kristin Fon har a hanskes med pa arbeid
splassen.

Oppskriften pa en intervju i
arabiske aviser med vare to

venniner gar ut pa at de farst da
blir grundig eksaminert i deresfamilieforhold, deretter hvordan
de liker Libanon, om de kan
tenke seg a gifte seg med en li-
banesisk mann, og nar da svaret

er nei, tydeligvis til storforblaffelse for intervjueren, blir
da neste sporsmal da hvorfor
ikke. Videre blir de eksaminert
om hvorfor de dro til Libanon,
noe som sannelig kan være

vanske)ig nok a gi noe skikkelig
svar pa for noen hver, og deretter om deres syn pa konflikten i
Libanon, noe som er enda
vanskeligere a gi noe svar pa.

Dette er stort sett oppskriften
pa et mote med libanesisk pre
sse, og etterhvert blitt rutine for
vare to radiovenninner som alltid

er smilende blide og servicemindedee og gjar det til en

hyggestund El ringe til Norge selvom det bare dreier seg om

kjedelige rutine saker. En tur til
Radio Norge er alltid som gj6r
godt for humoret. Og Jorunn forde av oss som har rekapp, glede
av a ha her ogsa i IX'em, mens vi
nok ma belage oss pa el sende
Ann-Kristin hJ.emtil gamlelandet
igjen.

i NORBATTI
~

hore "Lille vakre Anna", ja, sa
ofte har hun bedt om den at
Solheim pa NORBATT radio har
fatt spilt inn en hel kasett med
bare denne melodien spesielt for
henne. Hennes for kjærlighet for
akkurat denne melodien ski river
seg fra at hun hjemme har en
hund som lyder navnet Anna, og
som hun synes hun kommer I
kontakt med pa den maten. Ann
Kristin Fon, 20 ar og fra
Tonsberg, gikk Radioskolen pa
Jorstadmoen for 3 ar siden, og
har siden vært vervet i Forsvaret,
og har dermed tjenestegjort

forskjellige steder rundt om iNorge. Hun har ikke sakt rekapp,
og har da i motsetning til Jorunn
heller ikke fatt rekapp .Hennes

planer når kun kommer hjem fraLibanon er a reise til sjos som
aspirant. Det ma hun nemlig for
a kunne beholde radiosertif;
katet.

De to kvinnelige
radiooperatorene i NORBATT er
tydeligvis en sensasjon her i
Libanon. Jevnlig kommer jour
nalister fra libanesiske aviser for
a intervjue og ta bilder av disse, i
dere oyne, kuriase damene.
Sporsmalene er i vare ayne
kanskje I.itt naive' men med
bakgrunn i orientalsk syn pa
kvinner, ikke sa dumme likevel.

sanner og datre av offiserer. Dog
regner hun Steinkjer som sitt
hjemsted, og hun snaKker da
ogsa tranderdialekt.

Lyttere pa NORBATT radios
anskekonserter vil ha registrert
at Jorunn stadig her om a fa

Jorunn Stramsvag, som er
lærer i det sivile liv, tok Ra
dioskolen i Boda for 4 ar siden.
Hun har en bror som deltok i
NORBATT I i 1978, og det var

han som satte henne pa ideen asake seg nedover. Til daglig
underviser hun i regnskap,
bedriftsakonomi og matema

tikkved Vestva~ay vidergaendeskole i Leknes I Lofoten. Hun er
foravrig oppvokst i en of
fisersfamilie og som sadan horer
hun ikke hjemme pa noe spesilt
sted, noe semofte er tilfelle med

IRadiojentene
Pa Radio Norge er likestill

ingen mellom kjannene kommet
langt. Nayaktig 50 prosent av
betjeningen er nemlig kvinner,

og det er det ingen annen institusjon inne NORCON som har.
Personellet pa Radio Norge
bestar av 4 personer, og da vil de

som er gode i prosentregningsnart finne ut at av deisse er 2
kvinner.

Na er kvinner i Forsvaret,
heller ikke i de norske FN
styrker, noe særsyn. Selv om de
foreloping er i et lite mindretall,
blir det stadig mere vanlig at
kvinner bekler stadig flere still
inger i Forsvaret.

De to korporalene pa Radio

Norge, Jorunn Stramsvag fra
Leknes i Lofoten, opprinnelig fraSteinkjer, og Ann Kristin Fon fra.
Tbnsberg, henh oldsvis 25 og 20
ar gamle, er de forste ikkebefal
som har tjenestegjort i NOR
BATT.
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etter onske fra personell fra
FN-observatorene som tjene
stegjar der .

Denne gangen var jobben
raskt ekspedert. Blindgjengeren
la slik til at det var bare a legge
pa spregnstoff og sprenge den
der den la. Raskt og greit.

Ogsa idag, 4 aretter krigen i
Sor, Libanon i 1978, finnes det
utallige sprenglegemer liggende
a slenge rundt omkring i ter
renget, og til stadighet er det det
noen som blir funnet. Heldigvis
er de lenge siden det har skjedd
noen alvorlige ulykker med
blindgjengere og sprenglegemer.
Det kan skyldes bedre opply
sning og informasjon, og det kan
ogsa skyldes at det tross alt
begynner a minke noe pa disse
gjenstande.ne.

Men fortsatt er personell fra
pi-troppen stadig pa farten for a
tilintetgjore sprenglegemer.
Hittil i VIII'ern har kara fra Pi
troppen tatt seg av og uska
deliggjort m~r enn 100 spren
glegemer. De fleste har hel
digvis ligget slik til at de kunne
sprenges pa stedet, noe som
selvfolgelig gjor oppgaven at-'
skillig lettere. Men nar det
oppdages blindgjengere inne i
bebyggelsen og ellers steder
hvor man vanskelig kan sette
igang med sprengning, blir sa-
.ken straks mer komplisert. Men
sjefen for pi-troppen, loytnant
Ole Heimstad understreker at for
pi-troppen er ingen sak for liten

og ingen
for stor, slik at dersom noen

Major Leif Heieren {til v.i sjefen for pi-troppen loytnant Ole Heimstad og menig Dag Magne Sandvik fra Lierne
i Nord-Trondelag gjore klar til sprengning.

oppdager noe mistenkelig sa Pi-troppen tar seg fortrinnsvis
skal det straks medles fra til pi- av gjenstander som blir oppda
trappen som sa vil ta seg av get innen NORBATT AO, men
saken videre. Til kjedsomme- det forekommer ogsa at man far
lighet skal gjentas at man ikke anmodning om a ta seg spren
selv skal rare ved mistenkelige glegemer ogsa andre steder.
gjenstander man matte finne ute F.eks. var folk fra troppen for
i terrenget. ikke lenge siden en tur i EI Khiam

HV-karer i FN- tjeneste i Libanon

Tor Johnsen fra Lorenskog. fenrik Einar Clausen fra Mjondalen og Ve/jo Turunen fra Karasjok har det til felles
at de tilhorer Heimevernet pa sine hjemsteder.

om ikke lenge sin andre periode i
Sor-Libanon og drar da hjem til
Karasjok og smabruket der.

- Det star ikke til a nekte at
det er en smule forskjell pa Ka
rasjok og Kafr Haman, sier Tu-

Blant personellet i NORBATT
finner vi bLa. ikke sa rent fa HV
personell. BLa. er sjefen selv,
oberst Nermoen, og NK oberst
loytnant Holm, HV-folk, likeledes
en enrekke andre i ledelsen.

Ogsa ute i kompaniene finner
vi en rekke personell med bak
grunn fra Heimevernet. F.eks. i.
3. tropp Kp B, finner vi bLa.
menig Veijo Turunen fra Kara
sjok. Han er rekapp, og avslutter
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runen hvis morsmal, til tross for
det· finskklingende navnet, er
samisk. - Pa mine hjemsteder
hender det jo at temperaturen
går ned mot 50 minusgrader
vinters tid og sa langt ned går
det jo ikke her. Turunen er for-
resten sersjant i Heimevernet
hjemme i Karasjok og har vært
med pa mange harde oveIser pa
Finnmarksvirldå. vinterstid.
Fungerende presseoffiser har
forovrig truffet Turunen pa
Finnmarksvidda under tofte
vinterforhold under en oveIse pa
vidda som Garnisonen i Por
sanger og Karasjok Heime
vernsomrade holdt for noen fa a
siden og hvor forholdene var
noe annerledes enn de er i
d?gens Libanon.

·1 - Selv om tjenesten ikke har
,I vært sa slitsom her som den kan

være hjemme mange ganger, sa
tror jeg jeg har I~rt mye her som
vil komme meg til gode i den
videre tjensten i Heimevernet,
sier Turunen som na om ikke
lenge forlater Sor-Libanon etter
14 maneders sammenhengende
tjeneste.
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Det ligger Antonsen tungt på
hjertet å fjerne forestillingen
mange sitter med at den franske
fremmedlegionen er et tilflukt
sted for mislykkede mennesker.
- Av alle de menneskene jeg
traff i Legionen var de aller fleste
harmonis ke og veltilpassede
mennesker som kanskje var ut
styrt med litt mer eventyrlyst og
virke-trang enn folk flest. Men at
Legionen skulle være tilfluktsted
for mistilpassede lovbrytere og
problemfylte individer kan jeg
ikke uten videre godta.
Selvfolgelig finnes det mindre
bra individer her også, men de er
bare ikke typiske for Legionen.
ForovrigkanAntonsen opplyse at
nordmenn er populære også i
fremmedlegionen .Det er ikke så
rent få av dem der, og de aller
fleste skikker seg vel og gjor en
bra jobb. At Ola er godt likt
kommer kanskje av at han er lo
jal, og det er en egenskap som
blir verdsatt i Legionen ..
Foreovrig er lojalitet, pliktfoleise
og kameratskap blant de egen
skaper som blir mest verdsatt i
den franske fremmedlegionen.--f

- Det er klart at var tunge
stunder da man godt kunne
tenke seg å være ute av Le
gionen. Men det var aldri alvorlig
på tale å soke seg fri eller
romme, og jeg var i grunnen hele
tiden innstilt på a fullfore.

sett et avsluttet kapitel for
franskmennene. Derfor kom jeg
aldri til Indo-Kina igjen, og det
skal jeg kanskje være glad for.

Jeg avtjente altsa alle mine 5 ar i
Afrika og bie dimmitterUeg fikk
riktignok tilbud om å fortsette,
men jeg syntes jeg hadde gjort
mitt, og at jeghaddemye annet
ugjort. Sa derfor sa jeg takk for
meg og dra hjem til Skjeberg.
Men jeg har aldri angret på at jeg
gikk inn i Fremmedlegionen, og
jeg ville ikke ha unnvært disse
arene, som pa mange måter har
gitt meg meget.

- Tenkte du aldri på å gi opp
for kontrakttiden var ute?

1976 er den sa vidt jeg vet ne
dlagt.

Fremmedlegionens torste-
gangtjeneste er som nevnt hard,
men jeg tror ikke den er noe
verre enn mye av det norske
soldatlil-r må gjennomga f.eks.
"Helvetesuken" på fallskjerm
jegskolen eller opptaksprover til
befalsskoler osv. Var man i

noenlunde god fysisk og psykisk
form skulle det ikke være

nodvendig å lide noen overlast
Etter enm reKruttskole bar det

så videre til spesialutdannelse,
det være seg til kokk, sjafor,
sambandsmann eller gevær
mann. Selv ble jeg utdannet til
sakalt motorisert infanterist og
etter endt utdannelse sendt pa
vaktoppdrag i Tunis. Senere ble
det tjeneste i Sahara. Der er det
jo som kjent godt og varmt, og
der hadde vi bl.a. et par rytte
ravdelinger hvor det bl.a. tjen
stegjorde en del arabere. Men
stort sett var det bare europeere
som tjenstegjorde i legionen,
hvorav også en del nordmenn,
men dog ikke i noe stort antall.

Da jeg kom inn i legionen var
krigen i Indo-Kina over, og stort

Fremmedlegionen - na
FN

SOLDAT
I Libanon.

, .
ar 15

- Klart den var hard, men på
ingen måte umenneskelig. Vi ble
utdannet til effektive soldater og
treningen var deretter med mye
fysisk trening og mye eksersis,
men alt man har kunnet lese i

ukeblader og boker om tortur og
sadistiske befal tror jeg er tatt ut
av luften eller sterkt overdrevet. I

alle fall merket jeg ikke noe til
det. Vel var disiplinen hard og
om man ikke fulgte spillets re
gier matte man ta sin straff. Men
for å komme istraffebataljon
måtte man forbryte seg ganske
alvorlig. Jeg har aldri vært der,
og jeg kjenner heller ikke sa
mange som har vært der. Og fra

miljoet og kameratskpet karene
imellom. Pa den maten fattet jeg
interess,e for fremmdelegionen,
og da jeg fylte 18 reiste jeg til
Paris hvor jeg meldte meg til
tjenste. Jeg ble antatt, og sendt
til Marseilles og deretter til Siddi
Bel Abbes i Algerie hvor jeg
gjennomgikk den forste tre
måneders rekruttskolen. Denne

rekruttskolen ble senere flyttet
til Aubagne i Frankrike.

- Var rekruttskolen beinhard?

Det er menig Trond Antonsen
fra Skjeberg i Ostfold som sier
dette til Blue Beret. Antonsen

tjenestegjor for tiden som
geværmann i 2 tropp Kp B. Den
41 årige driftsoperatoren ved
Borregaard i Sarpsborg har aldri
avtjent norsk militærtjenste,
men norske militære myndi
gheter har funnet å godkjenne
Antonsens 5 årige tjeneste i den
franske fremmedlegion som
forstegangstjeneste. Antonsen
var i fremmedlegionen fra 1958
til 1963 og har stbrt sett bare
gode minner fra oppholdet der.

- Forst og fremst vil jeg gjerne.
opplyse at da jeg meldte meg til
tjeneste, så var det ikke for a
flykte fra noe som helst. Jeg har
aldri hatt noe utestående med

norsk rettsvesen, og jeg hadde
ingen fortid å flykte fra, sier An
tonsen, som understreker at han
gikk inn i legionen av egen fri
vilje uten press eller påtrykk fra
noe hold. Vi lar Antonsen selv
fortelle:

Godt og vel 15 ar gammel
gikk jeg til sjoss. Jeg monstret
på i England og kom på en bat
som gi~~ i fart på. Statene og det
fjerne Osten. I Osten anlop vi
mye Saigon, som den gangen
var en fransk besittelse. Den

gangen var liggetiden under land
vanligvis lenger enn den er i dag,
slik at vi som var mannskap
ombord fikk mye fritid i land.
Det traff seg slik at vi kom i ko
ntakt med franske fremmed

legionærer som var stasjonert i
byen. Det var kjekke karer som vi
~tterhvert kom i god kontakt

~med Jeg lærte å sette pris pa

- Dersom dette intervjuet kan
bidra aldri så lite til å bryte ned
forestillingen om den franske
fremmedlegionen som et hel
vete på jord og tilfluktsted for
kriminelt belastede alkoholvrak,

så ville jeg sette stor pris på det.
Fremmedlegionen er nemlig ikke
det. Forst og fremst er den en
effektiv· militær avdeling med
godt kameratskap og fremra
gende ledelse og med sin forste
oppgave å forsvare sitt lands
suverenitet.

Men hva er det som får en

norsk ungdom til å melde seg til
tjeneste i denne militærav
delingen som gjennom mange ar
i boker og ukeblad har fått
stempelet på seg et helvete pa
jord?



Om tjenesten i NORBATT har
Antonsen bare godt a si. Han har
kanskje mer militær erfaring' enn
de fleste av sine vapenbradre i
KP B og kan kanskje uttale seg
med mer kompetanse enn de
fleste. - Vi har en god standard i
NORBATT, sier han - og spesielt
da selvfalgelig her i Kp B. Hvor
for han na i en alder av 41 ar

melder seg til tjeneste som
menig igjen? - Ja, det ma være
dette med gamle sirkushester og
sagmuggen da. Ellers var det
kanskje 6nsket om en
miljaforandring, og kanskje og sa
ansket om a gjare norsk
militærtjeneste, for heller ikke a
glemme at han mener a gjare en
positiv innsats i fredens tjeneste

her nede. - Jeg tror vi har en
stor oppgave her i Libanon, sier
Antonsen, som gjerne vil
beramme sine vapenbradre i
kompaniet som verdige repre
sentanter for det norske forsvar.

Trond Antonsen har tidligere
vært med noen ar som frivillig i
Heimevernet, og er ikke frem-

med for tanken om a utdanne

seg videre til befal i HV. - Jeg
har tro pa et norsk forsvar, og jeg
tror at det fortsatt mange ar
fremover vil være en
nadvendighet dersom vi fortsatt
skal besta som frie nasjoner,
slutter Trond Antonsen, veter
anen fra den franske fremme

rl1eqionen og Rachaya el Foukar.

IBrevkurs med toppkarakter ..I

- Jeg er imponert over at du,
forholdene her nede tatt i be

traktning, har klart a gjennomfare et brevkurs pa sa kort
tid, og med sa godt resultat, sa
bataljonssslefen, oberst Magnar
Nermoen til fenrik Roar Enge-

land forleden da han overrakte
diplomet for gjennomfart kor
respondansekurs i bilelektrisk.
Ikke nok med at fenrik Engeland
gjennomfarte kurset, men han
gjorde det ogsa til den best
mulige karakter, nemlig blank 1.

Engeland er imidlertid ikke
ferdig med dette. For tiden er
han i full gang med kurs i psyko
logi, men han kommer hjem en
gang i mai. Meil det a

gjennomfare et sapass krevendekurs som kurset i bilelektronikk,

og det til beste karakter, er en
stor prestasjon nar en tar i be
traktninQ at brevene skal be
svares Innimellom vakter og
fenrikens jobb som ammuni
sjonsoffiser.

Fenrik Roar Engeland (til V.) far ov~rakt diplomet for gjennomfart brevkurs i bilelektro til toppkarakter til toppkarakter, av bn-sjefen, oberst
Magnar Nermoen.
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NORWEGIAN
EVENING

strålende
eksempel
på norsk

arrangorkunst
i Naqoura

Det la noe spesielt og lurte i
vannskorpen den siste torsda
gen i februar da alt som kunne
krype og ga av nordmenn • i

I Naqoura stilte i messen en time
for avspark. Det var NORWE
GIAN EVENING som sto pa
programmet, og det var den
siste finpussen etter et langt og
omstendelig forarbeid forut for
det som skulle gi de norske far
ger enda et positivt forte!=ln.

Db Englund hadde ogsa denne

gang en lykkelig hand over et
arrangement. Det virket som om
alt klaffet, men æren .ma han
dele med alle som var med. En
liten time senere dukket inn
budte gjester opp fra nær og
fjern. og det tok ikke mange
minuttene for "aulaen" var fri for
alt som het ledige sitteplasser.

(5/ er godt, og sunt.

Etter de vanlige introduk
sjonstaiene slapp kapt 'åygarden
til som kveldens toastmaster, og
han var ikke snauere enn at han
selv tok hanrl om et minifore
drag. Der han presenterte sitt
hjemland påen mate med spisse
kommentarer som vil bli husket.
Og noen syrlige hint til vare

svenske venner som sikkert får
anledning til a takke for sist ved
en annen anledning.

Na, den unge kapteinen klarte
seg meget bra. Han introduserte
ogsa to halv-times norske na
turfilmer fra et land noen av de
tilstedeværende knapt nok vis-

~

6
New Saqi Swingers sorget for a fa stemningen pa topp.



Kj6kkensjefen i Saqi, kaptein Niels Bj6rnstad var ikke den som minst bidro til suksessen. Her forsyner han MP-sjefen i,
UNIFIL, major Arne Normann fra Ski, med karbonader.

Selv om det var en sakalt norsk aften, sa var milj6et temmelig kos
mopolitisk. 7

sydsiden av grensen ble det i ei

hvert fall for noen av deltagernE- etter en NORWEGIA~
EVENING som vil bli husket.

**
muskerne til en week-end i
Israel, det var bare sa synd at
vaktkroll ikke gjorde dette mulig.
Noen fa timers avkobling pa

det ikke litt om en god gammel
norsk 17 mai?

Fiybåren mat hjemmefra! Og
Mack-Ol!

Langveisfarende musikk

hadde også arrangorene trylletfrem. Heft oppe frafjellene i t:bel
el Saqi. New Saqi Swin~ers

hadde sin virkelige premieremed Lille Grete's "Teddyen min"
og mange andre kjente låter.
Bandet spilte for, under og etter
det nitti minutter lange arran

gementet, og det var tydelig atspesielt den Kvinnelige delen av
detilstedeværende satte pris pa
danserytmer like frem mot
midnatt d~ den avgaende bus
sen til Nahariya omtrent tomte
lOKalet. Ug aosolutt alle var i et
strålende humor den kvelden,
det ma jo tyde på suksess. Noe
vi har glemt a fa med? Absolutt!
Det kunne ha vært skrevet side
opp og side ned om dette ar
rangementet. men la oss nevne

at obersten og ob 1t Rygh ogalle deres medskyldige har an
ære av dette arrangementet.
Dette var "gamaldans med no
got attåt" - samenn ...

Likeledes tar vi med den fine
gesten det var a invitere de syv

Og den f61gende tin;:1en ble
ansvaret lagt på kapt Bj6rnstads'
skuldre, Og som vanlig - han
sviktet ikke. Dewgastronomiske
siden av saken var i de aller be
ste hender, og det ble servert
norsk mat som virkelig - falt i
smak. Vi tror til og med a~ de
norske polsene hadde fatt noe
av den gamle r6dfargen over seg
igjen. Og alt det andre? Minnet

Programmet var passe langt
samtidig som arrang6rene
unngikk å falle i den fellen som
er vanlig i slike sammenheng 
dette å prate tilh6rE1rne "hull i
hodet", Neste gang skal vi
forsake a presentere en norsk
samejente i full mundur og
gjerne litt joik attåt - vi vet at
det ble gjort flere fors6k på å fa
det til denne gang. Men dette
ingen bebreidelse, tvert imot.
Programmet var akkurat passe
langt.



til årets
kulturbegivenhet..

i Midt-Osten
Det var igrunnen synd at ikkeflere enn 16 mann fikk anledning

til a være med pa Velferdensarrangement til kibbutzen Ay

yelet HasHazar. Det var kirkekonsert det gjaldt.

Kirkekonsert? Joda, den nor
ske ambassade i Tel Aviv og
utenriksdepartementet i Jeru

salem hadde satt i gang en
storslagen operasjon for a fa alttil a klaffe da Kristiansand mo

tettkor gjestet Israel i siste halvdel av februar.

!Jet ble pa alle mater en suk

sess, og etter at det norske koretunder ledelse av sin dirigent
,Bjarne Slagedal, farst hadde
holdt en "introduksjonskonsert"
i Tel Aviv, var det er hardt pro
gram de mer enn halvt hundre
gjestene matte gjennom i lopet
aven kort uke-

Ettersom enklaven var stengt
tirsdag, samme dag konserten
skulle holdes "for oss", matte
permittentene herfra dra
avgarde mandag middag. Og det

var det naturligvis ingen som
hadde noe imot. Vi fikk med oss

en kombinert sightseeing- ogbadetur, og spesielt var det en
opplevelse el fa komme rundt

Genesaretsjoen og a fa se noe avden praktfulle utsikten fra Golan.

Dessuten var det noen av
deltagerne som ikke hadde vært
pa bi5eltur som fikk anledning til
a oppleve Kapernaum - dette
forunderlige stedet der Jesus

pulkket ut sine forste disiplerblant fiskerne - og Sali~lPri~

sningenes Berg, dette -lillehoydedraget Jesus valgte ut for
sin Bergpreken, like nord for
nordspissen av sjoen.

Tirsdag ettermiddag i god tidfor konserten skulle finne sted,
dro vi avgarde fra Hotel Galei
Kinnereth som hadde vært vart
hjem i ganske noyaktig 24 timer
- et hotel som hadde forste
klasses mat, svommebasseng
og TV-rom der vi bl'.a. opplevde
Rolf Falk-Larsens mote med
vander Duim under 1500-

-

B
I Ein Gev pa 6stsiden av Genesaretsj6en var noen sa heldige a treffe pa noen norske kvinnelige stuenter som sluttet seg til pa en del av turen.



meter'en fra VM. Men, altsa ..... vi

kom til kibbutzen i god tid formiddag - et maltid som ble
inntatt i den enorme spisesalen
sammen med konsertdelta

gerne. For uinnvidde kan detfortelles at kibbutzen i terrenget
ligger akkurat der hvor vi like ved
hovedveien mot Tiberias pas

serer en gressbane der tidligerekontingenter har spilt fotball.

Noen av vare gutter ble i
timene for selve konserten kjent
med - og fikk hilse pa gamle
kjente - en rekke norske som
spurte oss etter slekt og venner
de hadde i FN-styrkene, og vi
overbragte hilsener til disse i den
grad det var mulig for oss. En
passent kan det ogsa nevnes at
det var en rekke unge piker i
tenarene som jobbet pa denne
kibbutzen. De hadde en lann pa
ett hundre norske kroner i
maneden, en lonn som i praksis
matte taes ut i form av et
kjapekort, og disse unge damer
ble naturligvis en hyggeli~ av
veksling for norf:ke gutter I FN
tjeneste. Uheldigvis gikk turen
videre til Metulla - og alle var
med under transporten - et
kvarter fa~ midnatt.

Konserten var en fin avkobling
for alle som overvar den. Vi fikk

farst en avdeling gammel kirk
emusikk fra tiden for Bach, ogderetter en festlig avdeling med
folkemelodier der vi merket oss

Haral Rohlig's "O Clap Your
Hands" og Jean Berger's "TheEyes Of All". Vi fikk o~sa

overvære en urfremfanng,nemlig dirigentens egen "Davids
122 salme", mens konsertens

tredje avdeling besto av norskmusikk der ikke minst Edvard
Grieg ble meget fremtredende.
Hvem visste forresten at det var
den gamle bergenser som var far
til "I himmelen, i himmelen"?

I pausene mellom de tre av

delingene fikk vi sa solofremfåreiser, farst av den klok

kerklare Nellie Kvareng som
gjorde et sterkt inntrykk med
c,.iluck's kjente arie "O Del MioDolce Ardor". Videre hadde hun
Monteverdi og Johann Seba
stian pa programmet, mens Kjell
Pedersen mellom konsertens

andre og tredje avdeling med sinfine tenor oss et innblikk i noen
av Edverd Griegs mest kjente

sanger. Dessuten var han med
pa a bringe et budskap fra FelixMendelssohns Eliasoratorium ..

Nevnte vi at denne kjempe
store Memory Hall hadde sitte
plass til tusen tilskuere, og at det
var over 700 tilstede under
konserten? Var "unge reiseleder
entret scenen etter forestillin
gen, beklaget at han ikke hadde
med blomster - alle hadde
fortjent hver sin bukett -- men til

gjengjeld hadde han med et parhilsener. Og han takket for en
begivenhet svært mange vil

i komme til a huske langt inn i

lfremtiden.

Pa Golan.

Turen er slutt - vi har lagt kirkekonserten bak oss for denne gangen.
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Internasjonal
innsats fjernet

blindgjenger ved
Hasbaiya

FN-observatorer og inge-
niorpersonell har mange opp
gaver, ikke alle like trivelige,
men nyttige og nodvendige. I
midten av mars f.eks. var det

team SIERRA, s oppgave a
besorge tatt opp en ueksplodert
granat som hadde boret segrangt ned i en olivenlund ikke

langt fra det sakalte PLO-krysset
på veien til Hasbaya. Nedslagetvar funnet sted utenfor Blue
Line, men siden observatorene i
Team Sierra ogsa har med a ta

seg av uregelmessifjheter ogsautenfor UNIFIL AO v',n det bare a
tilkalle assistanse fra det franske
ingeniorkompaniet og ga igang.

Granat-en hadde forst gatt

gjennom kronenpa et oliventreog deretter truffet bakken oQ
boret seg ca. to meter ned ~
grunnen uten a eksplodere. Pa

grunn av merkene i treet oghullet i bakken lot det seg i grove
trekk gjore a ansra den omtren
tlige retningen granaten var

I kommet fra, og ogsa den om
trentlige retningen den hadde

. tatt nedover i jorden.

De franske mineekspertenevar utstyrt med minesokere og
spader. Imidlertid ble det ganske

l snart klart at a grave seg kanskje

! flere meter ned i jorden, som var
I gjennomblot og solet. var sa
[godt som ugjorl1g. I alle fall ville

det ta uforholdsmesig lang tid., Derfor ble NORBATT kontaktet,
som stilte opp med en Broyt

gravemaskin med Torleif Espedal fra Pi-troppen bak spakene.
Med hårfin manovrering gravde
han segned forbi granaten, som

viste seg å være en 155 millimeter, slik at det bare var for den
franske mineeksperten a plukke

granaten frem fra jorden oglempe den opp på tort land, hvor

den ble gjenstand for inngaendestudier fra den tilstrommende

lokalbefolkning og representanter for PLO. - Det er bl ..a.
situasjoner som denne som det
er vår jobb å ta oss av, sier sjefen
for Team Sierra, major Hat Gar
swell til Slue Beret, som sam
men med sin assistent, kaptein
Jan Anderlund, etterforsker og

observerer, og deretter inngirrapport om det inntrufne. - Var
oppgave er ikke i forste rekke a

Ol lose problemene, men derimot a

. gi et sa riktig og objektivt
oilde som mulig av det inntrufne,
sier major Carswell, som ogsa vil
gi honnor til pi-troppens perso
nell for effektiV og rask innsats.

- Egentlig graver i vi ikke sa
nær spreng legemer som vi

gjorde denne gangen, sier
lagforer i pi-troppen, fenrik PeterBækkevold. - Men siden vi vis
ste temmelig noyaktig hvor

granaten la, og siden TorleifEspedal er en meget dyktig
maskinkjorer, så bestemte VI oss
altsa til a grave forbi. Og det gikk
altsa etter oppskriften. Men litt
spennende var det jo.

- Jeg har ogsa tidligere vært

med pa å grave opp en blindg
jenger, sier maskinkjarer Espe
dal _ som opprinnelig er fraNærbo pa Jæren. - Men jeg ma

jo si at det er oppdrag som jegliker bedre enn dette. Men
spennede er det jo ogsa, og nar

det går bra sa er det JO hyggeliga vite at en har vært med pa ti
gjore en nyttig jobb.

Thorleif Espedal fra Nærbo pa Jæren sorget for at granaten ble avdekket
uten at det oppsto farlige situasjoner.

Og her er sakens kjerne avdekket.



F-o-r-s-i-k-t-i-g, na gjelder det a fa styggedommen opp i dagen uten at det skjer voldsomme ting.

Se opp for storken.

11

Storken er kommet til Ebel el
Saqi. Nei, ikke misforsta, det er

igen som som har "kommet iulokka", unntagen da storken
selv. Det hadde seg nemlig slik
at da en stor storkeflokk pass
erte Ebel el Saqi, sa var det en
"jeger" som ikke kunne motsta
fristelsen til a slenge et ha
glskudd etter den med det re
sultat at en av flokken fikk en
haglladning med fin haggel i den

ene vingen og ble satt ut av
spillet. Fuglen ble tatt vare pa avkokkepersonell fra Saqi og bragt
till sykestuen for behandling. Her
ble den tatt under behandling av
veterinæren, kaptein Ketil Berg,
som plukket ut en mengde hagl
nr.

6 fra vingen. Deretter ble

storken satt i forpleining hoskokkene på NORBATT house,
hvor den i skrivende stund ser ut
til il komme seg igjen. Den er i
alle fall blitt atskillig kvikkere, og

kokke,lie,som til daglig sorgerfordet daglige brod til mennesker,
viser seg også å kunne tilberede
mat som passer for storker. BLa.

fanger de frosk til pensjonæren,som når sant skal sies, ikke er sa
veldig glupsk i matfatet enda.
Men gutta regner med at den er

kommet over det verste, og vilforhåpentligvis om ikke altfor
lenge kunne slutte seg til sine
artsfrender og delta i slektens
fornyelse, om ikke blant arten
home sapiens, sa i alle fall blant
storkeslekten.

Storken ser ut til a trives godt pa taket av NORBA TT House men sa er det da ogsa kokk Seim Nilsen som star for
forpleinil)gen.



Stor fysisk aktivitet
NORBATT

•I

Hva det kommer av at ak
tiviteten kan være vel sa stor
her, kan vel bl.a. komme av
mangel pa tilbud av andre

virksomheter, slik at sport o~idrett blir en av de relativt fa
mulighetene for hob
byvirksomhet man har.

Ogsa i UNIF Il-sammenheng
har NORBATl hevdet seg godt.Som kjent besatte NORBATT
bade 1. og 2 plass under
UNIFll-mester-skapet i maraton
i begynnelsen av kontingenten,
og i midten av mars besatte
NORBATT 2. plass og NOR
MAINTCOY 3. plass under
UNIFil-mesterskapet i stafett
som forovrig ble holdt i Ebel el
Saqi. Ogsa i skyting og fotball
har NORBATT hevdet seg godt i
UNIFil-sammenheng.

Marsjaktivitet er ogsa noe
som star hoyt i kurs i NORBATT.
48 mann har tatt marsj merket,
en ikke liten del av bataljonens
personell gar den sakalte Saqi
marsjen, hvor kaptein Svein
Ruset til na er det suverent flit
tigste med over 50 turer.

Idrettsaktiviteten i NORBATT
har ligget pa et hoyt niva i hele
kontingenten, kan idrettsof
fiseren, loytnant Johannes Bor

laug opplyse. Pa en rekke felterer det stor aktivtet, det være seg
styrketrening og bodybuilding,
skyting, vanlig trim, karate og
fotball. Ikke minst fotballen
samler mange utovere, og i alt

stiller 15 lag opp i serien, som enregner med vII være avsluttet i
god tid for kontingentskiftet.
Hjemme i Norge er det satt av tid
i arbeidstiden til fysisk trening
og idrettslige aktiviteter. Slik er
det ikke her, men Borlaug mener
at interessen for idrettslige
sysler er vel sa stor her, og da
ogsa selve aktiviteten.Alle forskjellige former for lap er og sa populært i NORBA TT. Her er er det Endre Sollien fra Oslo som deltar i UNIFIL

mesterskapet i stafett, en konkurranse hvor NORBA TT besatte 2. plassen, mens NORMAINTCOY besatte 3. plass.

Styrketreningen i "Saqi Helsestudio" er flittig besakt. Her har kokkene Gunnar Dalen fra Oslo og Thorbjarn Mark fra
Volda byttet ut suppesleivene me.d litt grovere redskap.
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tyggeredskapen er i orden?

Sikkert et betimelig sp6rmål.

ikke vært like selvfalgelig å
kontrollere den fysiske formen
som det er å kontrollere at

Arne Refvik fra militærpolitiet erogsa

pOIJttmann i det sivile liv, og anser
det for absolutt nodvendig a holde

seg i form.

- Et lite hjertesukk til slutt fra
16ytnant Borlaug. - Ialt ble 8 
10mann nektet a reise nedover
til Libanon på grunn av darlige
tenner. Men på den annen side
ble ikke en eneste mann nektet å
reise på grunn av dårlig kon
disjon, til tross for at det er et

Ellers har man satt igang et
karatekurs både i Rashaiya og i
Saqi under ledelse av
nestkommanderende i hun-
detroppen, laytant Jan Veastad,
som er innehaver av svart belte
og således skulle være en meget
kompetent instruktar. Interessen
for disse kursene har vært p'å
topp. Noe frafall har det rIk-
tignok vært, men ikke mer enn
man har kunnet vente.

Likeledes har na en hel del faktum at mange av karene er i
marsjinteresserte fra NORBATT dårlig kondisjon nar de mater
VIII bestemt seg for å gå samlet i opp på Gardermoen. Hadde det
Nijmegenmarsjen i juli måned,
altså etter at de er dimittert .Det
kan også tilfayes at ba-
tasjonssjefen selv, oberst Ma-
ganar Nermoen kommer til a bli
norsk hoved leder under Nij-
megenmarsjen 1982.

K aratekursene har god tilslutning. Her fra en treningstime i Saqi, hvor instruktoren, Jan Veastad, i midten, frigjor seg fra angrep fra Thor Jacobsen,Steinkjer og Ole Kr. Ronningen, Skien.



Marsjmerkeprover pa
topptider i Saqi

11 man stilte s6ndag 14 mars

opp til marsjmerkepr6ven iNOBATT. lo mann fullf6rte, og
den 11., som matte gi opp,

matte gj6re det pa grunn aven
l gammel ankelskade som gikkopp igjen, ikke av kondisjon

! smesslge årsaker.
Bestemann pa den 30

kilometer lange strekningen var
kaptein Johan Stensrud, som
gjennomf6rte pa 3 timer og 14
minutter, altsa med over en time
til Qode, mens svakeste tiden
ogsa la omtrent en halvtime
under kravet. Altsa spreke folk i
NORBATT.

Marsjen denne gangen gikk ito slbyfer, fra Saqi via 4-2 B,
5-22 og 5-5A og nesten til
Ferdiss, altsa en ganske kupert
og krevende 16ype. Psykologisk
sett er det ogsa hardere a ga i to

sl6yfer. Når man da nesten er
"hjemme" sa er det ut pa

samme turen igjen. Men ingen
av karene falt deg for fristelsentil a gi opp etter f6rste omgan
gen.

Tidligere om årene har man

fatt anledning til a ga g/'ennomEnklaven i retning Metul a, altsa

en atskillig flatere og letterestrekning a ga, Dette fikk man
ikke anledning til denne gangen,
men det forarsaket altsa ikke de
helt store problemere likevel.

Forbi CP 5-22 i fin stil pa fars te runde. Siden gikk det tregere.

Kaptein Johan Stensrud, sjef for
hundetroppen, gikk i mal som
forstemann pa gode 3 timer og 14
minutter.

Menig Frank Helge Ytreland fra Haugesund padra seg noen vannblem
mer, men ikke verre enn at han fullforte i god stil etter a ha blitt plastret av
sersjant Barstad fra sykestua.
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UNIFIL-mesterskap i stafett:

Irsk triumf- solid norsk innsats
UNIFil-mesterskapet i stafett

ble arrangert av NORBATT 18.

mars, med deltagelse av i alt 6lag, litt for svak deltagelse, men
det er jo som kjent ikke bes
tandig at det er kvantiteten som
er det avgjorende.

Nar sant skal sies sa hadde
nordmennene om ikke akkurat
regnet med a vinne, sa var det
likevel ikke langt fra. Allerede fra
starten av tok laget fra IRISH
SATT ledelsen, og den ga de ikke

fra seg Samtlige etappevinnerekom fra IRISHBATT, men det far
være en trost at Norge la pa 2.

plass hele tiden og pa 3. plass
kom det ogsa et norsk lag,
nemlig laget fra NORMAINTCOY. 1. etappe for det
norske laget ble lopt av Ole En
kerud. Han hadde sondagen for
gatt til marsjmerket, o~ det er
vel en aldri sa liten mull~het for
at 30 kilometeren satt litt igjen
ennå. Men uansett. Et asksep
tabel resultat for de norske far
vene.

Korporal MacCausland sikrer seiren for IRISHBA TT

Konsentrasjon for starten i UNIFIL-mesterskapet.

000

Ankermannen pa det seirende laget fra IRISHBA TT, korporal Mac

Causland, blir gratulert med seiren av afkermannen pa NORBA TTs lag,fenrik Oddmund Nicolaisen.
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En tradisjon holdes
i hevd:

.tertittel, og overraskende bakfra
dukket plutselig sersj
Mandelid/korp Kristensen fra
Naqoura opp, og tilkjempet seg
.en fortjent andreplass i tur
neringen.

Alle fikk en kjempefin mot
tagelse i Tibnin. De fikk god mat,

og det var heller ingenting å si
på innkvarteringen. Turneringentalte spillere fra syv forskjellige

kontingenter, og premieutdelingen som ble foretatt av ob
1t Sundland, fant sted omtrent
en time etter at siste spill var
avsluttet.

Det ble en spennende time, og
det var ingen som visste

hvordan det var gatt for sjef
Verkstedkompaniet påkalteoppmerksomheten. Stillheten
var til a ta og fole pa da re

sultatene ble lest opp. Vi haddeden glede a ha med oss FWO,
major Archbold, under selve
premieutdelingen, men han
måtte bare konstatere at hans
landsmenn, irerne, denne gang
ikke nådde helt opp .•

Og pokalen gikk enda en gangtil NORBATI.

Alle par moter hverandre i
slike turneringer, og det kan

enkelte ganger være skjeb
nesvangert. Ogsa denne gang.To runder for mal move
Bjornstad/C h ristiansen
Solli/Ulven, og forstnevnte

giorde omtrent rent bord (28 4). Dermed trodde de fleste at
mesterskapet var avgjort. Men
det viste seg at Kvaleld/Ovesen
holdt unna for ethvert angrep, og
for sikkerhets skyld avsluttet de

med kjemperscore og oppnadde52 poeng av 64 mulige pa tur
neringens aller siste atte spill
.Dermed var det klart for mes-

siste helgen i februar, og det

stilte 11 par pa startstreken.Mesterskapet gikk over to dager,
og det ble i alt spilt 88 spill.
Radio Scorpions utsendte
kringkastingsreporter, sersj
Wennevold, var hele tiden pa
plass for a holde alle sine mange
Interesserte lyttere ajour med
resultatene til enhver tid. Kon
kurransen var svært apen, og da

opptellingen etter forste dag var
klar, viste det seg at LtKvaleid/Fen Ovesen hadde en

knapp topoengs ledelse til Kapt
Bjornstad/Korp Christiansen,som pa sin side hadde tilkjempet

seg en liten luke til tredjebestepar fra Norbatt, Lt Solli/Fen Ul
ven. Men det var enda langt
frem.

Arrangementet ble avviklet

komme til og fra Norbatt i hel

gene, bu arrangementet lagt tilTibnin takket være et fint sa
marbeid med ob lt Sund land og
velf off l t Andersen i Verksted
kompaniet. Fenrik Ulven var den
selvskrevne teknisk ansvarlige
og var ogsa turneringsleder.Norbatt Bridgeklubb sto som

arrang6r, men pa grunn av de
vanskelige forhold det er a

Det ser ut til a bli tradisjon

dette at UNIFIL-mesterskapet iBRIDGEskal ga til NORBATI. Na
har det riktignok vært storst ak
tivitet pa I::iridge-fronten der i
garden, men en vet jo aldri.

UNIFIL
mesterskapet i
bridge forsatt på
INORBATTs
lhenderI

I

RESULTS UNIFIL CHAMPIONSHIP
IN BRlOG E Average score 320

Etappevinnere og
res.liste. UNIFIL

mesterskapet i stafett,
18. mars 1982.

1. 1. Lt Kvaleid- 2.Lt. Ovesen
2. Cpl Kristensen - Sgt Mandelid
3. Capt Bj6rnstad - Cpl Christiansen
4. 1.Lt Solli - 2.Lt Ulven
5. Mayor Neuville - Capt Pradhan
6. 1.Lt Myhre - 1.Lt Rbrnes

7. Capt Danielson - 1.Lt Nordh8. Cpl Pad6y - 1.Lt Nordhus
9. Comm Kennedy - Comm Sweeney
10. Capt Karlsen - Capt leite
11. Comm Canavan - Lt.Col Nott

To glade UNIFIL-mestere. Presis

jonsspillerne l(jytnant Sigurd
Kvaleid og fenrik Geir Ovesen fra
NORBA TT VIII.

20,33, 
20.49, 
21,17, 
21,58, 
22,33, 
24,13, -

388
362
353
343
340
326
324
292
283
267
242

1.lrishbatt
2. NORBATI
3. NORMAINTCOY

t1-. FIJIBATI
5. NIBATI
6. SWEDMEDCOY

Res. liste.

Irishbatt
Irishbatt
Irishbatt
Irishbatt
Irishbatt
Irishbatt
Irishbatt
Irishbatt
Irishbatt
Irishbatt

Norbatt
Norco/MP Coy
Norbatt
Norbatt
Unifil HO
Norbatt
Swed Med Coy
Nor Maint Coy
Irishbatt
Nor Maint Coy
Irishbatt

Capt. Healy,corp. Geoff
.Capt. Purcell
Capt. Barry
corp. White

cap.t. Youngcorp. Walsh

pte .. Conroypte. , Geraghty
corp. MacCausland·

1. etappe
2. etappe
3. etappe
4. etappe
5. etappe
6. etappe
7. etappe
8. etappe
9. etappe
10 etappe



Kjenner av Midt Osten-problematikken

samler stoff til ny bok i NORBATT AO

Pa taket i politistasjonen i Cheeba. Sandvig blir orientert om situasjonen i Libanons sydostre hjorne.

Journalisten og forfatteren

Andet~ Sandvig er for tiden i
Midt-Osten og Libanon for asamle stoff til en ny bok om

Midt-Osten og alle problemeneher. I den anledning besokte han
også NORBATT en ukes tid i
siste halvpart av mars maned.

Anders Sandvig er vel den
norske skribent som har best
kjenn-skap til Midt-Ostenpro
blematikken idag, og han har

tidligere skrevet fire boker fraomradet her. Han har blant

skrevet "Den palestinske
tragedie" i 1974, "Rap,port fraMidt-Osten" 1975, og' Vil Israel

fred?" 1978. Han har ogsaskrevet "Fred i Vietnam?" 1968,
"Carl Gustaf von Rosen" 1969

og "Kampen om Sor-ost-Asia"1910.

Anders Sandvig, opprinnelig
fra lillehammer, var I flere ar

journalist i Dagbladet .Han komderetter over i Morgenbladet. og
slo seg deretter pa forfatterskap
og freelance-journalistikk. Han
har i den egenskap besokt en
rekke land og omrader. Særlig
har han vært opptatt av Midt
Osten og Sor-ost-Asia, og har
til-sammen flere ars opphold i
Midt-Osten bak seg o~ og sa
flere opphold isor-ost-Asla acse

tilbake pa, bl. a. et 8 manedersopphold som krigskorrespon
dent i Vietnam.

-I min bok her fra midt-Osten

kommer jeg til a sette sokelysetpa konflikten mellom Israel og

Qalestinerne, forholdet mellomSyria og Libanon og i det hele
tatt ta for meg hele det

palestinske sakskomplekset. Je~kommer til a satse pa a gi et sa
nyansert bilde som mulig av
forholdene her nede. Jeg tror
nemlig at mannen i gata
hjemme har et. om ikke akkurat
svart-hvitt bilde av situasjonen
her nede, sa i alle fall temmelig
unyansert. sier Anders Sandvig

til Blue Beret. Sandvig kommerogsa til a ta en tur til Egypt og
Israel for a forsoke a danne seg
et bilde av forholdene de to land
imellom etter at Anwar Sa dat
ble borte, og Moubarak kom is
tedet. - Jeg tror det ligger mye
interessant stoff og venter her,
sier Sandvig som er meget spent
pa hvordan forholdet de to land i
mellom vil utvikle seg i den
nærmeste fremtid .

Sandvig vil og sa understreke

den etter hans mening kolloss
ale betydning UNIFIL har for
Libanon. - Det er jo takket være
FN o~ UNIFIL at vi har en slags
fred I Libanon idag, sier han, 

men jeg tror ogsa at UNIFIL har
en videre betydning for Libanonsom nasjon. Uten UNIFIL har en
videre betydning for Libanon

som I·asjon. Utne UNIFIL villeikke andet vært istand til å

bygge opp og konsolidere sitteget makt - og administras
jonsapparat. UNIFILs
tilstedeværelse her har gitt
landet er pusterom slik at det
kan fa tid pa seg til komme seg
pa fote igjen.

Om NORBATT sier Sandvig at
han er imponert over standarden
pa avdelingene innen ba
taljonen. Til tross for at det stort
sett dreier seg om en mo
bavdeling er det mærmest en

profesjone standard over
karene. Og Sandvig har settmange gode militære avdelinger
rundt om i verden.

• Anders Sandvig skal skrive ny bok om Midt-Osten-problematikken.



Oberst Rolf Stein, tar over etter oberst Magnar Nermoen som sjef ineste

kontingent, NORBA TT IX.

•I

1962 og batalj.onssjefskurs i
1971. Han har tjenestegjort ved
bl.a. IR 5 og IR 4, ved dis
triktskommando Ostalndet,

Brigaden i Nord-Norge, Skyte og
vinterskolen for Infanteriet,
Hærstaben m.m. Siden som
meren 1980 har han vært

beordret som sjef for
Heimevernet i hevedstaden

.Heller ikke FN-tjeneste er ukjentfor den nye NORBATT-sjefen. I
tiden 1965-66 tjenestegjorde
han som kompanisjef ved deri
dansk-norske FN-styrken i Gaza.

Det er således en allsidig og
dyktig sjef som tar over etter
oberst Nermoen i månedsskiftet

mai/juni.

Rolf Stein,
bn-sjef
IX'ern.

Den nye sjefen kommer i lik
het med sine to siste

forgjengere, oberst Heggestad i
VI og VII og oberst Nermoen i
VllI'ern, fra Heimevernet. Stein
er sjef for Stor-Oslo HV-dis
trikt 02, landets starste HV-dis
trikt rent tallmessig.

Oberst Stein ble fadt på vestre
Toten i 1927. Han tok examen
artium i 1948, befalsskolen for
infanteriet i 1949, Krigsskolen i
1945, Hærens stabsskole i

Sjefen for NORBATT IX, oberst
Rolf Stein har sammen med en

del av nakkelpersonellet i den
nye kontingenten avlagt et
besak i NORBA TT AO for å gjare
seg kjent med forholdene.

Det sakalte rek-partiet, som sammen med den nye bn-sjefen besakte Libanon for a sette seg inn i forholdene som skal bli deres daglige arbeid
splass det neste halve aret, kanskje lenger for enkeltes vedkommende.



B-Kompaniet en effektiv enhet.

- Det er igrunnen underlig når
en ser tilbake pa den uensartede
forsamligen av soldater som
måtte opp pa Sår-Gardermoen i
fjor sommer, hvordan den en
kelte mann er glidd inn i miljaet
og har tilpasset seg systemet
slik at hele kompaniet na er en
homogen avdeling som er istand
til a utfare de mest krevende
oppga~er,sier sjefen for kompani
B, major Rolf Mathiesen til Slue
Beret.

- Nar jeg ser tilbake pa det na,
da jeg fikk rullebladene for alle
mann i kompaniet. da ma jeg
tilsta at jeg stusset litt. Her
hadde vi folk med vidt forskjellig
bakgrunn. Det var folk fra alle
forsvarsgrener, med ytterst for
skjellig tjeneste, fra tjeneste pa
fartåy i Sjaforsvaret. til kontort
jeneste i Forsvarets overkom
mando og verkstedtjeneste i
Luftforsvaret .Jeg ma tilsta at
jeg var litt skeptisk da jeg skulle
forsake a fa til et effektivt
geværkompani av disse karene.
Men ds'!: har vist seg a ga over
over all forventning. I lapet av
kort tid gled alle mann inn i
miljået og gjorde sitt aller beste
for a bidra til a skape en effektiv
avdeling og idag tar jeg pasta at
vi har et meget godt kompani
som vil være godt istand til a
lase de oppgaver det matte bli
stilt overfor.

Og når resultatet er blitt sa
godt som det er blitt, sa kommer
det av at alle, bade befal og
mannskaper, har trukket i
samme retning, og da ma re
sultatet blibra. F.eks. har man
like utenfor kompaniets ho
vedkvarter i Rachayia el Fochar
anlagt en stridslaype med en
rekke innlagte disipliner, og her
trener karene pa fritiden og el
lers i ledige stunder. Det gar jo
en del ammunisjon, men det er
vel anvendte penger, mener
major Mathisen, som regner
med at man har mangefold igjen
i form av dyktige soldater og
åket stridsberedskap.

-f

Goran Kjonnoy fra Froya (til v.J far noen formaninger med pa perm turen fra kompanisjefen, major Rolf Mathisen.

Det er og sa plass til noen andre ysler enn de rent militære i kp. B. Her er Ernst Olsen fra Tromoya ved Arendal (til v.j
og Bo Callander fra Oslo i full gang med varonna. Selv om de ikke regner med a bli selvhjulpne med gronnsaker,
regner de med a fa noen blomster til a lyse opp i tilværelsen i 2. tropp, kp. B.



/

IRekapp
! kallet,

i IX'ern
men få

mange er
er utvalgt

I NORBATI var det 237 kor
poraler og menige og 67 befal
som sakte rekapp for neste pe
riode, NORBATI IX i tiden 1. juni
til 30. november 1982.

Av disse fikk 83 korporaler og
menige og 26 befal rekapp.
Sammenlagt utgjar det om
trent 15 prosent av bataljonens
samlede styrke. Dermed har
man ikke nadd malsettingen
som gikk ut pa rundt 10% re-
kapper, men det hadde man da
heller ikke ventet i denne om
gangen. 10% - malsettingen er
opprinnelig ment som et litt mer
langsiktig mal og bunner mer i et
anske om at flest mulig perso
nell skal fa anledning til a
tjenestegjare en periode i Liba
non, enn ansket om a redusere
antall rekappere.

Når det gjelder befalet sa er
det 4 befal i bataljonsstaben, 5

befal i hvert av kompaniene A ogB, og 12 befal i stabskompaniet
som har fatt rekapp.

Blant korporaler og menige
har man sa langt det lar seg
gjare forsakt a spre rekappene
mest mulig slik at det i enhver
avdeling alltid skal være en re
kapp, det være seg befal eller
menige. Pa den maten beholder
man kontinuiteten, og kan
trekke fordeler av den erfaringen
"veteranene" har skaffet seg.

Erfaringsmessig er det en del
som trekker seg etter at de har
fatt rekapp, men far de
underskriver kontrakten. - Dette
har vi tatt hensyn til og satt opp
reserver. slik de som da ligger

best an til rekapp, rykker opp,sier S-1, major Erik Rakfjord til
BB. - Hvorfor er det enkelte som
trekker seg?

- Det kan har forskjelligearsaker. Det kan være at de ikke
far ytterligere permisjon av ar-
beidsgiveren, noe som kanskje
er den hyppigste årsaken. Eller
det kan være omstendigheter i
familien som gjar det onskelig at
vedkommende kommer hjem,
eller andre ting.

_ Manglende rekapp-perm?
- Jeg tror ikke det er arsaken

til at noen trekker seg. Da dette
ble kjent tidligere i vinter var det
bare 14 mann av i alt 204
sakere som trakk seg, og jeg tror
ikke at noen ytterligere har
trukket seg av den grunn.

Rekappsokningen er omtrent
som den har vært ved tidligere

kontingenter, mens derimot in
teressen hjemme ser ut til a

være stigende. Til de ca. 650
stillingene i NORBATI kom det i
alt inn mellom 1.400 - 1.500
soknader, slik at man har hatt
mer enn nok a velge imellom.
Det at det har vært sa mange
saknader har selvfalgelig skapt
en del ekstraarbeide for de som
skal ta ut personellet pa Onsrud,
men det er et merarbeide man
bare sette pris pa. Hva arsaken
kan være til den okende in
teressen for Libanontjeneste er
ikke godt a si. Den noe vanske
ligere arbeidssituasjonen
hjemme er vel noe av årsaken,
god informasjon om forholdene i
Libanon muligens en annen,
samt det at vi na det siste
halvåret har hatt det stille og
fredelig her i Sbr-Libanon.

Ass. 5-1, Kaptein Lars Reiermark, og 5-1, major Erik Rakfjord har hatt mange jern i ilden for kabalen gikk opp.



Odd Rasmussen fra Grafjord i Troms (med skjegg) og Geir Otto Berg fra Trondheim, flankert av Marie-Helene Guiolet

og Pierre Bavle fra Agenee France-Presse, orienterer om situasjonen og gj6remalene pa CP 4-13.
2'

Stale Yttrehus spiller pa mange

strenger. Til Daglig er han sjat6r,
men hfm er ogsa leilighets
bidraqsvter i Blue Beret. og
plateprater og Radi mann i
Radio NORBA TT.

Sa kom gutta. Tronderne, Helt
rolige. Akkurat som pa jobben
likesom. Sa fikk man etterhvert
informasjon .Ble roligere.
Tronderne var .kjempegreie de.
De forstod. Og informerte. Etter
en stund forsto jeg ogsa. Oet var
som det skulle være. Bade skit
ten og stavet. Haddad og PLO
og hele systemet. Jeg var FN
soldat. Jeg sovnet i trygg for
vissning om at jeg ville vakne
igjen.

gjennom Beirut gav. Utrolig. Forforste gang far man et lite, men
realistisk inntrykk av hva krig er.
Ikke som pa film nei. Musikken
manglet. Romantikken likesa.
Erstattet av naken, kald virkeli
ghet.

Alle hilste vennlig. Bade Leb.
Army og syrerne. Det prikket

bade her og der forbi PLO.Hendene ble klamme.

Endelig Ebel el SaqL og"Welcome to NORBATT". Totalt
annerledes enn tenkt. Man

hadde /'0 en, om enn noe uklar,forestil ing. Men dette?!. Alt sa
stovete og skittent ut.

Uttrykket "jaIla" dukket opp i
tankene. Hadde likesom lært
meg hva det var. "JaIlabukse".

Jeg syntes jeg kjente det allerede. Til min store overraskelse

var middagen kort og godt fantastisk. "Til her a være" kom
menterte jeg stadig vekk.

Jeg monstret mine reieefeller.

Umidåelbart knep jeg oynene littsammen. "Herregud, hadde jeg
sett like storoyd ut?".

Sa rommet. Trangt og jævlig.
Og bare trondere. Hvor I helsike
kommer alle disse tronderne fra?
Madrassen nesten dobbelt sa
brei som senga. Det foyk fjær ut

av puta dad'eg snudde den. Plast
i vinduet. g ovnen! Og pipa ut
gjennom vmduet. Rot. Skitt.
Stav. Og sa skulle jeg ligge vedveggen mot Haddad. Tenk
om .....? Nei og nei!!.

.((Gapet))i fokus for massemediene

Legen pa Onsrud presiserte
alvoret: - Det gar Ikke med
nervevrak i Libanon, det kan
smelle nar som helst. Det holdt
pa a smelle i forrige uke.

Jeg svelget. og forsokte a se
ut som om det var den mest
selv-folgelige ting.

Legens ord gjorde "rekap" pa
Herk'en nedover. Var jeg redd?
Skal vi se; det er bare noen fa
nordmennn som er kommet til
skade .. Vi mellomlandet og
overnattet (gudskjelov) pa Ky
pros. Jeg skottet mot Libanon;
og not freden.

Sa var vi der. Beirut. Herre
Gud. Beirut. Navnet klinger som

krig. Huff, Jeg syntes alle sa
nervose ut. Og der. ! Der gikk detfolk med maskinpistoler klare til
skudd. Skulderbladene trakk seg
opp mot skuldrene'Og ble hen
gende der.

Vi horte snakk om en bombe
like borti her. Jeg var
forstemann i bilen vi fikk utpekt.
Han kapteinen. Ser han ikke litt
nervos ut? Hvorfor kjorer han sa
fort? .

Navel. Skuldrene kom lang
somt ned igjen. Mapende mot
tok man de inntrykkene turen

- Og her er vare venner pa
den andre siden av Blue Line
akkurat ferdig med a sette opp
en nye checkpost. sier karene pa
CP'en ved Kafr Chouba, Odd
Rasmussen fra GrBfjord og Geir
Otto Berg fra Trondheim, til re
porterne fra det franske

telegrambyraet Agenee Fran
ce-Presse, Pierre Bayle og hanscharmerende medarbeider Ma

rie-HeIene Guiolet. da paret forleden besokte NORBATT, og bl.
CP'en ved Katr Chouba.

NORBATT 0å det sakalte"gapet" har i en senere tid
kommet mer og mer i mass

medienes sakelys, og stadig harman i NORBATT beso.l;.k av re
presentanter for oe forskjelligste
massemedier som gjeme vil
danne seg et sa nyansert bilde
som mU"fl av situasjonen her
nede. Og I den sammenheng er
"gapet" en vesentlig faktor.

"The gap" er SpeSl81llnteressanti disse dager, da FN har bestemt
a utvide UNIFIL med 1.000
mann, av dem en fransk bataljon
pa650 mann. Spekulasjonene

går da selvsaåt hvor disse vil bli
plasert. om e i tilfelle vil blibenyttet til a tette noe av

"gapet" eller om de vil bli brukttil a forsterke omrader som all
erede mer eller mindre, kanskje
helt mindre, beherskes av
UNIFIL.

Sjåfor Ståle Yttrehus er heltnyi Libanon. Han kom hit ned i
månedsskiftet februar/mars.
Yttrehus. som er 33 år gam
mel og sjåforlærer i det sivile

liv. sysler også med litt freelanee-journalistikk på fritiden.
Og i den anledning har han
festet noen av sine inntrykk fra
de forste dagene på papiret. Vi
håper å hore mer fra Ytterhu§ i
tiden som kommer. og benyt
ter gjerne anledningen til å

onske ham hjertelig velkommen som FN-soldat.

Her folger Ytterhus' egen
beretning om motet med Li··
banan:

Sa sitter man altsa her.
NORBATT,S-Libanon. Bare fordi
man av ei"' erTer annen grunn
fikk den ideen a sake. Revet opp
fra den da~lige, sivile, gra og
Gud vet hvilken hverdag, med
roten, sa a si.

Ett eller annet sted inne i
hodet sitter det en liten jævel og
mener at dette var rett og slett
det dummeste .

Nei, for sotten. Jeg ville jo
dette. Jeg ville være soldat og
delta i freds-tjenesten. Eller var
det andre grunner? Samme kan
det være.Saken er den at na er
jeg her, hva enten det skyldes
det eller det.

NY I LIBANON



Ny norsk postrute i
Libanon apnet.

Velkommen til NORMAINTCOY, sier Odd Fredriksen fra Fredrikstad til mannskapet pa postbilen ved an
komsten til Tibnine.

Knut Laugsandfra Steinkjer og Terje Andersen fra Oslo, (staende) benvtteranledningen til a veksle inn kon
tantkort hos postmester Kjell Vinsrvgg.

Fa ting er mer omtalt og et
terlengtet enn posten. An
komsten av post er faste mer
kepeler i tilværelsen for de aller
fleste FN-soldater i Syd-Li
banon. Og derfor er da ogsa
svært mange opptatt av alt som
har med posten a gjore.

Fra 1. april er det kommet en

del forandringer i post-avgangerog-ankomster. Disse fo
randringene er kunngjort ved
oppslag og skal ikke berores her.

Endringene er kommet istand pagrunn av bl.a. endringer av fly
ruter til og fra Norge.

En av endringene i postru
tinen er bl.a. at det na er op

prettet en ny postrute fra Saqi til
Beirut, Naqoura og Tibnlne.Ruten ble kJort for f"årste gang

mandag 5. april, og det er meningen at den skal kjores hver
mandag heretter.

Ruten Saqi - Beirut - Na

qoura - Tibnine - Saqi er i alt340 kilometer og er altsa ikke
noen vanlig landpostrute. Ruten
ble forste gan{:J kjort av
postmester, kaptein Kjell Vin

srygg med Terje Sæter somsjMor, og startet fra Saqi pa
sondag hvor posten ble hentet
og sortert pa sondag ettermid
dag ved flyets ankomst. Sa er
det start fra Beirut klokken 0700
pa mandag morgen med forste
stopp i Naqoura, med utlevering
av post og med en times kon
tortid. Neste stopp blir i Tibnine
hvor det ogsa er utlevering av
post med pMolgende ca. 2
timers kontortid, og deretter

hjem til Sagi med posten dit.Kontortiden I Naqoura og i Tib
nine er de eneste I uken pa disse
stedene. Det kan kanskje være i
minste laget mener kaptein
Vinsrygg, med henblikk pa de
lange Koene som oppstar pa
begge steder hver gnag, slik at

kontortiden blir fullt opptatt tilsiste minutt. Dersom det da er
noen som aven ellers grunn,

f.eks. tjeneetefravær eller lignende ikke far kontaktet posten
akkurat i den timen eller de to
timene postkontoret er betjent i
uken. Derfor kan en ikke se bort
fra at kontortiden kan bli utvidet
til f.eks. to ganger i uken, slik at
alle som har noe utrette pa

posten, kan fa gjort det. En annen sak er at pa slutten av kon
tingenten sendes det langt mer

paKker hjem enn ellers sa behovet for mer kontortid ogsa i

Naqoura og ibnine er i hby tilstede, sier Vinsrygg. Men det er

jo ogsa snakk om kapasitet.Heller ikke postkontoret har man
ubegrenset med personell sa det
er naturlig nok begrenset hva de
kan overKomme.

***



Den nye ruten betyr en be
trakteli9 utvidelse av den uken
tlige kjorelengde til postfolkene
'som allerede i dag kjarer bor
timot 1.000 kilometer hver
'eneste uke. Strekningen fra
Beirut til Tibnine er pa draye
100 kilometer, og veilegemet er
ikke akkurat noe a skryte sa det
blir en ekstra belastning pa bade
personell og kjaretay'er. Strek

ningen kan nemlig Ikke kjaresmed postbilen alene. Den ma ha

med eskorte pa grunn av at helestrekningen fra Beirut til Tyr går

gjennom omrader kontrollert av
forskjellige palestinske grupperinger Pa den maten blir ruten
gansKe ressurskrevende. Men
tross alt betyr. den nye
ordningen en stor forbedring av
de postale forhold for de norske
FN-soldatene i Syd-Libanon. Det er ikke sa rent fa pakker som sendes hjem hver uke fra karene i NORNAINTCOY.

For mannskapet i Nor-

maintcoy ble det et stadig starreunder hvordan fenrik Haugen

I NY PX I NORMAINTCOY I
lardaQ 13. mars var det maktet ti stable sin okende sporsmal om hvorfor Camp ingen faste medhjelpere

storstilt Innvielse av ny' PX i varebeholdning inn i den gamle Scorpion har sa stor PX svarer "butikken", menmeden stab av

Normaintcoy. Varene gikk fort PX 'en pa storrelse med en Haugen kjapt at PX' en ikke bare frivillige Qår det greit a fa ekunna under apningssalget. og Moelvenbrakke. Det var ikke benyttes av nordmennene. s~edert kJapelystne kunder. Pa
bak disken travlet den alltid vanskelig a forsta lettelsen til Irishbatt og Dutchbatt er minst bildet ser VI "PX-Haugen" flan-
blide PX-sjefen fenrik Haugen Haugen da den nye "butikken" like flittige brukere. kert av san.korp. Sandvold til
sammen med sine to apnet. venstre og sambandsoperator
"assistenter". "Endelig er vi- Materialet og, den, smarte skamfer til hayre under
k0l\!met ut av den trange gamle Fenrik Harald. Haugen fra innredningen av den I,lye PX' en apningsdagen.
bua', uttlate fenrik Haugen til !<ongsb~rg har Sin an~re kont- k<?mmer. fra Gener~llntendatenBlue Beret.lngent I UNIFil. I fOrrige kont- hjemme I Norge, og I dagene for

ingent var han assisterende PX apningen var det travel
offiser i Norbatt og hadde derfor Virksomhet av mange frivillige
klare ideer om hvordan PX' en i hender for a fa gjort alt innflytNormaintcoy burde drives. Pa ningsklart. Fenrik Haugen har




