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- en kortbølgestasjon
tjeneste

i fredens

Kortbølgestasjonen «Radio Norge» ble etablert kort
tid etter at den norske FN-bataljonen Norbatt ble
sendt til Sør-Libanon.
Den lå i det norske
hovedkvarteret i Ebel es-Saqi, en liten krigsherjet
fjellandsby bare fem kilometer fra grensen til Israel.
Fra en tilværelse i mobile Landrover-jeeper under
den første kontingenten i 1978, fikk radiostasjonen
raskt en mer permanent lokalitet i en konteiner.
Av Jan S. Krogh
Artikkelforfatteren er sivilt utdannet radiotelegrafist ved Bodø
Radioskole (1982). Han har tjeneste som radiovikar ved Bodø Radio
- LGP, Vardø Radio - LGV og Harstad Radio -LGH. Tjeneste som
grenader ved ops-skvadronen ved LSTN Vardø (1985-89).
Telegrafist ved Radio Norge, Libanon (LBLl/LG2J) 1987/88 og
1990. Siden journalist og selvstendig næringsdrivende i Litauen.
Radioamatør - LA9QCA/L Y2AAN.

Det var i 1991 at Radio Norge ble nedlagt etter 13 års
tjeneste og satellittsambandet overtok. På den tiden var
GSM-mobiler og samband over satellitter ennå helt i sin
spede barndom. Det var kortbølge telefoni, telegrafi og
teleks som fremdeles var det vanlige mellom N orge og
norske
radiostasjoner
i
utlandet.
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Dette materialet er basert på egne og kollegers
erindringer, og er innhentet informasjon fra mange
tidligere samarbeidspartnere og skriftlige kilder.
Radio
Norges
oppgaver
Hovedoppgaven var å være hovedkommunikasjonslinjen
mellom Den norske FN-kontingenten i Libanon og
oppsettende enhet i Norge. I min periode lå den bl.a. på
FDI4/IR4
på Onsrud.
Radio Norge formidlet
telefonsamtaler og radiote-Ieksmeldinger, og kunne også
kommunisere på telegrafi.
Bataljonen hadde også
mulighet til sivilt telefonsamband
gjennom FNhovedkvarteret i Naqoura. Unifil hadde så vidt jeg husker
både israelsk og libanesisk telefonnummer. Men det var
det israelske som vanligvis ble brukt. Siden takstene var
meget høye gikk praktisk talt alt samband over Radio
Norge. I tillegg til militær trafikk førte Radio Norge sivil
radiotrafikk,
telefonsamtaler
og telegrammer,
over
Rogaland
Radio.

Kommandolinje

Stasjonen var en del av radiolaget som var en del av
sambandstroppen (SBTR) i Stabskompaniet (STKP), ett av tre
kompanier i Den norske bataljonen i Libanon (Norbatt) som
igjen inngikk i FNs fredsbevarende styrke i Libanon (Unifil).
Sjefen for stasjonen, radiooffiseren, hadde vanligvis
fenrik/løytnants grad.
Stasjonens

beliggenhet
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fysisk

utforming

Lokaliseringen var i mine perioder på Vannhøyden like over
Ebel es-Saqi.

Ratgrf Jan T Bjørge og Jan
RN-Norbatt XXV
Artforfatteren
i
kontakt
med
Norge
(venstre
hånd) og felttlf.
ut til soldatene i
høvre hånd!

og

S.

Krogh utenfor

Stasjonen lå da like øst for befalsprefabene til
Sambandstroppen. Prefabene var noen prefabrikerte hytter
med uisolerte yttervegger. Radiostasjonen hadde i
kontingentene XIII eller XIV (1983/84) blitt flyttet dit fra et
sivilt hus noen hundre meter lengre ned i gaten hvor den hadde
vært liggende siden iallfall kontingent V (1980). Flyttingen
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førte i første omgang til bedre sikkerhet for telegrafistene, og
ikke
minst
bedre
antenne.
Operatørplassen og sender/mottaker var i sin helhet plassert
inne i en konteiner med innvendig mål på ca. 3 x 2 x 2 meter.
Konteineren var beskyttet med jord- og stein voller fra alle
sider. Mellom 1988 og 1990 var inngangspartiet blitt forsterket
slik at døra inn til stasjonen ikke lenger lå ubeskyttet fra veien.
Mellom konteineren og murveggen og bølgeblikktaket var det
ca. 70 cm.
I kontingent I foregikk radiotrafikken mellom Libanon og
Norge fra mobile Landrover-jeeper med den kjøretøymonterte
400-watteren AN/GRC-106. Deretter ble den gjort stasjonær i
en bygning i nabo fellesskap med Unifil Radio. På denne tiden
ble mye trafikk til og fra Libanon sendt på telegrafi, blant
annet på grunn av dårlig antenne.

Etter 1980 er trolig feltradiostasjonen skiftet ut med den
skipsradiostasjonen
Radio Norge hadde helt frem til
satellittsambandet overtok i 1991, en Racal skipsradiosender
med 1 kW utgangseffekt og to Racal RA1792 mottakere. I en
overgangsfase har man nok også benyttet en dipolantenne før
trolig først en retningsstyrt, og senere to retningsstyrte
antenner gjorde det mulig å kjøre full dupleks mellom Norge
og Libanon.

Trolig fra kontingent III/IV og frem til kont. XIII/XIV lå
Radio N orge i en konteiner uten fysisk beskyttelse like ved
Assi-familiens hus. Bataljonsopsen (BN-opsen) på denne tiden
lå i den senere oberstforlegningen «Torshov». Forlegningen til
telegrafistene ble døpt «Grisebingen». I svingen ved herr
Rhassis hus, men på den andre siden av veien familien Assi
trolig bodde på dette tidspunktet, stod en 17--elementers
beamantenne tilhørende Radio Norge plassert i deres hage.
Sambandstroppen lå her med både kontorer og forlegninger
helt frem til omkring 1985 da man flyttet til prefaber på
Vannhøyden.

Ebel es Saqi - satelitifoto
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Forfatteren utenfor RN 1988
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Ivrige offiserer både i sambandstroppen og i bataljonsledeisen
sendte i 1991 hjem alle telegrafistene; bortsett fra en som fikk
fornyet
kontrakten
sin
som
troppsassistent
da
satellittsambandet overtok den 10. november 1990. Det som
da naturlig nok skjedde var at det nye sambandet fikk sine
barnesykdommer og at den forhenværende telegrafisten rett
som det var måtte rive ned spindel vev og fyre opp
gammelstasjanen
igjen. Senere fikk man derfor også en
automatisk Scanti-HF som deretter kjørte teleksmeldinger og
samtidig utgjorde
et reservesamband.
Til slutt fikk
telegrafisten kranglet seg til en sersjantgrad for alt strevet!
Tjenesten som telegrafist var krevende og interessant
man ofte satt med en omfattende informasjon om

siden

som vi hadde kontakt med og som koplet trafikken til de
norsketelenettene.
Militær trafikk
Den militære trafikken gikk over Hærens radiostasjoner på
Østlandet, Tuentangen radiostasjon (JW A) og radiostasjonen
på FKS på Jåttanuten (JWT). På militært nett brukte vi
kallesignalet LBLl. På lufta kunne det likevel uformelt bli
sagt både «Libanon» og «Norbatt», mens vi på samme måte
brukte f.eks. «Tuentangen» eller «Norge». Navnet på
stasjonen, Radio Norge, ble imidlertid i min tid aldri brukt
som kallesignal.
Kallesignalet LBLI var så sent som høsten 1993 fremdeles
aktivt på sitor-a fra Libanon. Men 30. nov. 1996 var det i følge
lytterlogger på Internett tatt i bruk av Sjøforsvaret i Bodø.
Når trafikkmengden og radioforholdene tillot det videresendte
vi nyheter fra Utenlandssendingen til NRK til Radio Norbatt.
Overføringen skjedde ved gode forhold på felttelefonlinje,
men ellers tok vi opptak på vanlig musikkassett som så ble
sendt over med bud.
Hvis trafikken tillot det formidlet vi også private
telefonsamtaler over sivilt samband.
Vi kjørte også tidvis en og annen radiosjekker med feltradioer
på Unifil-nettet med kallesignalet 4-1 når radiooperatørene på
bataljonsoperasjonsrommet (BN-opsen) var underbemannet.

Tape-jakt i arkivet. Også en krevende jobb!

mye av det viktigste
som foregikk
i det norske
ansvarsområdet. I Norge fantes det en tilsvarende radiostasjon
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Sivil trafikk
Vanligvis gikk den sivile telefon- og telegramtrafikken på
kortbølgen over Rogaland radio. «Norbatt» med sivilt
kallesignal LG2J hadde konsesjon fra 23. september 1987. Før
dette fikk soldater og befal ringe hjem over militært samband.
Men ettersom noen hadde større behov enn andre, ble det
besluttet å la denne trafikken gå over sivilt samband, samtidig
som FN-personellet måtte betale temmelig dyrt for det.
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«Norbatt» var som stasjon å betrakte som et skip med ca. 700
norske passasjerer. I realiteten var vi mer å betrakte som en

Norge slipper å måtte gå til Vannhøyden og får nå prate mer
uforstyrret». Tidligere kunne de som ventet i kø lett høre hva
det ble pratet om, og ikke alle la særlig diskresjon på seg. I
følge artikkelen ringte man fra ei «gaupe» (tilfluktsrom) mens
de som ventet sto utenfor.

Jan S. Krogh eksp tlfsamt S1-Norbatt FDI
U-Onsrud, 1987 - 1988
kystradiostasjon med felttelefonsamband som med hensyn til
kvalitet minnet mye om kortbølgesamband. Vi ekspederte
telefonsamtaler fra Cheeba på grensen til Syria i øst, områdene
ellers i Norbatt, Tibnin med Normaintcoy helt til Naqoura ved
Middelhavet. Når radioforholdene ikke var helt topp kom
personell inn fra de mer fjerntliggende posisjonene til
velferdskontoret og stilte seg i kø for å ringe hjem. Folk ventet
foran TV -en og så på flere uker gamle opptak fra NRK som
var sendt ned på videokassetter eller leste gamle aviser
hjemmefra.
I feltavisa Blue Beret for mars 1986 leser vi at Radio Norge i
kontingent XVI har fått linje til sin telefonkiosk på Ludvig bar
som var velferdshuset i Saqi, slik at «de som vil ringe til
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Antennetjeneste

i Ebel es Saqi

I løpet aven
helg kunne vi ekspedere over 100 sivile
telefonsamtaler. Taksten var hele 22 kroner minuttet. I
perioder med mye trafikk måtte vi begrense samtalens lengde
til f.eks. 7 minutter, men det forekom at folk pratet i både 30
minutter og endog en time som da skulle kostet 1320 kr. (Men
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i slike tilfeller ga faktisk Rogaland radio en raus rabatt!). Vi
førte trekklistene over alle som ringte over oss og meldte inn
til FO som trakk dette over lønnsseddelen til den enkelte.
Lønningen med alle tillegg som FN-soldat var i november
1990 på 15.300 kroner (tilsvarer 21.100 kr (2006)).
Arbeidsrutiner
Radiotelegrafistene
gikk vanligvis
8-, 12- eller
24
timersvakter, alt etter tjenestens karakter og perm-situasjon.
Lengste vakt jeg hadde var på 72 timer. Dette skyldtes at
Israel-grensen ved Metulla var stengt mens den ene kollegaen
var på 60-timers perm i Israel, og den andre på ferie i
Norge. Da jeg kom av den vakten sov jeg i 16 timer.
Vaktavløsning var normalt etter oppstilling om morgenen, kl.
16.00 på ettermiddagen og kl. 24.00 om kvelden (eller når vi
hadde gjort oss ferdig med Rogaland-trafikken om kvelden).

både de som kom fra Norge og de som gikk til Norge.

I

r

Det var spesielt travle perioder når personell ble drept eller
skadet, eller anspente situasjoner i felten. «Alle» i FO skulle
informeres og deretter skulle alle nede hos oss ringe hjem og
fortelle at de fremdeles var i live og i god behold.
Dagvaktene
på Radio Norge var preget av mange
telefonsamtaler med personalsaker mellom særlig 5-1 eller ass
5-1 og FDI4/IR4. Det var også en god del bestillinger av
forskjellig utstyr og mye rutinetrafikk. Arbeidsdagen startet
gjeme med sending av sitrap (situasjonsrapport) fra Norbatt til
Norge om morgenen.
Meldingen
kom ut av BNteleks app aratet både på papir og på en hullperforert
papirstrimmel. Når meldingen skulle sendes på radioteleksen
ble strimmelen lagt inn på dette apparatet og apparatet leste da
hullkodene som tegn, og meldingen ble på denne måten
overført
som
sitor-signaler
på
kortbølgen.
Vi tok vare på teleks strimlene i en uke og samlet dem i poser
merket ukedagsnavnet. Ofte måtte meldingene sendes på nytt,
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Jl

Hyggelige meldinger kunne vi også bringe, som når en soldat
kunne få vite at han var blitt far, men det forekom også at vi
måtte formidle melding om dødsfall i familien. Tjenesten var
meget variert. Vi hadde jo også soltj eneste, bartj eneste,
gaupetjeneste (sitte i tilfluktsrom), jallamagetjeneste
(på
sykestua) og sidemannstjeneste (eskorte for enslig sjåfør). I
tillegg forekom det nok at vi telegrafister deltok på patruljer
og ordinær tjeneste.
Frekvensskifte ble foretatt meget ofte og vanligvis 5-10 ganger
om dagen. Vi kjørte full dupleks og måtte derfor holde rede på
både sendefrekvens og mottakerfrekvens. Vi hadde til
disposisjon rundt 40 kanaler i alle band mellom ca. 6 og 28-29
MHz (og i tillegg alt fra 1-5 kHz både over og under!). Mistet
vi sambandet var rutinen å gå tilbake til forrige sendefrekvens;
fikk vi ikke kontakt der heller skulle vi forsøke nest-siste
frekvens og eventuelt frekvensen før det igjen, og så videre.
Oppkallingen forekom vanligvis på teleks (etter lengre
opphold i trafikken), men også på telefoni (ved kortere
pauser). Det var særlig om morgenen vi kunne få litt
problemer med frekvensene pga. av endringer av de
atmosfæriske forholdene gjennom natta. I perioder med mye
lyn og torden måtte vi gå av lufta. I slike tilfeller ringte vi opp
til Norge på telefon og gav beskjed. Telefon kunne vi også
bruke når vi ikke maktet å få kontakt på annen måte, men var
ytterst sjeldent aktuelt.
Ledige stunder på radiostasjonen
En vanlig dag på Radio Norge hadde sine rolige stunder. Mens
den lokalt-eide «4-1 kiosk» ennå eksisterte omtrent rett over
veien fra stasjonen, kunne vi stikke dit til ungpiken Maria eller
bestefaren hennes og kjøpe sjokolade eller noe å leske oss
med. Eventuelt kunne vi bestille lefse (falafel) som de kom
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med etter en stund.
Lunsjen fikk vi i siestaen. Den kom brakt opp fra matsalen
med en eller annen, gjeme troppsassen eller en av de andre
telegrafistene. Etter ettermiddagsøkta var det ofte en rolig
periode frem til folk skulle ringe hjem. Det var gjeme da vi
fikk besøk på stasjonen. Frem til omkring 1989 var det ingen
voller utenfor «huleåpningen» og man kunne sitte ute i sola og

likevel høre om telefonen ringte eller teleksen begynte å gå
etter oppkall fra Norge. Da kunne man sette stolen ute og
gjeme ha litt «soltjeneste».
Eventuelt kunne man skrive hjem. Det er skrevet mye om FNOlas brevskriving. Det var gratis å sende uniformerte brev
inntil ca. 10 gram hjem til Norge. Siden vi opplevde mye ble
det skrevet en hel del. De der hjemme som ikke hadde den
samme nærheten til begi venhetene var ikke alltid like
oppglødd over brevstrømmen. Derfor var postleveransene
viktige høydepunkt for FN-Ola. Også på Radio Norge ble det
skrevet mange brev hjem til mor og far, øvrige familie,
slektninger, venner, kolleger, bekjente - og i desperasjon
kanskje også til andre man hadde hørt om.
Etter avsluttet rogalandtrafikk rundt midnatt var det tid for
regnskap over dagens trafikk som ble ført i egen logg. Deretter
ble stasjonen ryddet, hvis det var vaktskifte neste morgen.
Batteriet ute i hula bak konteineren skulle sjekkes og gulvet
inne vaskes. Det vanlige var å overnatte i radiostasjonen på en
feltseng og i sovepose. Den skrøpelige feltsenga tillot ikke at
man rørte særlig mye på seg, iallfall ikke hvis man var over 80
kilo.
Personell
Stasjonen var normalt betjent av tre eller fire telegrafister. Det
forekom
ofte
at
en
eller
to
soldater
uten
radiotelegrafistbakgrunn
ble brukt som operatører sammen
med gnistene fordi det ble stadig vanskeligere å finne
kvalifisert personell. Resultatet ble da ofte at disse operatørene
rett og slett ikke fikk kontakt med Norge. I slike tilfeller ble
gnistene tilkalt for å ordne opp. De kunne konstatere at
problemene skyldtes at...:

Med GRU'en på veggen. AG-3 'en var for
øvrig som skapt til å være dørlås!
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- operatøren gjennom hele vakten hadde «glemt» å noter både
sende- og mottaksfrekvensene som var brukt;
- operatøren prøvde åfå kontakt med Norge ved hjelp av
teleksapparatet vi brukte mot BN-ekspedisjonen;
- det var lyn og torden ute (og de atmosfæriske forholdene
nærmest umulige og livsfarlige mht. radiotrafikk);
- antennen ikke var tilkoplet;
- senderen ikke var slått på. ..
Andre radiostasjoner
Radio Norge hadde de første årene radiosjekk med den norske
ambassadene i Damaskus og Beirut. I 1988 fikk jeg anledning
til å besøke vår svenske kollega, «Fasta radion» i Swedlog.
Den lå i Unifil-hovedkvarteret
i Naqoura nede ved
Middelhavet, som for oss infanterister oppe i fjellene fortonte
seg i noe hvilemodus. Soldater og befal ruslet rundt i tøfler og
alle våpen var innlåst. HP-stasjonen Fasta radion var også
fastmontert i en lignende konteiner og med tilsvarende
antenner, men siden trafikken var betydelig mindre var den
ikke fast bemannet slik Radio Norge var praktisk talt døgnet
rundt. De svenske prosedyrene var ellers meget like. Den
største personellmessige
forskjellen var at telegrafistene
der hadde fenrik/løytnants grad. Jeg fikk under oppholdet
opplyst av min svenske kollega at også franskmennene hadde
en lignende stasjon, men dessverre ble det ikke anledning for
meg å besøke den. En av våre 17-elementers antenner ble
overlatt til Indbatt som overtok da Norge trakk seg hjem i
1998.
Radio Norbatt
Nærradiostasjonen hadde formelt sett ingenting å gjøre med
Radio Norge eller sambandstroppen. Men siden dette også var
en radiostasjon og siden vi formidlet nyheter og månedens
dollarkurs fra Norge over den, bør den nevnes.
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Radio Norbatt sorterte under velferdskontoret og sendte på
FM-båndet, blant annet på 98 og 106 MHz. Blant faste poster
var dagens sitrap, nyheter fra Utenlandssendinga til NRK og
ikke minst masse musikk. Stasjonen bandt på mange måter
bataljonen sammen og var meget populær. Mange dyktige
platepratere tok sin tørn foran mikrofonen, noen med erfaring
fra
nærradioarbeid,
men
de
fleste
uten.
En
viktig
oppgave
med
Radio
Norbatt
var
innsamlingsaksjonene
til
skadede
FN -soldater.
Radiostasjonen som ble brukt på Radio Norbatt skal være en
ombygget mellombølgesender,
og kom visstnok fra NRK
Sameradio i Karasjok rundt 1981/82.
17. mai Norbatt XX fikk jeg ideen til en samsending mellom
Radio Norbatt og Radio Domen i Vardø. Vardøværinger fikk
anledning til å sende hilsener til kjente i Libanon, mens
soldater i Norbatt fikk sende hilsener til vardøværinger.
Sambandet Norge - Libanon gikk selvsagt over oss på Radio
Norge.
Sluttord
Radio Norge-boksen ble i februar 2005 meldt å visstnok skulle
befinne seg på Trandum Tekniske Verksted som en del aven
historisk samling om den norske FN-styrken i Libanon.
Artikkelforfatteren som er bosatt i utlandet ville satt meget stor
pris på om noen av leserne kunne oppdrive loggene som
tilhørte stasjonen og som beskriver spesielle hendelser (ikke
trafikkloggene ).
Ytterligere opplysninger om Radio Norge i Libanon finnes på
http://radionorge.iankrogh.com og alle sambandsveteraner må
gjerne ta kontakt med undertegnede på e-post:
radionorge@iankrogh.com !
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Teknisk utstyr (etter ca 1980)
Radiostasjonen

bestod av:

1 skipsradiosender med 8 HF-trinn på
125 W, til sammen 1 kW.
- Racal transmitter drive unit type
MA1720
- Racal MA 1970 Wide Band Antenna
Multi-Coupler
2 Racal RA 1792 mottakere
1 chiffreringsenhet
1 hovedstrømtavle
1 koplingsstasjon
- Audio Exchange UCFR 001 53
- Racal MA 1039
2 Siemens fjernskrivere (en koplet mot
bataljons- ekspedisjonen på feltlinje og
en mot radiosambandet)

1 felttelefonsentral
1 telegrafinøkkel
Strømforsyning (plassert under
skrivebordet)
1 stk. 12 volts batteri (lå bak stasjonen,
utenfor konteineren)

I tillegg fantes det:
1 skrivebord med overskap
1 skipsur
1 feltseng til å sove på om natten samt
pledd
1 kartotekskap
1 vifte
1 tv-apparat
1 FM radiomottaker med kassettspiller
1 brannøks
2 lommelykter
1 førstehjelpskrin

Felttelefonnettet
Radio Norge hadde så vidt jeg husker direktelinje på
felttelefonnettet til:
1. BN-sjef
2. NK BN
3. 5-1 (personalsjefen)
4. Ass 5-1
5-6. To linjer til BN-veksler
(bataljonens telefonsentral)
7. Telefonkiosken på

velferdskontoret
nede i Saqi
8. (Befalsprefab?)
9. Koplingspunkt til Audio Exchange
(sender/mottaker).
10. (Denne kassetten mener jeg var
ødelagt og ikke i bruk.)

Vi kunne på den måten kople f.eks. BN-sjef direkte til
BN-veksler, noe som var nødvendig en sjelden gang når
BN-veksleren ikke hørte at bataljonssjefen «ringte av»
samtalen. (Husker du «Ferdig? Ferdigferdigl»?)
Muligens hadde vi også direktelinje til befalsbrakken i
sambandstroppen.
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