4-3 HQ sett fra den nye leiren

Oberst Karlsen gir orientering

i 4-3 HQ om situasjonen

Denne leiren er i dag borte. Den nye ligger bak vollene

Israelske
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styrker

tar stilling

ved 4-25
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CPen som kontrollerer

hovedfartsåren

inn i Kp. B.
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Erlend Hjemdal på 4-15 OP
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Men i 4-26 skjer det stadig noe

Ennå en rolig dag på 4-24 CP

Isolert i enklaven,

Tunge løft for å få i stand nye 4-3 HQ

4-18 OP
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Så fikk Kp. A endelig ei jente i laRet. Svensk riktignok, men god som gull. Fiirir Monica Holmberg gjorde suksess

Bataljonens knyttneve, mek-troppen, sørger for eskorte
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Deportasjoner og brudd på menneskerettighetene i
deres område, står sentralt for Kp. B etter at kontingent XXII er over. Disse hendelsene engasjerte hver
enkelt soldat i kompaniet emosjonellt, og ble for
mange av dem opplevelser de aldri vil glemme. Men
den isolerte og utsatte troppen i Chebaa ble også
endelig bedre knyttet til resten av Norbatt. Vi fikk
bygget ferdig Chebaa-veien, noe som i framtiden vil
bety mye både for Norbatt og de sivile i området.
Et spesielt godt samhold innad i kompaniet har
alltid vært et kjennetegn ved kp. B. Det har også vært
tilfellet i kontingent 22. En humoristisk og vennelig
tone har vært å finne overalt. Papirene og statistikkene viser det samme. Svært få refseIser er gitt i løpet
av kontingenten. Dessuten en bunke med rekapsøknader som dessverre umulig kunne innfris. De fleste
kunne nemlig tenke seg ennå et halvår i kompaniet.
Kp. B har tradisjonellt måtte prioritere patruljetjeneste. Den delen av tjenesten har blitt gjennomført på
samme måte i Norbatt XXII. Men antallet infiltratører som prøver å ta seg gjennom området synker,
sannsynligvis på grunn av effektiv patruljering fra
kompaniets side. De mange infiltratørene som etterhvert har blitt tatt i området, er beviser nok for de andre
at de bør prøve en annen vei. Så på den måten ble
kontingenten rolig om natten i lange perioder.

-'

25 januar ble 37 sivile deportert fra Chebaa. SørLibanesisk milits rykket inn i byen for etterpå å jage
grupp~n med for det meste barn, kvinner og eldre ut av
området. Norbatt-soldatene gjorde hva de kunne for å
hindre aksjonen, men måtte bare tilslutt i frustrasjon
bli vitne til overgrepet.

4-7 A CP. Blueline CP på veien fra Hasbaiya

til Chebaa

Det samme hadde gutta i tropp 3, Kfar Hamam,
opplevd noen uker tidligere, da ti personer ble deportert fra byen. Foruten å rapportere overgrepene er det
ingenting soldatene kunne gjøre. Slike opplevelser er
det få av soldatene som glemmer. Deportasjonene
virket også inn på den operative delen i kompaniet.
Nesten halve tropp 1 ble sendt opp til Chebaa for å
styrke posisjonen, noe som selvfølgelig var en belastning for de som var igjen i troppen.
Chebaa-innbyggerne harmyeå takke Norbatt og da
spesielt Kp. Bs soldater for. Gleden var stor da den nye
veien til byen åpnet i april. Kommunikasjonen innad i
kompaniet blir bedre, og de sivile får nye og større
muligheter til å overleve i fjellbyen. I forbindelse med
den nye veien planlegges det nå å opprette nye posisjoner langs veien.
Feltarbeide er et velkjent begrep for norske
UNIFIL-soldater. Kp.B har ikke ikke hatt de samme
store prosjektene på dette området som Kp. A, men det
ble likevel nok av tunge løft i løpet av halvåret. Det
meste av arbeidet har dreid seg om å fullføre det som
tidligere kontingenter har startet. I dag er det derfor
heller ikke mye feltarbeide som står igjen.
4-14,UNIFIL's høyeste posisjon er nå snart ferdigbygd, og et godt eksempel på sikringen av posisjonene
som har pågått i kompaniet.

Chebaa har over 10,000 innbyggere
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om sommeren

4-11 HQ ligger midt i Rachaiya

El Faukhar

Godt samhold har preget livet i Kfar Hamam
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4-14, UNIFIL's

høyeste posisjon

Et sted vi føler for. Barnehjemmet

Ikke noe å si på humøret til sjefen i Kp. B, major Erlandsen

i Rachaiya

El Foukhar

1

Kokkene på 4-11 HQ var rystet etter gassulykken

der,

Sne i Libanon.

men kom fort inn i arbeidet igjen

I bakgrunnen
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Det trodde ikke mange før vi dro ned.
ser vi 4-14 OP

--------------------------

Tf(

Hovedkvarteret for Kp. B ligger i Rachaiya El Foukhar. Som vi ser er det flere måter å stave navnet på

Bordtennis på taket i Chebaa-HQ

OP og sambandssentral i ett på taket
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i Chebaa

li

,/

Leddbåndet

Trangt om plassen i Rachaiya

Bataljonssjefen

Foellbyen Chebaa
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røk pd fotballbanen

for løytnant

orienterer i 4-8 HQ

Berg

Litt bortgjemt i fjellet ligger 4-13 CP

Chebaa HQ
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"Uten stabskompaniet stanser N orbatt", er en kommentar som er overhørt ved en rekke anledninger. Nå
er det ikke til å underslå at det i de fleste tilfellene er
folk fra stabskompaniet som selv har kommet med
bemerkningen, men det er likevel en meget stor grad
av sannhet i et slikt utsagn. For det er stabskompaniet
som holder hjulene i gang. Og det er ikke få hjulde har
å holde rede på. Mesteparten av kompaniet holder til i
Ebel es Saqi. Her finner vi trentroppen, stabstroppen,
sambandstroppen, sanitetstroppen og MP-Iaget, i tillegg til kompaniledelsen. Utenfor Saqi, i teigen til kp
B, ligger PI-troppen og hundetroppen.
Ser vi litt nærmere på hva de forskjellige troppene
har å gjøre, er det lett å forstå at vi er avhengige av at
alt fungerer som det skal i disse troppene. Trentroppen
består av kjøkkenpersonalet, proviantlaget, transporten, verkstedet og depotet. Sambandstroppen betjener bataljonsveksleren og Radio Norge, de har
sambandsverksted, .linjelag, vedlikeholdslag og de
stiller også mannskper til f. eks. Kp-ops og Bn-ops. I
stabstroppen finner vi leiravdelingen, leirverkstedet,
vannbilsjåfører og en rekke andre spesialfunksjoner,
så som assistenter til PX, velferden, reisekontoret og
så videre. Sanitetstroppen består av sykepleiere,
sykevoktere, hygienelag og veterinærer, for å nevne
noe.
Hundetroppen består av hunder og hundeførere,
med oppdrag som vakttjeneste, patruljetjeneste og
narkosøk, både i Norbatt og i de andre bataljonene.
Pionertroppen står for alt av ingeniørarbeider, mine-

rydding, bygging, graving og så videre.
Med alle disse vidt forskjellige oppgavene å ta seg
av, er det innlysende at stabs kompaniet har hatt en
travel kontingent. Det er ikke lett å fremheve enkelte
for den innsatsen de har vist, men det er hevet over
enhver tvil at folkene på bilverkstedet har gjort en
glimrende jobb. Det er lenge siden så få kjøretøy har
vært off-road som i kontingent XXII.
Ellers har det blitt utført en del feltarbeider for å
sikre posisjonene, både ved hundetroppen, 4-1F OP og
4-1B OP, samt at det ble bygget en helt ny 4-1DCP på
veien inn til Saqi sydfra. Et annet prisverdig tiltak var
at det ble laget fartsdempere langs "hovedveien" i
Saqi, for å dempe en kjøring som til tider skapte farlige
situasjoner. Det må legges til at det ikke først og
fremst var våre sjåfører som gjorde veiene utrygge.
I løpet av kontingenten kunne stabskompaniet også
innvie ny PX på Steinrnyra, der både PX og kantineutsalget for første gang var plassert under samme tak i
en kundevennlig og hensiktsmessig bygning. Ny rubbhall er det også satt opp på Steinrnyra. Men det har
ikke bare vært jobbing. Stabskompaniet har også
ivaretatt det sosiale livet på en fin måte, blant annet
med woen meget velykkede kompaniaftenermed grilling og underholdning utenfor spisesalen. På de
følgende sidene kommer et utvalg av bilder fra det
stabskompaniet driver med, og de viser tydelig at hjulene i aller høyeste grad holdes i gang aven dyktig og
trivelig gjeng.
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Sveinung Slyngstad med Arro viser pcttruljetjeneste

Lite bråk for MPene i kontigent 22

Matsalen i Saqi er samlingspunkt

Fra åpningen av den nye PXen i Saqi

PI-gutta demonstrerer minerydding
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Transportsentralen

i Ebel

Fenrik Trond Rindsem,

Es Saqi

kaptein

Tore Auran og sersjant Atle Barbo sørget for at posten kom fram
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i XXII

Vannbilen,

et kapittel for seg selv

Pl-ilutta i ferd med å reise doktor Slettens

Hall

Sambandssoldat

Hva er det beste med PI-høyden?
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på jobb

i Ebel

Es Saqi

-----~---_.------

-----~

Fenrik Lunde, kaptein Selliseth, korporal Rones og løytnant
Kristiansen utenfor depoet Saqi

i

Major Rønnestad måtte behandle endel
idrettskader løpet av kontigent 22

Under bekransningen av minnesmerket over Jarle Warberg,
som falt Ebel Es Sagi for ti år siden

i

Noen fra leirmester avdelingen samlet

i

i "haven"
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Fra en realistisk medevae

Travel mann på Bn-veksleren. Eivind Solem fra sambandet
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Bataljonsstaben

Runar Karlsen har vakt ved bataljonshovedkvarteret

Bataljonens hovedkvarter ligger i Ebel es Saqi. Her
har rundt 35 befal hatt med alt fra den operative tjenesten til reisebyrå-virksomhet å gjøre. Under oberst
Jan Erik Karlsens vennlige og bestemte ledelse, har
bataljonsstaben stått for ledelsen av forsyningstjeneste, personelladministrasjon,
operativ tjeneste,
idrett, velferd, ops-tjeneste, reisebyrå, post, paymaster, presse- og informasjon, ingeniørvirksomhet, prestetjeneste, planlegging og offisiell kontakt med sivile,
for å nevne noe.
Med spente episoder og stor oppmerksomhet utenfra
i enkelte saker, har det vært en hektisk kontingent
også for bataljonsstaben. Med deportasjoner, konfrontasjoner, beskytning og inn tren gni ng i tillegg til
en rekke mindre hendelser, har det vært mange avgjørelser å ta og situasjoner å vurdere.

Feltpresten "Løven" i kjent stil

Det daglige arbeidet har imidlertid vært det fremtredende element i stabens virke, og det er ingen ni til fire
jobb å sørge for at bataljonen fungerer slik den skal. I
tillegg har det vært viktige prosjekter som skulle i
havn i løpet av kontingenten, blant annet ferdigbygging av den nye veien til Chebaa og planene for utbygging av nye leirområder på Steinrnyra, Vannhøyden
og Falkehøyden.
Det har vært en trivelig gjeng som har bemannet de
mange kontorene i bataljonsstaben, og her er et gjensyn med noen av dem.

Han ordnet opp med de sivile. Kaptein Haaversen ledet 8-5 kontoret
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Oberstløytnant

va,

Bruland. Kriger med smilet på lur

løytnant

Gundersen

i Bn. opsen

vt

Travel ~o'!tjngent
kaptein Lervik

for S-j major GcC!:abre.kk,C}g assistenten,

S-l, major Svendsen,

.'

S-3, major Heggetund,

i veLkjent positur pa nn.

up,;,""

59

holdt orden på personellet

både i 21 og 22.

