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Til FN -Soldatens pårørende
For flere kontingenter siden ble
det oppdaget visse avvik i ad·
ferdsmønsteret til hjemvendte
FN-soldater. Det er derfor blitt
utarbeidet en oversikt over de
mest vanlige, nevrotiske
trekkene:
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Unngå
all del
å spØrre
soldaten
om hvorformange
penger
han har
spart
i Libanon, da det så snart emnet blir brakt
på bane skjer en forvandling med soldaten: En tidligere staut og stolt norsk ungdom oppløses i tårer og blir en «lallende»
stakkar.

1

Allerede vildesoldaten
første begynne
minutteneå
hjemme
snakke om «sikkerheten». Han vil
strekke piggtråd rundt huset og
begynne å samle stein som mures
sammen i store blokker. Dersom den

kroppsspråk og obschøn tale. Soldaten vil nekte å sitte i annet enn hvite

i

2

3

biler. Forsøk på å tvinge han inn
biler med en annen farge, vil medføre at han setter seg kraftig til motverge samtidig som han roper ut at
«noen må melde fra til 9».

6

kan det komme av at betjeningen ikke
var villig til å prutte.
- Dersom han kommer tilbake med fem

Flere gangerspØrre
om dagen
vil den
hjemvendte
om posten
har
kommet. For å få slutt på maset kan de
uten videre gi vedkommende en 4-5 dager
gammel avis. Han faller da straks til ro.
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Skulle
være nekter
sent i åseng
en
natt,soldaten
og dermed
stå
opp før klokka 1200, er det bare å si
«sovetjenesten utgår pga innspekjson», så
står han opp og går på jobb.

Gul
saft må
ikke under
noen de
omstendigheter
serveres.
Dersom
allerede har fem liter appelsinsaft stående, bør
denne tilsettes rød eller grønn konditorfarge. Det bør også unngås å servere soldaten fiskepinner den første tiden. Pizzabudene vil få enorme salgstall dersom
dette skjer.

flasker vann som han betegner som «et
meget godt kjøp», prØv å vis forståelse.
- Det samme gjelder dersom han kommer
hjem med en pakke på 50 doruller som
han febrilsk forsøker å skjule for de
andre i familien.
- Instruer betjeningen om at de på ingen
måte må klappe den hjemvendte på
skulderen og si: «Special price for you,
my friend!» Dette kan være farlig!

Vær
ikke overrasket
på nyttårsaften
sitter dersom
og tellersoldaten
rakettene som blir skutt opp og noterer retning
og nedslag. Tidlig om morgenen den 1.
januar vil han stolt komme og gi en fyldig
rapport om nattens begivenheter.
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Intime
oppmerksom på venniner
at soldatenbørharvære
en uvane
med
å legge igjen en 100 dollar-seddel på nattbordet før han går om morgenen. Ta vare
på pengene og gi dem tilbake til soldaten
den 12. hver måned.
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Vedkommende
enhveri
antydning om høytforbanner
alkoholforbruk
FN-styrkene, og hevder at han har et helt
naturlig forhod til øl og brennevin. Dersom soldaten begynner å pusse tennene
med blå smirnoff, bør det gripes inn.

forsøksordning sendes til nærbutikken,
men aldri med mer enn 100 kroner. Vær
dessuten oppmerksom på følgende;
- Dersom han kommer tilbake uten varer

Ikkeblir
værstiv
bekymret
dersom
soldaten
i kroppen
og hånden
føres mot hodet ved synet av hvite
biler. Insisterer han derimot på å forfølge militære
kjøretøyer
eller
stanse mercedeser for å sjekke bagasjerommet, er det på tide å sette soldaten i baksetet.

Ikantraffikale
soldatens sammenhenger
ytre forvandles fra å være behersket og forståelsesfull til å gjøre ukontrolerte bevegelser med rattet, kjøre fort og
uhemmet, tute før alle svinger og tiltale medtrafikanter
med uvant

vil ikke slå seg til ro før det blir
påmalt «4-» foran husnummeret.

Den
bør butikker
den første
holdeshjemvendte
vekk fra alle
og tiden
handelsfolk. Etter en stund kan han som en

1O
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hjemvendte ønsker å lage konstruksjoner på veien utenfor huset, er det
på tide å stanse ham. Forklar med et
strengt tonefall at dette går ikke
«fordi vi er utenfor blueline!». Han

Overgangsperioden
for soldaten
vil gå adskillig lettere
om
det midlertidig anskaffes et nett til å
ha over sengen. Han vil hver morgen
riste klær og støvler før han kler på
seg. Ha forståelse for de makabre og raffinerte medtoder som soldaten bruker når
han tar livet av insekter som blir funnet.

bør dere stanse ham. Dere må være oppmerksom på at han vil betrakte alle gjenstander i veikanten som livsfarlige, og han
vil insistere på at disse må sprenges.
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Dersom
den etter
hjemvendte
ønske
å kjøre bil
mørketsskulle
frembrudd
vil han insistere på å få med seg sidemann.
Dette er helt normalt. Dersom han tidlig
om morgenen sender denne personen til å
gå 50 meter foran bilen med et grillspidd,
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Det er viktig at dere der hjemme er
oppmerksomme på disse forholdene
og viser forståelse for at dette er en
vanskelig tid for soldaten. Ta han
gjerne med på små rusleturer som
dere kaller «patrulje». SpØr han, så er
selvsagt området mine-klarert. Enkelte
ganger kan det være nødvendig å ta en
brysk tone. Bruk gjerne ord som
«ordre» og «klinkene klart». Dersom
den hjemvendte argumenterer, er det
bare å spØrre om det er slik å forstå at
han ikke har lest bataljonsordre nr
139. Det pleier å hjelpe. Forøvrig
utgår ethvert tåpelig forslag «med SA,'Yhøye kneløft».

FN-tjeneste
i en brytningstid
Kontingent XXXII har blitt historie, men minneboka skal være med
på å ivareta våre minner. Minnene
fra et land og et sted hvor noe av
oss unektelig vil ligge igjen for all
fremtid. Våre tanker vil alltid
vende tilbake til vårt
opphold i Libanon.
Denne
minneboka
skiller seg på mange
måter fra de bøkene
som er laget tidligere.
Denne boka er ikke et
produkt fra PlO alene;
det er et produkt hele
den norske kontingenten har hatt anledning
til å utforme. Den
anledningen har også
hver enkelt avdeling
benyttet seg av, noe
som har gitt boka en
egen spesiell stil.
Den boka du nå holder i hånden, er også
den første boka som har presentert
hver enkelt tropp og posisjon både i tekst og bilder.
Gjennom kontingenten var vi tilskuere til en stor utvikling i fredsprosessen i Midt-Østen. Kanskje
levde vi i en banebrytene tid, en tid
hvor arabere og jøder igjen kunne
begynne å samarbeide.

Samtalene mellom PLO og Israel
fikk et avbrudd etter Hebron masakeren, to dager senere var det en
mas aker i en kristen-maronittisk
kirke utenfor Beirut.
Den tidligere kristne millitsen

Lebaneese Forces forsøkte å slå seg
opp igjen i Libanon, men myndighetene satte en stopper for slike
vidløftige planer.
De libanesiske
myndighetene
ofret også det diplomatiske samarbeidet med Irak. To irakiske diplomater drepte en kjent irakisk dissident den 12. april.
I vår kontingent begynte også

samtalene mellom Israel og Syria
om Golan. Her vil vi nok se at nøkkelen til freden i Libanon ligger.
For første gang siden Sovjetimperiets fall har vi sett russerne
komme på banen i Midt-Østen
igjen. Først overrasket
de israelerne med å
komme
uanmeldt.
Deretter tok de initiativ i forhandlingene
om Golan.
Mange sitter nok igjen
med inntrykket av å
ha vært i en garnisonsavdeling.
Vedlikehold og materiell
kontroll har vært like
viktig som operativ
tjeneste. Vi må nok
innse at vi er i en bry tningstid. Det er ikke
lenger vanlig å gjennomføre anholdelser,
denne
kontingenten
var det ingen. Det kan vel tyde på
at vi «ligger på været». Høyere
makter har sagt at det nærmer seg
slutten for vårt engasjement. Da vil
det bli en periode med garnisonstjeneste før siste mann slukker lyset
og låser døra. Isåfall har vi gjort
jobben vår.
Lykke til videre!

Erlend Larsen
Løytnant
Presse- og informasjonsoffiser
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Kontingentsjefens hilsen

Kontingent XXXII hadde startet nedtellingen dajeg ankom UNIFIL HQ. Bekjentskapet ble således kort.
Noe av det inntrykket jeg har fått, er basert på selvsyn. Resten på det omdømme de norske
avdelingene har fått, og som jeg er blitt kjent med.
Norske soldater i kontingent XXXII har forstått.
Dere har vært bevisst deres ansvar.
Dere har tatt jobben på alvor.
Og sannelig har dere vært prøvet, både ved hendelser i avdelingene, og ved ting dere har vært vitne til.
Noen sier: «la dem bare slåss. Det vedkommer ikke oss.»
Andre sier: «Mandatet er ikke oppfylt. UNIFIL har feilet.»
Begge deler er like galt.
Visst har det norske folk måttet betale. Unge nordmenn har mistet livet. Noen har fått skader. Men selv om
disse tapene har vært tunge å bære, kan det vel være at vårt samfunn i det lange løp hadde pådratt seg
enda større skader ved å forholde seg passivt, - og la konflikter, uro, brudd på menneskerettigheter, vilkårlighet
og maktmisbruk drive med strømmen, finne sin egen vei, - que sera, sera, mens vi hadde evne til å holde igjen.
Det må være knyttet til minnet - om dem som ikke kom hjem!
Og mon tro hvordan situasjonen hadde vært i dette området, dersom UNIFIL
(og UNDOF, og UNTSa) ikke hadde eksistert? Ville vi da hatt en «Oslo-avtale» hvor steiner, som har
ligget lenge, er flyttet til side, og hvor der nå er reelt håp for en bedre fremtid?
Norge viser vei.
Dere har holdt mål.
Takk!

Tor Løset

Oberst Il
Kontingentsjef
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Refleksjoner på fallrepet
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Det har vært et begivenhetsrikt år
for meg, først og fremst som sjef
NORBATT XXXI og XXXII, men
også som kontingentsjef fram til 1.
april 1994.
Vi hadde vel alle forventninger
og forhåpninger i forhold til den
jobben vi gikk i møte. Forventninger på det personlige plan, om å
oppleve spenning, nye steder og
kulturer, kameratskap i arbeid og
fritid, om personlig utvikling, men
også å kunne bidra aktivt til den
viktige oppgave som FN utfører i
det brennpunkt av politiske og
militære begivenheter som SørLibanon er.
Erfaringene skulle bli blandede.
Julefeiringen var knapt over da
israelske stridsvognsgranater
slo
ned over en norsk patrulje noen
hundre meter nord for Blat, vest i
NORBATTs område. Utfallet var
tragisk. Gorm Bjørnar Hagen døde
kort tid etter av skadene, bare 21 år

gammel. Øyvind Berg ble hardt
skadet. Bare snarrådig og profesjonell opptreden av patruljefører
Helge Eliassen og de øvrige av
hans fem mann store patrulje, forhindret ytterligere tap.
Slik fikk vi krigens brutale virkelighet og dens sanne ansikt inn på
livet.
Så er det kanskje lettere å forestille seg den fortvilelse og det håp
for en bedre fremtid alle bærer i seg
som i så mange år har hatt dette
som sin hverdag, uansett på hvilken
side av fysiske eller imaginære
grenser de befinner seg, og uansett
politisk eller religiøs ideologi.

bakes lag underveis er det neppe
tvil om at hovedtendensen i den
politiske utvikling i Midt-Østen er
udelt positiv og gir grunn til optimisme. I denne situasjonen er UNIFILs rolle særlig viktig, fordi ro og
stabilitet i området er en viktig faktor for det politiske klima i fredsprosessen.
Det har vært en utrolig tilfredsstillelse å se hvilken innsats hver
enkelt av dere har ytt, uansett hvor i
den norske kontingenten dere har
tjenestegjort.
Profesjonell holdning, gode kunnskaper og ferdigheter har preget tjenesten. Det jeg
imidlertid vil huske best er det

Det er dette vi kjemper vår kamp
for; frie nasjoner innenfor trygge
grenser med rett og mulighet til å
treffe valg til beste for folk og land.
Det har vært en lang vei å gå. Vi
har gått med et stykke. Andre står
klar for neste etappe. Tross alle til-

gode kameratskap og de sterke
bånd som er knyttet mellom oss
alle. Takk for tiden vi har hatt sammen, lykke til med alt som måtte
ligge foran dere.
De som nå overtar vil jeg ønske
lykke til på ferden og alt godt for
kontingent XXXIII.

Ragnar Bratland
Oberst Il
Sjef NORBATT XXXI og XXXII
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Forkurset
Lt Larsen
Hvem husker vel noe fra
fortreninga i Norge? SØrGardermoen, Onsrud,
Hauersæther, Lahaugmoen,
Hønefoss.
Snø. Kaldt. Skytebanetjeneste.
Skytebanetjeneste med
masse snØ og frost stive
tær? Det var under
demo'en av skytinga med
Carl Gustav'en det. Det var
da vi ventet i to timer midt
på natta for å få se noen
skyte med granater som
ikke virket...
Foto: Pte Loftsgarden

Endelig fremme i Beirut
Lt Larsen
Fortreninga i Norge var
vel grei nok den, men
det var jo mest å anse
som uthaling av tid. Det
var jo Libanon vi skulle
til! Etter en grytidlig
morgen oppstilling, som
var en heller kjølig opplevelse, bar det ombord
i den ventende SASmaskinen. Drøye fire
timer senere var vi i
Beirut. Det var en overgang. Temperaturmessig
såvel som kulturelt.
Undelig det der, så fort
en kommer ut i varmen,
så oppsøker man gjeme
skyggen. På flyplasser
er det stort sett kun
under flyvinger, som her
hvor Pettersen, Hansen
og Heubach (delvis
skjult) sitter under en
gammel Boeing 707. I
Beirut var det også fotoforbud, noe ikke Kristoffersen forstod.
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Hendelseskalender
Kontingent XXXII
Kapt. Eggen (MIO)
Aktivitetene hos partene har i
løpet av Kontingent XXXII vært
høy sammenlignet med siste femårs periode. Situasjonen i SørLibanon har generelt eskalert.
Det har vært to operasjoner daglig fra motstandsgrupperingene.
Med unntak av enkelte episoder
har det vært stille og rolig innenfor NORBATT AO.
-Y

27.12:

En IDF-stridsvogn fra PV-88 skyter på en
patrulje fra Tr 2/Kp A utenfor Blate. Pte
Gorm Bjørnar Hagen døde av skadene han
pådro seg. Lt Berg ble hardt skadet.

-Y

Det var rundt denne steinen patruljen lå da den siste granaten eksploderte.
(Foto: Lt Larsen)

29.12:

Tre palestinske infiltratører fra,Fatah Uprisin g/Abu
Moussa
gruppen
av
IDF
ved den
israelske
grensenblesØrdrel?t
forP-V~
58A. Et kart skal ifølge IDF ha blitt funnet
på infiltratørene. Kartet skal ha vist en rute
gjennom NORBATT.

-Y

-Y

11.03:

En AE (Armed Elements) fra DFLP
(Democratie Front for Liberation of Palestine) overga seg til NORBATT ved 4-7C
OP. På samme tidspunkt ble en AE tatt av
DFF i Kafr Chouba.

29.01:

-Y

-Y

To AE ble drept av GSS i Chebaa mens
norske soldater sto og så på.

. -Y

15.02:

Islamic Resistance angrep DFF-57/DFF57 A med Katyusha, MG og RPG.

25.02:

«Firing dose» på 4-lOCP. En DFF-soldat
avfyrte 25 skudd i CP' en med en Kalashnikov. Ingen ble skadet.

21.03:

Bn sjefen for DFF' s 90.Bn ble drept da en
«Roadside» eller en «bobby-trapped» AK47 eksploderte ved Jarmaq (øst PV-84).
En mulig «Roadside» sØr for 4-180P
drepte en DFF-offiser og en DFF-soldat.

-Y

-Y

14.04:

Sjefen for 10. DFF - Bn ble drept aven
«Roadside» i området Aramta (DFF-69).

07.02:

En IDF-patrulje ble angrepet av Islamic
Resistance i området Rihane (DFF-68). En
stridsvogn av typen Merkava ble truffet av
en Sagger anti-tank missil. Fire IDF-soldater ble drept og fem såret.
25 Katyusha-nedslag i området Marjayoun. Fem sivile ble drept.

-Y

12.03:

13.04:

En DFF-sersjant ble drept og en DFF-soldat såret aven «Roadside» på hovedveien
mellom DFF-44 og Marjayoun.

-Y

En svensk soldat fra MCT/SWEDENGCOY ble hardt skadet under mineklarering
øst for PV -92.

-Y

23.03-01.04:

To DFF-soldater fra Kafr Chouba deserterte og flyktet ut av ICA. Senere ble deres
to fedre utvist av ICA for å hente tilbake
sine to sønner. Familiene mottok også
trusler om at resten av familien skulle
utvises om ikke fedrene kom tilbake. l.
april ble to nye utvist fra Kafr Chouba.
Den 18. mai hadde kun en av de utviste
returnert tilbake til ICA.

Det har i kontingent XXXII vært
ukentlige angrep fra Hezbolla's
militære ving Islamic Resistance
(IR) mot ytterposisjonene i leA
(DFF-50/5l,
DFF-65,
DFF-66,
DFF-68, PV-82/84/86).
Det ser ut til at IR har kraftsamlet
sin virksomhet mot DFF. Det kan
også virke som om IDF har vært
bundet av fredsforhandlingene mellom Israel og PLO, for gjengjeldelsene har vært minimale.
Imidlertid ble det ved flere anledninger brukt jagerfly og kamphelikoptere.
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Lay-out og tekst UNIFIL HQ: Major Ola øyen
Naqoura ..den lille landsbyen ved Middelhavet ligger bare fire km fra grensa til Israel og Rosh
Haniqra gate. Her ligger også UNIFIL hovedkvarter. De fleste av dere nordmenn ute i AO har nok
hørt om stedet, men få har vel vært her. Vi er faktisk «hele» 44 offiserer, sersjanter og korporaler
som jobber her i HQ, det vil si tre av disse er til daglig i Beirut. Det er Senior UNIFIL Representative in Beirut, oblt Otto Strømbeck, og hans guard og driver. Fire av oss her nede jobber faktisk
kun med nasjonale saker, og da med oblt Gunnar Bruland, Asst NORCONTICO, i spissen.
Internasjonalt miljø
Du har vel kansje hørt om kontingentkontoret i Naqoura ...det er der vi holder til. Vi er også et servicekontor for de øvrige norske her nede, og da først og fremst innen post- og banktjenester. Ellers
finner du nordmenn innen forskjellige bransjer/celler i UNIFIL HQ som på OPS, LOG, MAINT,
MOVCON, CMPO, ENGINEER og MP. Det fine med å jobbe i HQ er blant annet det internasjonale miljøet og at vi får testet våre engelskkunnskaper hver dag både muntlig og skriftlig!
Norway House
«Hjemmet» vårt heter Norway House (NH). Det er også et naturlig samlingssted for andre nordmenn som er på visit hos oss. Her kan vi i fritiden kose oss på terrassen en varm sommerdag med
utsikt mot havet....ja noen ligger kansje allerede i bølgene og svaler seg. På søndagene dekker vi til
skikkelig norsk frokost på huset, og stort sett hele «familien» samles i en meget fin atmosfære.
Bedre start på dagen kan mån vanskelig få!!
Bildene som følger kan kanskje illustrere noe av denne lille innledning
.

I,

}SsmtiA.gentkontoret i Naqoura avbildet foran
Minnebautaen.

Foto: Mai Knut Thorvaldsen

Oblt Gunnar Bruland, Asst Norcontico,

Mai Ola øyen,

So Norcontico. Foto: Fenr Pål Wang Johannesen

'Fenr Pål Wang
Johannesen,

Par-

master Sit Bård
Sørdal, Postmann.
Foto: Maj Ola øyen

Norske kvinner og menn i
Naqoura ...

Norsk pers i Beirut. Korp Tor
Haga, Oblt Otto Strømbeck og
Korp Jan Olav Sæther. Utsikt
fra taket av UNIFIL House med
flyktningeleiren

ENGINEEI

Shatila nær·

UELt

AND

mest i bakgrunnen.
Foto: Korp Tor Haga

·HVILDING
Maj Terje Kristoffersen,
SOEW 3. Terje er en av
flere ingeniøroffiserer
ved UNIFIL Ha. Han sør·

MAINTENANCE

MANA&EM
AND
SECT

ger bla. for din sikkerhet
i form av shelter.
Foto: Maj Ola øyen.

Sjt Tor Corneliussen, Driver til FC.

Sjt~Gulbranci8en;l'utIeJtilfC•
...

Foto;~OI8Øyen

OPS-Branch

Kapt Conrad Holm har ansvaret for at situasjonskartet
enhver tid er oppdatert. Foto: Maj Ola øyen

til

Maj Knut Thorvaldsen, Dsmio, Kapt Conrad L. Holm, So Ops, Oblt Gunnar Olaussen, Dcoo, Sjt Geir B. Bjørkheim, Clerk ops
Foto: Maj Ola øyen

OPS Branch har ansvar for retningslinjer og
ledelse av UNIFIL's operasjoner,
taktisk samband innenfor UNIFIL, planlegging
og ledelse av øvelser og inspeksjoner, mil
info.tjeneste og koordinering av helikopter
transporter. Alle nasjoner i UNIFIL er representert i OPS Branch. Tjenesten er meget interessant og tildels krevende. Av i alt 45 offiserer og
mannskaper utgjør den norske delen tre
offiserer og en sersjant.

Maj Ola Van Der Eyden, Liaison team B. Maj Tor Muriteigen,
Liaison team C. Sannsynligvis kjenner de UNIFil AO bedre enn
de fleste ...felten er deres kontor ...
Foto: Maj Ola øyen

Kapt Frode «Food» Johansson i Supply cell er ansvarlig for
mat etterforsyningen til alle UNIFll's avdelinger. Etter antall
telefoner, besøk og rekvisisjoner å dømme, finnes det neppe
noe viktigere enn mat! Cella er en hektisk arbeidsplass med 10
befal fra åtte nasjoner. Mye av arbeidet foregår på EDB, og en
rivende utvikling har funnet sted de siste fire mnd med innføring av det såkalte Reality Waremousing System.
Foto: Maj Ola øyen
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Sjt Erling Kvalheim, Clerk CMPO og vår mann på «Blåkort».
CMPO Cell er UNIFll's pers.kontor med seks ansatte fra seks
nasjoner. Kontoret tar seg bl.a. av: ID-kort, styrkerapportering,
UNIFil-medaljen, klarering av reiser til Jordan/Syria, visa søknader, repatrieringer m.m. Kontoret foretar også administrasjonsinspeksjoner ute i bataljonene.
Foto: Maj Ola øyen

Movcon

Kapt Paal Sørensen,

So Movcon Seateam.

bla. tor at din rekapbagasje

Han sørger

kommer hjem.

Foto: Maj Ola øyen

Sjt Oddvar Strøm, Staff Asst Movcon,
Movcon,

Maj Nils Erik Hodneland,

Sso

Fem Jon Arne Kirkevik, So Movcon, Airteam jobber bla.

med rotasjoner .. Foto: Maj Ola øyen

Movement Contral (Movcon) består av 13 befal fra
seks ulike nasjoner. Movcon har alltid vært en sterk
skandinavisk bastion med pr idag fem nordmenn og tre
svensker. Fra april-94 blir imidlertid svenskene byttet
ut med polakker. Movcon leder all UNIFIL aktivitet på
havner og flyplasser i Libanon og Israel, og styrer alt
personell og utstyr inn og ut av UNIFIL AG. Nordmenn
er representert både innen Logops, airteam og seateam.

Airteam

i aksjon ved Beirut International

Airport.

Foto: Maj Ola øyen

Maint cell

C Maint O, Oblt Jon Nystad . Foto: Maj Ola øyen

Sjt Stein Are Karlsen, Statt Asst Maint, Kapt Bengt Sandgren,

So

Maint 1, Kapt Helge Høgh, So Maint 4, Oblt Jon Nystad, C Maint O,
Lt Tom Saghei, So Maint. Foto: Maj Ola øyen

Maintenance Cell/Log Branch består av 12 befal fra fire
"nasjoner. Cella styrer den tekniske vedlikeholdstjenesten på alt teknisk materiell i UNIFIL untatt sb.matr. Til å
utføre den praktiske delen disponeres to tekniske kompanier, det franske (FMC) og det norske (NMC). Det
årlige budsjettet ligger på ca 9 mill USD. Normalt er
den no~ske bemanningen ved cella på fem befal.

De tar seg av papirarbeidet

og kontakten

med leverandører.

Foto: Maj Ola øyen
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MP-Coy
Militærpolitikompaniet (MP-COY) består av
79 mann fra ni forskjellige nasjoner. Det
norske bidraget er det største med 16 kvinner og menn, samt to hundeførere utlånt fra
hundetroppen i NORBATT. Sjefen for MPCoy har siden UNIFIL ble etablert i 1978
vært norsk. I dag ledes kompaniet av oblt
Kurt Andreas Skog. MP-Coy har ansvar for
ro og orden i hele UNIFIL's operasjonsområde. I tillegg har kompaniet permanente
«detachment» i Israel og Libanon (Netanya,
Nahariya, Metulla, Tyre og Beirut).

Medaljeparade i MP-Coy. Foto: Kapt Paal Sørensen

Fra radarkontroll i Naqoura. Sjt Joar Wibe i aksjon. Foto: Fenr Arve Rian.

Norsk personell i MP-Coy. Foto: Sjt Jan M. Eliassen

Diverse

i

Crusader collegiet høyborgen Naqoura. Ridder Jon, Regaliemester Ola Den Utvalgte, Munnsjenk Morten Minstemann.
Foto: Ukjent

Søndagsfrokost ved Norway House.
Foto: Mai Nils Erik Hodneland.
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And the winner is...
1994 - det store OL-året. Mer er det
egentlig ikke å si om det. Alle øvelsene ble overført på radioen via telefon. NMC markerte medaljene på sin
måte.
(foto: Lt Larsen)

UNIFIL-mesterskapet i fotball
Lt Sarpebakken
Fra 13. til2l. desember ble UNIFIL-mesterskapet i fotball arrangert. IRISHBA TT
arrangerte mesterskapet, og de var vel også
favoritter. Men NORBATTs lag kjempet
godt gjennom hele cupen, og kunne etter
overbevisende spill gå seirende ut av denne
prestisjefylte turneringen.
Resultater:
NORBATT-FMR
NORBATT-IRISHBATT
NORBATT-FRENCHLOG
NORBATT-GHANBATT

3-2
5-2
3-1
l-O

Bakfra venstre: Pte Simonsen, Cpl Dahl,
Fenr Wassbakk, Fenr TØnder, Kapt Persgård, Pte B. Pedersen, Pte H. Pedersen, Pte
Langraff, Pte Hatlebakk,Lt Sarpebakken.
Foranfra venstre: Cpl Mittet, Cpl Larsen,
Pte Furuvald, Pte Wold, Pte Hanerås, Kapt
Sannes.

~

I

UNIFIL-mesterskap
i skyting
Lt Sarpebakken
Den 10. januar arrangerte FINBATT UNIFIL-mesterskapet i skyting. Dette ble et
meget godt mesterskap for NORBATT. I
pistol vant Fenrik Raagaard dameklassen,
og Pte Kvale vant herreklassen.

Bakfra venstre: Lt Sarpebakken, Fenr
Hagen, Pte Kvale, Lt Hustojt, Pte Lojtsgarden, Kapt Lt Gallefoss, Pte Storfjell, Pte
Torgersen, Pte Moen, Fenr Granviken,
Kapt Christophersen. Foranfra venstre:
Fenr Øvsthus, Fenr Raagaard, Lt Due.
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TAKK FOR
NORMAINTCOY XXXII

NORMAINTCOY XXXII startet tjenesten i Camp Scorpion i storpolitikkens tegn. OSLO-avtalen var nettopp
inngått, og hvilke konsekvenser ville den få for utviklingen i Sør-libanon. Vi har alle ved å følge med i det som
skjer rundt oss kunnet konstatere at veien frem til varig fred i hele området ikke er rett frem. I nærområdet har
det skjedd stygge ting og stygge ting vil fortsette å skje. Dette må dog ikke få stanset den positive prosess som
tross alt foregår i området, om enn sakte.
I denne situasjonen har bare det blotte nærvær av UNIFIL sin store betydning, ikke som en deltager i prosessen, men som en stabiliserende faktor. Vi har alle merket hvor stor pris den lokale befolkningen setter på vår
tilstedeværelse, og hvilken uro det skaper når UNIFIL omgrupperer avdelinger og posisjoner.
For meg personlig har det vært en udelt glede å være sjef for NORMAINTCOY XXXII. Dere har alle vist at
dere behersker alle de forskjellige sider ved å tjenestegjøre ved en militær avdeling under de spesielle forhold
som råder i Sør-libanon. Det være seg paradetjenesten, verkstedtjenesten, vakthold og sikring eller generell
opptreden, som har vært preget av stor ansvarsfølelse, pålitelighet og modenhet
Det som kanskje imponerer meg mest er den faglig'e dyktighet som har preget hver og en innenfor sitt fagområde i kompaniet. Følgelig har jeg sagt til mange: «Det er intet innad i NMC som hindrer kompaniet i å utføre
et oppdrag, men du verden hvor mye utenfor».
Jeg takker hver og en av dere for en vel utført tjeneste. Dere fikk ikke se det endelige mål med UNIFIL bli
oppnådd, men dere bidro med deres. Ta med dere det dere har lært, både av godt og vondt videre i livet, og
husk problemer er til for å løses over alt hvor de måtte dukke opp.
Takk for innsatsen i NORMAINTCOY XXXII og lykke til i videre arbeid og utdannelse.

Ståle Tinholt
Oberstløytnant
Sjef NorMaintCoy XXXII
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Selv barberingen sjekkes på
torsdagsoppstillingene. Her,
inspiseres dunene til Kalleb~rg. I••
J
.~
Foto: Petter Jørgensen.

I
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«Spessen»
Spesialverkstedtroppen, til daglig kallt «spessen», består av to seksjoner: Aggregatseksjonen med to
befal og ti soldater, spesialseksjonen med to befal og seks soldater pluss troppsjef.
Aggregatseksjonen har vedlikeholdsansvaret for alle UNIFIL's 370 aggregater opp til 55 kva. De har
også inspeksjon og instruksjonsansvar for de samme aggregatene.
Spesialseksjonen består av sveisere, dreier og kjølemekk. Spesialseksjonen er avdelingen som «fikser det meste». De reparerer alt av stålkonstruksjoner, sveiser vanntanker i plast, reparerer småmaskiner og «alt mulig» for alle UNIFIL's avdelinger. Ingen jobb er for liten eller for stor. I tillegg har
seksjonens to befal inspeksjonsansvar for UNIFIL's våpen og ammunisjon. Begge seksjoner reiser
også mye ut i AG på reparasjons oppdrag.

Lars Martin Basso har «misset» med motoren på
en HR-3. Og mobben har samlet seg. F.v. Elda!'
Inge Bakken, Lars Martin Basso, Terje Aar, Lars
Jørgensen, Johann Hegg og Geir Skjulestad.
(foto: Are Norhus)
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Reparasjons oppdrag i Fiji posisjon 1-14, bytte av topplokksbolt og mutter ved fenrik Haakon Jacobsen.
(foto: Frode Instefior(j)

~
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20. desember ble det bestemt at det skulle bygges en
donkLbjulsle<k\ tiWulenissen. Oblt Tinholt var redd
for at den ikke skutte bU ferdig, så han var på ~(spes'
sen» fem ganger pr dag for å se hvordan arbeidet
gikk. Fra venstre: Are Nordhus, Jan Gunnar Fattand
og fenrik Erting Nerol. (foto: tvar Andre Sunde)

24

25

Kjøretøy troppen er selve kjernen i NorMaintCoy med to stasjonære verksteder.
Et verksted som tar seg av de lette kjøretøyene og et som tar de tunge kjøretøyene.
Lett verksted består av 14 mekanikere og
en formann, de utfører service og reparasjoner på jeeper og trucker. Tungt verksted
består av 16 mekanikere og en formann
som utfører service og reparasjoner på lastebiler og busser.
Vi har også en lakk seksjon som lakkerer
alt innen UNIFIL.
Arbeidsmengden på verkstedene varierer
fra måned til måned, men kompetanse har
vi nok av. Så mottoet i kjøretøy troppen må
bli; «Vi lever så lenge vi har deler».

Bakgrunnsbilde av tungt verksted.
,(foto: Slettnes)

,

Troppens reneste karer.
Fra venstre: Fem Lindqvist,
formann Lett verksted, Kapt Sanna,
sjef kjUropp. Sjt Frantzen, formann
Tungt verksted. (foto: Strand)

Karmøy's store sønn, Vikra, i
ferd med å maltraktere nok en
motor på «sleggeverkstedet».
(foto: Slettnes)

