SAMBANUl

NORBAT1'

teknisk(~

Erik Schjenken, Vx Norge
(tekst)
Lt Larsen (foto)
Sambandstroppen
er vel
NORBATTSs mest tekniske
avdeling med sitt sambands·
verksted. Her repareres alt
mulig, som TV, video, gråtelefon, kopimaskiner og sambandsutstyr. Fenrik Myklebust fikser radioen.

På BN-ekspedisjon har de
samband med Norge via
Scanti'en. De er også NORBATT's «hemmelige gjeng»,
med ansvar for gradert og
kodet materiale.

Troppens
mest operative·
avdeling er gutta på «ni»,
eller BN-OPS'en som del
heter. De holder regning med
alle hendelser i UNIFIL, o~
har det til tider ganske hektisk. Pte Vollan tegner inn
siste «shoot -rep».

TROPPEN

's

mest

avdeling

Sjåførene til BN Sjef og NK
• BN holder også til i denne
troppen. Det er ikke få kilometer de har lagt bak seg i
denne kontingenten.

Sambands attpåklatt er PIOASS. Han er NORBATTs
stemme utad og har gitt oss
nyheter og underholdning
via Radio NORBATT.

" Veksler Norge er vel kjent
for de fleste. Den har blitt en
kjær venn for mange etterhvert. Når det går samtaler
på begge de militære og alle
de sivile linjene, gjelder det å
holde hodet kaldt. De dagene
folka på veksler Norge ikke
er på tråden, er de ute på linjeoppdrag. I løpet av 6 måneder har nok de fleste hatt
besøk av linjelaget.

Med vannbilen

i Chebaa's

trange gater.

(foto: Lt Larsen)

Maskinkjøyrarane i
Pionertroppen/NORBATT
XXXII & SWEDENCOY

!

K.A.Lorgen
Den 7 april 1994 var Swedengcoy
historie, då tok Polengcoy over.
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Swedengcoy har støtta Norbatt
med maskiner og lastebilar sidan
1984.
Pionertroppen har hatt eit meget
godt samarbeid med svenskane,
som innbyrdes har konkurrert om å
få jobbe i Norbatt.
I kontingent XXXII skal det nemnast at Sjt. Karlson (den lille) har

hatt 4 månadar av sin kontingent
her oppe i Norbatt. Når «lille Karlson» ikkje har vore her har «store
Karlson» tatt over.
Svenskane har budd oppe hjå
BMR. Der har dei hatt det fritt og
fint. Når dei har hatt behov for litt
«action» har dei tatt turen ned til
Pi-Bar eller Saqi.

Swedengcoy har hatt alle moglege oppdrag i Norbatt. I frå berging av Sisu til lossing av cement,
samt det ein normalt brukar ei
ingeniøravdeling til. Dei pålagde
oppdrag har vorte utført på ein slik
måte at oss i Pi-troppen ikkje har
trengt å bekymra oss over resultatet.

Det gode samarbeidet førte til at
maskinkøyrarane i Pi-troppen fekk
låne maskinene på kveldstid eller
når svenskane ikkje var her. Det har
vore ein inspirasjon til tjenesta,
som til tider har gått ut på å vere
handtlangar.
Det store prosjektet som svenskane skulle avslutte med «Swea-

vegen», kom de sverre aldri i gong.
Grunnane er mange, men ein håper
at polakkane ein gong i framtida
vil fullføre opprustinga av vegen til
4-14 og 4-7C.
Pionertroppen vil med dette takke
Swedengcoy
med samarbeidet.
Norbatt XXXII hadde ikkje vore
det same utan Swedengcoy.
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Sanitetstroppen
Granatnedslag i 4-200P. To mann hardt skadde,
kameratene har dratt dem inn i shelteret. Det er fare
for flere nedslag, så sjefen for Kp A, Major Myrvang,
samme kompani rykker ut med
og sanitetsansvarlig
SISU. Kort etter kommer sanitetspersonell fra San Tr
med SISU fra BMR. Legen, Kaptein Ness, får SITRAPP
fra skadestedsleder på vei inn i Shelteret.
(foto: Lt Larsen)

i

Ness rapporterer skadeomfanget til sykestua,
og ber dem gjøre klart blod.
(foto: Lt Larsen)

(foto: Lt Larsen)

Tannlegekontoret
Men sanitetstroppen har også sivile gjøremål.
Kaptein Eriksen siktejusterer
tanngarden til en tilfeldig forbipasserende
druser. Kine Torgersen og
G1enn Halvorsen sørger for at han
holder seg i ro. (foto:Raagaard)

På sykestua står Fenrik Tove Johansen, Jan Karl·
stad og Lt Stjern klar til å ta imot de skadde.
(foto: Raagaard)

BN-STABEN:

Bn-staben
Fra PIO's fotoalbum

Noen ganger finner de ut at de skal klippe bartene av hverandre,

andre ganger leker de med biler, skjønt de påstår at de fikk bilene av

(Majorene Brevick og Thomassen - (sistnevnte måtte også gjennomgå),

sine kolleger i Bn-staben (Lt Sletten, Kapt Strandenes og - er det ikke
Brevick som er ute igjen da?).

Blir du bedt om å reise dit pepperen gror, så er det S-1 seksjonen du
skal kontakte. S-1 ser på det som en personalsak, reise-ktr skaffer de
gunstigste billettene, l-off gir deg nødvendig trening, Velf ktr sørger
for litt underholdning på veien, PlO informerer om den politiske utviklingen på stedet, mens presten fraråder deg å reise dit. Foran fra v.:
Lt Sarpebakken, Maj Knutsen, Kapt Sal berg. Bak fra v.: Kapt Arlind,

Her er den eneste i Bn-staben jeg rakk å ta bilde av i det han arbeidet. Men se, det eneste Kapt Rubach gjorde var å prate. Skulle det
tegnes, så hadde han en assistent som tok seg av det.

Lt Johansen, Lt Eide Skaug, Lt Larsen, Cpl Gjertsen, Maj Mæland.

Ellers så slipper de mye rart inn i S-3 seksjonen. Kapt Persgård
har faktisk pyntet seg for anledningen.

~

Her er det en til som påstår at han arbeider. Det eneste jeg har sett
SoS,Kaptein Hagesæter (ytterste høyre), gjøre i denne kontingenten, er å sitte i sivile biler på vei til et nytt kaffe-selskap.
Lt Hustoft, (kommandanten i Blat) og Mayoren i Blat.
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Kp A'I

Major (eller var det Mayor?)
Myrvang var Kp A's høvding
i XXXII,og som vanlig var
smilet på plass.
(foto: fenrik Karlgård)

ervesenter
Øvre leir hvor vi bor og
jobber på kontor
(foto: Anne Bollestad)

LT LARSEN - FOTO

4-26 HQ
HQ'et til tropp l ligger i nedre
Kaoukaba og lyder kallesignalet 4-26. Den sivile murbygningen huser 20 personer;
troppsstaben og et geværlag.
Geværlaget er her bare i seks
uker, noe som kan være nok for
disse stakkarene. Her har de
nemlig troppsjef og NK som
henger over dem til enhver tid.
Når geværlaget ikke er i posisjonen og jobber, står de i 4-26
CP.

Hårene reiser seg
Troppsstaben besørger matlaging, kjøring og det som ellers
skal til for å administrere troppens posisjoner. Vi har taket;
videosentralen med radio og
veksler som forstyrrende elementer. Videre Kaoukabar oppholdrommet
der Randi
Hansen får hårene til å reise
seg på ryggen hver morgen kl
0800.

Bypatruljer
Laget som bemanner 4-26 cp
har også andre oppgaver. De
går bypatruljer i Kaukaba etter
at «curfew» har inntrådt for å
påse at alt er stille og rolig i
byen. De skal også bistå med
personell når det er utrykninger
med AlS. Dette skjer når det er
observert unormal aktivitet i
teigen. Disse utrykningene er
med på å gjøre tjenesten i 4-26
cp variert og interessant.

Tarzan-verksted
Ellers tilbringes det endel timer
i Cindys Workout Studiopumperommet - og på posisjonens mange soltak, for å møte
kravene på badestrendene i
Norge.
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«Mamma,

her bodde jeg altså ... et heelt halv-år»

Lindquist lager trøbbel for Vaksdal (til venstre) og Pettersen i 4-26 CP.

På ordren «steng CP» rykker HO-gjengen ut for å
stenge og forsterke CP'en.

«-Forsterk CP, forsterk CP»
Lt Larsen (fotos)
4-26CP ligger i Kaoukaba, ca 200 meter syd for blueline. Cp' ens oppgave er å registrere og kontrollere all innpassering i NORBATT AO, samt registrere all utpassering. Oppdraget blir utført ved hjelp aven kontrollør som
stårog sjekker kjøretøy og personell, samt en sikrer som sitter i cp-huset og registrerer all trafikk. Sikreren melderfra til kompani-opsen om all interessant IDF, DFF og GSS-trafikk som passerer cp'en.
Til tider kan trafikken bli meget stor. Da forsterkes cp'en med en ekstra kontrollør og begge kjøreretningene
åpnesså trafikken slipper raskere gjennom. Enkelte ganger oppstår det konflikter i cp' en ved at f.eks rusede soldater og andre lokale helter skal prØve seg i cp' en. Da forsterkes
denne med soldater fra 4-26 HQ, og det hele ender med at UNPteBreen strekke j...-tråden.
soldatene viser sin styrke, kontroll og suverene autoritet slik at
disse bråkrnakerne lærer seg hvordan de skal oppføre seg i fremtiden.

I all hastverket er det fort gjort å glemme støvlene ....

Kimo (foto)

4-27 var NORBATTs
dårligste

desidert
posisjon.

(Foto: Lt Larsen)

- Unifils dårligste posisjon
4-27 OP ligger øverst i Kaoukaba. Posisjonen bemannes av et geværlag på 10
mann. Vår nærmeste nabo er IDF-posisjonen PV 68, og selvfølgelig også vår gode
venn og hjelper Elias.
Vi har god oversikt i egen teig, og har
bla kontroll over PV -68, Highway-68,
flere tank-positions, samt mange IDF og
DFF posisjoner.

klarert Blueline fra tønne 14 og 15 til
Bohroz. På nattpatruljene går vi til Bravo
eller Charlie punktet. Vi har også fått nytt
nattobservasjonsutstyr
for bruk til slike
oppdrag denne kontingenten. Ved de forskjellige operasjonene har vi som oppgave
å bemanne lysplattformen i tilfelle vi skal
gi lysstøtte til utryknings styrkene og nattpatruljene.

r0NNEPATRULJE

KUMMERLIGE BOFORHOLD

Foruten op-tjenesten, har vi patruljer fire
ganger i uka, samt dagpatruljer. I tillegg
har vi tønnepatrulje to ganger i uka. Da
går vi langs Blue-line og «viser ansikt».
Pi-troppen har denne kontingenten mine-

4-27 op har i denne kontingenten fått pri 1
når det gjelder opp-pussing. Det har medført
mye svette og mange kilo bæring av sement
for laget. De kalte seg forøvrig «Kaoukaba
kommune arbeidere» i en periode. Planen er

å få et nytt shelter, ny sove- og oppholdsprefab. Dette vil bli meget bra når det står
ferdig en gang i løpet av perioden ...

MED SPLINTVEST PÅ
NYTTÅRSAFTEN
Å feire jula på 4-27 op var virkelig en stor
opplevelse for oss som var her, og julenissen med tre reinsdyr i front ned Hasbaya
mot 4-26 cp gikk selvsagt over eteren kl
1700 julaften. Nyttårsaften var det behov
for både splintvest og hjelm i tårnet. Hvorfor? Jo, når magasin på magasin tømmes i
lufta av de lokale heltene, så må jo nødvendigvis prosjektilene falle ned igjen.
(Ett traff taket på op-tårnet!!)

Fidelus og Øie gjør
klar til inspeksjon ..
(foto: Langraff)
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Ellers så kaller vi oss for «The
Litani Surfers» ettersom vi er de
eneste som patruljerer nede i Litanidalen regelmessig. Dette er en
patrulje som ble avsluttet i kontingent XXIX da det ble regnet
som for farlig å bevege seg nede i
dalen. Dette er et oppdrag vi er
stolte av å ha fått. Vi gjennomfører totalt 14-16 dag og nattpatruljer i uka og i tillegg går vi patrulje
hver natt for å kontrollere at portforbudet blir overholdt. Veiklarering er også en del av de faste oppdragene. Vi går KP A' slengste
veiklarering til fots hver morgen
mellom 0545 og 0700.
Andre oppdrag er å bemanne A2S
og D- 5 som er hendholdvis støttepatruljen og utrykningsstyrken.
Begge disse styrkene har 5 minutters marsj-beredskap. De brukes
under faste operasjoner som;Bourrhoz, -Hasbani og -Blate, for
å støtte patruljer eller å forsterke/stenge cp' er. Den lille fritiden
man har i HQ brukes til å slappe
av og drive soling stj eneste.
Besøksfrekvensen i trening sprefaben har også steget litt i det
siste. Badesesongen nærmer seg
raskt...

•

'':il

Bpp November en
iskald morgen.

Innskyting 84 mm.
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4-18 OPENKLAVEPOSISJONEN
Oversiktsbilde (foto: Trebau)

Blant coyoter og scorpioner, uten På Costa de14~18 går solingstjenestelefonkontakt
eller ferdiglaget ten i orden og de fleste tror vel at 4middag, uten PX eller handlemu- 18 ap fremdeles er en NEPBATTligheter. Tross dette må det vel sies stilling!
at på 4-18 trivdes vi best. Det er
Ellers så har vi som har vært på 4med lengsel man tenker på alle 18 gjenopptatt vår barndomshobby,
Golf-vakter, da man satt i tårnet og nemlig å telle biler. 4-18 OP holder
hørte coyotene hyle, mens man så kontroll på all trafikk nordover og
opp på en stjerneklar himmel og sørover, samt at man registrerer
tenkte: «I morgen skal jeg sole meg andre hendelser i området.
hele dagen!»

4-18 ap er en enklaveposisjon, dvs
at vi ligger utenfor NORBATTs
AO. Her på 4-18 får man besøk et
par ganger i uka, men er ellers stort
sett isolert. Dette gjør at vi etterhvert blir flinke til å lage maten
selv. Mange dyktige «grill-kokker»
har startet sin karriere nettopp her
på 4-18.
Mange synes at det er fint å
komme til 4-18, men også godt å
reise i fra når man har vært der en
stund. Det er jo nesten som å ha
vært på en sydenferie ...

Solhaug sjekker
samband (foto:
Trebau)
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Solnedgang

4-20 OP.

Aldri kj
Fen Saxerud
Posisjons-sjef
4-20 OP ligger på høydedraget rett ovenfor Blate og helt sØr
mot blueline. Posisjonen bemannes av fire mann.
I nord ser vi over mot 4-23 OP, i øst reiser Hermanfjellene seg, i sØr ser vi rett ned i Marjayoun og videre inn i
Israel. Mot øst skjærer Litanidalen seg ned i terrenget som
en dyp revne mellom oss og alle PV- og DFF-posisjonene i
ICA. På vinterstid kan det være en spennende opplevelse å
holde hus på 4-20 OP. Den ene dagen kan det være slikt
uvær at man ikke kan oppholde seg i tårnet, mens det dagen
etter er et så klart og praktfullt sommervær at man kan se
bølgene i Middelhavet gjennom kikkerten. Ettersom 4-20
OP har en slik beliggenhet, er den også en av de Op' ene i
KPA som ser mest og har flest meldinger inn til opsen om
aktivitet i ICA.
I tillegg til å være aktive på meldingsfronten er også 4-20
OP en populær plass å besøke. Ettersom det bare er 530
meter fra Blate og opp hit, er det mange som stikker oppom
på besøk, og for å få en brief over området. Heldigvis har vi
veldig god plass her oppe, samt et vaffeljern som virker
bestandig. Så et besøk er noe vi setter stor pris på, og som
også de besøkende liker.
Foruten å være en observasjonspost har vi også en lysplattform med en 84mm RFK her oppe på høy beredskap, samt
at vi er ansvarlige fof å bemanne helipadden som dekker 420 OP, 4-23 OP og 4-21 HQ. Tjenesten her faller godt i
smak hos de som betjener posisjonen, da det nesten bestandig skjer noe mens man er på vakt. Når man har frivakt er
det alltid noe velikehold og feltarbeider man kan bedrive
tiden med, eller man kan se på video. Sommerstid kan det
også være veldig bra forhold for solingstjeneste her oppe.
De sprekeste trenger heller ikke å fortvile, da de bare kan
jogge de 500 metrene ned til HQ og løfte på alt skrapjernet
de har lagret i treningsrommet sitt.

Kake-baker

oberstkorporal.

(foto Lt Larsen)

Jeg tror med sikkerhet at jeg kan si at alle fra tropp 2 har
hatt en fin tid her oppe både tjenestemessig og sosialt.
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4-23 OP med sin enorme utsikt ....

11-23
Av: PTE Hermansen,
Gev.mann Tr.2

grunn av vind man sjelden opplever
Norge.

Vi er fire mann
4-23 OP er NORBATTs største øye med
utsikt over nesten hele SØr Libanon. 4-23
OP ligger på et høydedrag mellom Litanidalen og Bouhroz og har flest observasjoner i Kp A sammen med 4-20 OP.

Det er meget spennende her
Observasjonstjenesten
er tildels meget
krevende da man må ha full kontroll over
hendelser 360 grader i observasjonsområdet. Tjenesten her oppe kan være meget
spennende ved dårlig vær. Til tider har
man følelsen av at tårnet vil falle ned på

Soveprefab

+ oppholdsprefab
4-230P.

OP...

oss fra andre steder i NORBATT. I det
store og hele er 4-23 OP en fin arbeidsplass for oss alle. Vi får en annerledes tjeneste enn å være geværmann på de andre
plassene tropp 2 rullerer på.

4-23 OP bemannes med fire mann som
rullerer på op-tjeneste og andre gjøremål
som vedlikehold, rydding og vasking.
Leirområdet på 4-23 OP er på ca 2.5 mål i
stort sett urørt natur med en oppholdsprefab, soveprefab, shelter, treningsrom og
aggregathus.

Vi er annerledes
Dette stedet er ikke så flittig besøkt selv
om det ikke ligger mer enn ca 2 km fra 420 OP og tropp 2 sitt hovedkvarter. Dette
skyldes vel en lang kjærrevei som skiller

Men det har vi godt av!
Hver rotasjon er på mellom 2-5 uker. Når
vi er på 4-23 OP har vi totalt alkoholforbud, noe alle har godt av. Ved rotasjon er
alle som har tjenestgjort på 4-23 OP godt
fornøyd, da man lever svært tett oppå
hverandre i denne posisjonen. Dette gjør
jo tjenesten i Libanon svært interessant da
man får nye oppgaver stort sett hver
måned.

Tropp 2's store stolthet bemannes
av to lag + en troppsass. Alt i alt 19
mann på posisjonen. Vårt oppdrag
er å bemanne 4-2B cp samt Kp A's
raskeste og mest operative utrykningsstyrke, Delta 1. Denne utrykningsstyrken brukes ved forsterking
og stenging av cp, samt at den kjører
eskorte de dagene Kp A stiller
eskorte kjøretøy. Delta 1 støtter også
opp ved operasjoner og andre hendelser i Kp A-teig. F.eks. ved Medevac, operasjon Hasbani, Bourhoz og
Highway 68. 4-2D LL har også oppdrag j Saqi. Dette innebærer «tailing» av IDF og GSS trafikk samt
drive night-restriction patruljer. Det
som gjør 4-2D LL så attraktiver det
gode og humoristiske miljøet som
en får her. Gutta i lagsleiren er også
på «bittet» for å få være med på
«tailing» og Delta l-utrykninger.
Vaktbelastningen er på seks timer
vakt og seks timer beredskap enten
før eller etter vakt.
Nightrestriction-patrulje

i Saqi

Klokken begynner å nærme seg
«cerfew-tid» og alt folk trekker
innendørs, unntatt fire mann fra 42D LL. De laster opp på Delta 1 og
setter i marsj opp til Saqi by. I natt
skal de individer som oppholder seg
ute taes. Bypatrulje er ikke så spennende som «busk», men kan til tider
være spennende nok. Bypatruljen er
på vinterstid ute et sted mellom kl
2300 og kl 0400, og på sommerstid
mellom kl 0000 og 0300.

På prestetur inn i bibelhistorien
Av feltprest Major
Jens Olav Mæland
«Jeg ble med for å
friske opp det jeg lærte
på skolen, for å se hvor
det virkelig skjedde.
Men jeg fikk jo så mye
mer på kjøpet».
Slik lyder oppsummeringen fra en S01Jl ble
med på «prestetur» til
Israel. Og han treffer vel
det som ble fasiten for
de fleste.

Historisk grunn
Disse turene er en reise
tilbake i historien, både
Bibel-historien
og
annen historie. En reiser
også på en måte tilbake
i barnelærdommen. For
det er noe helt spesielt å
besøke Fødselsgrotten i Betlehem,
bøye seg ned til markeringspunktet
- stjernen - og vite at hit peker all
tradisjon og sier: Her fødte Maria
Jesus-barnet! Eller å gå oppå TempeIplassen og vite at her stod
engang selve templet, med paktkiste, offeralter og prosesjoner. Her
var det Mesteren selv tok svØpen
og feiet bort pengevekslere og
kremmere!
Kremmere, ja! Det fins nok av
dem! På turene har de vært som
kleggen: Special price for You my
friend ... Stundom ble det i meste
laget. Men vi lærte å prutte; og fikk
dermed et visst innblikk i Midtøstens lange kremmertradisjon!
- Aldri mer Masada
Masada ble for mange et høydepunkt. Denne festningen på det 400
meter høye platået ved Dødehavet.
Bygget av Herodes den store ca 35
år før Kristus som et slott og en

Det var her Jesus ble født. (foto: Gry Heubach)

«sikring» for ham selv. Og senere
selve symbolet på jødisk motstandskraft, da General Silva beleiret den i flere år, inntil omtrent 970
mann begikk kollektivt selvmord i
år 73. En festning med slott, lagringsrom, bad av alle typer, militært hovedkvarter og innretninger
for håndtverkere av ulike slag! Vi
kan forstå israelernes valgspråk:
«Aldri mer Masada !»
Steak on Stone
Og så gjør det godt med en dukkert
i Dødehavet. Ikke for å få en god
svømmetur, for det er dømt til å
mislykkes! Men for å kjenne «oppdriften», - og for å ta bilder. Av
«Sunnmørsposten»,
«Nordlys»,
«Firda Blad» - eller hva de nå heter
alle bladene gutta har bragt med
seg?
Ellers er det godt å få gå i sivilt;
ta inn på et godt hotell! Få den spesielle «Steak on stone», en fin

utfordring til å utøve sine kjøkken
kunster! For ikke å snakke om
fellesskapet en får under veis, især
når en er skikkelig våken etter å ha
sett Jerusalem «by night» kvelden
før!
Et minne for livet
Fotoapparatene smatrer jevnt og
trutt på disse turene. Det gjelder å
få med seg alt, så en kan vise fram
til slekt og venner - og ikke minst
til besteforeldre, og si: Her var vi!
Slik er det nå i «Det hellige land».
For noen ble det en nyttig erfaring i
hvor mye som egentlig lå inne på
«harddisken» av bibelkunnskap !
Det skulle bare en reise til, så kom
det tilbake. En slags gjenkjennelse
av drømmer en hadde som barn;
men nå justert mot det virkelige
landskap. I alle fall: det ble et
minne som sitter, fordi det rørte
ved noe dypt inni en, kanskje det
dypeste?
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17. mai
Lt Larsen (tekst og foto)
17. mai 1994. Det var den dagen da Eliassen fikk Forsvarets medalje for edel dåd, det ble lagt kranser på
minnesmerkene etter de falne i Libanon, vi gikk i 17.
mai-tog i Ebel Es Saqi's gater, vi spiste is, viftet med
flagg, fenrik Raagaard vant esel-veddeløpet, Kaptein
Dypvik måtte trå vannet, og masse mere skjedde. Ja
enkelte måtte til og med stå på CP eller sitte i et oPtårn. Men det var da slettes ikke så værst å feire nasjonaldagen i Libanon heller. Mange sivile hadde funnet
frem finstasen, og feiret dagen som om det skulle vært
deres egen. Kanskje var den det? Var det en lengsel vi
så i øynene deres? En lengsel etter å oppleve en slik
dag hvor det bare flagges med libanesiske flagg.
Fenrik Ødegård - say no more!

Barna i Saqi var med i toget. Det var
også Marit Skaug Eide. Hun bar den
nye fanen som noen barn på Nordkisa skole har laget til skolen i Saqi.

Innsatsen
Kaptein Dypvik i et uhyre konsentrert

øyeblikk.

Men resultetene

er det ikke noe å si på.

nådde nok ikke opp for Kaptein Persgård.

Til alle befal og soldater i Kp B
Av: Kaptein Yngvar Dypvik,
NK Kp B/XXXI-XXXII.
Hovedoppgaven for meg som NK har vært å ivareta
utdanning og øvelser, samt ingeniør og feltarbeider.
Det siste er en prosess som altid vil foregå og som det
er stort behov for. Både av hygieniske årsaker, egen
sikkerhet, miljø og trivsel, og ikke minst for å opprettholde en viss standard på våre posisjoner. På dette
området har hver som en, i alle tropper og lag, lagt
ned en enorm arbeidsinnsats. Tilbakemeldingene på
dette området har vært meget bra og jeg takker alle for
en real innsats.
øvelser har vi også gjennomført mange av. Hvor
mange ganger har ikke CMR «slått alarm» når 2-2 har
kjørt ut av porten. Vi er ikke lette å lure sier de!!! De
om det. Øvelsene viser seg iallefall alltid nyttige og er
veldig motiverende for tjenesten, ikke minst når et
reelt tilfelle oppstår.

Det som jeg synes
er mest inn spireren de er den iver,
glød og innsatsvilje
som blir vist rundt
om. Dette spesielt
Dypvik. (foto: Lt. Larsen)
på alle øvelser vi
har
gjennomført
(medevac, patrulje Øv,beredskaps Øv,hijack Øv ol).
I tillegg er det også godt å se det «glimt» alle har i
øyet ved utførelse av den daglige tjenesten. Det er
slikt som legges merke til!.,
Til slutt vil jeg takke alle i kompani B for et meget
godt samarbeid og den innsats som er vist i kontingenten. En spesiell hilsen til alle dere i 4-11 HQ som jeg
har bodd tettest sammen med. Lykke til for de som
blir i seks måneder til og lykke til for de av dere som
drar hjem. Kanskje vi ses!!

TIL CMRog
San pers 4-11 HQ

i

Av: Tore Snildal
Et menneske, som deg og meg, har mange,
og svært fasinerende sinns-stemninger. De
kan variere fra enorm glede, til dypeste sorg.
Hver for seg, fasinerende nok, men ingenting opp imot som når de opptrer til samme
tid, på samme scene ....
I slutten aven kontingent vil de fleste føle
glede over at jobben er gjort, og at man skal
hjem til sine kjære. Samtidig vil man føle seg vemodig og trist, fordi oppbruddet, og tiden for å forlate
miljøet, menneskene, kulturen, byene, jobben, og alt
det andre man har blitt glad i, og har lagt igjen en del
av seg selv i, er forestående.
Dersom dere føler det på denne måten, vil jeg dere
skal snu vemodigheten til glede og stolthet. Glede og
stolthet, fordi vi klarte å skape et miljø, og et felleskap, som sammen med opplevelsene og minnene vi
sitter inne med, vil følge oss videre i livet. I en helt
spesiell jobb, i et fremmed land, med en fremmed kultur, har vi løst vårt oppdrag, og gitt av oss selv, for å
skape en fremtid for Libanon. Som enkeltindivider har
vi alle lært og «vokst» på dette, fått et bredere per-

CMRlB klare til utrykning fra 4-11Ha. (foto: Kapt Dypvik)

spektiv, og et fundament å bygge videre på. Dette vil
jeg DU skal være stolt og glad for å ha vært med på.
For uten akkurat deg, ville ikke denne tiden ha vært
den samme. Din oppofrelse, innsatsvilje, iver og glød
har formet oss alle .....
Derfor, avslutningsvis, vil jeg takke for samarbeidet
i kontingent XXXII, og for at vi fikk denne tiden sammen. Med rotasjon og ny kontingent, skilles våre
veier. Kanskje vil veiene krysses igjen, kanskje ikke ..
Derfor er det godt å vite at minnene vil være der, for
alltid ...
Jeg vil med dette få ønske mine kamerater fra CMR,
om de tar fatt på ny kontingent, eller reiser hjem,
lykke til- og - TAKK!

Tropp l:

II

Tr llKp B har de
Lt Kaaber, sjef tropp 1,
med livets vann; Sohat.

NORBATT
Av: Korp Burehard, Frank
Hvis man kommer kjørende fra 4-25 CP vil
man etter 1-2 km passere HASBANI
BRIDGE.
Det er her tropp-l/Kp B teig starter. Teigen
er den største i areal i NORBATT,og består
av to Blueline CP'er; 4-9 og 4-10. I tillegg
har vi en patruljebase som heter 4-6 HQ, som
ligger i HEBBARIE. Troppens HQ, 4-8, ligger ca 3.5 km sØr, sør/vest av Kp HQ
Rachaiya El Foukhar.
Pr. i dag består troppen av 43 mann. Stab
4-8 HQ : 11 mann inkl. TR.sjef og NK
4-9 CPILL OG 4-10 CPILL : 10 mann 4-6

Gulstad, NK Tr, på mat inspeksjon

hos Phynicia.

Burehard: - Hvis jeg vokser opp og blir psykopat
så skal dere jammen få angre.

HQ : 13 mann inkl. pos.sjef, pos.ass og
hundefører.
Hovedoppdraget til 4-8 er å være veksler
for troppens lagsposisjoner, samt ta imot og
sende meldinger til og via kompaniets HQ. I
tillegg har vi taileoppdrag, patruljer og en
støttepatrulje som alltid skal bistå troppens
CP'er ved eventuelle konfrontasjoner for
patruljene som er ute på oppdrag. Da vi vet at
CP'ene er vårt ansikt utad er det nødvendig
med en høflig, korrekt men bestemt utførelse
av tjenesten. Dette er noe som Tr.l har forstått og gjort alvor av. For med den gode
lagsånden som har preget kontingenten har
tjenesten blitt utført på en meget profesjonell
måte.

eller noe,

Kontingent XXXII har vært en rolig
kontingent, men en del forandringer har det
likevel vært.
Tr.! har hatt en skarp Medevac. Lagfører
ved 4-9 CPILL besvimte pga blodtrykksfall.
8A, som er den ene SISU' en i Kompaniets
Mobile Reserve, rykket ut og fikk fraktet han
til sykestuen på Falkhøyden. Samtidig denne
dagen, 25 februar 1994, fikk vi melding om
«Firing Close» på 4-10 CP. En DFF-soldat
hadde avfyrt ca 25 SA mot CP'en. 8B måtte
rykke ut for å avverge en meget spent situasjon. I tillegg hadde også BMR rykket ut for
å gi CMR støtte. Heldigvis for begge parter
oppstod det ingen skader.
I løpet av kontingenten ble det foreslått
nedleggelse av 4-9 LL, men opprettholdelse
av CP'en. Dette for å gjøre besparelse og
samtidig utnytte personellkapasiteten på den
mest rasjonelle måte. Etter planen skal 4-9
LL legges ned i inngangen til kontingent
X~XIII, dvs mai/juni-94.
Ellers så har det vært mye øvelser og en del
opp-pussningsarbeid i løpet av kontingenten.
Til slutt er det bare å ønske alle lykke til
videre i framtiden.
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4-6HQ: Patruljebasen i Hebbarie
Lt. Larsen
(tekst og foto)
En av NORBATTs store patruljebaser er 4-6HQ i Hebbarie. Laget
som ligger her går mot la patruljepunkter i tillegg til å gå bypatruljer
(i Hebbarie) og veiklareringer hver
morgen. Veiklareringen går over et
strekk på 6,4 kilometer, og må vel
være en av bataljonens lengste
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4-6HQ bemanner støttepatruljen
lP25 som rykker ut dersom noe
skjer i byen, eller dersom noen
trenger hjelp. Posisjonen har en
egen Toyota helt for seg selv som
nesten bare blir brukt ved tailing og
lP25-utrykninger.
Ellers så er det vel noe spesielt at
gutta bor i Øvre etagen i et sivilt hus
hvor eierne fremdeles bor i første?
Så er det vel heller ikke fritt for at

soldatene blir bedt inn på en kopp
kaffe i ny og ne. Lett er det nå
hvertfall å komme i kontakt med de
sivile her.
I 4-6HQ bor det en posisjonssjef
og en posisjonsassistent gjennom
hele kontingenten. Seks dager i uka
bor det også en hund her. De ti
mann store lagene rullerer mellom
troppens posisjoner hver annen
måned.

MedDFFog IDFsom naboer
Av: Lt Larsen
I

Hovedoppgaven til 4-9 er å
kontrollere trafikken gjennom en Blue- Line CP. Det
er ikke så store trafikken
her, anslagsvis bare 150 til
200 biler i døgnet.
Den ti mann store posisjonen går også en og annen
patrulje mot en Blocking
Point Position (BPP) og to
OP-patruljer.
Som støtte for tropp 3 kan
de også stille opp en kanon
for lyssky ting.
Det mest spesielle med 49 er posisjonens nærhet til
en rekke DFF- og IDFposisjoner. DFF 48 ligger
bare 400 meter unna. Men
fra neste kontingent flyttes
personellet til4-8HQ.

Foto øverst:
«ØVELSE
HIJACK».

ØVELSE

Kidnapperne

nesten gjennom

1, men

HIJACK
kom seg

NORBA TT via Tr

ble stoppet i 4-9CP.
Hit, men ikke lenger!

Foto i midten:
En ny dag er på hell.
Pte Falkum Jensen skal stenge
CP'en. Klokken er 2300, og
cerfew'en har inntrådt.
(foto: Pte Langmoen)

Foto nederst:
Pte Falkum Jensen på nattvakt
på 4-9CP (foto: Pte Smith)

