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Til FN -soldatens pårørende
Slik tar du imot din kjære
ifra tjeneste i UNIFIL:
1. Vi anbefaler at dere uten videre godtar at
visse forandringer har funnet sted i soldatens
karakter.

2. De vanligste trekkene til den hjemvendte
soldat:
- De første ukene etter hjemkomsten vil han
ukentlig gå til innkjøp aven kasse vann og en
kartong røyk.
- Han vil også til å begynne med ha visse problemer med alkohol. Ikke det at han drikker
mye, men det er dyrt å drikke Hennessy XO
til kaffen hver dag.
- Soldaten vil uten unntak riste klær og sko
hver morgen på jakt etter krypdyr. Disse
kommer han til å ta livet av med en utsøkt
form for raffinement og en egen glød i øynene. Han kommer også raskt og effektivt til å
slå ihjel alle dyr som går på alle fire med den
redskapen han har for hånden.
- Soldaten vil mandag, onsdag og fredag komme til å spØrre om posten har kommet, og om
den er sortert. Skulle han være så heldig å få
brev, vil han oppføre seg fullstendig ukontrollert av glede. Det anbefales derfor en kort
tilvenningsperiode hvor han kun gis 3-4
dager gamle aviser.
- I begynnelsen vil han ha problemer med bruk
av telefonen. Han vil løfte av røret for deretter å bli sittende stille. Etter noen minutter vil
han/hun igjen trykke på gaffelen, før scenen
avsluttes med en del, for dere. ukjente

ukvemsord. Det eneste dere hjemme vil oppfatte er «vekslerjævel».
- Før han blir tatt med ut på handletur, bør dere
leke butikk med ham hjemme et par ganger.
Dette for å venne ham til den utrolige mengden artikler det finnes der hjemme. Han vil i
begynnelsen kalle betjeningen for «tyver» og
«kjeltringer», og vil prute vilt og hemningsløst. Unngå skilt hvor det står, «Spesial pris»
og også betjening som klapper den hjemvendte på skulderen og slår an med «special
price for you, my friend ... ~>.I slike tilfeller er
han totalt uberegnelig.
- I begynnelsen er det helt normalt å gå opp i
rett og hilse på alle hvite biler, uansett merke
og årsmodell. Det vil også spores en fiendtlig
holdning til gamle Mercedeser, som i tillegg
er i en dårlig teknisk stand.
- De første ukene vil han kjøre bil som et svin.
Si at S-4 vil offroade bilen umiddelbart hvis
det oppstår ripe i lakken.
- Når du låner video og han spør etter «Børrefilmer», si at alle var utlånt.
- Spør dere om hvor mye penger han har klart
å spare under oppholdet, vil dere se hvordan
han forandrer seg fra en sterk soldat til en
gråtende unge uten kontroll over seg selv.

3. Når soldaten begynner å snakke om å søke
ny FN-tjeneste i Libanon, er han leget. Or
maybe not!!!
Lykke til, vennlig hilsen FN-Rehab
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De store hendelser
gjennom kontingenten
Generelt
Det har gjennom kontingenten
vært et høyt aktivitetsnivå fra
motstandsbevegelsen side.
Februar og april var månedene
hvor det virkelig var høyt aktivitets nivå og det er områdene
Vest NordIVest Norbatt som
har måttet ta hovedtyngden av
angrepene, Gen. Maj Amiram
Levine tiltrådte som sjef israelske Nordkommando i November, og annonserte at IDF i
fremtiden skulle opptre på en
mer aggresiv måte. Dette har
skjedd og det har også innvirket på operasjonene innenfor
ICA.
DESEMBER
- 08. Fjernstyrt Roadside mot
DFF patr. ved Tallusha, SYV
(7) drept, FEM (5) såret.
Hezbollah tok på seg skylden.
- 11. IPF veiklarering tatt under
ild av 4 Hezbollah soldater fra
kirkegård Marjayoun. EN (1)
IDF LT og alle FIRE (4) Hezbollah drept.
I samme tidsperiode: Katusha/BK angrep mot Marjayoun.
EN (1) sivil drept, FIRE (4) såret.
- Fire sivile arrestert fra Blate av
GSS, mistenkt for samarbeid
med Hezbollah. Alle ble løslatt
etter noe tid

JANUAR
- 05. Katusha detonerte 10m bak
OGL kjøretøy på ECCO road.
Ingen skadde personer;
- 03. IDF Oberst nektet adgang
4-22 truet Norbatt personell.
Stengte Metulla Gate i 4 timer.
- 10. Katusha og BK nedslag i
Norbatt.
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MARS

MIO

Kaptein Erik Traagstad
takker for samarbeidet

- 18. Roadside sprengt i Marjayoun. Ingen personer skadet.
- 19. Personellmine gravet ned
på stien til Nepalesisk OP ved
Yatar. Nepalesisk soldat mistet
foten.
- 31. Høytstående Hezbollah
leder (Roda Yassin) drept av
raketter fra israelske AH -64
Apachehelikopter.
Dette medfører et Katusha
bombardement mot Israel, En
(1) drept, TYVE (20) såret.

APRIL
8 Katusha 200-700r'n Nord 426 CP.
1 BK grt detonerte SOm fra 4 20.
5 BK grt detonerte 50-100m
ved 4- 2 BCP.
Ingen UN soldater skadet.
- 19. PFLP - GC/Hezbollah bakhold på israelsk forsyningskolonne S0R Ett Taibe.
6 PFLP - GC drept, 1 såret IDF
soldat.

FEBRUAR
Meget aktiv måned. Registrert 80
angrep fra motstandsbevegelsen,
det meste som er registrert på 10
år. Hezbollah utførte nesten
samtlige.
- 2 personer observert i 0stdalen
ble forsøkt anholdt, tok ladegrep.
Forsvant ut i ikke mineklarert
område. Stor søksoperasjon.
- 17. IDF soldat drept da han tok
opp en vannflaske som var festet til sprengstoff ved PV 88.
- 18. DFF 113 nedlagt som posisJon.

Igjen en meget aktiv måned med
85 registrerte angrep fra motstands gruppene i omr. Var hovedsaklig Hezbollah som sto for
angrepene.
Stort tapstall hos Hezbollah og
DFF.
- 08. stort koordinert angrep av
Hezbollah mot 12 posisjoner,
hovedsaklig DFF posisjoner.
Flere drepte og sårede hos Hezbollah, DFF og blant sivile etter
gjengjeldesesild.

MAI
Relativt rolig måned, har vært
angrep mot DFF posisjoner nærmere N orbatt.
Etter store tap hos motstandsbevegelsen i starten av måneden,
roet aktiviteten seg betydelig.

- 02. stort koordinert angrep på
posisjoner rundt Norbatt gjennomført av Hezbollah, SEKS
(6) Hezbollah drept (kan være
fler) etter angrepet denne dagen,
TRE (3) DFF alvorlig såret.

Hendelseskalender
Kontingent XXXIII

c

Fenrik. Wale (PlO)
Etter å ha vært her i seks måneder som PlO er det så min tur til
å prøve å trekke en konklusjon
av det som har hendt rundt oss i
Midt-Østen. På så kort tid som
seks måneder er, får en bare et
lite, men interessant innblikk i
det som skjer i denne turbulente
regionen.
Det sies at det ikke finnes eksperter på Midt-Østen, bare synsere
som uttaler seg med større eller
mindre grad av uvitenhet.

undertegne «Oslo-avtalen» var nok
det enkleste partene gjorde. Å sette
avtalen ut i livet har ikke gått problemfritt. For selv om avtalen
sikret Arafat, Rabin og Perez fredsprisen, så er det stor motstand mot
avtalen både innad i Israel og blant
palestinerne. Grupper som Hamas
og Islamic Jihad har gjennomført
flere selvmordsaksjoner i Israel.
Fenrik Erik Wale
Den alvorligste skjedde i Netaniya
Presse og
i januar og krevde 21 menneskeliv.
Gaza og Vest-Bredden har veert
informasjonsoffiser
urosentere og det har veert tall-løse
Franovember til mai var det få virsmå og store episoder de siste seks
månedene. Jødiske ekstremister
keligdramatiske hendelser her som
greide å fange verdenssamfunnets
Men noe snarlig gjennombrudd i benytter også alle anledninger til å
oppmerksomhet over lengre tid. forhandlingene mellom Syria og stikke kjepper i hjulene.
Periodenhar i stedet veert preget av Israel ser ikke ut til å finne sted, Slik utviklingen er, ser det ut til at
to prosesser som fortsatt pågår. selv om det ikke går en dag uten at Israel nå mer og mer isolerer seg
Denene er forholdet Israel - Syria, konflikten er nevnt i media. Det er fra palestinerne ved å gjerde de ute.
inkludertkonflikten i Libanon. Den kanskje litt sterkt å bruke ordet for- Noe som skaper store problemer
andreer forholdet mellom Israel og handlinger. Heller har det veert for- for Palestinas økonomi og gjør
de nye palestinske myndighetene.
postfektninger og samtaler for å Arafat og «Oslo-avtalen» enda
sette rammen for senere forhand- mindre populeer på hjemmebane.
Det som vil berøre UNIFIL mest linger.
USAs
utenriksminister,
direkte er de pågående forhand- Warren Christopher, har veert på En lang rekke tema må nevnes i en
lingene mellom Israel og Syria. hyppige turer uten at det ser ut til å slik oppsummering; vann, Jerusa.Landene har veert i krig siden sta- hjelpe. Men amerikanerne er stadig lem, palestinske valg, omgruppeten Israel ble opprettet i 1948, bare optimister og sier det går fremover. ring av IDF, jødiske bosettinger,
avbrutt av perioder med våpenhvi- Det er kanskje hemmelig diplomati flyktninger, men begrenset plass
le. Den siste har vart fra 1974. Etter ute og går her også, slik vi har sett forhindrer å gå neermere inn på de.
at Israel og Egypt undertegnet tidligere. Tiden vil vise om det er
«Camp David-avtalen» i 1978 og mulig med fred i Midt-Østen. Ikke Jeg skal ikke komme med noen
spådom om fremtiden til slutt. Men
«Oslo-avtalen» ble undertegnet av alle tror det.
oppfordre alle til å følge med, for
Israel og PLO, samt at Jordan
ratifiserte sin fredsavtale
med En ting er sikkert. Fred i Libanon utviklingen går fort. ForhåpentligIsrael i november i fjor, så er henger nøye sammen med hva vis vil det ikke komme 34 kontingenter til. Så neste gang vi sees i
det forholdet Israel-Syria-Libanon
Syria og Israel blir enige om.
som er den siste uløste floken i Også Palestina-spørsmålet er frem- Libanon kan det være som vanlige
«vår»del av Midt-Østen.
deles langt fra en løsning. Å turister i et fredelig land.
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MP Coy
Det å være «bomjeger» eller «søkshund» på Sammen med MP fra ni andre nasjoner er korpogrensa virker kanskje ikke alltid like menings- ralene og sersjantene utplassert på underavdelingfylt når man hjemme i Kongeriket er førstebe- er (detachment) i Beirut, Tyre, Metulla, Nahariya
tjent i sikkerhetspolitiet. Men alikevel er nok og Netanya. De to sistnevnte har til tider mye å
de 16 norske MP' ene tilfreds med tjenesten.
gjøre når UN soldatene er på rekreasjon i Israel.
Norge har sjefsstillingen i MP Coy. Ob.Lt Alf B.
Svinnset har vært CO MP Coy i kontingent 34 og
vil sitte i stillingen ut kontingent 35. Etter kontingent sier ryktene at stillingen vil bli irsk og en
lang norsk tradisjon vil bli brutt.
Om man tar en runde rundt i Camp Martin vil
man kanskje sitte igjen med inntrykk av at her er
papirkrigen enorm. Som alle andre steder i Unifil
har skjemaveldet godt fotfeste i MP Coy. Her kan
man finne alle slags skjemaer, rapporter og formularer. Rapporteringsprosedyren og papirmøllen
er den samme ved knust blinklys som ved et rundkast med Land Cruiseren. Statistikken sier 5 kg
papirarbeid og metervare med ringpermer etter
hver ferdigbehandlede sak.

Det er kanskje ikke alltid like lett å kjenne sine
begrensninger og det er ikke med glede at MP
rykker ut og hjelper medsoldater som ikke greier
å ta vare på seg selv etter en velfortjent 60 timer.
Tjenesten er ellers til tider intens med ca. 800
saker av ulik dimensjon i året. Disse sakene blir
behandlet av SIS (Special Investigation Section)
eller med Traffic Section der den norske Kaptein
Rekkedal regjerer.
Miljøet, utfordringen og Norway Pub gjør tjenesten interessant og det må jo også nevnes at MP
Coy har nok noen av de artigste titlene på sine
stillinger. Her kan nevnes blant anner Dogface,
Watchdog og Play time
.

-l
J

Korp Bore vokter BRA va 1 med hard hånd.
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Sit. Jensen prøver Gloekenetter

6 mnd «våpenhvile»,

Herhør MP' ene taft seg en velfartjent

DA Y OFFpå 11. mai.

Ja, du har kommet til MP-Coy•••••
Om jeg har et blåkort å låne deg????

Utpå tur til MP Fiji baft.

Medaljeparøde i MP Coy.
Til venstre;

CO

MP Coy All B. Svinneset.

Til høyre; Sjel Trallic Sec. Bjarne Rekkedal som lår medaljen sin av DFC.
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TAKK FOR
NORMAINTCOY XXXIV
Grunnlaget for NORMAINTCOY XXXIV ble lagt under «Norgesperioden» på Helgelandsmoen. Videre lå
utfordringen i å integrere «gammel» og «ny» kontingent etter ankomst Camp Scorpion. Begge disse meget
viktige faktorene synes jeg vi sammen lyktes meget bra med. Jeg føler at vi helt fra starten av har fungert som
en meget bra sammensveiset enhet. Det er hver og en av dere sin fortjeneste.
Denne kontingenten har stått i omorganiseringens tegn. Kompaniet overtok i desember 1994 store oppgaver
fra det franske verkstedkompaniet som trakk seg ut av UNIFIL. Disse meroppgavene, spesielt på
kjøretøy-, spesial- og lagersiden, har vi forsøkt å klare med samme personelloppsetning. Nye rubbhaller er
reist og verksteder er byttet om og renovert. Takket være stor innsats og tålmodighet fra dere alle har vi klart å
nå målene. Reservedelsetterforsyningene ser også ut til å være løst for en stund.
Politisk sett har vi kunnet merke etterdønningene av Oslo-avtalen. I julehelgen var vi i shelter ikke mindre
enn 5 ganger i løpet av 10 dager. Spesielt var det kanskje for mange av dere å sitte i shelter natt til julaften.
Det er slikt man neppe glemmer med det første! Operativt sett har nok denne kontingenten vært uroligere enn
på flere år, med adskillige angrep fra motstandsbevegelsen og ditto gjengjeldelsesaksjoner fra israelsk side.
Dette har dere også mestret på en usedvanlig god måte.

Jeg har også hatt den store gleden av å lede en fantastisk fin medaljeparade på Tibnine Castle. Den forestil- lingen kommer jeg nok aldri til å glemme. Den viste meg også at mekanikere, kokker, sjåfører og andre «ikkeinfanterister» er fullt i stand til å opptre profesjonelt i paradesammenheng.
Sett i lys av begivenhetene i løpet av dette halvåret, har det for meg personlig vært et privilegium
å få være sjef for NORMAINTCOY XXXIV. Jeg liker utfordringene ved å være leder og har hver dag gått på
jobb med stor glede og optimisme. Noen av dere har kanskje synes at jeg har vært noe streng. Noen ganger må
man som sjef ta «upopulære» avgjørelser, dersom det er til avdelingens beste. Jeg har forsøkt å være klar og
konsis, samt yte rettferdig behandling av dere alle, enten det er menige eller befal.
Jeg takker dere alle for vel utført tjeneste og ønsker hver og en av dere lykke til med videre tjeneste i forsvaret eller i det sivile liv. Ta med dere erfaringene dere har fått på godt og vondt videre i livet.
Takk for innsatsen i NORMAINTCOY

XXXIV

og

lykke til i videre arbeid og utdannelse

Jan E Eriksen
Oberstløytnant
Sjef NORMAINTCOY XXXIV
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Stabstroppen
Stabstroppen er den største troppen i NMC, men det
er sjelden man treffer alle samlet i leiren.
Oppgavene troppen gjør er rene servicefunksjoner
for hele avdelingen. Troppsjefen er Kapt Harry Lisø,
han er også Logoff.
Troppen er inndelt i seksjoner innenfor de ulike
arbeidsoppgavene som den har.

Kjøkken
Kjøkkenet er viden kjent for den gode maten
og kan her representeres med Kjøkkensjef
Lt Steen og kokkene Enggrav (i forgrunnen)
og Sundseth (i bagrunnen).

Kompanikontoret
Dette er hjernen i administrasjonen. Her trekkes det i de ulike tråder. Her lages alle kpordre og all posttjeneste blir utført av personellet ved dette kontor. Her er Kapt Kirsten
Lindstad og Korp Terese Johannessen.

Sykestua
Sykestua ledes aven sanoff som er sykepleier.
Avdelingen får en gang i uka besøk fra legen i
N orbatt. Foruten sanoffene er det utdannet sanass
personell i kontingenten.
San off Lt Kari Gyth og transpoff Lt Jon Hovda
på besøk hos optikeren i Tyr.
13

Transport
Transporten er den seksjon som er
på farten det meste av døgnet. Er
de ikke i Naqoura med personell
og materiell, så finner vi dem i
Beirut med transport av gods til og
fra Norleb. Ellers kjører de alle de
oppdrag som det måtte være behov
for; som vannbil, ambulanse, vaktbil og søppelbil.

Her er Jim Hordmo på søppelfyllingen
med døgens løss.

Kvørtermester og depot
Kvørtermester

og depot står for forsyningstjenesten

ved HMC. Her er en glød representønt
siden, Korp Trond Slotten på depotet.
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for denne

Leirmester
På leirøvdelingen må ølle være vønt til å løse oppdrøg
på spørket, og i mønge tilfeller improvisere.
Her finnes håndtverkere

i ulike bygningsføg,

som tør

seg øv leirens bygningsmøsse.
På bilde ses vollmester Køptein Mikkelsen.

Selv i Libønon kom nissen.
Her er den lokø/e utgøven øv
«Rudolf» med UN vogn.

Det er også mulig å feire ;ul h;emmefrø. Her frø preføb 5,
med Helge Tveit i forgrunnen og frø venstre mot høyre
hør vi Torsvik, B;ugøn, Strønd, Torp og Rønning.

Det har også vært arrangert troppsaften

og Leirens eget
band spilte opp.

Her ser vi to av gitaristene;

ø. Andersen

og J. Øvrevoll.

G;estesangere er Lise Nilsen og Therese Johannesen.

Velferds og reisekontor
Velferds og reisekontoret

er som poteten og kan brukes til alt. Her

skaffes billetter til det meste, det være seg reiser, hotellbestillinger
konserter.

og

Lokalet er åpent hele dagen frem til kvelden.

Her er det Fenr Andersen i bakgrunnen og Helge Tveit i forgrunnen som
har en passiar.

For å komme ut på tur til Israel må en krysse over
Rosh Haniqra, som er grensestas;on

for oss som

reiser via Naqoura

Her er tre representanter

for transportkontoret:

Fra venstre J. Nordmo, A. Vevang og P. Torsvik på
besøk i Naharyia, nærmere bestemt

Scots Man.

••
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Velferds og reisekontor
Her er en av leirens flittigste brukere av «Muskelbua», Korporal John Arne
Sletten i sving.
Her kan en få trent alle de muskler som en måtte ha i kroppen, alt fra
løping sykling og styrketrening.
I tilknytning til dette rommet er det også badstue og dusj. Lokalet er åpent
hele dagen frem til kvelden. Dette er et av de mest brukte idrettstilbudene
som er i NMC.
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Mobtroppen
Inspeksjon / instruksjon og bergning
Her ser vi en av de nye bergningsbilene.
Ferden startet i Norbatt og er kammet

til M6-svingen.

I bilen sitter

Stensheim og Myhre. Påbyggene på bilene er like moderne som for
25 år siden.

fOTO,

ITYRVOLD

Flytting av prefab på Ps 4 - 20 i Norbatt.
På bilde ser vi Tverberg som løser på strappene.
Flytting av prefaber var et hyppig foretak i
kontingenten.

A vskjedsfest

for Jan Tore Sørberg. Det ble servert

grillmat med Holmstedt som gritlmester (med
ryggen til).
I forgrunnen ser vi fra høyre Hage, Bakken, Stens·
heim, Helander, Monsen og Walheim.stående

med

ryggen til Holmstedt og Sørberg.
Fra venstre Jensen, Ulstadvold, Hatlem, Danielsen
og Fjæra.

FOTO,
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KNUTSEN

Syltøy lår her h;elp Ira tolken i Nepbatt til å lortelIe hva
som linnes under panseret på en 10yota Landcruiser.
Få av Nepaleserne har k;ørt slike biler eller noe annet på 4
h;u1, så dette bød på en stor utlordring og krevde god
tålmodighet.

FOTO:

KNUTSEN

U/stadvold og holmstedt på inspeks;on i Nepbatt.
Her er det vannbilen som er under lupen. Det er ikke alltid like lett da de
Ileste lastebiler blir ollroaded.

FOTO:

HATLEM

Monsen driver instruks;on i Nepbatt. Her ser vi han sammen med
lærevillige Nepalesere, som vi ser er det viktig at ol;enivået er
mellom max og min. Selv om interessen

var stor så var det så

som så med k;ørelerdighetene.

FOTO:

HATLEM

U/stodvold og Walheim på rep.oppi/rag i FMR. Her
vor det A-service som stod på programmet.

Som vi

ser er det ikke noen «dikketur» de er på.

FOTO:

KNUTSEN
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