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Kontingentsjefens hilsen

Til dere som nå er ferdig med tjenesten i kontingent XXXV og snart skal reise, vil jeg benytte
anledningen til å sende en hilsen når dere nå forlater oss.
Det er sagt mange ganger før, men kan gjeme gjentas at den profesjonelle måten den norske
avdelingen og norsk personell løser sine oppgaver på er av meget høy standard. Dette renomme, både
innad i UNIFIL og blant sivilbefolkningen, har hver og en av dere bidratt til å opprettholde. Under
mine besøk ved avdelingen, og i samvær med det personell som tjenestegjør ved UNIFIL HQ, er jeg
mange ganger blitt imponert og ikke så lite stolt over det ekte engasjement som en «peacekeeper» har
blitt stilt overfor.
I perioden er det vel to hendelser som for norsk personell er registret med beklagelse. Som ledd i
slankingen av UNIFILs organisajon er det besluttet at BMR i NORBATT avvikles med kontingent
XXXY. Denne avdelingen har over lengre tid utviklet sin egen identitet hvor tjenestegjørende
personell har følt en spesiell tilhørighet. Jeg føler meg overbevist om at de mange positive kvaliteter
som denne spesielle avdelingen har, vil bli overført i den nye organisasjonen, selv om BMR som
avdeling opphører. Den andre hendelsen som nok har avstedkommet sterkere reaksjoner er våre
myndigheters beslutning om at NMC skal trekkes ut fra UNIFIL. Først med 30% i neste kontingent,
for siden å avvikles ved vår-rotasjonen 1996. Jeg mener det ikke er en overdrivelse å hevde at NMC er
blitt en institusjon i seg selv både i UNIFIL, og i landsbyen Tibnin. Dette skyldes ikke minst at
kompaniet har like lang historie som UNIFIL selv, og den evne og vilje som avdelingen har vist til å
løse alle mulige (umulige) oppdrag. At kompaniet over tid har utviklet et nært og kjærlig forhold til
lokalbefolkningen, vitner ikke minst de sterke reaksjoner som har kommet på beslutningen om
nedleggelse. Det blir nå en utfordring for alle som blir delaktig i avviklingen at alt «historisk
materiale» blir bragt hjem.
I skrivende stund er det ikke klart hvem som kommer til å overta NMCs oppgaver. Ett er i hvertfall
sikkert, de som overtar står overfor en formidabel utfordring dersom de skal videreføre den
kompetanse, innsats og innstilling til service ovenfor UNIFILs avdelinger som kompaniet har stått for.
Den som nå reiser hjem har med seg i bagasjen mange og rike erfaringer fra tjenestetiden i
UNIFIL, på godt og vondt. Gjennom hardt arbeide for å nå felles mål, forsakelser og utstrakt
samarbeid med andre fra egen og andres nasjoner, både i og utenfor tjenestetiden, har ihvertfall sikkert
gitt erfaringer som kommer til nytte senere i livet. Det kameratnettverk som etableres er av den største
verdi. Husk da at vennskap ikke er noe som etableres for alltid. Skal det leve må det pleies.
Takk for innsatsen.
God tur hjem og lykke til med dagene som kommer.
Knut K. Nilsen
Oberst Il
Kontingentsjef/ACOS. LOG
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Vår innsats er nå avsluttet
- men er oppdraget løst?

Kontingent XXXV har i et halvt år tilstrebet å løse det mandatet UNIFIL har fått fra Sikkerhetsrådet,
nemlig å påse at Israel trekker seg ut av okkupasjonssonen i Sør-Libanon. Det har Norbatt gjort ved
å hindre at okkupasjonsmakten etablerer permanente stillinger innen Norbatt AD. Det har vi fått til,
og i tillegg har vi i tråd med tradisjonen for fredsbevarende styrker forsøkt å holde partene fra
hverandre ved å observere, patruljere og drive veikontrollposter i vårt område.
Men allikevel; når det er rolig i Norbatt AG, er det fordi vi har vært så effektive og dyktige, eller
var det fordi Norbatt ligger i et lokalt område der det ikke lenger er noen konflikt?
Jeg tror ikke noen av oss har det hele og fulle svaret på dette spørsmålet. Men det vi kan være
sikre på, er at befolkningen inne AD har øket, og det tyder på at vi kan tilby levelige vilkår og en viss
trygghet. Og det humanitære - å være med på å skape levelige forhold - er en viktig del av vårt
mandat.
Vi har sittet på sidelinjen og fulgt med på hvorledes Syria og Israel har forhandlet om fred, og så
avbrutt de samme forhandlingene. Man kan kanskje betrakte konflikten i Sør-Libanon som en del av
en større konflikt, nemlig den om Golan-høyden - en konflikt mellom to land som er større og
mektigere enn Libanon, nemlig Israel og Syria.
Disse landene har valgt å føre sin konflikt med diplomatiske og militære midler, og de militære
midlene blir brukt i SØr-Libanon, og libaneserne sitter som gisler i en konflikt de kanskje ikke
egentlig er er del av.
Og da er vi tilbake ved utgangspunktet: som fredsbevarere forsøkte vi i kontingent XXXV å
holde partene fra hverandre og beskytte sivilbefolkningen.
Og det er en edel handling.

rA~~~
Fredrik Amla~j

Kaptein
Presse- og informasjonsoffiser
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Hendelseskalender
Kontingent XXXV
Aktiviteten i kontingenten
var stor. I juni ble det
registrert det høyeste aktivitetsnivå hos motstandsgruppene siden sikkerhetssonen ble etablert i
1985.

22. JUNI

DFF brukte igjen bombe-kaster
mot Shaqra etter et angrep fra lE
Denne gangen mistet 1 sivilliv~
og l ble såret.

23. JUNI

IR svarte med å sende l
katusjaraketter i 2 salver me
Naharia.
l sivil ble drep
og ytterligere 8 sivile såret
angrepet.

29. MAI
4 Hizballahkrigere ble drept av
IDF i et bakhold nord for
Finbatts operasjonsområde.

27. JUNI
30. MAI

IR detonerte nok en roadside ve
Shaqra mot en patrulje fra ID]
En IDF-soldat ble hardt såret.

En 13 år gammel jente ble drept
og 3 andre hardt såret i landsbyen Shaqra i Irish-batt, da DFF
skjøt 4 bombe-kastergranater inn
i byen.

M/O,
kaptein Lars Skaarer Johansen.

31. MAI
I en hevnaksjon skjøt Hizballah
8 katusjaraketter inn i NordIsrael. Rakettene forårsaket bare
mindre, materielle skader.

14. JUNI

29. JUNI

I en større operasjon ved Shaqr
ble hele området planert av ID]
Betong-vegger,
gjerder
o
søppel ble fjernet fra veikante
av bulldosere. Operasjonen bl
ledet aven oberst fra IDF, o
sendt live i Israelsk TV.

drept.

Under et angrep på DFF 30 og
DFF 109 svarte DFF igjen med
bombekasterild
mot Shaqra.
Denne gangen ble 4 personer,
blant annet 2 barn, alvorlig såret.
Samme dag svarte IR med å
sende 9 katusjaraketter
mot
Naharia i Nord-Israel. Rakettene
skadet 8.

4. JUNI

18. JUNI

3. JULI

En FN -soldat fra Fiji fikk lettere
splintskader da DFF avfyrte en
bombekaster-gninat som landet
3 meter fra posisjonen 1-25.

En patrulje fra IDF ble tatt i
bakhold av IR ved DFF 50.

IR gjennomførte et større angre
rettet mot DFF og IDF sØr og ø
for lrishbatt. 270 granater det(
nerte i området i løpet av et p:
timer. 2 IDF-soldater ble drep
og 6 såret.

3. JUNI
En tidligere DFF-soldat åpnet ild
mot sine tidligere medsoldater i
DFF 45. 4 DFF-soldater ble

6

3 israelere ble drept og 7 såret i
den alvorligste enkeltepisoden
for IDF i kontingenten.

30. JUNI

Den
israelske
etterretning~
tjenesten tok livet aven lok.
Hizballahleder
i Ismayieh
Fijibatt med en bilbombe.

6. JULI

2. AUGUST

3. OKTOBER

IR detonerte 4 roadside-bomber
som gikk av mot en kolonne fra
IDF sØrfor 4-18. Bombene såret
4 IDF-soldater.

8 israelske jagerfly bombet en
leir tilhørende PFLP-GC ved Al
Qir'awn (ca 20 km nord Norbatt
AO). 5 PFLP-GC soldater ble
såret.

3 personer tilhørende DFF's
siviladministrasjon ble drept av
en roadside ved Bay t Yahun i
Irishbatt.
12. OKTOBER

8. JULI
14. AUGUST
IDF stridsvogner på PV 82 skjøt
4 granater inn i sivil bebyggelse i
Nabatiyeh. 3 barn ble drept og 3
barn såret.

Et nytt flyangrep ble gjennomført mot en PFLP-GC base ca 20
km sØr for Beirut. 2 ble drept og
5 såret.

9. JULI
19-25. AUGUST
Som hevn skjøt IR 30 stk
katusjaraketter inn i Israel, mot
Kiryat Shmona og N aharia.
Rakettene førte til moderate
materielle skader.

I løpen aven uke ble hele 11 IRsoldater drept i en serie aksjoner
gjennomført av IDF i nordre del
av sikkerhetssonen.

13-17. JULI

11. SEPTEMBER

I alt 8 DFF-soldater ble såret i 4
roadsideangrep gjennomført av

I en større operasjon øst for
Ghanbatt ble 4 medlemmer av
den palestinske gruppen Black
13 September drept av IDE 1
IDF-soldat ble såret i kampene.

IR.

25. JULI
IR detonerte 2 roadside-bomber
mot DFF-personell
sØr for
Nepbatt AO. 1 DFF-soldat ble
drept og 3 såret
I en operasjon mot IR samme
dag, ble 4 IR-soldater drept og
2 IDF-soldater såret, da IDF
støtte på en IR-patrulje øst for
Houle.
27. JULI
IR detonerte nok en roadsidebombe mot DFF under rotasjon
på DFF 34 i Finbatt. 2 DFFsoldaterble drept og 1 såret.

17. SEPTEMBER
IR utløste en roadside-bombe
mot en IDF-konvoi hvor 3 generaler fra IDF befant seg. Bomben
såret 2 IDF-soldater.

3 IDF-soldater ble drept og 6
såret da en IDF-kolonne kjørte
inn i et bakhold sØr for PV 88.
Bomben førte til en av de mest
omfattende IDF-operasjonene i
Norbatt i kontingenten.
En
patrulje fra IDF drev overvåkning av Litani fra Borhouze i 6
dager.
15. OKTOBER
6 IDF-soldater ble drept og 1 såret
da en M-113 fra IDF kjørte på en
stridsvognmine øst for PV 88.
24. OKTOBER
En patrulje
fra palestinske
PFLP-GC ble oppdaget av IDF
like ved grensegjerdet mellom
PV 61 og PV 62 (Inne i Norbatt
AO). I kampene som oppsto ble
2 PFLP-GC soldater drept.
30. OKTOBER

I kamper i Finbattl Ghanbatt
området mellom IR og IDF, ble
1 IDF-soldat drept og 4 såret.

De hardeste kampene i kontingenten
fant
sted
mellom
Hizballah og IDF/DFF i områdene IrishbattlNepbatt
sør. 3
Hizballah-soldater ble drept og 8
DFF og sivile ble såret.

25. SEPTEMBER

KONKLUSJON

IR beskjøt PV 13 sØr for
Nepbatt. 2 IDF-soldater ble
drept og 1 skadet.

kontingent XXXV har vært en
kontingent med mange hendelser, selv om få av dem berører
Norbatt.

19. SEPTEMBER

Lars Skaarer Johansen
Kaptein/MIG
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Naqoura
Kontingentkontoret

s

(

Kontingentkontoret i Naqoura er hovedbindeleddet mellom norske myndigheter og UNIFIL.
Kontoret har ansvaret for all saksbehandling på vegne av den norske kontingentsjefen
(NORCONTICO).
(NORCONTICO) er utnevnt av norske myndigheter, og pr. dags dato er dette ACOS/LOG,
Knut K. Nilsen). I tillegg er kontoret også ansvarlig for administrativ støtte til og personforvaltning
av alt norsk personell i NAQOURA.
For å kunne ivareta disse oppgavene, er kontoret bemannet med fire personer:
-

ASST NORCONTICO, oberstløytnant Kjell Selnes
SO NORCONTICO, Major Hans Bangstad
Paymaster, fenrik J an Harald Paulsrud
Post-/stabsassistent, fenrik Atle E. R. Paulsen

ASST NORCONTICO er kommandomessig underlagt kontingentsjefen og skal assistere ham
i hans gjøremål som kontingentsjef. ASST NORCONTICO er ansvarlig for den daglige ledelsen
av kontingentkontoret, og er foresatt for det øvrige personell som inngår i NORCONTICO's stab.
SO NORCONTICO, Paymaster og Post-/stabsassistenten inngår som offiserer i NORCONTICO's stab
og er kommandomessig underlagt ASST NORCONTICO.

Kontingentkontorets hovedgjøremål er:
-

Generell saksbehandling på vegne av kontingentsjefen.
Personelladministrasjon av norsk personell i Naqoura.
Behandle disiplinær- og repatrieringer for alt norsk personell i UNIFIL.
Administrasjon og kontroll av nasjonalt budsjett og rapporter.
Administrasjon av alle norske rotasjoner.
Administrasjon av inspeksjoner og besøk.
Forestå bank- og posttjenester for norsk personell i Naqoura.
Drift av Norway House.

I tillegg utføres oppgaver iht. pålegg gitt av den norske kontingentsjefen.
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MP-COY
Når man kommer inn i MP-Coy vil det første man
ser være anvisningen til Beachen. Etter hvert har
det også falt under MP's ansvar. Det er ikke så rent
sjelden at irske nudister og badeglade turister jages
opp av vannet. Enten det er feil farge på flagget
eller lokale fiskere som bokstavelig talt eksploderer.
Men når sant skal sies, Mp-Coy er ikke bare
baywatch. Mp-Coy består av ca 70 mann fra ni
forskjellige nasjoner som hele tiden roterer på tre
seksjoner; Provost, Traffic og Special Investigation.
Det finnes også fire MP stasjoner plassert rundt i:
Beirut, Tyre, Nahariya
og Netanya. Disse
stasjonene fungerer som utrykningsenhet i sitt

ansvarsområde. Tjenesten i MP-Coy omfatter det
meste. Alt fra bagasjekontroll ved rotasjoner,
ekskorte, fartskontroll m.m. Hunde- og kattebestanden skal holdes nede, men som enkelte har
erfart er det ikke like lett å ta knekken på våre
firbente venner.
Ellers finner man MP oppe på grensen til Israel.
Der skal ID-kort, bil og bagasje sjekkes før grensepassering. Men det er i selve kontorbrakkene nede i
Camp Martin at hjernene legges i bløt og at
rapportene skrives. Vi kan også føye til at papirveldet er like dominerende her som i resten av
UNIFIL.
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MOVCON

«Where is man who broke my wall?» humret Force
Commander lattermildt på kontingentens medaljeparade i HQ. MOVCON hadde vært det rette stedet
å henvende seg. Når det ikke kjører ned kirkemurer,
har MOVCON i oppgave å styre landeveistransporter mellom Libanon og Israel, koordinere støtte fra
fly og båter til rett tid, og laste/losse flyene.
I denne beskjeftigelsen har Norge fem av ti representanter, også kalt «The Norwegian Mafia». Stor
sjef MOVCON er Maj. Moe, med bakgrunn fra
Luftforsvaret i Norge styrer han sine undersåtter
med stø hånd. Kaptein Haraldseth er sjef Seateam,

og sammen med sin Ghanesiske assistent ordner
han alle sjøtransporter til/fra UNIFIL i Libanon og
Israel.
I Airteam jobber fenrik Vaa (dolphin) og fenrik
Vikse under sin franske sjef. Airteam har ansvaret
for alle rotasjoner av personell i UNIFIL.
I MOVCON's avdeling i Beirut, er fenrik Bjarte
Myklebust, (navnet har vært til fortvilelse for mang
en utlending). Hans oppgave er å snirkle seg gjennom det libanesiske byråkrati, og få godkjent
import av mat og utstyr, og sørge for at dette blir
transportert til UNIFIL.

områl
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Supply Cell
Kaptein Knut Larssen er SO 5 Food Supply. For
tiden den eneste nordmann på supply cell. Jobben
er å rettlede og kontrollere og rettlede de
forskjellige Units i saker vedrørende proviant.
Jeg er også innvolvert i innkjøp, lagerhold og
kvalitetskontroll av provianten. Dette medfører at
det blir mye farting rundt i UNIFIL AO på inspeksjoner og besøk. Jeg besøker jevnlig leverandører
i Libanon og Israel. Det er derfor godt å ha en
yrkesmessig tilknytning til mat, og ikke minst
være interessert i hvordan den tilberedes og
serveres av de forskjellige nasjoner.

OPS Branch
Norge har de siste 6 år bekledd stillingen som DCOO (deputy chief operation officer) i UNIFIL HQ.
Ansvarsområdet er daglig koordinering av virksomheten i Operasjonsstaben. Dette er en spennende og
utfordrende jobb da det dreier seg om en stab på ca. 50 personer fra 12 forskjellige nasjoner. Fra høsten vil
jobben dessverre bli overtatt aven annen nasjon. Denne stillingen er i 95/96 besatt av Oberstløytnant
Viggo Røed.
Major Jan Amundsen er NK i den militære informasjonscellen. Cellen samler informasjon om, og er
oppdatert på militære og politiske forhold i hele Midt-Østen. Informasjonen bearbeides til det grunnlag
Force Commander, UN/New York og avdelingene trenger for sine beslutninger.
Oberstløytnant Jens G. Næss sørger i dag for å utføre Unifils humanitære plikter. Unifil inneholder en
humanitær politikk som er underlagt Force Commander.
Dette inkluderer Unifils mandat ovenfor den libanesiske regjering. Den skal bidra til å skape et godt sosialt og økonomiske forhold i misjonsområdet og bidra til å skape sikkerhet for alle innbyggere i misjonsområdet.
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Maintenance
Log Branch

Cell/

UNIFil HQ

Maintenance Cell er en av «Celler» underlagt ACOS-BRANCH. Det jobber totalt 11 offiserer fra
4 forskjellige nasjoner på Maint-Cell. Av disse har følgende nordmenn utført sin tjeneste her på i
kontingent -XXXY.
Oblt
Capt
Capt
2.LT

Bergflødt, Paul
Heyerdahl, Birger
Tomb, Ole
Upsaker, Reidar

Chief Maintenance Off.
Staff Officer Maintenance
Staff Officer Maintenace
Staff Assistant

(C MAINT O)
(SOM-l)
(SOM-4)
(STAFF ASSISTANT)

Gn
Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene ved Maint-Cell er mange og vi kan nevne noen av dem:

Vid

Be!
fra

fol1

- Fordeling og vedlikehold av generatorer under 55 Kva og militære kjøretøyer.
- Overvåkningsutrustning.
- Innkjøp av reservedeler og annet teknisk materiell (som for eksempel: dekk, batterier, verktøy og
verkstedsutrustning).
- Oppfølging av 1.& 2. Linjes vedlikehold.
- Inspeksjon og Instruksjon ute ved avdelingene.
- Forberede og følge opp 3. linjes vedlikehold og leveringskontrakter med Chief Procurement Officer
(CPO).
- Kontroll og oppfølging av Verkstedskompaniet (NMC) og avdelingsverkstedene ved alle UNIFIL's
avdelinger.
- Initiering av Letter of Assist (Loa) som berører Maint-Cell.
- Utarbeide budsjettforslag og utskiftingsplan for alt materiell cellen er ansvarlig for.
- Utarbeide vedlikeholdspolicy for teknisk materiell i UNIFIL under ACOS-LOG's ansvarsområde.

Be!

km

tidl

i

et

del
De
og
åf:

gål
Ne

be:

Oppsummering!

mt

Maintenace Cell er ansvarlig for:

tje

Vl(

-

Mer enn 1200 kjt. og 200 tilhengere inklusiv 83 APC's av forskjellige merker/typer.
422 generatorer under 55 Kva.
3000 enheter av overvåkningsutstyr fra radar til lyskastere.
1500 dekk og 1300 batterier hvert år.
Budsjettet for Maint-Cell er ca 10 Mill. US dollars.

- Don't hesitate to request heipfrom us when you think we can heip you, you are aiways weicome in
Maintenance-Cell.
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Takk for Normaintcoy XXXV
Grunnlaget for NORMAINTCOY XXXV 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 vært preget av beslutningen om å trekke kompaniet ut av Sør-Libanon.
Beslutningen kom samtidig med at vi hadde sluttført omorganiseringen som startet i forrige
kontingent. I tillegg har vi slitt med de samme etterforsynings-problemer av reservedeler som
tidligere. Tross disse utfordringene har dere alle vist en unik «stå-på-vilje» til beste for kompaniet.
Politisk sett har vi kunnet merke etterdønningene av Oslo-avtalen, selv om motstandsbevegelsen
i denne kontingenten i perioder har lagt sin aktivitet til andre områder enn vårt. Det har gjort at
denne perioden operativt sett har vært roligere enn forrige.
Jeg har også hatt den store gleden av å lede en fantastisk fin medaljeparade på Tibnine Castle.
Den forestillingen kommer jeg nok aldri til å glemme. Den viste meg at mekanikere, kokker, sjåfører
og andre «ikke-infanterister» 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 XXXv. 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 dere 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 XXXV
og

lykke til i videre arbeid og utdannelse.

'an E Eriksen
Oberstløytnant
Sjef'NORMAINTCOY

xxxv
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Stabstroppen
Kjekke karer på
leiravde/ingen
«Seais».

Depoet ..

Dette skulle mor ha sett. ..
(Theo med alle damene i NMC.)

«Før og etter» so/ingstjeneste.

Transpol

Kveldstjeneste på femmer'n.
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KokkenE

Depoet. «Drittjobb.»

Kuule karer med solbriller og f1udium.

Transporten. Låne bil? - beklager har ikke.

Kokkene på FORTET.

Rune og Helge. Jobbe samtidig?
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Mobil

1 trop

og 61
lIR

te

Bergl

Pass
Nepi

Mobiltroppen

Når sjefen har bursdag!

Morgenoppstilling

i Mob. Troppen en vanlig dag. Foto: Maartmann

Moe.

Mobiltroppen har i denne kontingenten bestått av 5 befal og 16 mannskaper fordelt som følgende:
1 troppsjef, innstruksjons/inspeksjons/replag med 3 befal og 10 korp/menige, bergingsseksjon med 1 befal
og 6 korp/menige.
lIR team' enes oppgaver er:
- Instruere alt UNIFIL personell i bruk og vedlikehold av alle typer kjøretøy
unntatt APe kjøretøy, og anbefale Drivers hvis de har fortjent det.
- Inspisere alt overnevnte materiell (ikke TOYOTA) en gang i kontingenten.
- Gi rep. lag støtte til alle avdelinger som trenger støtte.
Bergingsseksjonens oppgaver er :
-

Bilberging og løfting for både UNIFIL og sivile.
Holde bergingskurs for egne og andres avdelinger.
Spesialtransport.
Eskortekjøring ved konvoier.

Instruksions/lnspeksions teamet

Pass fingrene for vifta! Cpl. Hagen instruerer
Nepaleserne i vedlikehold av TRM 2000. Foto: Hat/em.

Korp. Monsen

lærer franskmennene
å peile olje.
Etterpå er det kjøretøytest.
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Korp. Monsen

Lt. Fredriksen reparerer
2000. Foto: Hat/em.

kjølesystemet

på TRM

Nøsen

og

ser etter feil på gearkasse.

Tangen skifter clutch

i Fijibatt.

Foto: Hat/em.

Foto Hat/em.

Polal
På dl

Berginga

Selv Berginga trenger hjelp. Syltøy foran nykrana
Pol/og i Naqoura. Foto: Skibred .
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med pol/akkrana

på slep.

Trac;
... Og

'1 .'
t

Polakker på tur!
På den retteste strekninga mellom Naqoura og Beirut, bar det rett i grøfta. Foto: Sy/tøy.

Tractorpulling in Lebanon!
...Og Fenrik Ski/bred leker stor sjef og koser seg i sola. Foto: Sy/tøy.
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Kiøretøytroppen

~lNTI

Qw

Kjøretøy troppen er nok selve kjernen i Verkstedskompaniet, og består av 22 menige/korporaler, 4 befal
og 5 sivile.
Lett verksted har ansvaret fot Toyota, Mercedes buss, diverse traktorer og gaffeltrucker.
Tungt verksted har ansvaret for Renault, Mercedes last/trekkvogner og div. større busser.
Lakkdelen har i denne kontingenten bare en mann. Han lakkerer UN-kjøretøyer og forskjellig annet
som trenger litt farge, så det bokstavelig spruter av denne personen.

!

Dessverre er det i kjøretøy troppen som andre steder i UN-systemet delemangel. Dette medfører at biler
kan bli stående i ukesvis for delemangel som vi i Norge bare ville ledd av.
I troppen hersker det en fin og avslappet holdning mellom befal og menige, som gjør at samholdet er
meget godt, og en spøk ligger aldri langt unna.
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Sleggemekaniker Harry
Johansen overhaler bremser på Mercedes trekkvogn.

Arvid Johansen «heavy
workshop» skifter
girkasse på TRM 4000.
Quality, works with a smile.

Normaintcoy's stolthet «Ståle
Krapyl» bygd av kjøretøy troppen
kont. XXXII, tar imot sivile gjester i
forbindelse med medaljeparaden.
23

Spesialverkstedstroppen
Spesialverkstedstroppen er vel den
mest allsidige verkstedstroppen i
NMC.
Den er organisert med tre verksteder: Spesialverkstedet, aggregat
verkstedet og P.G.L verkstedet.
Vi reparerer, vedlikeholder og
lager
konstruksjoner
til alle
Unifil's avdelinger.
De litt større reparasjonene
gjøres på verkstedene, mens de litt
mindre gjøres oftest med å sende
ut små rep. lag.
Troppen er utrustet med en sveise/rep.

,

5
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Troppsjef Spes. Sec. Kapt. Nils Eikre.

gj

se

O!

l
P.OL seksjonen på rep. oppdrag.
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P.O.L. seksionen
Seksjonen utfører all reparasjon på
vannpumper,
drivstoffpumper,
småmotorer og kompressorer. I tillegg har seksjonen ansvar for alt
kjøleutstyr i NMC.

Bak f.v. Rune Opsal, Tarald Sordal,
Odd Ingebrigtsen.
Foran f.v. Frank Børre Allerød og
Gorm Laursen.

S~

G.

Mekaniker ...

...og
elektriker
i arbeid.

Aggregatseksionen
Aggregat seksjonen har ansvaret
for UNIFIL's
450
aggregat.
Småreparasjoner utføres ute på
posisjonene, mens større ting blir
gjort på verksted i NMC. Aggregat
seksjonen består av 7 mekanikere
og 3 elektrikere.

Aggregatseksjonen på rep. oppdrag. Utskifting av aggregat.

Spessen's beskytter Honning Melon
Guden, Gorm Laursen.

Bak t.V: Aksel Torp, Terje Andreasen, Terje Gjelsås,
Stig Roger Pedersen, Håvard Nilsen, Bjørn Tore Kjelstadli.
Foran t. v : Ali, Eldar Inge Bakken, Roger Ophaug,
Øyvind Klemmetsen, Ali.
2S

Bakf.v.
Trond Kristensen,
Per Øyvind Berg, Finn
Hansen, Bjørn Helge
Rundhaug og John Ivar
Sørvig.

Spe55. seks ionen

Spess. Seksjonen utfører sveisearbeid på alle typer
materialer, samt dreie og maskinarbeid.

Lagertroppen
Lagertroppen består av flere enheter som har til oppgave å forsyne UNIFIL med deler/utstyr.
K

g,

Christian Wennersteen på «Skroten» plukker her fra hverandre
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et utrangert kjøretøy.

Jørgen Pedersen leter frem
delenummer på brukbare ting for
utlevering til trengende.

Karl Jakobsen fra "Gjenvinningen» i full sving med
gaffeltrucken.

Karl Jakobsen er innom "Ekspedisjonen»
Gustav Ousdal.

for å muntre opp Per

Odd Solbakken på ,'Gjenvinningen» har
mye å styre med, bl.a. å fylle syre på nye
batterier.

Fen. Grøthe prøver etter beste evne å
holde styr på «Regnskapssekjonen».
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