HUNDETROPPEN 4-8 DOG
OH YES, "WE DO OWN THE NIGHT"

Tygg sukkerfr;

EXTRA du også.

Hvilke oppgaver har egentlig denne hardbarkede gjengen, du
sjelden ser i dagslys? Vel, en stor del av tjenesten går ut på
patruljering, patruljering og atter patruljering. I nattens mulm og
mørke smyger de seg fremover. AE til venstre, villsvin til høyre,
IDF patruljer rett frem. Ingenting går en hund og hans hundefører
hus forbi.
Fullt så mye natttjeneste har ikke den andre delen av hundetroppen. Skitt under neglene, rustne AG' er og iskalde netter
forekommer ikke fullt så ofte blant søksgjengen. Men deres jobb
er ikke desto mindre viktig av den grunn. Deres evige jakt på
narkomane FN-soldater foregår dag ut og dag inn. Med utgangspunkt i Naqoura reiser denne gjengen rundt og sniffer fra BATT
til BATT.
Men narkotikahundene er ikke de eneste som sniffer rundt i teig.
Dog er også den lykkelige innehaver- aven munter liten «herremann» som har funnet den store kjærligheten i sprengstoff.
Lykkelig og uvitende om at det han snuser seg frem til kan
sprenge han i filler når som helst, utfører AIKO sin oppgave med
den største presisjon og dyktighet.
Den siste delen av hundetroppen som bør nevnes er ledelsen. Det
er under deres jernharde styre med beinhard disiplin som det
gjennomgående tema, grunnlaget for den perfekte tropp legges.
Og gutter dere har virkelig lykkes i kontingent

xxxv.

«Sjakk matt fat-

ter'n, vott vott!»
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Norl)att'j største velferdskontor!
Tekst: 2.Lt Brennevann, Kjøkkensjef
Forpleiningstroppen i Stabskompaniet bestod av 18 personer i
1. Lt Fossum styrte sine
kontingent 35. Forp'leiningstroppsjef
tropper i Saqi som bestod av 4 prov.asser, korporalene Rosted
øg Lundberg, samt menig Bjørlien og Gjertsen. I tillegg kokkeierte ~orporalene Berntsen og Braseth som videre prøvde å holde
styr på menig Johannesen, Klefsås og Olsen. Kompaniets
hovedkjøkken bestod av kjøkkensjef 2. Lt Brennevann
som prøvde etter beste evne å holde styr på korporalene Rørseth og Myrold, som igjen hadde enda større
problemer med menig Rogghell, Solheim, Moen,
Ødegård og Mikalsen.
Etter en noe famlende og frustrerende start
på kontingenten som det pleier å være, kom vi
fort inn i jobben og kan skryte av å ha UNIFIL's
beste matservering. Hele UNIFIL-systemet møter
opp på vår medaljeparade for å smake våre delikatesser. Til og med Fijibatt sender kokker til oss
for opplæring i brød og kakebaking. Det gikk så
langt at HQ i Naqoura ville vi skulle bake brød for
dem, slik at de fikk nybakt brød til helgene. De kunne
komme å hente det med helikopter så det vart ferskt nok.
Det utgikk med sååååå høye kneløft.
Kokketroppens svært så urettferdige rykte om å være
de mest combatte er selvfølgelig uhyre overdrevet, men det er
ingen som klager på maten lenger. Norbatt og kjøkkenet på
Falkehøyden er et yndet mål for gjester av alle slag, og da
skal det diskes opp til selskap både i tide og utide. Noen
«kosetropper» skal ha bløtkake til alle døgnets tider. De
har så lite å feire at de feirer til og med gebursdagen til
kona eller mannen hjemme i Norge med bløtkake, og
da er kokkene gode å ha. Ellers så kan det ikke arrangeres et eneste troppsmøte uten at det må være noe å
«bite i». Men, driver man restaurant så driver man
. restaurant. Den eneste løsningen for å slippe alle
gjestene og inspeksjonene er å stenge PX'n og
servere Fishfingers.
Kokker er ikke kjent for å drive med det man
kaller fysisk aktivitet. Slik så det ut begynnelsen
av denne kontingenten også, men da den lateste av
alle var. på ~prestetur og gikk ned fra ,toppen av
Masadab;1;'gen til fots ble det andre boller. Nå,løftes
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Bak fra venstre: Ødegård, So/heim, Moen, Rørseth, Myro/d, Braseth. Midten fra venstre: Roghell, Johannesen,
Berntsen, O/sen, Mika/sen. Foran fra venstre: Gjertsen, Bjørlien, Brennevann, Fossum, Lundberg, Rosted.

to skudd mot ukjent mål. Vi har lenge lurt på
hva gulvet til børsemaker har gjort.
Ellers så plages vi alle av de uanmeldte shelter
øvelsene til alle døgnets tider, og så alle disse
lørdags oppstillingene da. Vi har også den selsomme fornøyelsen av å ta stooltest hver eneste
måned. På kokkefagspråket kalles det basj 0000hoi. Ikke alle har lest bruksanvisningen, så det
blir mange hyl. Men når Hyg-off mener at så
lenge kokkene er friske er alle friske, så da så.
Vi skal ikke glemme våre sivile arbeidere
Marwan, Sahid, Toni og Kalid på kjøkkenet som
prøver etter beste evne å vaske all «dritten» etter
oss, og for ikke å glemme alle kommanderte
soldater som helt ufrivillig har gjort sitt beste
etter fattig evne.
Vi må også takke MP, Team Sierra og Team
Delta som har vært velvillig å kjøre kokker i teig
mot en liten ytelse av mat utenom spisetidene. Vi
vil også takke Pi-troppen for hjelp når noe går i
stykker, og det gjør det hele tiden. De har tatt
seg den selvpålagte frihet å komme 10 minutter
før alle måltider som belønning. Kokkene vil
også takke Nordal i Sambandstroppen for alle
leirvaktene de fikk på sine frilørdager.

K/efsås,

Tom O/e
«kil/er»
Johannesen
må ha to for
å treffe. Det
er ikke alle
som greier
seg med en
for/enger.

Dagens
fangst!
Og så b/e
det mat til
gutta i dag
også.
Hvem som
døde av'·"
skorpionen
eller gutta
vet bare vi.

57

Transporten
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I krigens harde hverdag er det en gjeng som alltid
jobber og står på, uansett om om det er sol, eller litt
mindre sol. Denne lille, men eksklusive flokken, er
alltid klar for nye og interessante oppdrag. Lagets
hovedoppgaver er hovedsaklig transport av materiell og personell, rundt omkring i det vidstrakte
Sør-Libanon. Selvfølgelig tar de seg også av tøffe
oppdrag til Beirut, eller til våre gode naboer i sør.
Service er tilgjengelig 24 timer i døgnet og når
bilene av ymse grunner ikke kan brukes, er alltids
en trillebår godt egnet til å frakte blandt annet våre
utenlandske kolleger trygt hjem. Disse lommekjente landeveiens konger har venner og bekjente i
hver og en bataljon i Unifil, og hvorhen de ferdes
står det unger i veikanten og smiler og vinker som
besatt. Transportens staute karer er lett gjenkjennelige ute på Libanons flotte veier, med deres
hensynsfulle kjøring og deres vennlige framferd.
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Spesielt er de kjent for sine gode forbikjøringer og
totale respekt for fartsgrenser og kjøreregler.
En god soldat spiser og hviler når han kan, og
dette er spesielt gjeldende for Norbatts transport
team. Soldatene inntar gjerne en grytidlig frokost,
bestående av Snicker~ og Cola. Det er viktig med
en god start på dagen, sier guttene mellom kaffeslurkene og trekkene av sigarettene. Uten mat og
drikke duger selv ikke de, derfor spiser de, og spesielt drikker de til langt på kveld.
Fysisk fostring er høyt prioritert. Nesten hver
morgen går karene en raskt rusletur, gjerne helt fra
prefaben til bilen, eller hvis de føler seg ekstra
spreke en dag, går de en rask marsj til matsalen. Det
er hardt, men gutta liker det melder en anonym
kilde i laget. Soldatene er også kjent for beinhard
tailing av søppelbilen på høyden og for Chebaamarsjen, kjøring til og fra vel og merke.
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Vedlikeholdslaget
Vedlikeholdslaget består av fagpersonell fra land og
strand. Med vedlikeholdsoffiseren i spissen, Kapt.
Roy Tranum, styrer han «tyrannisk» sine «småsjefer» og soldater. Kapteinens store oppgaver er å
presse på der det trengs mest. Det gjelder særlig på
innkjøpsiden. Det å skaffe til rette nødvendig verkstedmateriell krever strategi på høyeste plan, der
papirbehandling er stikkordet. Roy jobber også med
å oppgradere vedlikeholdslaget etter avviklingen i
NMC. Så vil fremtiden vise hvor mye vedlikeholdslaget kan gjøre av reparasjoner i kommende
kontingenter. Ansvaret for den mekaniske driften av
verkstedet, ledes av formann rep. kjøretøy, Lt. Knut
Nervik. Oppgavene til Knut er mange. Totalt har
han 107 kjøretøy å holde styr på. Fra store til små
kjøretøy skal han lede, første/andre-linjes vedlikehold, reparasjoner og servicer. Formannen har også i
oppgave å taksere skader på UN-kjøretøy og sivile
kjøretøy, hvis disse blir innblandet. Rapporter til S-4
og kompanisjefer skal også skrives.
Under seg til å utføre reparasjonene har han Steve
Lind, Stig Børre Larsen og reparasjon/sveiseren
Bjørn T. Kristiansen. Dette er verkstedets fagpersonell og det er ikke et kjøretøy som hindrer
disse menn i å løse oppdraget.
For hvert kjøretøy som triller og går, er det oppsatt
to faste møtedager i måneden for periodisk vedlikehold. Det periodiske vedlikeholdet ledes til daglig
av l4-dagers «generalen» Fem. Sigurd Holm (meg).
Sigurd tar seg av det administrative, mekaniske og
formannens oppgaver i hans fravær. Under seg har
han korporal Helge Fredriksen som pleier bataljonens kjøretøyer etter alle kunstens regler, og styrer
l4-dagers kontoret like så.
På APC, er Lt. Svein Nicolaisen den store høvdingen. Under seg har han to dyktige mekanikere.

Korporal Bjørn Aril Steinsveen og Trond Korstad.
Disse er verkstedets «skarpeste» menn. I samarbeid
med «Finbatt» Workshop, sørger de for topp prioritet
på Sisu-vognene. Dette skjer til alle døgnets tider og
server derfor bataljonen på kort tid. Sisuene står
minimalt i OFF-ROAD på verkstedet. Forøvrig er
det bare brannbilene, vannbilene og ambulansene
som har en slik beredskap på kjøretøy-verkstedet.
Norbatt Workshop har en bergningsseksjon der
korporal Espen Røed og Øivind Nybø er bergningens menn. For tiden består bergingsseksjonen av 3
bergningsvogner. De rykker ut på kort varsel og
bistår ved ulykker, utforkjøringer og løfteoppdrag.
Det hender også at de bistår de sivile med
løfting/bergning der hvor dette kan gjøres. De
støtter også kolonner ved leave-utreiser og ved
«Norleb». Forøvrig reparer de på verkstedet når det
ikke er noen bergningsoppdrag.
På NBWS er delelageret «hjertet» til vedlikeholdslaget. Med Lt. Håvard Lein ved roret og med
korporal Morten Kraft på slep, støtter de verkstedet
på alle måter, ikke minst på dekksida ! Med «2001»
blanketter begir de seg ut til NMC og Naqoura for å
hente deler, som kan være vanskelig nok i UNIFIL.
Den største trusselen for disse menn er; «Take In
Dues»!? Ordet «kontroll» er et velkjent begrep, selv
om det til tider kan være litt vanskelig å få bokført
bordtennisbordet i «cardex -systemet»! !?
Så har vi «Weapon Workshop» med Lt. Victor
Lien i spissen. Med seg har han en dyktig assistent,
korporal Michael Thomassen. Sammen utfører de
reparasjoner, inspeksjoner og forebyggende tiltak på
avdelingsvåpene. Når børsemakeren finner grove
feil på brukersiden er han ikke nådig i sine tiltak. Og
tiltakene lyser det respekt av; både Bn-sjefen og kp.
sjefer sporer vei for børsemakeren.
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Agg.Mek
Til slutt så har vi «Generator Section» (agg.mek).
Det er et gjeng på et befal og syv soldater. De er
ansvarlig for alt når det gjelder strømforsyning.
Dette inkluderer reparasjon av aggregat og generell
installasjon. I tillegg har vi også kjøleutstyr som må
vedlikeholdes og repareres. Dette medfører derfor
mye kjøring i teig for hele laget.
Fenrik Lars Erik Johansen er sjef og kommer fra
Kløfta. Han har vært soldat i NMC som elektriker
tidligere. Arbeidsoppgaven hans er å fordele arbeidet og sørge for at ting går i orden. Det blir også en
del papirarbeid for sjefen.
Vi har fire elektrikere,
Korporal Sigurd
Tharaldsen (Myggen) er den eneste recapen av oss.
Han kommer fra Kristiansand og dialekten er vanskelig å tyde. Han er en skikkelig reserve danske.
Karsten Eikenes kommer fra Stavern og er kjent for
sin humoristiske sans. Kjetil Sletta er trønder og det
til de grader. Rosenborg blir nevnt x antall ganger
hver dag til Hansens store fortvilelse. Jan-Erik
Hansen er nordlending og kommer fra Sandstrand
som ligger 4 mil fra Harstad. Elvis er hans store
helt og det høres hver dag. Vi har to aggregatreparatører, Korporal Kjell-Ame Hermansen er en av
dem. Han er trønder og har vært her før i kontingent
30/31. Han er en erfaren mann tross sin unge alder.
Øystein Lund er fra Skien og han er ikke med i

frokostklubben. Han klarer jobben veldig bra når han
endelig våkner. Frokosten hans inneholder sjokolade
og cola. Til slutt så har vi Korporal Torben Ålærøy.
Han er kjølerep. i gjengen vår. Kommer fra
Dønna og er dermed nordlending. Han hjelper
elektrikerne hvis han ikke har noen kjølige ting
å reparere. Man kan kalle han for agg.mek sin
altmuligmann.
De muntre menn ved Norbatt Workshop takker
for godt kameratskap og samarbeide gjennom
kontingent XXXY.

PX
Telefonsamtale overhørt i Px' n to dager før
rekapbagasjen blir sendt.
- Px'n god dag.
- Jeg ringer angående noen bestillinger.
- Eh' ja?!!.
- Først så gjelder det et B&O-anlegg, har det
kommet?
- Eh' nei, vi har for tiden litt problemer med
transittlageret i Norge, men vi jobber med saken.
- Ok, har dere fått bilsteroen min' a.
- Eh' nei, vi har for tiden litt problemer med tollen
på grensa til Israel, men vi jobber med saken.
- Ok, men røyk har dere vel.
- Eh'ja, alt bortsett fra prince, vi kommer til å få det
inn snart tror jeg, vi jobber i hvertfall med saken.
- Hjertelig takkfor hjelpen?!?
- Bare hyggelig, her på Px'n står vi alltid til tjeneste.
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PX-sjef Lt Jones med et godt tak på NK Fen. Holte.
Noe assene Solberg og Økshed setter pris på.

KOMPANISJEFENS HILSEN
TIL KP A
KONTINGENT XXXV
Som kompanisjef for Kp AlNorbatt XXXV har det vært en stor
glede og fornøyelse å lede kompaniet. Helt fra første dag på
Hauerseter har dere stått på og la der grunnlaget for en meget god
kontingent her i NORBATT AO. Det samme må sies om dere som
var recapere og som ga oss en god mottagelse, og som med iver og
glød startet opplæringen av oss nye. Uten dere ville overgangen til
hverdagen i NORBATT AOblitt mye vanskeligere.
Nå har ikke alt vært like rosenrødt her nede. Alle har vi hatt våre
tunge stunder hvor vi har lengtet hjem. Men pga. godt samhold i lag
og tropp har vi kommet oss gjennom disse stundene også. Når dette
leses husker vi vel bare de gode minnene, det morsomme, 60 timene
i Tel Aviv, grilling på posisjonene 0.1. Vi husker vel også ØVELSE
ØVELSE, MEDEVAC MEDEVAC og ikke minst FERDIG
FERDIG.
Kontingenten har i alle fall i skrivende stund vært rolig. Mange av
dere ble kanskje «litt skuffet», hadde forventet litt mere «action».
Men årsaken til at vi har hatt det forholdsvis rolig er at våre
forgjengere og vi har løst våre oppdrag på en svært god måte og dermed fått respekt blant partene i området. Det skal vi være stolt over
og ta med oss tilbake til Norge og forklare de hjemme.
Kontingent XXXV er FERDIG FERDIG. Noen av oss er så heldig
å få fortsette i kontingent XXXVI, mens de aller fleste dessverre må
dra hjem. Mange flere enn de som fikk tilbud om recap har gjort seg
fortjent til det, men det var ikke plass til alle som ville.
Jeg vil til slutt ønske alle lykke til videre i livet, håper oppholdet i
SØr Libanon har gitt dere mange gode minner som dere vil huske
resten av livet. Håper dere søker dere ut igjen slik at dere med deres
erfaring kan gjøre en ny god jobb i fredsbevarende tjeneste.
Are Sundal
SjefKpA
Norbatt XXXV

4-3 HQ - TELLQEIZI
I grøftekanten, langs hovedveien, sentralt plassert mellom Kaukaba, Markedsplassen, Saqi og Falkehøyden,
ligger 4-3 HQ. Posisjonen ble opprettet allerede i 1978,
og bærer tydelig preg av halvårlige rotasjoner, økonomiske opp- og nedgangstider både i UNIFIL og
NORBATT, samt den enkelte Ing.Offs prioriteringer
opp gjennom årene. Posisjonen ser ut som resultatet
aven syk manns gjerninger, og er å betrakte som et
vedlikeholdsmessig
og
arkitektonisk
misfoster.
Ufaglært arbeidskraft, knappe ressurser og kanskje til
tider dårlig planlegging, gjør at det å sammenligne
posisjonen med en sigøynerleir, eller libanesisk landsby, vil være et gedigent hån mot sigøynere verden
over, og hele den libanesiske kultur.
Allikevel, selv om 4-3 HQ aldri vil fremstå som en
strømlinjeformet og godt planlagt posisjon, så har det
nå engang vært hjemmet til hundrevis av nordmenn
siden 1978. Denne k0'ltigenten har det vært vårt hjem,
og takket være våre evner til å forsake egne vaner og
krav hjemmefra har ikke posisjonens mangelfullhet
lagt noen demper på trivsel, humør og pågangsmot.
letthvert HQ samles personell i ulike seksjoner. Alle
med forskjellig bakgrunn, forutsetninger, interesser
og arbeidsfelt. Så også på 4-3 HQ. Posisjonenes
mangfold skaper et merkelig samhold mellom sindige
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igjen. Meter blir kilometer og kilometer blir mil
for sjåførene som humper rundt på ·smale veier,
og dagdrømmer om tungtransport i Europa.
Sjåførene fungerer som alt fra brannmenn til
personlige sjåfører for 1-1. Det sistnevnte er
utvilsomt en viktig oppgave som innbefatter å få
1-1til å stille på riktig sted til riktig tid, med eller
uten ALFA-PAKNING. For noen blir ansvaret en
for tung byrde å bære, og resultatet blir tragiske
hendelser som diesel på bensinbiler 0.1.
På 4-3HQ har vi også en stor seksjon som
kaller seg CMR. Disse skal fungere som
KP-sjefenshandlefrihet og styrke. I krigshelvete i
Libanon medfører dette lange og harde
arbeidsdager, gjerne uten mat og søvn. CMR's
hovedoppgave er å følge opp de lokale
kjøpmennsvirksomhet og følgelig bruker de mye
avtin:,;tidi storbyen Ebel Es Saqi i håp om å kunne lære handelstanden og kjøpmannsyrket å
kjenne.I tillegg har også panzerknyttnevenpåtatt
seg viktig oppgaver som bruk og vedlikehold av
T-blokker, en oppgave de kombinerer med
kreativ og avansert meldingstjenste, samtidig
søm de gjennomfører B-semi.nar med tilfeldig
forbipa~nde/'.~lIerm9gmed
ikke tilstedeværendepersoner~'
' ...

Lindheim, Aas, Lenes, Petterson og
Ebeltoft lemper sandsekker.
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4-26 HQ
4-26 HQ er hjernen i Tropp 1, og selvfølgelig er
kremen plassert her. Posisjonen ligger helt nord i
Norbatt AO, i en liten landsby som heter
Kaukaba. Her bor det ca. 1000 mennesker.
. Staben er plassert i andre etasje i HQ, og består
av troppsass, to sambandsmenn, to sjåfører, to
kokker og en san.mann. Troppsjef og NK tropp
bor også her. Staben har mange oppgaver. Den er
blant annet ansvarlig for all kjøring i troppen.
Noen av oppdragene er: Patruljekjøring på dagog nattestid, tailing av personell og kjøretøy som
bryter MOU. Det er også en utryknings styrke kalt
Alfa En Sierra (AlS), sOm består av 7 mann fra
staben og CP-laget. Videre har staben ansvar for
samband og TP i troppen. Troppen har sin egen
døgnbemannede OPS plassert på taket i HQ. På
«taket» foretar også de fleste stabselementene sin
bruningstjeneste. HQ huser også et CP-lag, som
bemanner 4-26 CP 24 timer i døgnet. Hver sjette
uke roterer lagene, og et nytt lag ankommer vårt
HQ. Dette er i korte trekk 4-26 HQ sine hovedoppgaver. 4-26 HQ SLUTT!

4-26 CP
4-26 CP er en blueline CP som ligger ved
Hovedvei i Kaukaba. CPen bemannes av et
geværlag, som holder til i høyblokka 4-26 HQ.
Det er til tider svært mye trafikk gjennom CPen,
men troppens alltid glade gutter har fullstendig
kontroll på all trafikk (i motsetning til 4-2
BINGO CP). Har vi hørt: «9 dette er 4-2 BCP.
Gjennomtrengning Gjennomtrengning, hvit eldre
Mercedes med en gammel druser mot 4-25 OP».
Rimelig standard prosedyre fra 4-2B. Ellers er en
vanlig dag i 4-26 CP stille og rolig, men av og til
skjer det ting. Hvis en har lyst til å lage dash, så
er ikke det noe problem. Det hender at enkelte
benytter seg av dette, men som regel løser vi
oppdraget på en fredelig måte. Nå om sommeren
er det masse strøkne damer som cruiser gjennom
vårt check-point. Så har en behov for å kjenne
lukten av det motsatte kjønn, kom til 4-26 CP for
en hyggelig stund!

4-25 LL/CP/OP
4-25 LL ligger i krysset hvor
H;ovedvei, Mellomriksvei
og
veien til Kp B møtes, og huser to
lag. Et CP-lag og et patruljelag.
Leiren har sett ganske trist og
kjedelig ut, men takket være
noen initiativrike sjeler i lag 3 er
det nå blitt plantet blomster, og
det vil forhåpentligvis komme et
tak over plattingen hvor grillen
vår står. Så nå satser vi på grillfest hele året! !
I 4-25 CP blir det ei noen grillfest! CPen har forholdsvis liten
trafikk, men dog har man observert køtendenser fra tid til annen.
Dette har nok ført til mang en
tanke på fedrelandet, og de blonde kvinner! Men det finnes et

lyspunkt, selv i 4-25 CP. Tirsdag!
Da er det nemlig markedsdag, og
dette betyr 6 timer med hektisk
trafikk i 4-25CP. En annen ting er
at vi faktisk kan BLODSJEKKE
deffeme så ofte vi vil. De har
nemlig ikke lov til å ha med
våpen inn i KpB-teig! Og blir de
blodsjekket? JA!
4-25 LL bemanner også 4-25
ap. Denne aPen er ganske spesiell. For det første ser vi bare
DFF104
og PV92
herifra.
Dessuten er vi den eneste aPen i
KpA som takket være vår
eminente va, kan gå av nett
natterstid for Whiskey Charlie.
Takk Va! OPen's oppgave er
forøvrig å visuelt taile all GSS

trafikk, samt melde og taile all
interessant DFF/IDF-trafikk.
Så har vi patruljelaget da.
Patruljelaget har fri. Dvs., de går
patrulje, også. AlM i Bourhoz og
A2C, badepatruljen i Litani, er to
av våre patruljer. De har også
ansvaret for å stenge Mellomriksveien, i tilfelle .....
Og det kan de takket være
øvelser og et utall misforståelser i
4-2 BINGO CP.
Selv om livet i 4-25 LL til tider
er ganske kjedelig, så må vel de
fleste som har vært her innrømme
at det er ikke så verst her likevel!

Tekst: CPL Knudsen
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Johansen, Kongshaug og Gulliksen speider fra
blå stein mot DFF 68 A.

4-21 HQ
NORBATT's perle helt i vestre AG, på
kanten av Litanidalen, heter Blate. Dette er
hovedsaklig en shiamuslimsk landsby, med
noen få innslag av kristne familier. Det faste
innbyggertallet her i Blate er ca. 3-400, men
på sommerstid kan det komme opp i 121500. I tropp 2's hovedkvarter har vi to
utrykningsenheter; A2S, bestående av 6
mann, og D5, som består av 5 mann. Begge
disse har en marsj beredskap på 5 minutter,
men i praksis er vi ute på under 2 minutter. I
tillegg til dette har vi en CP som skal
bemannes av 2 personer til enhver tid. Samt
at vi har et tett patruljeprogram, bestående
aven forberedende dagpatrulje, som leder
til den operative nattpatruljen. Den eneste
patruljen vi har som ikke,går på nattestid er
A2C som gåes i Litanidalen (også kalt
Hizballah Highway). Etter 3 gjennomførte
patruljer blir du medlem av den meget
eksklusive Litani Surfers Club.

Her ser dere observasjonstjenesten
går i orden på fremskutt Golf. Bildet er
tatt fra en dagpatrulje som forøvrig
gåes hver dag før nattpatruljen. Dette
for å bli best mulig kjent i patruljeteig
for så å kunne stå sterkere ved en
lå

eventuell tilbaketrekking.
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Her ser dere gutta er på bittet,
før noe av den mest spennende
tjenesten vi gjør settes i verk.
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Kokk Hansen i 4-21 Ha i kjent
positur. Med kun maskinførerbakgrunn er det et under at
mannen kan røre sammen så
mye god mat. Smilet dere ser
stammer fra en vellykket 60t. i
Tel-Aviv.

4-2 DLL
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4-2 DLL er den mest populære posisjonen i tropp 2 Kp A. Om der er pga. kompaniets raskeste
utrykningskjøretøy, D2, eller det kroppsvarme badebassenget skal være usagt. Men soldatene trives ihvertfall meget godt sammen med posisjonssjef Nesvik og troppsass. Elverum. 4-2 DLL har ansvaret for å drive
4-2 BCP, samt bemanne den høyt dekorerte D2. D2 har i utgangspunktet en marsjberedskap på 5 min.,
men de blåkledde superheltene i 4-2 DLL
har et godt rykte, ettersom de blir kalt på av
OPSen etter ca. 1 min. for å avgi posisjon.
Ellers er de hvilende vaktene i leiren av den
behagelige sorten. Med beliggenhet, badebasseng og nyoppusset oppholdsrom i spyfarger, må 4-2 DLL være et sosialt nirvana
for en FN-soldat. Det er en selvdreven posisjon hvor det stort sett aldri er noen
problemer. Bortsett fra når utenforstående
kommer og sprenger aggregatet, eller lokale
helter legger asfalt med form som en
krevende kuleløype på Geilo. Stort sett er
4-2 DLL et lykkens sentrum, og vil nok
fortsette å være det i kontingenter fremover.
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Nesvik, Elverum, Houm, Skarsbø, Kock, Eidi og Risan i 4-2 DLL's
stolthet og nyanskaffelse: «Fuglebadet».
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4-28 CP
Det første du ser når du kommer til Norbatt er
den største CP'en i hele bataljonen, 4-2B CP.
Denne CP' en kontrollerer all trafikk inn i
Norbatt; som gjerne kan være opp til et par
tusen biler i døgnet. CP' en er bemannet av
to-tre avbalanserte menn fra 4-2 DLL, som
har totalt kontroll med hva som passerer.
Som regel er det stille og rolig inne i CP' en,
men vi har også hatt våre «c1asher» med
desperate DFF-soldater og forskrudde GSS
skapninger. Disse har selvfølgelig alltid blitt
løst med de blåkledde som seierherrer - som
regel på teknisk knockout.
CP' en har et virvar av filer, og det er ikke
alltid like lett å finne hvilken man skal bruke.
Det er en del forskremte «gjennomtrengere»
som har blitt stoppet av vårt utrykningskjøretøy, D2, uten helt å skjønne hva de har
gjort. Ellers skjønner de fleste hvordan
de skal oppføre seg i CP' en bortsett fra
polakkene og noen UN-biler med tunge
skuldre og innbilt forkjørsrett.
Det kan til tider være en stor fysisk
påkjenning å stå i CP' en. Spesielt i steikende
sol og 40 varmegrader, iført full uniform og
splintvest. Her har det gjennom årenes løp
blitt lagt igjen mangfoldige liter svette.

Det er litt av hvert som ruller gjennom CP'en ...

Familien på tur med muldyrene.

En M 109 av et israelsk artilleribatteri.

Taskara Please.
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TAKK FOR INNSATSEN KPB
KONTINGENT XXXV

Det føles unektelig litt merkelig at tiden nå allerede er kommet til å skrive noen minneord til dere alle i KPB. Merkelig
fordi tiden har gått så fort, men slik er det når man møter nye og spennende oppgaver i et fremmed miljø. Husker dere
tirsdag 18. april og 2. mai 1995? Disse to dagene var det innrykk for henholdsvis befal og korporaler og menige.
FNBN kontingent XXXV møtte på Sør-Gardermoen Leir som var møtested bLa. for KPB. Oppsettingsperioden i Norge
var kort og hektisk. Mye skulle Øves og forberedes før første rotasjon mandag 22. mai. Dagene ble lange, og mange
kveldstimer ble brukt for å friske opp grunnleggende enkeltmannsferdigheter innenfor viktige fagområder. For noen
var vel dette nyttig repetisjon, mens andre måtte tilegne seg denne kunnskapen for første gang.
Da kontingenten roterte til Libanon vet jeg at dere alle dro avgårde med den riktige innstillingen som «UN peacekeeper». Avdelingsperioden gav også den enkelte av dere nødvendig faglige ferdigheter innenfor eget fagfelt. Tirsdag
6. juni 1995 ble en merkedag. Siste rotasjon ankommer Saqi, og KPB kontingent XXXV er på plass i misjonsområdet.
Dere ble alle godt mottatt av rekapere, og sammen startet dere en periode med «on the job training». Etter kort tid ble
vi «operative», og KPB med sine 176 mann startet med jobben for fredens sak i SØr-Libanon.
På mange måter er det et privilegium å få tjenestegjøre som kompanisjef i en FN avdeling. Dere representerer noe av det
beste i den norske soldaten, og norske soldater har jeg stor tiltro til. Jeg tror vår historiske bakgrunn, og vårt lynne gjør oss
spesielt skikket til denne jobben. En kjent general skal en gang ha uttalt følgende: «Peace-keeping is not a job for soldiers,
but only soldiers can do it». Som kompani, tropp og enkeltmenn har vi all grunn til å være meget stolt over den måten vi har
løst vårt oppdrag. Gjennom hele perioden har vi levd opp til kompaniets motto: «STAYPROUD - STAYBLUE».
Opplevelsene her nede har vært mange, og jeg tror dere vil sitte igjen med en livserfaring som kan komme godt
med senere i livet. Når vi nå har lagt den blå bereten på hylla for denne gangen, tror jeg mange av oss etter hvert vil
innse hvor nyttig det har vært å tjenestegjøre i en FN-misjon som UNIFIL. Vi har lært noe på godt og vondt om livet,
andre mennesker, og ikke minst oss selv.
Det som har kjennetegnet kompaniet er den utrolige viljen dere alle har vist til å gjøre jobben på en profesjonell
måte. Ofte har jeg registrert en innsats på enkeltmanns, lags og troppsnivå som er langt over det man kan forvente. Jeg
vil takke dere alle for vel utført arbeid, og uttrykke et inderlig ønske om at den enkelte av dere når den målsetting dere
har videre her i livet. Ta vare på det unike vennskapet som har utviklet seg her nede. Oppretthold kontakten med venner dere har fått under tjenesten i KPB/NORBATT/KONTINGENT/ XXXV når dere nå kommer hjem til gamlelandet.
Skulle noen av dere passere Elverum på deres videre ferd, og får lyst til å mimre over svunne tider i KPB, er det bare å
stikke innom min adresse.
Takk for samarbeidet, og lykke til karer og jenter i KPB!
STAY PROUD - STAY BLUE

Stein Erik Kirknes
Major
SjefKPB
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4-6 HQ
«HVOR ER ALLE SAMMEN?»
4-8 HQ
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Ass. PlO 007 Kirk har plaget deler av laget til en "ufrivillig»
samling på taket. "Top of the world, Ma!»

4-6 HQ ligger midt i Hebbarie og fungerer som
patruljebase i Hebbaridalen. Posisjonen består av ett
geværlag på 10 mann samt en pos.sjef og en pos.ass.
Periodevis er det også hundefører, dermed totalt 13
mann.
Er du på vei til El Hebbarie, er du ganske sikkert på vei
til 4-6 HQ. Men pass på å sakne farten i det du
passerer posisjonen. Du kan komme til å kjøre ned
pos. sjef fenrik Ivar Myrbø, som er på vei over gata for å
kjøpe is. Er du så heldig at pos. assen er ute å kjører (og det
er han ofte ...), kan du stjele parkeringsplassen hans rett
over gata for posisjonen. Er du major eller høyere, slipper
du antageligvis unna denne udåden med et surt blikk.
Du går nå inn porten, og vil etter all sannsynlighet
finne husets eier (4-6 HQ ligger i et sivilt hus)
stående midt på gårdsplassen, fingrene med en bønnelenke. Er du i tillegg ny i byen, vil han ganske sikkert
spØrre deg om du har med deg obersten. Men det er en
annen historie. Opp trappene og inn på verandaen i annen
etasje. Her skjer ett av to: A) Alfa-pakningene henger fint
lainet på sine respektive knagger. B) Du finner pos. sjefen
stående å banne over at de ikke gjør det.
Når du nå går inn i huset, vil du ganske sikkert stille deg
et av de to følgende spørsmål: A) Hvem er den fyren i kortbukser og sandaler? Svar: Pos. sjef. B) Hvor er alle sammen? Svar: De sover. Og det bør de nesten få lov til. For

Fenr. Ivar Myrbø under
1P25 utrykking, da bi/mangelen i tr.1 var på
sitt mest prekære.

Fenr. Burhol, Kenneth ansv. for innsamlingen av dollar i den
årlige TV-aksjonen. En metode som viste seg å fungere.

mens du kanskje sov i din myke seng, listet geværsoldatene
på 4-6 seg rundt i Hebbariedalen og løste sin del av
Oppdraget. Men la oss si at du blir værende ved spørsmål
A. Han står nå og brøler i oppholdsrommet. Han kan bare
ikke forstå at den #o.!&#! videoen må stå på døgnet rundt. I
sofaen sitter en slukkøret soldat, som klok av skade holder
munn. Men ved synet av deg, snur Myrbøs humør seg 180
grader. Full av iver og med deg på slep, iler dere opp på
taket. Uansett om du er menig eller oberst insisterer han nå
på å få holde posisjonsbrief. Med en hånd på hofta og den
andre veivende, forteller han deg alt du ikke visste om 4-6
HQ. Som at posisjonen er oppsatt med ett geværlag,
pos. sjef, pos. ass og hundefører med tilhørende hund. Med
innlevelse forteller han hvor rask utrykningsstyrken lP25
er, dersom en patrulje skulle få etterlengtet besøk nattestid.
Den veivende armen blir noe lettere å følge når han viser
området 4-6 HQ kontrollerer; teigen fra 4-10 til
Infiltratørskaret som ligger der. Der, ja! Og det lille kottet
der borte er opsen, som passer på at alle patruljer ute har
noen å snakke med. Til slutt beklager han seg over at
posisjonen skal legges ned i løpet av neste kontingent. Ja,
det er for gæli'. Og"så får du en av de mange klasene med
druer som vokser fritt på taket av 4-6 HQ, og takk for
besøket.
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Tekst: Einar Fotschl

Fenrik Burhol

ut i åpent lende: «Mamma!»
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Tekst: Einar Fotschl

Tegning: "i

4-8

Ha er troppssjef og

HK en sammensveiset

gjeng!J>

Vise Fenrik Vik.

«Skait'i vårrå nå bilde ta mæ i minnjeboka, nei!» Lt. Harsvik.

4-8 CP. Åstedet

for Lt. Harsviks

fall.
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