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Til FN -Soldatens pårørende
For flere kontingenter siden ble
det oppdaget visse avvik i ad·
ferdsmønsteret til hjemvendte
FN -soldater. Det er derfor blitt
utarbeidet en oversikt over de
mest vanlige, nevrotiske
trekkene:

1 Allerede de første minuttene hjemme vil soldaten begynne å snakke
om «sikkerheten». Han vil strekke pigg
tråd rundt huset og begynne å samle
stein som mures sammen i store blok

ker. Dersom den hjemvendte ønsker å
lage konstruksjoner på veien utenfor
huset, er det på tide å stanse ham.
Forklar med et strengt tonefall at dette
går ikke «fordi vi er utenfor blueline!».
Han vil ikke slå seg til ro før det blir
påmalt «4-» foran husnummeret.

2 Overgangsperioden for soldatenvil gå adskillig lettere om det mid
lertidig anskaffes et nett til å ha over

sengen. Han vil hver morgen riste klær
og støvler før han kler på seg. Ha forstå
else for de makabre og raffinerte med to
der som soldaten bruker når han tar livet
av insekter som blir funnet.

3 Den hjemvendte bør den førstetiden holdes vekk fra alle butikker

og handelsfolk. Etter en stund kan han

som en forsøksordning sendes til nær
butikken, men aldri med mer enn 100

kroner. Vær dessuten oppmerksom på
følgende;
- Dersom han kommer tilbake uten

varer kan det komme av at betjening
en ikke var villig til å prute.

- Dersom han kommer tilbake med fem

flasker vann som han betegner som
«et meget godt kjøp», prØv å vis for
ståelse.

- Det samme gjelder dersom han kom
mer hjem med en pakke på 50 dorul
ler som han febrilsk forsøker å skjule
for de andre i familien.

- Instruer betjeningen om at de på ingen
måte må klappe den hjemvendte på
skulderen og si: «Special price for you,
my friend!» Dette kan være farlig!
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4 Intime venninner bør være oppmerksom på at soldaten har en
uvane med å legge igjen en 100 dollar
seddel på nattbordet før han går om
morgenen. Ta vare på pengene og gi
dem tilbake til soldaten den 12. hver
måned.

5 Unngå for all del å spØrre soldaten om hvor mange penger han
har spart i Libanon, da det så snart
emnet blir brakt på bane skjer en for
vandling med soldaten: En tidligere
staut og stolt norsk ungdom oppløses i
tårer og blir en «lallende» stakkar.

6 Vedkommende forbanner enhverantydning om høyt alkoholfor
bruk i FN-styrkene, og hevder at han
har et helt naturlig forhold til øl og
brennevin. Dersom soldaten begynner
å pusse tennene med blå Smirnoff, bør
det gripes inn.

7 Gul saft må ikke under noenomstendigheter serveres. Dersom

de allerede har fem liter appelsinsaft
stående, bør denne tilsettes rød eller

grønn konditorfarge. Det bør også
unngås å servere soldaten fiskepinner
den første tiden. Pizzabudene vil få

enorme salgstall dersom dette skjer.

8 Vær ikke overrasket dersom soldaten på nyttårsaften sitter og tel
ler rakettene som blir skutt opp og
noterer retning og nedslag. Tidlig om
morgenen den 1. januar vil han stolt
komme og gi en fyldig rapport om nat
tens begivenheter.

9 Dersom den hjemvendte skulleønske å kjøre bil etter mørkets
frembrudd vil han insistere på å få med
seg sidemann. Dette er helt normalt.

Dersom han tidlig om morgenen
sender denne personen til å gå 50
meter foran bilen med et grillspidd,
bør dere stanse ham. Dere må være

oppmerksom på at han vil betrakte
alle gjenstander i veikanten som livs

farlige, og han vil insistere på at disse
må sprenges.

1 O Ikke vær bekymret dersom soldaten blir stiv i kroppen og hån
den føres mot hodet ved synet av hvite
biler. Insisterer han derimot på å forfølge
militære kjøretøyer eller stanse mercede
ser for å sjekke bagasjerommet, er det på
tide å sette soldaten i baksetet.

11 I trafikale sammenhenger kansoldatens ytre forvandles fra å
være behersket og forståelsesfull til å
gjøre ukontrollerte bevegelser med rattet,
kjøre fort og uhemmet, tute før alle
svinger og tiltale medtrafikanter med
uvant kroppsspråk og obschøn tale.
Soldaten vil nekte å sitte i annet enn hvi

te biler. Forsøk på å tvinge han inn i biler
med en annen farge, vil medføre at han

setter seg kraftig til motverge samtidig
som han roper ut at «noen må melde fra
til 9».

12 Flere ganger om dagen vil denhjemvendte spØrre om posten
har kommet. For å få slutt på maset kan
de uten videre gi vedkommende en 4-5
dager gammel avis. Han faller da straks
til ro.

13 Skulle soldaten være sent i sengen natt, og dermed nekter å stå
opp før klokka 1200, er det bare å si

«sovetjenesten utgår pga inspeksjon», så
står han opp og går på jobb.

Det er viktig at dere der hjemme er
oppmerksomme på disse forholdene
og viser forståelse for at dette er en
vanskelig tid for soldaten. Ta han
gjerne med på små rusleturer som
dere kaller «patrulje». SpØr han, så
er selvsagt området mine-klarert.
Enkelte ganger kan det være nødven
dig å ta en brysk tone. Bruk gjerne
ord som «ordre» og «klinkene klart».
Dersom den hjemvendte argumente
rer, er der bare å spØrre om det er slik
å forstå at han ikke har lest batal
jonsordre nr 139. Det pleier å hjelpe.
ForØvrig utgår ethvert tåpelig forslag
«med skyhøye kneløft».



TAKK FOR INNSATSEN
KONTINGENT XXXIX

Som kontingentsjef er jeg meget stolt over den innsatsen de norske avdelingene har utført og utfører i
UNIFIL. I UNIFIL er alle oppgavene like viktige, det være seg å utføre UNIFIL's mandat i det spesielle og
krevende området som det NORBATT AO representerer, bidra til å opprettholde den operative fleksibili
teten ved deltakelse i NORPLATOON/FMR eller utføre en av de mange viktige funksjonene i MP-coy,
UNIFIL HQ eller på kontingentkontoret.

Hver enkelt av dere har all grunn til å være fornøyd med det håndverket dere har utført. Samtidig er det
også all grunn til å være stolt av den utmerkede måte dere alle har representert kongeriket Norge og De
Forente Nasjoner på.

Opplevelsene her nede har vært mange og dere sitter igjen med livserfaringer som vil komme godt med
senere i livet. Ofte har jeg registrert innsats som langt overstiger det man kan forlange. Jeg vil takke hver
enkelt for vel utført arbeid.

Jeg vil spesielt uttrykke et sterkt ønske for dere som reiser hjem til en tilværelse uten arbeid. Jeg håper
Norge finner en plass hvor dere kan få vise deres dyktighet og innsats i samme grad som dere har vist i
tjeneste for fred i Libanon.

Til slutt vil jeg be dere alle ta godt vare på de venner og kontakter dere har fått så vel blant våre egne som
lokalbefolkningen og andre kontingenter. Dere har nå sett hvor viktig samarbeid og kameratskap er for å
løse vanskelige oppgaver og for å oppnå varig fred.

En ærbødig takk til dere alle, og takk for meg som kontingentsjef.

.Odd Helge Olsen
Oberst Il

Kontingentsjef
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Den israelske
U-Sikkhertssone i løpet

av kontingent 39
Okkupasjonsmakten Israel har
måttet betale en høy pris for opp
rettholdelsen av den selverklærte
«Sikkerhetssonen» i Sør-Libanon.

Utmattelseskrigen i Sør-Libanon
har nådd en intensitet som ligger
over smertegrensen for det aksep
table. Sammenligner vi IDFs taps
tall i løpet av de fem første måne
dene av 1997 som var 9 drepte
soldater, har israelske mødre sett
ytterligere 30 av sine sønner dø i
Sør-Libanon i løpet av kontingent
39.

Den israelske «Sikkerhetssonen» har

i løpet av 1997 vist seg mer å være
en «U-sikkerhetsone». Dette gjelder
ikke minst for den sør-libanesike si

vilbefolkning. Så langt i 1997 har 36
sivile libanesere blitt drept og 119
såret. Armed Elements, dvs. hoved

sakelig Hizbollah, har sett minst 54
av sine medlemmer lide «martyrdø
den» og ytterligere 21 såret. DFF, Is
raels allierte militsia, har fått 18 sol

dater drept i løpet av 1997 og 53
såret. Det bør i denne sammenheng
legges til at noen mener at IDF/DFF
er mer generøse overfor sannheten
når det gjelder å offentliggjøre egne
tapstall. Uansett, tallene taler for seg
selv. Det er en blodig, tragisk krig
som utkjempes i Sør-Libanon. Sør
Libanon forblir en krigssone hvor
alle parter betaler en høy pris i blod.
Dette faktum blir ikke mindre dystert
når framtidsutsiktene for at årela

tingen skal opphøre, neppe er innen
synlig rekkevidde.

Også DFF har siden januar 1997
fått merke Hizbollahs vrede med full

intensitet. I kjølvannet av «Operati
on Grapes of Wrath» i regi av IDF
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april 1996, fokuserte Hizbollah sine
angrep nesten utelukkende mot IDF
mål. Den offisielle berrunneIsen for
dette var at Hizbollah ønsket å gi
DFF-soldater en anledning til å tenke
seg om for deretter å overgi seg til
fordel for Hizbollah. Rundt årsskiftet

erklærte Generalsekretæren for Hiz
bollah, Hassan Nasrallah, at hvile

pausen for DFF-soldater var over, og
at DFF igjen var et prioritert målt for
motstandskampen. Særlig i Jezzine
har dette vært bevist. Likevel, så

langt i år, dvs. pr. 1. november 1997,
har 39 IDF soldater og 18 DFF
soldater blitt drept i kamp.

Det er grunn til å tro at Hizbollah
fortsatt henter mer prestisje i å på
føre IDF tap. Hizbollah seiler i med
vind. Det hersker en atmosfære av

selvtillit og tilfredshet - ikke minst i
anerkjennelsen fra ikke-shiamuslimer
i Libanon. Selv om det overveldende

flertall av kristne, drusere og sunnier

er generelt mistenksomme overfor
Hizbollahs ideols>gi,har de til en viss
grad sympati for deres motstands
kamp mot Israel og bestrebelsen på å
gjenvinne de lO % av libanesisk land
som er under israelsk okkupasjon.
«Operation Accountability» i 1993,
hvor hundretusenvis av libanesere
ble fordrevet som konsekvens av

7-dagers intensivt bombardement av
Sør-Libanon, og «Operation Grapes
of Wrath» i april 1996 skapte økende
oppslutning om Hizbollahs sak. Sær
lig Qana-hendelsen 18. april 1996
hvor 109 sivile ble drept, skapte en
felles harme mot Israel på tvers av
religiøse konfesjoner i Libanon.
Hvis Israels ambisjon med disse to
militære operasjonene var å vekke
misnøye og hat blant lokalbefolk-

ningen i Sør-Libanon rettet mot
Hizbollah, var dette tydeligvis en
formidabel feilkalkulering. Tvert i
mot ga dette AE økt sympati, økt
rekruttering og ga de brav e elitesol
dater i Hizbollahs Islamic Resistance

mer anerkjennelse og status enn

noensinne. Hizbollah har i løpet '!V

kontingent 39 ytterligere befestet sin
posisjon blant shia-muslimer i Liba
non - delvis på bekostning av mer
moderate Amal.

Hizbollah er sterkere enn noen

sinne. Amal har også i økende grad
deltatt i kampen mot okkupasjons
makten - dette gjelder særlig i
FINBATT AO - men deres resulta

ter blir uansett overskygget av deres
rival Hizbollahs formidable suksess.

Selv om lederskapet i Amal nok er
bekymret over denne utviklingen, er
det ingen tegn til at det kan blusse
opp en veritabel krig blant de to
organisasjonene - lignende det som
skjedde i Sør-Libanon og Beirut i
slutten av 80-årene. Et eksempel på
samarbeid er den felles' beskytning

og tilintetgjøring av den israelske
kommandostyrken « Shayatet 13»
ved Ansariyyeh 5. september 1997.
Hizbollah, Amalog Leb Army skal i
harmonisk fellesskap ha bekjempet
og drept 12 israelske elitesoldater
ved kystveien. Hendelsen var en kata
strofe for IDF men en betydelig seier
for AE.

Inspirert av sine åndelige foresatte
og sponsorer i Iran, har Hassan
Nasrallah i Hizbollah oppmuntret
andre ikke-shiamuslimske grupper
til å delta i motstandskampen mot
«den sionistiske fiende». Palestinsk

motstandskamp som etter slutten på
den kalde krig har vært praktisk talt



ikkeeksisterende i Libanon, er forsatt

meget liten. PFLP-GC basen ved
Naa'ameh-fjellene 20 km sØr for
Beirut er et yndet mål for israelske
jagerpiloter som trenger å vedlike
holde sin kamperfaring. Ellers be
grenser palestinsk aktivitet seg til
slike hendelser som 24. september da
Palestinian Islamic Jihaad, som er

bedre kjent for sin virksomhet i Gaza
og Vestbredden, påtok seg ansvaret
for et angrep på E21O. Ingen
DFF/IDF tap ble forårsaket. Derimot
ble 3 medlemmer av den palestinske
gruppen drept. I tråd med Iran og
Hizbollahs tilsynelatende ønske om
å utvide motstandskampen, har det
blitt oppfordret til dannelsen aven
organisasjonen som noe vagt er gitt
betegnelsen «De libanesiske enheter
for bekjempelsen av den israelske
okkupasjon.» Tiden vil vise om an
dre grupper er interesserte i å delta i
motstandskampen som tidligere pri
mært har vært i regi av shia-musli
mer i Libanon.

Leb Army, som nok ble dratt med
i Ansariyyeh-operasjonen mer eller
mindre tilfeldig, måtte betale for sitt
engasjement i konflikten da 6 Leb
Army soldater ble drept og 5 såret av
israelske kamphelikoptere ved Naba
tiyyeh 12. september. Dette ble sene
re betegnet som en israelsk advarsel
til Leb Army om ikke å blande seg
inn i krigen. I samme hendelse ble
også sØnnen til Hizbollahs General
sekretær, Ihaab Nasrallah, drept.

Krigen mellom IDF og AE er uan
sett mer intensiv og blodig enn på
lenge. IDF har lidd tap som nødven
digvis må være over smerte grensen.
Inkludert de 73 IDF-soldatene som

omkom i den voldsomme helikopter
ulykken i februar - 97, har 112 israel
ske liv gått tapt i Sør-Libanon. Til
sammenligning ble det drept ca. 650
israelske soldater i løpet av hele den
israelske invasjonen av Libanon i
1982 kalt «Operation Peace for Gali
lea». Det er nærliggende å anta at det
hersker stor frustrasjon og en gjen
nomtrengende følelse av maktesløs
het i IDFs Nord-Kommando. Man er

av politiske hensyn og av faren for
Katyusha-angrep mot Nord-Israel,
tvunget til å begrense sine ambisjo
ner til å opprettholde status quo og
redusere egne tapstall. Det er åpen
bart nedbrytende for moralen å måtte
akseptere store tapstall påført aven
militært sett meget underlegen fien
de, uten å kunne slå tilbake. Følelsen

av å være «a sitting duck» som når
som helst kan bli offer for et RSB

angrep eller et bakhold av Hizbol
lahs motiverte og profesjonelle geril
jakrigere, er dyp blant IDFs ca. 1000
- 1500 soldater i Sør-Libanon. Når i

tillegg lykken ser ut til å være på ge
riljaens side, som da 5 IDF soldater
brant til døde i FINBATT AO 28. au

gust, er dette klart demoraliserende
for en hær allerede tvunget på defen
siven.

Moralen i DFF er heller ikke på
topp. Men dette er gammelt nytt. I
kjølvannet av «Operation Grapes of
Wrath» i april 1996 kunne DFF
soldatene unne seg å sove litt bedre
om natten et halvår før Hizbollah

igjen gjenopptok DFF som mål og
inkluderte DFF-soldater som ofre i
sin nålestikk-taktikk. DFF har lidd

færre tap enn sin arbeidsgiver IDF,
men likevel mange nok til å minne
dem om at de har å gjøre med en ag
gressiv og meget potent fiende. Sam
tidig hersker det en påtagelig følelse
av frustrasjon i DFF over måten Isra

el reduserer deres handlingsfrihet på
av frykt for å utløse katyusha-angrep
mot Nord-Israel. DFF-personell klør
i fingrene etter å gjengjelde mot AE
som relativt kynisk benytter seg av
sivile landsbyer som dekning for å
lansere angrep mot DFF-posisjoner.
Det kan være liten tvil om at det kun

er lojalitet overfor sin arbeidsgiver
som hindrer dem i å skyte tilbake
mot sivile landsbyer. Men av og til
blir denne lojaliteten satt til side.
Ikke minst ble dette bevist 18. august
1997 da en DFF-offiser i Jezzine på
personlig initiativ ga ordre til artille
ribeskytning av Saida sentrum etter
et RSB-angrep i regi av Hizbollah.
16 artillerigranater slo ned i Saida og

drepte et stort antall sivile og utløste
dermed et Katyusha-angrep mot
Nord-Israel. Likevel er det rimelig å
anta at det er økende for moralen i
DFF å bevitne at IDF blør mer enn
DFF. Dette reduserer sandsekk-følel

sen blant DFF-soldater på de mest
utsatte posisjoner i utkanten av ICA.
Med hensyn til vår eget operasjons
område, som faller inn under DFFs

Østre-Brigade, er det grunn til å tro
at Ob Lt. Rafiq Abu-Raafas tilbake
komst som sjef, blir mottatt med
entusiasme blant DFF-personell.

NORBATTs tilstedeværelse er uten

tvil med å betraktelig redusere kri
gens intensitet i vårt område. Denne
tendensen er gjeldende til tross for
relativt hyppige angrep på N329 rett
utenfor NBT AO. Armed Elements
ser i stor grad ut til å akseptere at
NORBATT AO er off-limits som in
filtrasjonsrute, og dette skaper en
positiv holdning til vår tilstedevæ
relse hos IDF/DFF som må inn

rØmme at NORBATT utfører en
profesjonell jobb som i stor grad
overflødiggjør egen aktivitet innen
for vårt operasjonsområde. IDFs
hyppige besøk hos sine lokale repre
sentanter i NORBATT AO er nesten

utelukkende aven humanitær og
propagandamessig karakter - ikke
operativ. Samtidig er det klart at vi
har en atskillig lettere oppgave rent
operativt enn de fleste andre batal
joner, j. eks. FINBATT og IRISH
BATT. Men, likvel, det har vært til
feller i løpet av kontingenten, som
j.eks. Firing Close'en i Bourghoz 5.
november 1997, hvor vi minnes om
at vi befinner oss i et krigsområde
med alle de risikoer det innebærer.

Kapt Skogsholmen, I. Alex
MIO

Lt Lind, Kjell J. Langfeldt
Ass MIO/Tolk
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-CAMP GROTLE-

FMR
Force Mobile Reserve er som navnet antyder Force Commander sin pansrede, mobile
knyttneve. FMR ble opprettet i 1987, og feiret dermed 10 års jubileum i kont. 39, 10 juni.
Styrken består av ca 167 mann fra 7 nasjoner og er et mekanisert infanteri kompani.

leiren, Camp Grotie, er lokalisert like ved byen aana i Fijibatt. leiren er oppkalt etter
Arild Grotle som omkom i en tragisk SISU-velt i Norbatt i 1989.

Oppgavene til FMR er på ordre å forsterke/unnsette enhver posisjon innen UNIFil AO,
inkludert OGl sine OP'er i ICA, og patruljere i alle bataljoner og ICA. I tillegg skal FMR
trene for å kunne Jøse disse oppdragene.

FMR har for tiden 10 SISUer, den 11.er på langtidssykeleie etter en rundvelt i høst. Av de
11 er en omgjort til mobilt Ha og bærer derfor navnet «Command SISU».

Den nors~e troppen i FMR (Norplatoon) består fullt oppsatt av 32 mann. En rittmester
(kaptein) er sjef og en løytnant er nestkommanderende. Videre er det tre lag å 8 mann plus
6 mann i troppsstaben. Der inngår 2 sambandsmenn (som er med på å bemanne FMR's
kommunikasjonssentral), en kjøretøysassistent, en medie, en skarpskytter samt en kokk.
Kokken inngår i det høyst internasjonale kjøkkenet der hver nasjon stiller med hver sin kokk.



FRM på oppdrag i Naqoura. Fiji/Ghan og Nor/Fiji.

I tillegg til patruljering og trening må også troppen utføre endel administrative gjøremål:
leirvakt hver 4.dag, kjøkkenvask, vannkjøring, waiter i offisermessen samt vask av offisers
dassen!!

Norplatoon/FMR er en selvstendig norsk avdeling i utlandet. Operativt sett står den rett
under UNIFILs Force Commander, personellmessig er den underlagt NORCONTICO mens
Norbatt står for den administrative støtten.

Den norske troppen samarbeider tett med de andre troppene i leiren. Våre folk inngår
vanligvis i Norfiji-troppen (nordmenn og fijianere) og Ghannor-troppen (ghanesere og
nordmenn).

Vi er en meget godt sammensveiset gjeng som pga all multi nasjonaliteten stadig
kan brilijere med mer eller mindre lugubre uttrykk på engelsk, fijiansk og ikke minst på
finsk.

La meg avslutningsvis meddele allmuen at etter fem kontingenter her nede i FMR har
jeg lært mange forskjellige mennesker å kjenne. Til alle dere i FMR kontingent 39: takk
for samarbeidet og lykke til videre, hvorhen dere har tenkt dere i verden! Og til dere
som ikke tjenestegjorde i FMR: Dere har overhodet ikke peiling på hva dere gikk glipp av!!

Stig Rune Berg



KONTINGENTEN SOM GI-KK

iJfdre nasjonene.
finske glosene.

- Saunaen h~nene.
- Kavabollene, som det faktisk var lovlig å drikke .....
- De som forlot oss, frivillig og ufrivillig.

Kontingent 39 sier takk for s~""den hvite panserhesten tre ganger rundt cam~_f!! _~!_!ortseuer inn i sol
nedgangen med et fornøyd flir rundt munnen ...~

Kontingent XXXIX går mot Endex. De norske sjelene i Qana,
der Jesus gjorde vann til vin, kan se tilbake på en konting
ent der det faktisk skjedde noe.

I begynnelsen av juni var Norplatoon de facto UNIFIL sitt
brannkorps da troppen rykket ut i et håpløst forsøk på å
stoppe kirkebrannen i Qana. Araberne så litt rart på oss da
vi stillte opp til fotografering med flammene i bakgrunnen.

I begynnelsen av august falt et UN helikopter ned i Irish
batt nær 6-44. Norfiji-troppen var på plass morgenen etter for
vakthold og sikring av ulykkesstedet. For FMR ble det et
vaktoppdrag som gikk over 12 dager, til de siste rester ble
fløyet ut. På natterstid var det noe aktivitet i teig. Troppen
«fikk» en firing close da en israelsk stridsvogn skjøt med
LMG over 6-44. Der hadde troppen søkt hi grunnet Activity
Warning.

Et par dager senere var det streik blant de sivilt ansatte i
Naqoura. De hadde vært slemme og kappet en vannledning
inn til campen. Troppen dro med stor iver nedover til Mid
delhavet. De hjemmelagde køllene ble det heldigvis ikke
bruk for. Alt var rolig og FMR ble elegant avgitt til French
Component. De benyttet oss til vakthold på tampen av' et
langdrygt Monitor Group møte. Etter noen dager ble bered
skapen i Stort HQ avsluttet med den legendariske
Ghan/Nor/Fin/Nep-troppen!! !

Deretter, under en Livex i Fijibatt rykket IDF inn i Finbatts
2.Coy. Fiji/Nor rykket i hurten og styrten ut til 9-1. Der gav
de sitt bidrag til fredens sak med en eskorte fra 9-13 til 9-1.
En sivil trodde at han kunne komme forbi en ivrig baksikrer
bare ved å vise fram en stusslig AK i frontruten. Kom han
forbi? Nei!

en hverdagen har dessverre ikke vært preget av utryk
er - det har vært de «nære» ting som har stått i sen-

uendel" er i, utebaren nådde sam?ialene"ti1sta-
lav 'fl I elig rettetltm ~. nn
ar a ting et

d
'es



En førnøyd gjeng iS. T's (Samuel Tuira) svære armer.

Siste rest av helikopteret hentes ut.
En tragisk ulykke som satte sine
spor.
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TAKK FOR INNSATSEN
KONTINGENT XXXlXI

Kontingent XXXIX er over, og en hektisk men interessant tid i vårt liv er forbi.
I Sør-Libanon hersker det hverken krig eller fred. Noe som innebærer at det libanesiske folket til daglig

opplever en meget vanskelig hverdag, som igjen gjør det svært problematisk å leve som et selvstendig folk.
Om den pågående debatt i Israel angående tilbaketrekking av IDF fra Sør-Libanon vil føre til en omfat

tende avtale om fred i området, på kort eller lang sikt, gjenstår å se.
Vi må vel kunne slå fast at situasjonen innenfor Norbatt AO har vært forholdsvis rolig i løpet av kon

tingenten. En av grunnene til dette er den måten hver enkelt har løst sin jobb på. Vårt bidrag har vært å
skape stabilitet og ro i området, noe vi har klart på beste måte. Det har medført våkenhet, tålmodighet, stor
arbeidsinnsats og ikke minst forsakelser fra den enkelte av dere.

Jeg vil tro at vi alle har blitt rikere på nye erfaringer og opplevelser etter denne høsten, erfaringer som
kan komme oss til nytte senere i livet.

Avslutningsvis vil jeg som bataljonsjef rette en personlig takk til hver enkelt av dere for svært god inn..:
sats og meget godt utført arbeid.

Det har vært en fornøyelse for meg å møte dere på posisjonene rundt om i NorbattAO, også ute på4-18 OP.
Det jeg fikk se og demonstrert på disse turene, gjorde meg sikker på at vi var i stand til å løse vårt opp

drag på en profesjonell måte.
Takk for innsatsen mot et felles mål.

Jeg er stolt av å ha vært Sjef for NORBATT XXXIX, lykke til i fremtiden.

Olav Henrik Olsen
Oberst

Sjef Norbatt
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Bn-Iedelsen

NKBn, ObLt Amund Flesvik.

Bak en hver stor mann står det en sterk kvinne i

følge Gyda, kona til Hårek den hardbaldne.
Sjefen i Norbatt, derimot, har NKBn og sin per

sonlige adjutant bak seg som støttespillere i mangel
av sterke kvinner. Som kjent trenger de fleste mili
tære sjefer støttespillere fra tid til annen, Norbatt
XXXIX er intet unntak.

Bn-ledelsen består enkelt skissert av Oberst Olav

Olsen som er Bn. sjef, deretter følger NKBn som
heter ObLt Amund Flesvik, og til slutt PA som er Lt
Jan-Ove Fossli.

Denne trioen er lokalisert i Bn-bygget på Falke
høyden, innerst i gangen til høyre sitter Bn sjefen, på
nabokontoret sitter PA. NKBn derimot er litt tilbake

trukket med sitt kontor vis a vis Bn ekspedisjonen.
Da denne kontingenten hadde mange besøk!

inspeksjoner fra Norge og UNIFIL forøvrig, vil vi
nok kanskje huskes som de som dro med seg besø
kende rundt til dere der ute i kompaniene.

Ellers var jo NKBn ofte se ute på tur i teig, det
være seg en kveldstur til 4-20 HQ/OP eller til 4-1
Log Base.

De gangene PA er ute av kontoret henger han stort
sett i hæla på obersten, da to skritt bak og til høyre.

Skulle dere fortsatt være i tvil om hvem vi er ber

jeg dere1:a en liten kikk på bildene. PA, Lt Jan-Ove Fossli
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PlO SI~HSJONI~....,~..."

PlO, eller presse- og informasjons
offiser, er kaptein Terje Smith. Han
spår om alt fra palestinernes fram
tid til dagens vær i Norbatt. Hva han
har vært mest heldig med, skal vi
ikke ha noen sikker mening om. PlO
har ansvar for å holde bataljonen
orientert om de politiske forhold i
regionen. Han har ansvaret for alle
pressebesøkene i Norbatt og for at
de hjemme vet hva som foregår
hos oss. Dessuten er han ansvarlig
ref/aktør for Radio Norbatt og for at
Minneboka blir produsert.





5-4 seksjonen

S-4 seksjonen samlet blant kasser og pakker ipostens bakrom. Bakfv: Kapt Rolf Bechmann, PX-bestyrer, kapt Arve Rovik,
paymaster, kapt Ingar Romslo, feItpostmester, It Svein N. Larsen, ass feltpostmester, It Wenche Aarli, ass PX-bestyrer, kapt
BjØrn H. Hansen, kvartermester. Foran fv: Kapt Kjell Bulling, materiellregnskapsfører, It Lars R Vasland, ass paymaster, kapt
Ole P. Kvernes, ass S-4, fenr Odd S. Gran, postass, fenr Arve Nerås, ass materiellregnskapsfører og maj Magne Larsen, S-4.

S-4 seksjonen er nok den seksjonen de fleste i batal
jonen kommer i kontakt med, uten at de vet det.
Som bataljonens logistikkavdeling møter du oss på
postkontoret, hos paymaster, på PX-en, depot, og
(litt mer anonymt) på materiellregnskapet, hos S-4
og hans assistent.

S-4 Maj. Magne Larsen og Ass. S-4 Kapt. Ole P.
Kvernes har det overordnede forvaltningsansvar på
vegne av BN-sjef. S-4 er leder for det fagbefal som
inngår i seksjonen.

I seksjonen jobber det flere som til daglig ikke
jobber i forsvaret. Det blir en fin blanding av sivilt
og militært personell.

På posten sender vi årlig 20-25 tonn med post og
pakker hjem til Norge. I tillegg mottar vi også mye
post som vi henter tre ganger i uka i Tel Aviv. Vi
betaler også ut ca. 15 millioner kroner i kontanter til
soldatene i løpet av året.
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Paykontoret har årlige utbetalinger til soldatene
på ca. 45 mill. I tillegg fører paykontoret regnskap
for Norbatt og Norcontico og har ansvaret for å holde
budsjettrammen som i år er på 18,1 mill.

PX'n er et viktig og populært velferdstilbud for
alle i bataljonen. Omsetningen er vel 12 milL i året
og en del av overskuddet går til kantinerådsfondet.
Dette er penger som soldatene kan disponere til vel
ferdsformål.

MRF kontoret har i oppgave å holde rede på hvilket
materiell som er i Norbatt. Kontoret produserer alle
papirer vedr. materielloversikter til Norge, og opp
mot UNIFIL.

KVM har det faglige ansvar for BN-depot. I
tillegg er han BN sinnkjøpsansvarlig, samt foretar
forsendelse og mottak av materiell i container,
militært/sivilt fly mellom NORBATT og Norge.



5-5 Legal Adviser
Seksjon er lokalisert i
egen kontorbrakke på
utsiden av hovedporten
ved 4-2 HQ. Til daglig
betjenes kontoret av le
gal adviser og assistent
samt 2 tolker. Seksjonen
har ansvaret for samtlige
sivilt ansatte, i alt 15.

Seksjonen har ansvaret
for bataljonens humani
tærarbeid. Her åpnes ny
tannlege- og legeklinikk
i Hebarie. Til stede er

Norges ambassadør til
Syria og Libanon, Nor
contico, repr. fra lokal
komite og humanitær
komiteen samt bataljo
nens tannlege.

J

Seksjonens ansvarsområde~.'
- Juridisk rådgiving
- Liason mot libanesiske mydigheter
- Ambassadekontakt
- Humanitært arbeid

- Faglig rådgiver for MP

- Ansvarlig for tolketjenesten
- Foresatt for sivilt ansatte

- Eiendomsforvaltning
- Behandler alle typer skades aker
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