Ingeniørseksjonenl
Norbatt
Ingeniørseksjonen i NORBATT består organisatorisk bare aven mann, nemlig ingeniøroffiseren alene.
Men heldigvis har NORBATT fått tildelt fra UNIFIL 7 stk sivilt ansatte som ingeniøroffiseren har ansvaret for. Noen av disse har vært i NORBATT siden 1981 og er kontinuiteten i kunnskapen om hvordan
NORBATTs posisjoner er bygd opp.

Det store bildet viser hele teamet sammen med ingeniØroffiser. Bakerst fra venstre: Nazih, Radi og Michel.
Fremre radfra venstre: Maj Jørgensen, Farid, George, Wissam og Joseph.

NORBATT har mange byggeprosjekter og disse blir behørlig
inspisert når det er besøkfra NORGE. På bildet er det FSJ
som får brief av ingoff, maj Jørgensen sammen med George.
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Til flere prosjekter må NORBATT leie inn ekstra hjelp. Her
briefer Nazih en lokal arbeider, Toni, om arbeider som skal
gjøres på «TYR/LI».

Stabskompaniet
Kontingent XXXIX er blitt historie. Som sjef for Stabskompaniet
vet jeg at dere alle har hatt en travel kontingent i Sør-Libanon.
Kpko har belastet dere med x antall besøk og inspeksjoner.
Materielltellinger har stått høyt i kurs. Bortforklaringer av hvorfor det ble trangt med 60-timer og andre velferdsreiser, kommer
også herfra. I tillegg til alt annet har også Kaptein Staarvik «plaget» dere med mange øvelser som har vært viktige og gode.
PITROPPEN har vært bataljonens anleggsarbeidere som med
mye improvisasjon og pågangsmot har trosset tilgangen, (eller
mangel på dette) av byggematerialer og har fått gjort mye rundt
i bataljonen. I tillegg fikk de også på kveldstid tid til å utvide
sin egen messe. Brannutrykninger var det mange av. Noen rød
brannbil fikk vi aldri, men jobben ble gjort på en utmerket måte.
SAMBANDSTROPPEN har med sine mange funksjoner vært
høyt og lavt. Telefonlinjer hjem til Norge og norsk radio fikk diskusjonene til å gå høyt i hele bataljonen. Linjer som manglet eller var dårlige var gjennomgående. Men alt falt på plass etter
hvert.
FORPLEININGSTROPPEN
fikk en tøff start med store
mangler på råvarer til bataljonens alle kjøkken. Men med godt
håndverk av kokkene og stor innsats av de øvrige, fikk vi den næring vi trenger for å komme oss gjennom dagene. De fikk dess~
verre ikke bare godord for maten, men å lage «gull av gråstein» er ikke alltid mulig. Selv ikke for en kokk.
TRENTROPPEN var alltid i farten. Sjåfører på alle mulige oppdrag. Workshopen slet med å holde offroad-prosenten nede. Agg.laget var alltid i farten og de øvrig hadde vel aldri en rolig arbeidsdag. Oppussing
og forbedring av pos 4-1 har vært merkbar i denne kontingenten.
HUNDETROPPEN som vet å bite fra seg har det alltid vært en fornøyelse å besøke. Soldater som alltid
hadde med seg sin firbente kamerat på jobb, og som respekterer hverandre. Som alle andre kamerater ble
det litt krangel som ofte endte med besøk på sykestuen.
SANITETSTROPPEN har heldigvis ikke hatt for mange alvorlige skader å ta seg av. Noen dårlige
mager og et par-tre fra hundetroppen har vel vært innom. Men alle har kommet seg på bena etter hyggelig
visitt med mye omsorg fra soldater og befal med rødt kors på armen.
MP-Iaget utførte sin jobb som et sammensveiset lag skal gjøre. De fikk ikke alltid godord med seg i sitt
arbeid, men alt de gjorde var i henhold til arbeidsinstruks, og de gjorde jobben sin godt. Med sitt pågangsmot og gode humør var dette en fin gjeng å omgås.
Befal og soldater har gjennom hele kontingenten vist at de er stolte av jobben sin. Dere har alle stått på,
og glimtet i øye har alltid vært tilstede. Jeg vil takke dere for vel utført jobb i kontingent XXXIX. Når vi
nå skilles og drar hver til vårt er jeg sikker på at dere vil huske tiden her med gode minner og for et godt
kameratskap. Ta vare på dette!!
For meg har det vært en fornøyelse å ha fått anledning til å være sjef for dere.
Takk for vel utført jobb! !

Svein Brenden
Major
Sjef Stabskompaniet
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KPKO

Klar til strid (legg merke til
fjemkontrollen).

Kjør på.

Maj Svein Brenden er kompanisjef
i STKP. Han styrer kompaniet med
en myk hånd, og har stålkontroll på
alt, til en hver tid. De største lidenskapene hans er fotball og jakt. Det
var en nedtur for han at han ikke
fikk overvære jakten hjemme i
Norge. Som den kreative befalingsmann han er, arrangerte han et
suksessfullt leirduemesterskap. En
kompensasjon for mangelfullt jaktår.
Det hører med til historien at
han gikk av med seieren i mesterNORBATT 's mest operative
skapet. Majoren har allerede slitt ut
skriver.
to fjernkontroller i jakten på fotball
på TV
Fenrik Rolf Jahren er adm ass, og har ansvar for alt av reiseregninger, UN - og leavedollar og han er kompaniets hotelldirektør.
Fenriken har en stor forkjærlighet for «vingummi» som han også
villig spanderer på oss andre. For å rette opp for all godterispisingen,
har han en rekke med «skippertaksdietter». Rolf er en alltid bli og
hyggelig ung mann med et lurt smil på lager. Du får aldri et «nei» fra
denne gutten. Rolf har en liten forelskelse, og det er i dyna hans. Den
er ikke like lett å forlate om morgenen.
Kapt Tom G. Solbakken er adm.off. Han har ansvar for alt av
materiellet i kompaniet. Det han ikke kan skaffe, det er ikke verdt å
ha. likhet med Jahren og Staarvik er han også veldig ivrig i gutteklubben «skrotløfternes venner». Der er han formann. Men dietter
har han ikke sans for. Det hender han kommer tilbake fra trening før
brunehen om søndagene. Solbakken er blant de som holder
næringslivet i Saqi oppe. Det blir «svidd av» en del dollar der.
Kapteinen er en ståpå person, med mange prosjekter/jern i ilden.
Stanges store sØnn Tore Ketil Staarvik, setter utvilsomt sitt preg
på Stabskompaniet. Uttrykket « opp som en hjort og ned like fort»
passer godt for Staarvik's temperament. Han farer fort opp, men
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Hva var det du ville sa du?

Rått!!

roer seg Igjen når han blir
konfrontert med fornuftige argumenter. Han er nesten sykelig
lojal, og har i to kontingenter vært
ansvarlig for øvelse og terror i
Stabskompaniet.
Staarvik er en ulv etter alt som
lukter av sport, og har alliert seg
med Maj Brenden slik at fotball,
uansett kvalitet, blir trumfet igjennom når det skal stemmes over TVprogram. Sport og trening har etter
en noe treg start blitt en del av hverdagen for Tore Ketil, og kroppen
Vi gutta deler litt på lotion.
begynner etter hvert å få den rette
(Nordby og Jahren)
fasongen selv om Tore Ketil på
veien dit har etablert seg som kretsmester i diettsprekk.
TOA, Kpko's største arbeidsmaur heter Thor Olav Andressen,
men kaller seg selv TOA - et navn vi i Kpko villig har adoptert.
Hans enorme iver i arbeidet har mer enn en gang ført til at kompanisjefen har funnet det nødvendig å jage skriveren fra sin pult etter kl
23:00. Han avreagerer ved med jevne mellomrom å sykle i veggen
eller skyte telefonen. Hans noe uvanlige måte å avreagere på har
påført rengjøringspersonellet varige psykiske lidelser.
TOA setter sikkerheten i høysetet, og har etablert et hav av rutiner
ved inn- og utpassering av Kpko. Han hevder selv at han er bygget for
sikkerhet og komfort, men har ved flere anledninger avslørt sitt sanne
jeg: En blanding av James Bond og Dynamitt Harry.
Lisbeth Ubostad kom til NORBATT et stykke ut i kontingenten,
etter at Pål S. Nordby hadde takket ja til en stilling i SHAPE. Lisbeth
har i midlertid tatt NORBATT med storm, og ble på kort tid godt
kjent i NORBATT AO. De første ukene forsøkte Lisbeth å innbille
oss at hun likte å stå opp tidlig om morgenen, men hun ble fort
gjennomskuet. Hun er nå skjelden å se før klokken 07:00 (Yeah right)
om morgenen.

Post ut -... ingen post inn!!

Statsansatte!

Norbatt transport-team XXXIX
Reidar Miinstermann
Espen G Dalsbø
Knut G Refsdal
Tommy Vindvik
Eivind Reme
Frode Leret Andersen
Steinar Bolstad
Christian Bye
Otto Ervik
Hans Rune Haugen

Tom Helgesen
Stian E Helmichsen
Paul Jørgenvåg
Yngve Lorentsen
Kjell Merkesdal
Kristina Morawski
Henning Nilsen
Knut Olsen
Jonny Rusten
Jarle SØrensen
Tor Vangen
J::,'::::
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Norbatt transport team XXXIX
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Da "Botis" møtte KARI
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Grillpartf med norske pølser og rekesalat bak transporten

Transportlaget i Norbatt består av i alt 20 personer, 2 befal og resten
korporaler og menige. Vi disponerer i alt ca. 20 store og små kjøretøy
avhengig av hvor mange som er "off-road". Når det gjelder off-road
tar nok UNIFIL 1280 gull, vi har ikke sett den på veien i hele kontingent XXXIX!! Med disse bilene kjører vi ca. 30.000 km hver måned.
Oppdragene er varierte, dog har vi enkelte gjengangere som vi ikke
kommer utenom og ikke kommer til å glemme med det første; Falkehøydenruta som innebærer 12 turer opp og ned til 4-2 pr. dag, eskorte
til Fatma gate 2 ganger pr. dag med en god times venting på grensa,
Wilbur Smith blir en god venn etterhvert når en er "grense-jeger". Ellers så går hovedtyngden av oppdragene våre til og fra Naqura og
andre steder i Vestre AO. Men Israel og Beirut blir også besøkt regelmessig i forbindelse med oppdrag for bataljonen. Israel er mest brukt
i forbindelse med henting av besøk og kjøring av leave-bagasje med
closed truck. Alle har vel opplevd kaoset ved "spretting" av tollseglet
på Ben Gurion tidlig på morgenen når vi skal hjem til Norge på leave.
Beirut blir også brukt til besøk, men NORLEB og andre forsyningsturer var mest vanlig her.
_
Når transportlaget kjører så mye som 30.000 km i måneden har vi
også i kontingenten prøvd å "flytte" på andre Igøretøy. Det mest optimistiske forsøket sto "Bolis" og UNIFIL 914 for da han hadde et intimt møte med KARI på vei tilbake fra Tyr en søndag ettermiddag.
Ved "vannhullet" i Finbatt skjedde det fatale, KARI er en finsk Sisu
og selv "Bolis" og 914 måtte gi tapt her. Uansett så var det et ærlig
forsøk.
En annen episode som bør nevnes var da Reme og Vangen en
lørdagsmorgen på vei til Cheeba over 4-14 platået med UNIFIL 3579 så
seg lei på radio Norbatt og sendingene derfra og tok saken i egne hender. I tre kvarter hadde gutta sending "live and exclusive" på bataljonens kommandonett fra Cheeba Skjæring til 4-7 ALL og tilbake. Mikrotelefonen på 77' en hadde kilt seg fast i dashbordet i tankbilen etter
siste melding til 2 uten at Reme og Vangen merket det. Godt gjort gutter,
slikt står det respekt av, privat initiativer noe alle setter pris på!!!
Innimellom kjøring og vedlikehold på bilparken så måtte også gutta
og jenta på transportlaget ta sin del av vaktholdet i 4-ICP, en stor
utfordring da denne CP' en etter vår mening var håpløst kjedelig å
betjene. Eneste lyspunkt var hvis en geværsoldat skulle være så frekk
å ikke stoppe før vi hadde vinket han inn i CP' en. Da var vi konger.
Ellers så har vi hatt det riktig så trivelig på transporten i XXXIX
med et røft miljø utad, men godt samhold og et sjeldent godt miljø
innad i laget har vært to faktorer som gjorde kontingent XXXIX til
noe vi vil minnes lenge. Etter at vi hadde vært på leave i Norge ble det
raskt etablert en praksis med at vi tok med oss norske pølser (med
smaksgaranti), lomper og rekesalat tilbake til Norbatt. Kvelden gikk
da med til et aldri så lite grillparty bak transporten. Det er slike ting
som gjør hverdagen noe lettere å komme igjennom, ellers så var det
vanskelig å være i dårlig humør på transporten med den gjengen som
var samlet der. Otto's faste uttrykk "sånn går no dagan" kommer vi vel
ikke til å glemme med det første.
Så til slutt; fra alle til alle, takk for laget og lykke til videre ramover.
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Vedlikeholdslaget

De som var på denne seksjonen er:

Vedlikeholdslaget i kontingent XXXIX har bestått av
totalt 6 offiserer og 16 korp/menige, samt et
inspeksjonsteam på 1 offiser og 3 menige, som har
støttet de andre avdelingene i UNIFIL med instruksjoner
og inspeksjoner av kjøretøyer og aggregater.

Vedlikeholdsoffiseren
Vedl.off. har vært Kapt Ole Kr. Uldal, som har styrt hele
vedlikeholdslagets
personell og materiell.

Fem John Solberg, agg.mek
Korp Ronnie Lydersen, rep. agg.
Men Knut Inge Aase, rep. agg.
Korp Bjørn Kjelstadli, rep.kjle.
Korp Ronald Lund, elektriker
Men Sigurd Tharaldsen, elektriker
Men Idar Tjønneland, elektriker
Men Morten Hansen, elektriker

Formann kjøretøy/14-dagers-seksjonlberging

Delelageret

Hovedtyngden av kjøretøy som kommer innom Norbatt
Workshop i løpet aven uke, er det «14-dager» som tar i
mot. Det kan være alt i fra vanlig 14-dagers periodisk
vedlikehold til inntauing med berging p.g.a. knuste differensialer, knekte stikkakslinger, deffekte bremser, eller at de skal leveres til service.
Her har vi vært 1 offiser og 6 korp/menige:

Her har 2 mann drevet med bestillinger av deler til såvel kjøretøy og aggregater, som ukentlige turer til PMC,
PEC, Finbatt og Naqoura, for å hente bestillingene av
reservedeler ,og smøremidler av ymse slag.
De to som styrte lageret med hard hånd var:

Lt Knut Georg Nervik, formann kjt.
Korp Odd Magne Lyslid, rep. kjt.
Men Trond Drågen, rep. kjt.
Korp Kjell Joar Røstad, rep. kjt. ting. /arb. maskin
Men Svein Arne Høiland, rep. kjt. /ing. /arb. maskin
le~Kenneth Langballe, vf berging/rep.j(jt.
',f Tore Jensen, vf berging/rep.
M

Fem Arne Helle, delelagerbefal
Korp Reidar Karlsen, delelagerass.

Våpenverkstedetlbørsemakeren
Hos børsemakeren har det gått jevnt og trutt, helt i
fra småreparasjoner av håndvåpen og avd. våpen, til
STOR KASSASJON av avd.våpen - til UNIFILs store
for.gelse.Man98~speksjoner
ute hører med, og
a er det best at alter skikkelig pusset og i orden.
K er dl;Jså. De to som herjet

atseksjonen
'denne seksjonenbatående

av e

f

loe som~,~r
hele "ORBAh
Iffetfefekti
alle aggregatene
'at vl ePlillwrtige
for
surrer og går dØ~"
a~sisjonene.
Vi tar
oøogså av ar~nstalla!Å9!l.9",g
fQtbadrigger
på
kjøl~.i.ggeAe"l
d"ktriske
anl9gen~t
gang, ogi:terer er
detogså
virkelig
vi Jbm
behov
holder
for
om s,ga1fDJrlO- I tiUeggogbar
mobilt
aggregat
brll'k~edevac,
detvierethele
tiden
to mannsom
på
5-minutters beredskap for dette. Vi stiller da med kraftige
lyskastere som støtter de andre lagene under situasjoner
oppstår i mørket.

Vi vil avslutr\i1
Kontingent X~ar
vært en kontingent preget av
mange og store besøk. Dette har for oss på Worksho~,
ført til at vi har brukt mye tid til oppussing og rydding.
Det har også medført at 14-dagers og APC-verkstedet
har fått nye gulv og ny farge på veggene. Men vi har
nok brukt det meste av tiden til det vi er her for, nemlig
å holde kompaniene med kjøretøy og strøm.

Depotet her byttes det meste

Vedlikeholdslaget

Innerst på Steinmyra
ligger bataljonsdepoet.
Som de fleste andre
avdelingene i Norbatt,
opplever man her at
det ofte er knapphet på
det meste av utstyr og
deler. Men det stopper
ikke de tre som betjener depoet daglig, og som hver dag slåss for å ha utstyr
og materiell som fungerer.
Lokalene bugner til tider over av kjøleskap, komfyrer,
skap og mye mer. For det meste er dette imidlertid kassert utstyr som er slitent etter nesten tyve år i Norbatt.
Klesdepoet blir hyppig benyttet av soldater som har slitt
ut støvler og feltuniformer, eller kanskje bare for å bytte
skittent undertøy. Uansett blir man tatt godt
vare på når man stikker innom.
De som har styrt med
alt på depotet er: Matroff/sjef matr. laø,,,"j,J
Marit Ellingsen,/<korp
Håv~rd Nlelsen og me~

Håndverks/aget benytter anledningen til
dag$trliHør ør de på Danasenteret.

Deler av Pi-Laget med en del tidligere funn i bakgrunnen.

å ta søn-

Kontingent 39 er historie. Vi kan se tilbake
på et halvt år med sterk innsats for freden i
Midtøsten. Uten Pi-Troppens heroiske innsats ville oppdraget Norbatt er pålagt ikke
være mulig.
P.g.a. det til tider store arbeidspresset
som ofte kan skyldes dårlig verktøy og lite
materiell, kan uhell selvfølgelig inntreffe.
Samarbeidet mellom maskinførere og rørleggere ble til tider svært godt, og i den forbindelse kan det nevnes at 4 forskjellige
vannledninger ble gravd av i løpet av et par
timer aven og samme maskinfører (ja, var
han egentlig maskinfører, ryktene går ut på
at han var maler i kont. 3~k
selvføl ..
~ ~

ningsstyrke som har rykket ut ved såkalte
fal køyer eller evt. ulykker utenfor klarerte
områder. Siste lag i Pi-Tropp er troppsstaben. Dette laget består av et maskinlag
pluss sveisere, snekker og en depot-mann.
Oppgavene til dette laget har selvfølgelig
vært anleggsarbeid i forskjellige kategorier,
samt å holde orden på depot og div. sveiseoppdrag for sveiserne.
Troppen har vist stor innsatsvilje og stilt
opp på det meste av idrettslige aktiviteter
som har funnet sted i Norbatt. Dette til
tross for at vak!i;)~laSninaen m

- Skuringen av do må skjerpes!
- Har Faucha kjøpt bag eller sovepose?
- Det var som svarte, - fasiken!
re Dermsokker!

Godt humør i Troppsstaben, også
når de tar en pust i bakken.

'etap for volleyballaget, som bl.a.
elitedivisjonsfolk.

e mot

undetroppen er en av de mest be'Søkte troppene i Norbatt. Her er det
forsvarssjef Arne Sollie som er på
besøk og hilser på kaptein B/ix og
'fenrik Ryeng.

'Hundefører Ko/stad og Darko på
!dagpatru/je i KP-A teig.

IRottefangeren Arve
'Ophaug. Det er en all~idig oppgave å være
troppsass.ihunde'troppen.

lØveise «CP-clash «på 4-13. HundeIfører Olsrud med Buck har kontroll
'på «slasken» Lien.

penromrerororyrerenK~~~~
'Khiam får merke Roxys skarpe
!tenner.
Det blir tid til litt annet enn hund av
og til. Denne gang en knallhard fot!ballkamp ikke helt uten skader.
'Hanssen, Olsrud, Kleppe og Moss.

MILITÆRPOLITIET
VIER

LOVEN
LT Kenneth Karlsen, Sjefforvalter av
skjebner og herre over leave og død.

LT Tom A. Giertsen, nesten sjef.

DISIPLER

'AUY

Korp. Johansen, Vidar.

Korp. Kildal, Simon.

Korp. Alvær, Leif Gunnar.

Korp. Kristiansen, Yngve.

Korp. SØrensen, Finn Eirik V

Korp. Øvland, Camilla.

MP, elsket og ikke minst, hatet, har i kont. XXXIX
gjort sitt beste for å avdekke korrupsjon, kriminalitet, lokale kvinnfolk, samt misbruk av narkotika,
tynner og sjokolade som har gått ut på dato.
Da de fleste «heldigvis» har oppført seg eksemplarisk, og det har gått lang tid mellom pågripeiser
og tredjegrads «avhør» ... , har vi vært tvunget til å
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fordrive tiden med rutinemessig etterforskning av
trafikkulykker, avsvidd sivil eiendom 0.1.
Alt i alt kan man vel si at kontingenten har gått
sin gang, og temaer som skjegg «vekst», gitarspilling og en rekke andre emner av mer ... intim ...
karakter, har blitt uttømt, i påvente av utrykningen
over alle utrykninger.

KP-sjefens hilsen
Tiden flyr. Snart er kontingent XXXIX
historie.
I Norges-perioden snakket jeg en del om
krav og forventninger til dere som FNsoldater og soldater i Kp A. Ord som profesjonalitet, yrkes stolthet, holdning, disiplin
og moral, gikk igjen.
Dere har innfridd de forventninger jeg
hadde til dere.
Når vi ser kontingent XXXIX under ett,
må vi vel si at det har vært en stille og rolig
sommer kontingent.
Men vi skal ikke glemme de hendelser
som, med litt uflaks, kunne ha endt ille. Jeg
tenker da spesielt på firing dose på Donkypunkt under dagpatrulje A2WP i begynnelsen av juni, firing dose på AIN under
avslutning av nattpatrulje i slutten av august,
samt dasher / anspente situasjoner i bl.a.
4- 26 CP, 4- 2B CP.

Det som gjør godt etter slike hendelser er
å konstatere det vi Øver og driller på, er slik
vi reagerer når ekstreme situasjoner oppstår.
Besøk og inspeksjoner er noe vi har
hatt nok av. Men uansett
hvem, når og hvor
~
o
det har vært, har Kp A vist seg fram pa en
meget god måte.
Jeg vil benytte anledningen til å takke
alle sammen for det bidrag og den innsats
dere har ytt. Dere har alle bidratt til at kontingent XXXIX tross alt har gått ganske
smertefritt. En spesiell takk til reGap'ene som tok i mot oss nye og lærte oss opp på en profesjonell måte.
Til dere som drar hjem etterendt kontingent - Ta godt vare på dere selv. Kanskje sees vi en annen gang i
fredens tjeneste.
Til dere som går inn i kontingent XL - Stå på.

Med hilsen fra
kompanisjef
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Lyssky ting fra 4-3 lysplattform.

«Presse» betyr i Libanon å sole seg.
Det er noe vi ved 4-3 HQ er meget gode til!

Her klargjøres mottagelsen av vår alles Kjellebassen
(alias NK Kp).

CMR i samarbeid med tropp
4-26 CP og Blueline.

1 har

opprettet en mobil CP mellom

Sanitetsøvelse med mye realisme. Her ser vi at Rødberg har <1åttsitt».

14-26HQ er Norbatt's mest hurtigarbeidende stab forlagt. Av de 11 stabsmedlemmene har 7 recap fra kont.
38. Dette borger for kvalitet og kompetanse!
Troppsjef Narum er vår store leder, med ambisjoner innen bygg og anleggsbransjen. Han har iverksatt en
bråte byggeprosjekter og feltarbeider, dette har gitt resultater i form av nytt agg-skur, nye vegger på stabens
soverom, nytt kjøkken og forhåpentligvis en ny parkeringsplass til troppens utryknings kjøretøy A1S.
NK Stryken følger hakk i hæl. Han er pioner-troppens beste kunde og har en enestående evne til å
tømme bataljonens depoter for utstyr og materiell, noe som bl.a har ført til at han tailes rundt på 4-3HQ
etter direkte ordre fra 1-2.
Tropps-ass Pedersen kom til Norbatt en gang tidlig på gO-tallet og har enda ikke kommet seg hjem (vedkommende har fått tilbud for kont.40 også ....totalt 21 mnd istrekk i NBT!!!) Når han ikke sitter foran pe'en
og gleder seg over nyinnkjøpte programmer, sørger han for at en jevn strøm av mer eller mindre brukbart
materiell. Han fungerer også som data guru for Nilsen, Lund og Haagenstad.
San.mann Nilsen lærer oss og vaske hendene, og lapper oss sammen hvis ting går galt. Nilsen har en
forkjærlighet for sminke og latex. Og når han ikke arrangerer bloddryppende øvelser, spiller han smektende
balader på sin gitar, mens han drømmer om sin Sizu-kvinne.
Kj.t.ansv 1 Mastervik har stålkontroll på troppens kjøretøyer, og sammen med sin kj.t.ansv 2 Eskelund
lapper de sammen slitne biler slik at vi har noe og reise til Saqi og pøkke med. Av og til leker Mastervik
rørlegger samt later han at bensinbiler er dieselbiler og omvendt! Eskelund er snekker og har hamret
sammen hyller og benker av høy kvalitet. Når han er ferdig danser han oppå de i yr glede:
Kokkene våre, Lund og Christiansen sørger for varm middag og ferskt brød til 4-270P og 4-26HQ. Tross
ymse råvarer klarer de å trylle frem velsmakende retter stort sett hele tiden.
Agg.mek Haagenstad er avhopper fra et geværlag, og han trivdes så bra i HQ at han etter et intenst renkespill fikk lurt Holterbakken bort til 4-3HQ for å kunne overta stillingen hans, og fremdeles spise varm lunch.
Ingen banner med mer ektefølt harme enn Haagenstad, når aggregatet stopper for n'te gangpånatta.
Rep.radio Meihack er selvutnevnt Felt-marskalk og propagandaminister. Ved hjelp "av multimeter,
leatherman, vekkestokken «nidhogg», eselpriser og tabbekassebrev, fikser han alt fra døde telefoner til
Pef,pnelluregelmeslgheter.
l!n annen avhopper er sistemedlem i staben og selvutnevnt Flaggkommandør ... pos-ass Halvorsen.
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4-25 CP
Østenfor sol og vestenfor 4-2511ligger 4-25 cp.
Denne ep'en skiller KP A og KP B og bemannes av
et geværlag fra lagsleiren. Oppdraget vårt er
kjent: Sjekke ID-kort og hindre at sivile samt OFF
soldater tar med seg våpen eller eksplosiver inn i

KP A I KP B teig og samtidig holde styr på IDF og
GSS. Disse skal tailes inn i KP B teig noe som
kan være interessant da kommunikasjonen ikke
er helt på topp hos våre «B» naboer.

4·20 HQ
Base for tropp 2/Kp A "Blate Group"
"Bedre med alt for mye enn litt for lite"
4-20 HQ er plassert ca 500 m øst av Blate,
en by med omkring 500 fastboende,
hovedsakelig shiamuslimer. I motsetning
til Saqi's kremmere, er de fleste fattige
og tjener lite på konflikten i området.
Holdningene blant folk flest er derfor
annerledes enn for eksempel i pøkkebyen Saqi. 4-20 HQ er kanskje også den
mest moderne og operative posisjonen i
Norbatt, med 3 piggtrådgjerder og minefelt rundt. Tropp 2/Kp A er Norbatts
største, med hele 64 eventyrlystne sjeler.
Likevel er ikke dette for mange når man
tar i betraktning de mange oppdrag
troppen har.

Uten god mat ...
4-20 HQ er også velsignet med et meget
bra kjøkken, som alltid gjør maksimalt
ut av de råvarene det får, til stor glede
for troppens besetning. Troppsstaben har
også mye å holde styr på, både når det
gjelder personell, forsyninger og operativ
trening og ledelse. Ops'en er til enhver
tid bemannet med en av stabens ringrever.
Staben stod for en vesentlig del av øvelsene troppen har gjennomført i kont. 39.
Kvaliteten har vært meget bra, særlig på
medevac-siden, der vår sanitetsmann
har vist sine sminkør-kunnskaper til det
fulle. Foruten øvelser og kontroll på
matriell og utstyr, holder staben liv i
troppens enklaveposisjon 4-18 ap ute i
ICA, samt 4-23 ap, 1.8 km nord for HQ.
Staben er også troppens sjåfører, og
sørger for at personell kommer seg til
riktig sted til riktig tid. Det blir også
noen hundre pøkketurer til Saqi i løpet
aven kontingent.
Tropp 2 har den overlegent beste
aP-teig, med sikt fra Chatau Beufort
til Hermon-fjellene, faktisk også til
Metullah.
4-2 ap og 4-20 ap har derfor god
kontroll når IAF sender ut sine «gunships», og har sammen med de andre
ap' ene kontroll på all IDF/DFF/AEaktivitet i troppens observasjonsområde.

Vis flagg!
Posisjonen huser også HQ-laget, som
har flere spennende og varierende oppgaver. Bypatrulje i Blate er en av dem.
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FN's daglige kontakt med de sivile er
viktig og et kaffebesøk kan si mye om
stemningen blant befolkningen, og er
nyttig for Norbatt på flere måter. Vi har
også gitt sanitetsstøtte til sivile ved et
par anledninger.

Alfa to Sierra, Alfa to Sierra!
Hq-laget er også posisjonens utrykkningsstyrke, A2S, som på ett minutts
varsel skal være operative på «Vigdis»,
HQ's utrykningskjøretøy. A2S skal raskt
forsterke 4-22 CP eller 4-2B CP ved
dash, støtte egen patrulje ved medevac
eller gi ild støtte, samt forsterke
eller etablere ap. I tillegg rykker A2S ut
ved uroligheter i Blate eller Saqi, for å
stanse hissige elementer og gjenoprette
ro og orden. Litt uvanlig var det midtveis i kontingenten når A2S-styrken
rykket ut til Druserplass ved 4-22 CP,
hvorpå en DFF-soldat startet AKskyting inne i en mengde med feststemte
drusere. Etterhvert som A2S og D5
(HQ's utrykningskjøretøy nr. 2) kom til
stedet hadde hele DFF-posisjonen N322
ml l M113 vogn også blandet seg inn i
diskusjonen. Etter noen flere byger i
været hadde A2S ryddet opp innenfor
Blueline, hvorpå tr.sj. Tr. 2 meldte seg
på nett som sjef N322! Grillingen på
druserplass fortsatte selvfølgelig etterpå; gærne arabere lar ikke grillen slukke
på grunn av litt militær aktivitet.

Buskpatruljer
Har du ikke gått «busk» har du ikke
vært i Libanon, er det noen som sier.
Hq-Iaget har hver natt, og i perioder to
patruljer ute langs Litanidalen på jakt
etter uønskede elementer fra partene i
området. A2B støtte for en tid siden på
en IDF-patrulje bestående av 13 mann,
som ble avvist og fulgt ut av AO. Tidlig
i kontingenten opplevde A2WP «firing
dose» med BK-granat på Donkey
punkt, og trykket slo godt i kroppene på
patruljen. Heldigvis ble ingen skadet.
Alle «buskmenn» i tropp 2 vet at IDF
har skutt inn i patruljeteigen tidligere,
og at det kan skje igjen. Derfor er det
fordelaktig å ha kontroll på en del tankpositions i området, blant annet Merkava'en på N320, som står klar med flechette-granater i løpet. En ny
dagpatrulje så dagens lys i kontingent
39: A2V, som går over «Beseggen»,
åskammen fra 4-23 ap i sØr til
AIJ(Borhouz) i nord. Patruljetjeneste i
tropp 2 rangerer høyt blant troppens
besetning, og alle får prØve seg ettersom
lagene roterer på alle oppdrag hver 6.uke.
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Bn-ominspeksjon og fjøs
Tropp 2 klarte seg rimelig bra under
bataljonsjefens inspeksjon, og det var
Nk.tr., It.Nafstad som stolt fremstilte og
fikk tilbakemelding på posisjonene.
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