Tr.sj., It. Hedenstrøm var da på leave, og
kom ikke tilbake før noen dager senere.
Vel tilbake i HQ ventet et brev fra Kp.sj.
Maj. Christensen, med kritikk av de
«elendige» resultatene etter inspeksjonen,
og varsel om ominspeksjon. Den påfølgende natt sov ikke It. Hedenstøm,
og sengetøyet ble byttet minst en gang i
løpet av natten, grunnet kraftig svetting.

Alle invidde i tropp og kompani fikk
seg en god latter da sannheten kom
fram. Lt. Nafstad moret seg selvfølgelig
stort, ettersom det var han som hadde
kommet med den gode ideen. Men det
er ikke bare arabere som har det med å
hevne seg hardt på hverandre. Plutselig
luktet det møkk over hele sovefløyen i
HQ, og «ingen» skjønte noe. Da It.

Nafstad undersøkte, fant han ut at den
ubehagelige duften faktisk stammet fra
hans rom, og da han åpnet døren til «fjøset» ble han møtt av tre lurvete geiter.
Geitene hadde funnet seg godt til rette,
og lagt igjen både illeluktende visittkort
og tyggernerker, men ble sporenstreks
ført ut og vekk - selvsagt under påsyn
aven glisende troppsjef med stab ...

.................................................................................................................................

4·200P
"The Tower of Power"
4-20 ap ligger sentralt plassert, inne på
4-20 HQ, og har en glimrende utsikt
over Blate og Dibbine/Marjayuon.
4-20 ap er troppens «avfyrings-OP», da
den har stålkontroll på N326, samt at den
hører skyting fra E244 meget godt.
OP'en har også meget god oversikt i ICA
vest for oss, og tar kontroll på kolonner
sammen med 4-18 ap og 4-23 ap. Den
er også den eneste OP'en som har kontroll på kolonner til og fra N326.
Som 4-23 ap, har også 4-20 ap lysberedskap, med 84mm RFK, for patruljer i
tropp 2 teig. Lysplattformen på 4-20 ap
er ikke alltid like operativ, et eksempel
på dette er da alarmen gikk og gutta
glemte å fa med kanonen!
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4·2D LL
Som en oase rett utenfor «pøkkebyen»
Ebel Es Saqi ligger 4-2D Lagsleir.
Med 4-2B CP og Saqi som ansvar, er
mannskapet lett å finne, hvis de da ikke
dupper av i swimmingpoolen ...
TEKST:

PTE EGEBERG

For lagene i tropp 2, KpA, er det perioden
i «lagsleiren» som nytes best. Der samles
hele laget, kanskje for første gang, og får
være Norbatts ansikt utad i 4-2B CP. Ved
siden av CP-tjeneste har laget ansvar for
Ebel El Saqi, går Saqi Papa og patruljen
A2A ned i Hasbanidalen. Sjef i Lagsleiren er Fenrik Røise. Sammen med sin
temperaments- og spøkefulle pos. ass.
Berget, styrer han leiren med stø og bestemt hånd. Nåde dem som fikler med
Kl. 06.00: Morgenstund ilagsleiren.
sambandsutstyr eller har «DFF'er-holdning» på CP vakt!
Berget har forøvrig vist seg å være en meget dyktig pos. ass. Dette har medført at staben på 4-20 HQ stadig lusker
rundt for å haie forbruksutstyr i lagsleiren. Derfor gjemmer Berget søppelsekker og annet utstyr de finurligste plasser.
Det er en gåte hvor hans hemmelige depot befinner seg (ryktene sier under senga si), og hvilke farer som lurer der ...
Swimmingpoolen blir flittig brukt etter lange svette CP vakter. Det hender også at en og annen frekk dog er frempå.
Både Roxy og Janco har tatt sine svømmeturer i bassenget, noe vi setter mindre pris på.

VESLEMØV
«NORBATT's raskeste dieselpurke!»
De estetiske linjene, kombinert med rå dieselkraft og
gul saftblander, har gjort Veslemøy til en legende i
Norbatts kjøretøypark.
TEKST:

VeslemØy klar til raske oppdrag
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PTE EGEBERG

«Delta to - Delta to!!» Veslemøy brøler av hestekrefter
og hviner av glede når hun runder svingen ut fra 4-2D
Lagsleir. Selv med planet fullt av blodtørstige soldater
når speedometeret ulovlige høyder opp Charliefila mot
Saqi. Når det brenner på -dass kan man stole på at
Veslemøy får deg frem i tide. Ikke få ganger har den vesle
gummisliteren slått sin kusine på 4-20 HQ, Vigdis. En
gang gikk det så langt at HQ måtte låne Veslemøy etter
at kusine Vigdis brakk i to. Selvfølgelig fikk vi stakkars
vesla tilbake i sørgelig forfatning og med knust saftblander. Men et par dagers trøst og pleie iLagsleiren
fikk Veslemøy fort på beina igjen. Nå suser hun blid som
alltid på nye oppdrag i hastigheter sheriffen bare kan
drømme om å måle med laser ...

4-2B CP
NORBATT's ansikt utad
Med opptil 2000 kjøretøy i døgnet
er Bravo CP'en desidert største og
travleste i NORBATT. Det er som
regel også her omverdenen møter
NORBATT for første gang.
TEKST: PrE EGEBERG

Som NORBATTs ansikt utad, glattbarbert og med nyvasket splintvest,
hilser CP-vakten høflig på alle som
passerer. Det hender at kompanisjef
eller andre offiserer pirker litt på
hvordan hilse-hånda står, men det blir
litt variasjoner etter å ha hilst på 700
biler på en vakt. Ellers skal Bravo
CP'en hindre at uvedkommende drar
med seg våpen og lugubert utstyr inn i
vårt AO. Selv om kontingenten har
vært rolig, så har følgende beslag blitt
gjort denne sommeren; 37 magasiner,
980 skudd, 3 AK-47, 1 Colt Commando, 2 pistoler, 11 stk 40 mm granater, 6 håndgranater, 4 gru-vester og
et ukjent antall hagler. Flesteparten av
disse beslagene ble gjort uten bråk,
men hverdagen i Bravo CP' en er ikke
ufarlig. Tre fulle DFF-soldater i svært
dårlig humør kan være ganske skremmende, og ved et tilfelle ble CP-vakten fysisk angrepet og truet med ladet
pistol aven person som hadde sett seg
lei av å bli dirigert i CP' en. Da møter
man en virkelighet som ikke kan skapes ved øvelser, men som kan være
livstruende hvis de ikke takles på riktig måte.
Hørt fra en CP vakt på panseret til
en sivil bil en travel dag;

Høflig, men bestemt er retningslinjene Pte Andersenfølger
inn biler.

når han vinker

Komm til roooo!!!!!!!
Da ble det slutt på tuting og skråing !
Open back: For åforhindre at våpen og sprengstoffflyter
kontrollere alle typer bilister.

fritt, må man
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4-23 O

«Improviser, tilpass og overlev!»
4-23 OP bemannes av 4 geværtryner. Posisjonen er med sine 805 m.o.h., kp A's høyeste. Den ligger 1985m nord for
4-20 HQ, men er allikevel den minst besøkte OP'en i tropp 2. 4-23 OP er en populær posisjon da den ligger for seg
selv, dog sentralt, så pøkketurer er ikke noe problem.
4-23 OP har panoramautsikt over N329 og N309 som er de mest angrepne posisjonene i leA rundt Norbatt. Når
det smeller som verst, tar 4-23 OP seg av nedslag, og blir derfor omtalt som «nedslags-OP'en».
4-23 OP er en gammel posisjon, men har i 1997 fått ny forlegning, og er dermed en av de mest moderne posisjonene
i tropp 2. Plan løsningen til ing. off ble ikke helt godt mottatt, men som gode infanterister tilpasser vi oss; soverom
ble oppholdsrom, oppholdsrom lagerrom, lagerrom soverom og shelter soverom.
4-23 OP har også lysberedskap, og kan derfor gi lysstøtte til patruljer både i tropp l og i tropp 2 teig. Ved lysplattform-øvelser knuser 4-23 OP 4-20 OP nesten hver gang.

r
Blodrød solnedgang over Israelske posisjoner i «Hizbollah-land» i vest settfra 4-23 OP.
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4-22 CP, «Byporlen

i Blale»

«A few good men doing nothing»
4-22 CP bemannes med mannskaper fra 4-20
HQ, og kontrollerer all trafikk inn og ut av
Blate.
4-22 CP er ikke den mest trafikkerte CP'en i
Norbatt, men har gjennom perioden ofte blitt
forsterket. «Blodskjekker» blir ofte gjennomført på grunn av informasjon om økt aktivitet i
området.
Vi i tropp 2 vet ihvertfall at innbyggerne i
Blate er glade for å ha oss her, og at CP' ens
nærvær flere ganger har hindret konfrontasjoner i landsbyen. Øvelser i 4-22 CP blir ivrig observert av både sivile og interesserte fra andre
grupperinger i nærområdet. Det er derfor en
fordel om øvelser avsluttes med at skurken ligger i bakken mens doghandlers nærvær er det
eneste som hindrer bikkja i å ta strupetak.
Det gjelder å sette seg i respekt. .....

«Det gies ikke ved portene i 4-22 CP».
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4-180P
«Hytta»
4-18 OP er en av Tropp 2/ Kp A's fire OP'er, og
muligens den mest populære posisjonen å være
på? Den skiller seg ihvertfalliitt ut fra de andre
posisjonene i Norbatt da den ligger utenfor Norbatt AO, inne i israelsk-okkupert område. Det er
ca. 6 km fra Norbatt AO i luftlinje, men den libanesiske geografien gjør at det blir et stykke å kjøre, det tar omtrent 25 minutter. Hovedoppdraget
til 4-18 OP er å observere og registrere all militær
trafikk inn og ut nordøstre ICA. Den er derfor
plassert like ved Cardela-bridge, hvor mesteparten av den militære trafikken passerer. Posisjonen
bemannes av fire menige/korporaler, hver mann
sitter i gjennomsnitt seks timer i tårnet pr. døgn.
4-18 OP har fått klengenavnet «hytta» på
grunn av hytteboka i tårnet. (Eller er det kanskje
at oppholdet er rene ferien i forhold til 4-20
HQ?). Selve OP-tårnet er en liten brakke, så i
motsetning til de andre OP-ene er det masse plass
å boltre seg på. Det har dessverre skorpioner, skolopendere og skrukketroll også funnet ut, så i tårnet blir det stadig utkjempet blodige battaljer med
insektspray og balltre. 4-18 OP har rykte på seg
for å være «bugs»-posisjonen i Norbatt, alt som
kryper og kravler finnes her. Noen flyr også, en
person ble litt paff da det viste seg at de flaggermusene han hadde skutt etter
med hagla ikke var flaggermus, men møll!
Det har vært nordmenn i
området før. Da Sigurd Jorsalfar dro forbi bodde han en
stund i 4-18's nærmeste nabo,
«Chateau Beaufort», som er
ruinene aven gammel middelalderborg. Den ligger ca 1,5
km sørvest for 4-18 OP, og
IDF har nå en posisjon der. På
våre kart kalles den N307, og
er bemannet av israelske fallskjerm- og kommando soldater. Man kan vel derfor si at 418 OP ligger
i
«neighbourhood» ...
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riktig

Hilsen til Kp B
En kontingent er slutt!
Da er vi ved veis ende for kontingent 39 NORBATT. Mange
reiser hjem etter vel overstått 6 eller 12 måneder i fredens
tjeneste.
De som møtte sammen med meg på Onsrud i april/mai
husker vel godt forberedelsesperioden med alle årstider
representert på Sessvollmoen. Enkelte skulle til Libanon for
første gang, mens mange var veteraner fra tidligere kontingenter i kp B.
Forperioden var preget av hektiske dager med drill på
enkeltmannsferdigheter og skytebanetjeneste, hvor kveldene
ofte ble lange og mørke før man kunne trekke seg tilbake på
kasernen.
Likevel ble det mulighet for å stifte nye bekjentskaper og
få nye venner og skape et godt miljø i det fremtidige kp B.
Disse mulighetene ble godt benyttet av lag/tropper slik at da
vi reiste fra Norge, var det en sammensveiset gjeng som dro
ned for å overta et oppdrag som var håndtert aven utenlandsk
avdeling i en kontingent. Folk hadde et glimt i øyet og et
humør jeg synes alle har greid å opprettholde i kontingenten.
Overtakelsen etter Estcoy vil sannsynligvis de fleste
huske vel og lenge. Vi hadde masse å henge fingrene i, men
vi greide å dra i land dette takket være det pågangsmot og
den iver som ble framvist av hver enkelt i denne perioden.
Rutiner både operativt og administrativt måtte bygges opp på nytt, samtidig som sivilbefolkningen måtte
tilpasse seg gamle norske CP-rutiner og norsk kjøpekraft igjen.
Operativt sett kan vi se tilbake på en forholdsvis rolig kontingent, selv om kompaniet fikk prøvd seg
endel i begynnelsen både med vanskelige smuglere og GSS-personell i tropp 2, og flere tilfeller av indikasjoner i tropp 1. Alle utfordringene vi møtte synes jeg ble taklet på en god måte, hvor den enkelte viste mot
og vilje til å løse det oppdrag som man var satt til å gjøre. Det er vel noe av det som er kjennetegnet på kp B.
Vi gjør det ikke som alle andre - vi gjør det heller bedre!
Jeg ønsker kp B kontingent 39 en god tur hjem og ber dere ta vare på det kameratskapet og fellesskapet
vi har hatt. Behold det gode humøret og pågangsmotet som er vist gjennom denne kontingenten.
SNAKKES!

Ivar S. Hakli
Major
Kompanisjef
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4-11 HQ
STAB
Da er nok en periode forbi og her kommer noen velvalgte ord om HQ-stab Kp
B Kont. XXXIX ..
Slik som staben ser ut så har dette vært
en fantastisk kontingent, hvor alle skal
ha en stor takk. Samholdet og humøret
har vært på topp, noe Kp-sjef Major
Hakli og hans NK Kapt. Masserud skal
ha æren for. Deres humor og velvilje har
smittet over på oss andre, og skapt et
samhold som aldri vil bli glemt.
Så skal CMR få en klem, siden de var
så heldige at de fikk dele leir med oss.
Takk for et godt vakthold og vasking av
toalett!!! !
Som seg hør og bør, må vi vel rose oss
selv litt også. Team Fossen gjorde en
jobb vi ikke kunne vært foruten, fra
vannkjøring til prestehenting samt kjøre
oss fra A til B.
Kokkelaget til Pedersen som lagde alt
for god mat! Skrivebordsjegerne i andre
etasje som fikk oss på leave. Kapt. Larsen
og Fem. Hansen som holdt orden på
materiellsiden! ! VO Stomos engler som
stort sett anholdt indikasjoner eller skaut.
Saniteten med Joachimiak og Skjelland
som alltid stilte opp med plaster og Solo.
Og helt sist, men ikke minst sambandsgutta som aldri var redd for å strekke kabel. Resten av kompaniet skal også ha en
takk for at de holdt ut med oss!
Helt på tampen kommer en liste over
andre instanser som fortjener en hilsen:
CMR KP A (Takk for oppmøte), Veksler
NORGE (God dag) og ikke minst Agg.
mek (NO hard feelings).

Ops-jeger og San-jeger tilbake etter endt oppdrag.

Morgenbarbering

av Hårsvær!

Her ser vi hva vannet blir brukt til !!!

Kompaniets motto:
ENGANG KP-B
ALLTID KP-B

Avskjedsgave

til Tr. sjef som reiste hjem til KS.

Kp-staben på BK-skyting !!!!!!!

Slåsskamp i staben

??? (Markørtjeneste).

Overtagelse i 0ps'n.

En dag på skytebanen.

".rne
fra Kp B de sprang. No er det atter en gang nordmengaiKp B etter et halvt år med en smule løsefingre i Norbatt's
til ()ver, men ingen prøvelser er for store for oss gutta i CMR .
,.erve, CMR, består av 23 mann. 2 lag på 10, Tr.sjef, NK-tropp
bemånne de to SUSU'ene som er stasjonert i hjertet av Kp B-teig,

ne våre er mest kjent som 2 Alfa og 2 Bravo. De er ute av porten på «no
r.B elitesoldater pluss ett sanitetselemenl er følgesvennene til 2A. Med
iQAde i blodet sitter gutta forventningsfulle og klar til dyst.
noe på gang, heldigvis ...
IV ruller 2B etter med ytterligere 6 elitesoldater.
pgav.rietil
CMR er så mange. Vi skal ha pick-up av patruljer og evt. gi ildstøtte til
~rmobil
CP-forsterkning av CP'er, lyspatruljer, medevae og tailing. Vi tailer for det
meste store og stygge kolonner/PPK'er fra vår nabo i sør.

Ny lagfører setter seg i respekt hos
racaperne.

Holdt! 4-8 CP

4-8'
Etter å ha vært «utlånt» til tro3/KPA kontingent XXXVIII
var 4-8 Ha tilbake som troppshovedkvarter for tropp
1/KPB i kontingent XXXIX. Leiren som huser troppsstaben og et geværlag har vært i stadig forandring,
blant annet har nytt kjøkken/messe vært under oppføring. Blir det innflytting i kontingent «ekstra stor»?
Tekst og bilder: Anders Vik

I

HQ

Poker- tjenesten går i orden også på 4-8 HQ. Fra vef1stre Vik,
Johansen, Auganes, Wal/e, Espedalog Fjel/stad.

4·10 CP
4-10 CP er en
blueline-CP ca.
1 km nord-øst for
Druserbyen
Ferdiss.
CP'en går under
navnet clutshCP'en da beliggenheten er i en
av de bratteste
bakkene i området.
4-10 CPLL har
også lysberedskap, utstyrt med
81 mm KB. Når
en patrulje har
indikasjon er 4-10
lysplattform klare
og gir lysstøtte
hvis behov.

TEKST: HANS KRISTIAN BRAATEN OG JAN ERIK LOFTEN

Fenrik
Sæverud

Korporal
Lundeker

Lossius

Storslett

Fjæran

Takk for en
fin kontingent
Hilsen

Lag 4
TRI, KPB.
Lø/ten
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Braaten

Roksund

Walden

4-13 CP
Slik er hverdagen på CP 'en.
Jan Morten Berglie som
kontrollør.

«Goggen» har vært fast mannskap på
4-13 CP i en mannsalder. Her sammen
med Knut Jørgen Oseberg Hansen.

Bengt S. Andresen på
bypatrulje i Kfar Chouba.
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4-6 Patruljebase
Lag 5/Tr. lIKPB. Fenr. Kvarsnes, Korp
Hystad, Nuland, Solheim, Nordby, Larssen,
Lund, Nordvik, Sjølstad, Einvik

Patrulje klar til avmarsj. Fra venstre: Hundefører Evensen med lanka, Sjølstad, Nordvik.
På kne: Larssen.

I midten av den sunnimuslimske byen Hebbariye kunne man finne, i andre etasje
på et sivilt hus, 4-6. En trang 4-roms leilighet som har levd under mange navn
opp igjennom Norbatts historie.
I kontigent XXXIX i sin siste reinkarnasjon som Tropp l's patruljebase. 11
mann og ei bikkje sov, spiste så på TV, løftet tunge ting og voktet innfartsårene
til KpB-teigen i Hebbariye dalen.
Vi som kom dit som ferskinger i begynnelsen av kontingenten, overtok posisjonen fra Estcoy og ble satt ganske brått inn i den libanesiske hverdagen. Minareten som i tide og utide brølte ut sit «ALLAH O AKBAR» og «donkeyer»
som høres ut som det siste dødsskriket til en mann, understreker brått at man
ikke lengre er hjemme i Norge. Trangt om plassen blir det fort når man bor så
tett innpå hverandre. Da er det godt å ha taket som tumleplass, både til løfting av
skrapmetall, av egen kropp, grilling og å sitte og se utover dalen mens man nyter en sigar og filosoferer over alt og ingenting.
Det å bo inne i en by på den måten, er en spennende opplevelse. Tett opp i
befolkningen ser man fort Unifils posisjon i samfunnet. En bypatrulje førte
gjeme til te- eller kaffebesøk. Om verten snakket engelsk, portugisisk eller kun
arabisk, spilte ikke så stor rolle. «Kaffe vart de' no læl!...»
Ute i dalen har troppen mange patruljepunkter og ruter som jevnlig våkes
over. Natt etter natt dro vi ut i mørket og trosset alskens farer som møtte oss.
Sandlopper, elskovssyke donkeyer , flaggermus, skorpioner, mygg og andre små
ting som kravlet, krøp stakk og bet. En og annen bonde som syns halv to-tida
om natta er det beste tidspunktet å ordne vanninga til hagen traff vi og. Vi hadde
vel til og med en og annen indikasjon på infiltratører i området vårt også, men
de fikk vi fort avvist med lys og annen støtte fra kompaniet.
Men nå har tiden spilt sitt siste kort og 4-6, en av Norbatt's eldste posisjoner
er nå nedlagt. Men skarpe FN øyne og ører vokter fortsatt dalen. Men nå forlagt
på den splitter nye 4-11 ALL.

Norbatts fineste posisjon, 4-6. Patruljebasen
til tr.lIKPB i mange år, men som nå, dessverre
er nedlagt .
.............•...........•...•.......................••..•...................•....•.....................•..................•....•...•..

4·12 HQ
Kontingent XXXIX var en kontingent
med forandringer. 4-12 HQ og 4-6 ble
lagt ned og 4-11a LL ble gjenopprettet. Lag 4rrr.1/KPB var det siste
laget som gjorde tjeneste på 4-12 HQ.
Historisk sett var 4-12 HQ, troppshovedkvarter for tropp 3/KPB. Det ble
etterhvert lagsleir for ap og patruljetjenesten etter sammenslåingen mellom
tropp 1 og 3. Det spesielle med 4-12
HQ var at leiren var lagt midt i byen
Kfar Hammam som er en muslimsk
by. Det ga oss god kontakt med lokalbefolkningen. Lag 4 takker for en fin
tid på 4-12 HQ.
TEKST:

HANS

KRISTIAN

JAN ERIK LØFTEN
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BRAATEN

OG

-

.

4·11 ALL

«Når sola går ned, våkner gutta i lag 1 på 4-11 A LL». Fra venstre:
Paul Richard Solåt, Fenr. Ole Simen Orningård, Ol ve Kvaalen og
Frode Sedberg.

«9 dette er 4-11 Alpha lagsleir over»
Man må ha tunga rett i munnen og beina godt plantet i jorda
når man sitter i ops'en på 4-11 A. Men selv om navnet er litt
«tråkig» er det lite å utsette på den nyeste leiren i Norbatt.
Med flisbelagte gulv på tomannsrommene, som er større en
oppholdsprefaben i enkelte andre posisjoner, har vi som holder
til her ofte sett besøkende med dårlig skjulte misunnelige uttrykk i ansiktet.
For her er det meste nytt. Bortsett fra noen manglende rommøbler, (noe vi overtok fra 4-12 HQ), og småting som kommer
sånn litt etter hvert, er det interiørmessig sett meget bra.

En ting e(sikkert,

gutta i lag

1var

Ikke minst kokken har fått et 19økken som holder bra standard, og det hjelper på humøret, noe som vi som spiser her
merker meget godt.
Vi er to geværlag på 4-11 A. Et patruljelag, og et lag
som bemanner 4-12 OP (og poss.ass, bikkje og hundefører).
Patruljelaget er mye å høre på samband på natta, da vi er ute og
patruljerer så å si hver natt. Patruljetjeneste er en fin tjeneste,
(I hvert fall når været holder!) Men med vinteren kommer
regnet, og med regnet gjørma, og i gjørma blir man våt osv.
På patrulje er også dog og doghandler. Hunden er om ikke
uvurderlig, så i alle fall et meget godt hjelpemiddel, da den
hører og lukter på avstander mennesker bare kan drømme om.
Doghandleren har også fått et eget lite krypinn, der han og bikkja
kan slappe av etter en lang natts marsj.
Etter at 4-12 HQ ble nedlagt flyttet gutta som bemanner
4-12 OP hit. På 24 timers skift, sitter de halvveis til himmelen
og holder et øye, (av og til to) med ting som skjer i teig. Etter
hvert utvikler disse gutta en eminent teknikk for å komme seg
ned trappa på OP'en. Noe som imponerer stort på inspeksjoner
og besøk.
Det er mange personer og personligheter til en hver tid i
4-11 ALL, noe de fleste syns er bra, for skal man kun se de
samme 10 personene i 6 mndr, kan selv de beste kamerater gå
litt lei tryna til hverandre.
Velferdstilbud er det ganske lite av på 4-11 A. Bortsett fra
TV og Video er det kun en haug med jern utenfor opphold sprefaben, som flittig brukes av de som aldri kan bli sterke nok.
Men vi får fotball- og skytebane etterhvert, og kanskje vi også
får tilbake «Fuzzboll»-spillet vårt!
«4-11 Alpha lagsleir slutt.»

ikke de som ga seg først.
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4·7 HQ
Ett av de fire geværlagene i Tr. 2, Kp B er til enhver tid stasjonert i 4-7 Ha. Hovedoppgavene tillaget er å gå bypatruljer og bemanne uttrykningsstyrken 2SP (2 Sierra Papa). 4-7 Ha
befinner seg midt i byen og de av oss som ønsker det, får lett kontakt med de sivile. Det
mangler heller ikke på tilbud om te- og kaffebesøk når vi går bypatrulje, spesielt i sommerukene når gatene vrimler av (kvinn)folk. Chebaa har et behagelig klima om sommeren og
dette gjør at mange utflyttere vender tilbake til «ferieparadiset» om sommeren.
2SP rykker ut ved medevac, problemer i CP'en, uroligheter i byen eller når noen fotpatruljer i teigen ønsker assistanse. Stort sett har dette siste begrenset seg til å kontrollere ID på smuglere som kommer tilbake etter å ha levert sigaretter i Syria.
Foruten dette bemanner geværlaget OPS'en i 4-7 Ha om natten, samt går VK til blueline
er j uka.

-

4-7 ALL er posisjonen som trolig sitter på
flest rekorder. Vi har UNIFIL's høyest beliggende OP-tårn; 4-7 A OP som bemannes på
ordre, vi har UNIFIL's høyeste skytebanel
volleybane, UNIFIL's høyeste BK som dekker
Chebaa Group teigen (eller Chebaatt som vi
kaller det) fra Østdalen til 4-14's patruljeteig,
vi sender ut UNIFIL's lengste patrulje, B2U
som er 17 km lang og går over UNIFIL's høyeste patruljepunkt (B2N) til 4-7 Ha. Fra 4-7
Ha går vi ned gamle Hebbarievei ned til den
nedlagte patruljebasen i Tropp 1, Kp B; 4-6.
I 4-7 ALL er det stasjonert to geværlag og
en fremragende kokk. Geværlagene bytter på
patruljetjeneste og CP-tjeneste hver uke, slik
at vi får en variert tjeneste. Patruljetjenesten
blir st rot sett utført i og rundt østre del av
Chebatt da dette er den mest sannsynlige
fremrykningsveien til infiltratører. Desverre
er dette også den mest brukte veien til tobakksmuglerne som kommer fra Syria etter
endt oppdrag, og som har ført til mang en
frustret og irritert patrulje, og 2SP mannskap.
4-7 ALL bemanner også UNIFIL's høyeste
CP; 4-7 ACP.
CP-tjenesten består av å sjekke at personell har med seg ID-papirer (taskara), og ikke
tar med seg våpen ulovlig inn i Chebaa.
Overtakelsen etter EstCoy bidro til en spennende tid i CP'en.
I starten ble det mange clash'er med DFF,
men de skjønte fort at det var nordmenn tilbake i CP'en og kontingenten uten restriksjoner var over. Etter at foten var satt ned
ble det stille i CP'en igjen med kun noen få
taskara- og håndgranatbeslag.
Vi bemanner også UNIFIL's kjedligste OP
sammen med Ha, nemlig 4-7 C OP, kjent i
Chebaa Group som 4-7 Coma OP. 4-7 C OP
skal først og fremst sørge for at IDF ikke
sniker seg inn i teigen vår gjennom N342,
men vi skal også sørge for at AE ikke kommer fra Geiteskaret og inn i det israelskokkuperte Syria, noe vi aldri kommer til å
gjøre så fremt de ikke kommer traskene med
et orkester i hælene.
Vi har også, som Norbatt's eneste utetropp, en egen SISU selv om denne stort sett
har lignet veldig på en TFM store deler av kontingenten. Vi får håpe at UNIFIL 4451 gjenoppstår med ny motor til kont. XL, så vi i Chebaa
Group kan råne hovedgata i Chebaa igjen.
4-7 ALL har vært en spennede posisjon
med godt kameratskap, god mat og den typiske 'Liban-tjenesten' som er fra posisjonsarbeid (jalla-tjænest), CP-tjeneste, patruljer,
og (en form for) OP-tjeneste.
By the way ..... CHEBAA RULES !!!

4-9 CP
Etter 4-12 HQ/OP og 4-13 CP var det 4-9 CP sin tur til å bli bemannet
av lag 3/tropp 1/KPB. Forlagt i troppshovedkvarteret 4-8 HQ kjøres vi
daglig de drøye 4 kilometerne til 4-9 CP, Norbatts sørligste posisjon
og sannsynligvis flotteste CP.
CP' en ligger bare et nordnorsk steinkast fra den israelske grensen (ca 5 km). Trafikken her er moderat(ca 150- 200 biler i døgnet)
med en jevn flyt morgen og ettermiddag, en og annen bil på dagtid og
rolige timer på natta. Tid til å få seg PC- armer om dagen og kose seg
med vannpipa og legge planer for neste liv om kvelden, er det med andre ord nok av her.
Fra 4-9 CP drives det generell OP- tjeneste, og med IDF- artilleriposisjonene E-244 og N-326 som naboer kan det til tider være en heftig opplevelse. Det har vist seg svært effektivt å ringe hjem når denne
skytinga pågår som verst, da kommer nemlig sympatierklæringene på
løpende bånd og heltestatusen øker betraktelig.
Kontingent XXXIX har vært en forholdsvis rolig periode i 4-9 CP,
med IDF- kolonner, innleveringer av DFF- Kalasher og noen mindre
beslag som de største hendelsene. Men klager vi av den grunn? Nei.
4-9 CP er en fin arbeidsplass.
Fenr. Stokka noterer data etter å ha tatt imot
en AK-47, Kalashnikov fra en DFF- soldat.

Edgar Stokka/Fenrik

Lag 3, fra venstre: Fjeldstad, Berg, Mortensen, Løkthaug,
Lund, Walle, Fenr. Stokka og Espedal. Korp Rundere og
Løvåsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Op-tjeneste på 4-9 CP.
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Oversiktsbilde; 4-9 CP sett mot nord- øst.

Radio Norbatt,"har vært på lufta støtt og stadig.
Hele tida har døt!,yært låt på FM 98.0, men det har
ikke alltidfra
væ.rt
e.~enprodusert.
Manglende
radiosignaler
f'Jo~gearvet
vi etter
kontingent
38.
Satelitten hadd, vært ute av funksjon i flere
måneder, og deni~skulleikke bli «frisk» igjen før vi
kom ut i aug~st,! I mangel av noe bedre, ble det
spilt musikk døgnet rundt fra radioens egen CDsamling - når vi'ikke hadde sending sjøl.
Morgensendinga
har samlet flest rundt radio;li"
apparatene. Da er det operativ brief fra bn-ops'en,
militær inf~asjon
fra nærområdet ved MIO og
politisk orientøring fra Midt-Østen ved PlO. Og de
som ikke hadde stått opp ennå(!), eller som av
andre grunner var forhindret fra å høre morgensendinga, kunne lytte til reprisen kl 1400.
Skaren av' frivillige medarbeidere var stor i
starten av kontingenten, men den avtok betydelig
etter hvert. Det gikk ut over programtilbudet på
kveldstid. Men noen holdt ut; særlig må Saniteten
roses for sitt' pliktoppfyllende frammøte til onsdagenes «Hilsener fra Norge». Ønskekonserten
på Radio Norbatt er populær, og mange lyttere ble
blanke i blikket dit gode ord fra de der hjemme ble
lest opp over,eterel1:led~get av musikk som traff
godt.
Ros rettes også til alle de andre som har bidratt
til sendinger på radioen.
Som i tidligere kontingenter har også vi vært
opptatt av det skrantende tekniske utstyret i
Radio Norbatt. Skrapelyder og brumming er faste
innslag i dagliglivet, og det blir ikke borte før nytt
mixebord er på plass og alle kabler er skiftet ut
eller lagt om. På budsjettet for 1998 er slike forbedringer tatt med, og det er godt håp om at vi får
pengene.
I lang tid har det vært planer om~åsende radio
til FMR og N~qura, Fortsa!t jobbes det med prosjektet, denn. gangen med en ,helt 1;lyteknisk løsning. Men om vi får det til Vil framtida vise.
'"'

Det kunne være tøffe tider også i Radio Norbatt.
Godt vernet mot det meste Bjørn Hauge (f. v.) og
Terje Smith i «Grieghallen». Korp Hauge er ass
PlO og daglig leder for radioen. Han var mannen
bak den profesjonelle programledelsen og
nyhetsopp~esningene. Kapt Smith er PlO og
dessuten an~'J!.arligredaktør for radioen.

Klar til morrabrief. Tv kapt Skogsholmen, MIO og
dagens VO - vakthavende offiser i bnops'n løytnant Stuen. I bakgrunnen bak spakene i tekniKe;;o;iimet;Bjøm Hallge.

Disse herrene"fla salJ1bandstroppen'gled mer
og mer Inn som underholdere I Radio NorfJatt.
Espen Hansen (tv) og Knut Andersen trlvdi$ J
hverandres selskap,Jog dette resulterte I t(1 deL
meget underholdende samtaleprogr'ammer, ofte
om tvilsorrme emner. Men gutta visste alllid hvor
grensa gikk - derfor ble det bare ærlig moro.
>1

~
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- noen drar

Oppstilling på 4-2 i nattens mulm og mørke -før avreise.

- og andre

En pause langs vegen med en tår mot tørsten.
Nykommerne forlater flyet klare til 6 måneder i Libanon.

Det er blitt dag og vi er på veg mot Beirut.

Flyet er tømt endelig er det vår tur!

Bagasjen må sjekkes ...

... før den kan lastes ombord.
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