
INGEN FIENDER,KUN PART[-)





o

X-RAYPATRULJE PA 4-
Som de f1este andre dagspatruJjene erogsa x-ray patruJjen en mate a vise fram FN-f1agget
pa. Bortsett fra en og annen gjeter er det pa 4-14 plataet desverre ikke sa mange a vise fram
f1agget tU.

Tar du ti! venstre ved hotellet og kj~rer
Sveavegen oppover, er det som Akomme
ti! en helt annen verden. 4-14 platAet har
med sine spesielle steinformasjoner lurt
mer enn en NORBATIsoldat ti! A "se"
sAvel IDF som Hizballah . De er ikke her

for A se pA steinene, tremanns-patruljen
som er ute pAX-RAY. Soldatene passerer
noen gjetere i m~kkete klrer. Kanskje de
samme som fra tid ti! annen kapper telefon-

ledningen ti! Chebaa, eller som stjeler diesel
fra aggregatet i lagsleiren. Hvem vet?
"Marhaba! Kifak?"

Patruljen f~lger beltesporene ti! IDF opp
over bakken. Rundt en sving kommer PV
60 ti! syne. Lagf~reren tar frem kikkerten.

Ingen reaksjon hos israelerne. Vi gAr helt
frem ti! skytebanen. Fortsatt ingen reak
sjon. I dag ville det vrert en fin dag Avrere
Armed Elements. Det begynner Abli m~rkt

og da kan du virkelig se hvor ensomme
lysene fra 4-14 lagsleir er i ~demarka.
Soldatene sier de liker det slik. Spesielt
godt liker de at de alltid vet god tid i
forveien DArdet kommernoen. De be~

kende joumalistene fra Norge syntes det
var stas A fA servert hjemmelagde vafler
med jordbrersyltetl1lY av barske, snauklipte
NORBATT-soldater.
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PPK'en med "DefJer" puserer ...









Gjennoms(Jk av "hotel/et"







Han har hjelm og splintvest pAseg, soldaten fra PI-troppen som
mineklarerer en sti ved 4-22. Hver gang noe gir utslag pAmetall
detektoren b~yer han seg ned med bajonetten og pirker fram en
splint, t1askekork eller en hvilken som helst liten metallbit.

Kon.stl1lksJon (IV nye GauJ1er

s~ksoperasjonen i Hasbani-dalen gay trop
pen lysst~tte med sme RFK'er. Soldatene
sk~t ibvertfall de tre siste lysgranatene de
badde igjen pI lageret.
De fant bam tynn og puslete i veikanten.
Etter noen uker var donkey'en Rex en
integrert del av troppen. Hver 10rdag del
tok ban pI stabskompaniets oppstilling,
if0rt blI lue og den ulovlige PI-snora. En
morgen i august rammet en tragedie trop
pen; il0pet av natten badde Rex surret
blndet rundt balsen og soldatene kunne
bare gi bam aktiv d0dsbjelp.
Som f0rste tropp i NORBATT laget PI seg
i 1986 et eget sV0mmebaseng pI bele 3x4
meter. De bar dessuten en egen volleyball
bane. Kanskje ikke SA rart at de vant
NORBATT-mesterskapet. Er det sI noe
annet troppen kan skryte av? Jo, forresten!
Da DFC var pI inspeksjon, kIret ban dem
til den 'reneste og peneste troppen i
NORBATT'.

Ikke verst det, for en rallar-tropp.

Det er slik de f1este ser for seg bverdagen til
PI-troppen i Libanon, noe som ogsA er belt
feilaktig. Mineklarering b~rer snarere til
unntaket enn reglen. 213 av styrken er til
vanlig opptatt med gj~remM pI Fa1keb~y
den. Omnes er maskinf~rer og betjener
gravemaskinen fra SwedEngCoy, et kj~re
t0y PI- troppen bare kan dr~mme om. Ar
nesen legger f1iser. Hlndverkeme spikrer
sammen en ny bardisk i befalsmessen og
monterer IIser i d~rene. "Problemet er at

ber blir du vant til I gj~re tingene to gan
ger", sier en soldat, "planene forandres og,
vips! " Etterbvert som stab & stab' begyn
ner I komme seg pI plass pI Fa1keb~yden,
kan ogsA PI-troppen begynne I konsentre
re seg om andre viktige oppgaver iAD, slik
som 'nye' 4-7 A lagsleir og 'gj~rmeb~let'
4-10.

Men troppen er fortsatt noe mer enn en stor
leiravdeling. Hver morgen gir soldatene
Itte kilometer med veiklarering. De betje
ner stabskompaniets eneste OP, og under
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TAKKFOR KONTINGENT
XXVII

Dere som har tjenestegjort i NMC i kontingent XXVII har
opplevd Libanon fra f1ere sider.
Det har i lange perioder Vlert stille og rolig i vArt omrMe. Dette har gitt dager med normaI
tjeneste og vakter. Men dette har ogsA Vlert en kontingent hvor vi har hatt b!de

stillingsbesettelse og flerebunkers-alarmer. Ja,.de som kom ned f!6rst fikk til og med
oppleve Afeire 17. mai i bunkers.

Den 6. oktober fikk vi en kraftig pAminnelse om at FN-tjenesten ogsA inneblerer risiko.
Etter en veibombe ved Bayt Yahoo ble Camp Scorpion beskutt og resultatet var at to

prefab'er fikk skudd gjennom tak og vegger. Heldigvis fikk vi ikke skade pA personell,
men hendelsen villikevel bli husket av flere av oss.

NArdenne perioden er over viljeg spesielthuske kontingent XXVII somen fin tid Sammen

med positive og dyktige medarbeidere. Omsorg for hverandre og et utrolig godt kamerat
skap har medf!6rt at oppgavene har blitt l!6st under en omgjengelig og fin tone. Stor
dyktighet og upAklagelig innsats harvlert vist bdde i den trivielIe, daglige tjenesten og nAr
spesielle oppgaver mAtte l!6ses. Ja, selv det AVlere topp paradeavdeling under utdeIing av
UNIFIL-medaljen ble gjennomf!6rt med en slik selvf!61gelighet at den etterlot mApende og
applauderende VIP-gjester pAJ-20 plassen.
NAved avslutningen av kontingenten vil jeg takke hver enke1t av dere for den innsats dere

har vist under tjenesten i NORMAINTCOY Jeg !6nsker dere lykke til i fremtidig virke.

~~
Oberstl!6ytnant
Sjef NMC XXVII
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