


B atalj onsstaben,

S-l seksjonen
I en bataljon pa Norbatts st~rrelse og
langt borte fra hjemlandet, er det viktig
at personellets interesser bl ir ivaretatt pa
en god mate. PersonelIet er Norbatts
viktigste ressurs.
Personellseksjonen er til for aivareta
personellets behov oginteresser, samtidig
med at seksjonen skal se til at bataljonens
og UNIFILs krav hva angar personelI
etterleves. For etter beste evne aivareta

disse funksjoner er seksjonen oppsatt
med 6 befaI. Pa S-l kontoret pa
Falkeh(llyden har seksjonssjefen maj
Morten Graven og Ass S-l kapt Roy
Bj(llrnRemme sitt tilholdssted. Rett over
gangen har feltpresten, moralens vokter
og sjeles(llrgeren maj Magne Osland sitt
kontor.

Like utenfor Bn-opsen i egen bygning
styrer Presse- og Informasjonsoffiseren
fem Pal FspenKilstad &zsr-Libanonsmest
populrere norsktalende nidiostasjon,
Radio NORBATT. De to siste

seksjonsmedlemmene har slatt seg til i
lavlandet pa Steinmyra. Fra sitt kontor i
Velferdsbygget har velferdsoffiseren
kapt Trine J~rgensen og Ass
velferdsoffiser lt Carl-Otto Seljelid band
om det meste av bataljonens
verferdsaktiviteter.

Mange sma og store funksjoner i
bataljonens hverdag ligger under 8-1
seksjonens arbeidsomrade.
Orgallisering av leave og permisjon,
velferdsaktiviteter, bibliotektjeneste,
kurser, arbeidsformidling, radiodrift,

presse- og informasjonsansvar, drift av
bn.ekspedisjonen, oppf~lging av
personellsaker av enhver art, sosiale
saker, etterforsyning av persollell fra
Norge, rotasjonsplanlegging og
utstedelse av Bn.ordrer.

Dette er i hovedtrekk oppgavene vi
arbeider med pa seksjonen. Vi baper atvi
med dette har'skapt litt st(llrre forstaelse
for hva vi driver med her "oppe pa
hv;yden" og baper at vi har bidratt med
vart til a gj(llrearbeidsdagen i Norbatt litt
lettere. Vi viI samtidig benytte
allledningen til a takke alle som reiser
hjem til Norge for et godt samarbeid i
kont XXIX og ~nske rekap'ene Iykke til
med kont XXX.

Radio NORBATT
Et av de besta velferdstilbud i NORBAlT

holder stadig koken.
Tross prji;ve- og feilemetoder har vi prji;vd a

holde nivaet oppe pa Radio NORBAlT, sier
daglig leder for nrerradioen, Arne Haug. Hva
i.... star det her, er nok en kjent melding pa
Radio NORBAlT etterhvert. Men nar man

ser pa Radio Norbatt som helhet, tcor jeg vi
har klart a underholde de fleste, sier Haug.
Med god hjelp fra frivillige, ernoksporten og
hilsningstimen de mest populrere

programmene.
Radio NORBAlT har to nyhetssendinger
daglig fra inn- og utIand. KI. 0800 er det
morgenbrief ved vakthavende offiser,
etterfulgt av nyheter. Ogsa hver lji;rdag kl.
1300 er det PIOIMIO brief som tar for seg
ukens hendelser.

Radio NORBAlT har ogsa mer a by pa.
Onkel Arnes kosetime, timen for de gale. Har

vel blittenev de mestpopulrere programmene.
Pa en god andreplass ma det bli Sporten, som
Radio NORBAlT overfji;rer direkte hver

lji;rdag og sji;ndag pr telefon. Med fotball
resultater, lotto og andre sportsmeldinger.
Hilsningstimen gar hver onsdag fra 19 - 20,
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hvor Radio NORBA lT overIeverer hilsninger

fra familier hjemme i Norge. Dette er nok god
medisin for soldatene som sitter rundt i

NORBAlT og tenker pa de der hjemme.
I neste kontingent blir detingen PIO-ass, sa det
blir neste PIO og frivillige som skal drive
Radio NORBAlT, og jeg haper at dette ikke
har innvirkning pa radioens programmer, sier
Arne Haug og oppfordrer alle i neste kontingent
til a bruke radioen flittig. Tvi, tvi!
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En hilsen til
NORBATT kontingent XXIX

Kontingent XXIX er over, og en hektisk tid i vart liv er forbi.
Vi kan na se oss tiIbake og tenke over hva vi egentlig har vcert
med pa. Det er jo ncerliggende a spQJrreseg selv om FN
tjenesten ble slik en hadde tenkt seg. Videre kan en jo spQJrre
seg selv om en har opplevd noe nytt, lcert noe mere om seg
selv, h0stet erfaringer som kan vcere en til nytte senere i livet.
EIler har det stort sett bare vcert en monoton og kjedelig
tilvcerelse hvor det personlige utbytte ikke sto i forhold til
innsatsen. Uansett hviIke svar en kommer til, sa viI halvaret i
Norbatt XXIX bli husket av oss alle i lang tid fremover.
Heldigvis er vi mennesker slik at vi husker de positive tingene
best.

I et omrade som S0r-Libanon, hvor det hersker hverken krig
eller fred, har vi kont XXIX opplevd lange perioder hvor !itc
skjedde da parte ne rundt oss holdt et relativt lavt
aktivitetsniva. Slike lange perioder med "fred og
fordragelighet" fikk vel oss til a glemme hvor vanskelig situasjonen er for det libanesiske folk.
Slik jeg ser det er ett av de st0rste problemene at libaneseme ikke er "herre i eget hus" og ikke gis anledning ti! a leve som
et selvstendig folk. Forh3pentligvis viI de pagaende fredsforhandlinger om Midt-0sten 0gs3 gi et fritt Libanon, men,det viI
ta lang tid.
Har sa libaneseme som hor i Norbatts omrade lcert oss nordmenn noe? Her mener jeg ubetinget ja. A overleve i et offiTade
hvor infrastrukturen mangler, er etter mine begreper beundringsverdig. Improvisasjon og evnen til a finne 10sninger pa
dagJigdagse problemer er ogsa noe vi kan misunne. A ta vare pa sin familie og slekt er noe libaneseme kan bedre enn andre
folkesIag. Mange andre ting kunne ha vcert nevnt i denne sammenheng, men det far holde ..
Vi har hatt et meget godt og verdig forhold til loklabefolkningen i vart omrade. Jeg er ogsa overbevist om at befolkningen
har satt pris pa var tilstedevcerelse og at de f0ler seg beskyttet av OSS. Pa utaJJige m0ter med moukhtarer og mayors har
disse alltid uttrykt sin takknem!ighet for vart arbeide. Dette gode forhold er hovedarsaken ti! at vi har klart a 10se oppdraget.
Jeg ViI pasta at dersom Norbatt hadde vcert i konf1ikt med lokalbefolkningen, sa viJJe var hverdag ha blitt en helt annen, og
oppdraget umulig a 10se.
Na drar cli 80% av Norbatt XXIX hjem, noen til arbeid, andre ikke. Men felles for oss alle er at vi har tatt tatt del i noe som
har gitt oss en unik erfaring. A leve under primitive forhold hvor situasjonen er utrygg samtidig som jobben skal gj0res, er
utfordringer som tjenesten iNorbatt inneholder. Kunsten a innrette seg, ta vare pa seg selv og sine medmennesker er vel
nyttig'lcerdom a ta med seg hjem, skulle jeg tro.
Til dere som fortsetter i Norbatt XXX viI jeg si at jeg er avhengig av at noen blir med og drar lasset videre. Ta godt imot de
nye, og gi de den holdning og kunnskaper en god FN-soldat skal og ma ha.
Til slutt viI jeg som bataljonssjef rette en personlig takk til alle for en formidabel innsats; Jeg har pa mine turer rundt til alle
posisjoner f0It en st0tte og en moral som det star respekt av. Som soldat har jeg aldri vcert i tvi10m at vi sammen skulle
klare a innfri forventningene og kravene til oss .•.
Takk for innsatsen, viIjen og evnen til a lykkes mot et feIles ma\.
Takk for selvbeherskelsen og loja!iteten du har vist. .
Takk for at jeg fikk vcere din sjef i Norbatt XXIX.
Jeg 0nsker deg lykke tiI i fremtiden.
La oss enes i en hilsen om de beste 0riSker for Norbatt XXX.

Hagrup HaukJand
Oberstll

SjefNORBATT



NIJMEGEN-
MARSJEN 1992

Nijmegenmarsjen i Nederland gikk av
stabelen 21. - 24. juli. Det var en Iystig
gjengpa 18 personer fra Norbattsom tok
turen til Nederland for a ga 16 miI. Etter
mange treningsturer ti! bade 4-6 HQ og
4-13 skulle de tleste Vlere godt forberedt
til a legge ut p8 den lange marsjen.
F0rste marsjdag ble vi overrasket av et
voldsomt regnVler. DeUe ga godt
grunnlag for gnagslir b8de pa taballer og
andre baller, sam vi merket godt under
resten av marsjen.
Andremarsjdag var den f0rste milen
knallhard. Det var ikke bare bare asta

opp k1.0300 for a starte a ga igjen. Beina
verket etter de f0rste 4 milene dagen f0r.
Men etter noen strofer av "She 's the lady
i red, she makes her living in the bed" 
gikk det noe lettere.
Tredje marsjdagvar den hardeste av alle.
Dessverre var det en sam matte bryte
etter to miI. Men vi kom oss heldigvis
tidsnok inn til mal, 20 minutter f0r
tidsfristen. Enke1te av marsjdeltakerne
hadde p8 forh8nd trodd at dette skulle
Vlere barnemat. Det er jo bare a ga 4 mil
med 10 kg oppakning - og deretter ut pa
kvelden for a ha fest og moro. Det viste
seg at de tok s0rgelig feil...
Siste marsjdag var det dessverre nok en
av vare sam matte bryte, Nar en norrnalt
bruker str 43 i sko og str 45 ikke passer,
beina er stive som stokker og du ikke
k1arer a tlytte beina mer enn 10 cm i
steget - da er det ikke mye vits i a pr0ve
a ga 40 km! De siste 16 klarte a
gjennomf0re marsjen. Det var masse liv
rundt marsj10ypa. Nederlenderne star
gjerne opp k10300 for a heie pa deg nar
du gar langs veien - eller de har enda ikke
avsluttet festen. Mot sIutten av marsjen
kommer det gjerne s0te jenter og leverer
ut blornster - noen var ogsli sa heldige at
de fikk telefonnummer .....

Det var en veldig sliten, men Iykkelig
gjeng sam tilslutt kom imaI etter 160
km ... De f1este ble umiddelbart

medlemmer i k1ubben til "The Funny
Walkers". Til tross for endel hating - du
viI nok finne de tleste i Nijmegen til
neste ar.
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Korp Blix far nl1klvendig behandling



Glimt fra velferdstjenesten

Titti Sj0blom underholder pa Falkeh0yden.

Massasjekurs pa PI-h0yden, hvor 4 av de 85 deltakeme pa
massasjkurs kan sees.

Canada Sportssenter, MetuIla

Swingkurs pa Saniteten.

&elveddel0p pa Steinmyra Travpark.

Karaoke pa Saniteten.
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NORBATTPX

Ved Norbatt har vi i kontingent XXIX hatt en hoved PX i Ebel Es Saqi, og en minipx i Kp B HQ i

Rachaiya. Hensikten med PX er § s0rge for at soldater og befal ved den norske bataljonen kan ta kj0pe
et rimelig utvalg av n0dvendige varer. I tillegg til dette pr0ver vi til enhver tid § ha et visst utvalg

merke- og kapitalyarer som en ekstraservice. Dette blir gjort for at de som 0nsker det skal ha
muligheten til § handle dyre varer for en rimelig pris.

Omsetningen denne kontingenten har hver m§ned vrert p§ mellom 150.000 og 170.000 USD:
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Reisekon toret
Telefonen kimer. Hotellbesti1linger
foretas. Flyreiser ordnes. Hvor bar vi
kommet, undrer vi oss. Etter en liten
stund skjl/lnner vi del. Dei er jo
reisekontoret i Norbatt. Hvor ellers

snakker man kun om leave-puljer, f1y,
bil etc.

Reisekontoret finner man i Ludvig bar
pa .Steinmyra, Ebel es Saqi, sammen
med velferdskontoret. Det bemannes av

enreiseoffiser, fem Hans-Petter Nygard,
og en assistent korp Stig Tl/lrrbakken.
Prl/lver man a komme disse inn pa livet,
og spl/lr bva de bolder pa med, er svaret
kjapt ogpresist: - Vi foretar oss bestilling
avalle typer f1yreiser i bele verden, sier
fenrik Nygard, men vi er ikke noe
reisebyra fortsetter ban. - Kun en
formidler, supplerer korp Tl/lrrbakken,
av botell, f1y, leiebil etc. - Vi kan ogsa
ordne med beSl/lksreise for de kj:ere der
bjemme, sier de i kor. Da vi forlater

kontoret, fortsetter de med nok en leave
pulje som skal ut.

Reisekontoret, reisefonnidler gjennom
kontingent XXIX

Paymasterkontoret i
Ebel es Saqi

Huset vi deler med postkontoret kalles Fort
Knox. Dette har sin k1are sammenheng med
den voldsomme inngjerding, og de verdier vi

har. Paymasterkontoret blir kalt for Saqi
Sparebank. Litt misvisende kanskje, fordi
nesten alle pengene vare gar ut herfra, ikke
inno

Her pa paymasterkontoret er det de fleste
kommer narde trenger dollar. Ved a skrive ut
en sjekk i norske kroner far man utbetalt
dolIar etter gjeldende kurs som fastsettes den
1. i hver maned. I 11Ilpetav de fl'lrste ni
manedene er det innll'lSt sjekker for 41
millioner norske kroner, tilsvarende 6,7
millinerdolIer. Arsomsetningen seruttil a bli

ca 54millioner kroner. Delervi dette paantall
hoder som er her i Il'lpetav et ar vii hver mann
ta ut ca 50.000 kr.

Vi gjl'lr litt annet enn bare a utbetale sjekker.

Den norske tittelen er pengeregnskapsfl'lrer.
Det inneb:erer at vi har ansvar for bataljonens
pengeregnskap. Derfor er det ogsa her
reiseregninger, TS'er og andre utlegg blir
gjort opp.

I kontingent 29 har Lt Al! Grytdal vrert paymaster og !enr Tone
Jensen vrert ass paymaster.
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POSTEN

den beste velferd?

Lykken er a ta et brev. Et brev uten vindu og
firmastempel. Gjemme seg bort for seg selv

og lese om hendelser og f8 hilsninger
hjemmefra. Vite at det er noen som tenker p3
oss, savner oss og gleder seg til vi kommer
hjem.
For oss sva::rt sa urbane nordmenn er posten

like selvf~lgelig som str~m. Str~mmen
kommer fra et hul1 i veggen og posten Iigger
i en kasse ved porten Darvi kommer hjem fra
jobb. Er del noe som blir kommentert sa er det
ihvertfal1 Dar posten ikke kommer, og da er
det godt a ha noen a rette sine klager tiI. De f8r
sjelden, eller rettere sagt aldri, h~re godord

Dar posten kommer i tide. Men det vii vel
a1ltidva::reslik, vi regnerdetsom enselvf~lge,
ogsa her nede i Midt-0sten.
De gj~rihvertfal1 en kjempejobb, disse flittige
postmenn i Indian Bush. Med et utal1 av
reised~gn og kilometer i bil bringes og hen tes

post i Tel Aviv hele kontingenten igjennom.
Og s~rger for at det som regnes som mest
selvf~lgelig hjemme i Norge gar iorden her
nede. En turtil Tel Aviverca 50mil! Tenk p3
detnardu mottarposten nestegang. Entendet
er brev fra hu mor, lokalavisa el1er kravet om
TV -Iisensen.

Nar du kommer til Postkontoret i Saqi er det
vel det innslaget i Norbatt som minner mest
om Norge. El1er som gutta pa posten sier det
selv, - EtlitestykkeNorge pa Iibanesiskjord!
Gjennom kontingent XXIX har kaptein Atle
Barbo, l~ytnantJarle Hansen og sersjantKjel1
Aoderdal s~rget for at vi har fatt sendt vare

brev og bursdagspakker, mottatt hilsener og
nyheter. Og i disse tider behandles postpakker
som ma hjem til juI. Og her er det snakk om
kubikkmeter.

Tenk p3 det!
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Postgutta kontingent XXIX: Fra venstre KaptA tle Barbo, Lt. Jarle Hansen og sjt

Kjell AnderdaI



Idrettsoffiseren takker!
Hvordan skal idrettstjenesten drives for personelIet i NORBAIT kont XXIX? Dette var 100.000 kroners sIWlrsmalet for meg da jeg overtok
som idrettsoffiser onsdag 3. juni '92. Jeg fikk selvf~lgelig en rettesnor i hvordan idrettstjenesten var drevet tidligere, uten at man skal henge
seg sa mye opp i del

Det matte bli a opprette et kontaktnett ute i de forskjellige kompaniene med kontaktmenn og idrettsoppmenn i hver tropp. Videre ettersamtaler
med kompanisjefene, hvorde informerte hvordan kompanienes tjeneste ble gjennomf~rt med vakter, patruljer, beredskap og leaveavvikJing.
Utifra dette bestemte jeg meg forholdvis raskt for a fAistand forskjellige treningsgrupper, arrangere mange konkurranser og aktiviteter og at
Norbatt skal delta i alle UNIFIL konkurransene, hvis mulig. Som sagt, sa gjort. Men om dette har va:rt den rette maten a gj~re det pa, fArandre
svare pA.

Etter en kontingent som idrettsoffiser i Norbatt XXIX skal jeg tilbake til Krigsskolen Gimlemoen som hovedfagla:rer ifaget fysisk fostring.
Takk for meg, det har va:rt et interessant halvar.

Jan Petter Jensen

LTIIdrettsoffiser

Her ser vi Lt Hansen fra PI-tropp, kJar til start ved Norbattmesterskapet i infanteril~p. Lt Hansen vant bade Norbatt- og UNIFIL
mesterskapene i Infanteril~p.

Tug - 0 - war: MP-troppen i aksjon. Norbatts beste lag i tautrekking, men i UNIFIL mesterskapet ble det verre.

. I

\,
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Stabskompaniet

TRENTROPPEN
Trentroppen bar mange forskjellige
oppgaver i Stabskompaniet og for bele
Norbatt.Hovedoppgavene er a yteservice
for resten av kompaniene. Vi skaffer til
veie det meste av materielI og utstyr som

trengs Eor a fa utf\'lrt de forskjellige
oppdrag. Trentroppen bar en total styrke
pa 60 mann, 48 menige og korporaIer og
12 befal. Trentroppen er oppdelt i fire
lag, benboldsvis vedlikeboldslaget,
transportlaget, materielI ogamm lagetv/
ammoff.

Vedlikeholdslaget
bestar av 7befal, 20menige ogkorporaler
som er sammensatt av spesialister pa alle
omrader. Oppgavene er fordeIt i tre
grupper: Bilverksted, b\'lrsemaker og
aggrnek. Bilverkstedet bar ansvaret for
vedlikebold av biler samt a sende biler

videre til st\'lrre service. B\'lrsemaker bar

ansvaret for rep pa personlige vapen,
avdelingsvapen og optisk materieIl.
Aggrnek bestar av aggregatmekanikere
og elektrikere. De bar ansvaret for
vedlikebold av aggregater og elektriske
anlegg i Norbatt.
MaterielIaget
bestar av 2 befal, 4 korporaIer ogmenige.
Kvartermester er ogsa troppsjef for
trentroppen. Materiellaget driver Bn
depotet, og bar derfor ansvaret for
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utlevering av materielI til bele Norbatt.
Bn-depotet bar ogsa ansvaret for a skaffe
til veie materielI fra Unifil-systemet, og
forsendelser av materielI til og fra Norge.
Transportlaget
bestar av2 befal, 23 korporalerogmenige.
Transportlaget foretar all transport av
personell/materiell ut og inn til
bataljonen, samtvidere bista avdelingene
innen bataljonen med ekstra kj\'lret\'lyer
nar dette er pakrevet. Sist men ikke minst
sa bar transporten ansvaret for fylling av
drivstoff og t\'lmming av septik i
bataljonen.
Amm.ofT

Ammoff er den siste avdelingen innen
trentroppen. Han bar en assistent, og de

Her har vi et bilde av Steinmyra. Hele
trentroppen bor der + noen fra
forpleiningslaget. Ntz har endelig
Steinmyra ftztt eget OP-ttzrn, men ingen
vet hva det ska I brukes til enntz. Kanskje
teIle firing close ptz Rocky Cafe

bar som bovedoppgave a sta for all
ammunisjonstjenesten i bataljonen. Det
gjelderutleveringav ammo til bataljonens
underavdelinger og bestil1inger av ammo
fra Norge. Han tilintetgj\'lr ukjente
sprenglegemer som blir funnet i Norbatt
AO.

Her plages Ribe og Bakken med
bremsebtznd ptz Sinai-cheif'en
(bergningsvogn). Her blir aIle midler
tatt i bruko Spesialverkt~y er hammer,
slegge og spett, men arbeidet blir alltid
bra.



j

j

-.

J

A vrere bergingssjofpr i Norbatt kan by po so mangt. Her er cpl Bakken i gang med
olaste av ny «safe" til kryptorommet po F alkeh(Jyden.

Bprsemaker og bprsass reparerer en 12,7. De tar enkle reparasjoner po alle typer
vopen og optisk materiell. Fra venstre Lt Spenge og pte Ni1sen.

.4gg-mek laget er stadigpo. farten. Her er

noen av elektrikerne i gang med 0 legge
nytt nett po. Steinmyra for 0 ta imot nye
hovedaggregat.

Materiel/ som er overfl(Jdigel/er ubrukelig
nu1tii FMC i Naqoura fo': overhaling el/er
kassasjon. Pt1 grunn av
bemanningsreduksjonenfra kontXXIXhoider
depot-jeger Reigstad og Skiili pt1 med t1
returnere x antal/ senger.
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Gapestokken

PI-troppen i bilder

Mines~k

PI har wlleIallla:rt ordtaketj Som man reder, ligger man!
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BMR
Bataljonens Mobile Reserve
er en mekanisert tropp, bataljonens muskel,

som organisatorisk tilh~rer stabskompaniet
Oppdragene far vi fra Bataljonssjefen,
gjennom S-3 eller Bn opsen.

Troppen primreroppgaver

1. Forsterke 4-18 OP og OP Khiam (OGL)
2. Forsterke Norbatt CP'er

3. S~ksoperasjoner
4. Andre oppdrag gitt av bnsjef
Disse oppdragene trener vi p3 a kunne I~e,

men de har ikke vrert gjennomf~rt skarpt
hittil i kontingent XXIX. Vi kaller disse

oppdragene for "BMR-oppdrag". Vi kan bli
nyttet til a I~e oppdrag som kan bestl\ i a
forsterke eller evakuere utsatte posisjoner.
Primrert innsettingsomrade er Norbatt AD.

Dog skal BMR vrere forberedt p3 i spesielle
operasjoner a operere utenfor Norbatt AD,
der hvor Norbatt til enhver tid er gruppert
eller normalt ferdes.

Troppens sekundreroppdrag
Av troppen sekundrere oppdrag nevnes
veiklarering, eskorte av kolonner til FatmaI
Et Taibe fire dager i uken. Eskorte av VIP,
patruljer i Norbatt og i ICA Lyspatruljer i
Norbatt Bemanne 4-2 OP og leirvakt p3 4-2
og vrere forberedt p3 a avgi etIag til kp A eller
B som kompaniets uttrykningsstyrke.
Patruljer i Narbatt AD gjennomf~res med
Sisu to ganger pr. uke. Patruljene har f1ere
hensikter. De skal gj~re oss kjent i omradet

og ogsa vise UNs tilstedevrerelse og styrke.

Fem ganger iuken &iennomf~rer vi patruljer
i ICA Disse patruljene er populrere fordi de

taross til stederf3 andre hartilgang. Hensikten

med patruljene er igjen a vise UNs
tilstedevrerelse og innhente informasjon
(etteretning) til bataljonens militrer
informasjons offiser (MIO = S-2).
En gang pr uke kj~rer vi Iyspatrulje i Norbatt.
Hensikten for oss er primrert a gj~re oss kjent

i m~rke. Samtidig avlaster vi kompaniene
som ma gjennomf~re Iyspatrulje for a
kontroIlere at portforbud blir overholdt og
oppdage eventuelle inntrengere og vise
tilstedeva:relse.

4-2 OP er i forbindelse med troppsleiren var.
OP'eneren av de med bestoversikti Norbatt.

Vi bemanner denne og er til s~tte for kp A
(Falkeh~yden ligger midt i kp A-teigen).

PersonelI

Troppen er ihht fredsoppsetningsplanen
bemannet med 5 offiserer og 28 korporalerog
menige. Troppen haren troppstabsom bestl\r
av troppsjef, nk tropp og troppsass.
Vi har tre geva:rlag. Hvert lag har en lagf~rer,
nestlagf~rer, to kombinert vognf~rereI
gevrermenn og 6 gevrermenn. En av disse

gevrermennene hari tillegg en spesialfunks jon
som SB-mann eller San-mann.
Hovedmateriellet er tre Sisu PPK. Disse er

bevrepnet med en 12,7 mm mitralj~e, en 84
mm RFK og en MG-3. I tillegg kan nevnes at
vi har Iysforsterkningskikkert, handkikkert,

vannIproviant for ett d~gn, barer,
sanitetsutstyr, 2 fastmonterte radioer og en
brerbar radio i hver vogn. I to av vognene har
vi gassgeva:r.

Beredskap

BMR I laget har ti minutter marsjberedskap

og skal ta seg av de hurtig oppdukkende
oppdrag som matte komme. I tillegg utf~rer

de patruljer i ICA og i Norbatt Troppsjef
eller NKervognkommand~rp3 BMR I vogna.

BMR I laget utf~rer veiklarering hver dag og

BMR I laget stiller en mann tilleirvakt.

BMR II laget utf~rereskortetjenesten. Prima:rt
er eskortekj~re~yet en feltvogn. Nar antall
kj~ret~y, antall ubevrepnet personelI eller
andre forhold krever det er eskorten pansret.
BMR II gjennomf~rer ogsa endel patruljer.
Vognkommand~r er som of test lagf~reren
for det laget som utf~rer oppdraget. BMR II
vogna har 60 minutter marsjberedskap, men
marsjberedskapen gar ned til 10 minutter

hvis BMRI laget er p3 oppdreg. BMR II laget
stiller med en mann tilleirvakt.

BMR III laget stiller personelI til OP,
troppsops og to mann tilleirvakt. Laget har
60 minutter marsjberedskap p3 sin Sisu.
Lagf~rer for dette laget avlaster
vaktbelastningen ved a ga pa OP og ops
vakter. Laget har leiransvar som orden i
Panzerbar, kj~kken, brenning av s~ppel 01.

BMR troppen er foriagt ~verst oppe p3
Falkeh~yden. Det gledet oss stort da Jan P
Jansen i sitt program pa TV sa at sjefene
bodde p3 toppen .... Leiren er stor og spesielt

tilpasset en tropp som var. Vi har garasje,
spyleplass, et Iite verksted og gode
parkeringsmuligheter. Vi bor i murbrakker

med ca 3 mann p3 hvert rom. Befalet har
enerom, men ikke mere plassenn mannskapet
Troppsjef og nk her eget kon tor som vi kaller
for Pentagon. Harvi Norbatts beste bar? I alle
fall, den heter Panzerbar ....

Hva har skjedd i XXIX
Dette ma sies a ha vrerten turbulent kontingent
nar det gjelder BMR troppen. Til a begynne
med i kontingenten hadde vi ingenting a
gj~re. Sa fikk vi veldig mye a gj~re og na er
det nede pa et "passe" niva. Det viktigste vi
kan gj~re er a vrere tilstede og med skikkelig
beredskap. Begge deler k1arer vi fint... Vi har
hatt noen skarpe utrykninger, og de f1este har
gatt tiI Cheeba.

45

-



Kokkene
iXXIX

vi som tok dyden p3 kj~kkenet p3
Falkeh~yden var:
UStiansen
Truls Jensen
Morten Gisk8s
Thomas Johannessen

Kjell Frode Hoem
Merete Sundland
Uv Kristiansen

Ingunn Martinsen

Kokarsjef Stiansen i farta. Bilmekaniker?
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Det var en meget tvilsom gjeng - og
etterhvert sA klarte vi A"orge" vAr egen bar.
og for en Apning, den ble nemlig stengt
dagen derpa. C'est la vie. Og bildene taler
vel egentlig for seg selv. Og nANorge
kaIIer. Takk for oss!

Kvelden fpr medaljeparaden under

for~rede~e~.GaMkesliren~en~

Hva med en enkelluMj?



MILITlERPOLITIET
I NORBATT

- J

Milit<erpolitiet bestar ay 11 mann, 2
offiserer og 9 kor~raler. Vakttjenesten
gar med 5 mann kontinuerlig pa vakt, 24

timer i d~gnet (1 offiser og 4 soldater).
Milit<erpolitiet har hele Norbatt area of
deployment som operasjonsomrade. Vi
styres av faste oppdrag (SOBN) eller
direktiverIordre fra bataljonssjefen.
Oppdrag i ICA forekommer nar UN er
illvolvert i episoder der og det drives

ordellstjeneste i Israel ved store
leaveavreiser eller 60-timere.

Vi forestar all p<ilititjeneste i NorbattAD
der Norbatt personelI elIer UN materielI

er involvert. Polititjenesten er omfattende
og fordeIt pa forebyggende og
etterforskningsmessig arbeid.
Vi holder kontrolI med alle former for

vapenbeslag, vapenIeksplosiver, i hele
operasjonsomradet og forestar handover
tilbake til partene nardette er klarert. Ved
VIP bes~k fra FN eller Norge forestar vi
sikkerhetenIpersonbeskyttelsen i
forbindelse med bes~ket.
Ved reiser til Israel kontrolIerer vi at

smugli ng ikke forekommerogat tollovens
bestemmelserikke overskrides ved reiser

til Norge. Deterstortsettalkohol, tobakk,

mili t<ereeffekter, vapell og kampeffekter
det kontrolleres opp mot.
Narkotjellesten er ogsa vart ansvar som
vi stort sett legger opp etter en
forebyggende modelI. Men vi har ogsa
utstyr til a etterforske dersom det blir

"positive" s~k med dog elIer at rykter sier at
noe foregar.
Vi har ogsa Iiasoll med lokale sivi\e
mYlldigheter som gendarmeri og si vii
admillistrasjon.

Faglig sett kontrolleres vi av Milit<erpoliti
kompaniet i Naqoura som vi rutinemessig
rapporterer ti! og rads~r i vanskelige elIer
uoversiktlige situasjoner.
Den spesielle tjenestell vi utf~rer medf~rer
utpreget og god kontakt med de lokale i

omradet. Tjenesten er til tider intens med ca
220 saker i aret som blir etterforsket av oss.

Miljl'Jet, forholdene og folkeslaget gj~r
tjenesten interessant, samt at vi i tjenesten
holdes godtorientertom situasjonen iomr3det.
Dermed ser vi kanskje jobben i en st~rre
ramme enn folk f1est.

Vinnere av Karaokemesterskap pa Saniteten
PromiIlekontrolI
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Den siste
Stabstropp

Nar man gar under hvelvingen i
Gotisk stil, og kommer inn i selve
gardsplassen hvor stabstroppen
holder hus, er det som a komme til

en liten oase. Her apenbarer det seg
bugnende drueranker, solmodne
sitroner og et plommetre som for
lenge siden beriket stabstroppen med
velsmakende plommer. En tar nesten
f~lelsen av a befinne seg i et k1oster,
og nar sant skal sies sa er
stabstroppen nlermest gatt i ~libat
Den gamle lerverdige bygningen
som sammen med h~ye murvegger
omkranser gardsplassen, ble bygget i
1890. Over d~ren finnes en slitt

innskripsjon pa arabisk som kan
berette at huset er blitt velsignet av
Gud. Lokale historikere forteller at

det etter sigende ska I ha blitt betalt
en gullpenge for hver av
mursteinene. -
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Nar man kommer inn i selve kjernen i
bygningen, finner man leirmesteren
tilbakelent i en anatomisk sto I. Med en

sneip i den ene h3nden og et telefom~r
i den andre blir jobber koordinert. Med
stoisk ro gir han sine instruksjoner til
r~rleggeme. Denne gangen er det et
toalett som er gatt tett.
Men f~rst er det vann1edningsnettet ute
i Hebbariye som ma fikses. Nar vi
ankommer hovedgaten, kan diagnosen
stilles raskt. Vannet spruter ut fra det
rustne r~ret midt i gaten. Pa dette

tidspunktet er gaten blitt fylt av unge
og gamle som vii bivane seansen.
Frem med verkt~yet, av med skjorten,
noen ukvemsord og sa er det a bryte
seg pa jobben.
Forsamlingen rundt gisper og
spenningen er til a ta og f~le pa nar
sagen kommer frem og r~rleggeren
resolutt amputerer pa begge sider av

det apne saret. Sa er det fram med

gjengesnitte, et spesialredskap til a
gjenge opp r~r, pa med en kobling
og deretter er r~ret potte tett.
Kaffetilbud blir avslatt, ma videre til

tett do opp pa KpKO.
Samtidig med at r~r blir fikset, skilt
blir malt, bord, benker og hyller
snekret, ~ppelbil blir Mmt, gar to
vannbiler i skytteltrafikk mellom
vannhullet i Dibbine og de mange
vanntankene som skal fylles rundt
om i Stabskompaniet. Som en
kuriositet kan nevnes at det pa
Falkeh~yden gar med omtrent
tredvetusen liter vann i d~gnet. Hele
Norbatt bruker omtrent en halv
million Iiter vann i maneden.
Det er nar man sitter slik i vannbilen

at meldingen kommer pa radioen. 4
6 ekko bravo, deretter 9. Det brenner
ute pa Pi-h~yden. Da er det at
adrenalinet pumper litt ekstra
igjennom bloarene. Fremme ved
brannstedet finner rutinerte hender

frem alt utstyret. Slanger strekkes ut.
Stralemunnstykker blir koblet pa og
pumpen blir startet med ett drag i
snoren. De mange brannene som har
Vlert i sommer, har f~rt til at vi er

blitt godt ~vet i a slokke forskjellige
typer brann, (Kontingent XXIX har
hatt ca 55 brannutrykninger!)
Noen timer senere er brannen

slukket og vannbilene ma fylles opp
pa ny. Fortsatt er vannstanden oppe
pa Falkeh~yden kritisk lav, sa seks
tusen Iiter blir t~mt f~r middag. Det
merkes savidt, at det i det hele tatt er
blitt fylt noe pa den femtitusen Iiter
store tanken der oppe.
Troppsjefen sitter inne pa sitt kontor.
Pr~ver a konsentrere seg. Det er ikke
bare Iyden fra gjerdesagen og
h~vlemaskinen som distraherer ham.
Tankene hans er vel et eller annet

sted ute ved middelhavets kyst?
Men, ~knader ma skrives. Ute i
bataljonen finnes det blant annet
brannslukningsapparater som .
mangIer drivgass.
Det blir trist a forlate 0vre Saqi for
de 15 menige og 3 befal som
forh3pentligvis har beriket denne
bydelen med sitt blide oppsyn i
kontingent XXIX.

Takk for oss!
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Sambandstropp pa nett!
Sambandstroppen PI Falkeh~yden bestar
av 7 befal, 32 korporalerogmenige. Man
kan trygt si at sambandstroppen er en
viktigdel av Norbatt, b3de nar det gjelder
a holde utstyr operativt og vedlikeholdt
for derved !l knytte bataljonen sammen.

Ekspedisjonslaget
holder til i Bn-ops'en pa Falkeh~yden.
De har en bemanning PI ett befal, to
kryptooperat~rer og fem
ekspedisjonsassistenter. Den drives 24
timer i d~gnet og s~rger for at vi
opprettholder samband via link til
UNIFILHQogdeandre "battene". Ogs!l
samband ti! Norge pr fjernskriver og
skanti. Alt av kopiering og diverse skriv
som skal fordeles rundt i bataljonen tar
de seg ogs!l av. Tre ganger i uken mottar
vi mailtlight fra Naqoura. Mer klarte vi
ikke a fa ut av disse "hemmelige"
soldatene PI ekspedisjonen.

Radiolaget
er delt i to deler, sj!lf~rer og OPS
assistenter. Sj!lf~rene kj~rer for bnsjefen,
NKbn, S-3 og ingoff. De kj~rer
hovedsakligrundt i Norbatt AO, menhar
bl.a. noen tjenestereiser ti! Israel.
Sj!lf~rene har ogsa ansvaret for drift og
vedlikehold av kj~ret~yene.
OPSassene er fem mann og gar vakter
sammen med vakthavende offiser. De

behandler meldinger som de sender til
UNIFIL HQ. De f!lr fortl~pende
meldinger fra alle uteposisjonene og har
saledes kontroll over hva som skjer ti!
enhver tid. Operat~rene sender og mottar

ogs!l meldinger ti! Norge via telex.

linjelaget
har ett befal, kapt Jensl~kken, som er
linjelagf~rer og har ansvaret for
telefonmateriellet. Ellers er det ti linje
veksleroperat~rer, som ogsa betjener
veksler-Norge og har bataljonsveksler
24 timer i d~gnet. De tleste har erfart
pIgangen ti! Norge PI de tre sivi!e og to
milit~re linjene de har til r!ldighet.
Linjelaget har videre ansvaret for for
telefonregnskapet og det meste av
telefon-radiolinjesambandet i Norbatt.
De er ogs!l ute i felten nar det oppstar
brudd eller andre feil med linjene.

Verkstedlaget
bestar av materielloffiser, lt R~stad,

radiomekaniker fenr Hagen to
materiellmenn sambadsjt Alseen ogkorp
grosvold og radiorrV reparat~r korp
Gjerskval.
Matr.off sb er ansvarlig for
verkstedsdriften, samt inn-/utleveringav
materielI. Hun er ogsa regnskapsmessig
ansvarlig for sambandsmateriellet i
bataljonen inkludert et eget lager. Alle
nytildelinger og rekvireringer av
sambandsutstyr, skjer gjennom matr.off
sb.

Radiomekaniker reparerer milit~rt
radioutstyr ved verkstedet, og kan i
enkelte tilfeller reise ut og feil~ke og
reparere PI posisjonene.
Materiellmennene assisterer matr .off sb,
samt star for reparasjon av materielI som
ikke kan repareres av rediomekaniker og
telemekaniker. Disse foretar ogsa
innmontering av samband i kj~ret~y, i
samarbeid med radio-offiseren.

Radio/TV reparat~r reparerer
velferdsmateriell som radioer, tv, video
osv. Han tar ogsa pa seg andre

reparasjonsoppdragi ledige stunder, samt
at han arbeider med antenne-anlegg.
Foruten a sitte pa verkstedet, erradio{fV
reparat~ren teknisk ansvarlig for Radio
Norbatt, bataljonens n~rradio.
I troppsstaben er det to offiserer og to
soldater: Kapt Thorvaldsen er i tilleg til
a v~re troppsjef ogs!l bataljonens
sambandsoffiser. Dette medf~rer at han
har det overordnede ansvaret for samband
innen Norbatt AD.

NK, lt Ottesen, er den som er ansvarlig
for den dagIige driften av troppen. Han
er ogsa ansvarlig for "Ieave"-oppsettet
og godkjenning av eventuelle ~knader
av 60-timene.

Geir Andresen er troppens
troppsassistent, som er ansvarlig for
oppsett av troppens forskjellige vaktl ister.
I tillegg er han troppens alt-mulig-mann.
Siste mann i troppsstaben er Arne Haug
(AssPIO), og er en av de som driver
Radio Norbatt. Dette at han tilh~rer var

tropp, har nok f~rt til at vi har tatt
uforholdsmessig stor prosentandel av
hi!sningene pa radioen.
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HUNDETROPPENl4-8 B
Briefen er ferdig, ambush patruljen setter i marsj. Fremst i patruljen
gac patruljehundefl'lreren sammen med sin schiifer. Ekvipasjen
k1arerer patruljeruten turIretur ti1 sitt punkt, og p3 punktel Rutinert
tas det Iytteposter. For ingen ting er sa betryggende for et patruljelag
som a ga ambush patrulje nar Dog-man og schiiferen er med. Selv
om det ikke skal va::re noen sovepute for laget. Markerer hunden,
undersl'lkes det na::rmere hva det kan va::re. Muligens er det AE p3

vei mot sl'lr, eller smuglere, man vet aldri. IDF-patruljer har vi of te
ml'ltt i nattens ml'lrke ti1 stor irritasjon for dem, og ti) glede for oss.
Slik er nettene for patruljehundefl'lreme 6 ganger i uken. Det nemlig

f3 er k1ar over er at ingen i Norbatt gar sa mange "busk" som en
patruljehundefl'lrer i fra hundetroppen. Ja, sa mange "busk" patruljer
at troppene i kpA og kp B bare kan drl'lmme om det!
Patruljehundefl'lreme er et fast innslag i kp A i BlatI4-21 HQ og i kp
B ChebaaI4-7 HQ, HebbariyeI4-6 HQ og Kfar HamamI4-12 HQ.

Hva mener vi sa a skryte av? Jo, var sl'lksgruppe! Den bestar av en
sprengstoffhund og to narkotikahunder. Sprengstoffhunden "Arga"
viste sin troverdighet da "Mark" ble stoppet i 4-2 B CP under en
rutinekontroll den 2. juni. "Arga" markerte sprengstoff-funn. En
videospil1er fullt med sprengstoff, mest sannsynlig som en bombe
var funnet! Den ble uskadeliggjort av Amm.off'en med et stort
smell!

Narkotika hundefl'lreme med sine hunder samarbeider med MP

Norbatt og MP-coy i Naqoura. Det er blitt gjort funn og beslag
denne kontingenten. Sl'lkshundefl'lreme har hele UNIFIL AO som
arbeidsfell Sa ingen skal fl'lle seg trygge, sa det er sagl Det som er
sva::rt bra er at det ikke er gjort funn eller beslag i NORBA Tf I
NMC.

Hver 11'lrdager det oppstil1ing p3 Falkehl'lyden med hundetroppen p3
plass. Kpsjefen har da ti1 tider en sva::rt utfordrende oppgave med a

overdl'lve d~ firbente nar han setter igang sine kommando-ord.
VOFF - VOFF!! For hundetroppen er endel av Stabskompaniet, men
har sin posisjon 4-8 B i kp B teig.
For oss i hundetroppen er hunder noe helt spesiellt, i til1egg ti1 det a
va::re menneskets beste venn. Vi er derfor meget stolte over den

stl'ltte vi har bidratt Norbatt med i kontingent XXIX. ti1 mest mulig
sikkerhet for alle. Siden hundetroppens stl'ltte og aktivitet i Norbatt
AO stort sett foregar om natten, avslutter vi med a gjl'lre alle
oppmerksom p3 vart motto: "We own the night"!



BILDENE:Hundefprer H. Ovland under

beskyttelsestrening med "Chan". (til venstre)

Narko-teamet iaksjon. Drug-Dog handler F.

Melaner med "Jsak" spker pil rekap-bagasje.

SprengstojJh/.(nden "Arga" og patruljehunden

"Billy". (pverst til venstre)

Det siste hvilested ... (under)
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Sanitetstroppen

fortsatt f3r en sentral plass i fremtiden, slik at
tjenesten blir attraktiv for fagpersonellet og
at rekrutteringen kan opprettholdes.

betraktes av fagpe'rsonellet som en meget
vesntlig og viktig del av FN -tjenesten. Det er
derfor av stor betydning at dette arbeidet

Sanitetstroppen bar ved siden av sin
bovedoppgave som bestAr i a gi et best mulig
medisinsk bebandligstilbud til personeIl i
Norbatt, ogsa som oppgave a yte bumanit<er
bjel p til de sivile. Legekontoret i Ebel es Saqi

har apent for sivile 5 dager i uken, men stiller
ogsa opp uU;nom faste kontortider ved
~yeblikkeligbjelpsituasjoner. Detytes i slike
ti!feller ogsa of te transporthjelp til sykehus.
Gjennom eget budsjett som disponeres av
bumanit<erkomireen i Norbatt, kj~pes det inn
medisinerog bandasjemateriell som ut1everes
gratis til de sivile. For a fa en best mulig
fordeling av legetjenesten i Norbatt AD,
boldes det utekontordager to dager i maneden
i Cbebaa. Her bar Norbatt innledet et

samarbeid med Iibanesisk- og intemasjonaI
R~e Kors om innkj~p av medisiner og
bandasjemateriell. Tilsammen bebandles det
manedlig ca 250 - 300 sivile pasienter ved
legekontorene i Ebel es Saqi og Chebaa.
Dette er ca det doble i forbold til behandlede

FN-personell.
Det arbeides na med a opprette kontordager

ogsa vedskolen i Hebbariye, bvordetallerede
disponeres nyoppussede lokaler.
Hvordan den bumanit<ere virksombeten skal

deives i fremtiden, er usikkert. Etter all

sannsynligbet vii ytelsene innta en annen
foem enn idag, bvor man i s~rre grad vii
legge vekt p3 forebyggende belsearbeid og
hjel p til selvbjelp,bvor de lokale kreftene f3r
opplrering ti! selv a delta mer aktivt.
Den humanitrere deles av vart arbeide
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At tannhelsen blant den
libanesiske befotkning

ikke er av h0y standard
bar vel mange lagt

merke ti!. For lt fors0ke a
bedre tilstanden, spesielt .

blant barna, startet
tannlege kapt Per

Ludemann (kont XXVI
XXVII)forberedelsene til

et fluorskylleprogram.
som skulle gjennomf0res
pa skolene i Norbatt AQ.

14-daglige
fluorskyllinger,
kombinert med

tannhelseopplysning,
. kom sa igang 15.januar

1992.
Prosjektet er et

samarbeid mellom
Norbatt, Uni'versite

. Libanaise og tannlege
Toni Choufarii fra Bint,.

Jbeil. Den praktisk
utf0relsen har vrert ved

to libanesiske
tannlegeassistenter fra

Marjayoun.•



•.....

MEDEVAC

98 - detter er 9..... l2lvelse, l2lvelse, l2lvelse,

medevac, medevac, medevac! Kaoset er i

gang! Vcksler Saqi skvetter til og brl2llerut Iitt
ekstra medevac meldinger til de som er pa
saniteten. Hvor er alpha-Iegen? Alpha
sykepleier ..... tiden gar. ... hvor er 4-9 sjef,
viktor sjMl2lr,bravolaget?
Turbo ambul;msen er i gang og alfalaget

forsvinner i en rykende fart (ca 50 km/t) ned
Storgata, forhapentlig fl2lralfa-MP lag (det er
nok vaflene som forsinker dem!!) Hvor skal
vi? Hvor mangeerskadet? Eromradetsikret?
Er spagetti airlines varslet? En svett alfa lege
forsl2lker febrilsk a holde orden pa de
motstridende meldingene som kommer pa
nett. Vardethodeskade? nei,detvarvisst

et skrubbsar! Pa skadestedet er det blod, slit,

tarer, smerter, svette, armer og bein,
blodtrykksapparater, veneflonerog infusjon.
De ansvarlige, Solveig
(undervisningssykepleier) og Per (ass S-3)
lurer i bakgrunnen og nyter kaoset. Alfa lege
overlater sambandet til en noe motvillig alfa

sjMl2lrog kaster seg med liv og Iyst inn i
arbeidet. 4-9 sjef har et tett samarbeide med

skadestedsleder, og 9-5 alfa (som kom til
slutt) prl2lveraforhindredetmeste. Markl2lrene
"de skadde" ligger og vrir seg i "forferdelige
smerter" eller sprer forvirring i omradet
grunnet psykisk ubalan$e. Solveig overvaker

sminken (blodet) som er i ferd med a renne
bort i varmen mens soldaten forSl2lker

forgjeves a samle det opp i en
enkel tmanns pakke .
ut pa tur - aldri sur!
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STIKKET!

" vi stikker innom" sa saniteten og MP
Iaste d0ra mens Bnstaben dro pa leave. 

Infusjonskurs na igjen? - Det utgar! 15
mann har sovetjeneste, 10 mann pa vakt, 5

mann pa leave. Da gjenstar det en mann
som har tatt infusjonskurs f0r. - Dessuten,
er ikke bare 2 stk pr gaupe som trenger a
kunne dette? - Og kommer ikke saniteten

nar vi trenger dem?

Dette er bataljonens entusiastiske respons
pa "tilbudet" om infusjonskurs. Vi f01er oss
alltid hjertelig veJkommen. Vi varmer opp

med melodien "Stikket" og sperrer alle
fluktveiene. Bleke ansikter kikker

forskremt pa utstyret saniteten legger frem,
TIl tross for skjelvende , svette hender,

blodsprut og besvimelse beundrer vi den
nyervervede teknikken hos de nye

naleterapeutene. Vi sukker lettet ut - enda
et infusjonskurs i boks!
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SOSIALT SAMV iER
Nar m~rket vel har senket seg over sykestua,
og kIokka savidt har dratt seg over midnatt,

sti ger en umiskjennelig duft av spr~stekte
vafler og nykokt kaffe opp mot den tindrende

klare stjernehimmelen. Og MP-gutta (som
maha luktesans pa lik linjemed vare firbeinte
vennerpaDog-minst!) st3rpa plettenetterfa
minutter og sPl1lrmed den uskyldigste mine
om det blir noen nattvaffel i kveId. Joda, her

finnes det hjerterom for en kaffet~rststakkar,
vi i santroppen er faktisk en veldig sosiaI og
selskapelig gjeng!
Dette har gitt seg utsIag i et par fester i
troppsbaren, bade med og uten karaoke,
gudskjelov, sier noen - uten at det her skal

nevnes hvorfor (....) Videre har vi arrllPgert
swingkurs, og troppens danseglade flanke
har fatt rocke rundt pa betongen ti! salene pa
sei!erskoa har lukta svidd. Dette ti! enkeltes

store fortvi!else, det er ikke enkelt a sove nar

"Great balls offire" dundreri veggene. Ja, for
mang en sovetjeneste har gatt i vasken PI
grunn av var "sosiale legning", spesieUt
volleyball kampene med dertil ti!h~rende skrik
og skral og h~ye hurrarop har s~rget for det,
Men vi pr~ver da a ta det hele med et smi!!
Det ma ogsa nevnes at man to gan ger i uken

har kunnet overh~re noen ytterst tvi!somme
Iyder fra taket av Sanzibar. H~ye st~nn,
pusting og pesing og taktfaste klask - hva
ti!feldig forbi passerende matte tro ma gudene

vite! Man vi vet at det hele dreler seg om noe
sa uskyldig som aerobics: Her samles store

og her samles sma, i glinsende tights og fancy
overdeler, og ti! troppsjefS~rlie's sensuelle,
men dog bestemte r~st, utf~res de mest
halsbrekkende ~velser for de som ser pa!
Pa s~ndager skrus tempoet imidlertid noe

ned, og siden troppen kan skilte med eget
basseng, er dette et naturlig samlingspunkt
under solingstjenesten. Stedet egner seg
ypperlig for savel massasje som

skj~nnhetspleie i form av mud (les: gj~rme!),

og selv om bassenget ikke akkurat er
overdimensjonert(!), sa kan man da iallefall
la tatt seg en avkj~lende dukkert nar sola
steker som verst!

Kortsagthardette vrerten trivelig kontingent
i Santroppen, og mye morsomt er bade sett og
h~rt. Og ikke minst gjort! Likevel, sa er det
vel her som de fleste andre steder; det gar
mest pa video og cola!
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HYGIENELAGET
Hygienelaget i Norbatt XXIX bestod av fire
dyrebare individer: Doktordyret (A1ice

Heitmann), Hygienedyrene (Cesilie Tveit og
Jan Tage Berg) og Assistentdyret (Jan Olav
Madsgard). Midti kontingenten fikkhyg.bef.
bart - til stor skuffelse for enkelte.

Hovedoppgavene vare var behandling og
periodisk vedlikehold va tjenestehundene,
vannanalyser og hygieneinspeksjoner. Det
norske hyg.1aget er ogsii ansvarlig for
inspeksjoner i NMC, Finbatt og Ghanbatt.
Mange arbeidsoppgaver strS'lmmet pa.
Spesiellt MP ga oss mye a gjS'lre med sin
stadige nattejakt pa sS'lte sma kattepuser.
Kattekadavrene brakte san troppen til
fortvilelse nar likstanken bredte seg utover
sykestuas omrade. Hyglaget ble
storforbrukere av bildekk fora fa brentdyrene.
SS'lppelplassinspeksjon og kadaverbrenning
hS'lrteti( de mer ilIeluktende oppgavene.
A legge opp fast program for hyglaget viste

seg snarta voere umulig. En idyllisk (tjeneste
) tur til Naqoura ble bratt avbrutt av
loppeangrep pa Pi-hS'lyden. Vi maUe
S'lyeblikkeligkommehjem fora sprS'.lyte.Slike
sproyteoppdrag forekom heldigvis ikke sa
of te.

De sivile i omradet har ingen autorisert

dyrlege. Derfor dukket det ofte opp folk
utenfor sykestua og spurte etter "Doctor
Animal". Dyrlege fikk mange og varierte
oppdrag. En sl1Sndagsmorgen ble hun vekket,

en ku med utvrengt Iivmor trengte hjelp. Vi
dro avgarde til El Khiam med eskorte utstyrt
med sjokkhandgranater og M-72.
Behandlingen gikk bra, men synet var sterk
kost for de tS'lffeeskortegutta.
E1lers bS'l<lpraksisen pa b1.a.hundSS'lnderrevet
av villsvin, kalv med tett endetarm. 80 geiter
med diare pa en gang. Esler og muldyr med
diverse sarskader ettersmuglervirksomhet ti(

Syria, ogsist, men ikke minst, en middbefengt

papegS'lye som ble forsS'lkt behandlet med

storfeparasittmiddel. Resultateter i skrivende'
stund hS'lystusikkert.
Sprakproblemer Oppsto rett som det var. En
donkey i Chebaa ble ved noermere
undersS'lkelse til en sau og endte opp som geit.

Via 4-13 kom deten dagmelding til sykestua
om en kvinne i Kfar Chouba som var svoert

syk etteren fS'ldselnatta fS'lr.Hun skulle bringes
til sykestua. Men 10 minutter senere kom det

ny melding. Kvinnen var ei ku som nettopp
hadde kalvet og Ja i en haug i fjS'lset. Da vi

omsider fant fram ti( dette fjS'lset(etter den
obligatoriske te; kaffe, lefsa etc. etc. hos

Gendarmerie-sjefen i byen) kom de leiende
med en svoe.rtsa livsfrisk kvige med en Iiten
hevelse under buken.

Slik gikk Iivet sin mer eller mindre skjeve
gang. Hyglaget ble en sammensveiset og
humS'lrfylt gjeng. Arbeidsoppgavene satte
etterhvert sitt preg pa oss. Resten av
Santroppen ristet oppgitt pa hodet nar den

(sma)gale gjengen "suste" gaulende av sted i
P-4'en. pa vei mot nye oppdrag.
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Troppsjefens
memoarer!

I smapuJjer ankom Santroppen
Libanon imai ogjuni 1992. De

f1estesom kom f~ mange kvelder
og var mektig forundret. Men
etterhvert tok varmen over og

nyetablert vennskap skapte godt
milj~.

Forventningene om fart og
spenning og store utfordringer

inne f~rstelijelp matte legges pa
hyllen. Og vissheten om at vi var

her for aivareta en livsviktig
beredskap var snart en selvf~lge

for alle. Selv om det nok var vondt
a akseptere.

Santroppen er en sammensatt
gjeng, bade nar det gjelder

jobberfaring, alder, utdanning,
~nn og interesser. Det skallitt

ti! for a skape en homogen masse,
men med smi! ogpagangsmot gar
det meste. Etter en kort stund var
troppen samlet rundt bordet ved

inngangen. Her ble skoene pusset,
vaflene spist, avisene lest og

tanker og vitser meddelt
hverandre.

Resyme
Beredskap, vennskap, vasking og venting.

Litt uro og kniving, men mest baIlspill og leking.
N~ytrale soldater som ikke skal ta parti,
men roe stridigheter fra fortid ti! framtid.

Det er 08S.

Uinnfridde forventninger legger mangt i gros.
Venting kan skape hodeverk og ~resU8.
Men ved a gj~re aa godt som man kan,

blir samvittighet og psyke ren som vann.
Dette ti! tross -

Glem aldri at det handler oma gi og a ta.
Diplomati er ti! tider bedre enn a fla.

Og godt hum~r kan lijelpe deg dit du ViIna.
Klem fra troppsjef l\iersti - st! pal

60


