
Inspeksjon av Ingeniør

materiell på Sveaveien.

Korp Hagen, Fenr Holsen

og Menig Laupstad.

(foto: Sture Helander)

Kjøreopplæring med radiobil i

Marjayoun. Kjørelærer er Gillesen.

Elevene er Sørberg og Walheim.

(foto: Syltøy)

Sjef og NK Mobil tropp

er ferdig med et oppdrag
fra NORBATT til NMC.

Gearkassen på

bergningsbilen ble knekt

under turen. Kapt

Ysland og
Lt Taraidsen.

(foto: Sture Helander)
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Bergning berger bergning

Det blir trangt i CP'en når slepet er 22m langt.

På tur til Naqoura med Geir Stensheim som sjåfør og Rune Fuglem som sidemann.

(foto: Bjørn Bakkane)

Spesialverkstedtroppen til daglig kalt «Spessen»,
består av to seksjoner. Kapt Roy Bjerketvedt og Fenr
Frank Vangen er befal for aggregatseksjonens 9 solda
ter. Lt Svein Helge Steinsholt og Fenr Henriette Jarl
er befal for spesialseksjonens 7 soldater. På toppen av
det hele finner vi Kapt Terje Larsen som troppsjef.

Aggregatseksjonen har en stri jobb med vedlikehold
og delemangel på UNIFIL's 400 aggregater som er
under 55 KVA. Instruksjons og inspeksjonsansvaret av
aggregatene er også lagt til denne seksjonen.

Spesialseksjonen som består av sveisere, dreiere og
en kjølemekaniker, er avdelingen som får prøvd seg
på det meste. De reparerer alt av stålkonstruksjoner,
plasttanker og «alt annet» som andre verksteder ikke
vil ta imot. Seksjonens befal har inspeksjonsansvaret
av UNIFIL's våpen og ammunisjon.

Begge seksjonene er ofte ute på rep. oppdrag i UNI
FILAO.

Terje Oslandsbotn (th) er i full gang med

å bygge ny topp til OP-tårnet på HUS 2.
Arbeidet blir her betraktet av

(fv) Stig Evan Vik, Are Nordhus,

Jan Gunnar Fatland og Svein Helge Steinsholt.

(foto: Ivar Nonstad)



Arbeidsoppgaver deles ut på «Spessen».

Stig Evan Vik (fv), Are Nordhus,

Svein Helge Steinsholt og
Henriette Jarl.

(foto: Eldar Inge Bakken)



Jan Gunnar h~r laget motorbukk for Cummins, og den

blir her grundig inspisert av «kunden», aggseksjonen.
Frank Vangen (fv), Terje Larsen, Johan Hegg,

Jan Gunnar Fatland og Are Nordhus.

(foto: Stig Evan Vik)

Tekniske vans~!:lligheter løses i fellesskap.

Kennet~ Bjørk (tv), Roy Bjerketvedt og

Lorents Gåsvær. (foto: Stig Evan Vik)

Avslapning utenfor Nye Delta.

Leif Hagen (med ryggen til),

Georg Gåssand, Vidar Ramberg,

Geir Skjulestad og Johan Hegg.

(foto: Geir Hansen)

Eldar Inge BakkeQ:(tv) og GeirIl '
Hansen i gang med å montere

et aggregat på fundamentet etter
overhaling.

(foto: Stig Evan Vik)











NMC

•

Snekker F. Eilertsen (tv), elektriker A. Lien,

rørlegger M.Waage, Lt K.V. Olsen, elektriker J. Sletten.
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Lunsjmaintcoy
Her presenteres et lunsjbord fra det

eminente kjøkkenet ved NMC.
(foto: I.K. Olsen)

Medaljeparade 29.9.94



NMC's velferdsoffiser Lt S.J. Tunestveit

får sin UNIFIL medalje av Force

Commander, Generalmajor Furuhovde.

I bakgrunnen Maj O.Tveito, Feltprest.

(foto: P.C. Waalkes)
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Kjøretøy troppen i ca~p scorpion
Det bør vel kunne sies at kjø
retøytroppen er selve kjernen i
Det Norske Verkstedkompa
niet. Troppen består av 30
menige og korporaler, fem
sivile og tre befal.

Disse er oppdelt på lett verk
sted, tungt verksted og lakk
seksjon. Vi har ansvaret for
drøyt 500 av UN's 1057 kjøre
tøy.

På lett verksted skrus det på
Peugeot, Toyota, diverse truc
ker og de har nå nylig fått
ansvaret for Mercedes buss og
Chevrolet C-60.

Tungt verksted har som nav
net tilsier, ansvaret for de
tyngre kjøretøyene i UNIFIL.
Dette er Renault og Mack las
tebiler, Mercedes trekkvogner,
diverse busser og en del an
leggs maskiner.

Troppens lakkseksjon består
av to mann og har ansvaret for
oppretting og lakkering av
UN's kjøretøy og alt annet
utstyr som måtte trenge en
oppussmg.

Problemet for verkstedene i

kontingent XXXIII er vel det
samme som for tidligere kon
tingenter at UN's budsjett gir
dårlig tilgang på verkstedut
styr og spesielt reservedeler.
Det er ikke uvanlig at en bil
står i to måneder på grunn av
delemangel. Rekorden lyder
på ti måneder på grunn aven
tettering. Bilen er ikke ute
ennå.

I kontingent XXXIII har
kjøretøy troppen også nedlagt
en del arbeid i humanitær ret

ning. Som eksempel kan nev
nes løfting av lokale vanntan-

ker og reparasjon og vedlike
hold av Tibnin's syke- og
brannbiler. Vi har også lagt
ned mye arbeid i restaure
ringen av Tibnine Castle som
blir brukt under NMe's

medaljeparade.
Under paraden var det kjø

retøy som hadde underhold
ningen. Vi kjørte en demo på
en fullstendig demontering og
montering aven Jeep CJ-8.
Den totale tiden ble 4.32

minutt. Dette slo godt an
blandt publikum. Avandre
ting bør vel vår vellykkede
underholdning på kompaniaf
ten nevnes.

Det har hersket et godt ka
meratskap og samhold i trop
pen. Ispedd en stor porsjon
humor har dette gjort konting
ent XXXIII til en fin tid.





Johnny Gravdehaug i
sentrasjo>n med s

Transportens store stolthet MACK'en:

Transpoff J. Bolme (forran bilen), T. Bjugan. På bilen fra venstre: J. Hallangen, S. Sønju, D.V. Gullbrekken og M. Grønvold.
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M~~t~-~?
J1tåku fe1 iJæId i J1tOaJJ/J11 i ~ nuiL-Pze ~ rKflJ.ælleiku lJ.æId

Ma. d/e4 i jC/J ~ ~ til ~ ~ i CP, OP rKfpå Imdz.

J1tåe4 fe1 i 4-2~ LL rKfda lJå det mIf6 ~ M- ~ rKf~ pai i g~.

V~ e4 det ~ i 4-2/J CP, lwød/;:dL ~ ~ tIeIee~ rKfuJM;z,

~~, ~ ~ på ~ tIeIee~~. MeIt, iIudJø det /Jj

elt cia:J.h14 uøIie4 iU kvze ut f/WØU ~ rKf~ ~ bak f/WØU ~

f1e4. Om caien ~~, ~ iU kvze å~. gå ~ 7/J 1m å Cf? CkU

~. Melt det ~ ~ 1m iU ku P ~-!.
J1toen~ ku iU ~ rKfda kan det i·eIu ~ på twit: «ø~-~

Mectw.ac på 4-23 OP». da lJå det ~ ~ i buptet rKf14 ~ iU opp

med 1cuv.iaU, M(j rKf~ rKf~ ut. /J{}- rKf til ~ det elt rKfannen

d/øie/i-~ møt elt ruJ1t-~, me# 14 ~ det r:;li4Ma, 14 ~ iU det

kvze 1fMn~ dcue. ~et ~ cpdt nå4 PV-92 ~d/[ med M 109 ~

~ tib-mafe;udL. Vå4t /;nhoid til j~q e4 ~~, me# iU /;le pid da elt

(jr4- ~ ~ på gjgru~ u.å41fMndad i CPeIt.

~et lJå tIeIee14 mIf6 o#-~ 14 elt tut på ~aI1a rKf elt 60-itme4 på ~cm

M~ e4 ~ tIeIee14 fJ-ællAi.je<f ku tIeIee11M~ med å /Jj Iwdi rug

~, - rKfLditil eIleu~. je<f ku pied å hamJle ~ ~i:U» (jerYufØrKfpå

PXeIt, rKfi ~ e4 fe1 im1Mn PIwiobit ~ 1m å fl ftLLi opp~.

J1tei,ffl1 e4 fe1 14 ~ 14 fe1 fU ~ knt til LeI-w La/l/.f å fl ~ elt ham

~ 1fMnfe1 kan ~ i buptet. ~~ må fe1 U-0d ~ lu0kn ~

fe1, 14 det lJå Iwdden /;ru fe1 kan ~ i~.

gOlVUfai fe1 tIeIeeku /;Ut Imje hjem ~,

me# fe1 Md~ kvze fe1 fU ~ elt dart· ~g.

Tekst: 'fenrik Seegaard
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Noen drypp fra hverdagen ...

Pte Ødegaard sikrer i 4-22CP. (foto: Lt Larsen)

Cpl Larsen og kaptein Lund knar og elter etter fattig evne

brøddeig på et bakekurs arrangert av kokkene på kjøkkenet
i Saqi. (foto: Lt Larsen)

Hot-Shots blandet i RFK-koggere, egne T-skjorter og

musikk fra Falkhøydens Blues Band. Det var BMR-festen det.

(foto: Lt Larsen)
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Lt Stjern var engasjert i de fleste øvelsene. Her har han skapt

et gisseldrama på NEPBATT-stillingen (A1C). (foto: Lt Larsen)

Mange reiste på Chris de Burg konsert i Beirut. Konserten var

vellykket, noe man kunne merke på ønskene i radioen.
(foto Cpl Bastesen)

Innlevering av Recap-bagasje på Steinmyra. (foto: Lt Larsen)



.-,

Kontingent i
idrettens tegn
Tekst: Cpl Bastesen

Det har vært et halvår med mange
idrettslige utskeielser av ymse
slag. Jevnlig har man kunnet
observere svettende personell på
veien, noen som deltagere i løp
skarusellen, andre som frivillige
selvtorturister. Idrettskontodstene

våre har vært flinke til å arrangere
stafetter, mesterskap i volleyball,
fotball, tennis, dart, badminton,
bordtennis, skyting, infanteriløp
osv. Kløpperene i enkelte grener
har gått videre til UNIFIL-mester
skap rundt om i bataljonene.

I UNIFIL-mesterskapet i infan
teriløp stakk NORBATT av med
de gjeveste premiene. Lt Gjerde
og major Sandvik vant hver sin
klasse i det krevende løpet.

Lt 0vsti har godt grep om pisto
len og sikra en 2.plass i UNIFIL
mesterskapet i skyting. I lagkon
kurransen fikk bataljonen 2.plass i
«falling plates» og 3.plass i rifle
og pistol.

Bordtennis er ikke bare for
raske asiatere. Det fikk Pte Han

sen (tren) bevist med sin 2.plass i
UNIFIL- mesterskapet.

Til sist tar vi med Pte Hansen
(BMR) som stakk av med bronse
medaljen i dart single, og Jensen
(PI)/Hansen med bronse i double.
Håper vi da har nevnt de gjeveste
resultatene.,

Foto øverst:

Pte Bendiksen (tv), Cpl Jørgensen og Lt

Gjerde skriver ned meldingen som

løperene må huske under infanteriløpet.

(foto: Lt Larsen)

Foto i midten:

Lt Rasmussen (tv) og Cpl Bastesen vant

NORBATT-mesterskapet i tennis double.

(foto: Lt Larsen)

Foto. nederst:

Fenrik Martinsen fra sambandstroppen

sikrer seieren mot 4-3HQ (her ved Iversen)

i NORBATT-mesterskapet i volleyball.

(foto: Cpl Bastesen)



Kart NORBATT AO

1:25000

38



39



40

Takk for innsatsen
NORBATT XXXIII

Det er alltid vemodig å si takk for samarbeidet, innsatsen og kameratskapet til de av dere som ikke
fortsetter inn i neste kontingent.

I NORBATT er alle oppgaver like viktige. Det være seg de som går patruljer nede i Litanidalen, de
som opprettholder sanitetsberedskapen i Santroppen eller de som sørger for å understøtte oss for å
kunne klare oppgavene. Det er med stor tilfredshet jeg registrerer at kontingenten har håndhevet
mandatet med fasthet og at vi har tillit blant partene og sivilbefolkningen. Den sikreste sikkerhets
garanti vi har er at vi er profesjonelle slik at partene har tillit til det vi gjør. NORBATT har denne til
liten. Dette skyldes ikke minst den enkeltes innsats og forståelse for hvordan mandatet skal løses i
en for NORBATT vanskelig situasjon uansett grad og rang.

Vårt bidrag til å skape stabilitet og ro i området krever årvåkenhet, tålmodighet, stor arbeidsinnsats
og forsakelser. Likevel er tjenesten lærerik og interessant, samt at den gir oss erfaringer som er verd
å ta med seg videre.

NORBATT XXXIII er når dere får denne boken historie og NORBATT XXXIV en realitet. En
spesiell hilsen til dere som fortsetter inn i en ny kontingent.

Det er med ærbødighet jeg sier:
Takk for innsatsen, viljen og evnen til å løse oppdraget i fellesskap. For meg har det vært en ære å

være deres sjef. Lykke til i fortsettelsen på deres hjemsteder!
La oss til slutt enes i en hilsen om de beste ønsker for den nye bataljonen som har avløst dere som

nå er hjemme.

Eirik Skar land
Oberst Il

Sjef NORBATT XXXIII
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8-1 seksjonen:

Velferdsseksjonen
Tekst: Lt Larsen
Foto: Cpl Bastesen og Lt Larsen

Kanskje ikke så «operative», men like fullt nokså oppegående. Å drive S-l seksjonen
må være sammenlignbart med å bære staur; alle i seksjonen arbeider med sitt spesialfelt,
og har lite til felles med hverandre, bortsett fra en ting: vi driver med noe som har med
velferd å gjøre.

Ass og S-l, kaptein Salberg og major Havaas, har personellansvaret i bataljonen. Det
fører til rimelig mange telefonsamtaler gjennom dagen.

Major Fjellseth, feltpresten, arbeider også med personellet, om enn på en annen måte.
Han er vel seksjonens potet; kan brukes til det meste.

På velferdskontoret sitter det to personer (Kapt Arlind og Lt Odinsen) som tar seg av
velferdstjenesten i ordets alminnelige betydning. Utlån av bøker, videofilmer, videoer,
TV'er med mer, arrangør av diverse 60-timere - det blir for mye å gå inn på alt de gjør.

Idrettsoffiseren med assistent (Lt Sarpebakken og Cpl Hagen) holder også til på vel
ferdskontoret. De forsøkte hvertfall å holde bataljonen i form.

Vårt eget lille reisebyrå har alle hatt et forhold til. Hotellrom, flybilletter og leiebiler
fikser fenrik Due og Pte Gulla.

Glemt noen da? Det må bli Bastesen og meg det da ...



Lt Sagen holder morgenbrief for Bn-Iedelsen

S-3 seksjonen:

Også øvingsseksjonen må øves. Lt Sagen (tv), Lt Gjerde og pte
Bakk har sikret seg mot alle tenkelige nedslag.

NORBATT's mest utskjelte og elskede seksjon
Tekst: Lt. Sagen - Foto: Lt Larsen .

S-3 seksjonen er mest kjent for å
være den operative seksjonen her i
NORBATT. Er det ikke øvelser, så
er det endring av regler og instruk
ser. Foruten dette kjennetegnet har
vi også ansvar for drift og beman
ning av Bn ops'en, eller "9" blant
venner. Seksjonen består av fem
vakthavende offiserer (VO), MIO
(militær informasjons offiser), en
tolk, Ass S-3 og selveste S-3.

Foruten driften av Bn ops'en, som
er VO'ene sitt gjøremål, har MIO
og tolk ansvaret for til en hver tid å
være oppdatert om partene i områ-

det. S-3 er sjefens rådgiver i spørs
mål om organisasjon, utdannelse
og operasjoner. Ass S-3 har sine
hovedoppgaver i forbindelse med
utdannelse og rapporter.

Et annet godt kjennetegn på S-3
seksjonen er S-3 bilen som preges
av / mange antenner (Christian
Radich), og som alle holder et godt
øye med når den kjører i AO. Mel
dinger som «objekt i teig» kan ofte
bety øvelser.

Bn ops'en bemannes 24 timer i
døgnet aven offiser og en assistent.
Gjøremålene består i å betjene de

seks radiostasjonene og fem linjene
som til enhver tid ringer, også de
samtalene som ingen vet hvor skal,
og av den grunn havner i Bn
ops'en.

Skytekartet blir til enhver tid
oppdatert med shootreps, og en
brief for Bn-Iedelsen og Team
Sierra/ Delta blir holdt hver mor

gen kl 0730. Etter morgenmelodien
kl 0800 blir det holdt en radiobrief

på Radio NORBATT. Det vi imid
lertid er best kjent for er «9 motatt
slutt» og «siste stasjon som kaller
9, du er uleselig. Bytt posisjon og

S-3 seksjonen samlet på et brett. Lt Ruud slik vi som regel så VO'ene.
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8-4 seksjonen:

Forsyningsseksjonen
Lt Larsen (tekst og foto)

S-4 seksjonen ledes av major Maudal og kaptein Strandenes. De er også de eneste i sek
sjonen som holder til på Falkehøyden. Resten av seksjonen holder til på Steinmyra.
Løytnant Øren og Løytnant Pedersen førte regnskapet på alt materiellet bataljonen satt
inne med. Fenrik Bjerklund forsynte oss alle med varer fra PX'en, og var dermed med
på å holde igjen prisene i Saqi. Endel av oss brukte litt vel mye dollar på PX'en, penger
som fenrik Moe gladelig delte ut. Enkelte valgte å ta pengene ut fra posten i stedet. Her
har fenrik Meisal og kaptein Hustoft forberedt seg på nedslag.

Posten og «banken» i Saqi er vel de eneste norske «bankene» som krever at du har
med våpen.



Besøk begynner alltid med en brief om NORBATT. Her blir admiral

Rein ønsket velkommen av Lt Vik (fv), Maj Maudal, Kapt Persgård og
Maj Havaas.

Lt Øren bistår utlevering av utstyr til de nye.

Selv om Major

Ness er lege, er
han endel av

Bn-staben. Her

er han ute på
ICA-patrulje.

Major Urke er

bataljonens

jurist og den
som har med de

•• sivilansaUe å

gjøre. Midtveis i

kontingenten
fikk han tildelt

Sjt Holmen.

Foto: Lt Larsen
Bataljonsstaben

Selv om det er mange veterinærer i Sør-Libanon må Major Kleven
stadig ut for å hjelpe til. (foto: Cpl Bastesen)

Det var en kar fra Ferdiss som tuklet med en blindgjenger med det

resultat at også han ble en blindgjenger. Bataljonen samlet inn ca
500$ som feltpresten overrakte.
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~ STABSKOMPANIET: II

En hilsen fra Stabskompaniko
En sommerkontingent er dunstet
bort. Opplevelser i'nuet er plutselig
blitt minner for livet. Når vi som

skal hjem sitter på flyet tror jeg tan
kene vil passere revy i de timene
som følger. For det er ingen tvil om
at Stabskompaniet er drivkraften i
bataljonen og '.er invol
vert både operativt og
administrativt med full

tyngde. Hvis ikke for
pleining stroppen gjør
jobben sin, hvem får da
god mat i magen? Hva
kan gjøres på en Mede
vac uten sanitetstroppen ?
Og hvor mye har ikke
EOD offiseren vært ute

på Falkeøye i samarbeid
med Pitroppen? Slik
kunne jeg fortsatt med
alle mine tropper.

Inntrykket fra denne kontingen
ten er meget bra. Jeg. har hatt et
kompani hvor vilje til innsats og
ståpå humør har vært enestående.
Jeg tør si at vi virkelige har vist
profesjonalitet. Verbale roser fra
våre medaljearbeidere har vært
gjennomgående for hele perioden.

For å trekke i tråder og koordi
nere alle aktiviteter har et kompani
bruk for en ledelse. Denne har i

kontingenten bestått av:
Sjefen for St Kp var Maj SIG

GEIR B0EN. Dette er en bergenser
som nå har vært gjennom to kon
tingenter. Og overlevd! I grunnen
har han trivdes meget bra, og ikke
vært plaget av knugende hjemleng
sel til regn og vind i Bergen. I alle
ledige stunder har han ligget og solt

seg i deilig varme. Kapt ERIK
FARBROT, NK, er en liten tynn,
men kjapp Oslogutt. Han er preget
av ståpåvilje og et > sprudlende
humør på tross av å være fra Oslo.
Hans store minus er at han er en

uforbederlig Vålerenga patriot.

Opplegg av Kp.mesterskap i alle
valører har forøvrig preget hans
tankegang. Konsekvensen har vært
at Kpsjef har delt ut steiner og kni
ver til bortimot hele kompaniet.

Adm off Kapt ASBJ0RN
SCHEI, er en trønder fra tjukkeste
Inntrøndelag. Han har styrt materi
ellflyten med hard hånd og har til
tross for trønderopphavet hatt ufor
skammelig god kontroll på materi
ellet. Hvem har ikke registrert kap
teinen som en virvelvind over Fal

kehøyden når Hand-Over og Med
aljeparade skal gjennomføres?

Fem ARNSTEIN KARLSEN var

Adm ass. Arnstein er en traust og
rolig mann fra Granvin. Forleg
ningsproblematikken har vært en
gjennomgående oppgave for vest-

Siggeir Bøen

Major/Kpsjef

lendingen. Når vi er oppe i 80 gjes
ter på samme døgnet må en kunne
si at herberget er fullt. Vi skal hel
ler ikke glemme denne mannens
ansvar for at vi får våre sårt og vel
fortjente kroner månedlig.

Fem JOHN KRISTIAN SIMON

SEN var Kp Ass. Han
har sitt opphav fra Nord
Norge, men med sine 22
år har han fartet mye
rundt i Norge. Jeg tror
han følte klaustrofobi da

han søkte seg ut i FN-tje
neste for et år siden.

Norge ble vel for lite for
den viltre kroppen. For
øvrig er det ikke blom
ster i Norge! Leave og 60
timere har vært hans mas

i to kontingenter, men
dette har gått meget bra.

Vi bare nevner at denne ungdom
men fortsatt er glad i å sove. Jeg
tror persen er fra lørdag til mandag
morgen.

Korp TERJE JOHANNESSEN
fra Oslo var skriver. Han er en rolig
og avbalansert herre som elsker
EDB materiell og har også gode
kun skaper om dette. Når han og
JOHN KRISTIAN er på vandring i
EDB verdenen så holder Kpsjefen
seg på avstand. Oslogutten har over
lappet godt med JOHN KRISTIAN,
så gode rutiner får han nok med seg
til neste kontingent.

Jeg vil tilslutt igjen få takke alle for
kontingenten vi har lagt bak oss.
Lykke til alle recaper og nytt perso
nell i kontingent XXXIV.
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