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Sambandsverkstedet. Her løses alle verdens

problemer ...
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Fenr. Odd Inge Tvedt «Luringen ...»
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Force Reserve Lageret. Mye mørke kroker ...
Ivar Killingdalen og Gerd Anne Tetlie.
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FMR
Hvem er vi og hva giør vi?
Force Mobile Reserve er - som navnet antyder 
Force Commanders pansrede, mobile utryknings
styrke; eller UNIFIL's pansrede knyttneve. FMR
ble opprettet i 1987 på anmodning fra daværende
FC, generalmajor Gustav Hagglund fra Finland.
Styrken består av 172 mann fra 7 nasjoner, og er
altså et mekanisert infanterikompani. Leiren 
Camp GrotIe - er lokalisert ved pos. 1-15 i Fijibatt,
og er oppkalt etter den norske soldaten Arild Grotle
som omkom i en tragisk SISU-velt under en FMR
patrulje i Norbatt i 1989. Oppgavene er å på ordre
forsterke/unnsette enhver posisjon eller avdeling
innen UNIFIL AO; herunder inkludert OGL's
observasjonsposter i ICA. Patruljering i hele UNI
FIL's teig, samt det å være trenet for enhver tenke
lig situasjon, er forutsetninger for å kunne løse opp
draget vårt. Eksempel vis kan det nevnes at i okto
ber drev FMR kontinuerlig forsterking av Nepbatt
(FC's ordre), altså 24- og 36-timerspatruljer.
FMR har for tiden 11 SISU' er, hvorav en
«Command-SISU», dvs. en SISU som er omgjort
til et mobilt kompani-HQ. Når to eller flere tropper·
fra FMR er mobile til samme sted, skarpt såvel som
øvelse; er Command-SISU' en alltid med - for
koordinering og samkjøring av FMR's operasjoner.
Den norske troppen i FMR - Norplatoon - består
av 32 mann, med en rittmester (kaptein) som sjef,
og løytnant som NK. Troppen er inndelt i tre lag a 9
mann + troppstaben. For tiden er sjef FMR en
landsmann, så totalt er er vi 33 norske. I tillegg til
patruljering og trening på stormtaktikk og strids
driller, må Norplatoon selvsagt gjøre sin del av
leirvaktene i Camp Grotle: Portvakter/op-vakter i
hovedport (Main Gate) og Back Post, vannkjøring,
vask av messa, vask av leirens gymsal og vask av
offisers-toaletta. La meg avsløre at dette siste er en
ufattelig nedprioritert oppgave, ca. 117. prioritet.
Norplatoon har to sambandsmenn (radiooperatører)
som bemanner FMR's kommunikasjonssentral~
(Communication Breakdown Center) på døgnkonti-
nuerlig basis sammen med irer, fijianere og ghane
sere. Troppen har også to «kvakksalvere», dvs.
sanitetsmenn som tar sin tørn som vakthavende

sanitetsmenn i lag med de andre «medicene». Den
norske kokken inngår på sammen måte i det høyst
internasjonale kjøkkenet vårt - «Boiling for Peace
in South Lebanon». Multinational Confusion and

pleasure.

Den norske troppen i FMR er en selvstendig norsk
avdeling som - inntil de ble nedlagt - ble adminis
trativt og materiellmessig støttet av NMC.
Operativt står vi rett under Force Commander, og
personellmessig er vi direkte underlagt Norcontico.
Norplatoon/FMR er en sammensveiset gjeng, som
pga. at vi inngår i en multinasjonal komponent til
stadighet kan briljere med mer eller mindre lugubre
uttrykk på engelsk. Selv om vaktene kan være lange
og beredskapen hard (??) har vi naturligvis hatt
våre muntre stunder, - ikke minst i festlig lag. La
oss bare nevne at våre irske og finske venner også
er oppsatt med egne barer, der det har vært mang en
anledning til å trekke på smilebåndet.
Uforglemmelig i så måte er Rittmester Berges tolk
ning av Shakespeare's prins Hamlet. I mangel aven
dødningeskalle holdt han en flaske foran seg på
strak arm og utbrøt med patos: «U-hu-hu-huh!!»
Men som en tidligere troppsjef sa, «dette er ikke
Norbatt».

Ellers kan troppen skilte med Ola Hamilton, en
mislykka kloning av romanhelten Hamilton og en
nordmørsk sauebonde. Kokken Pettersen utmerka

seg tidlig som leiemorder: Han har rekorden i avli
ving av katter og rotter. Disse havna sannsynligvis i
grytene, men vi merket ingen forskjell. Maten
smakte stort sett som «Sentrifugert uglespy» i kont.
35, så takk til NMC og Norbatt for at vi tross alt ble
den feiteste troppen i FMR. Alle senskaders far,
Hatvik, må også nevnes. Da mannen etter 18 måne
der gjorde miner til å vende hjem, ble han i stedet
påprakket en ny kontrakt med NMC. Norge bør
ikke utsettes for den mannen ennå.

La oss bare avslutningsvis meddele allmuen at
Kava (fijiansk nam-nam) er godt (ikke sant Dahl?),
og at «the Polish Vodka Section» lever opp til nav
net sitt. Dessverre var det flere kakerlakker enn

polakker i leiren.
Til alle dere som var i FMR i kont. 35, - takk for

laget og lykke til videre, hvorhen dere enn har tenkt
dere i verden. Og til dere som ikke tjenestegjorde i
FMR: Dere har overhodet ikke peiling på hva dere
gikk glipp av! !

Terje'Hatvik
Korporal/Samb.mann/Reiseass/Støvsuger m.m.
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Force Mobile Reserve
'FMR består av 172 mann fra ",?'nasioner.
Av disse så er det 32 + CO som er norske.
Vårt oppdrag er b,lant annet forsterkning av UN posisioner,
patruliering av UNIFil AO, eKskorte, og å trene for alle,) ., .

'tenkelige'forhold. ",

... ." '.



(Oblt Horvei var sjef for KP A i kontingent Il, - 1978/79.)

Vel hjem!

Etter 17 års opphold returnerer jeg til UNIFIL AG og
Libanons lukter, lyder og synsinntrykk, - denne
gangen som sjef for «the Force Mobile Reserve».

Denne stillingen har, siden opprettelsen i 1987,
bare vært besatt av irer, og i skrivende stund (oktober
1995) ser det ut til at den går tilbake igjen til dem.

Det er synd, for jeg ville ha unnet flere norske den
smule spesielle opplevelse det er å holde styr på 7
nasjoner med tidvis meget store militær-kulturelle
forskjeller. Og ikke minst å oppleve de 7 forskjellige
«engelske» dialektene.

Det er også en unik stilling hva gjelder å sammen
ligne, og det kan trygt sies at den norske troppen som
inngår i FMR er med på å heve nivået i avdelingen.

Jeg retter en stor takk til dere for godt humør, tål
modighet og - ikke minst - meget høyt militært fer
dighetsnivå. BRA!

Libanon - 17 år etter

Finn Horvei

Oberstløytnant
SjefFMR



TAKK FOR INNSATSEN
NORBATT XXXV

BNSJ sammen med Philip Nahra, mayor i Saqi.Db Ljøkjell og Lt PA Larsen på patrulje i Kp-A teig.

Minneboka markerer at NORBATT XXXV blir historie. Enda en gruppe nordmenn, spleiset sammen i
løpet av et halvår i fremmede omgivelser, brytes opp.

På fallrepet kommer spørsmålene:
Hva har disse månedene under Hermonfjellene betydd for hver enkelt av oss?
Har vi som avdeling oppnådd det som på forhånd var forventet?

Svarene vil variere. Vi har alle søkt tjenesten i Sør-Libanon med ulik bakgrunn, forutsetning og for
ventning. Mitt svar er: Dette har vært en uvanlig givende og lærerik tid. Fordi jeg har hatt en enestående
mulighet til å reise rundt og møte dere der utfordringene, og noen ganger problemene, ble håndtert og løst.

Jeg har alltid møtt svært positive holdninger. Jeg har møtt stor ærgjerrighet og vilje til å løse pålagte
oppgaver. Jeg har møtt faglig dyktighet og godt håndverk - profesjonalitet - som er overbevisende.

Jeg har møtt dere overalt i AO og alltid sett smilet og glimtet i øyet. Og jeg har ikke minst møtt mange
sivile som unisont har gitt ros for det dere har vært og det dere har gjort. S-

fn
Kort sagt: Norbatt XXXV fo

Det gir også svaret på det andre spørsmålet - om vi har lyktes som avdeling. Jeg er ubeskjeden nok til sa
å hevde at vi har levd opp til NORBATT's gode tradisjoner fra tidligere kontingenter. Vi har holdt opera- dr
tivt godt mål. Og derved bevart den nødvendige respekten fra partene rundt oss, og stabiliteten i området ve
vi har forvaltet. Og vi har holdt den humanitære profilen som forventes av den norske bataljonen.

Noen dager har vært tyngre enn andre - javel. Mest av alt er jeg imponert over evnen dere har vist til å fo
beholde motivasjonen og innstillingen til å få jobben gjort. På en skikkelig måte. br

VEL BLÅST! - geværmann, pioner, doghandler, troppsjef, baksikrer, kokk, vognfører og ass- hva det fø
måtte være. Noen nevnt, men ingen glemt. er

of

Jeg er glad for å ha vært en del av NORBATT XXXv. m
Lykke til videre, hver enkelt av dere.

A

O!

Leif-Arne Ljøkjell O!
Oberst Il or

Sjef NORBAIT xxxv et
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S-l Seksionen

S-l-seksjonen er ikke spesielt operativ & militær i sin
fremtreden alltid, til sjefen major Hammers stadige
fortvilelse.

Det er mange forskjellige fagfelt innen en og
samme seksjon, men det vi har til felles er at alle
driver (i hvert fall de fleste) med noe som har med
velferd å gjøre.

Ass og S-l, kaptein Kydland (<<neiher røkes det
for lite!») og major Hammer (<<mja,det går nok
bra») har personellansvaret i bataljonen, som med
fører mange telefonsamtaler og sigaretter i løpet av
en dag. Major Sundby (I am still a holy man, so get
off my bus!) er seksjonens feltprest; han blir stadig
mer militær for hver dag som går.

På velferdskontoret sitter velferdsoffiser kapt
Amunden (<<sånner det bare» & «men sefø'elig ...»)
og ass velferdsoff lt Seljelid. Seljelid smiler alltid,
og det gjør forsåvidt Thomas Amundsen også. Det
ordnes med utlån, 60-timere, matriellomplassering,
etc i høyt tempo.

Idrettsoffiseren It Gabrielsen og idretUvelferdsas
sistent korp Fjeld har også travle dager. Ine Lill
Gabrielsens . (<<nei tenk jeg har ikke fyr!» )
yndlings-aktivitet er gigantiske UNIFILmesterskap
med deltagere og funksjonærer i alle retninger. En
fremtidig OL-president?

Reisekontoret har alle et forhold til. Lt Charlie

(Jarle) Kvalvaag sender deg hvor du vil på kloden
på en times varsel. Han har imponerende lav hvile
puls på det mest hektiske. Korp Giil er alltid ser
viceminded, og en god lytter, men foreslår tilslutt at
du sender frem om et notat om reiseønsket ditt...

Som påheng i seksjonen finnes også PlO Kapt.
Amland og ass PlO korporal Kirknes. Double-O
Kirk liker best gravende radiojoumalistikk og
sensasjonelle avsløringer ... samt å kryssklippe
spørsmål og svar i intervjuer.

Tekst: Kapt. Amland, PlO
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S-3 Seksionen
«To be (operative) or not to be (operative), that's the question»

Knoll og Tott på Kypros. Knoll t.v., ass S-3

Kaptein Stig Mikalsen. Tott t.h. VO Løytnant
Vidar Ulveraker.

Nesten hele seksjonen samlet rundt sin store Sjef major Harald
Vaadal.

MIO, Kaptein Johansen, slapper av
nede hos Saniteten etter en hard
økt.

Major Vaadal i Litani River. Har han
sett for mange Vietnam-filmer?

Løytnantene Ulveraker og Rubach
kan mer enn bare å si: 9 mottatt
slutt!
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Forsyningssek~i
ORGANISASJON/OPPGAVER

8-4 Major Harald Enebakk
Ass 8-4 Kaptein Dagfinn Rath

S-4 seksjonen ledes av major Enebakk og Kaptein Rath. De er de eneste som holder til på Falkehøyden.
Resten av seksjonen holder til på Steinmyra.

Løytnant 0ien og fenrik Andersen førte oversikt over alt regnskapspliktig matriell som brukes i
Norbatt. Løytnant Jones og Fenrik Holte forsynte oss med det mer ikke militære materiell som synes å
være svært så populært å skaffe seg. Det vises iallefall i forbindelse med den enkelte's recap-bagasje.

En del av oss brukte vel litt mye penger som Kaptein Lunde og Fenrik Bang gladelig delte ut. Enkelte
valgte å ta pengene ut gjennom posten, som også sørget for å kunne opprettholde våre forbindelser hjem.
Posten og banken i Saqi er vel de eneste norske «banker» som krever at du har med våpen.
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Bataljonen's
forsynings
offiser major
Harald
Enebakk fra

eget kontor
på falkehøy
den

Ass. 5-4,
skøy te
stjerna
kaptein
Dagfinn
Rath.
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Kvartermester Kaptein Roar 8elliseth

Har hatt som hovedoppgave å lede daglig drift av Norbatt's depot og mottakssentral, anskaffelse av
materiell fra Unifil, Norge, og det lokale marked i Libanon og Israel.

Materiellregnskapsfører Løytnant Trond 0ien
Ass materiellregnskapsfører Fenrik Terje Andersen

Har hatt som hovedoppgave å registrere, lokalisere og regnskapsføre alt regnskapspliktig materiell som
disponeres av bataljonen.
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Materiellregnskapsfører Løytnant Trond Øien førte
Norbatt's materiellregnskap.
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Her har vi gutta som runner materiell-tjenesten i
Norbatt. Materielloffiser Løytnant Geir Moen og ser
sjant Bjørn Inge Thorsen fra Norbatt's hovedlager.



:5 ionen i Norbatt
Paymaster Kaptein Bjørn Lunde
Ass Paymaster Fenrik Pål Breng

Har ledet bataljonen's kassekontor. Hovedoppgaven er å føre bataljonen's pengeregnskap, samt
innløsning av sjekker.
Kontoret omsetter pr måned over sjekk for ca 550.000 USD.

Feltpostmester Kaptein Gunnar Mikkelsen
Ass Feltpostmester Fenrik Asbjørn Henriksen
Post-ass Fenrik Dag Bredeveien

Har hatt som hovedoppgave å yte postale tjenester for alt norsk personell i Unifil.
Kontoret omsetter pr måned innti/200.000 U5D.

Fungerende paymester fenrik Pål Breng deler ivrig
ut dollar.

Fenrik Dag Bredeveien yter her postale tjenester til
Fenrik Terje Andersen.

PX manager Løytnant Michael Jones
Ass PX Fenrik Tor Kjetil Holte

Har hatt som hovedoppgave å skaffe personellet de mest nødvendige forbruksartikler, samt større
kapitalvarer som f.eks musikkanlegg, friluftsutstyr, klær, dykkerutsyr og mye annet. Ett sted der
personellet kan skaffe seg mye flott utstyr til en vesentlig rimeligere pris enn hjemme i Norge.
Varene skaffes fra store deler av verden.

Norbatt's PX ble til enhver tid flittig besøkt.
Fenrik Tor Kjetil Holte driver her med PX salg.

Vårt kjære og trofaste transportmiddel «NorIeb»,
som en gang pr måned frakter materiell mellom
Gardermoen og Beirut.
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S-5 Seksionen

5-5, major Vegard Aaløkken med hjelmen på snei.

Ass. 5-5. kaptein Knutsen med noen sivile gjester utenfor 5-5 bygget.

40

S-5 kontoret ligger rett utenfor porten på
Falkehøyden. Grunnen til denne plasseringen
er at S-5 har ansvaret for kontakten med de

sivile, og har flere henvendelser daglig. S-5
kontoret mottar, og er ansvarlig for behandling
en av skadesaker, såkalte c1aims fra sivil

befolkningen. I liaison oppgaven inngår også
kontakt med sivile ledere, som mouktarer,
mayorer og superintendentene i Marjayoun og
Hazbaya. S-5 er bataljonens «legal advisen>, og
skal bistå med juridisk rådgivning. Han er
videre faglig rådgiver for militærpolitiet. S-5 er

foresatt for alle de sivile ansatte i bataljonen,
slik som tolker, ing.off.'s team, vaskehjelper,
kjøkken-hjelper osv. S-5 er også ansvarlig for
planlegging og gjennomføring av bataljonens
humanitære arbeid. I tillegg er S-5 kontoret
ansvarlig for å holde kontroll med de over 350
eiendommene bataljonen «okkuperer». Kontoret
har i kontingent XXXV vært betjent av major
Vegard Aaløkken (S-5) og kaptein Sten Knutsen
(ass S-5). I tillegg er de sivile tolkene Sarnira
Daabous og Izzat Rashed faste på kontoret.
øvrige utetolker blir kalt inn etter behov.
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MilitærpoJitiet Norbatt

Kontingent XXXV har vært en kontingent med variert tjeneste. Vi har drevet med alt fra fartskontroller til
kattejakt og innimellom har noen skutt en rev eller tre. Ved slutten av kontingenten overtok vi
grensekryssinga mellom Libanon og Israel. Vi mener at vi har taklet jobben bra, både som grensevoktere
og som lovens lange arm i Norbatt. Gutta på Møllergt. 19 takker for en fin kontingent.
Kos dåkk.
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Ingolf Johnsen
Majorlkpsjef



Kompanisjef major Ingolf Johnsen er en
7. kontingent for fredens tjeneste i Sør-Libanon.
styrer Johnsen kompaniet på en trygg måte.

Ingolf bor I Levanger der han til daglig er lærer 'ved
store lidenskap er idrett og i særdeleshet fotball og Rosenborg.

NK I kompaniet er kapt Ottar øygard, en blid og omgjengellgkarffl1Va~
utdanningen med hard hånd. Treningsnarkoman med allsidige Idrettsin~~,
resultatlistene fra NORBATT og UNIFil mesterskap er et godt bevis på. Liker akryl
og sammenkomster med gode historier fra «Valdresbygdi». En av de fål kompaniet sorri:har
tildelt ekstra kvote for bruk av SHElTER.

Ønskedrøm: Tenk å ha vært proffspiller i Juventus.
Adm.off kaptein Hallgeir Mikalsen fra Båtsfjord kom hit i mal for å holde styr på adm.assen

og materiellet i kompaniet. Dette har gått kjempebra og snart vet vi også hvor sement
blanderen er, den har vært borte i flere kontingenter. Hallgeir har den nødvendige roen man
trenger for å være adm.off i et STKP. Har du sett han opphisset eller sur, er du en av de fål!

Adm.ass fenrik Ann-Mette Johnsen har sin 3. kontingent i NORBATT med avbrekk av 1 i
Somalia. Vadsøjenta har et godt humør samt temperament som helt klart har vært viktig når
mangel på forbruksmateriell skulle deles ut til troppene/seksjonene.

Arbeidet hennes har også bestått i å glede personellet i STKP/BNST med riktig lønn og
positive reiseregninger ..

Fenrik May Britt Nilsen har vært kp.ass helt siden kontingent XXXIV, og er fortsatt «still
going strong». Hennes jobb er å holde orden på personellet til stabskompaniet med tanke
på rulleblad, leave, 60-timere og mye annet.

Hun kommer fra Mykjåland i nærheten av Evje, og humøret er som regel på topp.
Arbeidskapasiteten er når det trengs helt enorm, men hun har ennå til gode å nå en frokost
i NORBATTAO.

Korporal Per Olav Aarheim er kompaniets skriver og han er ansvarlig for kjøretøyparken i
KPKO. Han er en stille og rolig kar som sitter bak skranken. Fungerer som kp.ass når den

( «virkelige» er på leave. Per Olav tar livet med ro, men er god å ha når kp.assen svirrer rundt
som en sprettball.



Any time, any place!
Norbatts sterkeste menn,
Tug of War Champions XXXV.

PI-Troppel
Siesta og kaffe eller
beinhard jobbing

Hva gjør Pi-troppen? Det fins vel
ikke en eneste Pi-soldat som ikke
har fått det spørsmålet i løpet av
kontingenten. For å finne ut av hva
som egentlig skjer, så måtte denne
kontingents forfatter prøve seg som
detektiv for å finne ut hva som
foregår på dette enorme Pi-områ
det. Først og fremst fikk vi starte i
HQ, etter noen minutter der inne
fikk man virkelig se at dette er «et
stort» operation center! Her kom
mer det inn de rareste meldinger,
både fra toppen, og avdelingene ute
i teigen. Herfra blir oppgavene for
delt til hardt trengte snekkere og
murere, for ikke å snakke om de
spesialtrente maskinførerne som er
ekstra flinke til å bevege seg mellom
posisjonene. Så snart våre dyktige
håndtverkere får oppdraget i hån
den, rykker de kjapt ut uansett hva
det gjelder, om det er en nedløpt
dør på BMR eller skitne vinduer i
KP A, vi er der og ordner opp. Men
før vi rykker ut så er det klart at et
byggemøte må til, ting må samord
nes, hvem skal hvor, hvem kjører
med hvem, hvem må på post og pay,
og når skal vi møtes til «coffeebreak»
i Saqi. For det er vel ikke til å kom
me fra at de fleste forbinder «Pi»
med en stor «siestagjeng» som ikke
gjør et eneste slag. På en måte så er
vel «Pi» en avslappet gjeng, men
hvem skulle åpnet tette toaletter og
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kloakk, hvem skulle holdt myggen
ute, og noen må jo bygge disse
hersens aggregat-husene, så vi trøs
ter oss med at dere ville merket hvis
vi ikke gjorde noe, eller ikke var til
stede. Pi-troppen, har de vakt?
Joda, vi har vakt, og denne kon
tingenten har det vært en hard kon
kurranse med BMR om å ha best
holdning i vakta, og der må vi bare
gi tapt, for makan til hilsing har vi
aldri sett. BMR! Vi gratulerer.
Santroppen har jo også hatt sin
effekt, det har jo vist seg litt roman
tikk mellom en viss Pi-Iagfører og ei
sykepleier som syns denne lagføre
ren var veldig «søt». Vi ønsker dem
lykke til i fremtiden. Det må jo sies
at det har utviklet seg en form for
avtale med kokkene, vi fikser ting
for dem, som takk får vi komme 10
min. tidligere til middag.

Vi får avslutte med å være litt senti

mentale, for en gjeng! Det tror jeg
alle er enig i, for makan til samhold
og hyggelig tone er det ikke ofte
man ser, og som troppsjefen har
unnskyldt seg ovenfor kompaniet
og sagt: «Det er en glad gjeng», og
det er jo helt klart, gladere og livli
gere gjeng tror jeg ikke har eksis
tert i denne kontingenten, som også
troppsjefen har sagt: «Det skal dere
ha». Vi får bare takke for et flott
halvår, og ønske hverandre lykke til
når vi atter en gang trer ut i de
sivile rekker igjen.

Lykke til!



Høy sigarføring i Refs bar, oktober 1995.

Sambands1

Rød beredskap for Fotobatt. Mikkelborg (med ryggen

til), Espen Hansen, Erik Hansen og Halldor «Benjamin
Fenriksen» Benjaminsen.

OVER·O~
Kontingent XXXV var forholdsvis rolig for sam
bandstroppens 26 menn, hvorav en av mennene var
en kvinne, og 7 befal, i hvert fall rent jobbmessig.
Verkstedlaget fiksa mer enn de ødela og ved hjelp av
knallharde prioriteringer (TV, video, CD-spillere og
computere først) holdt de bataljonen på nett.
Ekspedisjonsjegerne tok livet aven nriddels norsk
skog ved hjelp aven traust, og treg, kopimaskin og
ivrige «papirtigre» i BN stab og STKP. På Ops' en
har bataljonens hjerner (Ops. ass.'ene) holdt det
operative ved like, godt assistert av ivrige VO' er og
rikelige mengder med 95% tavle sprit. Vårt eget lille
teletorg (kr. 4,OO/nrin.)ble styrt med hård, men rett
ferdig, hånd av Linjelaget. Våre sjefssjåfører sørget

«Gi meg en linje til Norge, Vexlerjæve/!» Disse lovende

unge menn var til glede og forargelse gjennom hele
kontingenten. De la også en rekke kabler når som helst

og hvor som helst.
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for å holde kuwaitiske sjeiker med champagne og
kaviar de nærmeste årene. Og Radio NORBATT,
senter for desinformasjon, villedning og P3, forble
under vår kontroll gjennom Ass.PIO. Dessuten har
befalet virkelig stått på, og til tider nesten fått oss til
å føle som om vi var i det militære eller noe sånt.

Under overflaten derimot var det til tider noe mer

turbulent. En smule kommunikasjonssvikt mellom
enkelte av befalet og de «vanlige» mannskaper
skapte tidvis problemer. Men kommunikasjons
problemer er tross alt det vi er flinkest til, og vi er
ikke så verst når det gjelder å løse dem heller.

På det sosiale plan har det og stort sett foregått
i stille og verdige former, bortsett fra enkelte

Ekspedisjonslaget som aldri laget krøll, men som var de

eneste som alltid hadde full kontroll på BN-bygget. Fra. v.

Navelsaker, T. Larsen, Andersen, 007 Kirk (Radio Norbatt).

Nederste rekke fra v.: LA. Larsen, Tove og Mikkelborg.
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Nesten hele troppen samlet. Kjenner du igjen noen av
disse elitesoldatene?I

ER lOG UT

Korp. Rune «Playboy» Nordal, Fenrik Ame «Man Utd»
Loktu og NK. Lt. Glenn «Enga» Bergh utfører dagens
tjeneste etter stående ordre.

r
1

r

hendelser som av potensielt disiplinære årsaker er
underlagt taushetsplikten. Det bør og nevnes at to i
troppen knakk fullstendig sammen under presset i
krigshelvetet i Libanon; både Tove Iren Parthaugen
og Tor-Remi Wich gikk hen og giftet seg mens de
var på leave (ikke med hverandre, men dog). Tøft
gjort, bortsett fra at ingen av oss andre ble invitert.

På det sportslige området hadde vi enkelte idoler
(b1.a. Nordal, Bergh og Espen H.) som bidro til stor
sportslig suksess i krevende disipliner som b1.a.ping
pong og badminton. Og om soling hadde vært en
offisiell idrett, hadde vi nok gjort rent bord med vår
eminente RTF (Rapid Tanning Force) inkludert flere i
Solgud-klassen (Jensen, Iversen og L. A. Kirknes).

Helge Corona Strømmen, hesten fra verdensrommet,
oberst Røbø og rekapnissen Jacob på den siste
BMR-festen.

I en sådann stund er det på sin plass å nevne
enkelte ildsjeler ved navns nevneIse. Unge og blonde
Erik Hansen, som med «høye kneløft og ditto hjorte
fot» spredte sang og glede fra Radio NORBATT i
tide og utide. Vår «undercover cop» It. Bergh, NK,
som på en meget sympatisk måte hundset og herjet
med oss. Og 007 Kirk som mot slutten utnyttet
Radio NORBATT på det groveste i egen tilfreds stil
lelses' hensikt. Dessuten en aldri så liten takk til
levningene etter XXXIV, som tok vel imot nye
tilfeller, nemlig rekap'ene: Nordal, Strand, Børø,
Jacobsen, Vartdal, H.O. Kirknes, Bjørnstad og
Bentzen.

Og alle var enig om at det hadde vært en fin tur...

Laget som knuste Bananstaben 9-3 i Norbattmester
skapet i innebandy.
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på OP vakt.
4-2 OP bemannes
avBMR. Her

meldes aktiVitet il
KPA's teig dØ9nbt
rundt.

Batalionens Mbbile Reserve

Vi ser a\t



I fredens tjeneste
8MR Pc; Patrulje

Vistøtter KPA og
KPs med patruljer
dag som natt.

BMFi Stiller alltidoPP.



HILSEN BMR KONTINGENT XXXV
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LAG 3
2.LT Mikalsen
CPLAune
CPL Stang
PTE Kjeseth
PTE Remkall
PTE Øfstaas
PTE Bekkholdt
PTE Kristoffersen
prE Storsve
PTE Hellesø

LT Isaksen
LT Hyll
CPL Skree

LAG 2.
2.LT Olsen
CPL Mongstad
PTE Næssvold
PTELanda
PTE Storø
PTE Kirkeby
PTE Våge
PTE Sundmoen
PTE Henriksen
PTE Sølverød

CO
DCO
ACO

LAG 1.

2.LTNesby
CPL Strand
PTE Valrygg
PTE Mathisen
PTE Torgersen
PTEMusum
PTE.Winge
PTE Langfjord
PTEVedum
PTE Krey

FARVELNORBAn

4.
,,

Kontingent XXXV blir en milepæl i Mek og BMR sin historie. Resten av Bataljonens
utrykningsstyrke og spydspiss blir borte, men minnene og ånden vil uten tvil leve videre.

Mek. troppen ble operativ i kontingent Il. Da var de stasjonert i Ebel Es Saqi på «Littie
Trandum». Der ble de i hele 23 kontingenter, fram til kontingent 25 da troppen flyttet opp på
Camp Eagle. Her oppe levde Mek. i tre kontingenter før den ble splittet i BMR og CMR. BMR
tok da over Camp Eagle

BMR har eksistert i hele 7 kontingenter. BMR fikk en relativt kort levetid, men har vært en
solid og eksemplarisk avd~ling. Personellet har vært over gjennomsnittet og ikke minst meget
godt motivert.

Mek. troppen og BMR har vært en avdeling i utvikling. I kontingent Il besto troppen av 75

____ ~n totalt fordelt på fem lag, et VF lag og et stabs lag. Det var en sl~~kraftig styrke med __ 
totalt elleve 113 vogner operative padet meste.in-vognene bleetterhvert utrangert. I
kontingent XIV kom tre franske VABer og i kontingent XXVIII kom de finske SISUene. I dag
har BMR tre SISUer, CMR KPA har tre, og CMR KPB har to. På Camp Eagle står det fortsatt
igjen en 113 vogn, nå kun som et minne om svundene tider.

Vi tar med dette farvel til Norbatt, og sender stafettpinnen videre til CMR. Lykke til!!
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San itetstroppen
LEGETEAMET

Irene Øygard har vært med oss hele
tiden. Hun er vårt faste holdepunkt.
Når hun er her. Av og til er hun ikke
her - og da er hun som regel på en
eller annen joggekarusell - i fullt
firsprang.

Maren Skaset kom litt seinere, men
like godt. Maren er den av oss som har
tidligere erfaring fra Midtøsten, og
lurer vi på noe kan vi bare spørre
henne.

Richard Jacobsen - er en luring. Han
vet ikke helt hvor han er - kan det være

Tuzla, eller er det Falkehøyden, Saqi?
Derfor vurderer han nå innkjøp av satel
littkompass. Vi vet i hvert fall at han er
vår Bn. lege som vi ventet lenge på. Ass. Bn lege Irene Øygard på leA patrulje.

SYKEPLEIERNE

er en lystig gjeng, alltid blide og imøtekommende, og sykepleierkontoret er et populært samlingssted for
såra og vonbrotne.

Vigdis Lind; det første hun gjorde etter sin ankomst Norbatt AG, var å ominnrede sykepl.kontoret.
Sans som hun har for orden, form og farge. Vi vil huske Vigdis for hennes faglige stolthet, for hennes
omsorg for alle, og vennskapet med Anna Tamar, for sangstemmen, og for hennes iver i kampen for å få
airconditionapparatene på sykestua til å virke.

Barbro H. Pettersen; hun har et godt humør som savner sidestykke, og i følge henne selv er uvesenlig
hetene hennes spesialitet! Hun er et utpreget A menneske, med en smittende latter, og en mester i å
«pumpe» soldatene for info før hun starter leksjonene sine.

Den siste av sykepleierne er en rolig, jovial og diplomatisk nordlending, som kan eksplodere om det er
noe han er uenig i. Gunnvald Kruger Johnsen, passer på at soldatene ute i kompaniet får alt av sanitets
materiell de trenger. Han er troppens kjentmann i Naqoura og Finnebingen, ikke rart, for han har tre
sØnnerhjemme som stadig får nye forsyninger.

Sykepleierne har et motto som er verdt å merke seg: «Vi arbeider ikke bare for å produsere, men for å
gi tiden verdi ....»
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SAN.TROPPENS
SYKEVOKTERE

Det var disse «englene» som de fleste
av dere hadde mest kontakt med, da

dere var innom sykestua. De sto for
«room servicen» og den første delen
av undersøkelsene. (De tok også
ekstraservice mot betaling).

22 år gamle Georg «Blueeye»
Skutlaberg, lagfører, også kjent som
albinoen fra Hamar. Han førte laget
med stø hånd. Var han stø på 60
timern??

21 år gamle Anders «Sado» Jensen.
Harstadværing og recapgutt, som har
hatt dette året som en lang treningsøkt.
Hørte vi ordet dop?? Troppens «Killroy»
med skriverier på soveveggen.

32 år gamle peppersvennen Frank «Gamlepeisen» Lorentzen. Nord-Norges store sønn. Er Gore-tex lue
innkjøp en kompensasjon for manglende hårmanke??

Sykevokterne Ingunn og Marianne og sykepleier Barbro i full mundur på

Forbered Shelter. Denne gangen var det skarpt.

Så til våre Florence Nightingales:
21 år gamle Ingunn «Raceren» Rimtun. Kjeller jente med glimt i øye og sjenert smil. Troppens maskot

og handleobjekt, men avslag til alle. Unntatt Italiensk TV.
24 år gamle Marianne Op-tårnets dronning Csiszar, kom som et friskt vindpust i fra Bryne på

Jæren. Fant sin Johan i tårnet. Troppens natteravn (til NKs ergrelse).
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HYG.TEAMET
består av Hyg. Off Anita Brekken og
Veterinær Halgeir Herikstad. Jobben
deres består av alt fra å teipe brukne
vinger på rovfugler, til å ta kverken på
skadedyr på kjøkken og prefabber. Det
er mange som er blitt skjelven i buks
ene når Anita melder sin annkomst til

posisjonene med de hvite hanskene på
baklomma, for å foreta inspeksjon.
Det er mye rart hun finner under seng
ene, og i kriker og kroker. Hvem har
vel ikke gjemt unna «Børre» filmene?

Halgeirs store interesse foruten
kanarifugler og donkey, er Pc. Han har
nok forbrukt i denne kontingenten et
grovt overslag (papir) som tilsvarer
200 grantrær i papir. Er det rart at
hullet i ozonlaget blir større. Veterinær Halgeir Herikstad klargjør til undersøkelse av KU!
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Øvelse Medevae i 4-6 HQ Hebbarie.

TANNLEGETEAMET

SAN.TROPPENS
o

AMB.SJAFØRER

De har som oppgave å sitte på veksleren og ta telefonen,
(og innimellom kjøre ambulansene ...).

«Lederen» Stian Haugen, har fått erfart at ukene er
meget lange her i Libanon. Stereoanlegget han bestilte i
mai, kom i september, selv om Disco-George sa: «Next
week, no problem».

Gunnar Nilssen er troppens melbuværing. Han er kjent
for alle sine Alfa utrykninger. Det er aldri trygt å være
alfa med Gunnar - Øvelse, øvelse Medevac medevac!

Per Henning Kaspersen har sjokkert oss alle. På
Gardermoen var han stille og rolig, men Libanon for
andret han totalt. Kjeften hans står ikke rolig, men hva
han sier bør ikke refereres her.

Kjell Fagerhaug har for vane å «kysse han Tidemann en
viss plass», men ellers er Kjell en grei kar som det er lett å
holde ren!!

Øystein Slåen er kjent for sine lange romantiske brev til
sin kjære Liv. Det er han, ene og alene som holder post
tjenesten i Norbatt oppe.

Til slutt vil sykevokterne takke Gud for at vi fortsatt
lever, det er ikke alltid greit å møte 1 Alfa, og 2 Alfa i
svmgene .

Tannlegen vår, det er han Ivar Nielsen. Med sin lange erfaring, både i Norge og Afrika, tar han godt hånd
om tennene til FN personell og sivile (de sivile er stort sett blitt tannløse). Han liker seg godt når arbeidet
går unna.

Aller best trives han Ivar når joggeantrekket er på, og Nepbatt runden står for tur. Etterpå nytes skum-
ringstimen, og månens «fødsel» utenfor Sansibar mens tankene går til Afrika.

Han Stig Okan er tann.ass og tropps ass. og assisterer ellers det meste. Til tider har han mye å gjøre, med
alle sine tannlegeinstrumenter, autoklave-innstillinger, leA-turer, og troppsbestillinger. Men sjøl om
arbeidet noen ganger går han over «haue», så ligger ikke smilet langt borte. Med sin gartnerbakgrunn gror
det etter han Stig.

TROPPSSTAB
Troppsjef, Kristin Steinslien, styrer de' vervede og gjengen av diskusjonsglade fagbefal med sin brede
hedemarksdialekt. Det går sjelden lang tid mellom hver gang hun smiler og blotter sin hvite perlerad.
Latteren sitter løst (særlig i de sene kveldstimer) og humøret er jevnt strålende. Morgenfugl er hun ikke, men
plager ikke oss andre med det. Hennes solingstjeneste er blitt gjennomført samvittighetsfullt, og siden hun
stort sett går i shorts, er det mange som kan glede seg over hennes brune legger og lår. Apropos bekledning,
som Tr.sjef insisterer hun på at troppen ikke skal skeie ut med bruk av sivilt tøy innen posisjonen.
Kristin og hennes NK, Hans Erik Kristiansen, utfyller hverandre på en utmerket måte med hver sine

«spesialfelt». Hans Erik er troppens store, sterke mann, som til fulle behersker de militære disipliner. Under
hans ledelse er det skikkelig moro og action på skytebana. Jo kraftigere våpen, desto mer koser han seg. I
motsetning til troppsjefen, er han alltid tidlig oppe om morgenen, selv om han ikke akkurat elsker krevende
problemstillinger på den tiden av døgnet. Han er en av de få i troppen som klarer distansen til spisesalen for å
få i seg frokost. Til tross for sitt ruvende og barske ytre, er han definitivt den av befalet som sniker seg mest
lydløst og hensynsfullt inne på «prefabben» når andre sover. Eksempel til etterfølgelse.
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