
Aggregat-seksjonen iNMC
Aggregat-seksjonen, som er en
del av sambandstroppen, driver
med reparasjon og vedlikehold
av strømaggregat. Vi har også
inspeksjon og instruksjon i alle
bataljoner i UNIFIL. Vi reiser
rundt til bataljonene og reparerer
på posisjonene ved behov.

ø. fra v.: Klemmetsen, Sordal, Pedersen, Ali, Gjelsås, berg og Kjelstadli.
N. fra v.: Bakken, Ali, Ophaug, Opsal og Nilsen.

Det er nå blitt tatt service på et aggregat, og det er bare
finjusteringen igjen.

Nilsen og Berg tar imot et defekt aggregat
fra NORBA TT som skal på service.
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Det blir plukket deler fra et PCC-aggregat.

Her ser vi deler av verkstedshallen, som viser at det blir
drevet med opplæring av aggregatmekanikere på NEPBA TT.



Kjøretøy troppen
Troppsjefen har ordet:
Jeg vil takke alle soldater og befal for den
fine holdning og innsatsvilje som ble vist
i kontingent XXXVI. Lykke til i videre
arbeid og utdannelse!

Johnny Sør10th

Troppsjef kjøretøy

Sjef NMC, oblt Odd Skotnes,
var ofte på besøk. Her viser

Lars Petter Johansen frem en
Renault GBH 280.

Det ble også gitt spesialopplæring
til mekanikere i andre bataljoner.
Her er Inge Runar Kvame igang
med instruksjon til en mekaniker
fra FIJIBA TT.
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Kjøretøyverkstedet driver med
service og reparasjoner på alle
typer kjøretøy.
Kjøretøy har også en egen lakkerer.
30



Bergningsseksjonen, som er en
del av kjøretøy troppen, utfører
bergning av alle typer kjøretøy.
I tillegg har seksjonen ansvaret
for mye av ingeniørarbeidet som
kan utføres ved hjelp av mobil
kraner i UNIFIL AG.
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Selv en transportassistent må ta seg en pust
i bakken iblant. Korp Tor Arne Isaksen under
utøvelse av militære disipliner som «på ste
det hvil - hvil».
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Stabstroppen

«We rule you,
we iool you»

Tekst og korrektur:
Terje Hatvik
Moralsk støtte og Lay-Out:
Espen T. Fredriksen

Stabstroppen i NorMaintCoy er
- som navnet antyder det nor
ske verkstedkompaniets hjerne
og hjerte. Hovedoppgaven er å
sørge for den daglige drift av
NMC og Camp Scorpion, samt
det å være NMCs ansikt utad.

Troppen består av 36 menn og
kvinner, 13 befal og 23 «vanli
ge dødelige». Vi utgjør altså
1/3~del av kompaniet, som i
kontingent 36 var på 115 mann
totalt.

Troppen er oppdelt i følgende
seksjoner:
Kvartermesterseksjonen - her
under depotet, kompanikonto
ret, paymaster, kantine (PX),
leiravdeling, transport, kjøk
ken, sykestue, reisekontor,
verkstedkontor og logistikk
offiser. Sistnevnte, kapt Bente
Sleppen, er også troppsjef.
Troppens oppgaver fremgår av
navnene på de enkelte seksjo
nene. I tillegg er stabstroppen
«støttekontakt» for del vis til

passede individ i kompaniet
som sjef, NK og prest.

Kjøkkensjefen ( i midten) med to medsammensvorne, Bård
Ringøy (t.v.) og Trond Følstad. Kokkene var kjent for sine lekre
retter, og her er det Yngve Steen som bys frem.

Noen av NorMaintCoy damer samlet på ett brett: Log. Off. og
stabstroppsjef Bente Sleppen (t.v.) psychopleier Dagmar Roll
Valen og kvm.ass Gro Larsen. Lagertroppsjef, kapt Hans O. Holm
(bak til venstre), har tydeligvis sett lyset.

Fødselsdags-party for Astor Vevang - i shelter. Astor (nr. 2 fra
høyre) fylte 27 år, og blei feira med norsk pizza, israelsk artilleri
beskytning og irsk bunkers-alarm: NMC spesial.
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TAKK FOR INNSATSEN
NORBATT XXXVI

Nå er også NORBATT XXXVI historie.

Jeg synes ikke det er lenge siden jeg skrev tilsvarende hilsen til forrige Kontingent. Tida går fort i denne
tilværelsen. Det er en oppfatning jeg vet de fleste deler. Fordi vi jevnt over har mer enn nok å gjøre, hver
på vår plass.

For meg har det vært en uvanlig givende og lærerik tid. Fordi jeg har hatt en god mulighet til å reise rundt
og møte dere der utfordringer og problemer ble håndtert og løst.
Jeg har alltid møtt svært positive holdninger. Jeg har møtt stor ærgjerrighet og vilje til å gjøre jobben. Jeg
har møtt faglig dyktighet og håndtverk - profesjonalitet - som er overbevisende. Overalt hvor jeg har møtt
dere rundt i AO har smilet og glimtet i øyet ligget på lur, til tross for vinterregnet og andre forsurende
faktorer. Og jeg har ikke minst møtt mange sivile som unisont har gitt ros for det dere har vært og det dere
har gjort.

Jeg føler også at vi har lyktes som avdeling. Jeg er ubeskjeden nok til å hevde at også denne kontingenten
har levd opp til NORBATT's gode tradisjoner. Vi har, fordi alle hjulene i maskineriet har fungert, bevart
NORBATT's høye operative standard. Og derved opprettholdt den nødvendige respekten fra partene rundt
oss, og med det stabiliteten i ansvarsområdet vårt. Det er en av grunnene til at vi stort sett ble tilskuere da
IDF' s «Operation Grapes of Wrath» satte fyr på vestre AO i april.
Og vi har ikke minst beholdt den humanitære profilen som forventes av NORBATT.

Noen dager har vært tyngre enn andre - javel. Evnen dere har hatt til å beholde motivasjon og innstilling
til å få jobben gjort - på en skikkelig måte - har imponert meg.

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

Jeg er glad for å ha vært en del av NORBATT XXXVI.

Leif Arne Ljøkjell
Oberst Il

Sjef NORBATT XXXVI
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Kart NORBATT AO

1:25000
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NORBA TT's oppdrag og måten det løses på
* Hindre infiltrasjon av væpnede elementer (ae) fra

nord i og gjennom NORBA TT AO

* Hindre etablering av permanente IDF - og DFF -posisjoner
innenfor NORBA TT AO

* Beskytte sivilbefolkningen mot IDF/DFF/GSS operasjoner
og gi humanitær hjelp
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«Tug of war»
Sammenbitte tenner, stygge grin og spillende muskler. «Tug of war» krever sitt når
troppene haler i hver sin ende av tjukk manilahamp. De som vant var så svære at de
umulig kan være født aven kvinne.

~ -=~,.
Bananstabens bidrag var geis_
t~/i!!heten (Even Prest), Samt

riktIg framSkutt hofteSVing fraUnge løytnanter.

4-3HQ, Tell Qezi ble Norbattmestre i tautrekking. Svære karer, hva?
(Alle fotos; Yngve Lie).

Det var i den stille uke, på selveste skjærtorsdag og kun åtte dager før den
virkelige store aprilkonfrantasjonen (Vredens druer). Troppene samlet seg
til sammenbitt men dog humoristisk dyst på Steinrnyra.

Fra Chebaa kom sheriff SØrmo og assistentene i blå strikkelue og singlets.
Transporten gjorde entre i helhvit vinter under lang, mens bataljonsstaben
stilte med geistligheten.

I hete, støv, svette og under hoiende oppildnende rap dra store, glinsende,
sterke og tunge karer i samme repet som de mer slanke senesterke med kun
ett mål for sine sammenknepne øyne; vinne Tug of war!

Sterke karer i PI halte og dra seg til en meget respektabel tredjeplass, forsy
ningstrappen dra tau og utekompaniene viste at de var av godt stoff. Til slutt
stod det mellom 4-3HQ på Tell Qezi og tropp 2 i KP A. Det var gutta på Tell
Qezi som var tyngst, størst og sterkest. Ikke en var under hundre kilo. Noen
var sikkert like oppunder tonnet. ..

Dermed; vi gratulerer!!!

Noen var så svære at de umulig kan være født
aven kvinne. Her representert ved Musum fra
4-3 som ankermann.

Fra Chebaa kommer sheriff Sørmo og hans
assistenter inn fra venstre, mens transporten
skimtes i diskre hvitt der bak.

Unifilmestre lag kontingent 36; oberstløytnant Knut
Nytun, major Hanna Smith, menig Kåre Bakke, løytnant
Arvid Svindland og kaptein Torbjørn Bjoraa.
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Norbatt vant infanteriløpet
I skarp konkurranse med irene spesielt, ble det Norbatt som i
kontingent 36 kan hylle seg selv som unifilmestre i infanteri
løp.

Det var småsurt, det var vindfullt - og det var dels litt tåke i den
libanesiske fjellheimen. Bataljonene stilte med sine beste menn og
kvinner i kampen om å bli best i infanteriløpet.Den tretten kilome
ter lange løypa gikk dels på asfalt og dels i det man må kunne
betegne som dårlig kjerrevei i kupert terreng.

Nordmennene tok lagseieren i konkurranse med knallsterke

irer tett fulgt av finnene. Det var en meget knapp norsk seier. En
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Medaljer for edel dåd

Medaljer for edel dåd ble tildelt fra forsvarssjef Sotlie. Fra venstre David
Ei/ertsen, Morten Rydningen, Tore Bjørdal, forsvarssjef Arne Sotlie,
Tom Alsaker og Espen Solem. (Foto: Valleraunet, 4-3HQ).

Kontingent 36 var knapt kommet i gjenge, før det smalt for alvor.
Natt til 10. desember 1995 ble en nattpatrulje fra KpA tropp 2 tatt
under ild av israelske stridsvogner.

Soldatene med støtte fra Dog var ute på rutinemessig nattpatrulje i
Litanidalen, da israelerne åpnet ild med flechette-granater. Patruljen
bestod av David Eilertsen fra Fredrikstad, Tom Alsaker fra Lørenskog,
Tore Bjørdal fra Stryn, Espen Solem fra Heimdal og Morten Rydningen
fra Haugesund. Sistnevnte fra hundetroppen med hunden «Darko».

Patruljen ble uten forvarsel tatt under ild. David Eilertsen, Tore Bjørdal
og Espen Solem ble såret av granatsplinter. Beskytningen skapte store
bølger og ble fulgt opp av internasjonale nyhetsbyrå. Israel har i ettertid
beklaget ugjerningen.

Patruljemedlemmenes opptreden og innsats under og like etter beskyt
ningen gjorde at de ble innstilt til, og tildelt, HM Kongens medalje for
Edel Dåd. Medaljene ble delt ut under forsvarsministerens besøk i april
1996.

- I den meget farefulle situasjonen natt til 10. desember, da de israelske

stridsvognene åpnet ild, viste patruljernedlemmene en profesjonell opptre
den, rådsnarhet og et mot langt ut over det som normalt kan forventes.
Den ro og den profesjonelle opptreden dere utviste, medførte at de israel
ske stridsvognene stoppet ildgivningen og dermed forhindret flere skader.
Jeg er stolt av dere. På en profesjonell måte beholdt dere roen og utviste
personlig rådsnarhet og mot langt ut over det som kan kreves, uttalte for
svarssjef Ame Sollie under tildeling av medaljene.

tnfanteriløpet forts.

seier som smaker godt når man som regel ser irene på det øverste trinnet
på seierspallen.

Beste løper individuelt uansett klasse ble oberstløytnant Knut Ny tun i
Norbatt. Beste kvinnelig løper major Hanna Smith i stabskompaniet.

De norske som løp seg opp til og dermed som lag tok seieren i unifil
mesterskapet i infanteriløp, bestod av oberstløytnant Knut Nytun, løytnant
Arvid Svindland, kaptein Torbjørn Bjoraa og menig Kåre Bakke.

Løytnant Mork kledde seg etter omgivelsene
mens korporal Thorolfsen lot temperaturen
avgjøre. Hauke-Lars var skarp både i blikk,
nebb og klør (Foto: Yngve Lie).

Dog fant hauk
Han var nok litt skeptisk, han «Hauke
Lars». I sitt hundebur beskuer han med
skarpt blikk sine lite luftige omgivelser og
de nett innkomne «Dogs of war».

Løytnant Mork og korporal Thorolfsen på
4-8Dog beveger seg taktisk inn mot en
guløyd skapning som skarp i blikk og nebb
følger soldatenes bevegelser. Haukens «free
dom of movement» er derimot sterk begren
set. Hauke-Lars sitt AG er ikke lenger den
hele grenseløse himmelhvelving, men innen
for netting og bølgeblikk.

Fjærkreet skal fotograferes, må skjønne.
Når hauken har en vinge ute av funksjon og
befinner seg i bur, er fluktmulighetene få.
Dessuten ser det nesten ut som Hauke-Lars,

han ble døpt så, har fått et ørlite småfortrolig
forhold til denne grenen av Unifil. Han lar
seg løfte av løytnant Mork.

Hauke-Lars, Dog tror alle fall det er
hauk, ble funnet under en joggetur mot 4-9.
Skadet var rovfuglen, så det ble kjørt en aldri
så liten medevac. Det var ingen spøk, selv
om det var første dagen i april.

Troppen på 4-8Dog allierte seg med
veterinæren. Meny ble dessuten satt opp og
dermed ble det mus fra musefella og kjøtt
deig fra kjøkkenet. Etter noen dagers
omsorgsfull pleie ble det besluttet å atter la
Hauke-Lars få luft under vingene.

Redaksjonen i Minnebok 36 har ikke turt
å spØrre åssen det gikk, i angst for at enden
på visa ble mer av typen finsk fjernsynsteater
enn den alltid lykkelige amerikanske.
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S-1 Seksjonen
S-l seksjonen har en mangtomfattende virksomhet. S-l, major Jostein Hammer og hans nestkommande
rende kaptein Torbjørn Bjoraa, er de to som utgjør selve personellseksjonen. De er bindeleddet mellom
den norske bataljonen og kontingentkontoret i Naqoura.
Hammer og Bjoraa som kontrollmyndighet kjenner til alle små og store refseIser i bataljonen, samt andre
personellsaker. Helt generelt beskrevet; S-l og hans assistent har med alt som er av personellsaker.

Sterkt involvert i enkelte personellsaker er også bataljonsprest og major Even Sundby. Han får av og til det
tunge lodd å overbringe triste nyheter, og er den menneskelige støtte for den som har fått sitt å stri med.
Eller bare føler for en liten prat eller utblåsning. Dessuten har han Even Prest markert seg som en fyr med
god kontakt med soldatene, og med mange og «fine» gudstjenestelignende samvær i posisjonene - og i
Saqi gresk-ortodokse kirke.

S-l seksjonen er mer enn så. Idrett og velferd er en vesentlig del for at bataljonens soldater skal trives. Sjef
for velferdskontoret er kaptein Thomas Amundsen. Sammen med sin assistent løytnant Jone Iversen plan
legges og utføres det et vell av tilbud. Alt fra 60-timere i Kairo til utlån av bøker, video og annet materiell.
Under dem ligger også Radio Norbatt, selv om radioen fysisk drives av PlO og hans assistent.

Presse- og informasjonsoffiser er kaptein Fredrik Amland. Han holder bataljonen informert om de ting som
skjer i det politiske bildet som berører regionen, og det er ofte stor-politikk. Han tar seg dessuten blant annet
av pressehenvendelser fra norske og internasjonale medier. Hans assistent korporal Yngve Lie bemanner
Radio Norbatt, samt skriver en artikkel i ny og ne om Ola og Kari FN-soldat tillokalaviser hjemme.

Reisekontoret sender deg hvor du vil i verden på kort varsel - og får deg også tilbake på post. Om det så
må gå krokveier på grunn av hendelser i verdensformat, som katyusha-nedslag i Nord-Israel, bombarde
ment av Sør-Libanon og bombing av blant annet Beirut i april. Løytnant Jarle Kvalvaag er således sjef
for den verdens-omspennende reisevirksomheten, og sørger også for at du kommer deg hjem etter endt
tjeneste. Med seg på kontoret har han den alltid tjenestevillige og aktive korporal Finn Oshaug. Dette er et
kontor alle har et forhold til.

Sist men ikke minst har vi idrettskontoret. I~off og løytnant Dagfinn Isefjær og hans assistent korporal
Tore Fjeld har sørget for at idrett har blitt et skikkelig velferdstilbud i Kontingent 36. I alt fra løpskarusel
ler til store Unfilmesterskap har de vist at de har et solid grep om sportsfronten.

Takk for oss!

Foran fra venstre.; PlO kapt Fredrik
Amland, 5-1 major Jostein Hammer, Ass
5-1 kapt Torbjørn Bjoraa og l-Off It
Dagfinn Isefjær.
Bak fra venstre; It Jone Iversen velferden,
Reise-Off It Jarle Kvalvaag, velferds-off
Thomas Amundsen, Reise Ass Tore Fjeld
og Ass PlO Yngve Lie. Til seksjonen
hører også Reise Ass Finn Oshaug som
var fraværende under fotograferingen. Ei
heller bataljonsprest Even 5unby var til
stede under fotoseansen.

40



S-3 Seksjonen

Slefen sjøl.

Harald Vaadal og hans menn hadde ansvaret for den operative planlegging og ledelse
i NORBATT XXXVI. Mange har oppgavene vært og utfordringene sto i kø fra første dag.
Likevel har smilet og det gode humøret aldri vært langt unna. Dette har gjort at de fles
te oppgaver ble løst og kaninene skutt etter hvert som de dukket frem. Seksjonen har
vært meget fargerik i sin sammensetning fra tolken Henrik møtte som ultrasivilist med

<=~u. » skaporden og Kystartilleriets største brumlebasse, «Captain Moustache»,
f ,... o som en meget konservativ og ordnet offiser. Da i tillegg seksjonens NK, kapt, "
M ingdal også kalt «Nordlands trompet» møtte med lynraske avgjørelser og en meget
bærende stemme, var:.organisasjonen satt.

Hverdagen var vansk~lig å planle..gge,~daVO'ene på Bn-opsen-stadig fikk inn"melding
eroili IDF i teig eile?fuKontrollert skyting fra omkringligg~nde posisjoner. Slike hendel
ser medfØrte utstraft'~rnøtevirksomhet med lokale Israelske militære myndigheter og
gjennomgang av :pfpsedyrer og sikkerhets-bestemmelser internt i Norbatt.

Kompaniene ~.e holdllnformerliPfn aktivl+len i ~IFIL AO bla ved ft. a.vtroppende VO~este morgelJlrief på_~adio NcmSATT arg ved 'lt'-:Laiatd.410» pro~rte Ukefakta.
Denne blekka ble i tillegg sendt til de norske ar1bassadene i regj:9n,~nog~til AKR og

i Norge. '" ,'~H "";~~ t

sJohen takker hverart.m«; ~vrige Bnr.sta
og interessant halvår.



Uar, Tax -free" bcev,.-pakker,
-.,:' - -- """.P ~

uniformer, doruller;;;:!
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Dette er 8-4 seksjo,luin i et nøtteskall'!
Paymasterkontoret, feltpo~ten"ogPX»en er steder som alle h,ar vært innom.,)Iøs.Paymaster er det""" f "".. , ". :~:h'. ~ ,'o, "','I:, V', ~ ~ .&,' w ..,.. , '9

en jevn strøm av «peace-keepers» som gjennomsnittlig tar ut ca~ kr~ 8.500,- hver i"nråneden. For
mange av disse går turen direkte ned til PX»en hvor det meste kan kjøpes for en billig penge. Hver
måned legges det igjen ca. kr. 200.000,-.

Feltposten må kunne regnes som et av de viktigste velferdstilbudene i bataljonen. I løpet av'kontigen
ten er det sendt og mottatt ca. 75 tonn med pakker, aviser og ,brev. Hver gang postmimnen kommer
fra Israel med post, blir han nedrent av håpefulle soldater som håper på hete og parfymerte brev.

;; '\ \
På depoet fillner vi~kvartermesteren og materiellre~nskapsføreren med assistent. Diss~holder orden
på alt materiellet i bataljonen, fra dopapir til prefaber. ;.'"
På Falkhøyden sitter 8-4 og ass. 8-4 og holder styr på gjengen nede på 8teinmyra.

8-4 seksjonen besto av:
Maj. H.Enebakk og kapt. R.M.Ø~re
Pay: Kapt. I.Ibme ogfenl".'P:Breng
Post: Kapt. E.Vestre, feD~æHolin"og sjt. B.8meby
Px: Kapt. T.Dragnes og løytnant M.Borch-Jensen
Kvm: Kapt. L.Husvik
MRF: Løytnant V.Johansen og fenr. T.Andersen



S-5 seksjonen

På representasjon: (fra høyre) En libanesiske general, ingeniør George Khoury, ingeniøroffiser major Jørgensen, 5-5
major Aaløkken og generalens hustru.

S-5 seksjonen har bestått av major Vegard Aaløkken og kaptein Per Morten Brunborg, hhv. S-5 og ass
S-5. Kontoret ved porten til Falkehøyden er også bemannet med lokale tolker.

Seksjonen har ansvaret for juridisk rådgivning, liaisontjeneste til lokale myndIgheter og lokal-befolkningen,
humanitærinnsats, sivilt ansatte, skades aker og forvaltning av sivilt okkupert eiendom.

Juristene og deres tolker holder
hus like utenfor piggtråden til

4-2HQ, men i betryggende
nærhet til portvakten. Idyllisk
har man det også. Her er ofte

stor trafikk av sivile som vil ha

et ord med 5-5 eller «1/2-5»,
som Ass 5-5 gjerne benevnes.

(Foto: Yngve Lie.)
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Stabskompaniet

Stabskompaniet

Vår oppgave i Stabskompani har bestått i å drive forsyning av materiell, ammunisjon, proviant, betjene
bataljonsledeisen og to geværkompanier med tjenester og alt nødvendig materiell.
Foruten service og administrasjon har vi på den operative siden drevet nærforsvar og sikring og deltatt
aktivt i patruljetjeneste med hunder.

Som arbeidsoppgavene tilsier, er personellet i STKP allsidige. Det er dette som er spennende med oss.
Allsidighet, vilje, tæl og initiativ. Takk menn og kvinner for at jeg fikk være sjefen deres. Jeg gikk til
verket uten prestasjonsangst. Det var fordi jeg i utgangspunktet var sikker på at dere innehadde de kvalifi
kasjoner som skulle til for at vi sammen skulle løse oppdraget vi var satt til å gjøre. Dere har alle vist en
innsatsvilje og mot det står respekt av.

Kontingentperioden har vært relativt rolig. Alle fikk vi en påminnelse om at oppdraget/mandatet kan være
farlig. Uhellet i Blat 10 desember 1995, satte et kraftig minne i oss som vi sent vil glemme, og som samti
dig bandt oss sammen. Vi fikk oppleve at når det virkelig røyner på, så står vi sammen og yter den hjelp,
støtte og omsorg som er nødvendig i en alvorlig situasjon og som skal til for å komme videre.

Arbeidsmiljøloven er vi unntatt fra i Libanon. Vi har lange dager, primitive forhold, trange boforhold og
nært samarbeid hele døgnet. Dette er en uvant situasjon og kan tære på den mentale helse. Enhver har vel
lært seg selv å kjenne på en annen måte enn under norske forhold. Alikevel er dette en opplevelse som jeg

håper alle vil ta med seg hjem som gode minner. For oppe i alt sammen har
en knyttet. kontakter, skaffet venner og fått mange positive impulser. Vi har
fått oppleve å være i et land som er okkupert, hvor sivilbefolkningen er posi
tive, blide og verdsetter FN-personell, snøkledde Hermon-fjell i bakgrunnen,
vårblomster som spretter opp av grisgrendt jord og et land som viser mange
fasinerende sider til tross for skuddveksling og mangel på infrastruktur.

Jeg takker hver og en for god innsats. Takk for hyggelige minner og lykke til
videre i framtiden!

Hanna Smith

Major/Sjef Stabskompani
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En hilsenfra

KpKo
Valhall heter egentlig bygningen, ifolkemunne

bedre kjent som Kp Ko,
Kontoret der man alltid finner arbeidsro!!

Folk renner ned dørene, telefonen ringer i ett kjør;

«Hallgeir, jeg trenger et skap arkiv med dør!»

På løpende bånd kommer de inn, søknader på

leave, 60 t og andre arrangementer,
Thomas og Torbjørn har prøvd åfå speilet til å
gå opp et titalls ganger.

Den 12, hver måned er det kritisk; «Britt, Britt,

jeg har fått feil i lønn!!»
Ting må skje fort - vedkommendes ansiktsfarge

nærmer seg grønn.

Mange søknader kommer inn, Hanna tenker,
innvilger og avslår,

hun gjør som best hun kan slik at rettferdigheten
rår.

Skyting på tirsdag, skyting på onsdag - ammo.
bunker'n blir besøkt av Ottar endel ganger,

ellers går dagene med til planlegging av under
visning, øvelser og andre arrangementer

Men misforstå ikke, hadde det ikke vært for
«maset» hadde heller ikke vi trengt å være her,
og vi har satt pris på telefoner, besøk og sosialt
samvær.

Lykke til videre, både de av dere som blir i
kontingent XXXVII og de som reiser til hjem
stedet sitt,

Med hilsen fra

Banna, Ottar, Hallgeir, Thomas,
Torbjørn og Britt

Takk for godt samarbeid i Kontingent XXXVI.

Stabskompaniet

Bak fra v.: Fenr Thomas Andersen (Kp ass), fenr Britt
Skjeppestad (adm ass), maj Hanna Smith (kp sjef) korp
Torbjørn Lia (skriver).
Foran fra v.: Kapt Ottar øygarn (NKKP), kapt Hallgeir
Mikalsen (adm off).

Hanna er sjefen. En frisk og sporty dame. Tidlig oppe om
morningen. Styrer og steller på posisjon 4-2. Med UN 916
farter hun stadig til Dog'en og Myra - slik holder hun
orden på jentene, gutta og dyra.

Ottar skulle ønske han var et Shelter. Alles bekymring er
når Ottar kommer fra Leave og øvelsene starter. Hans stør
ste mål her i livet er enten å bli General eller småbruker i
Valdres. Ottars store lidenskap er trening og legen!
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Stabskompaniet

Hallgeir er Kp.Ko's husfar når han ikke er i Faraya og får
hjernerystelse!
Traust Båtsfjordværing som går amok dersom han ikke får
Finnmarkingen. Materiellstyring på dagtid og økonomistyring på
kveldstid!!!
Lidenskap: Britt's sjokolade og Thomas' digg!

Thomas er fra Kløfta (Hvor nå enn det måtte
være..J?) Fenriken fra Kløfta er sannsynligvis
Norbatt's største kjøpetryne og den hyppigst
besøkende isansibar!!??
En hyggelig gutt, renslig og veldig glad i
urtete uten sukker!

Vår darling Britt er den minst militære i
Kp.Ko. Hun sier· alltid "Hei» om morningen
(er gjerne ikke i stand til å si så mye mer..)

Jenta er blid og serviceinnstilt og har en
ukuelig tro på at alt tilslutt går bra.

Hennes store lidenskap er sjokolade og
forbruksmateriell.

Torbjørn er fra Våler og tror han kanskje vil
bli politimann, men er ikke helt sikker - tror han!??

Ellers kan det sies om Torbjørn at han er en
stødig kar, med godt humør og alltid en kommentar på lur.

Torbjørn vil gjerne takke livet som har gitt han så utrolig mye!!
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Trentroppen

Transporten

Bak fv.: Lars Berg, Nils Henrik Hansen, Terje U/sletten, Thorbjørn Nie/sen, Tommy Tørring, Svein Erik Nymoen, Gaute Fridheim, Kjell
Håkon Lydersen, Hans Askerun, Jostein Gjærum, Harry Bjørkhaug. Foran fv.: Kristian Tangen, Frank Barmen, Øyvind Jansen, Eivind
Masterbakk, Lars T. Hansen, Svenn Haagensen, Tommy Johansen.

Grevlingene på myra
Fortellingen under har tatt med navna
på noen av personene i Trentroppen,
men karakteristikkene passer nok på fle
re, og går i noen tilfeller utover perso
nen som er nevnt. En viss kunstnerisk

frihet har jeg tatt meg. Hendelsene som
er beskrevet, har i grove trekk skjedd,
med selvfølgelig ikke i den rekkefølge
de her er nevnt.

Berg har tredjevakta fra halv tolv til
halv tre på natta, favorittvakta hans. Da
sitter han oppe i tårnet, tjueni trinn over
bakken og filosoferer over livets mange
sider, skriver brev til kjæresten eller
ringer en kamerat i Norge han vil for
styrre i hans nattesøvn.
- 0h, hæ, åhh (host-host) fra Libanon?
Forbløffelsen er like stor hver gang.

Under han, i pre-fab'en som gjør tjenes
te som vaktbu,ligger de tre andre i vakt
laget. Både gasstrykk og resonansbølger
setter den skakkjørte konstruksjonen på
alvorlig prøve. Likevel, det er ingen
plass han heller sover så godt som når
han er på vakt.

Det er rått, og selv om vifteovner står på
fult, dogge!; det både på glasset ute og
inne. Han går ut på «terrassen» og tør
ker av rutene med feltjakka. Det nær
meste han har for hånden. Er ikke så

nøye med hvordan han ser ut, bare han
ikke fryser. Mora hans ville fått sjokk

hadde hun sett han i de skitne klærne,
og han hører henne kjattre i sitt indre
øre. Han er glad han slipper maset hen
nes ett halvt års tid. Klarer han å skaffe

seg leilighet eller hybel når han kommer
hjem, pakker han sammen hele rocke
bula og flytter ut.

Naturens egen Korrektur/akk.

Skjellsorda hagla i det soldater stakk
hodet ut i den kalde januarmorran. Et
hvitt teppe med naturens egen korrek
turlakk hadde lagt seg over Steinmyra
og skjulte alt som ikke stakk mer enn ti
centimeter over bakken. Et par hjulspor
avtegnet seg tydelig fra rubbhall en i
retning porten. Ennå føyk det hvite,
våte, tunge luftskyts mot gutta som for
serte seg fram til toalett- og dusjprefab'
en mer eller mindre bevisstløse. Klokka
hadde så vidt passert 07.00, likevel var
det slutt på varmtvannet.

Frokostgjengen hadde inntatt sine faste
plasser. Den talte normalt ikke mer enn
15 mann, de fleste befal. For de fleste
bestod frokosten av forskjellige slags
ceralier. Når sant skal sies var det ikke

det måltidet som fikk gutta til å skryte
vilt og uhemma av maten på «myra».
Forresten, en mann mangla. Hverken
banning eller gapskratt gjalla i matsa
len. Troppsjefen, kaptein Aarbogh var
ikke å se. De aller fleste av soldatene

møtte han for første gang på SØr
Gardermoen under opplæringsperioden
der. Førsteinntrykket var skremmende,
og flere vurderte hele sin FN-karriere på
ny da det ble klart at han skulle være
befal i Tren-troppen. Men det hadde
gått seg til etter hvert. Nå var han på
fornavn med de fleste i troppen, og had
de vist seg å være en likanes kar som
ikke var ute for å lage problemer for
noen.

På morraoppstillingen klokka 07.20,
eller var det 07.25 var det heller glissent
i de fire laga. Sjefen for verkstedet It.
Godlien og vedl.off kapt Engøy hadde i
steden for å kommandere andre, sjøl tatt
en dritt jobb tidlig på morran og var ute
og tauet inn en TRM. Agg.mek hadde
vært ute hele natta med lysstøtte i
Chebaa, og stilte O av åtte mann.
Fenriken på lageret var indisponibel
etter en fuktig kveld i «Pikeskolen» bar.
Heller ikke «transporten» med to befal
og 18 menige hadde stjernegutter til å
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Bak.t.v.: Christian Malvik, Per Otto Godlien, Arntinn Berg, Victor Lien, Asgeir
Lillejordet. Foran t.v. Eivind Nybø, Frank Hammerø, Robert Jørgensen, Stig Børre
Larsen, Frode Steinset, Roar Brenden, Stig Saur, Harald Engøy.
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mange nok som hadde et heller negativt
syn på lokalbefolkningen, fulle av for
dommer som nordmenn er.

Transportenes oppgaver er befordring
av alt fra forsvarsministere i Land
cruisere til utrangerte senger på
lastebiler. Turene ned til Naqoura er
både mange og tildels krevende.
Veistandaren holder ikke hjemlige mål.
Likevel er guttene i transporten fornøyd
med egen tjeneste. Ekstra penger vanker
det også på turene til Beirut og Israel.
I det Tangen svinger inn gjennom por
ten på Steinmyra, etter sin 15. tur til
Naqoura på tre måneder, går Tor-alar
men. Han gir gass, kjører forbi fotball
banen og en flokk fortumla sjåfører fra
Pollogcoy som akkurat har beveget seg

hans engelsk, videreutvikla i de dype
skoger, var ikke like lett tilgjengelig for
alle parter i konflikten.
Han er på vei fra vaskeplassen over til
verkstedområdet for å ta 14-dagers ved
likehold på bilen han har ansvaret for. I
det han kjører forbi pumpeanlegget,
hørtes to drønn fra en av kanonene på
PV -92, og granatene flagra gjennom
lufta rett over Saqi. Mot å skyte 10 til 20
granater i døgnet, for det nå nærmere
400 stykker ut av løpene på 24 timer.
Det tar mange sekunder før han hørter
det dumpe nedslaget i en eller annen
dalside lenger nord. Kanskje han heller
skulle sette seg delmål og takke ja til en
av de mange te- og kaffeinvitasjonene
han hadde fra folk i landsbyen? Det var

Tomt blikk og tull kaffekopp hos agg. laget.

Workshop
melde av. Masterbakk, liten å se til, men
tydlig på desibelskalaen, måtte melde
av sitt lag. Det gikk helt i tufs, så hvor
mange soldater det var i «vestre», i
Israel eller andre steder var høyst usik
kert. Kaptein Barrusten som tok imot
avmeldinga i troppsjefens fravær talte
sjøl antall individer som var på plass.
Høyt og tydelig med avgjordte hånd
bevegelser fastslo han at «transporten»
stilte kun tre mann. Kun i tropps
staben var alt som det skulle, nesten.

Tropps.ass'en, rækap Thommasen had
de fortalt den alt for godtroende It. Års
and, at Fjeld var kommandert. Den
såkalt kommanderte var langt fra
hverken på vakt eller ute i annet ærend.
Han var slettes ikke våken i det hele tatt,
og hadde Årsand lyttet, ville han hørt
snorkingen hans helt ut på oppstillings
plassen.

Morrabriefen på verkstedet var lite ope
rativ denne dagen. Det meste dreide seg
om Israels massive aksjon mot Hizballa,
«Vredens drue». Høynet beredskap med
dertil drikkeforbud og bevegelsesbe
grensninger ville bli en del av hverda
gen framover. Hvorvidt Israel ville lyk
kes, var det stor uenighet om. Både
MIG og PIO's redegjørelser på Radio
Norbatt ble det lyttet til i andektig still
het. Fødselsdagsmeldingene var det fær
re som fikk med seg.
Sjåfør Askerud i «transporten»er neppe
det en kaller akademiker, men er rask i
replikken og sviende i sin mistro til alle
som har befalsdistinksjoner. Gørr, eder
og morsomme karakteristikker renner ut
av han som skudd fra en 12-7. Like før
han dro til Libanon gjennomgikk han
kurs i ledelse, brevkurs fra NKS.
Viktigheten av å sette seg mål ble behø
rig understreket, og Askerud hadde satt
seg et: Fred i Libanon under hans kon
tingent. Flere ganger hadde han prøvd å
snakke til både jøder og arabere, men

Her skal det nok bli strøm etterhvert.

Trentroppen
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Depoet

Skal det være en pølsekoker fra mønsterdepoet? Kristensen og Holberg leiter etter god
plass.

Trentroppen

er. Han var blitt tatt ut til å representere
kompaniet ved medaljeparaden midt i
mars, men har på grunn av glimrende
evner i passgangens mange finesser,
blitt både sermonimester og kompani
sjefs akilleshæl. Han må minst være
kretsmester i passgang.

I Trentroppen finnes diverse menneske
typer, mange yrker og sikkert noen
skjebner. Noen parforhold har i perio
den sprukket, flere kameratskap satt på
prØve når forventet post har uteblitt
hjemmefra, og en sommer på motorsyk
kel har blitt ofret til fordel for rekap.
Agg. seksjonen med ansvar for strøm
forsyningen i bataljonen består av elek
trikere og mekanikere, vedlikeholds
laget av bilmekanikere og børsemakere,
«transporten» av sjåfører og annet rask
og troppstaben er sammensatt av alt fra
halvstuderte rØvere til avdanka panser
soldater.

stappmette ut fra matsalen. Han parke
rer ved siden av vaskeplassen, hopper
inn i septikkbilen og kjører tilbake til
vakta for å få instruks om hvor han skal

blokkere. Der hersker usikkerheten, og
ingen har tatt kommandoen. Telefonen
fra BN-obsen fortalte at en horde IDF i

private biler var på vei inn i Saqi, men
ingen flere opplysninger ble gitt.
Medlemmene av TOR-styrken samles
etter hvert i vakta, og Tangen aksler den
selvlysende skadestedsleder-trøya, og
tar kommandoen. Blant befalet hersker

usikkerhet og vantro. Aarboghs forsvin
ning er oppklart. Han er satt ut av spill i
et par dager p.g.a. tannverk. Tangen
beholder kommandoen. Han har tross
alt vært her lengst, og later ikke til å tvi
le ett sekund på egen dømmekraft.
Ingen andre mukker heller, og snart er
hele Saqi blokkert av kjøretøyer og sol
dater iført grunnutrustning, splintvest,
AG og blå hjelm.
- Det er sikkert en øvelse dette også, er
omkvedet i Shel.ter 34. Men det er det
slett ikke. IDF har skumle planer. En
forræder i egne rekker skal tas. Da de
finner ut at de selv er fanget inne på alle
kanter, kommer sinnene i kok, og det
holder på å utvikle seg til en alvorlig
situasjon. Ladegrep blir tatt på begge
sider.

- Action, action tenker fenrik Lillejordet
i det en 7.62 finner sin plass i kammeret
på AG'n hans. Dette har han venta på
lenge.
- Det er har jo vært bare freden og
roen siden han kom. Et nedslag i agg
seksjonen, eller en firing dose utafor

børsemakerverkstedet hadde gitt litt.
Agg-seksjonen ville jo etter eget utsagn
ikke ha tid til å være inne likevel.

Merkelig da at hver gang en kom innom
satt det minst fire mann der med tomt
blikk og full kaffekopp?

Tangen innser at det i en eventuell
meglerrolle eller ved ildordre trengs dis
tinksjoner på skulderklaffene. Han til
kaller gjennom BN-obsen både hjelp
fra egne rekker og fra Team Sierra.
Team Sierra er allerede på vei. IDF er
slett ikke interessert i mekling. Kolla
boratøren skal tas, men etter en halv
time med neglbiting, opphissede
utbrudd, og x antall billige sigaretter
blir det oppnådd enighet og de i alt 17
bilene slippes ut gjennom 4-2 CP i ret
ning Fatma Gate.

Depoet på Steinrnyra regjeres av kvar
termesteren og hans dragoner. Her har
de nesten alt, bortsett fra god plass.
Kristensen og Holberg går mye rundt
med hendene på ryggen og leiter.
Kanskje etter den gode plassen. Ikke at
de venter å finne han blant splintvester,
senger, saltbøsser og oppvaskmiddel.
Holberg, 37 år og blant troppens eldste
menige mannskaper er i Libanon på
egotrip. Med ansvar for kone og tre
unger skulle han selvfølgelig ha holdt
seg hjemme, men finner trøst i at flere
andre i troppen er i samme situasjon.
Han er ikke i utgangspunktet lat, men
arbeidstempoet passer han. Stressende i
perioder, men også tid til en kaffekopp,
beina på bordet og en røyk rett som det

GA'55 FLASKER

+--'~FULLEI ~
;J/?l3lJjJT !NO SMOKING!

Var det kaldt vann dere sa? Superveteran
Dagfinn Fostad med 8 FN-kontingenter
styrer gassbeholdningen.

Som kristen avholdsmann er jeg vel selv
av sjelden rase i bataljonen. Når i tillegg
datostempling har gått ut, 35 år er pas
sert, må jeg bare i ydmykhet tatJ<:e for
måten hver enkelt en har vist meg
respekt med ukvemsord, direkte mob
bing og bakvaskelser. Når dere i tillegg
valgte meg til tillitsmann, var det vel
kun fordi ingen annen ønsket jobben!?
Sammenkomstene i baren kveldstid,
troppsmøter og kortspill der jeg som
oftest ble «mattis», har satt varige mer
ker på kropp og sjel. Jeg vil huske dere
hele livet.

Jostein Gjærum
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Julenissen manglet «Taskara»
og dessuten veterinær-attest

for reinsdyrene.

Sambandsverkstedet fikk besøk av forsva
Sotlie. Det var visst stas.



«98, dette er 9 - ut!»

Gjett om der var liv i Refs bar da
"Ole's kvintett» spilte opp.
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Forbered shelter, og det var ikke øvel
se denne gangen.

Opsen betraktet seg som bataljonens
hjerne. For oss andre er dette totalt
uforståelig.

Sist, men slett ikke minst; selveste sjefssjåføren i Norbatt er forlagt i sambandstroppen.
Bn.sjåfør kjennetegnes ved at han ikke kan gå forbi en hvit og ren landcruiser uten å ta
den et ekstra tak med vaskefillen. Gjeme mot midnatt.

Så har vi de tre stillingene som er troppens frifanter. Troppsass. og dasspapir er uunnvær
lig. Det oppdaget vi under hans permisjoner. Så er det Ass.Pio som er stemmen på Radio
Norbatt «god morgen NMC, god morgen Norbatt», til tross for at han egentlig ville sitte
taus over en PC og skrive hjem tillokalavisene om hvordan Ola og Kari soldat har det
som «butros-butros» i Libanon.

Så gjenstår det kun å si; 98 - dette er 9. Takk for oss. Slutt!

Vi var 32 soldater hvorav syv var befal. Vår øverste «9» var kaptein Lars Innset. «Halv
9» var løytnant Glenn Bergh.
Av de 2S menige oppnådde 10 stykker den «ærefulle» forfremmelse til Korporal. Vi vet
ikke riktig hvorfor, men det var sikkert fortjent. Det er sambandet som får høre det når
linjene er sønderrevet av geiter, tært opp av vær og vind, er sønderskutt av spurvejegere
eller er havnet som klessnor i en rotete bakhage.
Gutta har slitt og slitt for å strekke linjer og bøte på avmakten, og tatt imot det som måtte
være av verbalføring når man enten har vært i minus på mannskaper eller materiell. Det
er alltid for lite av alt i forhold til behovet. Linjelaget er også de som har bemannet veks
ler Norge og bataljonsveksleren. De har gjort annet enn sin videotjeneste.
Ops'n ja, som ynder å kalle seg bataljonens hjerne. Dette er noe vi kan diskutere, men
udiskutabelt er at de er «loud and dear» på sambandet. «Unifil 2399, dette er 9. Gjenta
siste melding. Var det ut 4-27CP(!) du sa?»
Ekspedisjonslaget er bataljonens papirtigre fr,amfor noen. Ingen bataljonsordre ut uten
deres bistand. Hvor ofte har vi forøvrig ikke hørt deres dype sukk og ildfulle banning
over uforståelige kråketær fra en eller annen som skal ha ting maskinskrevet og rettet på.
Verkstedet er hvor den tekniske innsikt er særdeles stor, og hvor man tidvis finner det
praktisk å kassere.

Det er ikke så mye vi husker fra kontigenten. Rent bortsett fra at det var hardt, men
at gutta likte det.







MP-Iaget samlet foran
MP-stasjonen.

Bak fra venstre:
Korp Tørnqvist, korp
Pedersen, korp
Høydal, fenr Nyland,
Korp Melhus.

Foran fra
venstre:
Korp Hagen,
korp Eik.
(MP-sjef fra
værende•..

:se-notat.1

MP-Norbatt har i kontingent XXXVI
hatt flere oppgaver. Hvorvidt alt har
vært like interessant, kan diskute
res.

Grensekontrollene ved Metulla
Border har kanskje vært av de
ansvarsområdene som ikke alltid
har vært så givende.

Som tidligere kontingenter har vi
også i denne kontingenten hatt
ansvaret for at skjenkingen av de
edlere dråper har foregått i kontrol-
lerte former. ~

Vi har vært veldig flittige med
ordens- og patruljetjenesten (les
dikke-tjeneste) j Ebel Es Saqi, noe~
som har ført til masse juggel i post
pakkeJ:..hjem~4i1Norgeteg:mtndre •

MP-Iaget
alvorlig personlighetsforandring,
som da han får radaren mellom
hendene og har muligheten til å
prikke inn ambulansene fra San
troppen i 30-sonen nedenfor Saqi.

Knuser'n fra MOI er også kjent for
sin gode appetitt. Han mål bandt
halve Norbatt da han på Don Migel
i Tel Aviv fortærte 1 pepperstek, 2
pizzaer og en skål popkorn i rask
rekkefølge. Det må også nevnes at
Knuser'n og Voldas store sønn var
de eneste som kom foran
Bataljonssjefen ved julemiddagen.



NOTAT

Til

SJEF STKP

Fra

NK MP

Dato

19.3.96

VEDRØRENDE MP SJEFENS SKADE

Undertegnede fikk 19.3.96 OPplyst at MP sjef, LT. G. Eidet hadde

brukkec en ankel. LT. EideL er ferciden hjemme i Norge på leave.

For underLegnede er deL uviaaL om hruddec akYldea hana høye alder
og benskjørhet, eller hans manglende skiferdigheter.

LT. Eidet har leave fra 8.-24. mars. På grunn av skaden vil ikkeLT.Eidet være tilbake i Norbatt før 12.4.96.

Han har i den furbindelae anmode L SANTR om ac en gåaLul med iepig_ger blir stilt til hans disPOsisjon.

DeaauLen er dec ønakelig ac PITE lager an løfLe-anerdning alik aLløytnanten kan komme seg oPP og ned av senga.

Til slutt ønsker LT. Eidet å meddele at han dessverre ikke kan
delta på skitur til Faraya de to første månedene.

Jeg ble også bedt om å videreformidle fØlgende fra MP sjef LT.

Eidet;

Blir dec arrangerL NorbaLc-meaLerakap i handirap-bordLe"nia". eg
blir i eåfall decce medregneL aom øVelae for gOdkjenL fYaiak LeeL.

Jeg ønsker ingen medlidenhet, send derfor ikke sjokolade! i!!

Helge NYland

Fenrik / NK MP



·Stabskompaniet ~

Forpleiningstroppen XXXVI
u

Dette er forpleiningstroppen i sin helhet.

Forpleingstroppen nye boligkompleks Camp
Eagle.

Provassene på det nye lageret.

56

Nå etter 18 år er endelig forpleiningstroppen blitt en
egen selvstendig tropp med egen camp. Troppen
regjerer ut i fra Camp Eagle, hvor vi ser ned på
resten av stabskompaniet.

Provassene har nå endelig fått samlet alle sine lagere
under ett tak slik at de ikke lenger trenger å dele
lagerene med rotter og andre store og små kryp.

Det bor 4 kokker i Saqi og resten av troppen er for
lagt på Camp Eagle.

Bilder neste side:

øverst til venstre: Kjøkkenet i Saqi
viser fram en del av hva de kan.

På bilde er: Atle Kvarven, Jan Ivar Ler
brekk, Cato Klefsås, Petter Bjørkvold.

øverst til høyre: Proviantlaget er
tydeligvis gamle kommunearbeidere.

Nede til venstre: British beef.

Bakgrunnsbilde: Høvdingen.


