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Til FN -Soldatens pårørende
For flere kontingenter siden ble
det oppdaget visse avvik i ad·
ferdsmønsteret til hjemvendte
FN-soldater. Det er derfor blitt
utarbeidet en oversikt over de

mest vanlige, nevrotiske
trekkene:

1 Allerede de første minuttene hjemme vil soldaten begynne å snakke
om «sikkerheten». Han vil strekke pigg
tråd rundt huset og begynne å samle
stein som mures sammen i store blok

ker. Dersom den hjemvendte ønsker å
lage konstruksjoner på veien utenfor
huset, er det på tide å stanse ham.
Forklar med et strengt tonefall at dette
går ikke «fordi vi er utenfor blueline!».
Han vil ikke slå seg til ro før det blir
påmalt «4-» foran husnummeret.

2 Overgangsperioden for soldatenvil gå adskillig lettere om det mid
lertidig anskaffes et nett til å ha over
sengen. Han vil hver morgen riste klær
og støvler før han kler på seg. Ha forstå
else for de makabre og raffinerte medto
der som soldaten bruker når han tar livet
av insekter som blir funnet.

3 Den hjemvendte bør den førstetiden holdes vekk fra alle butikker

og handelsfolk. Etter en stund kan han
som en forsøksordning sendes til nær
butikken, men aldri med mer enn 100
kroner. V ær dessuten oppmerksom på
følgende;
- Dersom han kommer tilbake uten

varer kan det komme av at betjening
en ikke var villig til å prute.

- Dersom han kommer tilbake med fem

flasker vann som han betegner som
«et meget godt kjøp», prØv å vis for
ståelse.

- Det samme gjelder dersom han kom
mer hjem med en pakke på 50 dorul
ler som han febrilsk forsøker å skjule
for de andre i familien.

- Instruer betjeningen om at de på ingen
måte må klappe den hjemvendte på
skulderen og si: «Special price for you,
my friend!» Dette kan være farlig!
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4 Intime venninner bør være oppmerksom på at soldaten har en
uvane med å legge igjen en 100 dollar
seddel på nattbordet før han går om
morgenen. Ta vare på pengene og gi
dem tilbake til soldaten den 12. hver
måned.

5 Unngå for all del å spØrre soldaten om hvor mange penger han
har spart i Libanon, da det så snart
emnet blir brakt på bane skjer en for
vandling med soldaten: En tidligere
staut og stolt norsk ungdom oppløses i
tårer og blir en «lallende» stakkar. '

6 Vedkommende forbanner enhverantydning om høyt alkoholfor
bruk i FN-styrkene, og hevder at han
har et helt naturlig forhold til øl og
brennevin. Dersom soldaten begynner
å pusse tennene med blå Smirnoff, bør
det gripes inn.

7 Gul saft må ikke under noenomstendigheter serveres. Dersom
de allerede har fem liter appelsinsaft
stående, bør denne tilsettes rød eller

grønn konditorfarge. Det bør også
unngås å servere soldaten fiskepinner
den første tiden. Pizzabudene vil få

enorme salgstall dersom dette skjer.

8 Vær ikke overrasket dersom soldaten på nyttårsaften sitter og tel
ler rakettene som blir skutt opp og
noterer retning og nedslag. Tidlig om
morgenen den 1. januar vil han stolt
komme og gi en fyldig rapport om nat
tens begivenheter.

9 Dersom den hjemvendte skulleønske å kjøre bil etter mørkets
frembrudd vil han insistere på å få med
seg sidemann. Dette er helt normalt.
Dersom han tidlig om morgenen
sender denne personen til å gå 50
meter foran bilen med et grillspidd,
bør dere stanse ham. Dere må være

oppmerksom på at han vil betrakte
alle gjenstander i veikanten som livs
farlige, og han vil insistere på at disse
må sprenges.

1 O Ikke vær bekymret dersom soldaten blir stiv i kroppen og hån
den føres mot hodet ved synet av hvite
biler. Insisterer han derimot på å forfølge
militære kjøretøyer eller stanse mercede
ser for å sjekke bagasjerommet, er det på
tide å sette soldaten i baksetet.

11 I trafikale sammenhenger kansoldatens ytre forvandles fra å
være behersket og forståelsesfull til å
gjøre ukontrollerte bevegelser med rattet,
kjøre fort og uhemmet, tute før alle
svinger og tiltale medtrafikanter med
uvant kroppsspråk og obschøn tale.
Soldaten vil nekte å sitte i annet enn hvi

te biler. Forsøk på å tvinge han inn i biler
med en annen farge, vil medføre at han
setter seg kraftig til motverge samtidig
som han roper ut at «noen må melde fra
til 9».

12 Flere ganger om dagen vil denhjemvendte spØrre om posten
har kommet. For å få slutt på maset kan
de uten videre gi vedkommende en 4-5
dager gammel avis. Han faller da straks
til ro.

13 Skulle soldaten være sent i sengen natt, og dermed nekter å stå
opp før klokka 1200, er det bare å si
«sovetjenesten utgår pga inspeksjon», så
står han opp og går på jobb.

Det er viktig at dere der hjemme er
oppmerksomme på disse forholdene
og viser forståelse for at dette er en
vanskelig tid for soldaten. Ta han
gjerne med på små rusleturer som
dere kaller «patrulje». SpØr han, så
er selvsagt området mine-klarert.
Enkelte ganger kan det være nødven
dig å ta en brysk tone. Bruk gjerne
ord som «ordre» og «klinkene klart».
Dersom den hjemvendte argumente
rer, er det bare å spØrre om det er slik
å forstå at han ikke har lest batal
jonsordre nr 139. Det pleier å hjelpe.
Forøvrig utgår ethvert tåpelig forslag
«med skyhøye kneløft».
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Takk for innsatsen
kontingent XXXVII

Som bataljonssjef og
kontingentsjef er det
med stolthet jeg takker
den enkelte for inn

satsen i kontingent
XXXVII.

Alle de norske stillinge
ne i UNIFIL er viktige
og det står respekt av
den måten dere har løst

de forskjellige oppgave
ne og utfordringene på.
Det være seg innen
NORBATT, troppen i
FMR, ved MP COY el
ler UNIFIL HQ.
Dere har representert
Forsvaret, Norge og FN
på en utmerket måte og
har bidratt til at UNIFIL
har kommet et' skritt

nærmere sitt hovedmål,

en rettferdig og varig
fred i Libanon.

Opplevelsene her nede
har vært mange og dere
sitter igjen med erfaringer for li
vet.

Noen har også opplevd situasjo
ner som har vært livstruende og

løst på, gjør at vi alle vil
komme styrket ut av
kontingent XXXVII.
Ofte har jeg sett innsats
langt utover det som
kan forlanges og jeg vil
takke hver enkelt for

meget vel utført arbeid.
Kontingent XXXVII er
snart historie og kon
tingent XXXVIII står
for døren i desember 96.

Kontingent XXXVIII
vil stå overfor nye ut
fordringer, bl.a. å motta
ESTCOY som en inte

grert og naturlig del av
NORBATT.

Jeg ønsker dere alle lyk
ke til i fremtiden. En

spesiell hilsen til dere
som skal fortsette sam

men med meg i kon
tingent XXXVIII. Ta
godt imot de nye og lær
de opp i den gode ånd

som vil prege dere for livet. Jeg som har preget kontingent
er sikker på at det gode kamerat-XXXVII.
skapet, oppfølgingen og den pro-
fesjonelle måten oppdragene blir Takkfor innsatsen og lykke til.

Jan Kristensen
Oberst Il

Kontingentsjef og Sjef
NBTXXXVII
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Libanon -
et virvar av grupperinger

Det er mange grupperinger som tar del i kon
fliktene i Libanon. Her kommer bakgrunnen til
noen av de vi har omkring oss.

Av: KAPTEIN MALMO, MAGNE STEINER (M/O)

IDF-Israeli Defence Forces

Inne i det israelsk-kontrollerte området (ICA) i sØr
Libanon finnes det 1000-1200 soldater fra IDF.

Disse er fordelt på snaut 40 PVer
(Permanent Violation - bryter
FNs sikkerhetsråds-resolusjon 425
fra 1978 som opprettet Unifil og
krever israelsk uttrekking fra
Libanon). I ICA rundt Norbatt er
IDF utgruppert på 17 PVer. Her
mon-brigaden er kadren i Golan
divisjonen, øst for Norbatt. Gali
lea-divisjonen har sitt ansvars
område sørøst for Norbatt. IDF
kan forsterke ICA med 10 000

soldater i løpet av 24 timer. Støtte
fra jagerfly og helikoptre gis på
meget kort varsel.

IDFs oppdrag i sør-Libanon er
å sikre området opp mot den
israelske grensen, samt å hindre infiltrasjon inn i
Israel. Styrken fremstår som en velutrustet, godt
trent og profesjonell styrke. De er meget mobile,
godt beskyttet og har meget godt utbygd samband.

Oppdraget løses ved bruk av støttevåpen fra faste
posisjoner, samt diverse patruljer rundt og mellom
disse posisjonene.

DFF - De Facto Forces

Bruker selv betegnelsen South Lebanese Army
(SLA). Tidligere kjent som Major Haddads Milits.
16 mai 1975 sa Israels forsvarsminister Moshe

Dayan i en tale: «Gi meg en eneste kristen libane
sisk offiser, om så bare major, og problemet Liba
non skal være løst for all fremtid». Dette ble starten

for major Saad Haddad, som opprettet DFF i
1976-77. Haddad hadde tidligere tjenestegjort i den
libanesiske hæren (Leb Army). Han var kristen og
fra byen Marjayoun. Da Haddad døde i 1984 ble
han erstattet av General Antonio Lahad, som i dag
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er øverste sjef for DFF, med hovedkvarter i Marjay
oun. DFF har hele tiden vært Israels redskap for å
kontrollere den såkalte sikkerhets sonen, som ikke
er like sikker for alle som bor i den. DFF består av

ca 2500 soldater. DFF er oppdelt i to brigader (østre
og vestre). I tillegg er det en selvstendig bataljon
som er forlagt i Jezzine-området nordvest for Nor
batt. østre brigade er gruppert rundt Norbatt etter
noe av det samme mønster som IDF.

Rekruttering foregår både fra den kristne og
den muslimske delen av befolk

mngen.
Personellet tegner 3 års kon

trakt med DFF. Ofte er motivene

for å verve seg økonomisk be
tinget, eller av sikkerhet for
familien.

Stridsmoralen blant DFF-sol

datene er delvis synkende. Må
nedslønnen ble redusert våren
1996. Nyrekrutterte soldater mot
tar nå 250 USD, mens kollegaer
med 3 års tjenesteerfaring har
350 USD å brødfø sin familie
med.

Oppdraget løses ved hjelp av
støttevåpen fra faste posisjoner.

Det finnes 30 faste DFF posisjoner i området rundt
Norbatt. DFF gjennomfører liten patrulje-virksom
het. Styrken er tillagt ansvaret for kontroll av trafik
ken i området ved hjelp av faste CPer.

GSS - General Security Service
Også kalt Shin Beth. GSS er Israels etterretnings
og sikkerhetstjeneste. Dette er en godt utbygd tje
neste i Israel med tilsvarende mindre avdelinger i
Libanon. I Norbatts område er GSS organisert i tre
avdelinger i henholdsvis Marjayoun, El Kiam og i
Hasbaya. Sistnevnte er ansvarlig for samtlige
landsbyer innenfor Norbatt AG. Den shia muslim
ske landsbyen Blate er unntaket, og sorterer under
El Khiam. Oppdraget til GSS er todelt. Det ene er å
nøytralisere operasjoner rettet mot staten Israel og
IDF/DFF i Sør Libanon. Det andre er å utføre kon
troll av befolkningen i området. GSS-personell er
normalt bevæpnet med håndvåpen, og forflytter seg
normalt i sivile kjøretøy.
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Hesb Allah - Guds parti
Hizbollah ble etablert i 1979 i kjølvannet av den
islamske revolusjonen og Ayatollah Khomeinis
maktovertakelse i Iran. Hizbollah er i dag den vik
tigste motstandsorganisasjonen i Libanon. Med
hjelp av mange års økonomisk og militær støtte fra
Iran og Syria fremstår den idag som slagkraftig.
Den politiske delen styres av generalsekretær Sheik
Nazrallah som leder for generalforsamlingen (par
lamentet). Denne har ansvar for sektorene utdan
ning, finans, åndelig og politisk virksomhet.

Politbyrået gir inngangsverdiene til eksekutiv
kommiteen som ivaretar områder som sikkerhet,
militær virksomhet og utøvende strategi. Hizbollah
er representert i den libanesiske Nasjonalforsam
lingen. Motstandsbevegelsen oppnådde et foreløpig
gjennombrudd da den inngikk Apriloverenskom
sten med Israel, etter operasjon «Vredens druer» i
april 1996. Gjenoppbyggings-kompaniet, Jihad al
Bina, er en ideell underavdeling av Hizbollah. Etter
overgrep på sivilbefolkningen som f.eks Aprilkon
frontasjonen ble omfattende gjenoppbyggingspro
gram utløst. Infrastruktur blir gjenopprettet, skoler,
helsestasjoner, moskeer blir bygd opp og hus blir
reparert og gjenoppbygd.

Islamic Resistance

Islamic Resistance er Hizbollahs militære ving, og
den består aven rekke motstands grupper og -celler
vel integrert i det shiamuslimske samfunn med ho
vedvekt i sØr og i Bekaa-dalen. IR antas å ha et sted
mellom 500-700 veltrente og aktive «krigere» og
en antatt « mobiliserbar» styrke på 4000 mann.

IR har et velfungerende etteretningsvesen som
fremskaffer nødvendig informasjon om IDF/DFF.
IR har stor ekspertise hva angår angrep med road
side-bomber og presisjonsild med bombekaster.
Hizbollah har ved flere anledninger gjennomført
større og kompliserte koordinerte angrepsoperasjoner
som innbefatter de anerkjente taktiske elementer.

Egne videoteam foreviger stridshandlingene og
motstandskampen formidles via Hizbollahs TV-kanal
Manar. De aktive krigerne er i dag utstyrt med
moderne soldatutrustning. Kevlarhjelm, spesial
uniformer, kommandovåpen, ICOM-radioer og natt
briller er normalutstyr for geriljakrigere observert i
vårt område.

AMAL

Amal betyr håp, og er en shiamuslimsk organisa
sjon. Amal ble grunnlagt i 1974 av den karismatis
ke skriftlærde Musa al Sadr, som «forsvant» i Libya
i. 1978. Organisasjonen ledes idag av Nabih Berri
og står i et konkurranseforhold til Hezb Allah om

oppslutning og innflytelse hos befolkningen. Amal
mottar støtte fra Syria.

Amal bruker parlamentariske virkemidler og Øn
sker et mer liberalt islamsk styre enn Hezb Allah.
Dette er hovedforskjellen mellom de to. Amal er et
politisk parti som er representert i det libanesiske
parlament. Imidlertid gjennomfører de enkelte små
angrep på IDF og DFF.

PLO - Palestine Liberation Organization
PLO ble opprettet i 1964 av Egypts daværende pre
sident Gamal Abdel Nasser og flere arabiske nasjo
ner for å støtte palestinernes kamp for en egen stat.
Fra 1969 har Yassir Arafat ledet organisasjonen
som favner om flere mindre militante og politiske
grupperinger. PLO styres aven sentralkomite og en
eksekutivkomite bestående av 15 personer. Fra 1974
har araberlandene ansett PLO som palestinernes le
dende nasjonale organisasjon. PLO har oppnådd ob
servatørstatus i FN-hovedkvarteret i New York. Israel
anerkjente PLO i september 1993, som en del av
«Oslo-avtalen». Idag oppnår det palestinske nasjonale
selvstyret anerkjennelse av stadig flere nasjoner.

PLO ble kastet ut av Jordan etter borgerkrigen i
1972, og tok hovedsete i Beirut. Organisasjonen var
i stor grad involvert i utbruddet av den libanesiske
borgerkrigen i 1975. Israelske styrker drev PLO
styrkene ut av Beirut i 1982. Siden tok Arafats nær
meste medarbeider tilhold i Tunis, før de nå retur
nerer til Gaza og Vestbredden. Det finnes også flere
organiserte PLO-grupperinger i palestinske flykt
ningeleirer i Libanon, hvor det bor ca 380 000 pale
stinere.

PLOs fredsforhandlinger med Israel har splittet
den palestinske bevegelsen i to. Det er vanskelig å få
et klart bilde av hvilke av grupperingene som er
størst - de som støtter Arafat eller de som opponerer.

PLO møter motstand

Norbatts befatning med de palestinske motstands
grupperinger er fortsatt aktuell selv om aksjonene
er av mer symbolsk karakter. Følgende grupperinger
går imot fredsavtalen: DFLP (den Damaskusdomi
nerte delen), PFLP (Marxistisk gruppe), PFLP-GC
(profesjonell Damaskusbasert gruppe), FRC (Abu
Nidals gruppe), Fatah Uprising (militær støtte fra
Syria) og Black 13. september Battalion som ble
opprettet i forbindelse med Oslo-avtalen.

Magne Steiner Malmo
KapteinIMIO
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At vi arbeidet i et urolig
hjørne av verden ble vi
stadig minnet på. Ruinene
er mange i Sør-Libanon.
På bildet til venstre ser vi
restene aven Katyusha
som slo ned inne i Unifil
HQ i april.

Morgenidyll
i MOVCON.
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I,Jtoon/FMR
FMR er Unifil's pansrede mutinasjonale utrykningsstyrke, og er kommandornessig
underlagt Force Commander. FMR ble opprettet i 1987. Helt i den spede begynnelsen var
FMRforlagt i telt på 1-15 som er en liten fijiansk lagsleir rett ved siden av den nåværende
Camp Grotie. Årsaken til at FMR ble opprettet, var at Unifil trengte en flernasjonal styrke
som var både mobil og slagkraftig. Denne styrken skulle ikke tilhøre noen bataljon, men

være helt selvstendig.

Oppdraget vårt er patruljering, eskorteoppdrag, forsterke og unnsette alle
UN-posisjoner i Unifil AO og ICA. FMR består av 7 nasjoner (Fiji, Finland,

Ghana, Irland, Nepal, Norge og Polen) og er oppsatt på SISU'er
(11 stk). FMR er oppdelt i 4 tropper der nasjonene avgir 4

mann som crew til hverandre. Troppene er som følger:
Fiji/Ghan, Fin-Ir/Nep, Ghan/Nor og Nor/Fiji. Det vil si at den
norske troppen avgir 4 mann til den ghanesiske, og at den
norske troppen får underlagt 4 fijianere. FMR er lokalisert

, i Camp Grotie, som ligger i Qana, Fijibatt. Den norske
. troppen består av 5 offiserer og 27 korporaler/menige.

Utlasting av helikopter



Sikring Helipad.

Kontingent 37 har for NorplatoonJFMR heldigvis vært en av de rolige
på den operative fronten. Og det er vel sånn det skal være. Dess min
dre oppgaver vi får, dess bedre jobb gjør vi.

Denne kontingenten startet som all andre, med 2 ukers trening
før vi var operative. Treningen innbefattet blant annet framrykning
over «Hamburger Hill» (Alle bakketoppers mor). Med fullt utstyr;
det vil si skuddsikker vest, hjelm, gru, AG, radio og felt jakke er
dette noe av det mest hatede vi gjør. Men med god hjelp av rekape
ne greide vi å innta «Hamburger Hill» x antall ganger. Treningen
besto også i å opprette mobile CP'er og OP'er, forsterke Unifil
posisjoner og kjenningstjeneste av hele Unifil AO. Nytt i denne
kontingenten er at vi også har trent med helikopter. Så om ikke
lenge kan vi også smykke oss med tittelen «Air Mobile». Etter at vi
ble operative har det meste gått på rutine. Det vil si patruljering og
øvelser. Norbatt har også vært så heldige av å få besøk av oss, og
det kan nevnes at vi hadde «sterke indikasjoner» på infiltrering av
Norbatt AO på en av våre patruljer der oppe.
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Camp Gratie er en leir der det «fargerike fellesskapet» råder. Men vi har
alleopplevd at det er vanskelig å jobbe sammen på grunn av store kultur
forskjellerinnad i campen. Og dette har, til tider, satt oss på store tålmodig
hetsprøver.Men man kan jo ikke få både i pose og sekk.

Fritiden i FMR brukes til trening og «pub-til-pub». I denne kon
tingenten oppførte vi også en overhengende klatrevegg (Midt-Østens
største) som er 8 m høy. Det er stadig folk som klatrer der, og om ikke
lenge så arrangerer vi vel Unifil-mesterskap i klatring. Vi har også 6
barer i leiren som frister med diverse «lugubre stoffer». Treningsrom
met er ett kapittel for seg selv. Man må ha god psyke for å besøke det.
Når fijianerne står der med mega overarmer er det ikke lett å være en
tynn, spe nordmann.

Alt i alt er det spennende å tjenestegjøre i Norplatoon/FMR, fordi
du aldri vet hvilke problemer som møter deg neste dag. Så det er å an
befale alle som ennå ikke har vært der.

PS: Det er på sin plass å gratulere Andy og TK som har satt verdens
rekord i antall kontingenter i FMR. De har nå oppe i 5 hver. Rutinepatrulje i Qana.
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Hendelseskalender
Kontingent XXXVII

Aktiviteten i løpet av konting
enten har variert fra moderat

til meget stor. I Kp As teig har
mye av spenningen vært knyt
tet til AE-aktivitet i Litani og
mange angrep på blant annet
DFF 68A. I Norbatts østre del

har mye av focus vært rettet
mot økt smugleraktivitet, infil
trasjonsforsøk og dessuten
IDF -aktivitet i tilknytning til 4
14-platået. Vi har hatt flere
hendelser med firing dose i
nærheten av personell, og spe
sielt personell tilhørende Falke
høyden fikk mye og god trening
i handling ved shelter-alarm.
Det har vært flere alvorlige epi
soder i Unifil i løpet av disse 6
månedene.

NB! Deadline for denne siden

var 25. oktober. Dette betyr at
hendelsene i kontingentens siste
måned ikke er med her.

30. mai

Islamic Resistance detonerte to

11 kg store roadside-bomber i
sentrum av Marjayoun, rett sØr
for statuen av Major Haddad.
Den første bomben detonerte nær

en IDF-kolonne og 5 soldater ble
skadd. RSB nr 2 ble utløst under

den kaotiske sanitetsevakueringen
og 4 IDF-befal ble drept.

5. juni

Soldat Kvernland i OP-tårnet ved

4-20 registrerer 30 skudd fra om-

20

rådet sørvest for DFF-45. En liv

løs person fraktes bort fra åste
det. Denne omtalte «grisehistori
en» viste seg senere å være et in
ternt GSS-oppgjør.

10. juni

Islamic Resistance angrep en 13
mann stor IDF-patrulje, tilhøren
de Nahal-brigaden, nær PV 82.
Med bruk av road-side bombe og
flatbanevåpen ble 5 IDF-soldater
drept og 8 såret. I forbindelse
med IDFs artillerigjengjeldelse
drepes 1 LebArmy sersjant og 2
sivile.

11. juni

Rep.soldater fra Hermonbrigaden
avfyrer 200 skudd fra PV 59A. 1
prosjektil slår ned i bakken 2 me
ter fra hvilende Norbatt-soldater.

20. juni

1 175 mm artilleri granat fra Hal
ta-batteriet luftdetonerer i 300

meters høyde over 4-3 HQ.

23. juni

En 15-mann AE-patrulje obser
veres i Litanidalen, på dagtid. De
bærer med seg lange kasser samt
missiler. Patruljen forsvinner nord
vestover i en sidedal. IDF infor
merer Norbatt om at man har sik

re bevis på at Hizbollah legger ut
våpendepoter og ammunisjon i
Litaniområdet.

29. juni

Islamic Resistance gjennomførte
den største angrepsoperasjonen
nær opp til Norbatt siden oppret
telsen i 1978. DFF 68A, DFF 104,
DFF 60, DFF 57 og DFF 65 ble
angrepet med tung ild, panserbe
kjempningsmissiler og innbrudds
styrker. DFF 60 ble betydelig ska
det mens artilleriposisjon DFF 104
ble på det nærmeste rasert. DFF
68A, rett nord for blueline, ble på
ført store skader og posisjonen var
farlig nær å bli stormet. Hizbollahs
videoteam foreviget scenene da
«de hellige krigerne» tildels kjem
pet seg helt inn i posisjonen og de
karakteristiske røde og gule flag
gene ble plantet på beskyttelses
vollen. 3 DFF-soldater ble såret, 2

Hizbollah-krigere ble drept.

10. juli

Norbatt gjennomfører l. ordinæ
re kolonne gjennom Bekaa-dalen
til Beirut. Turen har stor media

oppmerksomhet og gjengis
mange libanesiske aviser.

15. juli

I forbindelse med MG-skyting fra
PV 92 slår 6 skudd ned i bakken

mellom Modem Home og Kosal i
Ebel Es Saqi. En ungeflokk befin
ner seg i umiddelbar nærhet.

Norbatt-patrulje hentes ut av
Litani med sisu som følge av
håndvåpen- og MG-nedslag nært
opp til patruljen.

2. augus
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Islamic Resistance angrep DFF 68 A.

såret:
14
81
41

736
O

9

drept:
39
23
21

141
5

O

Magne Steiner Malmo
Kaptein/MIO

76 FN-soldater har mistet livet i

løpet av sin tjeneste i Unifil.

21. oktober

Tapstall ajour pr. 24/10

Islamic Resistance

angriper DFF 68A
og DFF 57 med 120
mm bk-ild samtAT-3

og RPG-7-missiler.

1996:
AE:
IDF:
DFF:
SIVILE:
LA:
FN:

25. oktober

Hizbollah tar på seg
ansvaret for et road

side angrep mot en
IDF-patrulje i til
knytning til Jarmaq

veien. Den kontrollerte detonasjo
nen sØr for PV 86 dreper 2 IDF
soldater og 4 andre soldater på
føres alvorlige skader.

11. oktober

IDF gjengjelder et påstått AE
angrep med beskytning av lands
byen Safed al-Battikh med artil
lerigranater. 13 sivile libanesere
blir skadd, derav 8 fra samme
familie. Monitoring Group legger
for første gangen etter Aprilkon
frontasjonen det fulle og hele
ansvar på Israel.

2. september

Et nytt infiltrasjonsforsøk avdek
kes 500 meter vest for gate 23.
Etter 3 dager med stor IDF og
GSS-aktivitet på begge sider av
grensen oppdages et manns-stort
hull i grensegjerdet. IDF repare
rer hullet og gammel bom ved
gate 23 byttes med en ny.

opp av CP-mannskapet i 4-2B og
den ene personen i bilen truer

med handgranat. Sjef Kp A roer
gemyttene og situasjonen løser
seg.

21. august

CP-vakten i 4-26 trues med vå

pen av et velkjent GSS-medlem
fra Hasbaya. Man inngår en av
tale med troppsjefen og bilen
kjører til 4-2B CP. På grunn av
misforståelser følges ikke avtalen

Han skyter røde lys med sin sig
nalpistol mens patruljen løper
mot gabionen.

19. september

Islamic Resistance gjennomfører
et større angrep på DFF-65, ved
Sejoud. 2 IDF-befal blir drept, 8
IDF-soldater, 3 IR og l sivil blir
såret.

6. august

Norbatt soldat som bemanner 4

26 CP trues med ladd våpen rettet
hodet aven person tilhørende civ
adm. Posisjonen forsterkes og
vedkommende overgir seg.

13. august

KpAs nattpatrulje AlP, bestående
av l hundefører og 5 soldater ut
settes for rettet flatbaneild. I for

bindelse med hundeførers klare
ring av AlM blir patruljen beskutt
fra 3 reir, på motsatt side av Lita
nidalen. Fem Druglimo, som er
patruljefører, registrerer konstant
beskytning med AK-47 over og
mellom patruljemedlemmene.

4. august

Eninfiltrasjonsstyrke,
somsenere viste seg å
væreav palestinsk av-
stamning,tok seg inn
til området mellom

gate 23 og 4-7C OP
og angrep en IDF-pa
trulje. Heftig ildstrid
oppstod. Et stort an
tall handgranater ble
benyttet og 700 MG
skuddble løsnet. 2 in

filtrører unnslipper, mens 2 døde
eller døende personer «hentes ut»
fraNorbattAG av IDE

2. august

Hizbollah gjennomførte 2 angrep
på den forsterkede DFF-68A,
nord for Kaukaba. Denne gangen
varen større angrepsstyrke, drøyt
50-100 mann, på krigsstien støt
tet av et stort antall bk-granater,
samt AT-3 og RPG-7 missiler.
Angripsstyrken ble drevet tilbake
etter å ha kommet 150 meter fra

målet. l martyr ble drept.
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Bn-Iedelsen
- alltid på høyden

s~
Skal oppe

inni unifo
utrustet s

Når det snakkes om Bn-ledelsen

tenker nok de fleste på sjefen. Slik
skal det også være. Alle militære
sjefer har likevel fra de første tider
trengt støttespillere. Norbatt XXXVII
er intet unntak. Hvem består så Bn
ledelsen av? Litt enkelt beskrevet

består den av hele tre personer.
øverst sitter Bn-sjefen, så kommer
nestkommanderende i bataljonen
(NKBn) og til slutt løytnanten som
bestandig er to skritt bak og til høyre
for Bn-sjefen, PA(Personlig adju
tant). Hvor finner dere så noen av
oss? Innerst i gangen på Bn-bygget
Falkehøyden sitter vi.

Siden bataljonssjefen har egen
side er denne siden forbeholdt

NKBn og PA.

NKBn oblt Knut Nytun i telefonen: «Kor har du vore?»

Noen påstår bestemt at de aldri treffer NKBn
eller PA på telefonen. Er det fordi vi er så opptatt
eller fordi vi synes kaffen smaker ekstra godt på
benken utenfor Bn-bygget?

Hvem er så NKBn og PA? Hvis du plumper bor
ti en person som har to stjerner og slitekanter og
som begynner å stille deg følgende spørrnål: Kor
har du vore? Ka har du gjort? Ka skal du? Kvifor?
J a, da kan du være sikker på at du har møtt på
NKBn Oberstløytnant Ny tun, Knut fra Stryn.

Hvis du ser en løytnant springe småstressende
frem og tilbake med noen kaffekanner i hendene,
samtidig som det kommer noen kjappe og høylytte
nord norske gloser, da har du møtt PA Løytnant
Mortensen, Rune Dalsbø, Tromsøværing.

De fleste vil nok huske oss, som de som bestan

dig kom med disse besøkende fra Norge. Ellers er
vi begge glad i å holde oss i rimelig fysisk form.

Hvis du fremdeles ikke vet hvem disse to perso
nene er så se godt på bildene! !!! !!

PA It. Rune Mortensen og Zouhat som vasker
Bn-bygget

Major
så for:

eget 1
bryskl
mark,
han el

«D

SIgar
sjen.
mens
het d

På

og st
flegr
Det 1

aSSIS
fonT

toris
mar:

koq
og t

22



ln

ltt

Jå

f

'g

lr

.?

å

e

Service med"stil og smil
Skal oppdraget løses er det ikke nok med korrekt antrekk og prosedyre i påkommende tilfelle. Individet
inni uniformen og vedkommendes årvåkenhet og trivsel er avgjørende. Derfor har bataljonen i sin vishet
utrustet seg med en personellseksjon:

bak fv:
Rolf Borgersen,
Lars Wie,
Bård Mæland,
Tone Melhuus,
Kåre M. Haugen,
Yngve Lie,
Gunnar Grut.

foran fv:
Haakon Gudbrandsen,
Torbjørn Bjoraa,
Stein Jacobsen,
Jone Iversen,
Jan Bratland

Major Kåre Morten Haugens avvæpnende smil og stoiske ro kommer godt med for en som har ansvar for
så forskjellige saker som disiplin og rekreasjon, rekap og repat - for ikke å snakke om lønn, som ble et
eget kapittel i kontingenten. Solid sekundert av Kaptein Torbjørn Bjoraa som med sin til tider milde
bryskhet holdt oversikt på styrken. Har du batt blåkort og fått Unifil-medalje kan du takke ham. Hans
markante terrier-egenskaper var gode å ha for å få tilført erstatningsmannskaper. Treningsnarkoman som
han er ble han en smule påvirket undervegs, og fant etterhvert roen i godt selskap .

«Det luktet storkar, men vi så ingen» - ikke rart siden Bn-prest Major Bård Mælands nøt sin ukentlige
sigar på radio Norbatt. Haakon prest kom operativ opp fra NMC og planla sin preken under Chebaa-mar
sjen. Den alvorlige mine kunne også skinne igjennom - hos Bård med Alteheim-husfarens pekefinger,
mens Haakon heller foredra om partene i vestre når han ikke holdt seg til teksten. Nedbrytende virksom
het drev han dog kun i håndbakkonkurranser.

På Ludvig bar sto folk i kø - på telefonen, mens personalet svingte køen over pool-bordet. Pengemas
og stress og kjas hver måned når velferdsmidIer skulle fordeles, men ved hjelp av kaptein Jone Iversens
flegmatiske sinn og løytnant Tone Melhus' hjertelige «kruttønne»-temperament fikk alle så hatten passet.
Det blir velferd av slikt, og ikke nok med det - på reisekontoret regjerte veteran-kaptein Rolf Borgersen
assistert av korporal Lars Wie. Norbatt-soldatene fikk tilbakelagt en del mil takket være disse gutta, som
formidlet alle bestillinger med samme overbevisende effektivitet. Milsluking ble det også for idrettskon
toristene løytnant Jan Bratland og korporal Stein Jacobsen. Mest svett ble de kanskje som arrangører i
maratonklassen gjennom hele kontingenten. Kringkastingen sto PlO-laget for; rekap og etterhvert atter
korporal assPlO Yngve (Bruce) Lie oppnådde kultstatus som menig i særklasse. Det hele ble kommentert
og beskrevet av PlO sjøl Gunnar Grut.
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S-3 Seksjonen

Tolken Echardt, så operativ
som vi aldri før har sett ham.
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Bakfra
Bruvik,

Etter det første storangrepet på DFF68A ble det
en tett-tegnet brief-tavle. Stab Nielsen (t. v.) og Mio
Malmo.

Seksjonen har hatt en kontingent preget av høy aktivitet, samt hard
vakt- og arbeidsbelastning grunnet både den operative situasjonen,
og den til tider sterkt reduserte bemanning i seksjonen grunnet fra
beordring av personell og sykdom i seksjonen. Til tross for dette
kan seksjonen se tilbake på kontingenten med løftet hode i visshet
om at seksjonen har gjort en innsats den kan være bekjent av.

Aktiviteten på seksjonen har vært preget av den tildels høye
operative aktivitet Norbatt har opplevd i løpet av sommeren og
høsten 96. Angrepene mot DFF posisjoner fra Hezbollah nært
opp til Norbatt AO var en operativ utfordring for hele seksjo
nen. MIO la sitt hode i bløt og hadde mange og lange funde
ringer om hvor og når eventuelt neste angrep kom; ville Norbatt
AO bli benyttet som infiltrasjonsrute? Eller i verste fall som ut
gangsområde for angrep mot DFF/IDF fra Hezbollah? Gutta på
BnOPS'en ble utover sommeren rutinerte i å sende Increp'er og
å slå «shelteralarm» på posisjon 4-2. Vaktbeslastningen for
VO'ene var til tider knallhard, men humøret og «glimtet i øyet»
ble aldri borte hverken på Magnus, Wilhelm, Kjell eller Bo,
selv om de til tider hadde problemer med å holde øynene oppe
så glimtet kunne sees.

Walid tolk ble dessverre «off roadet» i en lengere periode. Men hans evne til å gå inn i «skarpe situasjoner» i CP'er for på
sin utmerkede arabisk å snakke lokale «kranglefanter» til fornuft ble utført på en så rolig og sindig måte at mang en offiser og
soldat burde ha deltatt sammen med Walid for å lære sindighet i stressede situasjoner.

Jørns tempo, aktivitet og evne til å holde oversikt på alle gjøremål han hadde ansvaret for, kan ikke forklares med ord, det må bare
oppleves, og vil nok bli husket av alle både på seksjonen og i bataljonen forøvrig. Jørns temperament, språkbruk og lydnivå kan best
sammenlignes med en stormfull nordlandsnatt, kommer overraskende, mye «bulder og brak», løyer til frisk bris og gjør lite
skader.

Glemmes skal heller ikke OPS-ass' ene Alf Kjartan Nylund (korp recap fra kont XXXVI), Ronald Andersen (recap fra kont
XXXVI), Hans Åge Finseth (recap fra kont XXXVI) Geir Almedal, Øivind Aundal og Dag K. Næss. Selv om OPS'ass'ene til
hørte StKp var de en del av teamet på BnOPS'en, og gjorde alle en utmerket innsats med stor faglig dyktighet. Samtidig hadde
de godt humør og var «likeverdige» kolleger i seksjonen.

Om S-3 selv er vel det meste sagt i løpet av kontingenten, men da S-3 er forfatter av artikkelen er det vanskelig å gjengi dette.
Jeg vil takke dere alle for den innsatsen dere har nedlagt, noen blir med over i kontingent XXXVIII og fortsetter forhåpent

ligvis i samme spor. Noen reiser hjem, men til dere alle vil jeg si «9 DU ER STERK OG KLAR».

Tekst: 5-3 Major Arve H. Lauritzen

Foto: Yngve Lie
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S-4 Seksjonen

Trine DragnesGeir HolmVidar Johansen

Bak fra Venstre: Inge Ihme, Inge Laukslett, Roy Øwre, Nils H Steins vik, Erling /
Bruvik, John Bårdset, Henrik Sig ve, Ingunn Ekholm og Bjørn Smeby.

Det er vel ikke til å legge
skjul på at S-4 seksjonen
også i Norbatt XXXVII
var en av hjørnesteinene
i Norbatts organisasjon.
Paymasterkontoret belig
gende i Ft.Knox i Ebl Es
Saqi, ble styrt med sik
ker hånd av Inge og
John. For de aller fleste
startet «dikketurene» med

å skrive ut en sjekk her.
I samme bygning holdt
også en av de viktigste
funksjonene i bataljonene
til; posten. Geir, Bjørn
og Nils Harald sørget for
at alle våre kjærlighets
brev, regninger og over
raskeIsespakker kom trygt
tilbake til det kalde nord.

I tillegg hadde de post
bilen, et meget ettertraktet transportmiddel til/fra Tel Aviv. Inne på Steinrnyra drev landhandlerne Trine og
Henrik butikken vår. Med den service i varer og tjenester som ble levert derfra var dette et velferdstilbud
av ypperste klasse for personellet i Norbatt XXXVII. Det var ikke få «dikketurer» som ble avsluttet med
et besøk på PX'en. Kvartermester Erling og materiellregnskapsfører-kontoret ledet av Vidar og Ingunn,
hadde sitt eget hjørne inne på Steinrnyra, som de delte med transporten. Her var det dagen lang et aktivt liv
med inn-/utleveringer til og fra kompaniene, FN-systemet og Norge (de gangene Norleb'en kom som den
skulle!). Sjefene selv, S-4 og ass S-4 holdt til oppe på Falkehøyden, og det er ikke til å stikke under en stol
at falkeblikket til Inge og Roy ofte var rettet mot den virksomheten som foregikk nede på 4-1 Log Base,
selv om de ikke hadde noen grunn til å bekymre seg for.

Miljøet på S-4 seksjonen under Norbatt XXXVII var meget godt, både faglig og sosialt. Riksrevisjonen
ble nesten frustrert, da de under sin inspeksjon ikke klarte å finne noen store feil å sette fingeren på. For å ta
vare på det sosiale ble seksjonsmøtene holdt på Tåkeheimen (post/pay og ass PX's beryktede bosted). For
virkelig å understreke det sosiale engasjement i seksjonen kan det nevnes at representanter fra flere andre
avdelinger gjerne stakk innom både her og der for en kopp kaffe, eller noe sterkere litt senere på kvelden.
Mest beryktet i så måte var nok ammoff Aarsand, som drakk kaffe på Bn-depoet stort sett hele dagen.

En siste sak bør vel nevnes, og det er at vaktholdet rundt S-4 seksjonen de siste månedene ble økt, da
admoff'er og deres ass'er stadig vekk ble observert snikende rundt rubbhallene på Steinrnyra, selvfølgelig
påjakt etter diverse forsynings artikler.
Det er et faktum at det var manko både

på såpe og toalettpapir pga dette.
Konklusjonen er at vi på S-4

seksjonen, alle, på mange ulike måter
var et yndet «mål» for bataljonenes
personell. Det var vel ikke noe rart,
siden vi definerte oss selv som Ser

viceseksjonen i bataljonen.
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Fra venstre: Sten Knutsen, Kapt. ass. S-5, Sam ira Dabous, tolk, Sven Marius Urke, Dblt, S-5, Izzat Rasched;
tolk, Kassim Abou Rabia, tolk.

S-5 SEKSJONEN

I en vanlig norsk infanteribataljon er det som kjent
ikke noe som heter S-5, men så er heller ikke for

holdene i Norbatt helt «vanlige». S-5s hovedopp
gaver er i første rekke å være bindeleddet mellom
bataljonen og sivilbefolkningen. S-5 er jurist, og
dermed juridisk rådgiver for Bn-sjef og faglig råd
giver for MP. S-5 er videre foresatt for Norbatts
omlag 30 sivilt ansatte. Han er ansvarlig for plan
legging og gjennomføring av bataljonens humani
tærarbeid. S-5 seksjonen er ansvarlig for behand
lingen av «claims» fra sivilbefolkningen, og sørger

for å holde orden på de nesten 500 eiendommene
Norbatt «okkuperer». Seksjonen har i kontingent
XXXVII vært preget av høy turn-over. Major Tom
Danielsen takket for seg i slutten av august, mens
Oberstløytnant Sven Marius Urke overtok i begyn
nelsen av oktober. Urke er veteran og hadde samme
jobb i kontingent XXXIII og XXXIV. Ass S-5 Kap
tein Sten Knutsen har tidligere erfaring stillingen
fra kontingent XXXv. Kontoret er også betjent av
de sivile tolkene Samira Daabous og Izzat Rashed.
Øvrige utetolker blir kalt inn etter behov.

Kaptein Knutsen forhandler med lokal grunneier fra
Rachaiya el-Foukhar.
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Tom Danielsen, major S-5 tr 0109, Mafouz
Mafouz, tidligere superintendant i Marjay
aun.


