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En personlig hilsen fra kontingentsjefen
til dem som reiser hjem

Noen blir igjen. Går over i ny kontingent. Men de fleste reiser hjem. Til vante forhold, - på godt og vondt.
Ta med minnene fra felles oppgaver, hardt arbeid og et skikkelig kameratnettverk. Ta med minnet om daler og fjell,
om støv og blomster, om overfylte Mercedes'er, brekende sauer, våte klær og lite søvn. Om stekende sol
og silende regn. Ta med deg minnet -

- om tristhet og glede,
- om troskap og svik,

- om råskap og medmenneskelighet,
- om samhold og trøst,

- om rastløshet og tålmodighet.

Ta med deg bevisstheten om hvor viktig det er å ha røtter. Og stell jordsmonnet godt, når du nå kommer hjem.
Du påvirker dette jordsmonnet, gjennom store og små situasjoner, - i måten du er på, - overfor dine nærmeste.

Husk hvor viktig du syntes det var; at mennesker var fritatt fra frykt og redsel. Når du kommer hjem
forvalter du makt, - i ditt eget nærmiljø, - om enn på en annen måte. Det forplikter.

Vær snill.

Visst kostet det landet vårt, - å ha FN-soldater ute. Noen nordmenn ble borte på veien. Det rammet de nærmeste hardest.
Men mon tro om ikke vårt samfunn hadde blitt påført en skade vi ikke kjenner omfanget av dersom overgrep, vilkår
lighet og maktmisbruk hadde kunnet florere fritt, - her, - og andre steder i verden hvor FN deltar. Det å forholde seg
passiv, - er også en handling, - dersom en kunne annerledes.

Vi forholdt oss ikke passive, - og du var med. Nå skal du hjem. Forholdene der kan synes deg små. Rett da
ryggen, - og se:

En barnehånd er et univers.

Et strøk over en febersvett panne ...
Et godt ord ...

Et klapp på skulderen.
Skjerp deg!

Ikke gnål for mye om alt du har opplevd.
Å være her og nå, - er å være der og da, - når du kommer hjem.

God tur.
Takk for nå.

Vi andre kommer snart etter.

Da tar vi kontakt, mange av oss, oss imellom, - og snakker om gamle dager.
Lykke til, - med dagene som kommer.

Tor Løset
Oberst Il

Kontingentsjef



Nytter det?

1

Så har også kontingent XXXIII
passert, og mange spør seg om fre
den i området har kommet nær

mere. Var vi til noen nytte? Kunne
vi like gjeme lagt ned UNIFIL?

Det er ikke alltid så godt å se
konsekvensene av det man gjør. Vi
har ikke sett noen daglig utvikling
av freden for Libanon, det har gjort
mange frustrerte. En kan få inn
trykk av at partene herjer fritt like
gyldig av vårt nærvær, men hvor
dan ville det sett ut uten oss?

Anslagsvis 450 000 av de 900 000
som flyktet fra Libanon under bor
gerkrigen i perioden 1975-1990
har kommet tilbake. Myndighetene
regner med at nye 250 000 kommer
hjem dersom konflikten roer seg
ytterligere ned. Ville vi sett den
optimismen uten UNIFIL?

om ikke vi har sett noen utvikling
for Libanon, så har vi sett at Jordan
har gått foran og signert en fredsav
tale med Israel. Vi har sett at gulf
statene delvis har avsluttet handels-

boikotten av Israel og at Kuwait
begynte å normalisere forholdene
til naboen i nord. Egypts president
- som normalt er godt informert 
sier at det kan komme en endelig
fredsavtale mellom .Israel og Syria
innen sommeren 1995.

Gjennom kontingent XXXIII har
vi sett Arafat komme til Gaza og
Jerico hvor han ble feiret som en

konge. Vi har også sett de proble
mene den nye palestinske staten
har hatt, en stat som på sett og vis
er et forsøkssenter for freden mel
lom jøder og arabere.

Det har vært et utall av prøvelser
som har satt freden i fare. PLO-for
mann Yassir Arafat ba om en «hel

lig krig» om Jerusalem, palesti
nerne har vært i akutt pengekrise,
det har vært en rekke bombeaksjo
ner og terrorangrep mot israelske
mål (22. juli i Argentina: 43 døde
og 206 skadde, 26. juli i London,
19.oktober i Tel Aviv: 20 drept og
48 skadde, flystyrt i Panama den

Erlend Larsen

Løytnant
Presse- og informasjonsoffiser

19. juli med 12 drepte jøder, samt
kidnapping aven soldat som senere
ble drept). Hver gang har israelerne
truet med å avbryte fredsforhand
lingene med PLO. Et brudd som
ville satt hele regionen flere år til
bake, Libanon inkludert.

Utdelingen av fredsprisen var i år
omstridt. Noen så seg ikke istand
til å gi prisen til Arafat som av
enkelte er stemplet som uhelbrede
lig terrorist. Også israels utenriks
minister Peres og statsminister
Rabin var med på å dele fredsprisen.

S å tilbake til innledningsspørsmå
lene: var vi til noen nytte? Kunne
vi like gjeme lagt ned UNIFIL?

Hele regionen har utviklet seg
mot fredelige forhold. En utvikling
som vi har vært med på å arbeide
fram via vår tjeneste i UNIFIL.
Norge har etablert tillitt i denne
regionen; tillitt som har kommet
«Oslo-kanalen» til gode. Derfor
var vi til nytte.
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Hendelseskalender
Kontingent XXXIII

Kaptein Hustoft, MIO

,,

Aktiviteten har generelt vært på
samme nivå i denne kontingen
ten sammenlignet med forrige.
Aktivitetsnivået har gått i kraf
tige bølgedaler. Dette må sees i
sammenheng med fredsprosessen
samt de møter og besøk som har
vært i regionen.

27 MAI

DFF forlot posisjonen DFF-45. IDF
ønsket at NORBATT skulle overta
posisjonen og kontrollere skaret opp
fra Litanidalen.

2 JUNI

Israelske jagerfly og kamphelikoptere
angrep en Hezbollah base nord i Bee
kadalen. Rundt 30 drept og 70 skadd.
Hezbollah lovet hevn.

Hezbollah avfyrer en rekke Katy
usha-raketter inn i Israel. Ingen
skadde.

3 JUNI

Tre Islamic Resistance (IR) krigere
drept av IDF i området Rihane (DFF
68/PV-89) etter et sammenstøt.

Flere Katyusha raketter skytes inn i
Israel. Sivilbefolkningen i «Hezbollah
byer» evakuerer i frykt for Israelsk hevn.

Hezbollah prøvde å trenge gjennom
1-6CP i FIJIBATT, men ble nektet
adgang. Det resulterte i at Fijianerene
ble beskutt med håndvåpen og RPG- 7.
1 Fijianer drept. Samme dag ble en
Fiji-patrulje tatt under ild av Armed
Elements (AE). En Fijianer og en AE
drept.

7 JUNI

AE angrep PV-68 med BK. Nedslag
200 m fra 4-27 OP.

6

8 JUNI

8 Katyusha-raketter ble skutt fra et
område sØr for DFF-64. Katyushaene
slo ned i Marjayoun, Dibbine og ved
DFF-44. Ingen skadde.

19 JUNI

Totalt 18 flybomber ble sluppet mot
Hezbollah baser i Iqlim al Touffah, ca
1-2km fra DFF-65. Raketter ble skutt
mot Jabal Safi i samme området. To
sivile drept og to skadd.

20 JUNI

IDF kolonne angrepet med Sagger
missil. En IDF soldat drept og tre
skadd.

23 JUNI

Et UN-helikopter på Medevac opp
drag ble beskutt av AE med RPG-7
over Kafra i NEPBATT. Granaten pas
serte bare 25 m fra helikopteret.

Fire medlemmer av PFLP (Popular
front for the liberation of Palestine )
ble drept da de var i ferd med å sette ut
roadsides i NEPBATT.

30 JUNI

Nytt stor-angrep på flere IDF/DFF
posisjoner vest for NORBATT. Kraftig
gjengjeldelse fra IDF/DFF. En DFF
soldat såret.

GSS operasjon i Chebaa. Syv GSS
medlemmer arresterte en smugler i Che
ebadalen.

4 JULI

IR gjennomførte en koordinert opera
sjon mot ti IDF/DFF posisjoner. I alt
200 nedslag i områdene ved DFF-65,
DFF-68 og PV-89 ble rapportert fra

op'ene våre. En IDF'er drept og en
såret.

5 JULI

En IDF'er drept og en DFF'er såret
etter BK og Sagger angrep mot PV-89
og DFF-68.

25 JULI

IR gjennomførte flere koordinerte
angrep mot IDF/DFF posisjoner vest
for NORBATT. En IDF'er drept og 13
såret. Minst tre posisjoner fikk direkte
treff, og en kolonne ble tatt under ild.

4 AUGUST

Israelske jagerfly angrep Hezbollah
baser i områdene nord og vest for
Nabatiyah. Ved en misforståelse ble
det avfyrt raketter mot en boligblokk i
en landsby og 10 sivile ble drept og 15
skadd.

5 AUGUST

På kvelden ble det avfyrt 20 Katyusha
raketter mot Israel. Ingen skadd.

6 AUGUST

Nye 20 raketter skytes inn i Israel fra
områder i NEPBATT. Tre brødre ble
lettere skadd.

Sammenstøt mellom IR-patrulje og
en Givati-patrulje (IDF) mellom PV
88 og DFF-68. To IDF'ere drept og to
såret, mens IR mistet en mann. Etter
hendelsen skjøt artilleri posisjonene
rundt NORBATT 350 til 400 granater
inn i samme området.

8 AUGUST

8 DFF/GSS medlemmer iverksatte en

søksoperasjon ved casino bridge i



Cheeba. Truet med å skyte NORBATT
personell hvis de ikke fjernet seg fra
stedet. De lette etter 3 AE som var blitt
observert i området.

10 AUGUST

Firing dose på 4-14. Ti skudd passerte
10m over posisjonen, avfyrt fra PV
59A.

12 AUGUST

Roadside-bombe mot et kjøretøy
nærheten av El Khiam fengslet.

14 AUGUST

Bombe gikk av utenfor huset til et
GSS medlem i Cheeba. To barn lettere

skadd. Bomben var rettet mot en per
son som deltok i henrettelsen av to

palestinere i Cheeba i mars i år.

16 AUGUST

AE angrep mot DFF-57 157A. Det ble
brukt både Sagger, BK og Roadside
bomber i angrepet. Tre drept og 6-8
skadd.

20 AUGUST

Tre sivile tatt til fange av Hezbollah i
Litanidalen mellom Bourrhoz og Blat.
De ble bedt om å holde seg unna
dalen, samme gjaldt for NORBATT
personell.

23 AUGUST

To palestinere drept av IDF-Givati sol
dater nord for FINBATT.

25 AUGUST

17 Artilleri/BK nedslag innenfor
NORBATT AO i Litanidalen. IDF er

ansvarlig for skytingen.
Samme ettermiddag iverksetter IDF

en operasjon inn i NORBATT AO ved
Hasbani bridge. De hadde mistanke
om AE aktivitet i dalen. En stridsvogn
fra PV-48 avfyrte to stridsvogngrana
ter inn i dalen. Målet var en gjeter med
ca 100 geiter. Gjeteren ble såret mens
ca 50 geiter ble drept.

26 AUGUST

Firing dose på 4-14.Ca 30 prosjektiler
i posisjonen og 300 slo ned vest for
posisjonen. Skutt fra PV-59A.

To BK nedslag innenfor NORBATT
AO ved 4-230P. Skutt fra PV-88.

27 AUGUST

Fire nye BK granater innenfor NOR
BATT AO. Skutt fra PV-88.

30 AUGUST

IR angrep en IDF patrulje ved PV-82,
en drept og to såret. Tre fra IR ble
drept og en skadd.

31 AUGUST

BK nedslag 50 m fra NORBATT
patrulje i Litanidalen. Flaks gjorde at
ingen ble skadd. Skutt fra PV-88.

6 SEPTEMBER

Nok en firing dose på 4-14, skutt fra
PV-59A. To prosjektiler passerte 2 m
øst for posisjonen, to slo ned inne i
pOSlSjOen.

14 SEPTEMBER

Ny IDF/DFF operasjon inn i NOR
BATT AO. DFF patruljerer Litanida
len fra Bourrhoz til Blat. IDF observe

rer hele operasjonen fra Blat.Mistanke
om Hezbollah BK nede i Litanidalen.

6 OKTOBER

RSB gikk av i et apotek i Bint Jubail.
Det var et møte der med representanter
fra DFF, GSS og Civ Adm. En ble
drept og fem skadd.

16 OKTOBER

En DFF'er sjekket i 4-26CP. Funn av
bombe i bilen som sannsynlig var
ment mot personell. Soldaten har tidli
gere vært beskyldt for å ha deltatt i en
gruppe som planla å drepe CO EAS
TERN BRIGADE DFF for fire år
siden.

19 OKTOBER

Stridsvognsgranater skytes inn i byen
Nabatiyah fra PV-84. Seks sivile drept
og fire såret.

20 OKTOBER

29 Katyushaer ble avfyrt mot Israel.

21 OKTOBER

En NORBATT patrulje (AlL) ble tatt
under ild av ukjente i området Bour
rhoz. Flere byger med MG og to RPG
7 landet rett bak patruljen.

l NOVEMBER

En FAC patrulje i NEPBATT ble stop
pet av bevæpnede Hezbollah krigere.
Alle ble beordret ut av kjøretøyene og
ransaket. Hezbollah tok fra to av offi

serene kartene sine før de ga dem en
muntlig advarsel om ikke å kjøre i det
området mere.

3 NOVEMBER

Det største angrepet på IDF/DFF i ves
tre AO iverksettes. AE angriper fra
områder som ligger helt opp til UN
posisjoner i IRISHBATT. Dette resul
terer i flere firing-dose på Irish-posi
sjoner. Posisjonen 6-40 får store ska
der.

5 NOVEMBER

5 Katyusha eksploderte rett vest for
NORBATT HQ på Falkehøyden.

AE angrep flere IDF/DFF posisjoner
vest for NORBATT. De kraftsamlet

om PV-82 og klarte å komme seg helt
inn til posisjonen før de ble oppdaget.
Hezbollah plantet et flagg i vollen som
omgir posisjonen før de trakk seg ut.
En IDF'er drept og fire såret.

6 NOVEMBER

Tre IDF M1l3-vogner prøvde å kjøre
gjennom Kaukaba opp til DFF-68A.
De ble stoppet og nektet adgang i.h.h.t
avtale. Det resulterte i at IDF stengte
grensen for alt UNIFIL personell.

STATUS
MOTSTANDS GRUPPERINGER

Hezbollah har skilt seg ut som den
desidert mest aktive av alle motstands

grupperingene i området. Deres mili
tære ving, Islamic Resistance, er pro
fesjonell i opptreden og i utførelsen av
angrep på IDF/DFF.

Andre grupperinger finnes, men har
holdt en svært lav profil denne kon
tingenten.
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Helt ute ved kysten, nær den Isra
elske grensen og' Rosh Haniqra
gate, ligger UNIFIL HQ i en liten
landsby som kalles Naqoura.

I UNIFIL HQ har 45 norske
menn og kvinner (les kvinne) sitt
daglige virke, inkludert det nor
ske kontingentkontoret.

Kontingentkontoret er bindeled
det mellom nordmenn i UNIFIL

og myndighetene hjemme i
Norge, samtidig som vi er et ser
viceorgan for nordmennene her i
HQ. Vi har både post og banktje
neste i tillegg til de vanlige pers0
nelloppgavene. Vår sjef er Oberst
Tor Løset, den norske kontingent
sjefen som i tillegg til å være
kontingentsjef også er MA TO
FC (Military advicer to Force Il

Commander).
Resten av nordmennene er

spredt rundt i HQ på de forskjel
lige bransjene som på OPS,
MAINT, MOVCON, CMPO,
ENGINEER og MF.

Vi har et samlingspunkt hvor vi
samles om kveldene og i helgene,
det er Norway House. Dette huset
betrakter vi som stua vår og her
leser man aviser, ser på
TVNideo, spiller forskjellige
spill osv. Noen av de etterføl
gende bildene beskriver litt av
vår hverdag.

Her ser vi Oberst Tor

Løset motta stemme

seddelen fra Oblt Tor

Kverndal. Han har gjort

seg opp sin mening
om hva Norge bør

gjøre i forhold til EU.

(foto: Maj Sørgjerd)

På kontingentkontoret er det et firkløver som til daglig har sitt virke. Her ser vi fra

venstre Oblt Tor Kverndal, ASST NORCONTICO, Maj Hans P Sørgjerd, SO NOR

CONTlCO, Fem Bård Sørdal, Postmann og Fem Pål Wang Johannessen, Paymas
ter. (foto: Sørgjerd)

På MA's Office sitter

også Sjt Tor Haga som
Clerk og Driver til MA.

Ved siden av seg har han
vaskedama, en lokal

dame som er ansatt på
kontrakt av UNIFIL for å

forestå renhold.

(foto: Sørgjerd)

iNaqoura:

Kontingent .kontoret i
Naqoura:

Bindeleddet
til Norge



Ved alle slike parader blir det holdt
taler og her ser vi Force Comman
der holde sin. I bakgrunnen ser vi
en del av tilhørerne, blant annet
ser vi Wenche Furhovde.

(foto: Sørgjerd)

Kaptein Nesset er sa MAINT 4. Han er ansvarlig
for 3. linjes reperasjoner. Disse reperasjonene
utføres av sivile verksteder i Libanon og Israel.

SOM 4 har ~ontakten med NMC/FMC angående
UNIFIL 's behov for slike reperasjoner. Alle repe
rasjonsbehov må vurderes og prioriteres av SOM
4 utifra det tildelte budsjettet, økonomiske krite
rier forøverig samt operasjonelIe behov og andre
forhold. SOM 4 forestår levering/henting ved
verkstedene.

SOM 4 er ansvarlig for opprettelse av repera
sjons kontrakter med eksisterende eller nye verk
steder. Dette skjer i samarbeid med Procurement
section.

SOM 4 har også ansvaret for kvalitetskontrollen
av det utførte arbeidet samt kvalitets vurdering av
eventuelt nye verksteder.

I Naqoura, hvor UNIFIL har sitt HQ,
foregår det også en del seremonier.
Her ser vi Force Commander, som for
øvrig er GenMaj Trond Furuhovde,
foreta en inspeksjon av det norske inn
slaget i paradestyrken til ære for FN
dagen den 24. oktober.
(foto: Sørgjerd)

Kaptein Bismo er SO MAINT 1. Han er ansvarlig for
rekvirering og innkjøp av generatorer opp til 55 KVA,
samt reservedeler og forbruksmateriell til disse. SO
MAINT 1 er videre, på vegne av CSO, ansvarlig for
rekvirering og innkjøp av observasjonsmateriell med
reservedeler. Under observasjonsmateriell inngår også
elektrisk utstyr som søkelys (lyskastere), ftoodlight (til
opplysning av camp/pos) og streamlight (større hånd
lykter).

SO MAINt 1 skal også på vegne av SSO MAINT
utarbeide budsjettforslag for innkjøp av alt ovennevnte
utstyr samt reservedeler.

sa MAINT 1 er videre liasonoff NMC/stab Naqoura,
og skal følge opp reperasjoner av generatorer under 55
KVA, reperasjoner av observasjonsutsyr og kontroll av
2. (og 3.) linjes vedlikehold.

Oberst Løset gir en særdeles
overbevisende innføring i
UNIFILs historie og mandat.
Steinene markerer Israel på

den ene siden, og Libanon på
den annen. Midt i mellom er
den blå bereten.

(foto: Lt Larsen)
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Oblt Magne Erling Husum, Chief Maint Officer
ved UNIFIL HQ. Ansvarlig for vedlikeholdsplan
legging, materiellinspeksjoner og instruksjoner i
UNIFIL. Han er også permanent medlem i Vehicle
Establishment Comitee.

Kapt Dagfinn Halmø tjenestegjør i UNIFIL HQ
som sa SUPPLY 5. Kapt Halmø har ansvaret for
regnskapskontroll av samtlige avdelingers provi
antregnskaper. Kontinuerlig utvikling av data
system for proviantlagring og lagerkontroll, samt
gjennomføre nødvendige kontroller av avdeling
ens egne proviantlagre av tørrproviant og strids
rasJoner.

10

Major Terje Kristoffersen jobber på ingeniørseksjo
nen under Logistikk branch. UNIFIL 's AO er delt i
tre sektorer vedrørende ingeniørtjenesten og det er et
kontor pr. sektor. Den norske ingeniøren har ansvar
for sektor 3 som består av FIJIBATT, NEPBATT,
NORBATT og NMC. Arbeidsområdet dekker bygg
og anlegg. På kontoret er det også en ass. som denne
gang er fra Nepal.

Sjt Oddvar Strøm innehar stillingen som
Assistent Maintenance og har som oppgave å
holde den militære kjøretøyoversikten ajour,
summere de månedlige kjørerapporter, arki
vering av blanket 2001 utstedt av maint cell,
samt ha ansvaret for cellens egne kjøretøyer.



MPCOY
MP-COY er et flemasjonalt kom
pani sammensatt av soldater fra i
alt ni nasjoner.

I kompaniet er vi 15 norske menn
samt en kvinne, og vi utgjør der
med den største andelen av nord
menn i UNIFIL HQ. MP COY hol
der til i Camp Martin, som ligger
idyllisk til, bare få meter fra Mid
delhavets blå bølger.

Kompaniet blir ledet av Oblt Kurt
A Skog (ex Grong). Han er også
Force Provost Marsal for hele UNI

FIL. Marsal Skog er en mann for
sine ord og leder kompaniet på en
særdeles fremragende måte. Når
han nå etter ett års tjeneste som CO
og Marsal vender tilbake til Sand
nes, går han i dekning i ny stilling i
FKS fjellanlegg i låtta.

MP-COY er delt inn i 3 seksjo
ner: Provost, Special Investigation
og Traffic section. Provost sec. har
ansvaret for kontroll av UN-perso
nell som krysser grensen ved Rosh
Haniqra. På grensen finner du dem
på følgende poster: Bravo 1, Bravo
2, Special pass, Vehicle check og
Luggage check. På denne seksjo
nen tjenestegjør tre sersjanter og
seks korporaler fra Norge. Utover

grensetjenesten utfører de
også patrulje og eskortetje
neste.

Special Investigation sec
tion etterforsker saker som

omhandler tyveri, narkoti
kasaker og alvorlige hen
delser generelt i AO. Her
tjenestegjør en norsk ser
sjant og to doghandlere.
Under rotasjoner er denne
seksjonen øremerket for
bagasjekontroll.

Traffic sec. etterforsker som nav

net tilsier, trafikksaker på alle plan.
Det være seg avkjørt speil et sted i
AO eller en nedkjørt bensinstasjon
i Alma Sha'b ... Seksjonen står også
for radar og dokumentkontroll ute i
AO. Traffic sec. ledes av Lt Rolf

Hegli og det norske innslaget
består forøvrig aven fenrik med
interesse for kattejakt og en syng
ende sersjant.

MP-COY besetter fem detach
menter

Vi har to «detachmenter» i Libanon

(Beirut og Tyre) og tre i Israel
(Metulla, Naharia og Netaniya).

MP-COY Oblt Kurt Skog på sitt kontor.

(Foto: Fem Eide)

Disse er MP-COY' s forlengede
arm og ivaretar UNIFIL' s interes
ser utenfor AO. Tjenesten ved
detachmenter er for de fleste et

kjærkomment avbrekk fra den dag
lige tjenesten i MP-COY, og beset
tes av sersjanter og korporaler fra
alle nasjoner.

Shift Commander - vakten

Det er fire personer som dekker
denne stillingen. Vakten deles opp i
tre økter: Formiddag, ettermiddag
og natt. Ansvaret er å besvare tele
foner og holde kontroll på MP
COY's biler ute i AO.

PLAY-TIME

Playtime, TPT NCO, MTO - kjært

barn har mange navn. Playtime

er MP-COY's transportsjef. Han

har ansvaret for 18 kjøretøy for

delt i Israel (8) og Libanon (10).

Føring av km stand og bensin-
forbruk, samt få bilene inn til

service og reperasjoner uten at

det affekterer den daglige tje
nesten i MP-COY, er noen av

hans oppgaver. I kontingent

XXXIII har det vært sjt Ferstad,

Korp Sandvik og Korp Rogn

(bilde) som etter tur har prøvd å

fylle denne ansvarsfulle stilling.

(foto: Korp Rogn)
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Fenrik Pål Eide er en

av dem som skyter
katter .....

MP-COY har ansvaret

for «pest & Vermin
control» i UNIFIL Ha.

Noen ganger pr. kon
tingent drar «jaktlaget»

ut i Camp Naqoura og
beskatter arten.

(foto: Korp Rogn)

Her ved Bravo 1 ved Rosh Haniqra

finner vi fra v. Sjt Ferstad, Sjt

Gjersvik, Korp Sandvik, Korp Haa

land, Sjt Brekke og Korp Rogn.

(foto: Gjersvik)

Korp May Britt Straume, vår eneste

kvinne i MP-COY og blant de norske i
Naqoura. Her på vakt ved Bravo 1.

(foto: Straume)

Tre norske politimenn som alle arbeider på traffic sec.

Fra v. Fenr Eide, Lt Hegli og Sjt Ferstad.

Alle arbeider ved Manglerud Politistasjon i Oslo. (foto: Ferstad)
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Korp Flatmark i MP-Outy Room, Camp Martin

(foto: Flatmark)



Fortrening i Norge~.

Foto: Fenrik Karlsen

Foto til venstre:

De første som møtte på Sør-Gardermoen måtte trå snøføre før de

fikk komme ned til Sør-Libanons behagelige varme.

Foto nede til venstre:

Fenrik Karlsen fungerte som Adm Off i Norge, og tar her imot
«Norges-utstyret» fra de som reiste i forpartiet.

Foto under:

Løytnantene Haugen og Elnan gjør seg klar for avgang med for

partiet. Bagasjen - tre kolli - er «linet» opp klar til veiing og opp
lasting.
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-
Medaljeparade i Tibnine Castle.

(foto: Tore Johannesen)
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Takk for Normaintcoy XXXIII
Nu som NORMAINTCOY XXXIII er slutt er det sikkert mange inntrykk, både positive og negative som gjør
seg gjeldene hos hver og en av dere. Heldigvis er vi mennesker slik at vi har en egen evne til å fortrenge de
negative ting når tiden har gått en stund, for derimot å glede seg over de positive - og det skal man gjøre.

Også denne kontingenten har vært vitne til stor-politiske hendelser i vårt nærområde. Spesielt tenker jeg på
fredsavtalen mellom Jordan og Israel, men også iverksettelsen av Oslo-avtalen. Vi har den ene dagen kunnet
glede oss, for neste dag kunne konstatere alvorlige tilbakeslag. Man får dog inntrykk av at fredsprosessen har så
stort moment i seg at den også i nærmeste fremtid vil omfatte Libanon, og derved UNIFIL og NORMAINT
COY.

Kontingent XXXIII har virkelig kjempet i motgang for å kunne utføre sin primærfunksjon, nemlig vedlikehold
av UNIFIL materiell. Det har tildels vært full stopp på reservedeler, og å drive verksted uten reservedeler er
bortimot umulig. Denne situasjonen synes jeg alle har taklet etter beste evne.

Vårt budskap til UNIFIL presentert av kjøretøyverkstedet på medaljeparaden slo meget godt an. Vi starter
allerede overtakelsen av vedlikeholdsansvar fra franskmennene, og neste kontingent må bygge videre på det
grunnlaget vi la.

Heldigvis ble kontingenten forskånet fra de store operative utfordringer. Riktignok fikk vi i nærområdet mot
slutten et meget kraftig angrep, som for vårt vedkommende bare resulterte i en bunkers alarm, mens våre kolle
gaer, irene bare et par kilometer fra oss, fikk fem bombekastergranater midt i egen posisjon. Lærdommen vi må

trekke.fra dette er at enhver FN-soldat hele tiden arbeider med livet som innsats og lever i konstant usikkerhet på
hva som er det neste som skjer.

Jeg takker dere alle for den innsats dere har vist på alle områder. Ta vare på det kameratskap og vennskap som
har oppstått i kontingenten. Lær av de dårlige erfaringer dere har gjort, og gled dere over de gode.

Takk for innsatsen i NORMAINTCOY XXXIII
og

lykke til videre i livet

Ståle Tinho/t

Oberstløyntnant
Sjef NORMAINTCOY XXXIII



MOBILTROPPEN
Mobiltroppen består av 23 mann, hvorav seks er befal. Troppen er inndelt i to seksjoner

med syv mann i bergning og 16 i instruksjon og inspeksjonsteam. Bergningsseksjonen disponerer
fire bergningsbiler og en kranbil. Seksjonen tar oppdrag for UN og sivile i hele AO, samt rotasjonsstøtte for

de andre UN avdelingene. Inspeksjonsteamet og instruksjonsteamet har kjøreopplæring og
verkstedstøtte for UN. Det disponeres også en verkstedvogn som blir brukt i AO.

Ernst Myhre løfter en M-113 vogn etter transport fra Naqoura.

(foto: Sture Helander)

Første rekke fra venstre:

Hagen, Taraidsen, Brattgjerd,

Vogstad, Gillesen, Svisdal,

Walheim, Ysland, Syltøy,

Stensheim, Hempel, Fagerli,

Fuglem, Helander. På bilen:

Eliassen, Sørberg, Thingstad,

Bakken, Bakkane, Holsen,

Tverberg, Myhre og Sunde.

(foto: Fagerli)

Ankelskaden blir nedkjølt med Jægermeister etter et

meget tungt løft. Den skadde er Menig Bakkane, medisin·

mannen er Menig Gillesen.

(foto: Svisdal)
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