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Stabskompaniet
Vår oppgave i Stabskompaniet er å

drive forsyning av materiell, ammuni

sjon, drivstoff, proviant, betjene batal

jonsledeisen og to geværkompanier

med tjenester og alt nødvendig mate

riell. Foruten service og administrasjon

har vi på den operative siden drevet

nærforsvar, sikring og deltatt aktivt i

patruljetjeneste med hunder.

Det er hevet over enhver tvil at uten StKp

hadde ikke resten av bataljonen kunnet

løse sitt oppdrag. Alle i Bn er avhengige

av oss. På den operative siden ser vi også

et avhengighetsforhold. Hundeførere

med sine hunder er StKp sitt operative

ledd. Alle gjør dere en betydelig og viktig

innsats innen hvert enkelt fagfelt og som

et samlet kompani. Alle ledd i en kjede

må fungere. Det har dere vist med inn

sats, mot, vilje, kreativitet, humør og

glede. Derfor måtte også slagordet for

kontingenten bli stil-service-sarnhold.

Hever vi blikket litt utover vår egen

travle hverdag og ser på lokalbefolk

ningen rundt våre posisjoner og innen

NBT sin helhet, er det åpne, hyggelige

og blide mennesker å se. I et land som er

okkupert, og hvor det foregår krigs

handlinger til stadighet, skulle en for

vente å finne bare triste ansikter og still

stand. Neida, de dyrker sin jord, de byg

ger hus og veier og har livsgnist. Åkere

ne modnes, blafrer i vinden og signali

serer at det er vilje til å stå på. Av andre

goder dyrkes druer, frukt og grønnsaker.

Tidlig på året ser vi brune stammer og

røtter forandres til store grønne vekster,

hvor det plutselig henger fristende store

klaser med druer. Alt som skal gro og gi

avkastning krever stell, pleie og om

sorg. De står på, men i et roligere tempo
enn vi nordboere er vant til.

De setter sin lit til oss, føler seg trygge

og kan tilsynelatende leve et normalt

liv. Vi gjør daglig en innsats med vår

tilstedeværelse og virksomhet.

Kontingent XXXVII nærmer seg slut

ten. For min del er snart ett år i sØr

Libanon omme. Det har vært en opp,

levelse, utfordring og en tid med mange

opplevelser. Kontingentene ruller videre.

Det viser at vi som peacekeepere heller

ikke mister troen på freden. Troen på å

arbeide for rettssikkerhet, menneske

verd og trygghet ligger bak vår travle

hverdag. Dere som fortsetter i konting

ent XXXVIII, må ikke slippe taket i

dette. Dere som er ferdige med kont
XXXVII, takk for den innsatsen dere

har lagt ned i fredsbevarende tjeneste i

sør-Libanon. Ingen vet hva fremtiden

bringer, så lykke til videre i livet ,alle
sammen.

Hanna Smith

Major/Sjef Stabskompaniet

De vi~
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KpKo
Stabskompaniets hjerne

De viktigste avgjørelsene blir tatt i lunchen. Sa du at du ønsket leave?

Lt. Skallerud, Maj. Smith, Korp. Nordby, Kapt. Anker-Rasch, Lt. Lien, Fenr. Do/ve.

Hvor f... ble det av Marlboro pakka? KpKo's kjekkeste.
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Sambandstroppe o

F.v.: Per Martiniussen, Kristin Skjerve, Vidar Mad
sen, Svein H. Borgen, Kjetil Øverby og Inge Minet

30

Signal workshop er stedet som
sørger for at sambandet i Norbatt
er operativt. Her repareres det
meste. Alt fra radioer, kopi
maskiner til elektriske tannbør
ster. Det vi ikke skulle klare å re

parere er ikke verdt å reparere!
Vi har alltid åpent også når andre
sover?? Verkstedlaget er stadig
ute i teig med vår monster-TRM
og løser oppdrag som andre har Fra venstre Langfjord, Mikkelsen, Nepstad,

gitt opp. Vårt sambandslager Lorentzen og Stolsmo.
voktes med falkeblikk av Matr-

off. SB som ikke slipper noe materiell inn eller ut, hvis det ikke er skrevet
minst 5 bilag på utstyret. Alt utstyr har hvert sitt reg.nr. som skal føres på bilaget
til stor fortvilelse for vår EDB-offiser. Bortsett fra penger til nytt utstyr, har vi
det meste av «veteran» utstyret til UNIFIL. Ellers er vi alle på Signal Workshop
enige om at det har vært en fin tur.

Radiolaget
«Store 9 og sjefssjåfør»

Syv unge menn fra sambands
troppen utgjør Norbatts radiolag.
Uten radiolaget stopper BN-opsen.
Til enhver tid er det en VO og en
ops.ass. Ass'en kommer fra radio
laget. Disse har til oppgave å passe
på seks samband og seks telefoner.
Når det da er 4 språk på en gang
er det ganske morsomt. Skjer det
lite i AO er det i ops'n rolig (les
1gedelig). Men skjer det mye går det hardt utover sambandsspriten. Ellers
kjører vi rundt med S-3 og sjefsbilen. Det har blitt noen morsomme turer i teig,
som da bilen ble med på en 13 bilers kolonne inne i Ghanbatt HQ, da den
punkterte to ganger på en tur til Chebaa og da vi ble beskyldt for offensiv
parkering når radio off'en rygga på'n. Mye 19øring blir det også på BN-sjefens
sjåfør. Han styrer og ordner med Norbatts 3 reneste biler.
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Alle i Pi-~
her har v

FOTO: GR/NDS'

Bak fra VI

\Iv. Langh

Midten fre
R. RønseJ

Foran fra
R. Kjærg~

TEKST OG REGI: SIGMUND LUNDEVIK

Mange rare oppdrag i Pi, men noen kan være bare bam
bus. Pi-troppen besto, også denne kontingenten, aven
glad og munter gjeng. Samholdet var bra og tiden gikk
fort. Solings-tjenesten i siestaen var «helt i henhold» og
det gikk ikke lenge før vi hadde et par nye negere i trop
pen. Bassenget ble flittig brukt og vi la nok ned vår del
av tid og arbeid her. Så alt gikk etter tradisjonen, hvis vi
ser bort fra idrettsprestasjonene da. Pi-troppen har alltid
vært kjent for å ta grådig til seg av pokaler og statuetter.
Men i år la vi opp til en ny stil; «lahn Teigen stilen» TAP
MED ET SMIL! For det ble dårlig med premier i år.
Men vi skulle hatt en for god sportsånd, for vi stilte alltid
opp på det som skjedde - og ... «tapte med et smil». Det
eneste som ødela var Arntzen som på et underlig vis
klarte å bli bestemann når idrettsmerket skulle tas.

Fagmessig var vi nok litt for dyktige, for det ble ingen i
gapestokken (NB! - ennå 2 mnd. igjen ...). Men noen
«tabbekasser» ble det jo likevel. - Diesel på bensintan
ker og oversvømmelse på depoet etc. Apropos tabber:
Pi-laget har hatt flere oppdrag i år, hvor det mest popu
lære var å klarere området der MP-sjefen «mistet»
nøklene sine (takk for tabbekassa!).

Til slutt må man vel bare si at det har vært et fint og
minnerikt halvår. Vi husker vel alle Pettersen som stilte

i norrØn drakt på medaljeparaden, og som alltid drakk
ølet av det «sjølspikka» kuhornet sitt. Vi husker 4-11 A

lagsleir og de småjobbene vi hadde der, og vi husker
alle dugnadene på basseng-området. De var så «kjekke»
at vi valgte å holde på hele kontingenten. Så til alle:

TAKK FOR ET FINT OG MINNERIKT HALVÅR!!!

Pi-troppen XXXVII

Don't mess with pi...
F.v.: Johnsrud, Madsen, Grindstein, Evjen.

Mye arbeid med bassenget...

FOTO: Grindstein

FOTO:Arntzen

Mange rare oppdrag, men noen kan være
bare «bambus».

... men du verden så moro det har vært!!! Jakobse
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Foran fra venstre: K. Halvorsen, S. E. Otervik, J.E. Nilssen, G. R. Finnbråten, C. M. Sundin, S. Lundevik,
R. Kjærgård, J. Holm, T. Fornes, T. A. Salvesen, A. Storli.

Midten fra venstre: ø. Rambjørg, B. Winterborg, H. Aarvold, P. Jensen, L. E. Johnsrud, H. Evjen,
R. Rønsen, L. M. Madsen, D. H. Pettersen, B. Nese, O. Grindstein.

Bak fra venstre: J. I. Jakobsen, G. Myklebust, I. Nufsfjord, T.Næss, A. Frieher, O.R. Søby, A. E. Borstad,
liv. Langhelle, M. Feiring, K. ø. Myhre, J. V. Halvorsen. A. K. Arntzen.

EVIK

Alle i Pi-troppen må kunne slukke en brann
her har vi Fornes i fin stil.
FOTO: GRINDSTEIN

Jakobsen poserer foran pokalene vi aldri fikk ...

Pi-laget på kurs (fest?) i Irishbatt.
På bildet: Søby, Rønsen, Halvorsen, Johnsrud,
Nese, Jensen og Finnbråten.

Alle husker vel Pettersen?
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Stormfulle høy



r iSan.troppen

Veterinær i tilsyn av ku med brukket bein.
Eneste behandling: Avliving!!!, til eierens
store fortvilelse.



Forpleiningtro

Prov. ass 'ene var på badetur til Tyr tre ganger i uka. Det het seg
at de hentet grønnsaker og frukt. Her er det Helge Haugland som
Inspiserer en av de Innfødte fruktene.

Det er lett å se at Gro
kommer fra Kp A.
Hyperoperatlvl



g~roppen

Kokkene i Saqi og deres «gode» holdning. Fra venstre: Hans
Kr. Gunhildstad, Per Mørkesdal, Per I Odland og Tor Boland.

Sannsynligvis Norbatts
eneste «gartner» Hans
Kr. Gunhildstad.



HUNDrR~
«WE O\HE NI(

Hundetroppen ligger strategisk plassert midt i Kp B teig. Fjernt fra de fleste an
dre posisjoner kan vi her lufte og trene våre hunder i fred, dag som natt. Og det
er om natten patruljehunden får vist sin styrke. Hele tiden er 4 hunder og førere
avgitt til posisjoner i Norbatt for å gå busk. Hundeførerens oppgave er, ved hjelp
av hunden, å klarere området for resten av patruljebesetningen. De fleste som har
vært med og gått busk vet hvilket utrolig godt hjelpemiddel en hund er.

Men det er ikke bare patruljering hundene i NBT kan brukes til. Vi assisterer når det er clash i en CP _I,kshundene
befolkningen har stor respekt for en schafer som mener alvor, og hundene kan sendes ut med sanitetsutsElve utreiser.
såret personell i uklarert område, for å nevne noen av bruksområdene. Hundetroppens motto er: «We owlker på biler



IDETROPPEN:OW~THE NIGHT»

night». Vi er stolte av våre firbente venner og behandler dem med
respekt. Hundene har like varierende personlighet som oss som går
i andre enden av førerlinen. Det er ikke alltid folk like klar over, men
de lærer av dyrkjøpt erfaring, som i Chebaa og Blate.

Vi har også en søksgruppe på Dog. Denne består for tiden
av 3 hunder. To som finner narkotika og en på sprengstoff.

ICP - lOkal Søkshundenearbeider til daglig i Naqoura, og søker bl.a. gjennom all bagasje på våre
:etsutstyr tieave utreiser. Sprengstoffhunden Aiko blir tilkalt ved Falkeøye,
Weown th søkerpå biler i CP'er og klarerer bygninger.
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NORBATT TRANSPORT TEAM
KINGS OF THE ROAD

Transporten har i denne kontingenten bestått av 20 arbeidsglade karer som alltid, med godt mot og god
holdning, har utført den jobben vi har blitt satt til å gjøre. Vi har slitt endel med utskifting av mannskap og
har tidvis vært under ganske stort arbeidspress. Noe som førte til at noen av oss fikk flere oppdrag samti-
dig .
Arbeidsområdet vårt er i store trekk transport av personell og materiell i Unifil-AG. Eksempelvis er det vi
som sørger for at pakker med Norleb'en kommer dit de skal, vi kjører leave-puljer til og fra grensen (TRM
er alltid like populær) geleider ferske kapteiner og majorer ned på møter i vestre-AG, henter alt av større
og mindre besøk uansett hvor de måtte dukke opp, sørger for at intern-posten går i orden og så vår kjære
Falkehøyden-ruten med Fricker som fast gjest kl 2230. Det er oss de fleste ringer til for å få sitte på som
sidetryne. Du skjønner jeg skulle vært en tur hos Gull-Ali ...
Krevende turer til Beirut og Tel-Aviv gjør vi også. Slike turer kan virkelig sette den enkelte på prØve der
han kommer slepende med en diger skapbil midt i Tel-Aviv's rushtrafikk.
Til å fordele alle disse oppgavene har vi hatt to befal som mang en gang har revet seg i håret i fortvilelse
over teite bestillinger og elendige ressurser. Transporten har likevel hatt bortimot 24 timers service og folk
har ringt til alle døgnets timer.
Til tross for at vi har kjørt en samlet distanse på vanvittige mengder med kilometer, så har vi hatt svært få
uhell. Kanskje kommer dette av at transporten har mange yrkes-sjåfører med solid fartstid som trailer
sjåfører 0.1. Det har selvfølgelig hendt at vi har flyttet litt på sivile biler og at enkelte kjøretøy har vært noe
dårlig fortøyd - noe Indseth ikke aner noe om.
Fysisk fostring er et ord som klinger godt i transportguttas ører. Her kan nevnes badeturer til Tyr, løps
karuseller, utallige Chebaa-marsjer, alskens stafetter og mesterskaps-kjøring til og fra vel å merke ...

Avslutningsvis vil vi takke alle for et godt samarbeid i kontingent XXXVII.
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Trentroppen I

NORBATT WORKSHOP

Roald Andersen, Hugo Nylund, Arnfinn Berg, Torbjørn Myrland, Lars I. Gi/berg, Bjørn Sæteren, Frode
Steinset, Raymond H. Aamodt, Asgeir Lillejordet, Stig O. Saur, Terje Johansen, Magne Johansen, Roar
Brenden, Terje Aar, Knut Eraker, Tom I. Sætern, Inge Lynghamar, Dagfinn Wærness, Jørgen Lynghammer,
Jan A. Tollefsen, Frode Gjerde, Fredrik T. Andersen, Øyvind Proos, Odd B. Flaset, Einar Grønvold, Roger A.
Slaatmo, Vegard Tennes.

Slik var hverdagen for agg.
mek. ved bytting av aggregat
i den laaaange perioden Nor
batt var uten kranbi/.
STIL - SERVICE - SAMHOLD.

Børsemakeren holdes
med arbeid da det til

tider blir «litt» for hard
bruk av våpnene.

Bremseproblemer på
Renault TMR 2000 er
en konstant trussel
mot freden og roen på
kjøretøyverksted.

Delelageret skaffer det
meste, men tålmodighet
er en dyd. 2-3 måneders

venting er helt vanlig i
Unifil systemet.

Inspeksjon/
instruksjon og kjøre
opplæring i Fijibatt.

SISU er et kjøretøy
som har høy operativ

prioritet. Uansett
døgnets tider blir det
gjort alt en kan for å

holde vognene på
veien.

42

Kapt. Bruv

Bataljonsdel
soner som j(
matroff. m
Nielsen (Be

Engstad (H~
Hva er d

For det først

har sagt dett
Naqoura ild
ikke ass.mal

problemer r
Det har

av utstyr v
vi har send
in stock».
varer for e:

Engst.



Trentroppen

Bataljonsdepotet

er,
'rA.

, l t

Kapt. Bruvik gjennomgår de siste innkjøpene.

Bataljonsdepoet ligger på Steinmyra (4-1). Her er vi fire per
soner som jobber. Det er kvartermester Erling Bruvik (Voss),
matroff. Håvard Amundgård (Lesja), matrass. Thorbjørn
Nielsen (Bergen og Liverpool) og til slutt ass.matrass. Knut
Engstad (Harstad).

Hva er det egentlig vi driver med bortsett fra å telle truser?
For det første, vi har IKKE mere såpe!! En tier for hver gang vi
har sagt dette, og vi hadde vært rike. Det har desverre vært slik at
Naqoura ikke har kunnet skaffe oss det vi har bestilt. Så det er
ikke ass.matrass. som har brukt såpen til å vaske seg i håret, men
problemer med leveringene gjennom systemet.

Det har egentlig vært situasjonen når det gjelder det meste
av utstyr vi skal få gjennom det såkalte «DN-systemet». Når
vi har sendt bestillinger til Naqoura, har svaret ofte vært: «Not
in stock». Den eneste muligheten har da vært å kjøpe inn
varer for egne penger. Men dette er nok ingen ny situasjon.

What, not in stock?

Naqoura ja. Der får vi sjansen til å treffe masse nye og
spennende mennesker fra mange nasjoner. En av disse er po
lakkene. Alltid blide og serviceinnstilt. Og omtrent alle kan
engelsk. Så her eksisterer det ikke problemer, bare utfor
dringer. Vi jobber også en del sammen med en koselig nepale
ser. Enten er han på kontoret, iherdig opptatt med å skrive ut
utstyr for oss, eller han er på lageret og leverer ut godsakene
vi har bestilt.

En annen oppgave vi har er Norleb'en. Flyet som kommer
hver måned til Beirut med utstyr til oss. Samtidig sender vi
hjem diverse saker vi ikke har bruk for. På dette flyet går også
mye post og sist men ikke minst recap. bagasje. Altså et viktig
fly for mange.

Til slutt vil vi takke alle våre samarbeidspartnere for denne
kontingenten. En særlig hilsen til ammoff'en. Det er ikke gren
ser for hvor mye kaffe den lille og vevre kroppen kan ta inn.

Engstad Qg Nielsen pakker utstyret som sendes med Norleb'en.
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REGULATORS
MP-Norbatt XXXVII
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MP-Iaget i kontingent XXXVII har bestått av 2 recap'ere og 6 nye tryner.

Det var en del nye ting å sette seg inn i for oss som var nye, men det tok ikke lang tid før alle var på nett.
Videre har vi hatt noen små c1asher innad i laget, sånn som undertegnedes klaging på røyking i oppholds
rommet, besøk av skorpioner, ommøblering på sjefens rom og hans endeløse kamp mot vepser, spesielt
når vi har hatt grillparty. Sjefen presterte også å kaste et par berømte bilnøkler ut på uklarert område (takk
til Pi's mineryddere).

Videre har vi hatt en operativ Nk, som ofte har kjørt uten våpen (det ligger som regel hos Dog). Jobben
har for det meste bestått av grensetjeneste, etterforskning av smått og stort, pluss en del patruljering av
Saqi på kveldstid. Til dere 3 som skal være igjen, lykke til videre.
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KP. SJEFS HILSEN

KpAJNorbatt XXXVII har fått så «bereten passer» disse månedene.

Aktiviteten i vår teig har vært uvanlig stor med bl.a. angrep på DFF 68 A, patrulje tatt
under ild, flere store avvisninger i Bourrhoz og tildels kraftige clasher i Cp' ene våre,
men lykken står den kjekke og dyktige bi og så langt har vi vært forskånet for alvorlige
skader, og takk for det.

Innsatsen fra den enkelte kvinne og mann har til tider vært langt mer enn hva man kan
forvente, humøret har vært upåklagelig og en profesjonell holdning til utførelsen av opp
draget har etter mitt syn gjennomsyret kompaniet. I tillegg til de nevnte operative for
hold, har kompaniet også hevdet seg på idrettsfronten i bataljonen ved at vi bl.a. har
vunnet Norbattmesterskapet i fotball, svømming og pistolskyting samt deltatt i en rekke
konkurranser med hederlig resultater både i bataljonens og Unifils regi.

KpA kontingent XXXVII er snart historie og tjenesten har som nevnt bydd på mange
utfordringer og hver enkelt har opplevd lange, slitsomme og ofte risikofylte dager. Tiden
har gått utrolig fort men slik er det jo ofte når en møter nye og spennende utfordringer i
et nytt og fremmed miljø.

Som FN-soldat og kompanisjef er jeg stolt over den innsats tropp og lag i avdelingen
har vist og viser i den daglige tjeneste, og jeg ønsker hver og en lykke til enten med en ny
kontingent eller i det «sivile» liv.

TAKK FOR INNSATSEN

E. Sandland

Major/Sjef KpA.
Norbatt XXXVII
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4-3 HQ, Tell Qeizi.

Hans Nissen, Sjåfør / Tore F. Thoresen, Skriver

Praktsjåførene på 4-3 HQ.

Tell Qeizi, 4-3 HQ, vi glemmer deg ikke sånn med en gang.

Staben og CMR er forlagt her på Tell Qeizi, 4-3 HQ.
4-3 HQ er en av de eldste posisjonene i Norbatt. Posisjonen vår
ligger strategisk plassert mellom Hasbanielva og Hovedveien.

Til daglig bor det totalt 48 mann her, hvorav 14 er befal og
34 korp.lmenige. Den administrative delen av kompaniet er
forlagt her.

Den operative delen på posisjonen vår styres av sisutryne
ne og OPS'n, som har full kontroll til alle døgnets tider i hele
Kp A teigen. Kompaniets stabsjegere tar av seg forsyningen
og den administrative delen i kompaniet.

Vår store stolthet her på 4-3 HQ er svømmebassenget som
rommer 80 000 liter vann. Hver gang bassenget skal fylles er
dette vannbilsjåførens skrekkdag.

Av annen velferd har vi Tarzanbua der de treningsnarko
mane fordriver en god del av sin fritid. I Øvre leir har vi Ma
hogni bar og i nedre leir har vi Truls bar, som flittig blir brukt
for video titting og Risk spilling på et høyt nivå.

I denne kontingenten har det skjedd visse forandringer i
arbeidsfordelingen. log med at veiklareringstillegget falt bort,
har dette ført til at staben går VK minst 2 ganger i uken. Dette
synes vi i staben er ganske greit.

I nedre leir har vi Bergbua, der portvakta sitter og har kon
trollen over alle kjøretøyer som kjører inn og ut av posisjonen
vår.

Hjem fra 60 timers eller medevae
øvelse? (Kp.Ass. Fenr. Haarde).



CMR
CMR holder til på 4-3 HQ og er kompaniets utrykningsstyrke. CMR består
av 24 mann og 3 sisu'er; l-Alfa, l-Bravo og l-Charlie.

CMR opererer i hele Kp A teig, og settes inn ved behov. I tillegg avlaster vi
tropp l og 2 med op, cp og patruljetjeneste. CMR skal også kunne løse opp
drag i Kp B og ICA.

Tjenesten i CMR er varierende og vi får sett det meste av Norbatt.

Penlsforleøger eller 14
dagers -",.,.nnbll.

(Sjåfør Magn~enJ,.



CMR
CMR holder til på 4-3 HQ og er kompaniets utryknings styrke. CMR består
av 24 mann og 3 sisu'er; l-Alfa, l-Bravo og l-Charlie.

CMR opererer i hele Kp A teig, og settes inn ved behov. I tillegg avlaster vi
tropp l og 2 med op, cp og patruljetjeneste. CMR skal også kunne løse opp
drag i Kp B og ICA.

Tjenesten i CMR er varierende og vi får sett det meste av Norbatt.

Pen/sfor/eager eller 14
dagers ".~nnbll.

(Sjåfør Magnuflen).



Tropp 1

4-26 HQ
Kontingent X
østen står fm
diverse dashl

jer ble tatt un
dette, og til t
måneder.



Tropp 1

KAUKABA·KARA
Kontingent XXXVII har vært et begivenhetsrikt halvår for tropp l, i en periode hvor konflikten i Midt
østen står foran et vendepunkt. Vi har opplevd små og store angrep på nærliggende DFF posisjoner,
diverse c1asher i CP' ene våre og en rekke indikasjoner i Litani-dalen som toppet seg da en av våre patrul
jer ble tatt under ild. Med riktig avgjørelser og hellet på vår side slapp vi unna med skrekken. På tross av
dette, og til tider krevende vaktbelastning, kan vi se tilbake på seks lærerike, spennende og morsomme
måneder.

Tropp 1kont XXXVII takker CMR og Kp OPS'en for støtte og et godt samarbeid.

Det som nå blir alles utfordring er å holde vedlike det gode vennskapet som er oppstått, og bygge videre
på dette.

Takkfor nå, og på gjensyn!



Tropp 1 I

4-270P
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