
4-2 

Etter mye om og men stod 4-20 HQ «klan> til 
innflytting i feb . 96 da kont. 37 ankom «Take
heimen» en varm dag i mai, ble feltarbeid et 
meget kjent og ikke minst mislikt begrep. Dog 
ble resultatet bra, og det hadde vi bare oss selv a 
takke for. Starten pa kontingenten var vel lik de 
tidligere kont.skiftene, med armer og bein i aile 
retninger. Alt tatt i betraktning, sa tok det ikke 
mange dagene f0r vi var innforstatt med at 4-20 
HQ var ansvarlig for 4-20 op og 4-22 CP. At A2S 
ikke var et punkt i patruljeteig, men derimot ut
rykkingskj0ret0yet til HQ forstod vi ogsa. Br0d
meldingene florerte pa nett; (9-4-23 op- 0 sikt 
365 grader), men ogsa der hanket vi oss fort inn, 
og da tiden kom da vi var operative pa OP, CP og 
patrulje, da var alt bare fryd og gammen. Ihvert
fall nesten. Tjenesten i Libanon viste seg fort a 
leve opp til forventningene. Det gjorde derimot 
ikke 10nnsslippen den 12. i hver maned. For samt
lige fikk ganske snart erfare hva det viI si a ga fra 
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full bemanning pa 37 mann i HQ, til de tyngste 
leavepuljene med knappe 20 mann igjen til a ut
f0re vart krevende oppdrag. Dobbeltvakter, utryk
ninger, feltarbeid, leksjoner og inspeksjoner, alt 
pa en gang, kunne til og med fa «mannen med 
ljaen» til a se svart. Men det var da 4-20 HQ og 
tropp 2 bestod! Det var da man skilte menn fra 
mus og barken fra veden. Selv om 30 kroner 
timen surret ufrivillig rundt i bakhodet, sa holdt 
vi alltid stand. Det er da det ogsa er viktig a nevne 
at det ikke allltid var like mye a gj0re. Det var 
da tider da vi var pa «ferie». Sove-, soling~_~ og 
videotjenesten, samt trening, kortspill osv, var 
«programmert» pa dagseddelen. Og var det noe 
som gikk i orden, sa var det vel nettopp det! Etter 
a ha stirret «fienden» i 0ynene, f0lt adrenalinet 
i blodet, blodsmaken i kjeften, opplevd f0lelsen 
av a v<ere i en krigssone, sa har vi alle satt pris 
pa tjenesten her i Libanon. Tropp 2, eksempelets 
makt! 



Tropp 2 

4·180P 

En snau times kj\iiring ut av Norbatt, dypt ned i 
Litanidalen, ligger tropp 2 sin \iiyensten i idylliske 
omgivelser. 

Den fiskerike Litanielven, en yndet infiltrasjons
rute for IR, snor seg om posisjonen pa sin ferd mot 
middelhavet, sa som tankene yare mang en natte
vakt. 

4-18 op vekker mange artige minner, og det fin
nes vel knapt den sjel som ville vrert denne ferien 
foruten. Her slapp vi unna vaktbelastningsproble
met i harde leaveperioder, feltarbeid ihht ukeplan og 
alt det andre maset i Norbatt. Her fikk vi vrere i fred 
og 50 del 3 rnJ venner star godt i hyllen sin. 

. Vi hadde to h\iiydepunkter i uken, bortsett fra 
dagens spaghetti og cola: post og san-leksjon. 
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Det ble masse tid til trening, soling, video, etc 
grunnet den meget behagelige vakt «belastningen». 

Vi glemmer vel ei den ekstreme varmen pa hytten 
i forhold til oppe i Norbatt. Det var et aldri sa lite 
helvete a fa «kokse» litt pa dagtid, men ellers pa 
d\iignet gikk det greit til tross for kronisk hagle
skyting i camp' en. Men dette plaget mest de \iivrige 
beboere pa 4-18. 

Na er denne legendariske posisjonens fremtid h\iiyst 
usikker, men vi haper at Unifil-systemet jobber like 
«raskt og effektivt» som f\iir og at det dermed er mange 
som far oppleve a feriere her i arene som kommer. 

AIle som har vrert her sitter med mange gode histo
rier og minner, ikke alle helt i henhold, sa vi lar 
bildene tale for seg ... 
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WELCOME TO 
4-2op 

OP AND MORTAR TEAM 

«811Iys/» 
sa patrulJen, 

og Iys vart det! 

Soga om Iyset 
Det var ein gong Cog er det 
framleis) ein liten OP langt 
oppe i dei libanesiske fjel
lao Der sat det fire staute 
gevcermenn og sag ut i ein 
heller roleg teig. Nokre an
grep var det jo, men mest 
stille. Sa desse stolte, men 
akk sa frustrerte soldatene 
ville heIst ha nokre nye 
oppgaver a stelle med. Ja 
dei kjeda seg slik at dei 
heilt aleine pussa opp vakt
rommet i lyse og gilde far
ger. 

Sa ein dag kom det ei 
gledens melding til gutane 
der oppe pa Falkeh0gda. 
Her skal det skytast lys! Og 
dermed fekk dei utdelt ein 
BK, nerast ubegrensa med 
granatar og ordre om a fyre 
laus. Og sa gjorde dei. Dei 
drilla bade seint og tidleg. 
Ja sj0lv rnidt pa natta skaut 
dei og bdka slik at stabs
kompaniet ikkje fekk 
skj0nnhets0vna si. Og slik 
gjekk det til at dei staute 
karane pa patrulje i KP A 
teig kunne seie; bli lys og 
lyst blei det! 

Skrevet av Johannessen 

4-20P 

Pte A/saker ser 
til at ventetjenesten 
glr I orden pa On.-UIi:r:o:o 



Tropp 2 

4·2 B ·CP 
Hvor de snille m~ter snille, og de harde m~ter veggen 

Clash i CP'n. 

4-2B cp bemannes av raskinnene som bor i Delta ugeniale, selvoppfunnete l¢sning. Stor er ogsa over
Camp. Kontingenten begynte bra med flere st¢rre raskelsen over hvor mange som ikke kan lese skiltene, 
clasher som cp-jegerne taklet pa sin vanlige uover- og heller ikke ser dem slik at de rna vinkes tilbake. 
vinnelige mate. Her har mang en lokal milit::er og God mavemuskeltrening er det a se pa nar det skal 
sivil mattet ta farvel med sitt vapen da cp-jegerne i B- rygges tilbake til stopskiltet. Innom krakef¢tter og 
cp'n innehar en guddommelig stahet som overgar alle piggtradgjerder f¢r de kan pr¢ves igjen. Nar bilen 
andres stahet, og som alltid f¢rer til at slik cp-jegerne endelig er pa plass, ligger cp-jegeren og vrir seg av 
har sagt at det skal bli, slik blir det likevel, mangt et latter over den sjansel¢se ryggingen. At rygging er et 
gratt har har vokst pa guttas hode pga. manglende for- ukjent fenomen for vare reisende er lett a forsta, siden 
staelse fra de reisende om at ting skal gj¢res i hen- gasspedalen, hornet og fjernlyset er det eneste de 
hold, og ikke etter den enkeltes lite gjennomtenkte, normalt bruker, og det veldig mye ogsa. 

Parkert. My, 
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Tropp 2 

4·2 Delta Camp 
Home of the Sheriff of Saqi and his deputies 

4-2D LL i nye klrer 

I femten ar har den v::ert her og huset de raeste av de 
rae, 4-2D lagsleir. Mek. tr. har bemannet den, CMR 

Etter 15 ar fikk Delta Camp en feltsoss av en 
Ipytnant som pos.sjef. Han var frekk nok til a iverk-

. sette en ansiktslpftning av leiren slik at det skulle bli 
hyggelig a oppholde seg i den, og slik ble det etter 
stor innsats fra lagene med mye maling, harnring og 
snekring, luking av voller m.m. 

Hjemmet til Sheriffen i Saqi og hans menn be
manner 4-2B cp til alle brakrnakeres store forferd
else, herfra gar de staute Saqipatruljer, herfra tailes 
GSS og herfra kommer ogsa a' Veslempy bedre kjent 

Mye moro med basseng ... 

som D2 nar kolleger tre~ger forsterkninger. Veslempy 
frakter sine menn hvor det matte v::ere i teigen. Det 
gjpr hun uten a klage, selv om hun en gang ble for 
heit og nektet a la seg bestige av deltagjengen fpr hun 
fikk en ny radiator. Fra Deltagjengens bolig kommer 
de fryktlpse som gar VK 1. Stor var jubelen da det 
nye Ipnnsystemet ble presentert og det viste seg at 
VK-jegere mistet VK-tillegget. I stedet ville VK
tillegget bli innbakt i Ipnnen til samtlige i bataljonen, 
ogsa til dem som ikke vet hva en VK er. Siden Delta
gjengen er s::erdeles solidarisk anlagt, syntes vi det 
bare var rett og rimelig at alle andre skulle fa hpste av 
var innsats. Sann er vi, sann er Deltagjengen. Na ven
ter vi spent pa at trusetillegget skal bli fordelt pa alle. 
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The last Litani Surfer? 
A2G, du var var ejel, 

Litanipat blant bratte hjel! 
Viii & va kker. 

men farlig vieet. 
dei mente det. 

dei eam gjekk eiet! 
Oberet. leytnant og major. 

fekk i eaka eiete ord. 
A2C - var eorg er etor! 

POF 

let 1, 
Mod 
leir. 1 
ruveJ 
sjom 

U 
skuei 
Med 
var ( 
BAE 
raprl 
sen 
¢ye 

\l 
ord , 
har 
ha 
og , 

S 

am 
23 
flo 



4·230P 

Alt man trenger pa 40 kvm! 

I et land langt, langt, borte - mange, mange mil fra 
Moder Norge, sitter det fire trauste karer i en liten 
leir. Disse barske herremenn bemanner en hoy og 
ruvende stiHkonstruksjon, gjennom flere genera
sjoner kalt 4-23 OP. 

Utsiktskrigerne er pa jobb. 24 timer i d¢gnet 
skuer de utover det slette landskap, og skulle en 
Merkava v::ere sa frekk a bevege seg, da vet OPS' en 
var om det for israelittene rekker a si «SHISHKE-

. BAB». Hovedoppgaven var er forst og fremst a 
rapportere inn alt som skjer av interessante hendel
ser i var obs. sektor, og om natten er 1. pri. a holde 
¢ye med egne patruljer. 

Vi har ogsa en lysplattform som vi bemanner pa 
ordre, men dette glir mer og mer bort ettersom vi 
har fatt BK pa 4-2 OP. Uansett, vi setter var ::ere i a 

Det ble noen timer i tenkeboksen ... 

Jern i luften - OP til venstre, tenkeboksen i 
bakgrunnen! 

ha lysplattform operativ pa 60 sekunder, natt som dag. Det har etterhvert blitt noen timer i «Bj¢rn Borg» 
og hjelm, men alt har sin sjarm! 

Selve posisjonen bestar av en soveprefab, en med stuelkj¢kken og et sanit::erbygg. De begynner a bli 
gamle og slitte, men sa er tross alt en ny posisjon pabegynt. Den skal sta ferdig til jul etter planen, men 
som med det meste med Unifil systemet: Seeing is believing. Vi ¢ynet et hap da «Poldestroy» ankom med 
en bulldoser og en gravemaskin, men alt de gjorde var a stjele noen fy-blader og dro sa avgarde igjen. 
Maskinene sto igjen. Fire dager senere ble disse hentet, og vi satt igjen med et lite hull i bakken! Som et 
plaster pa saret fikk vi opp en mini-doser, men ingen sjM¢r. Like langt nok en gang. Det vi sitter igjen med 
er altsa nevnte hull i bakken samt et 38-problem. Sann er det bare. 

Uansett, 4-23 OP er et flott sted a v::ere. Man er stort sett sin egen herre og vi blir spart for feltarbeid og 
annen «sosial hygge» p.g.a. posisjonsberedskapen. 4-23 er som en 4-18 innenfor Norbatt. Fordelen med 4-
23 er at vi kan dra til Saqi om dagen, og kj¢pe alle de un¢dvendige ting vi trenger. Alt i alt er 4-23 OP et 
flott sted a v::ere, en plass vi alle kommer til a savne. Vi takker for oss og hvem vet, kanskje vi sees igjen? 

Skrevet av Steimler 
4-230P 
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Au revoir Kp B - Welcome Estcoy 
I kontingent 38 avl¢ses Kp B av et gev<erkompani fra Estland. Dette er et ledd i treningen av en ny baltisk 
FN-bataljon. Estland skal sammen med Latvia og Litauen stille soldater for FNs fredsbevarende operasjo
ner - og har fatt hjelp til dette fra de nordiske land. I skrivende stund er de politiske signaler sterke og 
klare - det er kun en midiertidig I¢sning. Norske Iiaison-offiserer viI tjenestegj¢re i Chebaa og Rachaiya 
el Foukhar ogsa i kontingent 38, og fra mai '97 viI norske soidater igjen overta i ¢st-teigen. 
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En hilsen til Kp B 
kontingent XXXVII 

Kontingent XXXVII er over, og en spennende tid i vfut liver forbi. Vi kan na se tilbake og tenke 
over hva vi egentlig har vcert med pa. Tiden er inne for ettertanke og en kan vel sp¢rre seg selv om 
FN-tjenesten ble slik en hadde tenkt seg. Sp¢rsmaIene kan vcere mange og svarene viI vcere utifra den 
enkeltes opplevelser. 
Har man opplevd noe nytt, lcert noe mer om seg selv, h¢stet erfaringer som kan vcere til nytte senere i 
livet. Eller har det vcert en monoton og kjedelig tilvcerelse hvor det personlige utbyttet og utfordringer 
ikke sto i forhold til forventningene og den innsatsen den enkelte har lagt ned. Uansett svar en kommer 
til, viI forhapentligvis de positive tingene bli husket lang tid fremover og at man totalt sett kommer 
styrket ut etter oppholdet i fredens tjeneste. 

let omrade som S¢r-Libanon, hvor det verken hersker krig eller fred, har Kp B opplevd lange perioder 
hvor lite skjedde da partene rundt oss holdt et relativt lavt aktivitetsniva. Slike lange perioder med «fred 
og fordragelighet» er signaler som sier at vi har gjort var del av jobben. Det er ingen selvf¢lge at det er 
slik, det viser de fa episodene mellom partene. Tingene skjer ofte da man rninst venter det og det er kan
skje her den st¢rste utfordringen har vcert. Hele tiden vcere observant og klar til a takle alle situasjoner 
som kan oppsta. I disse tilfeller er det at kompaniet i stor grad har vist at de behersker dette og den en
kelte heir taklet «pres set» pa en meget god mate. Den enkelte kan med stolthet sla seg pa brystet og si at 
jeg var i en avdeling som l¢ste sine oppdrag pa en meget profesjonell mate. 
Videre kan den enkelte se tilbake pa en tid hvor man fikk ta del i noe som har gitt oss unik erfaring. A 
leve under noksa primitive forhold hvor situasjonen har vcert vekslende fra utrygt til lange rolige perio
der, samtidig som jobben pa CP, OP og patrulje skulle gj¢res, er utfordringer store nok. 
Dette har vi greid! 
Kunsten a innrette seg, ta yare pa seg selv og sine kamerater er vel nyttig lcerdom a ta med seg hjem. 

Til slutt viI jeg som kompanisjef rette en personlig takk til alle for vel utf¢rt tjeneste og for en 
formidabel innsats i kontingenten. Jeg har aldri vcert i tvil om at vi sammen skulle innfri forventninge
ne og kravene til oss. 

Takk for innsatsen, viljen og evnen til a lykkes mot et felles maIo 
Takk for selvbeherskelsen og lojaliteten du har vist. 

Jeg ¢nsker deg lykke til i fremtiden. 

Ard Daleng 
Major 

Kompanisjef 
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Tropp 1 

4·8 HQ 
4-8 HQ er en meget romslig leir som et tropps-HQ h¢r og b¢r. Her bor totalt 21 mann «alle mann alle», 
bestaende av 11 stabsrotter og 10 gev<erjallaer (altsa 1 gev<erlag). Gev<erlaget bemanner 4-9 CP pa d¢gn
basis og har beredskap pa 2 DELTA som st¢ttepatrulje mellom CP-vaktene. Ellers sa deles det pa a v<ere 
12.7 mann pa SISU'en, sidetryne pa «tailingbilen» og inniblant OPS-vakter nar det matte v<ere behov for 
det. Pa 4-8 HQ spytter man ikke i glasset for a svi av «litt» ugress savel som olivenlunder pa dager da det 
ikke skjer sa mye. Det er ikke for ingenting at gutta pa 4-8 HQ gang pa gang har plaget Radio Norbatt med 
a spille FIRESTARTER av Prodigy! Det er bare sa synd at de ikke har den. 

KjJi1kkentjenesten ma ga i orden, selv 
pa «forbered shelter»! Her har vi kok
kene Vepelstad, Iversen og Solheim 
som forbereder lunsj. 

NLF Fleisher viser stolt hvordan det 
ser ut pa taket til 2 Delta etter at det 
har blitt «brent» av et par tusen 
skudd med 12.7 mm mitraljJi1se. 
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Pa 4-8 rna man v<ere pa bittet hele tiden, ihvertfall nar man star 
oppf¢rt som mannskap pa 2D. 2D kan brukes til a forsterke 
CP' er i troppsteigen, som st¢tte for patruljer og som sanitets
vogn. Mannskapet pa 4-8 rna raskt l<ere seg hvordan man gj¢r 2D 
klar til a sende ut st¢ttepatrulje eller a gj¢re den om til en kom
plett vogn for Medevac. Ellers sa er det 4-8 som s¢rger for tailing 
av IDF, GSS og drugpolice. Nar det ropes «FORBERED TAI
LING» av 4-9, 4-10, 4-13 eller 4-25 over h¢yttaleranlegget er 
det vaktbilsj:1t¢r og sidetryne som rna avslutte solingstjenesten. 
de bruser ut porten mot 4-8 CP eller 4-3 helipad og melder, «9, 
dette er Unifil 1784, da har vi kontakt med objektet» - «Dette er 
9, mottatt (lang og dramatisk pause) SLUTT»! 

Nar troppen har hatt sammenkomster med god grillmat og «no
get attat» (for de som har fri!) sa har 4-8 HQ v<ert det naturlige 
samlingspunktet. Dette sier vel egentlig ganske mye om at kje
mien mellom TrSj/NK og oss gutta har v<ert usedvanlig bra! Det 
er alltid hyggelig pa 4-8 HQ, vi har god plass og folk far alltid 
transport nar de skal «trekke tilbake til egen posisjon» etter kvel
dens utskeielser (?!). 

Vi kan ikke unnga a nevne «Pikenes Aften» som vi hadde pa 4-8 
24. august. Det ble en suksess av dimensjoner der samtlige av yare 
kvinnelige kolleger, med unntak av 3 som var pa leave m¢tte opp 
og gjorde kvelden uforglernmelig for gutta i Tropp I! Da kan vi jo 
ikke unnga a nevne superkokkene Guttorm, Hilde og Kai-Robin 
som sto for en servering som vi ikke trodde var mulig a gjennom
f¢re med de begrensningene vi har her i «krigshelvete». 

«Pikenes aften» med bandet «Bold and Delicious» i 
forgrunnen som spiller opp til dans (?). 
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Tropp 1 

4·6 HQ 
4-6 HQ har i kontingent XXXVII fungert som patruljebase for 4-12 HQ. Posisjonen har vcert bemannet 
med 2-4 personer, samt en dog. Fra 4-6 HQ blir det gMt by- og busk-patruljer hovedsaklig i Hebbarie. Det 
er lag 1 og lag 2 i Tr 1/Kp B som har brukt denne posisjonen de tre f!Z>rste manedene. 

En koselig posisjon med Morten og hans familie i forste etasje. Pa bildet ser vi en «toff» UN-soldat som 
4-8 har statt opp etter nattens patrulje. . 
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Sorensen (til venstre), Fenr Borgersen 
(i midten) og Korp Anthonisen er klare for 
nattpatrulje (OP). 

Storsveen (V) og Roseth (H) fordoyer nok en lettvint 
middag, da det aldri blir kjort ut noe ordentlig 
middagsmat fra troppen . 
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Tropp 1 

4·12 -HQ 
Posisjonen i duenes by - Kafr Hammam - fungerer som patrulje- og opbase samt et egnet sted til a 
observere vakre damer pa sommerferie fra Beirut. 

De to lagene som bor der bemanner 4-6 HQ (en patruljebase) og 4-12 OP med utsikt S0r-S0rvest over Halta 
skytebane og 5 artilleristillinger tilh0rende IDF. Disse (samt damene som samler seg ved OP'en ved 
solnedgang) er til stor underholdning for OP-mannskapet med sin forholdsvis store aktivitet. 

Med egen bil, kokk, sjaf0r, volleyball bane og store soverom er 4-12 HQ en behagelig posisjon - hvis en ser 
vekk fra moskeen som ligger 10m unna. Moskeens h0yr0stet uling kan drive enhver til vanvidd opptil flere 
ganger om dagen - for ikke a snakke om a forstyrre videotjenesten. 

KS kalte, Rise dro. Nordahl styrte, Lag 1 st~. 
Da det hele var over var Borgersen lag 1 C.O. 
'(Lag 2 titter pa - i bakgrunnen. 

4-12 HQ - «Vi vet hva - men hvor?!» 

Bryllupsfestleve - Levig sliter saler av 
seg pa en av de flere fester holdt av de 
lokale i lepet av sommeren. 

Hanssen og Briggs forbereder en evt. melding. 

Fenrik Borgersens ferste 
gode gjerning som fredsbe
varende soldat. 

Bilder er stille, men det er 
ikke denne saken! 
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Tropp 1 

4·10 CP/LL 
4-10 CP ligger 1 krn nord for druserbyen Ferdiss og er en blueline nord CP. Et 
lO-mannslag har i kontigent 37 bemannet denne posisjonen, henholdsvis 
lag 3 og lag 1. Vi som har tjenestegjort pa 4-10 betrakter CP' en som 
en rolig posisjon og CP. Trafikken inn og ut av AO er ikke av Nor
batts st¢rste, men blir raskt en aktuell inn- og utfartsare nar f. eks. 
Hovedveien stenges ved 4-26 CP, noe vi erfarte i l¢pet av som
meren. Vi har ellers gMt bypatrulje i bade Ferdiss og Hebbarie 
samt OP-patruljer pa yare mest merliggende patruljepunkter 
B 1A-C. Lagsleiren hadde dessuten et ikke helt ubetydelig 
ansvar mtp. RFK- og BK-Iysst¢tte til en rekke andre 
patruljepunkter i troppsteigen. I l¢pet av kontingenten har 
dessuten CP' en blitt rustet kraftig opp, og fremstar idag som 
en av Norbatts fineste CP'er. 

Takk til alle som har gitt sin innsats. 

Tekst : Fenr. Bryn, 
Foto : Lag 3fTr. 1 Kont 37 
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Tropp 1 

4·13 CP/OP/LL 

4-13 CP er en blueline CP oppe i fjellet. Like ovenfor 055 ligger 4-14 platelet, og like sor for 055 ligger den 
Iille byen Kfar Chouba. Kfar Chouba ligger utenfor blueline men like vel gar 4-13 bypatrulje der. Vart lag var 
pa 4-13 de tre forste manedene av kontingenten, og vi lrerte a like bade byen og innbyggerne der. OP'en 
pa 4-13 ble beman net kun pa ordre. 

Skevik gratuleres herved med 30-ars 
dagen, som ble behorig feiret pa posi
sjonen. Kaken ble Ie vert av kompaniet 
(takk til kokken Hilde pa 4-11 HQ). 
Selbutrusen kom fra Norge og var 
strikket av tan ten til Skevik. Den var 
et passende antrekk under bursdags
feiringen, men ble for varm i CP'en. 

De siste 6 ukene av kontingenten gikk vi patruljer. Dette bildet er 
tatt helt i begynnelsen og vreret var enna bra! Etterhvert skulle 
vi oppleve bade fuktige og kalde netter. (F.v. Beck (Moss), 
Wilhelmsen (Tromso), Waardal (Bergen), Skevik (Maim), Eidem 
(Stjordal), Myhre (Kfar Chouba??). 

Resten av Lag 4 som desverre ikke var med bildene; Jensen 
(Sort/and), Pape (Oslo), Henriksen (Halden), Flataker (Flatrake). 
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Under eveJ- «uttrekningsdrill» fikk 
gevEBrms'hn Matte erfare at hunden 
Bowie Ikke bare er farlig pa ordre. 

«Nok en gang har Chebaa-omradet fremstaff som 
MEGET viktig, noe som «Chebaa-gruppens» observa
sjoner understreker. Det at AE kan infiltrere gjennom 
den estre delen av teigen, nEBrt Hermon-fjellet, synlig
gjer den vanskelige jobben Kp B har hatt i deffe store 
omradet, ful/spekket med dedsoner. Samtidig rappor
teres det en sterk ekning i smuglertrafikken gjennom 
Ostdalen-Syria. Disse forholdene understreker viktig
heten av at var estligste tropp snarest steffes sen trait 
med mineklarering og forbedret Iysutstyr til OP.» 

- Sitat ukefakta 27/8-3/9-1996. 
Med dette onsket Chebaa Group leserne velkommen 

til en tur i teig. 

Vi starter turen i tropp 2 ved a kjore inn born 
Svendsens vei som forer oss videre til 4-14 OP. 
Chebaa Group onsker forovrig 4-14 OP velkommen 
til sin tropp. Dette betyr utvilsomt at tropp 2 er i 
besittelse av UNIFILs hoyeste posisjon. 

Pa 4-14 finner vi UNIFILs hoyeste operative OP. 4· 
14 er ogsa base for fotpatruljer som pa tross av van, 
vind og gjeter-hunder har tilbragt tallose timer pa de 
mange punktene der. 

Videre gar veien over 4-14 plataet, ut Chebaa 
skjmring og ned til 4-7C OP. Ikke like hoy, men deri· 
mot har de oversikt over gate 23, hvor det har skjedd 
en del ting i denne kontingenten. Det vmre seg forsok 
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Troppsjef Kapt. Johnsen og NLF 
Korp. Jakobsen kan endelig sette 
tropp 2's merke pa UNIFILs hey
este posisjon, 4-14 OP. 

3SP felger en 12 manns IOF 
patrulje hakk i hlBl ut Chebaa 
skjlBring. 

pa infiltrasjon, der IOF rapporterte a ha skutt to godt 
beveepnede «palestinske villsvin». Forovrig er 4-7C 
OP beman net av tre mann, og vaktbytte finner sted 
hver mandag og torsdag. 

Fra 4-7C OP gar veien videre ned til 4-7 HQ. Her 
treffer man pa staben bestaende av 9 menn og en 
kvinne, samt et geveerlag. I tillegg til stattepatrulje
beredskap og bypatruljer skal man hoi de orden i 
Chebaa by, stoppe smuglertrafikken pa vei til Syria, 
taile GSSIIOF og ikke minst har «Chebaa Group 
Paramedic Rescue Team» hendene fulle med a 
piastre barnas skrubbsar. Til Chebaa kommer folk 
pa besak for a kjenne den deilige duften i 1310 

meters hayde, samt smake kokkens nydelige hjem
mebakte brad. 

Turen gar sa videre fra HQ til 4-7 ACP. Her svinger 
vi opp til 4-7 ALL hvor vi treffer pa 2 geveerlag, og en 
kokk. Beredskapen her er fordelt slik at et lag be
manner CP'en mens det andre laget gar «busk» og 
bemanner 2C, troppens SISU. 

Nar kontingent 37 er pa hell kjarerTropp 2 ut av 4-7 
ACP mot blueline og videre hjem til Norge. 

Vi i tropp 2 takker for en kjempefin kontingent her 
i troppen. Til slutt ansker vi EstCoy velkommen og 
Iykke til i kontingent 38. 







PIO Gunnar 
Grut varen 
gang i Chebaa 
Group.Det 
har preget 
ham siden ... 



... Denne gang dro 
han med seg Ass 
Pio Bruce Lee ut i 
B-teig pa ild-demo. 
Det var en sterk 
opplevelse for en 
ass fra marinen. 
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