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

Isoldatens
trafikale ytre
sammenhenger
forvandles frakanå
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-
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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».

Allerede
de førstebegynne
minuttene
hjemme vil soldaten
å snakke
om «sikkerheten». Han vil strekke piggtråd rundt huset og begynne å samle
stein som mures sammen i store blokker. 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.
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Overgangsperioden
soldaten
vil gå adskillig lettere for
om det
midlertidig anskaffes et nett til å ha over
sengen. Han vil hver morgen riste klær
og støvler før han kler på seg. Ha forståelse for de makabre og raffinerte medtoder som soldaten bruker når han tar livet
av insekter som blir funnet.
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Intime
bør væreharoppmerksomvenninner
på at soldaten
en
uvane med å legge igjen en 100 dollarseddel på nattbordet før han går om
morgenen. Ta vare på pengene og gi
dem tilbake til soldaten den 12. hver
måned.
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Vedkommende
enhver
antydning
om forbanner
høyt alkoholforbruk 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.
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Gul
saft må ikke
underDersom
noen
omstendigheter
serveres.
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.

Den holdes
tiden
hjemvendte
vekk fra
bør alle
denbutikker
første

og handelsfolk. Etter en stund kan han
som en forsøksordning sendes til nærbutikken, men aldri med mer enn 100
kroner. Vær dessuten oppmerksom på
følgende;
- Dersom han kommer tilbake uten
varer kan det komme av at betjeningen 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 forståelse.
- Det samme gjelder dersom han kommer hjem med en pakke på 50 doruller 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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Vær ikke
overrasket sitter
dersomog soldaten
på nyttårsaften
teller 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 nattens begivenheter.
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I Dersom
skulle
ønske å den
kjøre hjemvendte
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 livsfarlige, og han vil insistere på at disse
må sprenges.
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Ikke
dersom
soldaten vær
blir bekymret
stiv i kroppen
og hånden føres mot hodet ved synet av hvite
biler. Insisterer han derimot på å forfølge
militære kjøretøyer eller stanse mercedeser for å sjekke bagasjerommet, er det på
tide å sette soldaten i baksetet.
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Flere
ganger spØrre
om dagen
den
hjemvendte
om vil
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.
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Skulle
værenekter
sent i åseng
en
natt,soldaten
og dermed
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
gjeme med på små rusleturer som
dere kaller «patrulje». SpØr han, så
er selvsagt området mine-klarert.
Enkelte ganger kan det være nødvendig å ta en brysk tone. Bruk gjeme
ord som «ordre» og «klinkene klart».
Dersom den hjemvendte argumenterer, er det bare å spØrre om det er slik
å forstå at han ikke har lest bataljonsordre nr 139. Det pleier å hjelpe.
Forøvrig utgår ethvert tåpelig forslag
«med skyhøye kneløft».
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Takk for innsatsen
Kontingent XL
Tiden går raskt, og vi er ved
DK0 og andre inspeksjoner
veis ende i Kontingent XL.
fra UNIFIL HQ. FellesnevFor meg som kontingentneren for alle tilbakemeldingsjef og bataljonsjef har det
ene som kom etter inspeksjonene, var at den norske
vært en usedvanlig givende
og lærerik periode i livet, da
kontingenten løste sitt oppjeg har hatt muligheten til å
drag på en utmerket måte.
møte den enkelte av dere,
Kontingenten har beholdt
der utfordringene og probden høye operative standarlemene ble løst. Både i solden, noe som har opprettskinn, regnvær, og snØholdt den nødvendige restorm.
spekten fra partene rundt
Det har ofte vært sagt før oss - og stabiliteten i vårt
men det kan gjerne gjentasnærområde. Kontingent XL
at den profesjonelle måten
har også tradisjonen tro besom den norske kontingenholdt det gode forholdet til
ten løse~ sine oppdrag på er
den sivile befolkningen i
aven meget høy standard.
byene innenfor og utenfor
Dette har medført at konvårt ansvarsområde.
tingenten har et godt renomDet humanitære engasjeme både innad i UNIFIL og
mentet har også øket, og
utad hos sivilbefolkningen.
mange av dere har i denne
Jeg har under mine besøk
forbindelsen gjort en utmerbåde i Norbatt AO, hos FMR, og ved besøk hos per- ket jobb. Det være seg på ICA-patrulje eller annet
sonell som tjenestegjør ved UNIFIL HQ blitt impo- samarbeid med den sivile befolkningen i området.
nert - og ikke så lite stolt over det ekte engasjemenJeg vet at noen dager har vært tyngre enn andretet som dere har vist under utførelsen av tjenesten. javel! Viljen dere har vist til æ holde på humør og
Det være seg på patrulje, CP vakt, i OP-tårn, for- motivasjon, den enkeltes innstilling til å få jobben
skjellige sambandsvakter rundt på OPS /er og veks- gjort - på en skikkelig måte - har imponert meg.
lere, ved kontingentkontoret og andre steder ved
Jeg er stolt over å ha vært kontingentsjef og batalUNIFIL HQ. Også av dere som har stått klare til å jonsjef for kontingent XL.
rykke ut dersom noe skulle hende.
Jeg takker dere alle for en vel utført jobb og ØnDet har vært en kontingent med mange besøk og sker dere lykke til videre. Det være seg enten i koninspeksjoner. Vi hadde inspeksjon av FSJ, General tingent XLI, eller i deres daglige virke vel hjemme i
Solli, Force Commander, Forvaltningskontroll fra Norge.

Olav Henrik Olsen
Oberst
Norcontico
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Høydepunkt
November -97 - mai -98
November:

1,
I
I

l

r
I

- AE skjøt BK-granater som
slo ned i landsbyen BeitLif. Ni sivile ble drept
og skadet. Hizbollah og
AMAL beskyldte hverandre
for ulykken.
- IDF-oberst Golani, sjef for
IDF østre brigade i SørLibanon ble skadet i et AE
angrep på N309 i østre ICA.
Han ble senere avløst av
oberst Aviv.

I
I
I

Desember:

- Stille og rolig måned på
grunn av dårlig vær.

Januar:

- I januar var aktiviteten lav på grunn av dårlige værforhold. DFF-posisjoner nord i ICA,
spesielt N309 og Jezzine var spesielt utsatt. I månedsskiftet januar/februar brøt det ut et
opprØr innad i Hizbollah.
- Den tidligere generalsekretæren, Sheikh Sobhi Tufeili, vendte seg mot det etablerte styret. Dette var begrunnet i at de etter hans mening hadde en for ettergivende politikk.
Leb. Army slo ned opprøret med hard hånd i Baalbak og Hermel.

Februar:

- Fire IDF ble drept av BK nedslag ved W125. Flere koordinerte AE-angrep.
- AE inntok ved en anledning N-315 i østre ICA og plantet Hizbollah-flagg der.
- Dreiing av angrep mot IDF-mål istedenfor DFF-mål. Mest aktive måned fra AE hold
siden 1987.

Mars:

- 1. mars gikk den isralske statsministeren, Benjamin Netanyahu for første gang ut med at
han kunne være villig til å implementere FN-resolusjon 425.
- De Hizbollahstøttede Saraya-enhetene ble meldt operative og utførte sine første angrep.
- Videre skal Syrian Socialist Nationalist Parti ha kommet på banen igjen i Sør-Libanon
med sine Nossor Az-Zobaa-enheter (Storm Eagles)

April:

- I månedsskiftet mars/april ble tilsarnmen ti sivile drept i RSB plantet av AE. Det er spekulert i hvorvidt disse bombene ble plantet for å stoppe sivile i fra å jobbe for okkupasjonsmakten. Sju sivile fra Kafer Kala ble drept i roadsiden ved 4-27 OP (ca 150m innenfor BL)
- AE gikk i mars/april tilbake til å angripe DFF-mål i like stort monn som IDF-mål.
- Irishbatt melder inn at AMAL har 500 nyrekrutterte, ferdigtrente motstandskjempere
klare til innsats i vestre ICA.

Mai:

- Israelske jagerfly angriper en palestinsk Fatah-base i Bekaadalen, noen få km fra
grensen til Syria (lO drept, 22 såret).
- Mandag 11. gjennomførte AE mange angrep på IDF/DFF-po.;;isjoner i vestre AO.
- 115 kg TNT funnet i et ubebodd hus i Chebaa. Har ligget der mange år.
- N-312 avfyrer BK-granater som slår ned på innsiden av NBT AO, V av 4-23.
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Vintersportstedet Faraya er et populært reisemål i
helgene på vinterstid, 3 timers biltur 'ra Naqoura.
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Napoleon Hotel i Beirut er ofte brukt av personell på «leave» 'ra Naqoura.

I sin tid var det Saqimarsjen, i dag har Norbatt Chebaamarsjen og vi som er lokalisert i Naqoura har Crusadermarsjen. Da vi Normenn liker å bevege oss, er det å gå til
grensen og tilbake igjen ikke noe nytt. Det har mange
gjort før oss, ofte til stor forbauselse blant deltakere fra
andre nasjoner. Litervis av svette har blitt lagt igjen der vi
løper eller går halvnakne langs kystveien fra Naqoura til
Roch Hanikra.
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FMR er et multinasjonalt
mekanisert infanterikompani
som består av fire blandede tropper. Den norske troppen stiller mannskap til to forskjellige tropper: Nor/Fiji (14 nordmenn og 4 fijianere) og til Ghan/Nor (14 ghanesere og 4 nordmenn). Resten av
troppene består av blandinger med ghanesere, fijianer, irer, nepalesere og finner. Ellers besetter irene de fleste stabsstillinger
i
leiren inkludert CO (sjef FMR). Forsyninger av alle slag tar FMR"s
polske seksjon seg av.
Oppdraget er følgende:
- På ordre forsterke og støtte bataljonene, OGL og andre UNIFILavdelinger
- Patruljere hele UNIFIL AO koordinert med de andre bataljonene
- Redeployere for å støtte enhver redeployering gjort av UNIFIL
- Utføre eskorter
- Gjennomføre regelmessig trening for å kunne være i stand til å
løse disse oppgavene
- Være forberedt på å utføre ethvert annet oppdrag gitt av FC
I kontingent XL har vi fortsatt til gode å rykke ut på et skarpt oppdrag. Når en situasjon oppstår prøver en alltid å løse den på lavest mulig nivå. FMR er UNIFIL«s siste kort og det skal mye til før
vi rykker ut. Kun en gang har Nor/Fiji fått «Call Out» (utrykning) i
løpet av kontingenten. Dessverre ble dette oppdraget kansellert
før vi kom ut av porten. Ved et annet tilfelle anmodet Nepbatt om
støtte fra FMR da det oppstod skuddveksling
med lokale
et
check-point. Anmodningen
ble avslått og nepaleserene ordnet
opp på egenhånd. De oppdragene vi har utført for UNIFIL OPS
har vært av fredeligere art. Vi har støttet bataljonene og bl.a hjulpet franskmennene med vaktholdet i Naqoura. Flere ganger har
vi også eskortert sivile og presse fra Tyr til Naqoura.
Trening til ethvert tenkelig oppdrag er en oppgave Norplt tar al-

i

-

[

•

vorlig. Dette innebærer stridsdriller, nærstridsskyting,
patruljedriller, mobile CP'er og elementær strid i tettbebygde strøk. FMR
er også et fast innslag når de andre bataljonene skal øves. Da
stiller vi gjerne opp som innpåslitne mukhtarer, ville Hizbollah'er,
avhoppede DFF-soldater eller som skadde FN-soldater.
Tre til fire ganger i uken kjører hver tropp rutinepatruljer i bataljonene. Nepbatt har i løpet av kontingenten hatt et forholdsvis
høyt aktivitetsnivå. I tillegg til de nesten daglige små-angrepene
mot IDF/DFF, har nepaleserene to ganger opplevd sabotasje mot
egne posisjoner. Nepbatt har flere ganger bedt om økt oppmerksomhet fra FMR, og vi i troppene har blitt meget godt kjent i bataljonen deres.
Ghan/Nor hadde den første nærkontakten med Hizbollah i januar. Patruljen hadde lukket lukene og stanset i 5-128 CP på
grunn av artilleri-nedslag
i området. Der fikk en brått ordre om å
stenge CP'en og like brått var en AE-pickup sperret inne mellom
Sisuene. Pickupen hadde en dobbeltløpet luftvernkanon (ZSU 232) på planet og de var kjappe med å rette den mot den norske Sisuen. Da trusselen fra dem var reell (de var på rømmen fra israelske granater) og It Østby så seg ferdig med pussinspeksjonen av
løpene, lot man dem passere.
Ved et annet tilfelle ble Nor/Fiji stanset i landsbyen Yatar aven
mengde lokale menn. De var blant annet bevæpnet med panservernvåpen. Situasjonen var ubehagelig, men løste seg temmelig
raskt.
De skjeggete
mennene
ville trolig bare opplyse om vikepliktstreglene
i landsbyen
deres.
Til tross for aktiviteten i vestre AO har vi hittil stort sett vært
vitner til stridighetene på avstand. Det nærmeste opplevde vi da
vi fikk årets første firing close i Norbatt. En bombekastergranat
landet 100 meter foran en av Sisuene under nok et upresist AEangrep på DFF-posisjonen i Kaukaba.
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Hverdagen

i Camp Grotie

Leiren vår ligger litt nord for landsbyen Qana i Fijibatt. Norbatt er en drøy Sisu-time unna, og ned til kystbyen Tyr tar det rundt 15 minutter. Leiren er kalt opp etter nordmannen Arild GrotIe som omkom i en Sisuulykke i Norbatt i 1989. Tilsammen bor det rundt 170 mennesker fra sju forskjellige nasjoner i leiren. Hverdagen for de 32 nordmennen består for det meste av rutinepatruljer, beredskap, vakthold og trening.
Kontingent XL har vært som andre kontingenter når det gjelder patruljer. Vi patruljerer alle bataljonene
i AO, men man kan trygt si at det har vært en kontingent med mange Nepbatt-patruljer. Det ble endel turer
opp og ned burma-road og massevis av de legendariske «ramram-kjeksene» med te til i 5-11A. Det virker
som de er glad for å få besøk av oss - vi blir iallfall alltid godt mottatt. Det er ofte mye smil og latter når vi
er på posisjonene. Posisjonene som ligger mest øde tar vi av og til med blader til, det blir også godt mottatt.
Hvert fjerde døgn har Norplatoon leirvakt. Sju mann tar seg av vaktholdet for 24 timer om gangen. Spesielt kan sekstimers-øktene etter mørkets frembrudd bli litt lange. Maingate-personellet har også brannberedskap.
Maten i leiren bærer preg av at det også på kjøkkenet er sju forskjellige nasjoner representert. Maten varierer veldig, og av og til kan rettene være vanskelige å identifisere. Heldigvis har vi vår norske kokk, Lars
«Steven Segal», som ofte redder oss fra blant annet den berømte irske cuisinen: poteter i smult, fisk i smult,
løk i smult, kylling i smult, svin i smult osv. Han er dypt savnet når han er på leave.
Gutta i kontingent XL har stått på når det har vært arbeid som skulle gjøres. I vårt eget troppsområde har
vi kledd innebaren med nytt trepanel og pusset opp i utebaren. Flere har også pusset opp rommene sine.
Rundt i leiren er det som regel nordmenn som får jobben hvis det er noe teknisk som skal gjøres. Den irske
RSM'en (regimental sergeant major) har en spesiell tiltro til norsk håndverk.
Vi er fornøyd med campen - det finnes nok å ta seg til. Vi har en mainsquare som brukes til fotball, landhockey, tennis, volleyball, basket og rugby (fijianere). I tillegg har vi styrkerom, klatrevegg (norsk) og sauna (finsk). Leirdue-skyting har vi også mulighet til. Da sommeren til slutt kom, har det også gått med «en
del» tid til soling. På taket av prefabbene har vi et stort soltak med stakittgjerde rundt. Ellers blir de to barene våre flittig brukt. Der har vi TV/video, dart, musikk og mange spill. Den finske og den irske baren får
også ofte besøk av nordmenn.
Hvis leiren likevel skulle bli for liten, har vi av og til muligheten til å dra på dagsturer rundt i området.
Stranda på Tyr Resthouse har reddet mange fra «camp-syken», og vi har også fått til noen dagsturer til «sivilisasjonen» i Beirut og i Israel.

,
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Standby 1. Patrulje i Ghanbatt.
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Standby 2. På oppdrag i Naqoura.

Standby 3. Stille kveld

i utebaren.

Standby 4. Trening på skytebanen.
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Partene
IDF - Israeli Defence Force
Inne i den israelsk-okkuperte sikkerhets sonen i Libanon (ICA) er ca. 1500-2000 IDF soldater deployert i
omtrent 40 forskjellige posisjoner. Det er 17 IDF posisjoner i området Norbatt har ansvaret for. Norbatt er
den eneste bataljonen i Unifil som er deployert fullstendig innenfor sikkerhetssonen. IDF kan forsterke tilstedeværeisen i ICA med 12.000 soldater i løpet av 24 timer hvis dette skulle være nødvendig.
IDFs oppdrag i Sør-Libanon er å sikre grensen mot Libanon, og dermed også forhindre infiltrasjon inn i
Israel fra fiendtlige hold. IDF regnes som en av de mest avanserte og effektive krigsmaskiner i verden. Personellet har alltid vært godt motivert, godt utstyrt, mobilt og veltrent. Sør-Libanon har blitt en større og
større hengemyr for IDF, såvel som for israelske politikere de siste årene. Ironisk nok har Shia-motstanden
i Libanon (AMAL og Hizbollah) påført IDF større tap de siste årene enn palestinerne noen gang klarte.
De siste månedene har det manifestert seg en stadig økende vilje i Israel til å trekke seg ut av sikkerhetssonen. I den siste tiden har en sett at IDF har skiftet taktikk til mer og mer å bruke små, spesialtrente antigeriljaenheter (EGOZ), angrepshelikopter og flybombing i sin kamp mot AE.
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DFF - De Facto Forces
DFF er et begrep brukt av UNIFIL, militsen foretrekker selv å kalle seg for SLA - South Lebanese Army.
DFF ble opprettet i 1976 for å motvirke en kraftig palestinsk tilstedeværelse i Sør-Libanon. DFF består av
ca. 2500 soldater og er delt inn i en østre og en vestre brigade. I tillegg er det en mer eller mindre uavhengig
DFF bataljon i Jezzin som koeksisterer med Leb. Army. Offiserskorpset i DFF er hovedsakelig kristne,
soldatene er satt sammen av menn fra alle religiøse retninger. Moralen til DFF er ofte blitt diskutert, og
Israel har blitt anklaget for å bruke DFF som kanonføde. En kan forstå en slik anklage når en vet at DFFs
hovedoppgave er å bemanne IDFs fremre posisjoner i ICA. Dette oppdraget ble gitt av IDF da de delvis
trakk seg ut av sikkerhets sonen i 1985. Motivet for å bli med i DFF er hovedsakelig økonomisk. Etter å ha
underskrevet sin 3-årskontrakt, og gjennomgått sin opplæring på rekruttskolen i Israel, får DFF-soldatene
utbetalt ca. 350 dollar i måneden. DFF-offiserene får utbetalt fra 600 dollar i måneden og oppover.
Det er for øyeblikket ca. 30 DFF posisjoner i området rundt Norbatt, hovedsakelig utstyrt med avdanket
israelsk utstyr som T-55 stridsvogner, AK-47 geværer osv. Hovedkvarteret er i Marjayoun, og denne
posisjonen tjener også som hovedkvarter for DFF østre brigade. Det finnes også en vestre brigade med
hovedkvarter i Bint Jbeil.
I kjølvannet av Israels ønske om å trekke seg ut av Sør-Libanon har spørsmålet om DFF soldatenes
fremtid dukket opp. Dette skal ha gått hardt ut over rekruttering og moral de siste månedene.

n
s

A

te

o

p;

tr

A
H

pl

ki
Sl

GSS - General Security Service
GSS er ekvivalent til det isralelske Shin Bet, den interne sikkerhetstjenesten. GSS Libanon er en paramilitær sikkerhets- og etterretningsorganisasjon styrt av GSS Israel. Organisasjonen er dog formelt underlagt
DFF. Rent praktisk opererer GSS uavhengig av DFF og er ansvarlig for sikkerheten i ICA. GSS Hasbayia
er ansvarlig for Norbatt AO, med Blat som eneste unntak. Blat er underlagt GSS Khiam. Årsaken til dette
er at Blat er eneste shia-landsby i Norbatt AO. GSS i Norbatt er videre inndelt i flere mindre ansvarsområder. Det finnes m.a.o. flere «småsjefer» med ansvar for bare noen få landsbyer.
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GSS-medlemmer går i sivilt og kjører sivile biler. Hovedoppdraget til GSS er å nøytralisere mulige fiendtlige operasjoner mot Israel og DFF/IDF. Et annet oppdrag er å kontrollere sivilbefolkningen og å forutse hvem som kan samarbeide med AE.

HIZBOLLAH - Guds parti
Organsiasjonen er tuftet på et shiamuslimsk grunnsyn. Organisasjonen ønsker en islamsk revolusjon i Libanon på lik linje med den i Iran i 1979 og opprette en tilsvarende stat.
Leder er generalsekretær Sheik Nasrallah og åndelig overhode er Sheikh Fadlallah. Hizbollahs hovedkvarter i Sør-Libanon er i Nabatiye.
For øyeblikket slåss Hizbollah j medvind. De vinner propagandakrigen mot Israel gjennom jevnlig å angripe IDF -mål i sikkerhetssonen og ta livet av israelske soldater. I den senere tid har organisasjonen også
vist evne til å utføre koordinerte angrep mot flere posisjoner samtidig. Hizbollahs militære ving kalles Islamic Resistance og består av ca. 500-1000 krigere og 4-10000 bevæpnete sympatisører. De profesjonelle
Hizbollahkjemperne er utstyrt med moderne utstyr som kevlarhjelmer, skudd- eller splintsikre vester,
skarpskytterrifler, ICOM og mobiltelefoner. Dette har gjort Hizbollah i stand til å utføre koordinerte angrep
på flere posisjoner samtidig. Organisasjonen tar til og med opp angrepene sine på video for senere å bruke
opptakene i propaganda- og undervisningsøyemed.
Hizbollah åpnet i 1997 for at også sympatisører som ikke er shiamuslimer kan knytte seg aktivt til organisasjonen. Disse har fått opprettet en organisasjon som kalles «Sarayat» og som er støttet økonomisk og
militært av Hizbollah, men som bare har løst tilknytning til dem. Sarayat skal ha utført sine første operasjoner i Sør-Libanon i mars 1998.

AMAL
AMAL er en forkortelse og betyr «håp» på arabisk. Amal er en shiamuslimsk organisasjon med både militære og politiske ambisjoner. Amal er i motsetning til Hizbollah en sekulær organisasjon, de er med andre
ord ikke innstilt på å skape en shia-stat som f.eks. Iran. Amal ble opprinnelig startet som en motvekt til det
palestinske nærværet i Libanon som skapte mye problemer for shiadelen av sivilbefolkningen. Nå konsentrerer Amal seg hovedsakelig om å bruke politiske midler for å nå sine mål, det vil blant annet si frigjøring
av Sør-Libanon.
Amal er ledet av Nabi Berri, en shia-muslim fra Tibnin, som også er lederen for nasjonal-forsamlingen.
Amals militære ving er kalt «Believer's resistance» og er lite aktive og effektive sammenliknet med
Hizbollahs motstands-kjempere. Historisk har Amalog Hizbollah kjempet om makt og innflytelse, såvel
politisk som militært, hos den samme folkegruppen. Dette ga seg i perioden 1988-1990 utslag i åpne
kamper mellom organisasjonene. Amal er som Hizbollah støttet av Syria. Amal opererer i disse dager så å
si utelukkende som et politisk parti.

SYRIA
I tillegg til de overnevnte partene har det siden 1976 også vært deployert store syriske styrker i Libanon,
nord for den israelske tilstedeværelsen. For øyeblikket finnes det ca. 30.000 syriske soldater i Libanon,
hovedsakelig deployert i Bekadalen og fjellene mellom Beirut og den syriske grensen. Disse styrkene har
som hovedoppgave å passe på Syrias innflytelse i den libanesiske utenrikspolitikken og hindre eventuelle
opprørsforsøk fra den kristne/maronittiske opposisjonen.
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Fra venstre: Lt Jan Ove Fossli, Oberst Olav Henrik Olsen og Oblt
Martin Helge Simonsen.
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BN-Iedelsen for Norbatt kontingent XL har bestått av sjefen sjøl, Oberst Olav Henrik Olsen, NkBn, Oblt
Martin Helge Simonsen og til slutt, Lt Jan-Ove Fossli som var personlig adjutant for Bn.sjefen.
Nevnte trio er lokalisert i Bn. bygget på Falkehøyden, obersten med kontor innerst i gangen, PA vegg i
vegg med sjefen, og NkBn med kontor over gangen vis a vis Bn. ekspedisjonen.
Sjefen og PA var gjengangere fra kontigent XXXIX, NkBn kom som et frisk vindpust fra Norge sammen
med det øvrige personellet til Norbatt XL. Med seg hadde han følgende motto: Det vil helst gå godt. Dette
viste seg å holde stikk i denne kontingenten også.
For de som er i tvil om hvem NkBn er det bare å se på bildet. Noen av dere har sikkert observert Nk
under Bn. øvelser i full gang med ett eller annet «stunt». Noe som også gikk godt.
Norbatt XL har vært en til tider hektisk kontingent, besøkende har stått i kø i deler av perioden. Det har
vært mye farting rundt om i Norbatt AO med gjester av forskjellige kategorier, fra Forsvarssjef til forsvarsattacheer.
Alle besøkene har medført ekstraarbeid både for Bn. stab, StKp, Kp A og Kp B.
Under hvert besøk har alle forhold vært meget godt tilrettelagt, både for norske og utenlandske gjester.
Vi vil takke dere alle for et utmerket samarbeid. Dere har gjort vår jobb enklere.
Lykke til videre.
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Velferdskontoret
Velferdskontoret har i kontingent 40 bestått av kaptein og velferdsoffiser Svein-Kyrre Ludviksen, og en
etterhvert så schizofren løytnant og ass velferdsoffiser Marius Hammer Walseth. Virksomheten har foruten å
bidra med TV, video, CD-spillere etc til bataljonen, i stor grad gått med til å organisere og arrangere velferdsturer. Her har mange i bataljonen fått en opplevelse for livet. I tillegg har velferdskontoret fungert som
et voksenopplæringskontor, der det fram til 15 april var mange som fikk spikret sine ønsker å planer for
fremtiden. Lykke til!
Biblioteket ved Ludvig Bar har i hele kontingenten blitt besøkt flittig. Det kan virke som om videofilmer av
type D-kvalitet har mistet litt av sin tiltrekningskraft, og bøker er blitt mer og mer spennende igjen. Det varmer.
Ellers har mye av dagene gått med til å bedre ferdighetene i biljard. Som tlf - svareren til velferdskontoret ga melding om, da den i
en knapp uke i mars virket, «Ved velferd-/idrettskontoret kan vi desverre ikke ta telefonen - da vi spiller biljard».

Idrettskontoret
Kontoret består av halvannen mann. Den hele er idrettsoffiser Karl Johan Espenes, og den halve er den schizofrene velferds/idrettsassistent Marius Hammer Walseth. Aktiviteten har omfattet alt fra idrettsarrangement, ukentlige trimtilbud og utarbeiding av individuelle treningsopplegg. Vi har deltatt aktivt i 12 UNIFILmesterskap hvor vi har fungert både som lagledere og enkelte ganger aktører.
I denne kontingenten har være folk hevdet seg sæ godt at vi har satt tydelige spor etter oss. Men idrettskontoret forsøker også å legge opp til aktiviteter slik at vi får med oss «den menige mann» - m.a.o. satsing
på bredden.

5-1 - kontoret
På S-l kontoret regjerer Major Tøndel med fast hånd, men et lurt smil og et faderlig sinn kommer til overflaten så snart anledningen byr seg. Kaptein Jahren er aldri langt unna når det trengs til et skippertak. Det kan
saktens trenges da S-l kontorets posthylle kan vise til bataljonens høyeste vekstrater. Som regel blir det et
skippertak i hvert av døgnets tre arbeidsøkter.

Prestetjenesten

Slik bildet viser var de; prester med et glimt i øyet - «Stor- og litjpresten», «Plog P2». Major Richard Aardal
(på alle måter XL) og Kaptein Tor Simen Olberg (lystjogger og følgelig mobbeoffer). Med godt humør og stor
tro utførte de sine geistelige oppgaver i sitt utstrakte sokn, Norbatt, FMR, Naqura og Beirut.
Det var latter og trøst, høytid og sorg. Ute på posisjonene tok de en prat, en undervisnings-time, en feltgudstjeneste. I Saqi holdt de gudstjenester med libanesisk kirkekaffe attåt. Med jødedom og islam som sine
spesialinteresser ble de populære guider på presteturene til det historiske og det moderne israel.

PlO-kontoret
Virksomheten har vært svært allsidig. Det er vi som har forsøkt å holde dere oppdatert
om det som skjer rundt oss i Midt-Østen, det er vi som holder kontakten med pressen i
Norge og internasjonalt bl a gjennom å ta imot besøk fra ulike medier, det er vi som driver Radio Norbatt og som lager denne Minneboka. Og «vi» det er PlO kaptein Terje
Smith og ass PlO korporal Knut Bjørn Andersen.
For å holde oss selv oppdatert har det blitt mye lesing av aviser, TV-overvåking og
surfing på I~ternett. Det har vært moro å drive med radio og annen informasjonsvirksomhet - vi håper dere har hatt moro av å høre på!

Reisekontor
Det kan for noen virke lite sannsynlig, men dersom reisekontoret i Norbatt var et ordinært reisebyrå, ville det vært en gullgruve. I løpet
aven eneste kontingent ekspederes ca.1500 reiser fra kontoret. Selvsagt går de fleste hjem til Norge, men reisemål over hele verden tilbys reiselystne norske soldater som ofte føler seg innestengt i Norbatt AO.
Driften av kontoret er imidlertid ikke alltid like enkelt. Kommunikasjonsproblemer
av forskjellig karakter i et til tider urolig område skaper stadig problemer. Kontingent
XL slapp heller ikke unna. Flystreik i Paris, og en fyr ved navn Saddam Hussein skapte
til tider hektisk aktivitet. I løpet av meget kort tid måtte leaveutreise flyttes fra Tel Aviv
til Beirut. Ting gikk imidlertid i orden, og alle kom seg hjem, om enn ikke alltid uten
omveier.
Det å reise via flyplassene i Israel og Libanon er heller ikke alltid like greit. Hvem
glemmer vel alle spørsmålene om pakking, innhold og annet på Ben Gurion. Sikkerhetskontrollene alene kunne ofte føre til irritasjon, men hjem kom man.
Helt mot slutten av kontingenten flyttet kontoret til BN bygget på Falkehøyden.
Dette vil forhåpentlig vis lette på noen av problemene, som å gjøre det enklere med telefon- og fakslinjene. Reisekontoret har imidlertid gjort sitt beste, og takker alle i XL
for god tålmodighet. Lykke til videre!
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5-3 seksjonen
Seksjonen alle elsker å hate
Bataljonens operative seksjon, mest kjent
for; dette er 9-mottatt-slutt.
Seksjonen har i kont XL bestått av fem
vakthavende offiserer (VO), militær informasjonsoffiser (MIO), en tolk, Ass. S-3 og
sjefen sjøl, S-3. S-3 har vært Bnsjefens
rådgiver i spørsmål av operativ, organisatorisk eller utdanningsmessig art. Ass. S-3
har hatt sine oppgaver i forbindelse med
utdannelse, rapporter og ikke minst øvel-- ..
ser i bataljonen
~
Løytnant Strømme har tolket seg gjennom sin første kontingent på en overbevisende måte, og de siste to månedene måtte
OPS' en gi slipp på løytnant Kaspersen,
Lt Berg holder morgenbrief med selveste Forsvarssjef Arne Solli på
som ikke helt mot sin vilje fikk en stjerne
første benk.
til ble kaptein og MIO.
Ops-gjengen, også i kontigent XL under
ledelse av kaptein Henrik Melø, har også denne kontingenten satt noen nye grå hår i hodet på sin sjef, major Halstensen. Denne gangen med noen underfundige radiobriefer som havnet i feil hender. Når en ser bort
fra de dilemmaene major Halstensen har kommet i p.g.a. OPS'ens stadige nye påfunn på det humoristiske
planet, er han meget fornøyd med måten Bn OPS'en er blitt drevet, ikke minst den pålitelighet de fem
VO'ene og OPS-assene har utvist.
På den operative siden har kontigenten hatt en del tyngre saker å håndtere. På den humanitære siden må
vi ta med den da NORBATT evakuerte to jenter fra CHEBAA og ut til det frie Libanon. Den ga gjenklang
helt til topps i UN-systemet. Vi må også nevne den tragiske hendelsen den 31. mars da syv sivile ble drept
i en roadsidebombe øverst i Kaukaba, mellom 4-27 OP og DFF-posisjonen N-329. Dette førte selvfølgelig
til en del diskusjon angående vegklarering i dette området. Det ser nå ut til å ha løst seg på den måten at
DFF går vegklarering et stykke inn over
blueline mens vi observerer det hele.
På den øvelsesmessige siden har vi i
kontingent XL vært gjennom fem en- og
todagers bataljonsøvelser og en rekke mindre øvelser. Her kan vi ikke unngå å nevne
den øvelsen da S-3 ankom 4-120P som
sjefsforhandler og beordret gisseltakerne
skutt etter kort tid. Det som imidlertid
sitter best i minnet er den såkalte LIVE
EX -øvelsen, med kontrollører fra de fleste
andre bataljonene i UNIFIL og fra UNIFIL HQ NAQURA. Et skikkelig salatbord
aven øvelse, som satte de fleste sider av
BN-OPS'ens, og også resten av bataljonens drift, på prøve. Avslutningsvis takker
Hele seksjonen samlet. Bakfv.: Ass S-3 kapt Einar Rubach, VG It Hans
S-3 og alle hans VO«er for seg; og vi ØnPetter Håkonsen, VG og It, seinere kapt og MIG, Stein-Åge Kaspersen
sker våre fem etterfølgere all mulig lykke
og S-3 maj Knut Arne Halstensen. Foran f v.: VG-sjef kap t Henrik
Melø, VG it Glav Netland og VG it Alv Jørun Berg.
til i jobben i seksjonen alle elsker å hate.
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5-4 seksjonen
Nesten hele seksjonen
samlet på Christensens
Plass. Bak! v.:Petter
Berg Hansen, ass feltpostmester, BjØrn Hugo Hansen, kvartermester, Stein
Kvaleberg, ass S-4, Sigmund Sognefest, PX-bestyrer, Odd Steinar Gran,
feltpostmester, Lars Reidar Vasland, paymaster.
Foran! v.: Odd Magne
Maridal, ass PX-bestyrer,
Marit Langås, ass materiell-regnskapsfører, Magne
Larsen, S-4, Anniken
Johnsen, ass paymaster
og Steinar Evald Jensen,
postass. Mate rie ll- regnskapsfører Kjell Bulling
var syk da bildet ble tatt.
S-4 seksjonen er nok den seksjonen de fleste i bataljonen kommer i kontakt med. Som bataljonens logistikkavdeling møter
du oss på 4-1 Logg Base, på postkontoret, hos paymaster, på PX' en og på depoet hvor KVM og MRF holder til. S-4 og hans
assistent finner du i Bn-bygget på Falkehøyden.S-4 Maj. Magne Larsen og ass. S-4 Kapt. Stein K. Kvaleberg har det overordnede forvaltningsansvar på vegne av BN-sjef. S-4 er leder for det fagbefal som inngår i seksjonen.
I seksjonen jobber det flere som til daglig ikke jobber i Forsvaret.
Det blir en fin blanding av sivilt og militært personell.
På Posten sender vi årlig ca 25 tonn med post og pakker hjem til Norge. Vi er også i Tel Aviv tre ganger i uka for å hente post fra Norge. I tillegg
utbetaler vi ca 20 millioner kroner i kontanter til soldatene i løpet av året.
Paykontoret fører regnskapet for Norbatt og Norcontico. Budsjettrammen er i år på ca 18, l mill kroner. I tillegg utbetaler vi ca 50 mill
kroner pr år til soldatene.
PX'n er vel det viktigste og mest populære velferdstilbudet for alle i
bataljonen. Omsetningen er ca 16 mill kroner pr år. En del av overskuddet går til kantinerådsfondet. Dette fondet kan soldatene disponere til
forskjellige velferdsformål.
MRF-kontoret har som oppgave å holde rede på materiellet som er i
Norbatt. Det er her du finner de som produserer alle rapporter/papirer
vedr. materielloversikt som sendes til Norge og UNIFIL.
KVM har det faglige ansvaret for BN-depot. I tillegg passer han på
at vi får sende og motta materiell med militært/sivilt fly mellom Norbatt
Paymasterkontoret.
og Norge, samt at han er bataljonens innkjøpsansvarlige.
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Major Knut Jørgensen har hatt ansvaret
for å holde seksjonen operativ.
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