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Kjære Ingeniørsoldater
Endelig har vi gleden av å sende dere en ny utgave av
Ingeniørsoldaten. Denne utgivelsen hadde ikke vært
mulig uten støtte fra Fagsjef Ingeniør Oberst Andreas
Øygarden og hans stab på Rena. Soldatforeningen er stor
takk skyldig for den positive holdningen vi alltid
blir møtt med når vi henvender oss til vårt fagmiljø på Rena.
I løpet av året har vi dessverre måttet ta farvel med to
sentrale offiserer i Ingeniørvåpnet og i vår forening. Først
døde Arne Broberg og litt senere Sigurd Sætran. Begge var
æresmedlemmer av foreningen. På vegne av oss alle
Ingeniørsoldater vil jeg få takke for den store innsats begge
gjorde for våpnet og vår forening.
I denne utgaven av Ingeniørsoldaten forsøker vi å gi dere et
lite innblikk i noen av de aktiviteter som foregår i våpnet
i dag.
På grunn av pandemien har dessverre mange av våre planlagte aktiviteter blitt utsatt, eller gjennomført
i henhold til smittevernreglene. Mange mener at vi må forvente at denne situasjonen kommer til å vare
også neste år. Et av unntakene var gjennomføring av Ingeniørcruise på Krøderen. Dette var et meget vellykket arrangement som bør gjentas. Se omtale et annet sted i bladet.
Et av hovedarrangementene neste år skulle ha vert Nordisk stevne i Finland. Om dette kommer til å bli
gjennomført er usikkert. Det planlagte nordiske presidentmøte, som skulle vert arrangert i Finland
i høst, ble utsatt, og siden har vi ikke fått nærmere informasjon.
Stiftelsen Ingeniørsoldaten Hvalsmoen som hadde ansvaret for Modellkammeret, leie og drift av Østre
Messe samt ivaretakelse av minnesteinen er nedlagt. Årsaken er at Forsvarsmuseet har hentet alle gjenstander på «museet» og fraktet disse til et midlertidig lager i påvente av et fremtidig Hær-museum hvor
alle gjenstander kan stilles ut.
Minnesteinen er pusset opp, med støtte fra Sparebankstiftelsen Ringerike, og alle navn er nå leselige
og mose på steinen er fjernet.
Hva angår Østre Messe så var det dessverre ikke mulig å komme til enighet med Hvalsmoen AS om en
ny leieavtale. Dette betyr at vi - sammen med seniorforeningen - har flyttet ut alle våre eiendeler fra Østre Messe og ingen nye møter kan planlegges gjennomført der. Dette er sterkt å beklage, men sammen
med seniorforeningen, har vi fått nye lokaler på Helgelandsmoen (se egen artikkel).
Når vi ikke lenger har noen aktivitet på Hvalsmoen, vil det nok også være naturlig at minnesteinen
i løpet av neste å overføres til Rena hvor flere minnesteiner er samlet.
Jeg ønsker dere alle god lesning og God Jul og et Godt Nytt år!
Vær forsiktig og følg smittevernreglene.

Hilsen
Johan O. Asmundvaag
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Redaktøren har ordet
Kjære våpenbrødre!
Her kommer omsider en ny utgave av Ingeniørsoldaten.
Nå er det fire år siden sist. Takket være støtte fra våpnet
og fagsjefen er vi nå klare med en ny utgave.
For å redusere kostnadene til porto blir dette bladet sendt
pr e-post til de medlemmene som vi har registrert med
e-postadresse. Ellers vil bladet bli trykket i et begrenset
opplag som vi vil fordele til staber og avdelinger for distribusjon til allmenn tilgang.
To av våre æresmedlemmer og sentrale aktører i foreningen
har gått bort dette året. Vi minnes derfor Arne Broberg og
Sigurs Sætran og takker de for stor innsats i deres profesjonelle virke for våpnet og for det arbeidet de har lagt ned
i foreningen. De vil bli husket!

Hensikten med bladet er at det skal gjenspeile hva som skjer i foreningen, hva som foregår i våpnet
og gi medlemmene i IVSF informasjon om forskjellige aktiviteter. Jeg skal gjøre mitt beste med å bidra
så langt jeg kan, men jeg vil være avhengig av innspill fra dere.
Min oppfordring til dere alle er:
• Kom med bidrag i form av tekst og bilder
• Kom med forslag til aktiviteter som kan være av interesse for leserne
• Kom med gode historier fra tjenesten
• Kom med andre saker som dere mener hører hjemme her
Som nevnt er støtten fra den aktive delen av våpnet viktig for at vi har fått til dette bladet. De har
bidradd med innlegg fra fagsjefen, sjefsersjanten, manøverstøtte og Ingeniørbataljonen. Dette er laget
tidligere i år. Kan være at alt som fremgår her ikke er helt ajour med dagens situasjon, men likevel et
godt innblikk i hva som rører seg i våpnet.
Mange av de aktivitetene som var planlagt i foreningen har naturlig nok ikke blitt gjennomført som
følge av smittesituasjonen. Derfor har det sånn sett ikke vært så mye å rapportere herfra. Vi fikk imidlertid til en flott tur på Krøderen i august. Til tross for bøttevis med regn, ble det en hyggelig begivenhet
som skipper på MS Kryllingen II, Helge Lund, har laget en sak på.
Ellers vil jeg henlede oppmerksomheten på annonse annet sted i bladet om muligheter for å kjøpe
profileringsartikler. Vi har caps, jakkemerke, slips og mansjettknapper med foreningens logo som dere
kan få kjøpt.
Stor takk til alle som har bidradd til bladet denne gangen.
God lesning.

Vennlig hilsen
Erik Myroldhaug
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MINNEORD
Arne Broberg

Bildet: Arne Broberg
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Det er med stor sorg at vi har mottatt melding om Arne Brobergs uventede bortgang 29. april 2020.
Arne hadde et aktivt og svært innholdsrikt liv. Han var født 12. oktober 1940 i Oslo. Etter artium i 1959,
gjennomførte han Befalskolen for Ingeniørvåpnet (BSIV) på Hvalsmoen. Deretter gjennomførte han
Krigsskolen i perioden 1960/62 og Hærens Ingeniørhøyskole fra 1966 til 1968. Deretter Hærens stabsskole 1973/74 og Forsvarets Høyskole 1986/87.
Han tjenestegjorde som troppsjef, nestkommanderende og kompanisjef ved ingeniørkompaniene
i både Sør- og Nord-Norge. Han var fra 1968 til 1972 Ingeniørsjef i Finnmark Landforsvar i Alta og hovedinstruktør på BSIV fra 1974 til 1977. Han tjenestegjorde ved Ingeniørinspektørens stab på Huseby fra
1977 til 1981. Deretter var han Ingeniørsjef og stabsoffiser ved Forsvarskommando Nord-Norge i Bodø
fra 1981 til 1986 og sjef for Våpenskolen for Ingeniørvåpnet i perioden 1986/88. I 1988 ble han utnevnt
til oberst og sjef for Ingeniørregimentet. I 1991 ble Ingeniørinspektørens funksjon flyttet til Hvalsmoen
og Arne Broberg ble utnevnt til brigader. Han fikk jobben som kombinert inspektør og regimentsjef, en
stilling han hadde til han gikk av med pensjon i oktober 2000.
I hans periode som Ingeniørinspektør og regimentsjef, forgikk en stor omorganisering og utvikling av
Ingeniørvåpnet ved innføring av moderne og pansret ingeniørmateriell. Han var en sterk leder og
pådriver for et nytt Ingeniørvåpen som en viktig del av Hæren og Forsvaret.
Etter at han gikk av med pensjon fra Forsvaret, var han daglig leder av Norges bygg og eiendomsforening til 2007 og samtidig redaktør for fagtidsskriftet Kranteknikk.
Arne Broberg var meget engasjert i mange forskjellige virksomheter og foreninger.
Han var kommunestyremedlem i Ringerike kommune fra 2003 til 2019 og hadde sentrale verv
i kommunale råd og utvalg. Han var aktiv i blant annet Hønefoss Øst Rotary, Ringerike Høyre, Ringerike
Borgelige, Ringerike Senior Høyre, Ringerike Forsvarsforening og Fossekallen håndball.
Etter at Hvalsmoen ble avhendet i 2003, engasjerte han seg spesielt for bevaring av og bruk av Østre
Messe, Ingeniørvåpnets Modellkammer og minnesteinen over Ingeniørvåpnets falne under 2. verdenskrig. Arne Broberg ble et symbol for Hvalsmoen. Han var initiativtager til etablering av Stiftelsen
Ingeniørsoldaten Hvalsmoen (STINGHVAL) hvor han var leder til sin død. STINGHVAL består nå av
Ingeniørvåpnets Soldatforening og Forsvarets Seniorforbund avdeling Ingeniørvåpnet. Han har hatt
sentrale styreverv i begge foreningene.
Han var fra 2003 president i Norges Militære Kameratforeningers Forbund. I den forbindelse var han
i 2019 vert for et større nordisk veterantreff på Terningmoen og Rena.
For Arne var ingen oppgaver for små og ingen for store. Han satte mål og var en flott inspirator
og veileder som sjef. Han hadde glimt i øyet og en uforglemmelig fortellerglede.
Arne Broberg vil bli dypt savnet både som leder, kollega og venn. Vi minnes Arne med stolthet.
I denne tunge stund går våre tanker til Tove, Arne jr, Thomas og øvrige familie.

På vegne av kollegaer og venner
Ole Sannes
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MINNEORD
Sigurd Sætran

Bildet: Sigurd Sætran
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Det er med stor sorg at vi har mottatt melding om Sigurd Sætrans bortgang 21. september.
Han var født 9. februar 1920 i Meråker og ble således godt over 100 år. Sigurd hadde et aktivt og svært
innholdsrikt liv.
Ved krigsutbruddet i 1940 var han elev ved Befalsskolen for Ingeniørvåpnet. Han deltok med skolen
i felttoget fra Hakadal til Gausdal og ble dekorert med deltagermedaljen med rosett i 1946. Under
okkupasjonen fullførte han sin sivile utdannelse med artium og teknisk skole. Etter krigen ble han uteksaminert fra Krigsskolen i 1947 og Militærhøgskolan i Sverige i 1951. Sigurd har en lang og imponerende karriere i Forsvaret, vesentlig i Ingeniørvåpnet. Han var blant annet sjef for Våpenskolen i to
perioder på 1950-tallet, avdelingssjef i Hærens Forsyningskommando 1970-73 og sjef for Trøndelag
Ingeniørbataljon 1974-76. Han ble utnevnt til oberst og sjef for Ingeniørregiment i 1976, en stilling han
hadde til 1980 og ble pensjonist i 1981.
Som pensjonist jobbet han i flere år for Forsvarets Bygningstjeneste og som damkontrollør for Norsk
Hydro.
Sigurd var med å stifte Forsvarets seniorforbund avd Ingeniørvåpnet (FSFING) i 1983, den gang under
navnet Ingeniørvåpnets pensjonistforening. Han var sekretær og i perioder fungerende formann de to
første årene. Han var i alle år aktiv deltager i foreningens medlemsmøter, sosiale aktiviteter og turer.
Ved de årlige julebord/julemiddager var han en av de siste som forlot dansegulvet. Han skrev flere
sanger til foreningen som fortsatt brukes ved festlige anledninger.
Sigurd var formann Ingeniørvåpnets Soldatforenings i perioden 1977-1984 etter at den hadde ligget
nede i mange år. Han gjorde en fenomenal innsats for revitalisering og er stor skyld i at foreningen er så
oppegående som den er i dag.
Han var utnevnt som æresmedlem i begge foreningene. Ofte formidlet han livserfaringer og visdomsord
til en lydhør forsamling på foreningenes sammenkomster. Han hadde glimt i øyet og en uforglemmelig
fortellerglede. Sigurd var en omgjengelig og trivelig person og lett å bli glad i.
Sigurd var også mangeårig formann i Tysklandsbrigadens Veteranforbunds lokalavdeling på Ringerike.
Sigurd holdt seg meget godt både fysisk og psykisk. Han mente at det er mye fysisk aktivitet, frisk luft
og sunn normal livsstil som er grunnen til det.
Sigurd var en flott inspirator og veileder som kollega og sjef. Sigurd Sætran vil bli dypt savnet både som
leder, kollega og venn. Vi minnes Sigurd med stolthet.
I denne tunge stund går våre tanker til barn, svigerbarn, barnebarn og øvrige familie.

På vegne av kollegaer og venner
Ole Sannes
Leder Forsvarets Seniorforbund avd Ingeniørvåpnet
Johan O. Asmundvaag
Leder Ingeniørvåpnets Soldatforening
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TAKK FOR OSS HVALSMOEN
OG HVALSMOEN
TAKK FOR OSS
OG
ØSTRE
MESSE
ØSTRE
MESSE

Det er med stor sorg og beklagelse at vi nå må meddele at vi ikke lenger vil ha
standkvarter på Hvalsmoen.
Etter at leiren ble solgt fikk soldatforeningen og seniorforeningen til en avtale med den nye
eieren Oddvar Røysi og senere med UDI, som leide øvre leir, om å bruke Østre Messe til
foreningene sine aktiviteter.
Etter at UDI avviklet mottaket i 2019, har det vært vanskelig å få til noen bindende avtale
med eieren om bruken av ØM.
Det hele toppet seg 17. november i år da Røysi sendte følgende melding per e-post:
Hei
I anledning deres pågående utflytting fra ØM, og meddelt av dere i deres e-p til meg av i dag, minner
jeg om opplysning fra dere i siste møte vi hadde på ØM;
og, gående ut på at dere hadde levert ut en gjenstand fra ØM til tredjeperson: altså en handling som
dere ikke hadde myndighet til å utøve, og følgelig ulovlig.
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Med dette som bakgrunn tillater jeg dere ikke, og fra dette øyeblikk av, adgang til bygget uten
tilstedeværelse av representant fra oss.
Jeg ber om, og med dette som bakgrunn, at dere snarest mulig leverer tilbake nøkler dere har fått til
adgangsbruk av bygget ØM.
Brudd i forhold til dette pålegget, vil fra denne side bli å betrakte og forstå som en ulovlig handling.
Endelig avslutting av uthenting av omforente gjenstander, må skje samlet og på avtalt tid.
Ut over dette viser jeg til e-poster samlet i saken i deres bruksperiode i mer enn 15 år av ØM, og som
dokumenterer at min snillisme og imøtekomment til foreningen, samlet har kostet meg nære en halv
mill kroner!
Ha en fin og god ettermiddag.
Mvh
Oddvar

På godt norsk: Dere er kastet ut med øyeblikkelig virkning!
Etter iherdig innsats fra representanter fra soldatforeningen og seniorforeningen, ble ØM i
løpet av et par dager etterpå tømt for foreningene sine eiendeler og transportert til
Helgelandsmoen hvor vi nå har fått til en avtale med seniorforeningen der om bruk av
fasiliteter som de disponerer.
PS. Gjenstanden som «ulovlig» ble overlevert tredjeperson, var et kyrass som ble levert
tilbake til eieren, Forsvarsmuseet.

Noen bilder
Noen bilder følger på neste side
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Dugnadsgjengen:

Fra venstre Olav G. Johannessen, Kåre Bækkevold, Ole Sannes,
Bjørn Tungen, Hans G. Olsen og Johan O. Asmunvaag.
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Hit har vi flyttet

Fra Helgelandsmoen.

Møterom Helgelandsmoen.
14

Kontor Helgelandsmoen.

Hallingmessa på Helgelandsmoen.
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Fra den aktive delen av Ingeniørvåpnet med Fagsjef Ingeniør & CBRN,
oberst Andreas T Øygarden, har vi fått følgende bidrag som forteller noe av den
virksomheten som foregår i våpnet.

God dag Ingeniører
Det er en glede og ære for meg å skrive noen ord til dere som leser
denne utgaven av Ingeniørsoldaten. Det er en stund siden sist, men
God dag Ingeniører
takket være ildsjelene Erik Myroldhaug og Johan O. Asmundvaag
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Ingeniørregimentet
fra 1976 til 1980,
og Arne
Broberg
som var Ingeniørinspektør
i perioden
til IngeniørIV mistet to betydningsfulle
personer
i 2020
ved bortgangen
til Sigurd Sætran,
som1991
var sjef
2000.
De har betydd
mye
utviklingen
IV og ikke
minst
av det frivillige
arbeidet
detil 2000.
regimentet
fra 1976
til for
1980,
og ArneavBroberg
som
varbetydningen
Ingeniørinspektør
i perioden
1991
la
at demye
pensjonerte
seg. Jeg må
trekke
fram
Arne og den av
jobben
han gjorde
som de la ned
Dened
haretter
betydd
for utviklingen
av allikevel
IV og ikke
minst
betydningen
det frivillige
arbeidet
Ingeniørinspektør.
Takket
være
hans
visjoner
og
prioriteringer
har
Ingeniørvåpnet
moderne
og
etter at de pensjonerte seg. Jeg må allikevel trekke fram Arne og den jobben han gjorde som Ingeniørrelevante
kapasiteter
i dag.
inspektør.
Takket være
hans visjoner og prioriteringer har Ingeniørvåpnet moderne og relevante

kapasiteter i dag.

Som
erer
detdet
positiv
utvikling
på gang
og jeg og
håper
kan komme
med
et nyttmed
nummer
Somnevnt
nevntsåså
positiv
utvikling
på gang
jegvihåper
vi kantilbake
komme
tilbake
et nytt nummer
før
sommeren
slik
at
dere
får
en
oppdatering.
før sommeren slik at dere får en oppdatering.
Jeg ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Jeg ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Ubique quo fas et gloria ducunt

Ubique quo fas et gloria ducunt

Hilsen

Hilsen

Andreas T Øygarden

Andreas
Øygarden
Fagsjef TIngeniør
& CBRN
Fagsjef Ingeniør & CBRN
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Sjefsersjanten i Ingeniørvåpnet
skrivende stund holder lagførerfagkurs del en (LFaK del 1) på å avslutte utdanningen av
vårens lagførerkull. I dette skrivet vil jeg informere hvordan utdanningen for
spesialistene i Ingeniørvåpnet gjennom utdanningsreformen (URE) nå skal fungere.
Utdanningsordningen for spesialistene består av ni utdanningsnivåer. Det første
nivået spesialisten treffer er grunnleggende soldatutdanning (GSU) som gjennomføres i
løpet av førstegangstjenesten. Nivå to er grunnleggende grenaderutdanning (GGK) som alle nytilsatte
grenaderer skal gjennomføre i løpet av det første året som grenader. Denne utdanningen går over
fjorten dager og har blitt gjennomført en gang som pilot (høsten 2018). På grunn av manglende
ressurser vil GGK ikke bli gjennomført i år. Det neste nivået er videregående grenaderkurs (VGK).
Dette er i utgangspunktet et tilbud til grenaderer som har vært inne til tjeneste i minimum to år.
Fagplan for denne utdanningen er ennå ikke i mål og utdanning på dette nivået vil ikke bli
gjennomført i 2020.
Hærens lagførerskole (HLFS) er nivå fire i rekken på utdanningsordningen for spesialistene. Denne
utdanningen gjennomføres over tjue uker ved Hærens våpenskole (HVS) på Rena. Spesialistene fra
Ingeniør gjennomfører her først en felles del på ti uker sammen med andre spesialister fra andre
troppearter. Basisgrunnlaget for lagføreren her er infanterilagføreren. Deretter følger fire uker med
fellesfag, (skyting, sanitet, nærkamp, samband o,l) før spesialistene avslutter med seks ukers
ingeniørutdanning (LFaK del 1). Ingeniørukene består av sprengning, feltarbeider, små-maskiner,
legging av miner og en feltøvelse. Etter utdanning er de kvalifisert som lagførere i ingeniøravdelinger
og får graden OR 4.
Grunnleggende befalsutdanning (GBU) gjennomføres ved Forsvarets befalsskole (FBS) som ligger
under Forsvarets Høgskole (FHS). Dette er det femte nivået i utdanningsordningen. Denne
utdanningen går over tolv uker på Sessvollmoen og etter endt utdanning blir elevene sersjanter og
får graden OR 5. Etter endt utdanning gjennomfører disse elevene LFK del 1 sammen med elevene fra
HLFS.
Videregående befalsutdanning en (VBU 1) er det sjette utdanningsnivået for spesialistene. Denne
utdanningen gjennomføres for Hærens befal på Krigsskolen Linderud. Utdanningen går over åtte uker
og skal etter endt utdanning sette befalet i stand til å lede og utdanne innenfor lag- og
troppsrammen. Befalet skal også veilede undergitte befal, samt være i stand til å støtte/rådgi inn mot
troppssjef/tilvarende.
Det neste utdanningsnivået er videregående befalsutdanning to (VBU 2). Utdanningen her skal sette
befalet i stand til å utdanne og lede eget undergitt spesialistbefal innenfor kompani og bataljons
rammen. Befalet skal også være i stand til å gi råd om oppdragsløsning. Utdanningen her
gjennomføres over ti uker ved Krigsskolen Linderud.
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Videregående befalsutdanning tre (VBU 3) er nivå åtte hva gjelder utdanning for spesialistene. Denne
utdanningen er felles for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Spesialistbefalet fra Hæren skal her
etter endt utdanning kunne delta på plan og beslutningsprosesser PBP, saks-behandling, være
mentor, kunne rådgi innenfor brigade, våpenskole, hærstab og fellesoperativt nivå. Denne
utdanningen går over tolv uker og gjennomføres ved FHS på Akershus festning.
Det siste utdanningsnivået for spesialistene er høyere befalsutdanning(HBU). Denne utdanningen
gjelder for de som skal bekle stillinger på sersjantmajor nivå (OR 9), det høyeste nivået for
spesialistene. Norge har for tiden to plasser på denne utdanningen som gjennomføres i Litauen.
Utdanningen vil gå over tre måneder og Sjefsersjanten skal etter endt utdanning kunne være fremste
leder/mentor/rådgiver i sin enhet og på sitt nivå for spesialistkorpset.
Håper noe av infoen var oppklarende. Er det noen spørsmål, ta forbindelse så kan vi prate sammen
og med det så ønsker jeg alle ingeniører en riktig god sommer.

Erik Skjærvold
Kommadersersjant
Sjefsersjant HVS Ingeniør
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utdanningsstøtte og kontroll av avdelinger som skal til internasjonale operasjoner.
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Ingeniører
Ingeniørerii Irak
Irak

INTOPS
Ingeniørbataljonen løser kontinuerlig oppdrag i internasjonale operasjoner. Et av oppdragene, er
Operation Inherent Resolve, som er en pågående kampanje for å bekjempe Daesh i Syria og Irak. Den
sjette og nåværende kontingenten ved leiren Ain al-Asad Air Base i Anbar-provinsen i Irak, har navnet
NOR TU VI, og det er Telemark bataljon som er oppsettende avdeling. Til disse kontingentene stiller
Ingeniørbataljonen et lag med stormingeniører som er fageksperter innenfor relevante fagområder
som sprengning, ruteklarering, søk og CBRN, samt en MilGeo som er fagekspert på militær geografi.
Ved å ha med personell fra Ingeniørbataljonen kan dermed den norske styrkesjefen øke sitt spillerom
og handlefrihet, eksempelvis i forbindelse med klarering av et område før det kan benyttes som
treningsområde. Som en del av det norske oppdraget som er å rådgi irakiske sikkerhetsstyrker slik at
de selv er i stand til å bekjempe Daesh, blir det avgitt lendeanalyser og vurderinger på hvor i terrenget
Daesh vil kunne oppholde seg. Videre holder stormingeniørene blant annet søksleksjoner for irakerne.
Ingeniørene i NOR TU V fikk også selv testet ferdighetene skarpt under angrep den 3. desember 2019,
og 8. januar 2020, da leiren ble angrepet henholdsvis av raketter og missiler. En viktig faktor for å igjen
kunne ferdes trygt inne i leiren i timene etter disse angrepene, var å søke av nedslagsfeltene, og gjøre
undersøkelser for å fastslå hvilke typer sprengstoff som ble brukt, og om det var igjen udetonerte
deler som kunne gjøre skade på personell eller materiell. En annen faktor var å gjennomføre
lendeanalyser for rakettutskytningsrampen for å kunne predikere nye utgangspunkt for eventuelle
fremtidige angrep før de skjer.
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fremtidige angrep før de skjer.

Solnedgangover
overCamp
CampBifrost
Bifrosti Mali
i Mali
Solnedgang
THEATRE ENABELING FORCE – TEF
Ingeniørkompani 5 har som et av sine stående oppdrag å støtte med feltetablering i Norge og i
utlandet. Dette går på alt fra det vi kaller «bare base» (etablering fra null til ferdig leir) til terminering
av leiren når bidraget termineres. I tillegg til operativ støtte, vedlikehold og utvikling av infrastrukturen
i leirens livsløp. Siden Norwegian Task Unit sin leir Camp Midgard ble etablert i Ain Al Assad i Irak
sommeren 2017, har fokuset vært på operativ støtte til de ulike leirene Norge opererer ut fra.
I løpet av det siste året har Ingeniørkompani 5 støttet med utbedring av kjøkkenfasiliteter og generelt
vedlikehold av Camp Bifrost i Mali. Etablering av tørrluftsanlegg i Rukla, Litauen. Tekniske inspeksjon
og elektrisk arbeid i Ain Al Assad, Irak. Full gjennomgang av det elektriske anlegget og generell
håndverksstøtte i Camp Åsgaard i Jordan. Installering av brannvarsling og utbedring av det elektriske
anlegget i alle norske leire i Afghanistan.
Ingeniørkompani 5 har hatt et relativt hektisk år, men med små bidrag til de ulike deployeringene.
Hyppigheten og kravene som stilles viser igjen viktigheten av at Ingeniørkompani 5 har
beredskapspersonell. Disse har vært essensielle for kompaniets mulighet til å løse pålagte oppdrag.
Beredskapspersonellet har således vært deltagende i de fleste av de oppdragene kompaniet har løst
det siste året.
Siden utbruddet av pandemien Covid-19, har denne naturlig nok lagt noen begrensninger på
oppdragsløsningen kompaniet gjennomfører. Det forventes likevel at også i tiden fremover vil det
være et stort behov blant våre styrker for støtte til feltetablering. Ingeniørkompani 5 er Klar for alt.
Overalt!
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ØVELSE COLD RESPONSE 2020
Dagene før Cold Response 2020 skulle starte ble det påvist koronasmitte i Skjold Leir. Dette førte til at
vi stengte for all inn- og utpassering av leir, og dette begrenset selvsagt våre muligheter til å
gjennomføre klar-til-strid før øvelsen. Heldigvis ble ingen andre smittet i leir, og vi klarte å åpne for at
avdelingene kunne delta på øvelsen etter hvert. Øvelsen ble kort tid etter avlyst av sjef FOH, men
Brigade Nord gjennomførte sin del av øvelsen, dog med noe justert ambisjonsnivå.
Selv om tiltakene ifm Covid-19 førte til endringer i øvingsdesignet fikk Ingeniørbataljonen som helhet
en god treningsarena. Spesielt trekkes det frem muligheten for samvirke på tvers av nasjoner og
treningsutbyttet som ble oppnådd som følger av mobilitetsstøtten til Brigade Nord.
I forkant av øvelsen fikk vi tilført en amerikansk maskintropp fra Ingeniørbataljons vennskapsbataljon,
15th Engineer Battalion/US Army. Disse ble integrert og fikk gjennomført god samtrening på Rena før
de deployerte til Skjold før øvelsen. Samarbeidet med US Army gir avdelingen gode muligheter til
erfaringsutveksling og styrker relasjonen til denne avdelingen som er stasjonert i Tyskland.
Et av de store overordnede momentene under øvelsen var en amfibisk operasjon fra Gratangen i sør
til Salangen i nord. Dette var en vellykket operasjon som Ingeniørbataljonen var sterkt delaktig i
gjennom etableringen og ledelsen av «Crossing area head quarters» (XAHQ) samt oversetting ved bruk
av båt.
B
i
l
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gjennom etableringen og ledelsen av «Crossing area head quarters» (XAHQ) samt oversetting ved bruk
av båt.

STINGCV90
CV90
STING
OMVÆPNING
Brigade Nord gjennomfører i 2020 første steg på veien mot målet om en mekanisert brigade i 2023. I
den forbindelse omvæpnes 2. bataljon på Skjold med samvirkeelementer. Hoveddelen av
mekaniseringen består i å bytte plattform i 2. bataljon samvirkesystem fra dagens oppsett på
beltevogn til nytt oppsett på stormpanservognen CV90. Ingeniørbataljonens samvirkepartner til 2.
bataljon, Ingeniørkompani 2, har som ledd i dette gjennom våren levert inn sine beltevogner og
klargjort for mottak av CV90. Høsten vil gå med til utdanning på ny plattform for ansatte og
planlegging av nytt utdanningsår med vernepliktige mannskaper fra 2021.
CV90 er en mer moderne og robust plattform med nyere teknologi og bedre pansring. Den
representerer dermed bedre beskyttelse sammen med økt mobilitet for Ingeniørbataljonens
manøverstøtte-enheter. Det stilles også høyere krav til utdanningen av både ansatte og mannskaper.
Betegnelsen på vognversjonen Ingeniørbataljonen har benyttet siden 2016 er CV90 Mk 1 STING.
Denne skiller seg fra stormpanservognen som brukes av manøveravdelingene ved at den ikke har tårn
med 30mm kanon. Stormingeniørvognen har 12,7 mitraljøse som våpenstasjon styrt av en skytter
gjennom en fjernstyrt våpenstasjon. På taket er en robotarm som benyttes til fjernstyrt håndtering av
for eksempel miner. Vognen har også mulighet for montasje av tilleggsutstyr i front – for eksempel
mineplog eller mineruller. Vognen betjenes av en vognkommandør, en vognfører og en skytter og har
plass til et fotlag i stridsrommet, slik vi kjenner oppsettet for stormingeniørene på plattformen M113.
Ingeniørbataljonen vil fremover gjenoppta utdanning av stormingeniører på M113 i tillegg til
utdanning på CV90. Etter omvæpning vil Ingeniørbataljonen inneha tre tilnærmet like pansrede
ingeniørkompani til samvirke med hver sin manøverbataljon – Pansret Ingeniørkompani 1 og 2 på
Skjold leverer ingeniørstøtte til henholdsvis Panserbataljon og 2. bataljon, og Pansret Ingeniørkompani
3 på Rena leverer ingeniørstøtte til Telemark bataljon.
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Representantskapsmøte i Norges Militære
Kameratforeningers Forbund
Representantskapsmøtet 25. august Opprinnelig var representantskapsmøtet berammet til 26. mars,
men som kjent kom coronaen og satte en stopper for det. I juni og juli var situasjonen blitt mye
bedre og styret bestemte seg for å prøve på nytt.
Den 25. august kl 1300 var vi samlet i et velegnet lokale på Røa, hvor vi kunne holde pålagt avstand,
men allikevel gjennomføre vårt møte. Visepresident Anders Lundesgaard åpnet møtet med 1 minutts
stillhet til ære for vår Brigader Arne Broberg, vår president som døde 29. april. Så fulgte opprop som
viste 16 stemmeberettigede medlemmer, i tillegg var 6 styremedlemmer og en observatør tilstede.
Visepresident ble valgt til ordstyrer, Finn Kampestuen-Berntsen ble valgt til protokollsekretær, mens
Anne Gundersen og Stein Denneche ble valt til å undertegne protokollen.
Årsmelding, regnskap og budsjett ble så godkjent før vi gikk til valg. Valgkomiteens innstillig ble fulgt
og følgende personell er nå en del av NMKFs nye styre:
President: Johan O Asmundvaag Ingeniørvåpenets soldatforening
Visepresident: Erik Myroldhaug Ingeniørvåpenets soldatforening
Generalsekretær: Per Olav Kallestad MP Foreningen
Kasserer: Merete C. Holst Lunde Sambandets soldatforening
Etter at den formelle delen av møtet var unnagjort, ble to av de fremmøtte tildelt NMKFs
hederstegn. Anne Gundersen Sambandssoldatenes forening, ble tildelt vårt hederstegn for sitt virke
for forsvarssaken, for sin innsats som Norges representant i militær idrett på internasjonalt nivå, og
for sitt virke som styremedlem og kasserer i Sambandssoldatenes forening.
Vi gratulerer! Arne Lihaug INTOPS Bergen og Omegn Opp og Ut, ble tildelt vårt hederstegn for sin
store innsats for veteransaken og innsamling av penger til veteranhjelpsformål. Han fikk for øvrig
Forsvarets Veteranpirs for 2020.
Vi gratulerer!
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troppene var forlagt under kampene. Bestefare
En av gjestene har allerede sikret seg gratis tur i 2021. Johannes Sangnes vant loddtrekningen og er sikret billet allerede. Dere ønskes en koronafri Jul og godt år i 2021.
De heldigste av dere er hjertelig velkommen til Ingeniørcruise 2021, foreløpig dato er
fredag 20.08.2021.
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Helge Lund
Skipper

Flere bilder fra turen ->
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Her følger en artikkel som stod å lese i Ringerikes Blad etter at minnesteinen ble
pusset opp med støtte fra Sparebankstiftelsen Ringerike/Hadeland:

Minnestein på Hvalsmoen –
Ringerike Blad

Oppussing av minnesteinen på Hvalsmoen
En minnestein over falne ingeniørsoldater i 2. verdenskrig ble
avduket av kong Haakon 7 på Hvalsmoen 22. september 1946.
Nøyaktig 74 år etter er den blitt renovert takket være støtte fra
SpareBankstiftelsen Ringerike.
Minnesteinen ble reist av ingeniørsoldatene selv ved egen innsats
gjennom medlemmer av Ingeniøroffiserenes Forening, Ingeniørvåpnets
Befalslag og Ingeniørvåpnets soldatforening. 47 navn er inngravert i
steinen og beretter om ingeniør-offiserer, -befal og -soldater som falt
under krigen.
Beretningen forteller at det ved kong Haakon 7s avduking var et stort
antall inviterte fra militære og sivile myndigheter møtt fram. De falnes
pårørende var innbudt og mange var til stede. Ingeniørsoldater,
representanter fra andre norske militære avdelinger, Heimevern og
lotter, Ingeniørvåpnets soldatforening og andre norske, danske og
svenske soldatforeninger var stilt opp til parade. Divisjonsmusikken
spilte.
Etter at kong Haakon hadde avduket steinen, ble det lagt ned blomster og
Ingeniørregimentet overtok minnesmerket. «Ja vi elsker» klang utover
paradeplassen. Den stemningsfulle og minnerike tilstelningen ble
avsluttet med en defilering av deltagende avdelinger.
Siden den gang har det vært mange samlinger og høytideligheter ved
minnesteinen for å hedre de som helt og fullt tok konsekvensen av den
plikt de som krigsmenn hadde påtatt seg.

I de senere årene har Stiftelsen Ingeniørsoldaten Hvalsmoen
(STINGHVAL) hvert år i juni måned arrangert minnehøytidelighet for å
minnes unionsoppløsningen fra Sverige 7. juni 1905 og hedre
ingeniørsoldatene som falt under krigen.
75-årsmarkering for krigens slutt var planlagt 3. juni i år, men måtte
annulleres på grunn av korona-epidemien. Alternativ markering er
planlagt i juni 2021.
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Om minnesteinen har vært vedlikeholdt siden avdukingen i 1946, er
ukjent. I alle fall var den nå overgrodd og mange navn utydelige. Behov
for vedlikehold og renovering var stort. Etter en henvendelse til
SpareBankstiftelsen Ringerikes daglige leder Runar Krokvik, ble inntil kr.
30.000,- stilt til rådighet. Hønefoss Steinhuggeri v/Geir Fyrand tok på
seg oppdraget og fullførte jobben, et meget bra stykke arbeid.
Minnesteinen ble av involverte parter inspisert og godkjent med god
margin 22. september, nøyaktig 74 år etter at den ble avduket av kong
Haakon 7. Leder for Ingeniørvåpnets Soldatforening, Johan Asmundvaag
benyttet anledningen til å takke SpareBankstiftelsen Ringerike for
bidraget og Geir Fyrand for profesjonelt utført arbeid.

Da som nå, er det et verdig og flott minnesmerke over Ingeniørvåpnets
falne i 2. verdenskrig.

Ved den nyoppussede minnesteinen. Fra venstre; Geir Fyrand, Hønefoss
Steinindustri, Runar Krokvik, SpareBankstiftelsen Ringerike, Johan
Asmundvaag, leder Ingeniørvåpnets Soldatforening og Bjørn Tungen, daglig
leder Stiftelsen Ingeniørsoldaten Hvalsmoen.

Ved den nyopppussede minnesteinen. Fra venstre; Geir Fyrand - Hønefoss Steinindustri, Runar Krokvik - Sparebankstiftelsen Ringerike, Johan Asmundvaag - leder Ingeniørvåpnets Soldatforening og Bjørn Tungen, daglig
leder Stiftelsen Ingeniørsoldaten Hvalsmoen.
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Sigurd Sætran fylte 100 år den 7. februar 2020
I forbindelse med markeringen holdt seniorforeningen og soldatforeningen en
markering for han i Østre messe.
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Sigurd Sætran
fylte
100100
år 9.årfebruar,
ble under
Forsvarets
seniorforbund
avd Ingeniørvåpnets
Sigurd
Sætransom
som
fylte
9. februar,
ble under
Forsvarets
seniorforbund
avd
(FSFING) årsmøte 5.
februar avårsmøte
leder Ole5.
Sannes
utnevnt
til foreningens
æresmedlem
Ingeniørvåpnets
(FSFING)
februar
av leder
Ole Sannes
utnevnt tilmed overrekkelse av dertil
hørende diplom.
foreningens
æresmedlem
med overrekkelse av dertil hørende diplom.
Ved krigsutbruddet i 1940 var han elev ved Befalsskolen for Ingeniørvåpnet. Han
deltok med skolen i felttoget fra Hakadal til Gausdal og er dekorert med
deltagermedaljen med rosett. Under okkupasjonen fullførte han sin sivile utdannelse
med artium og teknisk skole. Etter krigen gikk han på Krigsskolen og
Militærhøgskolan i Sverige. Sigurd har en lang og imponerende karriere i Forsvaret,
vesentlig i Ingeniørvåpnet. Han var sjef for Ingeniørregiment fra 1976 til 1980 og ble
pensjonist i 1981.
Sigurd var med å stifte FSFING i 1983, den gang under navnet Ingeniørvåpnets
pensjonistforening. Han var sekretær og i perioder fungerende formann de to første
årene. Han har i alle år aktivt deltatt i foreningens medlemsmøter, sosiale aktiviteter
og turer. Ved de årlige julebord/julemiddager er han en av de siste som forlater
dansegulvet. Han har skrevet flere sanger til foreningen som fortsatt brukes ved
festlige anledninger. Ofte formidler han livserfaringer og visdomsord til en lydhør
forsamling.
Sigurd holder seg meget godt både fysisk og psykisk. Han mener at det er mye fysisk
aktivitet, frisk luft og sunn normal livsstil som er grunnen til det.
Sigurd fikk i forbindelse med samme møte også rosende ord fra Ingeniørvåpnets
Soldatforenings leder Johan Asmundvaag med overrekkelse av blomster og noe
«attåt». Sigurd var formann i denne foreningen i perioden 1977-1984 etter at den
hadde ligget nede i mange år. Han gjorde en fenomenal innsats for revitalisering og
er stor skyld i at foreningen er så oppegående som den er i dag.
Begge foreningene gratulerer med vel overstått feiring
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Salg av effekter
IVSF har følgende effekter for salg

Slips kr 150,-

Caps kr 100,-

Slipsnål, jakkenål og mansjettknapper kr 250,-

Bestillingen sendes til:
IVSF v/ Erik Myrvoldhaug
Hvalsveien 142
3514 Hønefoss

Jakkemerke kr 150,-

Alternativt pr. e-post til:
erik.myrvoldhaug@qualitynorway.no
Innbetaling skal sendes til konto:
2280 26 04428
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Bli medlem av Ingeniørvåpnets
Soldatforening
Ingeniørvåpnets Soldatforening ble stiftet 24. februar 1938 og har i dag over
500 medlemmer i alle aldre. IVSF er medlem av Norges Militære Kameratforeningers Forbund (NMKF).
Foreningen har medlemmer som i
hovedsak er tilknyttet Ingeniørvåpnet.
Foreningens lover er imidlertid slik
utformet at soldater fra andre våpenarter også kan være medlemmer i vår
forening. På den måten dekker foreningen også et behov for kontakt mellom
soldater i distrikt og omgangskrets.

IVSF tegner livstidsmedlemsskap. Dette
koster kr 400,- som skal betales inn til
foreningens konto 2280 26 04428

Ingeniørvåpnets Soldatforening ble
stiftet 24. februar 1938 og har i dag
over 500 medlemmer i alle aldre. IVSF
er medlem av Norges Militære Kameratforeningers Forbund (NMKF).

Ønske om medlemskap i IVSF
sendes til;
IVSF v/Gunnar S. Kristiansen
Furusletta 26
3524 Nes i Ådal

Som medlem i Ingeniørvåpnets
Soldatforening har du anledning til å
delta i aktiviteter i regi av foreningen,
aktiviteter i regi av NMKF og du kan
pleie kameratskap med andre soldater
gjennom møtevirksomhet, sosiale
samlinger, skytekonkurranser og
mange andre aktiviteter. Du vil også
motta diverse informasjon gjennom
heftet Ingeniørsoldaten.

Alternativt pr e-post til:
gunnarsten@hotmail.com

Oppgi: Navn, adresse, telefonnummer
og e-postadresse.

INGENIØRSOLDATEN
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