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Norges Militære Kameratforeningers Forbund har mistet en i sær-
klasse drivende kraft. Vår president gikk ut av tiden onsdag 29. april 
2020 etter et kort sykeleie.  Brigader Arne Broberg ble 79 år gammel. 
Før han ble pensjonist, var han Ingeniørinspektør (sjef) for Ingeniør-
korpset i Forsvaret. Med ham har Norges Militære Kameratforening-
ers Forbund mistet en i særklasse drivende kraft. Arne overtok vervet 
som president i 2003, og har dermed tjent NMKF i 17 år.  Han har 
gjort en god tjeneste. Hans gode soldategenskaper har vært et enormt 
aktivum for oss; organisasjonsevne, initiativrikdom og en unik evne 
til å finne gode og kreative løsninger.  

Kombinert med en enorm kontaktflate både innen Forsvaret, og det 
sivile samfunnet, ble han for oss en institusjon i institusjonen. Solda-
ter er soldater, kamerater er kamerater. Krysningspunktet mellom 
disse to begrepene gir noe helt spesielt – og midt i det krysnings-
punktet befant Arne seg.  

Legger man til hans naturlige autoritet, men samtidig inkluderende 
væremåte, var det helt umulig å ikke like ham.  Det var mye humor 
og gode lattersalver. Det kunne være en opplevelse å delta på våre 
styremøter, som Arne ledet. Han var lett autoritær, noe som gjerne ga 
møtene preg av et ordremøte, men samtidig var det et styremøte hvor 
alle kom til orde. Det hele ble ofte en sjarmerende blanding av demo-
krati og det opplyste enevelde – og ingen mukket!  

Våre tanker går til hans kone Tove og øvrige familie, som har stått 
ham bi. Noe han både ofte og gjerne påpekte; "Hadde det ikke vært 
for kona…". Vi takker for hans innsats, for hans vennskap, mange 
gode minner og fine opplevelser. Vi lyser fred over Arne Brobergs 
minne. 

Finn Kampestuen-Berntzen 

for styret i NMKF. 

Brigader Arne Broberg  1941 –2020 



Representantskapsmøtet 25. august 2020 

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 obser-

vatør tilstede.  Visepresident ble valgt til ordstyrer, Finn Kampestuen-Berntsen ble valgt til protokollsekre-

tær, 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 styre-

medlem 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 2028. Vi gratulerer! 

Tildeling av NMKFs Hederstegn til Anne Gundersen 

og Arne Lihaug ble foretatt av avtroppende  visepresi-

denten i NMKF,  Arne Lundesgaard. 



Kjære Soldatkamerater. 

Først – vil jeg takke for den tilliten som ble vist meg på forbundets representantskapsmøte ved å velge 

meg til ny President. Som dere muligens vet så var jeg innstilt som visepresident til det planlagte repre-

sentantskapsmøte som skulle avholdes den 26. mars. Møtet ble dessverre utsatt på grunn av coronaen. Vår 

President de siste 17 år Arne Broberg døde uventet den 29. april. På forespørsel fra valgkomiteen sa jeg 

meg villig til å stille som presidentkandidat - en jobb jeg tiltrer med stor respekt for det arbeid som er ut-

rettet av mine forgjengere. 

Jeg hadde gleden av å jobbe sammen med Arne Broberg i mange år og stiller meg bak Finn Kampestuen-

Berentzens minneord. 

På R-møtet ble det valgt en ny ledelse i forbundet. Arbeidsutvalget som består av President, Visepresident 

og Generalsekretær er alle uten erfaring fra styret i forbundet, men alle har erfaring fra foreningsarbeid, 

og jeg tror vi skal klare jobben sammen med et erfarent styre. 

Som dere har registrert så har våre planlagte aktiviteter i hovedsak blitt utsatt. Min holdning er at vi skal 

følge myndighetenes oppfordring om å reise minst mulig og å holde mest mulig hjemme i håp om å «slå 

ned» smitten slik at vi kan få kontroll på pandemien. Jeg vet at mange mener at denne situasjonen kan 

komme til å vare hele neste år og at vi først i første kvartal 2022 kan ha håp om å komme tilbake til 

«normale tilstander». 

Det planlagte Presidentmøte, som skulle vært avholdt i Finland i høst, ble avlyst, og det er fortsatt usikkert 

om det Nordiske Stevne til sommeren blir gjennomført. 

Hvordan har vi så tenkt å drive NMKF i denne vanskelige tiden? 

Arbeidsutvalget kommer til å ha jevnlige møter og referater fra disse blir sendt styret for innspill og  

kommentarer.  

Det er iverksatt arbeid med oppgradering og ajourføring av hjemmesiden. 

Vi vil prøve å utgi NMKF– Nytt hvert kvartal 

Det vil bli utarbeidet en aktivitetsplan for 2021 – så får vi se hvor mye som kan gjennomføres. 

Kontoret vil være betjent som tidligere og den daglige drift av forbundet vil bli ivaretatt av 
Generalsekretær.     
                                                                                                                                         

      Dette er i korte trekk litt om de planer som foreligger. Håpet er at vi får kontroll på pandemien slik at 

«normaltilstand» kan inntre. 

Jeg ser frem til å samarbeide med dere alle, og har dere kommentarer eller gode forslag så ikke nøl med å 

ta kontakt. 

Med vennlig hilsen, 

Johan O. Asmundvaag 

President 

 

Forbundets nye President har ordet 



Generalsekretæren har ordet. 
 

Goddag soldater, veteraner og forsvarsvenner. Ved maskinen sitter nyvalgt generalsekretær, Per 

Olav Kallestad og skal forsøke å fylle de store skoene etter forbundets mangeårige og aktive ge-

neralsekretær, Finn Kampestuen-Berntsen, som ikke ønsket gjenvalg. Han ble dog på represen-

tantskapsmøtet i august valgt som «spesialrådgiver», slik at vi ennå kan trekke veksler på hans 

lange erfaring og omfattende kunnskaper. På side 6 og 7 i NMKF nytt 1-2020 har alle de nye 

styrerepresentanter presentert seg selv, og der står det også litt om undertegnede. 

 

Lenger kommer en ikke uten å snakke om corona. Som de fleste har skjønt har denne 

«epidemien» sparket bein for nesten alle NMKFs aktiviteter i 2020. Partisanprosjektet rakk rik-

tignok å gjennomføre flere foredrag i tilknytning til Per Kristian Olsens nye bok «Jevnet med 

Jorden», og det var godt oppmøte da de fire foredragsholdere etter tur entret talerstolen i for-

svarsmuseets aula den 20. februar. Vi fikk her en grundig innføring i de dramatiske begivenhete-

ne som rammet Finnmark og deler av Troms høsten og våren 1944/45. Partisanene, som arbeidet 

for naboen i øst, ble presentert av Sergei fra Murmansk slik at den russiske siden av denne histo-

rien også var representert. I februarmørket fikk vi også en drilloppvisning av 

«Festningsveteranene».  

 

Men så var det jamt slutt. Punkt etter punkt på vårt «Åshjul» måtte vike for coronaen. Represen-

tantskapsmøtet måtte utsettes fra 26. mars til 25. august.  

 

I april ble vårt forbund hardt rammet da vår mangeårige president Arne Broberg ble rammet av 

slag og døde kort tid etterpå. Under bisettelsen var det selvsagt krans fra forbundet og våre faner 

prydet kapellet på Hønefoss. Men restriksjonene tillot bare at noen få av våre kunne være tilste-

de. Minneord  står og lese på side 2. 

 

Den 25. august, i leid lokale på Røa kunne vi, ved å holde tilstrekkelig avstand og etter desinfi-

sering, avvikle årets representantskapsmøte utmerket ledet av avtroppende visepresident Anders 

Lundesgaard. Et kort referat fra møtet finner du på side 3. 

 

Styremøtet i oktober ble skrinlagt, men arbeidsutvalget( Presiden, visepresident og generalsekre-

tær) har avholdt to møter og forsøker nå å lage et program for 2021, vel vitende om at nevnte 

«pest» nok en gang kan legge en stor demper på våre aktiviteter. Men et program må vi jo ha! 

 

Også denne gang har jeg lagt ved en liten rapport om våre kontorlokaler på Akershus Festning. 

 

 

God lesning! 

 

Per Olav Kallestad 

Generalsekretær  



 

            Johan o. Asmundvaag.  NMKFs nye President 

Jeg startet i Forsvaret i 1965 på Den Militære Forskole. Deretter befalsskolen for 
Ingeniørvåpnet, Forsvarets Gymnas og Krigsskolen. Sluttet i Forsvaret i 1980 og 
startet som studiesjef i Norske Sivilingeniørers Forening. Etter 15 år fikk jeg mu-
ligheten til å etablere Tekniske Foreningers Servicekontor AS. Her var jeg Daglig 
leder fram til pensjonsalder i 2015. Siden 2009 har jeg vært formann i Ingeniør-
våpnets Soldatforening. 

            Erik Myroldhaug     NMKFs nye Visepresident 

Jeg har fra 1972 nærmere 40- års tjeneste i forskjellige stillinger i Ingeniørvåpnet, 
Hæren og Forsvarsstaben. Fra 2012 har jeg vært tilsatt i Kranteknisk Forening 
som studieleder og redaktør. Var sentral i oppbyggingen av Forsvarets ivaretakel-
se av veteraner som stabssjef og senere sjef for Forsvarets veteranadministrasjon. 
Er veteran fra tjeneste i Norbatt/UNIFIL 1980/81. Jeg har vært medlem av Ingeni-
ørvåpnets Soldatforening siden tidlig på 1980-tallet og vært aktiv i foreningens 
styre de siste 9 årene. Jeg er i tillegg medlem i Norges Veteranforbund for Inter-
nasjonale Operasjoner (NVIO). Ble i 2011 tildelt NMKF sitt hederstegn for den 
støtten som forbundet fikk i min tid som sjef ved FVA. 

            Per Olav Kallestad.  NMKFs nye Generalsekretær 

Jeg har  tjenestegjort i Militærpolitiet i nesten 10 år, mesteparten av tiden ved NA-
TO Hovedkvarteret på Kolås. Utdannet Adjunkt ved Universitetet i Oslo og har 
vært i administrasjonen og bak kateteret i ungdomsskolen i 32 år. Som historielæ-
rer har jeg vært opptatt andre verdenskrig og hendelsene i Norge krigsårene. Har 
vært medlem av MP Foreningen siden 74, og har deltatt i NMKFs skytekonkur-
ranser en rekke ganger. 

              Merete C. Holst Lunde   NMKFs nye Kasserer 

Jeg har vært medlem i Sambandssoldatenes Forening SBSF i mange år, som et 
resultat av arv og miljø. Min far var med fra foreningen ble stiftet , og mannen 
min var også tidligere sambandssoldat. Selv har jeg ingen militærfaglig bakgrunn, 
men har alltid vært opptatt av forsvarssaken. Sitter som nestformann i SBSF på 5. 
året. Min siste jobb var som gravferdskonsulent, men nå er jeg uføretrygdet. Av 
regnskapserfaring kan jeg nevne at jeg har sittet som kasserer i Maria-logen i 
Sarpsborg i 4 år. 

Gleder meg veldig til å samarbeide med resten av styret i NMKF.  

              Kjell Mogens Stark  Styremedlem i NMKF 

Jeg er og har vært formann i Tysklandsbrigadenes Veteranforening i Oslo i perio-
der i til sammen seks år. Ble utdannet sjåførtelegrafist i 1947 ved Hærens Sam-
bandsskoler HSBS på Jørstadmoen.  Deretter tjenestegjorde jeg i Tysklandsbriga-
de 481 i Goslar som sjåførtelegrafist på Brigadesjefens oppklarings panser-
vogn.  Etter endt tjenestetid og en rekke repetisjonsøvelser i Hæren ble jeg over-
ført til HV som bombekaster operatør. Utdannet markedsøkonom med erfaring 
fra Ford personbiler, Allis Chalmers tunge anleggsmaskiner, hjullastere, grave-
maskiner, bulldosere og veihøvler, samt tunge  lastebiler fra Japan. 

 



            Pål Morten Bjarkøy  Styremedlem i NMKF 

Jeg er medlem Ingeniørvåpnets soldatforening.  Styremedlem NMKF med 
hovedansvar  for Intops veteraner og Partisan prosjektet. Forsvarets gym-
nas Halden 75/77   BSIV 77/78, Holmen 78/80, Libanon 80/81  Norbat VI 
og VII  i Pi tropp. 

            Tom Ingebrigtsen Styremedlem i NKF 

Jeg er 63 år, pr.dato, nestformann Norske Dragoner og styremedlem Kava-
leriklubben. Tidligere styremedlem/sekretær i NROF Drammen gjennom fle-
re år. Av naturlig årsaker, bakgrunn og tjeneste i Kavaleriet. Bosatt i Dram-
men. 

  Hallvard Skaarer  Styremedlem i NMKF                                      

Jeg er pensjonist på 71 år. Gift og har to voksne barn og fem barnebarn.    
Sivilt er jeg utdannet adjunkt med lærerskole og mellomfag fra Norges Id-
rettshøgskole og har jobbet mange år i skoleverket. Militært er har jeg be-

falsskole ved BSIS på Heistadmoen 69/70 og plikttjeneste og engagemen-
ter ved 2.bn. Brig. N. Jeg har to perioder som vernepliktig lønnet befal. Har 
25 år i heimevernet med 10 år som NK avsnitt og 15 år som avsnittssjef. 

Etter mye kursing ble jeg beskikket til vpl. Major fra 1/1- 2001. Jeg sluttet 
i aktiv tjeneste i 2005 da HV-04 ble lagt ned. Nå er det veteranvirksomhet 
som gjelder og jeg er leder for Romerike HV-veteraner. 

             Tom V. Segalstad   Styremedlem i NMKF 

Jeg er Radio-telegrafist klasse A (høyeste klasse) fra Hærens Samband, 
korporal i Sambandsavd./Troms Landforsvar 1970; repetisjonsøvelser i 
Sambandskompaniet; tjeneste i HV i ca. 30 år, kapteins grad fra 2002, 
assisterende sambandssjef i Oslo & Akershus HV-distrikt; mye brukt 
sambands-instruktør i HV-distrikter, for HV-skolen, Krigsskolen, og for 
instruktørene i Hærens Samband/Jørstadmoen. Formann for Sambands-
soldatenes Forening (SBSF) siden 2006; styremedlem NMKF siden 2009. 
Sivilt: Første-amanuensis emeritus i geokjemi, UiO. 



Markering av Polititroppene 3. august 

Polititroppenes veteranforening er som kjent gått inn i historie-

bøkene. Vi i NMKF har dog som et av våre to prosjekter påtatt 

oss å føre arven fra Polititroppene videre. I mai i fjor gjennom-

førte vi et stort anlagt seminar om polititroppene på Voksenåsen 

med stor deltagelse fra medlemmer og interesserte. Normalt hed-

rer vi polititroppenes innsats ved å legge ned en krans ved bysten 

av Harry Söderman på Voksenåsen den 7. mai. Den tidligere 

omtalte «pest» satte en stopper også for denne aktiviteten i år. 

Men vi gir ikke opp så lett. Mandag 3. august(det var som mange 

vil vite, Kong Håkon den 7.s fødselsdag) hentet Generalsekretær 

Finn Kampestuen-Berntsen assistert av undertegnede Thor 

Hofsbro på hans bopel på Jaren på Hadeland og kjørte til Vok-

senåsen. Der la vi ned en flott krans i ved Harry Södermans   

monument i «Monumenthagen» bak auditoriet. I et lokale med 

fin utsikt til «Monumenthagen» fikk vi så servert en god mid-

dag av hotellet. Det er alltid hyggelig å ha med Thor, hans gode 

hukommelse og lune humor gjør ham til en utømmelig kilde til 

kunnskap om polititroppene og det disse, nesten glemte, soldate-

ne, gjorde våren 1945. De mange kilometerne tilbake til Hade-

land ga ytterlig kjennskap til denne «glemte» delen av vår for-

svarshistorie. Vi takker Thor for deltakelsen denne augustdagen. 

Den nye 

«Monumenthagen» utenfor 

auditoriet på Voksenåsen 

hotell med byster av Harry 

Söderman polititroppenes 

far. Grev Folke Bernadotte,  

svensken som satte i gang 

«De Hvite Bussene», og 

Torgny Segerstedt.  Gjøte-

borgredaktøren som tale 

Norges sak under hele kri-

gen. 



Partisanprosjektet 2020. 

 NMKFs andre prosjekt er Partisanprosjektet. Det innebærer vanligvis 5-7 dager med markeringer på flere 

steder i området mellom Murmansk, og vår felles grense, seremonier i Kirkenes, Neiden og til slutt Vardø. 

Med stengt grense mot øst ble også dette arrangement svært avkortet i år. Lederen for prosjektet Pål     

Morten Bjarkøy og undertegnede var sammen med lokale krefter i Vardø helgen 24./25. oktober og gjen-

nomførte en «liten» versjon av Partisanprosjektet. Vi møtte Remi Strand, Steinar Borch Jensen, Arnt Bjar-

ne Aronsen og flere andre lokale entusiaster lørdag, fikk en interessant omvisning på Vardøhus festning og 

området rundt, før vi spiste middag sammen på «Lushaugen», et flott hus som Remi disponerer til forskjel-

lig kulturaktiviteter i Vardø. Kvelden ble  avsluttet med et foredrag om 2. Bergkompani i Finnmark ved 

undertegnede. Søndag morgen begynte vi ved partisanmuseet i Kiberg. Først holdt Vardøs ordfører Ørjan 

Jensen minneord og la ned blomster før det var undertegnedes tur. Så gikk turen til Langbunes hvor tre par-

tisaner ble skutt av tyskerne i 20. oktober 1941. Her fortalte Steinar Borch Jensen detaljert om hendelsene 

som førte til at de tre falt, og la ned blomster på minnesmerket. Så var det Pål Mortens tur til å si noen ord 

og legge ned blomster. På et værhardt nes ut mot Nordishavet, kalt Seglodden ble flere partisaner nedkjepet 

av okkupanten 28. juli i 1943. Igjen fortalte Steinar, Pål og Arnt Bjarne om kampene der, før blomster ble 

lagt ned. Når en står ved en slik bauta en kald oktoberdag, kan man virkelig forstå hvor mye slit, sult og 

kulde partisanene sloss mot, i tillegg til frykten for fienden. Søndagen ble avsluttet med en flott omvisning 

på Partisanmuseet. Et museum alle bør besøke. Her benyttet vi også anledningen til å takke og gi museet 

NMKFs bordflagg som en anerkjennelse for det gode arbeidet  de her gjør for å gi partisanene deres rette 

plass i vår krigshistorie. 

Vardøs ordfører, Ørjan Jensen og Per 

Olav Kallestad ,taler ved bautaene 

foran Partisan-muset, før blomster 

legges ned etterfulgt av 1 minutts still-

het. 

 

Pål Morten Bjarkøy 

og Steinar Borch 

Jensen taler og leg-

ger ned blomster 

ved monumentene 

på Langbunes og 

Seglsodden. 



30. mars 2020 fylte NMKF 80 år! Det var med stor glede vi mottok gratulasjon fra vår høye beskytter, 

Hans Majestet Kong Harald 5! Noen stor feiring ble det ikke; våre tildelte midler skal brukes til medlem-

menes beste. Men en markering vil det bli på et senere tidspunkt. NMKF ble stiftet i urolige tider, som 

også 80-års markeringen befinner seg i! Freden var brutt flere steder i verden, og mange i vårt land følte 

seg truet. Frivillig militæropplæring samlet 10 000 deltakere, daværende kronprins Olav (som senere 

konge, vår høye beskytter) sto i spissen for den, og mange var innkalt til nøytralitetstjeneste. Under disse 

forholdene dukket tanken om soldatforeninger opp. Ønsket om å fremme kameratskap og samhold og å 

styrke fellesskapet mellom folk og Forsvaret ble grunntanken for stiftelsene av foreningene. 30. mars 

1940 kom representanter for seks soldatforeninger, hvorav Ingeniørvåpenets Soldatforening ennå eksis-

terer, og dannet Norges Soldatforbund – i 1973 endret til Norges Militære Kameratforeningers Forbund. 

De senere begivenhetene førte til at vi dag hverken har stiftelsesdokumentet, eller vet hvor selve stiftel-

sesmøtet fant sted. 80-åringen er frisk og oppegående og har flere spennende prosjekter på gang. Vi gle-

der oss til fortsettelsen, og takker Hans Majestet for gratulasjonen! 

NMKFs 80 årsjubileum 30. mars 2020 

Situasjonsrapport om NMKF s kontor i Myntgata 2  

Vi har fortsatt vårt kontor i bygning 31 på Akersshus Festning. For en tid tilbake ble hele trebygningen fra 

krigens dager malt grå, som en del av et kunstprosjekt. Det kan tyde på at vi får beholde lokalene ennå en 

tid. Ved arbeidsutvalgets møte i september oppdaget vi at vårt store  møterom manglet møbler, noe vise-

president Erik Myroldhaug raskt tok tak i. To uker senere var rommet igjen utstyrt med møtebord og sto-

ler, slik at det kan brukes til styre-møter i fremtiden. Forbundets PC hadde dog falt for «aldersgrensen», så 

arbeidsutvalget besluttet å investere i en ny PC med oppdatert programvare. Våre nettsider manglet også 

omsorg, og etter et kurs i «Word Print» på Hønefoss, skal medlemmene av arbeidsutvalget nå være i stand 

til å oppdatere sidene og holde disse jour. Generalsekretær er normalt innom kontoret hver uke for å se 

etter post og gjøre forefallende arbeid. 

Dette skiltet på  bakken utenfor inngangen  til 

bygning 31, forteller at huset/brakka nå er en del 

av et kunstverk i osloBIENNALEN. For at det 

skal være kunst er også alle vinduene malt over 

med grått. Men så lenge vi er kunst, får vi vel lov 

å eksistere også. 


