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Styrelederens hjørne

Kjære
Gardeveteraner.
Oslo og Akershus Gardistforening har
snart lagt bak seg nok et år fylt med
aktiviteter av forskjellige slag.
Oslo Maraton ble vel gjennomført fra
vår side i følge arrangøren, vi hadde
nok medlemmer som stilte opp

Tre medlemsmøter har blitt gjennomført i høst, ett på
Nebbenes, ett i Aurskogshallen og det siste på
Forsvarsmuseet.  Dette i tillegg til alt som det ellers ble
fortalt om i forrige nummer av GardeVeteranen.
Så var det 65 års jubileum, dimisjon av gammel fane og inn-
vielse av ny. Med dette er både et jubileum fullført og en
drøm gått i oppfyllelse… måtte fanen bli til glede for våre
medlemmer og et symbol vi kan samles om og være stolt av.
En stor takk til de av dere som har bidratt så det har vært
mulig å få finansiert dette prosjektet.
Hva nytt kan jeg ellers bringe til torgs? I Stockholm, hvor
Garden ble født i 1856, der finnes det en forening, noe til-
svarende vår, den heter Sveagardesföreningen og består av
tidligere gardister fra Livgardet. Det ser nå ut til at vi kan få
til et samarbeid på en liknende måte som vi har med De
Danske Garder i København, noe jeg ser på som svært viktig
for dermed å forsterke den ”gardefølelsen” som finnes her i
Skandinavia.
Vi har alle det samme motto; EN GANG GARDIST, ALLTID
GARDIST, et motto vi kan være stolte av. 
Vi har det til felles at vi alle har vernet om våre Kongehus og
har derfor i gjennom våre veteranforeninger en mulighet til å
skape et samhold og vennskap over landegrensene.
Jeg ønsket meg i forrige nummer noen yngre krefter, gjerne
av begge kjønn, som medlemmer av Oslo og Akershus
Gardistforening, dessverre er responsen heller laber. Noen
har vi fått, men vi trenger flere yngre krefter i foreningen for
å overleve og det er vel noe vi alle ønsker skal skje?
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Med dette som et ønske for året 2016, vil jeg på egne og styr-
ets vegne få ønske alle våre lesere en fredfull Jul og et riktig
Godt Nytt År!
Vel møtt til våre aktiviteter i 2016.
Hans-Erik 
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Blomster på
«Gardisten»
I anledning OAGFs 65-års jubile-
umsfeiring ble det lagt ned blomst-
er på minnesmerket ”Gardisten”.
Med frammøtte gjester etter fane-
seremonien og hornblåsere fra 3.kp
som blåste signalet ”Bønn” la
styreleder i OAGF, Hans-Erik
Grimsrud ned en blomsterbukett og
deretter var det ett minutts stillhet.

Som nevnt i en tidligere utgave
av dette ærverdige blad så skulle
vi komme tilbake til flere utdel-
inger av kringle til gardistene.
Som sagt så gjort.
I 2015 har vi så langt delt ut
kringle til 3. kompani etter fest-
konserten i Oslo Konserthus,        
5. kompani mottok kringle til de
99 som dimitterte i juni, samt at
leirvakt og skredder fikk sin
part. Dette som en takk for vel
uført flytting av OAGFs depot,
sikker kjøring av vakt og 3.kom-
pani, leirvakta fortjener en bit
og skredderstua for imøtekomm-
enhet som alltid blir oss til del.
Vakta på Bygdøy Kongsgård og
Skaugum fikk hver sin kringle,
dette var den siste vakten for

gardistene fra 1. kompani.
Så ble det en kringlestang på
Akershus-vakta som en liten takk
for all kaffekoking og hjelp når
OAGF har sine styremøter i
Bygning 4.
Sist, men ikke minst, Oscarsborg
konserten med drill som dessert
ble også honorert med kringle til
3. kompani nok en gang. Dette
som en påskjønnelse for en
utmerket gjennomført konsert og
drill, den beste gjennom tre år.
I skrivende stund kan vi også
meddele at vakta på Slottet,
Akershus og Skaugum mottok
kringle i forbindelse med
OAGFs 65. års jubileum

H-EG

KRINGLA Årets julepresang for
OAGF er å få veteraner der
ute til å melde dere som
mannskap til diverse
jobber og sosialt samvær
til inntekt for foreningen.

Meld deg med navn, mail
eller telefon, til under-
tegnede  slik at det blir
lettere å kalle inn nød-
vendig mannskap. 

Det er alltid greit med litt
for mange enn de samme
som går igjen og igjen.

Jeg ønsker dere alle et
godt nytt år.

Gardisthilsen
Erik Leinaas

Mail: erik@leinaas.no
Tlf. +47 911 30 154.

JULEØNSKER
FOR 

VETERANER 
I OAGF
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General, fungerende
Gardesjef, Presidenter fra
Gardeforbundene i Sverige
og Norge, Foreningsledere,
Gardeveteraner, ærede gjest-
er som jeg gjerne vil få lov
til å kalle venner av veteran-
bevegelsen i HMKG. 
Men sist og ikke minst, en spesiell
velkommen til Fredrik Seeberg,
gardist som deltok på Midtskogen i
april dagene i 1940. Han lever opp
til mottoet; ”En Gang Gardist,
Alltid Gardist”
En tale til en jubilant blir lett en
oppramsing av hva som har skjedd
i de foregående år, men en skal
heller ikke glemme nåtiden og
framtiden, det har jeg derfor prøvd
å følge selv om det nok blir mye
historie i denne talen
Oslo og Akershus Gardistforening
fyller i år 65 år, ikke noe stort tall
sier nok våre danske venner som i
år fylte 130 år.
Men når en ser tilbake på hva som
ligger bak dette 65 års jubileet ja
da kan vi gå enda lengre tilbake
enn 1950.
Den 28. januar 1927 ble følgende
brev sendt til datidens gardeveter-
aner… Og det lyder så…
Blant gamle papirer finner vi en
utskrift med forslag til lover, for-
slaget er datert 31. oktober 1928.
Vi kan også lese i bladet GARDE-
AVISEN fra mars 1932, hvor
Gardeforeningen invitere til «fest
og propaganda-aften med damer i
Håndverkerens festsal», og entrèn
koster kr. 1,50 per person. 
I samme avis leser vi at kontingent-
en for medlemmer fra Oslo og
Akershus er kr. 5,- mens det er kr.
2,50 for resten av landet. (i 2015 er
den på kr 300,-)

GARDEAVISEN er et organ for
upolitiske sammenslutninger av
gardister, ifølge den samme avis.
I årene etterpå eksisterte det sol-
datforeninger i flere år før krigen
1940-1945, og flere ganger har det
også vært stiftet (og avsluttet)
gardistforeninger. Det ble først
etter krigens slutt at det ble påbe-
gynt et arbeid som skulle bære
frukter. Ildsjelen i dette arbeidet
var oberstløytnant Axel Jacob
Thaulow Pettersson, som var
Gardens første sjef etter andre
verdens krig. Han var også kom-
panisjef i 4. gardekompani i 1940.
Det ble nedsatt en komité på 11
medlemmer som skulle se på saken,
denne besto bla. av Lars Fronth og
Erling Carnerius. Her ble det blant
annet bestemt å sette inn annonse i
de fleste riksavisene i håp om å få
kontakt med så mange gardister
som mulig. 
Det ble invitert til stiftelsesmøte i
Husebyleiren 16. februar 1950.
Deltakerne møttes på Hovseter, og
marsjerte med Gardemusikken i
spissen inn i igjennom leirporten
hvor Oberstløynant Pettersson tok i
mot. Her var det blomsternedlegg-
else på minnesmerket over falne
gardister fra 1940. 
Foreningen ble stiftet i den gamle
kinosalen, og fikk navnet Gardens
Soldatforening. 
De to første formennene, Thorolf
Chr. Eriksen og Lars Fronth, viste
en entusiasme uten like for utvikl-
ingen av GSF, og dette engasje-
mentet smittet over på de andre
deltakerne. 
I de gamle papirene fra den gang
står det om disse to herrene: ” Den
mest formelle og administrative var
nok Fronth, men Eriksen var den
mest spirituelle. Hans mange

versifiserte bordtaler husker flere
av oss ennå”.
I tillegg til de 65 veteranene som
var med på stiftelsen, hadde man
265 navn på listen over veteraner
som ville melde seg inn i forening-
en. 
I en årsberetning for Gardens
skyttergruppe, som besto av mange
GSF medlemmer, var det bl.a. sterk
deltagelse på Landsskytterstevnet i
Steinkjer. Fra resultatlisten kan vi
nevne følgende navn: Magne
Pedersen Kp4 (adm.off), Narve
Skaslien Kp5, Arne Brændryen
Kp5, Per Ifarnes Kp1, Bjørn Brænd
Kp2 og Geir Løvåsen Kp1. I beret-
ningen rettes det en stor takk til
HMKG, da Garden bevilget gratis
reise, opphold og startkontingent
til deltagerne.
I den anledning vil jeg få lov til å
nevne Lars Fronths pokal, en
vandrepokal det skal konkurreres
om hvert år. Skyttersaken sto sterkt
i Gardens Soldatforening og senere
både i Oslo Gardistforening og
Oslo og Akershus Gardistforening.
I dag er den gjemt, men ikke
glemt… det skytes fortsatt om Lars
Fronths pokal om enn ikke i
Husebyleiren, dessverre.
15. juni 1963 ble Norges
Gardistforbund stiftet. Like før,
under Gardens soldatforenings
siste årsmøte, ble det vedtatt å
endre navnet på foreningen fra
Gardens soldatforening til Oslo
Gardistforening. Det var et ønske
fra NGF at alle foreninger skulle
ha et stedsnavn i sitt eget navn. 
Så gikk årene og den 7. april i 2011
ble navnet igjen endret, denne gang
til Oslo og Akershus
Gardistforening, 
dette fordi at man ønsket å inn-
lemme Akershus i navnet så det

med på å føre tradisjoner videre,
den som den forrige, i hvitt med
gullkanter, monogrammet er hånd-
brodert i gull og navnet på de to
foreninger som la grunnlaget til
hva vi er i dag er tatt med.
Fanen er produsert i hvit råsilke
med både hånd og maskinbroderi
og av det samme stykke stoff som
ble brukt i den fanen som ble gitt til
Dronning Margrethe av Danmark i
forbindelse med hennes 75- års
dag. 
Produsent er familie-firmaet til
Tove og den tidligere major i De
Danske Livgarder, Lars Kongsted.
Jeg vet hun har bidratt med et godt
stykke arbeid for å få den ferdig før
avreise fra København på ons-
dag… takk for hva dere har fått til!
Fanen er finansiert av givere, både
anonyme og ved navn og av foren-
ingen selv takket være den innsats
som nedlegges for å skaffe inntekt-
er. Vi har sluppet å ta opp et lån for
å få den finansiert.
Det at vi i dag har kunnet innvie
vår nye fane, det har vært en per-
sonlig sak for meg og kanskje like
mye, om ikke mer, for Robert
Bjørgan, en inderlig takk til deg, vi
savner deg her i dag!
Oslo og Akershus Gardistforening
har siden navneskiftet vist at den
fortsatt har livets rett! Den er
meget aktiv på forskjellige fronter,
blant annet takket være Erik
Leinaas som primus motor for at vi
deltar i Holmenkollen som vakter,
både på Bogstad camping parker-
ing med plass til ca 800 biler samt
ved Heftye villaen, dette siden VM
på ski i 2011. Fra 2012 har det
hvert år vært konsert og drill på
Oscarsborg Festning i samarbeid
med 3. kompani og Major Stein
Erik Kirknes, festningskom-
mandant. Sist, men ikke minst;
vakter og medhjelpere under Oslo
Maraton siden 2014. Jeg vil også
få lov til å nevne 3. kompanis
avskjed med Oslo i 2014 med opp-
marsj fra Festningsplassen fram til

ikke oppsto en gardistforening til i
nærområdet. 
I 1986 var medlemstallet 228, men
i 1960 var medlemstallet over 750.
Men fra 1986 og fram til 1999 økte
medlemstallet igjen jevnt og trutt,
og var i 1999, 626 medlemmer. Her
gjorde daværende leder Erik Rath
en formidabel jobb. En annen leder
som heller ikke skal glemmes er
Egil Nilsen, han jobbet nær sagt
døgnet rundt for å skaffe nye med-
lemmer til OAGF. 
Nå har nye vyer overtatt selv om
medlemsvervingen til OAGF ikke
er glemt, nå er det som varapresi-
dent i forbundet han står på, en ny
forening er på beina i Agderfylkene
og en til er på beddingen i
Trondheim.

Foreningens fane
En av de første store oppgavene
GSF tok ansvar for, var å skaffe seg
en fane. Alle andre soldatforening-
er hadde sine egne, og hvorfor
skulle ikke Gardens Soldatforening
ha sin egen? Hvit er fargen til det
kongelige livregimentets fane.
Således er Gardens egen fane hvit.
Vår egen fane ble i likhet med
Gardens fane også kantet med gull.
Dette var et meget stort løft for for-
eningen, og innsamling av midler
gikk tregt. Tilslutt så en av stifterne,
Erling Carnerius, seg lei på dette
maset, og han gav foreningen et
rente- og avdragsfritt lån på hele
beløpet. Dette ble ordnet på den
måten at Carnerius ble ført opp
som kreditor i foreningens regn-
skap, et tall som ble lest opp på de
følgende årsmøter. 
Til slutt så Carnerius seg lei på
denne oppramsingen, så han strøk
hele lånet. Derved betalte han fan-
ens kostnader av egne midler.
Søndag 3.august 1952 ble Gardens
soldatforenings nye fane innviet i
forbindelse med kong Haakons 80
årsdag. Faneinnvielsen fant sted
på Rådhusplassen i Oslo med …
Den fanen som ble innviet i dag er

Universitetsplassen, med påfølg-
ende konsert og drill, den gjør vi
gjerne om igjen. 
Alt dette med et medlemstall på ca
380 hvorav ca 25 mann er aktive
og her trengs det flere og yngre
hvis foreningen fortsatt skal leve,
men jeg håper og tror at Oslo og
Akershus Gardistforening vil bestå
i mange år fremover. Vi trenger
medlemmenes støtte til å få nye
medlemmer… delta på våre med-
lemsmøter, vis ansiktet!
Vi viser også ansikt på en annen
måte ved å dele ut kringle til gard-
istene som er på våre vaktsteder,
senest i dag er Slottet, Skaugum og
Akershus blitt besøkt.
Foreningen er en forening for alle
de som har tjenestegjort i HM
Kongens Garde, enten i uniform
eller som sivilist.
Jeg vil få rette en stor takk til de av
dere gardeveteraner som deltok
aktivt i dagens fane seremoni, det
samme til Major Bjørnar Brække,
Major Eldar Nilsen og Kapt Sverre
Caspersen for at dere hjalp oss å
komme i mål med det seremonielle
rundt faneseremonien, og sist men
ikke minst… Løytnant Christian
Friberg… en stor takk for at du tok
på deg jobben med å produsere
”dreieboken” for dagens fanesere-
moni, det gjorde det hele mye lett-
ere for deltakerne.
Så vil jeg få takke festkomiteen v/
Erik og Egil for hva de har fått til,
selv om kvelden ennå er ung og
jenta bare blir vakrere og vakrere
jo lenger ut på kvelden og natten vi
kommer.
Har jeg glemt noe…? Hvis så, ... da
får noen av de som er enda eldre
enn meg og med mye lengre fartstid
ta ordet senere i kveld.
Avslutningsvis vil jeg få utbringe en
skål for jubilanten!      

Hans-Erik Grimsrud 

Styreleders tale ved 65 års jubileet 
9.oktober 2015



Ny fane føres fram av Atle Bergsrud.
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Kirknes og fungerende Gardesjef,
major Morten Narum. I tillegg var
det en del Gardeveteraner med
familie møtt fram for å overvære
høytidligheten, hvorav de fleste
stilte opp for inspeksjon sammen
med de som deltok aktivt i sere-
monien.
Etter at generalmajor Sverre
Øverland hadde inspisert de
frammøtte Gardeveteraner var det

tid for dimisjon av den gamle
fanen. Det skjedde ved at styreled-
er i OAGF mottok den gamle fanen
fra faneførere med en fanevakt
bestående av Holm Terje Stokstad,
Steinar Utvoll, Per-Kr. Dahlstrøm
og Viggo Andreassen. Styreleder
leverte den videre til generalmajor
S. Øverland som igjen avleverte
den til mottaker av gammel fane,
Jan-Erik Skjeggerud. 

Så ble den nye fanen kommandert
frem, her var det Atle Bergsrud
som var fanefører. Han overleverte
den til generalmajor S. Øverland
som holdt en kort tale om betyd-
ningen og historikken bak en fane
samt at han formante OAGF til å ta
godt vare på den. Deretter ble den
overrakt til styreleder som erklærte
at OAGF lovte å ta godt vare på
den og holde den i ære. Mens dette
foregikk spilte signalkorpset en
trommemarsj som ble laget til inn-
vielsen av Huseby leirens kirke-
klokke. Så ble fanen overrakt til
OAGFs fanevakt.
Så var det tid for å slå inn stiftene
som holder de tre sølvplatene på
plass. De har innskriften: For
Fedrelandet, For H M Kongen, For
Oslo og Akershus Gardistforening.
Mens faneførere holdt fanen i
passe høyde, ble først bærer av
hammeren, Asbjørn Bråthen kom-
mandert fram, deretter fulgte
stiftslåere; Nils Egelien, Olaf
Olafsen, Anders Bredesen, Per Kr.
Paulsen og Erik Rath. Da dette var
gjennomført, avmarsjerte fanefør-
erne med fanevakt. 

H-E G

firmaet, de kunne fortelle at den
var ferdig fra deres hånd samme
dag som de reiste med båten fra
København…
Da fanen om ettermiddagen den 8.
ble pakket ut, så var vi i OAGF
meget spente på resultatet og vi
ble ikke skuffet. Som Lars
Kongsted sier, en slik fane er vel
antakelig ikke blitt produsert siden
Ludvig den IV. Fanen er i hvit
råsilke, dobbel, med all dekora-
sjon sydd for hånd bortsett fra
symbolene til Gardens Soldatfor-
ening og Oslo Gardistforening, de
er plassert i fanens fire hjørner.
Både monogrammet (G-merket)
og navnet til Oslo og Akershus
Gardistforening er håndsydd med
gulltråd, det har arbeidet fem per-
soner på hver side for å få den
ferdig.
Den 9. oktober kom så dagen og
etter en generalprøve under led-
else av løytnant Christian Filberg,
Nk Kp 3, (han laget dreieboken til
seremonien) ble seremonien
gjennomført klokken 17.30 med
bistand av Gardens Signalkorps på
trommer. Blant de frammøte var
Anne og Leif Ölmeborg, han pre-
sident i Sveagardesföreningen,
formannen i De Danske Garder
København, Jørn Knudsen, samm-
en med tidligere formann Henning
Jans, Tove og Lars Kongsted fra
New Printtex, Danmark, kom-
mandanten på Oscarsborg
Festning, major Svein Erik

Etter å ha fått styrets velsign-
else ble det på årsmøtet i 2015
fremmet et forslag til ny fane
og det fikk årsmøtets tilslut-
ning og dermed var styret i
OAGF i gang.
Ved god hjelp av
Oddmund Olsen (ØGF)
som laget det første
utkastet, deretter av
Robert Bjørgan
(OAGF) som full-
førte design-
arbeidet i samar-
beid med firma
New Printtex,
Danmark, som
var valgt ut til
å produsere
fanen. Dette
firmaet er
kjent for
sin pro-
d u k s j o n
av faner
til det
Danske
Hoff og

Forsvar.
P l a n l a g t

innvielse av
den nye fanen ble

satt til 9. oktober
2015 som en opptakt til

OAGF sin feiring av sitt
65-år jubileum.

Den 8. oktober ankom fanen
Oslo, fraktet hit av Lars og Tove
Kongsted, eiere av produksjons-

Som dere sikkert har fått med dere i de siste
utgaver av GardeVeteranen så var det styreled-
ers ønske om at den gamle fanen fra 1952
skulle byttes ut. Den gamle begynte å bli mork-
en i stoffet, navnet var skiftet fra Gardens
Soldatforening ved at stoff ble fjernet og nytt
stykke med Oslo Gardistforening ble sydd inn. 

Dimisjon av gammel fane og innvielse av ny.

Erik Leinaas, Jan-Erik Skjeggerud med gammel fane. Asbjørn Bråthen og Nils S Egelien til høyre.



tidligere formand Henning Jans
overleverte deretter en gave
bestående av to danske Gardere
laget i tre inklusive to skilder-
hus til å passe på at styret i
OAGF gjør jobben sin.
Ordförande i Sveagardesfören
ingen, Leif Ölmeborg hadde
med seg en miniatyr gardist fra
Livgardet som fikk den samme
funksjon som de to dansker.
Deretter var det Presidenten i
NGF, Anders Bredesen som tok
ordet på vegne av både NGF og
Hedmark og Oppland
Gardistforening. Han hadde
med seg to gavekort på vegne
av forbundet og foreningen som
et bidrag til fanen.

98

Leif Ölmeborg, Ordförande Sveagardes-
föreningen, gir en miniatyrgardist som gave til
OAGF

Mette og Erik Leinaas

Styreleder mottar gaver fra NGF og Hedm &
Oppland gardistforening v/President NGF,
Anders Bredesen

To danske Gardere laget i tre, inklusive to
skilderhus skal for fremtiden passe på at styret
i OAGF gjør jobben sin.     

I alt 71 deltakere stilte opp i
foajeen til messa hvor det ble
servert noe i glasset før vi toget
inn i selve spisemessa. Her
hadde fest komiteen og kjøkk-
enet gjort en kjempeinnsats for
at det skulle bli en vellykket
fest. Vi ble plassert ved ”små”
bord og etter at Erik Leinaas på
vegne av festkomiteen hadde
ønsket alle velkommen og gitt
de siste administrative ordrer, så
fant en av kveldens høyde-
punkter sted, den nye fanen ble
båret inn av våre egne fanefør-
ere, dette til  ”Veteransignalet”
framført av hornblåsere fra
Signalkorpset og samtidig et
signal til at nå var festen i gang.

65 års jubileet.

Til middag ble det ble servert
forrett; gravlaks med senneps
bakte poteter, hovedretten besto
av reinsdyr stek med tilbehør og
kjempe saus, til dessert…
absolutt verdens beste kara-
mellpudding � . Til middagen
ble det også servert et godt valg
av drikke.
Egil Nilsen hadde æren og for-
håpentligvis gleden av å være
toastmaster og geleidet oss i
gjennom en taleliste som ble
ganske så lang med styreleder
OAGF ut som førstemann. Han
tok for seg historien, samt nåtid
og framtid.
Formand i De Danske Garder
København, Jørn Knudsen og

Major Morten Narum, Nk i
HMKG fikk så ordet hvor han
hilste fra Gardesjefen samt ga
noen betraktninger om Garden,
han kom også inn på dette med
skytebanen og at det kanskje
åpnet seg en mulighet til bruk i
2016. 
Klart vi også sang ”Gardevise”,
den hører med når gardeveter-
aner er samlet.
Marit Egelien holdt så en
ganske så munter tale på vegne
av kvinnene bak gardeveteran-
ene.

Et 65 års jubileum kan henspeile til feiringen av en
som er 65 år gammel eller en som er 65 år ung

- jeg håper derfor at det var det siste vi feiret 
9. oktober 2015 i Befalsmessa på Huseby.
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En velfortjent blomst til Toril og Ingunn for flott jobb på kjøkkenet.

Lt. Christian Filberg,
Gardetambur og Nk i Kp 3,
hilste jubilanten på vegne av Kp
3 og Gardens Befalsklubb.  Det
siste som styremedlem i samme
forening.
På vegne av Østfold Gardistfor-
ening kom Aage Håkegard som
hadde med seg en ærverdig
flaske med akevitt fra
Sarpsborg og frembrakte hilsen-
er fra foreningen.
Kjell Pedersen hilste til slutt fra
Buskerud Gardistforening.
Måltidet ble så avsluttet med en
meget overraskende Takk for
maten-tale, her var det Jorun
Nilsen som tok ordet, noe de
feststemte satte stor pris på.                                                                           

Deretter var det blomster til
våre to gode hjelpere på kjøkk-
enet, Toril og Ingunn for deres
innsats i de viktigste rom i en
messe. 
Også de som har stilt opp for
oss på en eller annen måte for å
få dette jubileet til å bli en fin
markering 65 år mottok en rose
av styreleder.
Under middagen hadde vi
utmerket taffelmusikk ved
Januz Kreutz på keyboard og
etter middagen så spilte han opp
til dans sammen med Edvard
Raastad på på klarinett, Bjørn
Svendsen på bass, Finn
Torgersen på trommer og med
den gamle gardist fra 1959/60
utgaven av Kp.2, Ragnar Fritz
som vokalist.                                                                                    
Som en offisiell avslutning på
jubileumsfesten ble så fanen
båret ut.
Tusen takk til dere som var med
for en flott aften.

H-EG
Leder OAGF

Vi trenger
bilder fra
Gardeballet
du var med
på!
Vi har behov for bilder fra
Gardeballet til boken vi
arbeider med. Hvilket
årstall du deltok spiller
ingen rolle, og både
sort/hvitt og fargekopier,
er like bra.
Det er viktig å få korrekt
navn til eventuell billed-
tekst.
Du kan sende på mail eller
med posten til:
robert@6sans.no
eller til 
Robert Bjørgan,
Protonveien 9 b, 
0690 Oslo
Oppgir du returadresse,
garanterer vi du får kopi-
ene tilbake i posten.
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Bestillingsliste for
effekter
Navn:

Adresse:

Postnr.:   Sted:

Artikkel  Pris

Belte m/G Oppgi min. lengde kr 350,00 

Blazermerke G Kr 100,00

Cap’s m/G (One Size) Kr 100,00

Kp pins for 1. kp. (Gul) Kr   50,00

Kp pins for 2. kp. (Grønn) Kr   50,00

Kp pins for 3. kp. (Blå) Kr   50,00

Kp pins for 4. kp. (Rød) Kr   50,00

Kp pins for 5. kp. Hvitl) Kr   50,00

Mansjettknapper m/G Kr 100,00

Nøkkelring m/G Kr   60,00

Pin’s G Kr   50,00

Slips i silke m/hvite striper Kr 300,00

Slipsnål m/G Kr 100,00

Slottsvaktmedalje Kr 650,00

Gravering av Slottsvaktmedalje Kr 100,00

T-skjorte m/G (Oppgi størrelse) Kr   75,00

Tjenestebevis i farger Kr   60,00 
(Kun for 1. 2. 4. og 5. kp.)
Porto ved sending

H5 Pin’s Kr   50,00

H5 Mansjettknapper Kr 100,00

H5 Blazermerke Kr   50,00

H5 Slipsnål Kr 100,00

Caps og T-skjorte Kr 150,00

Kaffekrus (tilbud) Kr   25,00

Ekspedisjonsgebyr/Frakt 
Kr 80,-

Sum varer Kr

Frakt Kr

Total sum Kr

Beløpet inkl. porto/eksp.gebyr må 
innbetales til kto. 7877.08.55836 

før bestillingen sendes.
Bestillingen sendes

Oslo og Akershus Gardistforening
Postboks 105, Røa - 0701 Oslo

eller til: post@oagf.0rg  
OAGF’s telefon: 454 22 614

Nye medlemmer 2015
OAGF ønsker følgende nye medlemmene hjertelig vel-
kommen til foreningen. Vi håper de vil finne seg til rette
og ta del i våre aktiviteter.

Navn           Dimisjons år  Kompani

Thoen, Eivind 1964 KP5
Berntsen, Tore Alf 1964 KP4
Birkeli, Dagfinn 1969 KP4
Schou, Jan 1959 KP5
Søderstrøm, Jan-Robert 1969 KP3
Kaiander, Per Aslak 1970 KP1
Børresen, Erling Renee 1963 KP4
Halvorsen, Ernst 1963 KP4
Skott Hansen, Thor 1963 KP4
Elvegård, Helene 2011 KP2
Bergli, Kjell Arne 1982 KP5
Moen, Einar 1978 KP2
Gulbrandsen, Knut Olav 1964 KP1
Iversen, Dag-Sverre Scheid    1980              KP1
Gøranson, Jan Magnus 2007             KP1/KP5

Børresen, Halvorsen og Hansen, alle KP4, er også 
medlem i Østfold

Beste idrettsgardist 
Vi har nevnt det tidligere, men kan så
absolutt gjenta det. Det å utrope noen til
vinner hvor resultatet kan måles i høyde,
lengde og tid er ikke vanskelig. Men det
å plukke ut en gardist til å få plaketten
«Beste gardist idrett» er ikke like lett
hver gang.
Det er satt opp kriterier for å vinne
denne plaketten, men hvordan rangere
et skirenn over 30 kilometer med inn-
lagte ferdigheter mot et idrettsmerke
med ulike øvelser? Alltid vil dette bli et
skjønn, og det er her vi i OAGF håper de
ulike kompanisjefer har de rette kunn-
skapene til å velge den riktige gardist.
«Beste gardist idrett» - plaketten deles
ut til hvert kompani ved dimisjon. For 5
kp gjelder litt andre regler, da de har en
noe ujevn dimisjon. De har 4 dimisjoner
i året, men de kan få plaketten til utdel-
ing kun to ganger i året, og det er kom-
paniet selv som velger når. 
Så er det ett unntak: Det året kompaniet
skal ha utdeling av Gardens/Kongens ur,
får ikke dette kompaniet noen plakett. 
Det skal legges vekt på ferdigheter opp-
nådd på renn for skimerke, det skal legg-
es vekt på resultater ved gjennomføring-
en for Infanteri-
knappen og til slutt skal det legges vekt
på resultater oppnådd ved idrettsmerket.
Tilslutt skal man se på hvilke andre gode
evner og hvor samarbeidsvillig gardist-
en er. Så kan gardisten utnevnes.
Premien består i dag av en plakett, hvor
det er gravert «Beste gardist idrett» og
«Oslo og Akershus Gardistforening». På
forsiden settes kp-pins for vedkommenes
kp, 
OAGF håper den nye plaketten vil falle
i smak blant gardistene. Det er tross alt
en meget gjev pris å få, «Beste gardist
idrett» i sitt kompani!

Har du en mailadresse? 
Vi i OAGF vil gjerne kommunisere med deg
på mail. 
For det første er det enklere, det er mye 
rimeligere, og vi kan nå deg på kort varsel.  

Send den til:
post@oagf.org
Har du skiftet mailadresse eller
bostedsadresse oppfordrer vi deg til å inform-
ere oss om dette.

Belte (oppgi min. lengde)

Slipsnål G

Pins G Nøkkelring G Nøkkelring H5

Kp pins

Krus

Blazermerke Caps (one size)

Tjenestebevis i farger T-skjorte med G (oppgi størrelse

Slips i silke

Slipsnål H5

Mansjettknapper GMansjettknapper H5

Pins H5
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Slottsvaktmedalje



En velvoksen hortensia i Dragør gamle by

Venter på bussen ved ankomst København.

1514

Morgenen etter var det ankomst til
København hvor Karin og Henning
Jans møtte oss på kaien for å ta oss
med på en buss tur til den lille byen
Dragør som ligger sør for Kastrup.
På kaien møtte også Erik og Mette
Leinaas, de hadde ankommet med
egen bo-bil.
Dragør… et fantastisk lite sted med
sine gamle hus og vakre haver,
absolutt verdt et besøk også en
annen gang. Her fikk vi anledning
til å spasere rundt i gamlebyen med
Karin som kyndig veiviser. Turen
endte på Losmuseet hvor det var
artig å se hvordan livet på land artet
seg for losen mens han ventet på ei
skute samt at vi fikk se fiskekutter-

en ”Elisabeth”.
Og så var det lunsj på kroa til slutt.
Så var det klart for fest… og hvilk-
en fest!
Her ankom vi med buss, til
Frimurerlosjens store hus i
København. Vi var i festskrud med
medaljer og annen pønt… ble møtt
av to gardere i full mundur med
bjørneskinns lue og det hele, for
deretter å bli ønsket velkommen av
Jørn Knudsen med frue, han som
Formand i Garderforeningen. Etter
den tradisjonelle fotografering
sammen med to gardere, ble det
servert velkomst drink i en sal i
annen etasje før vi vandret ned de
samme lange trapper som vi vandr-

et opp for å få noe å drikke. 
Nå var det middagen som sto for
tur, ca 170 deltakere. Så ble fanen
båret inn med musikk av de fire
gardere, to på fløyte og to på
trommer og deretter ble sangen
”Kong Kristian stod ved højen
mast” avsunget.  Etter at formand-
en så hadde ønsket oss velkommen
til bords ble vi servert en deilig tre-
retters middag med perlehøne som
hovedrett. Nok av god vin å drikke
for de som ønsket det og så var det
talene…
Jørn Knudsen holdt som Formand
den første talen, deretter var det
Presidenten i De Danske Garder
foreninger; Oberst, Kammerherre
Flemming Rytter. Neste mann på
listen var gardesjefen, Oberst,
Kammerherre Klavs Lawes. Så var

det OAGF sin tur hvor Styreleder
Hans-Erik Grimsrud holdt den inn-
ledende talen og hvor Trond
Anders Svensson overtok mens vi
fikk trillet vår gave inn. Det var

130 års jubileum i København
Garderforening

nok mange spente veteraner med
følge i salen som lurte på hva vi
hadde med oss denne gang, dette
med gaven fra fem år tilbake i
friskt minne, ikke engang de fleste

nordmenn var informert.
Gaven som er 130 cm lang, var
pakket inne i et blått klede og
Trond og Hans-Erik avduket den.
Gaven er et vikingskip som Trond
Anders har laget på vårt maritime
museum på Bygdøy. Det er laget av
et stykke eik fra Akershus med
plass til 26 snapseglass. Et til
høvedsmannen merket med lue-
merket til Kong Haakon den 7,
rorkarens plass var merket med
luemerket til Kong Olav den V og
langsidene var det 24 luemerker i
sølv og gull med luemerket til
Kong Harald den V som illuderte
skjoldene hvor de som ror sitter.
Som Trond i sin tale bemerket, på
dette skipet er det ikke dragehoder,
det betyr at vi kommer i fred. Som
et tegn på det så var alle 26 glass
var fylt opp med medbrakt
Lysholm Linje, danskene sto i kø
for å smake!!!  
Deretter var det dans til ut i de

Fredag den 21. august entret 22 glade
veterangardister og gardiner DFDS Crown
Seaways for å delta i Garderforeningen i
København sitt 130 års jubileum.
Etter innledende forpostfektninger på akt-
erdekket så samlet vi oss til et bedre mål-
tid. 

Her skal det feires, med en Garder fra Livgarden klar til å tromme inn Unni Dahlstrøm, Inger-
Johanne Bjørgan og Mette Leinaas, alle kledd i festdrakt og bunader.

Den norske OAGF delegasjonen samlet ved
vannposten i Dragør gamle by.



Klavs Lawes, Oberst, Kammerherre,holder
gardesjefens tale til 130 års jubilanten.

Henning Lind Jans, Erik Otzen, H-E Grimsrud OAGF, Jørn Knudsen, Formand DDG
København og kveldens toastmaster Ole Abildgaard. Alle samlet rundt gaven fra OAGF.
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I 2016 gratuleres følgende medlemmer:
90 år
Treider Tore Augst S. H. Lundhs vei 11 0287 Oslo 10.05.1926        

85 år
Vramo Arne Glennevn. 23 1481 Hagan 18.04.1931
Joelsen Arild Hellerudstubben 38 D 0671 Oslo 30.06.1931
Holbye Per-Jan Sarabråtveien 8, leil. 101 0687 Oslo 30.08.1931
Gulbrandsen Svein Chr. Sarabråtveien 6 K 0687 Oslo 17.07.1931
Bryhn Jørgen Sofienberggt. 33 0558 Oslo 30.09.1931
Andersen K. E., Kaptajn Bavnehøj Park 23, st. th. DK-3500 Værløse 20.02.1931
Nilsson Odd Sigrid Undsets vei 5 0669 Oslo 06.01.1931
Hafstad Svein-Erik Flatåsen 12 1440 Drøbak 28.05.1931

80 år
Bakkehaug Einar Søster Mathildesgt. 12 B 1476 Rasta 08.12.1936
Fjeld Tore Kjølgaard Frøytunveien 1 B 1357 Bekkestua 03.09.1936
Gromsrud Magne Gromsrudvn. 5 1930 Aurskog 18.06.1936
Pran Arne Geitmyrsveien 7 E 0171 Oslo 06.05.1936
Rognhaug Torbjørn Bogstadsvingen 1 1930 Aurskog 28.02.1936
Steen Bjørn Viktor Nordbygdvegen 315 2340 Løten 01.04.1936
Øpstad Oddvar Kjelsåsveien 163 0884 Oslo 11.04.1936

75 år
Aker Stein Helgesens gt. 62 A 0588 Oslo 20.07.1941
Bochelie Aksel J. Nordre Enggt. 14 3187 Horten 14.09.1941
Førde Harald Råsa 74 6030 Langevåg 19.12.1941
Grubert Steen V. Nivåhøj  78, 1.1. DK-2990 Nivå         10.04.1941
Kurthi Gunnar Juterudåsen 45 B 1341 Slependen 01.11.1941
Linneberg Rolf Ørvikveien 38 B 3970 Langesund 05.08.1941
Monsen Arne Kvernhusdalen 47 5300 Kleppestø 11.02.1941
Mørk Kristen Johan Holmenkollveien 129 H, 0787  OSLO. 15.05.1941
Mæland Svein Valhallsgt. 1 A 1608 Fredrikstad 26.10.1941
Rasch Tor Welding Olsens vei  16 0694 Oslo 29.09.1941
Stokkeland Odd Stokkelandsvegen 361, 6390 Vestnes 23.11.1941
Stranden Rolf Visnes 6493 Lyngstad 23.04.1941
Sølsnes Alf Ottar Frydenlund 5 6300 Åndalsnes 28.02.1941
Tuft Ingvar Jørgen Christian Schous vei 12 0587 Oslo 20.09.1941
Østhagen Ivar Endevegen 11 2074 Eidsvoll værk 04.08.1941

70 år
Asplund Ernst Rolf Nesåsveien 1 1475 Finstadjordet 21.04.1946
Birkeli Dagfinn Stasjonsveien 10 2010 Strømmen 11.03.1946
Evju Stein Stertebakken 4 B 3612 Kongsberg 30.10.1946
Gjerde Jan Arild Postboks 336 4349 Bryne 03.06.1946
Hansen Tore Olaf Dalsåsen 82 1285 Oslo 28.07.1946
Indreiten Lars Vullumstranda 139 6680 Halsanaustan 12.03.1946
Kobiesen Kai Wolframveien 72 4629 Kristiansand 19.04.1946
Nesbakken Øyvind Høyåsveien 19 1405 Langhus 17.12.1946
Pettersen Petter Jørgen Kastanjeveien 9 B 0487 Oslo 22.12.1946
Sandberg Johnny Rovenvegen 504 A 1900 Fetsund 23.06.1946
Strømberg Ove J./Astrid Vollstad 2280 Gjesåsen 30.06.1946
Westbye Svein Olaf Elleveien 4 1440 Drøbak 12.09.1946

60 år
Raastad Leif Rein Finholtsjøvegen 16 2150 Årnes 08.05.1956
Smith Stig Hvide Ankerveien 15 0782 Oslo 09.03.1956

50 år
Nordli Jan Haugjordet 14 1336 Sandvika 17.03.1966

småtimer med nattmat ved mid-
dnatt. Det var en trett men glad
gjeng som entret bussen deretter
for retur til hotellet.
Dagen etter var det mulig å gjøre
København på egenhånd før vi
entret danskebåten og på nytt inn-
tok akterdekket, dessverre blåste
det så surt at vi måtte trekke inn
like etter avgang. Hjemturen var
uten noe felles opplegg og jeg
håper og tror at alle OAGFs deltak-
ere hadde en hjemtur av prima
merke.

Flagget bæres høytidlig inn.

Garderne underholdt under middagen.
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Hva gjorde du da?
Jeg fikk satt opp en liste som jeg
sendte til Sportsklubben Vidar slik
at  de kunne regne med oss.
Vi ble 10 stk. på torsdag og på 
fredag stilte 11 mann opp.

Hva ble dere brukt til?
Vi skulle klargjøre en del av
utstyret til 23.000 løpere.
Posene skulle deles ut når løperne
kom for å hente startnummer.
Det var en tøff jobb og mye bær-
ing, ikke så tungt, men mye vrid-
ning. Vi sto på en lang arbeids-
linje og det gikk virkelig unna.

Men hva så, dette var vel
ikke alt?
Neida, vi var flere som var utenfor
arbeidslinja og vi ekspederte del-
tagerne med poser og løpertrøye
og et smil om lykke til.

Så kom lørdag?
15 mann stilte kl. 0800 og regnet
med at vi skulle gjennomføre
samme jobb som i fjor.
Ja, det skulle vi, men de som ledet
løpet hadde om  natten satt opp en
bro for å avlaste oss som skulle
jobbe i sluseopplegget.

Men her kom det noe i
veien?
Ja, vi kom som sagt kl. 0800 og

fikk vite at denne broen skulle
brukes til å løpe over, men da led-
elsen kom om morgenen var den
blitt så fuktig at det var forbundet
med fare å løpe over. Den ble
stengt med en gang.

Hva med dere?
Ja, hva med oss. Vi satte i gang
med å etablere en sluse som var
dobbelt så stor som sist og måtte
samtidig dirigere ved en annen
overgang lengere ute i løypa.
Men en veterangardist lar seg ikke
vippe av pinnen så lett. 9 ble igjen
ved den store slusa og 6 mann tok
seg av den andre overgangen.

Hvem fulgte dette opplegget.
Jo, vi var så heldige at vi hadde
politiposter på de to stedene vi
var. Det ble et meget godt samar-
beide.
Når politiet trengte støtte (en
manns post) så var vi der eller
omvendt når vi trengte råd.

Alt i alt veteraner?
Flott jobbet og veldig hyggelig
tone og det ble vist flott kamerat-
skap mellom veteraner i OAGF.
Takk for jobben.
Skal hilse så mye fra
Sportsklubben Vidar.

Erik

Oslo Maraton 2015
I høst var OAGF igjen på banen,
ja det må sies å være en lang
bane. Vi var med å jobbet for
Oslo Maraton 2015.
Over 4 mil, men nei vi løp ikke.
Vi pakket i to dager og sluset oss
gjennom det hele på den tredje.
Dette var vår andre sesong og vi
var spente på hva vi skulle gjøre.
Vår jobbedag skulle være på lør-
dag, selve dagen for maraton.
Men 4 dager før ringer telefonen.
Hei fra Vidar og ledelsen, kan
dere hjelpe oss med så mange
mann som mulig på torsdag og
fredag.
Det var dager jeg ikke hadde
regnet med og hva gjør du da?

Fikk du tak i folk?
Jada, men det var ikke lett.
Jeg sendte både mail og ringte
telefoner til de vi stort sett har
kontakt med hver gang.
Gjengangere. Eller Tordenskiolds
soldater i OAGF.

Fikk du noe svar?
Jada. Alle de 15 som skulle være
med på lørdagen kunne en av
disse to dagene.
Pluss at jeg la inn en søknad på
tirsdagens lunsj på Akershus.
Respons fikk jeg og flere stilte opp
for første gang. Takk til dere.

JanuarTid Sted Adresse Arrangement Mrk.

7. 18.30 Venner Smalgangen 31, Oslo Hyggekveld
19 12.00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj
28. 19.30 Asker Kulturhus Asker Konsert med 3. kp HMKG
30. 18.00 Oslo Konserthus Vika, Oslo Festkonsert med 3.kp HMKG NB. Lørdag

Februar
4.-7. ENO ENO ENO Homenkollen Skifestival Trenger mannskap
5. 18.30 Venner Smalgangen 31, Oslo Hyggekveld
13. 06.00 ENO ENO Holmenkollmarsjen Trenger mannskap
14. ENO ENO ENO Barnas Holmenkolldag Trenger mannskap
16. 12.00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj

Mars
3 18.30 Venner Smalgangen 31, Oslo Hyggekveld
3.-13. ENO Bogstad Camping Sørkedalsvn. Oslo VM Skiskyting Trenger mannskap
15. 19.30 Bærum Kulturhus Sandvika Konsert med 3.kp HMKG
16. 19.00 Ullensaker Kulturhus Jessheim Konsert med 3.kp HMKG
17. 12.00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj

April
7. 18.30 Venner Smalgangen 31, Oslo Hyggekveld
7. 19.00 Drammen teater Drammen Konsert med 3. kp HMKG
8. ENO Huseby leiren Sørkedalsvn, Oslo Markering av 9. april sammen m/HMKG
19. 12.00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj
21. 18.30 Huseby leiren Sørkedalsvn, Oslo Årsmøte
28. 10.00 Huseby leiren Gardehallen Gardesjefens evaluering av årets Ola Drill
28. 18.30 ENO Jessheim Medlems- og vervemøte i distriktet
30. ENO Lillehammer Lillehammer reveljen
ENO 18.30 Befalsmessen, Huseby Sørkedalsvn, Oslo Medlemskveld med foredrag og sosialt

Oberst O. A. Øie
Mai
8. ENO ENO ENO Frigjøring/Veterandag
12. 18.30 Venner Smalgangen 31, Oslo Hyggekveld
20. 18.00 "Kongen" Frognerstranden, Oslo Sommerfest
24. 12.00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj

Juni
2. 18.30 Venner Smalgangen 31, Oslo Lunsj
ENO ENO HM Kongens Inspeksjon Huseby leir Oppstilling/ parade
ENO ENO Gardens Dag Huseby leir Åpen leir
19. ENO Oscarsborg Festning Drøbak Konsert og drill med 3. kp HMKG Trenger mannskap
21. 12.00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj
ENO ENO Oslo Spectrum Oslo Norsk Militær Tattoo

Juli
Ferie Ingen arrangementer

August
ENO ENO Edinburgh Skottland, GBR. Military Tatoo               Mer info kommer 
ENO ENO Universitetsplassen Oslo Avskjedskonsert og drill 3. kp HMKG 

De som ønsker å delta på lunsjen på Forsvarsmuseet, tar kontakt med vår kasserer Asbjørn  innen torsdag uken før
på tlf. 454 22 614. Dette på grunn av bestilling av mat. De som kommer uten å sagt i fra må betale full pris.

Det blir ingen miniatyr skyting i Huseby leir før det blir gitt tillatelse fra Garden.

Medlemmer som kan tenke seg å hjelpe til under de arrangementer som er merket med mannskap trengs, tar kontakt med
Erik Leinaas på e-mail: erik@leinaas.no eller tlf. 911 30 154.

Aktivitetsplan 1. halvår 2016 

Pakking av sekker for Oslo Maraton.

De glade hjelper fra OAGF ved Oslo Maraton: H-E Grimsrud, Per-Kr. Dahlstrøm, Atle
Bergsrud, Jan-Erik Skjeggerud, Asbjørn Bråten, Steinar Utvoll, Viggo Andreassen, Bjørn
Løkkeberg. Foran: Erik Leinaas.



Konserten den 19.
juni 2015 vil gå inn i
rekken av flotte kon-
serter på Oscarsborg
Festning, om ikke den
beste?
Publikum ble møtt på brygga av et
tromme korps fra Drøbak for å
skaffe den rette stemning og det ble
avfyrt et skudd (med løskrutt) fra
taket på borgen av en tidsriktig
kledd soldat med et munnladnings-
gevær.
Her ble det musikk av ypperste
klasse, både instrumentalt og
acapella. Med musikk for en hver
smak, marsjer, via vals og suite fra
Jazz Suite, til svingende toner.
Midt oppe i dette så blir vi
omkranset av korpsets medlemmer
som synger acapella ”Brudemarsj

fra Lødingen” med en forbløffende
stereovirkning takket være
akustikken i konsertrommet som
består av borgens murer med him-
melen som tak. Dette var ikke
mindre enn en fantastisk opplev-
else og applausen kom… fra et
publikum som var helt overveldet.
Styrelederen fikk endelig oppfylt
et av sine ønsker omkring konsert-
en, det å få til noe på taket av borg-
en, noe som kunne lage en effekt i
konserten. Signalkorpset spiller 2
fanfaremarsjer som en del av kon-
serten, til stor jubel fra tilhørerne. 
Men nok en gang skjer det over-
raskelser, som en avslutning på
konserten marsjerer korpset inn i
borgen og dukker opp igjen på
borgtaket hvor de synger acapella
”O’bli hos meg” mens dirigent
major Eldar Hagen står nede i
borggården og dirigerer. En
kjempeavslutning på en fest-

Festkonsert og stor jubel 
på Oscarsborg.

konsert av beste merke! (du finner
den på ”YouTube”).
Deretter var det en tale av
Kommandanten på Oscarsborg
Festning, Major Svein Erik
Kirknes, I talen takket han bla.
OAGF med tiltaket og sa at uten
dem så hadde det aldri blitt noe
arrangement av denne type på
Søndre Kaholmen. Som en takk ble
OAGFs styreleder overrakt en
miniatyr av flagget til De
Historiske Festningsverker
Men overraskelsenes tid er ikke
over … det er tid for drill på ekser-
serplassen. Før dette skjer så har
styreleder fått vite at noen utmarsj
igjennom port og over vindebro var
det ikke snakk om, det er for trangt.
Skuffet, det var han fordi dette er
noe som har vært et ønske fra det
første arrangementet fant sted for
tre år siden. Hva skjer? Her komm-
er 3. kompani under ledelse av
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Løytnant Filberg stramt marsjer-
ende ut av borgporten, over vinde-
broen og ut på ekserserplassen, en
entré et tattoo verdig! 
Drillen var som vanlig av beste
merke. Forsvarsbygg hadde saltet
plassen på forhånd så støvplagen
fra i fjor var borte.
Nytt av i år var at drilltroppen ble
avlevert til og fra Kommandanten
på Oscarsborg festning, Major
Kirknes.
Avslutningsvis sang 3. kompani
”Fagert er Landet”. En verdig
avslutning på en fremragende
konsert og drill.
Nok en konsert og drill med
HMKGs 3. kompani er avsluttet på
Oscarsborg, publikum koste seg i
et vær som lot oss være tørre selv
om det så truende ut.
Velkommen igjen neste år!
OAGF vil gjerne takke alle som
bidro til at det nok en gang ble et
meget vellykket  arrangement:
Kommandanten på Oscarsborg
Festning for at han deltar med slik
en iver, Forsvarsbygg for sitt
arbeid med å hjelpe oss med ferge
og salting, Hotellet ikke minst for
gratis lapskaus til deltakerne for 3.
år på rad og i år var den kjempe-
god! En stor takk til 3. Kompani
HMKG fordi at de tar seg tid i et
ellers stramt program til å ha denne
konsert og drill, og sist men ikke
minst; en honnør til de gardeveter-
anene som stiller år etter år for å
hjelpe til med å tilrettelegge for et
vellykket arrangement. 
Tusen takk!

Må oppleves:
”Brudemarsj fra Lødingen” med forbløffende stereo-
virkning takket være akustikken fra borgens murer
og med himmelen som tak.

aOverraskende og flott signalspilling fra taket på borgen.

Gamle gardister kan fortsatt sine takter 

Major og dirigent Eldar Nilsen dirigerer verdens beste amatørmusikk korps!

Gardetambur og 
løytnant Christian Filberg leder 
Gardemusikken og Drilltroppen 

ut fra borgen på Oscarsborg 
for drill oppvisning på 

ekserserplassen.
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VI FORSØKER
IGJEN MED 
X-ORD
Mørketida nærmer seg. Som en tidtrøyte,
forsøker vi oss igjen med x-ord i bladet.
Det er veterangardist 670 Andreassen
som har laget oppgaven. Jeg har benyttet
meg av Tanums store rettskrivningsord-
bok for bokmål, fra 1996, og kunnskaps-
forlagets synonymordbok fra 2000. De
aller fleste ord er i daglig bruk, men noen
«rariteter» forekommer. De er oppført i
nevnte ordbøker, og bør ikke være for

vanskelig å finne, da de fleste bokstavene
fåes ved å løse ordene rundt.
Jeg har kontrollert, rekontrollert og kon-
trollert igjen for eventuelle feil. Skulle
noen oppdage feil, eller ha spørsmål til
oppgaven, kan jeg kontaktes på 
e-post: viandrea@online.no

INNLEVERING
Oppgaven kan leveres på to måter. Du
kan sende løsningen med e-post til
viandrea@online.no. Eller du kan sende
løsningen, eller kopi, med vanlig post til
Viggo Andreassen; Finstadlia 121, 1475
Finstadjordet. 
Brevet må være poststemplet seinest 14.

03. 2016, og e-posten må være i min 
e-postkasse samme dato. 

HUSK NAVN OG
ADRESSE
PREMIERING
Den først uttrukne, riktige løsningen, får 5
flaxlodd tilsendt. Den andre uttrukne får 3
flaxlodd tilsendt. Dersom det skulle være
en storpremie på ett av loddene, ville det
vært hyggelig om du delte gleden (ikke
pengene) med oss andre. Det kan være
lønnsomt å løse OAGFs x-ord.

Lykke til alle sammen.

OAGF har i høst
gjennomført 3 med-
lems- og vervemøter.
De ble avholdt på
Nebbenes Nord 
22. oktober,
Aurskogshallen 12.
november og
Forsvarsmuseet 
24. november.
På Nebbenes møtte det 2 med-
lemmer og en som ble innmeldt
samme kveld. I tillegg møtte det
representanter fra styret. Praten
gikk godt selv om oppmøtet var
heller dårlig.
I Aurskog møtte det 10 medlemmer,
en var ikke medlem fra før, han har
tjenestegjort som teknisk befal i
HMKG, men når møtet var over så
var han også medlem. Her var det
også et trivelig møte og vi lovte å
komme snart tilbake.
Som det framgår av disse to møtene
så var frammøtet heller labert og
som en sa, vi må bli bedre til å
markedsføre OAGF før møtet ved
at for eksempel lokalaviser skriver
om foreningen på forhånd. En
annen ting er at OAGF har etterlyst
ønske om temaer for foredrag på
medlemsmøter, dessverre så har det
ikke vært noe tilbakemelding på
det. 
På Forsvarsmuseet var det ca. 25
frammøtte. Oblt. Stein W. Aasland,
Forsvarsmuseet og Petter Røvig fra
Norsk Våpen Historisk Forening
sto for kveldens innføring i Gardens
våpen fra 1856 til 1905. 
Oblt. Aasland startet sitt kåseri med
å fortelle om Gardens historie til-
bake i 1856 og framover mens de
ennå var stasjonert på Norra Kasern
i Stockholm. Deretter så tok de for
seg geværer, først et kammerlade-
gevær 18 lødig med Providence for
Garden i Stockholm med stempel
på kolben, SCN 23 og bajonett

merk SCN nr. 16, dette kan være
nr. på de gardister som hadde
geværet og bajonetten.
Deretter kammerlader type Lund,
produsert på Kongsberg. Den 9.
desember 1867 ble rustmester
Lunds forandringsmodell appro-
bert. 
Forandringen medførte at man nå
kunne modifisere kammerladeren
til å skyte enhetspatroner av metall.
På dette tidspunktet var produk-
sjonen av kammerladningsgevær
M/1860 i full gang ved Kongsberg
Våpenfabrikk. Ved fabrikken var
det derfor deler i alle stadier av
produksjonen. Disse ble nå for-
andret til Lunds modell før de for-
lot fabrikken, det vil si at de ikke
gikk veien om å bli fullt ut produs-
ert som kammerladningsgeværer
først. Disse skiller seg fra forandr-
ingsmodellene ved enkelte detaljer.
I regnskapet fra mottakskontrollen
er disse nedtegnet som 4’’’ langt
Lunds gevær M/1867. Dette ble så
innført i Garden ca. 1870.
Remington, ettskudds med hane
kom deretter og så et Jarmann
gevær med magasin, utgaven som
ble vist er produsert i Sverige,
mens ca. 30 000 stk ble produsert
på Kongsberg. Oppfinner var
Jacob Smith Jahrmann.  Deretter et
Krag-Jørgensen magasin gevær,
alle med og uten bajonetter. Av
pistoler som ble brukt i Garden var
de tyskproduserte Walter P38 og

Luger samt en Kongsberg produsert
Colt prod. 1918 M14. Det ble også
presentert offisers revolvere av for-
skjellige merker, bla. belgiske
Nagant mod 1894.
Sabler var også lagt frem, under-
offiser sabler som var i bruk bla. i
HMKG på 1860 tallet, en under-
offiser sabel mod 1904 (med riks-
våpen fra før 1905) som sies å ha
vært brukt av daværende kronprins
Olav, samt offiser sabler opp til
dags dato.
En stor del av det som ble vist fram
av våpen er i privat eie og det var
med stor glede og interesse at med-
lemmer fra OAGF, Agder og
Telemark fikk anledning til å ta og
føle på hva jeg vil kalle klenodier.
Her fikk de anledning å se nærmere
på våpen som for det meste ikke
finnes på Forsvarsmuseet.
Medlemsmøtet ble avsluttet med en
sosial prat over en kaffekopp og et
wienerbrød.
Tilsutt så vil jeg få rette en takk til
de frammøtte på alle de tre med-
lemsmøtene uansett antall deltak-
ere. La ordet gå neste gang OAGF
inviterer til medlemsmøter, vi har
det trivelig uansett om det er fore-
drag eller ikke.
En spesiell takk til medlemmene fra
Agder og Telemark som tok den
lange turen til tigerstaden tiltross
for til dels vanskelig føre.

H-E G

Referater fra medlemsmøter

En stolt Holm Terje Stokstad viser frem den nye fanen for de fremmøte gardeveteraner på
OAGFs medlemsmøte i Aurskog.



Avs.:
Oslo og Akershus Gardistforening
Postboks 105 Røa
0701 Oslo
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OAGFs samlinger på
Restaurant VENNER
på Grønland. 
Vårt tilholdssted er nå Restaurant
VENNER inne på selve senteret
på Grønland. Dette om å ha et håp
om flere som ville samles her. 
Vi håper på flere deltagere enn
hva vi var på Asylet,
Møtene er helt uformelle, og vi
sitter rundt bordet og prater om alt
eller ingen ting. Noen drikker
kaffe, noen tar en øl eller alkohol-
fritt og noen passer på å spise
middag. Stort sett helt enkelt, uten
forpliktelser av noe slag. Kun for å
bli bedre kjent med medlemmene.
Vi i foreningen håper du møter
opp, og kanskje du kan fortelle
andre om møtene.

Forsvarsmuseets
kafeteria på
Akershus festning.
Her samles vi på formiddagen,
hvor vi tar en enkel lunsj sammen.
Du får et smørbrød, et kakestykke
og så mye kaffe du bare orker, og
dette betaler du kr. 50,- for. Resten
betaler foreningen. Her har vi hatt
godt oppmøte. Det er en fordel om
du melder fra til kassereren FØR
møtet, om du kommer, da dette
har med bestilling av mat. Det er
noen muligheter til å parkere på
festningen, men da MÅ du ha
meldt din ankomst, fordi vi oppgir
navnene i vakta på de som kom-
mer. Ser vi deg neste gang?

Restaurant 
Venner

Torsdag 7. januar
Torsdag 4. februar 
Torsdag 3. mars
Torsdag 7. april
Torsdag 12. mai
Torsdag 2. juni

kl. 18.30

Forsvarsmuseets
kafeteria på

Akershus festning
Tirsdag 19. januar
Tirsdag 16. februar
Tirsdag 15. mars 
Tirsdag 19. april
Tirsdag 24. mai
Tirsdag 21. juni
kl. 1200 - 1400

(3. tirsdag i hver måned)

NGF og OAGF 
kontor

NGF og OAGF deler kontor i
Husebyleiren, og det fungerer
utmerket. 
Skal du kjøpe effekter, sjekke
dine opplysninger i vårt 
medlemsregister, drøfte om du
skal lage en jubileumsfest for
de du tjenestegjorde med, lyst
på en kopp kaffe, eller bare ute
etter litt avveksling og en
hyggelig prat.

NGF er på kontoret på tirsdager
mellom 08.00 - 13.00
Her sitter Kjell Pedersen,
sekretær i NGF. 
Egil Nilsen, visepresident i
NGF, treffes på torsdager i
samme tidsrom.
Ring gjerne på forhånd. 
Telefon til NGF: 23 09 83 30. 

Styreleder i OAGF, 
Hans-Erik Grimsrud er tilstede
på onsdager, mellom 
10.00 - 14.00.
Tlf til OAGF: 908 81 122.
Mail: post@oagf.org


