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Gå ikke glipp av
Gardens oppvisning med mus-
ikk og drill på Oscarsborg 
19. juni

La oss ta en
skikkelig kronerulling
til innkjøp av ny fane til
foreningen! Se side 21

Kampene
ved Lundehøgda var

åsted for flere trefninger
mellom norske og tyske styrk-
er under 2. verdenskrig. Les
om dramet på side 10
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Styrelederens hjørne

Kjære
Gardeveteraner.
Ett år har gått siden jeg overtok
lederklubba fra Egil. Igjen har vi
gjennomført et årsmøte, denne gang
med tre innslag som kanskje over-
rasket noen, men som jeg håper kan
bli en del av vår tradisjon med å

holde årsmøter med stil. Mer om dette og årsmøtet kan
du lese om andre steder i bladet.
I det nye året og utover har det blitt jobbet i og med
Skiforeningen og Holmenkollen Ski Festival, noe som gir
kjærkomne penger i kassa, Det har blitt gjennomført to
medlemsmøter, planlagt to konsert - og drill oppvisninger
med 3.kompani, samt sommerfest for OAGFs medlemmer.
Som vanlig gleder vi oss til å kunne delta både på HM
Kongens Inspeksjon og Gardens dag.
Det er satt opp en tur til København i forbindelse med De
Danske Garders Københavner avdelings 130 års jubile-
um, her var det fulltegnet nesten før turen ble lagt ut. Jeg
gleder meg i hvertfall!
Ja, vi er en aktiv forening, men skal vi fortsette med det
så ønsker vi å se noen nye ansikter. Enkelte av oss treng-
er litt avlastning, ingen blir yngre med årene, det er noe
kanskje enkelte tror?  Det finnes faktisk to medlemmer i
foreningen som går i sine 91 år, disse to karene stiller
opp så sant de har anledning, en av dem sa til meg før
årsmøtet startet; ”Ring meg hvis du trenger hjelp”. Hva
kan enn si om slike karer annet enn; ”Fenomenalt”!
Så de av dere som kan avse noen timer når Erik eller
Steinar roper på mere hjelp, meld dere til dem. Det er
ikke noe slit å delta i vårt inn- og noen ganger tapsbring-
ende arbeid, det er moro og sosialt selv om vi må noen

Styret i OAGF:
Leder:

Hans Erik Grimsrud
Skjæret 17, 1390 Vollen

Tlf: +47 908 81 122

Nestleder:
Robert Bjørgan

Protonveien 9 b, 0690 Oslo
Mail: robert@6sans.no

Tlf: 913 00 007

Kasserer:
Asbjørn Bråthen

Nygårdsbakken 23
1482 Nittedal.

Mail: asbraath@online.no
Tlf. OAGF: 454 22 614

Sekretær
Stein Evju

Stertebakke 4b 
3612 Kongsberg

Mail: stein@evju.co
Tlf: 909 82 695
Styremedlem:

Erik Leinaas
Brannfjellvn. 8 C, 1181 Oslo

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

Styremedlem:
Per Kristian Paulsen

Bruksveien 82, 1367 Snarøya
Mail: per.kr@jbmas.no

Tlf: 957 84 250

Varamedlemmer:
Gunnar Hauge Johnsen

Manglerudvn. 17 D, 0678 Oslo
Mail:.gunnar-hauge.johnsen@

telenor.com 
Tlf: 957 95 931

Åge Jordbekken
Vækerøvn. 126 n, 0383 Oslo

Mail:
age.jordbekken@gmail.com

Tlf: 906 91 137

Per-Kr. Dahlstrøm
Thorleifs allè 17, 0489 Oslo

Mail: pek-da@online.no
Tlf: 934 49 886
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Foreningsadresse:
Oslo og Akershus Gardistforening
Postboks 105 Røa, 0701 Oslo
Tlf: 45 42 26 14
E-post: post@oagf.org
Internett: www.oagf.org

Oslo og Akershus Gardisten trykkes i et
opplag av 700 eksemplarer.
Tilrettelegging/grafisk: Robert Bjørgan
Foto: Erik Leinaas
Trykk: Arne S. Mørks Trykkeri AS

Nytt fra 
skytegruppa.
Helt siden innendørsbanen i
Gardeleiren ble stengt for ved-
likehold, har det ikke vært akt-
ivitet i gruppa. OAGF har ikke
kunnet arrangere skyting om
Lars Fronths pokal, p.g.a. den
stengte banen. Medlemmer fra
OAGF har deltatt på skytear-
rangement (bl.a. Fronths pokal-
skyting) i regi av Buskerud
Gardistforening.

Banen er nå åpen igjen. Vi fikk
beskjed om å søke gardesjefen
om lån av banen. 
I slutten av april fikk vi over-
raskende avslag på søknaden.
Begrunnelsene kan tyde på at
saksbehandler ikke har vært
klar over hvordan vi i praksis
gjennomfører skyteaftene, og
hvordan våpnene blir oppbe-
vart. I skrivende stund arbeides
det med en ny henvendelse
hvor vi vil komme med utførlig
informasjon om hvordan vi har
tenkt å oppfylle de økte krav til
sikkerhet som er innført.

Dersom vi få låne banen igjen,
vil vi starte opp med en aften
hvor vi vil servere pølse/lompe.
De som vil kan også skyte om
Naismerket, eller forbedre sitt
resultat for en høyere grad av
merke. Info om resultatet vil
komme så fort det foreligger.

Skytegruppa
670 Andreassen

ganger opp før hanegal, i allefall har vi noe å mimre om
etterpå.
I det nye styret som dere finner bilde av i dette bladet
finnes det også yngre krefter, men jeg vil tillate meg å
spørre, hvor blir det av de kvinnelige Gardeveteranene?
Tenk hvor kjekt det hadde vært å få med en eller flere i
OAGFs styre i framtiden! Vi er til for begge kjønn.
Våre to medlemmer med ansvar for verving har så smått
kommet i gang og vi håper at deres arbeid kan gi oss ny
medlemmer.
Når dette leses så er vi i gang med å innhente tilbud på
vår nye fane. Målet er å få den ferdig til OAGFs 65 års
jubileum som vil feires i Befalsmessa på Huseby den 9.
oktober, hold av datoen og finn frem det gode humør, her
skal det feires med stil.
Tilslutt vil jeg få takke de avtroppende styre - og vara-
medlemmer for jobben som har blitt utført i året som har
gått siden forrige årsmøte, ”WELL DONE” !
Samtidig vil jeg få ønske de nye styre – og varamedlemm-
er velkommen, la oss sette vår ære i å gjøre OAGF enda
bedre.

Ha en riktig god sommer!
Hans-Erik
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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 opp-
fordrer vi deg til å informere oss om dette.

Litt om fordsidebildet
Fredrik Seeberg  var bare 17 år da han kjempet mot tyske
fallskjermjegere på Midtskogen og ble alvorlig skadet i
kampen. Han var dengang gardist i 1. kompani og kom rett
fra rekruttskolen på Terningmoen.
I år, på 75 års dagen for slaget på Midtskogen og ved
April-oppstillingen hos HMKG i Huseby leir, var Fredrik
Seeberg hedersgjest og fikk æren av å legge ned en krans
ved minnesmerket  "Gardisten".
Fredrik Seeberg er fortsatt en aktiv Garde veteran og er

medlem av Buskerud Gardistforening.
Se ellers en filmsnutt på Facebook siden til OAGF hvor Fredrik Seeberg forteller om
slaget den 10. april 1940
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Talen gikk på hva som skjedde med
HMKG i disse dagene fra 9. april
og frem tom. 16. april i 1940. Ett av
OAGFs eldste medlemmer, Olaf
Olafsen avsluttet seremonien ved å
legge ned en blomsterdekorasjon
på vegne av foreningen etter at to
av Signalkorpsets hornblåsere
hadde spilt signalet” bønn
Årsmøtet startet presis kl 18.30 ved
at de samme hornblåsere marsjerte
inn i spisesalen i Befalsmessa og

spilte det nye ”Veteran signalet”,
deretter var det ett minutts stillhet
over de gardeveteraner som har
gått bort siden forrige årsmøte. 
Så ble årsmøtet satt og Viggo
Andreassen ledet det hele med
myndig hånd.
OAGFs kasserer Asbjørn Bråthen
fortalte under gjennomgangen av
regnskapet om vedkommende som
hadde betalt inn kr. 6 000,- i kon-
tingent og som på forespørsel ville

at disse kronene skulle gå til en
fest for styret.  Asbjørn spurte da
om han heller kunne tenke seg å la
det gå til et fond for den nye
fanen, noe han ble både rørt og
veldig glad for.
Under punktet på dagsordenen om
fane, ble et bilde av forslaget til en
ny fane presentert for årsmøtet, og
hvis styreleder ikke tar helt feil så
var det et enstemmig årsmøte som
ga tillatelse til å gå videre med
prosjektet. 
Årsmøtet ble avsluttet ved at
”Gardevise” ble sunget.  En liten
kommentar om hva som skjedde i
forbindelse med utdeling av teksten
til denne sangen;  Da Asbjørn, som
var en av de som deltok i utdeling-
en, kom tilbake til bordet, hadde
han kr. 11 000,- stukket ned i
jakkelommene, dette som gaver fra
de frammøtte!  Fanefondet består
derfor i dag av kr. 17 000,- en stor
takk til dere som har bidratt til
dette!!! 
Det som er beskrevet i foregående

avsnitt om spilling av
”Veteransignalet”, ett minutts still-
het og avslutning med
”Gardevise”, er nytt i år og styre-
leder håper at dette blir en tradi-
sjon.
Når det gjelder årsmøtet vises det
til ”Protokoll fra årsmøtet 2015”
sammen med ”Årsregnskap for
2014” er trykket i denne utgaven av
Gardeveteranen. 

Årsmøtet startet som vanlig med
kransnedleggelse ved Gardisten
inne i Huseby leir. Leder for
OAGF, Hans Erik Grimsrud, holdt
en kort tale og Olaf Olafsen nedla
krans ved minnesmerket. Garden
stilte med hornblåsere.
Møtet startet med Gardeveteran-
enes signal, fremført av Gardens
hornblåsere. Deretter ble det holdt
1 min stillhet for å minnes de av
våre medlemmer som har gått bort
i løpet av siste år.

Sak 1 - Konstituering
A) Opptak av navnefortegnelse
Det ble foretatt navneopptakelse
ved inngangen. Det var 34 person-
er til stede. Herav 30 med stemme-
rett.  I tillegg var Gardesjef Oblt.
Jan Fredrik Geiner til stede.
B) Valg av møteleder
Som møteleder ble valgt: Viggo
Andreassen.
C) Valg av referent og av to person-
er til å underskrive protokollen
sammen med møteleder
Som referent ble foreslått og valgt:
Gunnar Hauge Johnsen
Til å underskrive protokollen ble
valgt: Atle Bergsrud og Steinar
Utvoll
D) Spørsmål om møtet er lovlig
innkalt.
Møte ble erklært for lovlig innkalt.
E) Godkjenning av sakslista.
Den framlagte ble justert. Sak 6 og
sak 9 var identisk. Sak 9 blir strøk-
et og sak 10 blir sak 9.

Sak 2 - Protokoll fra siste
møte
Protokoll fra siste årsmøte ble lest
opp av leder, Hans Erik Grimsrud.
Vedtak: ”Årsmøte tar protokollen

fra årsmøte 2014 til orientering”.

Sak 3 - Styrets 
årsberetning
Hans Erik Grimsrud ledet forsaml-
ingen gjennom årsberetningen for
2014. 
Underveis i gjennomgangen, ble
forslaget til OAGFs nye fane pre-
sentert.
Det er et håp om at den nye ferdige
fanen kan presenteres 9/10-2015.
Da vil OAGFs 65-års jubileum
markeres med jubileumsmiddag i
Befalsmessa.
Forslag fra sal: Bestille dobbelt sett
med snorer, da disse skal henge
løst.
Vedtak: Årsmøtet vedtar den
framlagte årsberetningen som
OAGFs årsberetning for 2014.

Sak 4 – Regnskapet, tall-
messig og kritisk revid-
ert med revisorberetning
Kasserer Asbjørn Bråthen ledet for-
samlingen gjennom regnskapet. 

OAGFs årsmøte 2015

Revisor Viggo Andreassen leste
opp revisors melding.
Vedtak: 
a) Årsmøte vedtar det framlagte
regnskap med balanse som Oslo og
Akershus Gardistforening sitt års-
regnskap for 2014.
b) Årets resultat kr. 5 812 overfør-
es den frie egenkapitalen

Sak 5 – Eventuell godt-
gjøring til styret
Ingen forslag om godtgjøring til
styret.

Årsmøtet tok en kort
pause fra kl 19:25 for
enkel matservering.
Årsmøtet ble uformelt gjenopptatt
kl 1950, med en informasjon fra
GSJ om antrekk.
Innstramning vedr bruk av militær
uniform hos veteraner.
Nedlagt forbud mot bruk av gjeld-
ende uniform for veteraner.
Blazer og gardelue er godkjent.
Uklart om gammel service uniform

Protokoll fra årsmøte 
Oslo og Akershus Gardistforening

Torsdag 16. april 2015 kl. 1800 i Huseby leir
Den 16. april ble årsmøtet tradisjonen tro holdt
i Husebyleiren, denne gang i befalsmessa.
Ca 40 Gardeveteraner møtte opp ved høytidlig-
heten ved ”Gardisten” hvor styreleder Hans-
Erik Grimsrud holdt dagens tale.
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er gyldig.
HMKG har sendt søknad vedrør-
ende Veterankorpsets antrekk.
Årsmøtet ble formelt gjenopptatt 
kl 2000.

Sak 6 – Styrets forslag til
budsjett og arbeidsplan
for 2015
Asbjørn Bråthen presenterte styrets
forslag til budsjett.
Det ble også presentert erstatning-
en for pokalene som deles ut. Disse
er langt mindre kostbare enn pokal-
ene som har vært delt ut så langt.
Det er lagt opp til budsjett med
underskudd, med en tro på at dette
er vel anvendte penger som vil gi
langsiktig positivt virkning.
Hans Erik Grimsrud presenterte
arbeidsplanen for 2015.
Vedtak: Arbeidsplanen og budsjett-
et ble tatt til orientering.

Sak 7 – Innkomne for-
slag/saker
A) Forslag til endring av vedtekter
vedr medlemmer / varamedlemmer
til styret.
Paragraf 3 endres med tillegget 
«blant foreningens medlemmer».

Ny § 3 – første ledd lyder nå:
«Foreningen skal ha et styre bestå-
ende av leder, sekretær, og en kass-
erer, samt to andre styremedlemm-
er og inntil 4 – fire varamedlemm-
er som alle skal velges blant foren-
ingens medlemmer av årsmøte»
Forslaget ble enstemmig godkjent
av årsmøtet.

Sak 8 – Valg
Valgkomité har bestått av John
Ulverud, Steinar Utvoll, Anders
Bredesen.
Valgkomiteens enstemmige inn-
stilling ble presentert av Anders
Bredesen.
Varamedlemmene er valgt i 
nummerrekkefølge.

Styremedlem (2 år): 
Jan Erik Skjeggerud
Styremedlem (2 år): 

Erik Leinaas
1. Varamedlem (1 år): 
Jørn S. Bjørnstad
2. Varamedlem (1 år): 
Atle Bergsrud
3. Varamedlem (1 år); 
John Ulverud
4. Varamedlem (1 år) 
Per Kr. Paulsen

Revisor (1 år): Viggo Andreassen
Revisor (1 år): Børre Skogvoll

Det presiserer at neste års valg-
komité får en ryddejobb da leder,
kasserer, sekretær er på valg.
Det ble holdt avstemming for de
enkelte verv og de respektive ble
valgt ved akklamasjon. 

Valgkomite (1 år): 
Anders Bredesen, Steinar Utvoll,
Tor Løvstad

Sak 9 – Fastsettelse av
kontingent
Styret foreslår at kontingenten for-
blir uendret.
Dette ble enstemmig godkjent av
årsmøtet.
Den formelle delen av årsmøtet
avsluttes kl 20.40.

Møteleder valgt av årsmøtet
Viggo Andreassen
Valgt av årsmøtet
Atle Bergsrud
Steinar Utvoll

I den uformelle delen av årsmøtet
ble årsmedaljer og hederstegn
utdelt.

Utdeling av årsmedaljer
Disse deles kun ut til medlemmer
som møter frem på årsmøtet.

10 år:
Lt. Filberg
Ståle Folkvord Hansen

25 år:
Frank Nilssen
Per-Jan Holbye
Bjørn Johansson

50 år:
Per Svein Sørensen
Einar Frafjord

OAGFs Hederstegn
Olaf Olafsen
Arne Paulsen

Bjørn Johanson holdt et hyggelig
innlegg. Var i garden 67-68. 

Nils Egelien holdt et innlegg om
barnejuletre festen.
Velferdsoffiseren synes det er
hyggelig om Gardistforbundet kan
delta med barn til juletrefesten.

Nils forteller også: Kongen har sagt
ja til å bli avfotografert sammen
med alle veteranene.

Egil Nilsen fortalte også at han og
Anders Bredesen reiser til
Kristiansand om 14 dager for å
stifte Kristiansand Gardistforening.

VIL DU

VÆRE MED

PÅ EN 

JUBILEUMS-

FEST?

Vi i OAGF fylte 65 år 

16. februar i år, og vi

planlegger fest i

Befalsmessa i Garden.

FREDAG 9. oktober

2015 skal festen hold-

es, og vi ber deg alle-

rede nå å holde av

dagen. 

Det vil bli servert

vordrink, 3 retters mid-

dag med viner og kaffe

avec senere. 

Kjenner vi til tidligere

fester i OAGF’s regi når

det gjelder kaker, eller

mer konkret MANGEL

PÅ KAKER, så vil det

ikke bli mangel på

kaker på denne festen.

Prisen på festen er ikke

helt klarlagt ennå, men

vi håper å kunne invit-

ere til fest med en kuv-

ertpris ca kr. 400,- pr.

person.
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På Kastrup ble jeg tatt vel i mot av
formannen i Garderforeningen i
København, Jørn Knudsen.
Han tok meg med på en reise i
Københavnerdistriktet som startet
på Fredensborg slott for å se på
vaktavløsningen. Her bor for tiden
HM Dronning Margrethe mens
hennes bopel i et av paleene på

Amalienborg slott er under opp-
pussing. Her ble det ikke bare tid til
å bivåne vaktavløsningen som
foregikk med fløyte og tromme
akkompagnement, for her var det
statsbesøk på gang med det
Hollandske kongepar. Jeg fikk til
og med et glimt av Dronning
Maxima da kortesjen passerte �.

Deretter var det lunsj og senere
innkvartering i det tidligere
bekjente hotell; Wake Up
Copenhagen, i Borgergade, her
traff jeg Egil og Trond Anders som
også hadde tatt seg en tur for å bli
med på den samme generalforsaml-
ing.
Generalforsamlingen ble holdt på
Frederiksberg slott med en stil som
er noe annerledes enn når OAGF
har sitt årsmøte. Vi er nok litt mer
formelle i stilen… 
På møtet ble vi tre fra OAGF ønsk-
et varmt velkommen og undertegn-
ede ble senere tatt opp som
”Overordentlig Medlem”. Etter
møtet ble det servert snitter i
kantinen, her med dansk drikke
attåt. Det var en meget god stem-
ning og for meg som er en ”novise”
i denne sammenheng, var det trive-
lig å få møte så mange hyggelige
veteraner.
Dagen deretter startet med et besøk
på Rosenborg Slott hvor
Presidenten for De Danske
Gardeforeninger, kammerherre,
Oberst Flemming Rytter holder til.

OAGFs leder på Københavnbesøk.
For å bli bedre kjent med Garderforeningen i København, reiste jeg en
tur dit ned den 17. mars. Dette passet bra inn hos danskene for de
skulle ha sin generalforsamling samme kveld

Han har kontor i samme del av
kasernen som Garden har sitt kvart-
er og hvor det er et Gardermusem,
som for øvrig er vel verdt et besøk.
Rytter og jeg tjenestegjorde samm-
en i Skopje, Makedonia under krig-
en i Jugoslavia, vi var begge i stab-
en til FN HQ, han som G 3 og jeg
som ASSNORCINTICO. Dette var
første gang vi traff hverandre på 21
år og vi fikk et hyggelig møte
sammen med Jørn over en kopp
kaffe. Her ble det mimret og spurt
og snakket om gamle kjente…                                                                                                                                  
Nede på plassen foran slottet
gjorde påtroppende Gardervakt seg
klar til avmarsj til Amalienborg
slott, det var ”Løytnants vakt” *)
som skulle til Amalienborg og som
avmarsjerte under feiende musikk
fra Gardernes Musikk korps, et
korps som er profesjonelt som
Forsvarets Stabsmusikk hjemme i
Oslo.
Etter en bedre lunsj i kantinen i
garderkasernen så var mitt besøk
offisielt slutt og det var tid for å
komme seg hjem til kveldens styre-
møte i OAGF. Før avreisen gikk
jeg ned til Amalienborg for å treffe
Egil og Trond Anders og der fikk vi
se en noe annen vaktavløsning enn
den vanlige, tyverialarmen gikk i et
av paleene og gardistene løp mot
paleet, førstemann uten sin bjørne-
skinns lue, de andre med den på.
Hva som deretter skjedde… det
kan du sikkert lese om i køben-
havnerpressen.
En stor takk til Jørn Knudsen og
Garderforeningen i København for
den gjestfrihet jeg ble mottatt med. 

*) ”Løytnants Vakt” er en vaktavdeling som
har en løytnant som vaktkommandør. 
Den Kongelige Danske Garder er delt opp i to
feltavdelinger og en vakt/paradeavdeling.
Sistnevnte er den som tar seg av det daglige
vakthold ved de forskjellige slott og de har en
kortere tjenestetid enn feltavdelingene som er
profesjonelle og som også deltar i utenlandske
feltoppdrag.
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Lundehøgda er et av flere høyde-
drag som ligger på en sammen-
hengende øst-vestgående bergrygg
som strekker seg fra Næroset til
Mjøsa ved Ringsbygda litt nord for

Moelv i Hedemark.Høydene som
ligger her er Amlisberget,
Lundehøgda, Herbergsberget,
Kjosberget og Riseberget før ber-

ble såret i øyet av en tysk håndgra-
nat, og nestkommanderende Sven
Holmsen overtok ledelsen.
Holmsen falt imidlertid like etter,
og det var her den tyske styrken
først brøt gjennom fjerde garde-

over noen skogkledte høgdedrag
kom de seg usett helt innpå de nor-
ske stillingene. Ved Herbergskaret
utviklet det seg til harde nærkamp-
er mot et norsk kompani under led-
else av kaptein Sigvardt Pran. Han

Regjeringen og Stortinget kunne
komme seg i sikkerhet.
Gullbeholdningen til Norges Bank
(i alt 50 tonn gull) var sendt til
Lillehammer med 25 lastebiler
morgenen før, slik at det kunne bli
lastet over på jernbanevogner for
videre transport nordover, og etter
hvert ut av landet. Samtidig rykket
tyske styrker fram mot Ring stasjon
for å ta de norske stillingene. Den
overlegne tyske styrken bestod
blant annet av bakkestyrker, kanon-
er, stridsvogner og bombefly.

Selve trefningen
Sven Holmsen Foto fra Våre falne
Tidlig om morgenen den 20. april
gikk de tyske troppene til angrep
mot de norske stillingene ved
Lundehøgda nord for Moelv, med
artilleri- og flystøtte. Dette angrep-
et ble slått tilbake, og trefningene
ebbet etter hvert ut. Om kvelden
oppstår en mindre trefning ved
bygdeveien over Åsmarka lenger
øst.
Den 21. april startet hovedangrep-
et, nå med enda flere bakkestyrker,
kanoner, stridsvogner og bombefly.
Hovedangrepet ble rettet mot 4.
Gardekompani som lå i stilling ved
Herberg. Gardekompaniet ble
involvert i de hardeste kampene de
var med på under aprildagene. De
stod under felles kommando med
bataljonen Torkildsen. På en kilo-
meters hold og mer holdt garde-
kompaniet tyskerne i sjakk med
strek sperrild, fra mitraliøser og
bombekastere, nede på veien.
Heller ikke stridsvognene kunne
avansere så lenge de var under ild
fra mitraljøsene og bombekasterne.
Flere av gårdene hvor de norske
styrkene hadde tatt stillinger, ble
skutt eller bombet i brann.
Det var under denne intense
beskytningen at et tysk skiløper-
kompani via en skjult framrykning
gjennom Herbergskaret, klarte å
komme seg rundt forsvarsstilling-
ene som fjerde gardekompani
hadde ved Åsmarkveien. Bakfra og

gryggen ender i Mjøsa ved
Bergsodden. Her utmerket Garden
seg spesielt og fienden betegnet
gardistene som «De svarte
djevler».

Opptakten til

trefningen

Etter flere trefninger i dette områd-
et i dagene etter 9. april ble blant
annet 1. og deler av 4.
Gardekompani i tillegg til andre
hæravdelinger satt til å bygge for-
svarsstillinger ved tettsetde Ring
nord for Moelv, fra Ring stasjon
oppover mot gardene på
Lundehøgda, etter ordre fra general
Otto Ruge før den 19. april. Dette
delvis for å kunne føre opphold-
ende strid, for å oppholde tyskerne
med strid lenge nok til at kongen,

Trefningen ved Lunde-
høgda 20. - 21. april 1940

Kommandanter og
ledere
Eystein Torkildsen
Sigvardt Pran
Styrker ca. 1800 sol-
dater,
Tap 17 norske soldat-
er og 22 sivile.

Kampene ved Lundehøgda var åsted for flere trefning-
er mellom norske og tyske styrker under den andre
verdenskrig, og kampene pågikk i omtrent 48 timer fra
den 20. april til den 21. april 1940. 
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kompanis stillinger, og deretter
også førstekompani og stillingene
som soldater fra kompani
Torkildsen hadde. De norske sol-
datene rømte nå for livet i råtten
vårsnø, og retretten skjedde under
kraftig beskytning, og flere steder i
nærkamp. Etter langvarige kamper
blir de norske styrkene drevet til-
bake i uordnent retrett. De samlet
seg senere ved Fåberg.
Det står en minneplate i
Herbergskaret som har følgende
tekst: «Sett bajonettene på, mine
norske gutter, ropte kaptein

Sigvardt Pran under motangrepet
mot de tyske avdelinger her på
Lundehøgda. På denne haugen falt
løytnant Sven Holmsen.»

Etter trefningen
De norske styrkene måtte trekke
seg ut for senere å samles ved
Fåberg for å forsette kampene. De
norske styrkene klarte å holde tysk-
erne i over to døgn her noe som
bidro til å gi konge og regjering
verdifull tid til å slippe unna de
tyske styrkene. Faktisk var dette ett
av områdene hvor tyskerne gikk
mest brutalt frem. Dette på grunn
av at de hadde sikret seg sprit fra
Strand Brænderi for å feire Hitlers
fødselsdag (20. april). At man
møtte motstand gjorde nok at det
ble mer brutalt enn nødvendig. Det
gikk hardt utover sivilbefolkning-
en. Tysk ledelse erkjente senere at
felttoget var preget av uheldige epi-
soder i området. Stedet er merket
med en bauta, og flere minne-
plakater.
Under kampene i området hadde
lokalbefolkningen søkt tilflukt ved
Monssveen, en husmannsplass inne
på åsen. Om kvelden den 21. april,
etter kamphandlingene var avslutt-

et, dro fem mann ned for å melke
kuene på Sæther og Svartungstad.
Det var far Ole Sæther, sønnen
Peder og svigersønnen Peder
Kaulum samt brødrene Helmer og
Martin Skaugen fra Svartungstad.
De ble overrasket av en gruppe
tyskere som, dels som ren hevn,
dels som rene krigsforbrytelser,
henrettet samtlige fem. Én av dem,
Martin Skaugen, ble skutt gjennom
kjeven og overlevde. De øvrige fire
ble drept på stedet. Minneplaten er
reist nettopp på det sted forbrytels-
en skjedde, og der kan man se at 15
norske soldater og 22 sivile ble
drept disse tragiske aprildagene i
1940. Den yngste var den 3 år
gamle Per Johs. Thomassen.
Både Pran og Holmsen ble tildelt
Krigskorset med sverd i 1949,
Holmsen post mortem. De var for
øvrig to av de tre siste som fikk
Krigskorset for innsats under annen
verdenskrig.
Hvert år, som regel 21. april, hold-
es det en markering ved bautaen i
Smedstadsvingen for å minnes de
som døde da tyskerne tok seg fram
gjennom området. Gardens 5. kom-
pani er alltid til stedet for å sette sitt
preg på minnestunden.

«Sett bajonettene på,
mine norske gutter,
ropte kaptein Sigvardt
Pran under motan-
grepet mot de tyske
avdelinger her på
Lundehøgda. På
denne haugen falt
løytnant Sven
Holmsen.»

Vi hadde den 12. mars et med-
lemsmøte i befalsmessa på Huseby
med et gledelig gjensyn med
Oberst Dag Søberg. Han åpnet
med å presentere seg selv og
hvilken bakgrunn han har før han
fortalte om sin tid i Afghanistan,
ledsaget av flotte bilder. 
Deretter ble materiellet i Hæren i
dag og i framtiden presentert. Her
la han fram førstehånds informa-
sjon om Hærens materiell, han er i

dag sjef for Hærens materiell sek-
sjon.                                Her er
det mye spennende å se fram til,
men hvor teknisk avansert kan det
ikke fortone seg for en gardev-
eteran. Vi som kjenner SLG og
AG3 og en feltradio som av og til
føltes å veie minst 50 kg for den
stakkaren som bar den i tillegg til
sin egen pakning.
Det er det nok sikkert på sin plass
med soldater som kan mer enn sin

Materiellsituasjonen i Hæren i
dag og i framtiden
Medlemsmøte i Befalsmessa på Huseby.

vanlige førstegangs tjeneste…
avdelinger bestående av avansert
teknisk utdannede soldater ser ut
til å bli en viktig del av morgen-
dagens hær-struktur. Dette må til
for å kunne betjene alle de for-
skjellige våpen- og våpenplatt-
former som er planlagt innkjøpt.
Dette ble nok en kveld som føyer
seg inn i våre medlemskvelder
med gode foredragsholdere, men
med dessverre med få opp-møtte.
Befalet i Garden var invitert, men
ingen møtte. Ca 20 medlemmer
fant ut av de ville møte opp og de
fikk med seg både det faglige og
det sosiale, som vanlig med gode
historier og småprat med følge av
wienerbrød og kaffe.

NGF har gjennomført en vellykket
etablering av ny veteranforening
på Sørlandet, AGDER GARDIST-
FORENING (AGF). Dette skjedde
7. mai på gamle Gimlemoen leir i
Kristiansand. Her møtte det 15
interesserte, men vi hadde ytterlig-
ere 10 personer på liste over de
som ikke kunne komme. Valgene
gikk greit, og Willy Sandnes
(medlem i OAGF) ble enstemmig
valgt som formann. De øvrige
valgene gikk greit, og det var noen
som selv meldte seg interessert i å
ta et verv. Meget bra.
Oppstartsmøtet ble avsluttet med
en vellykket ost og rødvins aften,
så praten gikk lett og lødig utover
kvelden.
Det arbeides med et medlemsmøte
på høsten, hvor tidligere gardesjef,
Ole A. Øie vil komme å snakke
om sin tid i Garden, og veteranen-
es betydning for Garden. Vi gleder
oss.

NGF har vedtatt i sitt program for
2015/16 at verving skal stå i
fokus. En mente det var riktig å få

Agder GF etablert først, for derett-
er å se på muligheten for å få
Trøndelag Gardistforening opp å
stå igjen.  Dette var en forening
med vel 100 medlemmer, men da
primus motor ga seg, var det ingen
«kronprins» til å overta, og foren-
ingens aktiviteter døde ut. Nå sitt-
er NGF på den gamle medlems-
listen, så vi har et godt utgangs-
punkt for å komme i gang i 2015.
Dette arbeidet vil starte nå på
høsten.

Går Trøndelag greit, vil de neste
områdene være Møre, Bergen og
Stavanger, men rekkefølgen er
ikke helt bestemt. Apropos
Stavanger, så var det en forening
der for en del år siden. Det var en
driftig forening, med møte hver
uke på hotell Atlantic i Stavanger.
Men så går lederen trøtt, får for
mye å gjøre eller kanskje han fall-
er fra, så er det ingen til å overta.
Man tenker at dette går greit, og
ingen tenker på å bygge opp en
kronprins i dett systemet. Sant,
men leit.

Vi har slått sammen Oppland GF
og Hedmark GF til en forening, vi
har slått sammen Sarpsborg GF og
Halden GF til Østfold GF, og vi
har overført nedlemmen i Vestfold
til Buskerud GF. Det er håp at vi
kan bli sterkere hvis vi blir større,
men det kan også være en fare for
nedgang. Dette er en utfordring vi
i NGF har. Ole A. Øie brukte
uttrykket: DET ER SAMMEN VI
ER STERKE, og det skal vi også
bli. 

Både nytt og gammelt fra forbundet



Kontingenten er ikke
nok til å holde et bra
aktivitetsnivå, derfor
har vi en rekke fine
effekter for salg. 
Mange fungerer også
godt i en profilerings-
sammenheng. 
Med stolthet viser du at
du har tjenestegjort i
Garden. 
Mest populære er våre kompani-
pins, fra de fem kompaniene: 1ste,
2dre, 3dje, 4de og 5te kompani. 
En annen er vår egen ”G”-pins.
Med ett av disse på jakkeslaget
viser du diskret og greit din til-
knytning til HMKG. I mange
sammenhenger virker de som en
god døråpner: Du har gleden av å
fortelle hva merket står for og får

Våre salgsprodukter

Belte m/”G” (Oppgi min. lengde) kr 350
Blazermerke ”G” kr 100
Caps m/”G” (One size) se tilbud under kr 100 
T-skjorte m/”G” (Oppgi størrelse) kr 75
Tilbud: Caps og T-skjorte kr 150
Kp pins for 1 kp. (Gul) kr 50
Kp pins for 2 kp. (Grønn) kr 50
Kp pins for 3 kp. (Blå) kr 50
Kp pins for 4 kp. (Rød) kr 50
Kp pins for 5 kp. (Hvit) kr 50
Mansjettknapper m/”G”/H5 kr 100
Nøkkelring m/”G”H5 kr 60
Pins ”G”H5 kr 50
Slips i silke m/hvite striper kr 300
Slipsnål m/”G”H5 kr 100
* Slottsvaktmedalje uten gravering kr 650
* Gravering av Slottsvaktmedalje  kr 100
* Tjenestebevis i farger (kun 1. 2. 4. 5. kp) kr 60
Pins m/H5   kr 50
Blazermerke H5 kr 50
Caps og T-skjorte kr 150
Kaffekrus kr 75
Ekspedisjonsgebyr/Frakt kr 80

Bestillingen sendes til 
OAGF mailadresse: post@oagf.org
Postadresse: PB 105 Røa, 0701 Oslo. 
Alle varene må betales på forskudd. Gravering 
av Slottsvaktmedaljen tar minimum 14 dager. 
Varene vil bli sendt så snart beløpet er inn-
betalt på konto 7877.08.55836. 

Først når du har fått
med deg detaljene i
antrekket kan du 

være fornøyd

bak som tuter og kjefter på deg. Se
bestillingslisten som inneholder
hele vårt tilbud.

Slottsvaktmedalje

Slipsnål H5

NGF/H5 Mansjett-
knapper

Blazermerke

Mansjett-
knapper med G

Slik ser den nye
beltespennen ut.

Løp og kjøp!

Vi har fått inn nye belter 
i god kvalitet, og denne gang 

med riktig spenne. 
Vår «G» er tydelig markert i beltespennen. 

Nå må vi bli flinkere og
hjelpe vår kasserer Asbjørn!
1. Når du betaler årskontingenten må du oppgi
navn og hva innbetalingen gjelder.
2. Det samme gjelder innbetaling i forbindelse
med reiser og arrangementer.
Med andre ord: Navn og hva innbetalingen gjelder
skal alltid oppgis.
At innbetalerens kontonummer kan finnes på inn-
betalingen hjelper ikke, for bankene har ikke lov
til å oppgi navnet til andre enn kontoinnehaver.

Krus

lettere kontakt
med andre som
også har tjeneste-
gjort.
”G” har vi også
på t-skjorter, caps
og som blazer-
merker. 
Belte med ”G” er
nå også å få
kjøpt. 
Til mer formelle
sammenkomster
har vi et eget
gedigent silke-
slips i mørkeblått
og med stripene
fra paradebuksa
gjengitt hvitt/
svart/hvitt. 
Vi har også et
eget ark med ”G”
til å sette på bak-
ruta i bilden din.
Da får du ingen

Slips og slipsnål

1514
Slipsnål G
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100 år
Ettestad Olav Ettestad Nordre 3750 Drangedal 20.08.1915 100 år

90 år
Hoel Leif Brusletta 28 2016 Frogner 04.04.1925 90 år
Sneis Harry Sneisveien 1407 Vinterbro 27.04.1925 90 år

85 år
Legeng Andreas Arendalsgt. 14, leil. 40 0272 Oslo 14.02.1930 85 år
Nilsen Ole Runnitunet 4 C 2150 Årnes 08.04.1930 85 år
Nestaas Paul Værlebakken 18 1525 Moss 18.04.1930 85 år
Ulsnes Roy Karl Andersens vei 163 1086 Oslo 11.07.1930 85 år
Gustafson Rolf Walther Bygdøy allé 125 B 0273 Oslo 03.09.1930 85 år
Lundgaard Ola Frøyas gate 3 A 0272 Oslo 04.10.1930 85 år
Ellefsen Hans Kornelius Olsrødsvingen 33 B 3150 Tolvsrød 03.12.1930 85 år

80 år
Rokke Hans Skogvn. 32 1440 Drøbak 06.03.1935 80 år
Myrvold Sven H Gamle Trondheimsvei 22 B 0272 Jessheim 10.04.1935 80 år
Gram Thomas Skipperbakken 48 3840 Seljord 28.05.1935 80 år
Langerud Ragnar Solheimsvingen 9 0272 Gjerdrum 04.06.1935 80 år
Vandsemb Anders Olav Nygårdsvn. 3 1400 Ski 14.08.1935 80 år

75 år
Bøhre Per G Gunnar Johnsons vei 6 0875 Oslo 06.01.1940 75 år
Rud Kjell Vestlyvn. 8 2022 Gjerdrum 14.01.1940 75 år
Tauland Leif Sagveien 30 3534 Sokna 07.02.1940 75 år
Øverland Sverre GSildreveien 9 1352 Kolsås 22.02.1940 75 år
Kammerhuber Ernst Gamlehagen 23 1151 Oslo 05.03.1940 75 år
Bakke Aage Eugen Rådyrveien 30 1413 Tårnåsen 05.04.1940 75 år
Valberg Oddgeir Tårnveien 24 1929 Auli 05.04.1940 75 år
Bjørnstad Guttorm Morkvegen 15 11925 Blaker 18.04.1940 75 år
Granerud Reidar 1970 Hemnes i Høland24.04.1940 75 år
Horsten Peter Kastelsvej 4 DK-2100 København 06.05.1940 75 år
Løvstad Tor Østerliv. 46 A 0272 Oslo 12.06.1940 75 år
Svean Kjell Erling Michelsens vei 2 B 1061 Oslo 21.07.1940 75 år
Larsen Jan Vilhelm Bjerknes vei 66 0272 Bergen 31.07.1940 75 år
Johansen Willy Postboks 200 1441 Drøbak 10.08.1940 75 år

Fredstad Hans O. Damlivn. 30 2100 Skarnes 26.10.1940 75 år
Trulsrud Knut Kråkerud gård 1825 Tomter 19.11.1940 75 år
Udnæs Einar Parkveien 43 0258 Oslo 07.12.1940 75 år
Eriksen Karl Kristian Fjellveien 5 3960 Stathelle 31.12.1940 75 år

70 år
Nessøe Harald V Nordbystien 25 2066 Jessheim 16.01.1945 70 år
Irby Thron Ringstabekkveien 46 1358 Jar 02.03.1945 70 år
Kirkeby Harald Løkenflaen 46 2015 Leirsund 21.03.1945 70 år
Løkling Opheim Per Nedre Skøyen vei 10 B 0272 Oslo 09.06.1945 70 år
Jordbekken Åge Vækerøveien 126 N 0383 Oslo 12.06.1945 70 år
Dammen Rolf S. Horgen 1440 Drøbak 23.06.1945 70 år
Blom Jan Fr. Båtastøvegen 5680 Tysnes 06.08.1945 70 år
Sæther Gunnar Stokkervn. 2040 Kløfta 06.08.1945 70 år
Johansen Bjørn Håland Chr. M. Falsens gt. 4 B 3714 Skien 12.09.1945 70 år
Storo Jan Bjerkealléen 48 B 0487 Oslo 08.11.1945 70 år
Fasting Claus Hadler Ullevålsalléen 29 0852 Oslo 19.11.1945 70 år
Fure Reidar Ljabruveien 35 1169 Oslo 24.12.1945 70 år

60 år
Sjøberg Per-Ove 2120 Sagstua 01.04.1955 60 år
Frøslev Morten Biskop Jens Nilssøns gate 13 0659 Oslo 22.04.1955 60 år
Risbø Egil Lundsgutua 40 2074 Eidsvoll Verk 10.05.1955 60 år
Holmenes Geir Algarheimvn. 17 2050 Jessheim 11.05.1955 60 år
Wivesøll Ole-Bernt Christiesgt. 36 A 0557 Oslo 07.11.1955 60 år

50 år
Pedersen Roger Blåklokkevegen 7 E 2052 Jessheim 19.01.1965 50 år
Midtskog Trond Skytterplassen 20 B 0272 Kløfta 29.01.1965 50 år
Stubberød Morten Høgåsvn. 66 1259 Oslo 21.04.1965 50 år
Steen Asbjørn Sagstuveien 45 A 1405 Langhus 15.07.1965 50 år
Kallerud Anders Rune Fjellmusvn. 2 1356 Bekkestua 15.08.1965 50 år
Eldby Jan Erik Steinsoppveien 15 1476 Rasta 05.12.1965 50 år

OAGF og 3. kompani
hadde planlagt en parade
fra Akershus festning via
Karl Johans gate fram til
Universitetsplassen med
påfølgende konsert og
drill. Dette skulle ha funn-
et sted den 1. august, men
dessverre så må 3. kom-
pani kaste inn håndkleet.

Dette var ment å være 3.
kompanis avskjedskonsert
og drill i Oslo før dimi-
sjon. Med fjorårets opp-
legg i friskt minne, så kan
vi i OAGF bare beklage.
Årsaken til avlysningen er
et tettpakket program med
en turne i Nord-Norge i
nesten samme tidsrom.

OAGF håper derfor at 3.
kompani kommer sterkere
tilbake neste år når det
gjelder dette arrangement-
et.

HEG

Ingen musikk og drill på Universitetsplassen. 

I 2015 
gratuleres følgende 

medlemmer med runde år
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Dato Tid Sted                     Adresse Arrangement

Aktivitetsplan for siste del av 1. og hele 2. halvår 2015

19. 18.00 - 20.00 Oscarsborg festning Drøbak, 
Søndre Kaholmen HMKG, konsert og drill

18. 12.00 Forsvarsmuseet Akershus  Festning Lunsj

22. 17.00 Restaurant Stamhuset Blekedamsvej 23, Kbhvn Ø 130 års jubileum i København

3. 18.30 Venner Smalgangen 31, Oslo Hyggekveld

15. 12.00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj

17. ENO Rådhusplassen Oslo Oslo Maraton

18. ENO Rådhusplassen Oslo Oslo Maraton

19. ENO Rådhusplassen Oslo Oslo Maraton

20. ENO Rådhusplassen Oslo Oslo Maraton

24. 18.30 Huseby Befalsmessa Medlemsmøte m/foredrag

1. 18.30 Venner Smalgangen 31, Oslo Hyggekveld

9. Huseby Befalsmessa 65 års jubileums fest

20. 12.00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj

22. 18.30 Nebbenes Nord* Eidsvold Medlemsmøte m/ foredrag

ENO ENO ENO ENO Lars Fronth skyting,  arr. BGF

5. 18.30 Venner Smalgangen 31, Oslo Hyggekveld

12. 18.30 Aurskoghallen Aurskog * Distrikts medlemsmøte

17. 12.00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj

3. 18.30 Venner Smalgangen 31, Oslo Hyggekveld

15. 12.00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj

* Møtene for medlemmer den 22. oktober og i november er både for medlemmer med famile og interesserte gardeveter-
aner som ikke er medlemmer.
Husk å melde i fra til vår kasserer Asbjørn Bråthen på e-mail: asbraath@oneline.no eller på tlf 454 22 614 senest 
onsdag før lunsj treff.                                    

Det blir ingen miniatyrskyting i Huseby leir før miniatyrskytebanen er åpnet igjen for ikke
tjenestegjørende avdelinger. OAGFs medlemmer vil bli varslet når banen igjen kan tas i bruk.

OAGFs fane går tilbake til tidlig
50-tall da foreningens navn var
Gardens Soldatforening. Fanen er i
dag i en dårlig forfatning, Oslo
Gardistforenings navn er skjøtet
inn der hvor det første navnet sto,
stoffet er sprøtt, det er på tide med
en utskifting til noe bedre.                                                                                               

Så vil noen kanskje
spørre, trenger vi en
fane?  
Årsmøtet i år mener ja, fanen skal
være det symbolet som vi garde-
veteraner i OAGF skal samle oss
bak. Historikken til den gamle
fanen da den ble overlevert er
fasinerende lesning, det skjedde
med en seremoni som var, nettopp,
en fane for gardeveteraner verdig.
Den historien skal vi komme til-
bake til i neste utgave av
GardeVeteranen.
Som styreleder kan jeg love at den
nye fanen skal brukes både ved
årsmøte, jubileer og andre festlig-
heter.

Hvordan går det så med
arbeidet med ny fane? 
Dette er sikkert flere av dere som
var på årsmøtet og kanskje noen
andre også spent på?
Fanen er nå laget som et forslag
(se tegning), og sendt frem til to
bedrifter for anbud, den ene i
Norge, den andre i Danmark.
I hjørnene på fanen vil forenings-
merkenetil Gardens Soldat
forening og Oslo Gardistforening
bli plassert, diagonalt ovenfor
hverandre.
Det først utkastet til den nye fanen
ble laget av Oddmund Olsen, for-
mann i Østfold Gardistforening.
Dette utkastet ble så igjen bear-
beidet og videreutviklet av Robert
Bjørgan fra OAGF fram til det

utkastet som foreligger i dag.
De sølvbeslagene som var på
stangen til den gamle fanen vil bli
laget på nytt, med samme inskrip-
sjoner og slått inn på den nye
stangen.
På toppen av stangen hvor det blir
en hylse med spiss i messing, vil
det bli inngravert samme tekst
som det var på toppen av den forr-
ige stangen.
I tillegg vil det bli to ”streamere” i
stoff som henger ned fra en ring
på toppen av stangen. Disse vil bli
preget med henholdsvis Gardens
Soldatforening og Oslo Gardist-
forening samt årstall for opprett-
else og avslutning.
Hva har vi så fått inn av
midler? 
Anonyme givere har donert til

Ny fane til OAGF ved hjelp av 
kronerulling.
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sammen kr. 17 000,-. 
I tillegg kommer gaver som er gitt
i forbindelse med kontingenten for
2015 på ca kr 6 000,-, dermed er
vi oppe i kr.23 000,-!
Et kjempeflott resultat så langt,
men vi trenger nok noen flere
kroner da fanen med alt som hører
til, samt stang og kråkefot, komm-
er på ca kr. 40 000. 

Vil du gi et bidrag, så
send beløpet inn til vår
konto nr. 7877.08.55836, 
husk å merke beløpet ”Fane”.
Fanen vil bli behørig presentert på
OAGFs 65 års jubileum den 9.
oktober 2015. Merk deg datoen!
HEG

Veteraner!La oss gjøre en skikkeligkronerulling. Alle beløp teller!
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Oscarsborg ligger på en
frodig øy midt Drøbak-
sundet. Kommer du med bil
mot Drøbak er veien til
Oscarsborg godt skiltet. Det
er stor parkeringsplass ikke
langt fra Sundbrygga hvor
fergen til Oscarsborg går.

Kommandanten på

Oscarsborg tilbyr

en rekke arrange-

mener.

Festningsmarsjen
Hvert år i mai inviterer forsvaret
til en 12 km turmarsj med guide
og veiviser. Festnings marsjen går
gjennom et militærhistorisk land-
skap, med flotte festningsverk og
vakker natur. Historisk formidling
gjennomføres på 15 steder, fra
Heer skanser i øst via Oscarsborg
festning, til Øvre toppbatteri på
Håøya i vest. 

OAGF i samarbeid
med Kommandanten
på Oscarsborg fest-
ning og HMKG 3.
kompani har den
glede av å invitere til
konsert og drill på
Oscarsborg festning
den 19. juni fra kl.
1800 til 2000.
Dette er tredje gang dette arrange-
mentet går av stabelen, nå kan vi
begynne å snakke om tradisjon.
Benytt anledningen til å høre
Gardemusikken utfolde seg i borg-
gården på Oscarsborg, dette stedet
er kjent for sin gode akustikk, der-
for arrangeres det opera her hvert
år. Drillen finner sted på ekserser-

plassen på utsiden av borgen.
Arrangementet er gratis, men du
må kjøpe billett til ferja som går
fra Sundbrygga fem minutter over
hver hele time. Billetten koster kr
90 t/r, kjøp billetten på automaten
på brygga, og sparer du 10 kr.Bu, Chu og Fu flyttet fra

Kina til USA.

De besluttet å bli

Amerikanske statsborg-

ere.

Derfor måtte de «amer-

ikanisere» navnene sine.

Bu valgte å kalle seg

«BUCK»

Chu valgte å kalle seg

«CHUCK»

Fu valgte å reise tilbake

til Kina.

Igjen har det gått et år.
Igjen har vi vært vakter
både i barneskirenn og ved
Holmenkollen skifestival,
nærsakt som vanlig. Det er
første gangen vi kan si at vi
hadde en mild vinter.
Alt gikk bra og jeg må si
det er en flott gjeng som
stiller opp for å tjene noen
slanter til foreningen og
dens arbeid. Vi sees om et
år. 

Årets vakttjeneste i Kollen 

OAGF arrangerte et
medlems- og vervemøte
på Hotell Fagerborg på
Lillestrøm den 29. april.
Denne gang var det ikke lagt opp til
noe foredrag, men i stedet et treff
for gardeveteraner, et mimretreff!
Her møtte den faste stammen på ca.
10 medlemmer til kaffe og wiener-
brød, og på toppen av dette to nye
ansikter som begge ble medlemm-
er!
Dermed å var hensikten med møtet
oppnådd, nye medlemmer og trive-
lig treff for alle de som møtte.
Tenk hvor flott om det hadde vært

Konsert og drill på Oscarsborg festning.

Er du sulten eller tørst, da er det
flere steder på Oscarsborg som
kan by på det meste, bare husk at
konserten starter kl. 1800.
Program deles ut ved inngangen.
Ta med klær for anledningen, det
kan bli en kjølig kveld.

Medlems/vervemøte på

Lillestrøm 

enda flere nye ansikter som møtte,
men en har ikke lov til å være krav-
stor.

Velkommen!Dette blir en av de siste forestillingene før avreise til Canada

Takk for innsatsen
alle sammen.

Erik Leinaas



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 3. septemer
Torsdag 1. oktober 

Torsdag 5. november
Torsdag 3. desember

kl. 18.30

Forsvarsmuseets
kafeteria på

Akershus festning
Tirsdag 18. august

Tirsdag 15. september
Tirsdag 20. oktober 

Tirsdag 17. november
Tirsdag 15. desember

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


