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Styrelederens hjørne
Kjære medlem.
Et nytt år med et nytt styre, hva kan 
det bringe av nye ideer? Vi ønsker 
Leif  Bøhler velkommen ombord, han 
overtar etter Erik Leinaas som blir 
varamedlem til styret og samtidig 
takker vi av John Ulverud for lang og 
tro tjeneste. En av ideene som ligger 
på bordet er arbeidet med å starte en 
bowling turnering som kan gå på flere 
steder i Oslo og Akershus samtidig. 
Noe annet er medlemsmassen som 
blir stadig eldre, her må det fornyelser 
inn av yngre gardeveteraner. Her må 
dere hjelpe oss ved å fortelle yngre 
gardeveteraner om hva vi står for og 
ved det få de med. Det er dere som 
medlemmer som er OAGFs beste 
ambassadører.

I den tiden som har gått siden for-
rige nummer av GardeVeteranen, har 
OAGF gjennomført en rekke arrange-
menter, det være seg i Holmenkollen, 
medlemsmøte med Robert Mood 
som foredragsholder, OAGFs med-
lemstur til Stockholm og Svegaardens 
forening like før pinse, kringleutdelin-
gen på alle vaktsteder og til dimitte-
rende del av 5. Gardekompani.  Sist, 
men ikke minst, Sommerfesten på 
”Kongen” hvor 30 deltakere hadde en 
flott aften i et meget sosialt lag.  Alt 
gjennomført med en stil som gjør oss 
stolte av å være gardeveteraner. Takk 
skal dere ha!

Mye står for døren og venter på å 
bli gjennomført, bla. vårt arrangement 
i samarbeid med 3.Gardekompani og 
Oscarsborg festning som vil bli ar-
rangert den 27. august. Dette er siste 
opptreden med 3. Gardekompani før 
dimisjon og samtidig en avskjed med 
dirigenten, musikkmajor Eldar Nilsen. 
Her bør vi kjenne vår besøkelsestid 
og møte opp mannsterkt, både for å 
hjelpe til, men også som tilhører.

Aktivitetsplanen for 2 halvår vil 
dere finne i dette bladet, les den med 
omhu og møt opp der hvor gardeve-
teraner har et arrangement. Her vil jeg 
berømme Telemark Gardistforening 
for deres bidrag til samarbeid og at 
det blir en høsttur dit, det kan vi love.

Med dette så ønsker jeg på veg-
ne av styret og meg selv, alle lesere 
av GardeVeteranen en riktig GOD 
SOMMER og vel møtt på Norway 
Cup hvor vi skal hjelpe til i to dager, 
den 29. og 30. juli.

Hans-Erik Grimsrud
Styreleder

Foreningsadresse:
Oslo og Akershus Gardistforening
Postboks 105 Røa, 0701 Oslo
Tlf  45 42 26 14
Internett: www.oagf.no
Konto: 7877.08.55836
Orgnr.: 997757130

GardeVetreanen trykkes i et opplag av  
700 eksemplarer.
Alle foto: Erik Leinaas
Grafisk produksjon: 
FFT/OGF (Oslo Garnisonsforvaltning)/
Grafisk avdeling

Styret i OAGF: 

Styreleder:
Hans-Erik Grimsrud

Åstadryggen 13,
1396 Billingstad

Tlf. +47 908 81 122
hans.erik.grimsrud@oafg.no

Kasserer 

Asbjørn Bråthen
Nygårdsbakken 23

1482 Nittedal
Tlf. +47 45422 614

asbjorn.brathen@oagf.no
¨

Sekretær
Jan-Erik Skjeggerud

Nico Hambros vei 14
0969 Oslo

Tlf. +47 900 62 679
jan.erik.skjeggerud@oagf.no

Styremedlem:
Jan-Robert Søderstrøm

Vækerøveien 132 A.
0383 Oslo.

Tlf. + 47 909 59 159.
jan.r.soderstrom@oagf.no

Styremedlem:
Leif  Bøhler

Lillestrømven 1292 b
1911 Flateby

Tlf. + 47 941 65 508
leif.bohler@oagf.no

Varamedlemmer til styret:
Atle Bergsrud

Ullerålsgata 55,
3513 Hønefoss

atle.bergsrud@oagf.no

Jørn S. Bjørnstad, 
IT /web ansvarlig

Myrland 60,
1453 Bjørnemyr

Tlf. + 47 482 71 640
jorn.seglen.bjornstad@oagf.no

Erik Leinaas, 
REdaksjonssekretær

GardeVeteranen
Brannfjellvn 8C,1181 Oslo

Tlf. + 47 911 30 154
erik.leinaas@oagf.no

Per Kristian Paulsen, 
Sponsor ansvarlig

Bruksveien 82,
1367 Snarøya

Tlf. +47 957 84 250
per.kr.paulsen@oagf.no

Forsidebilde:
Steinar Utvoll står her æresvakt ved 
minnestøtta på Trandumskogen. 
Det er første gang vi Veteraner fra 
Oslo og Akershus Gardistforening 
stiller 8. mai som æresvakter ved 
dette minnesmerke over falne fra 
siste verdenskrig. To gardister ble 
skutt inne i skogen bak støtta.
Foto: Erik Leinaas
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VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I OAGF FOR 2016 

 
Befalsmessa i Huseby leir 

	

Etablert 1963
For deg som vil

beholde kontakten
og vennskapet fra Garden

NORGES
GARDISTFORBUND

MINNER SOM VARER ET HELT LIV

Helt siden Den Kongelige Norske Garde 
ble etablert i Stockholm i 1856 har Garden 
fått en helt spesiell plass i manges hjerter. 
Ikke minst hos de som har tjenestegjort   
i Garden. Det klinger på en måte fint å si: 
jeg har vært i Garden. Gardistforeninger 
har kommet og gått gjennom hele 
Gardens historie. Men i 1963 fikk det 
en solid forankring i det som nå heter  
Norges Gardistforbund, NGF. 

NGF er et forsvarsvennlig forbund 
bestående av lokale foreninger som 
konsentrer seg langs to hovedområder. 
På den ene siden søker vi å ivareta 
det gode kameratskapet som oppstod 
under tjenesten. Det andre området er å 
hjelpe og støtte Garden, dets personale 
og tjenestegjørende gjennom en rekke 
positive aktiviteter. Gjennom din lokale 
gardistforening får du mulighet til å    
være med.

EN GANG GARDIST, ALLTID GARDIST!

Norges Gardistforbund
Postboks 7 Røa

0701 Oslo

For din lokalforening, se
www.gardistforbundet.no

Fremmøte gardeveteraner til årsmøte i OAGF 201, befalsmessa. Foto: Erik Leinaas.
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Innkalling	til	årsmøte	

torsdag	20.	april	2017	kl.	1800	i	Huseby	leir	(Befalsmessa)			
Alle	medlemmer	innkalles	med	dette	til	ordinært	årsmøte.	Før	møtet	starter	blir	det	

kransnedleggelse	ved	statuen	over	falne	gardister	fra	2.	verdenskrig.	Vennligst	møt	presis!	

Ved	årsmøtets	start	vil	OAGF-fanen	bli	båret	inn,	og	det	blir	spilt”	Veteransignal”,	deretter	ett	
minutts	stillhet	over	de	som	har	gått	bort	siden	forrige	årsmøte.														

Til	behandling	foreligger	følgende	saker:	

1. Konstituering	
• Opptak	av	navnfortegnelse	
• Valg	av	møteleder	
• Valg	av	referent	samt	valg	av	to	personer	til	å	undertegne	protokollen	sammen	med	

møteleder	
• Spørsmål	om	møtet	er	lovlig	innkalt	
• Godkjenning	av	sakslisten	

2. Protokoll	fra	siste	årsmøte	
3. Årsberetning	fra	styret	
4. Regnskapet,	tallmessig	og	kritisk	vurdert	med	revisorberetning	
5. Eventuell	godtgjøring	til	styret	
6. Styrets	forslag	til	budsjett	og	arbeidsplan	for	2017	
7. Forslag	til	ny	tekst	i	vedtektenes	§	2.	(skrevet	med	rødt)	

	
		§	2	

Som	medlemmer	kan	opptas	menige,	befal	og	sivile	som	har	tjenestegjort	i	HM	Kongens	Garde.	

Medlemmer som har innlagt seg særlige fortjeneste av foreningen, samt andre som har ytet verdifulle tjenester, kan 
utnevnes til æresmedlemmer. For samme fortjenestefulle forhold kan medlemmer og andre tildeles foreningens 
hederstegn. 

Honorært medlemskap kan tildeles andre personer utenfor OAGFs medlemsmasse, og som har utvist en særskilt aktivitet, 
og verdifull tjeneste til fordel for OAGF. 

For å finne verdige kandidater, skal styret oppnevne et råd på tre personer som skal innstille til styret på kandidater. 
Styret fastsetter utfyllende retningslinjer for rådet, og statutter for de forskjellige heders- utmerkelsene. 

Hedersutmerkelser deles normalt ut i forbindelse med årsmøtet til OAGF. 
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Valg	
a. Valg	av	et	styremedlem	for	1	år	(kasserer)	
b. Valg	av	et	styremedlem	for	2	år	(sekretær)	
c. Valg	av	et	styremedlem	for	2	år.	
d. 2	styremedlemmer	er	ikke	på	valg	
e. Valg	av	4	varamedlemmer	for	1	år	
f. Valg	av	2	revisorer	for	1	år	
g. Valg	av	3	personer	til	valgkomite	for	1	år,	hvor	alle	bør	ha	god	kjennskap	til	foreningen	

og	dens	medlemmer.	

Årsmøtet	avsluttes.	Deretter	vil	det	bli	delt	ut	medaljer	og	hederstegn.		Som	en												avslutning	
på	møtet	synges”	Gardevise”,	og	fanen	føres	ut.	

Det	er	kun	medlemmer	som	har	betalt	kontingent,	som	har	stemmerett.	Medlemmer	kan	ikke	
møte/stemme	ved	fullmektig.	

	

	

	

	

Oslo	20.	mars	2017.	

Styret	i	Oslo	og	Akershus	Gardistforening	
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OSLO	OG	AKERSHUS	GARDISTFORENING	
Årsberetning	for	2016	

1. Styrets	sammensetning	siden	årsmøtet	den	21.	april	2016:	

Hans-Erik	Grimsrud	 	 Styreleder	 	 	 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Asbjørn	Bråthen				 	 Kasserer	 	 	 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Jan-Erik	Skjeggerud		 	 Sekretær	 	 	 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Erik	Leinaas		 	 	 Styremedlem		 	 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Jan-Robert	Søderstrøm	 Styremedlem		 	 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Atle	Bergsrud																											 Varamedlem																																																																																																																																														
Jørn	S.	Bjørnstad																						Varamedlem	 	 	 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Per	Kr.	Paulsen		 	 Varamedlem	 	 	 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
John	Ulverud																												 Varamedlem				 	 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Viggo	Andreassen		 					 Revisor		 	 	 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Egil	Nilsen	 	 	 Revisor	

Anders	Bredesen		 	 Valgkomite	 	 	 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Steinar	Utvoll	 	 													Valgkomite	 	 	 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Tor	Løvstad	 	 													Valgkomite	

	
2. Styremøter	

Det	sittende	styre	har	avholdt	9	styremøter	i	2016	og	de	har	alle	vært	i	Bygn.	4	på	Akershus	
Festning.		
Vi	har	også	i	2016	blitt	møtt	med	lutter	velvilje	fra	Gardens	vaktstyrke	ved	våre	styremøter,	og	
det	er	vi	Garden	takknemlig	for.	Kaffen	smaker	som	vanlig	alltid	godt!	
Alle	styremøter	har	blitt	gjennomført	i	henhold	til	utsendt	agenda.	Tonen	blant	styrets	
medlemmer	er	meget	god,	og	styreleder	takker	for	den	støtte	han	har	mottatt	igjennom	året.	

	

3. Arbeidsplanen	2016.	

Har	vi	oppfylt	det	som	ble	vedtatt	i	årsplanen	for	2016?			På	de	fleste	punkter	ja,	men	vi	må	bli	
enda	mer	aktive	med	å	verve	blant	de	som	forlater	Huseby	leir	etter	endt	tjeneste.	Vi	trenger	
fortsatt	en	profesjonell	media	/	Pr	veteran	til	å	hjelpe	oss	med”	GardeVeteranen”	og	
reklameopplegg.	Dette	er	ikke	til	forkleinelse	til	de	som	står	på	sent	og	tidlig	for	å	få	denne	biten	
på	plass.	
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Status	medlemmer	

Medlemsveksten	kunne	som	vanlig	vært	bedre.	Se	pkt.	9	om	medlems-	og	vervemøter.						
	Vi	gikk	inn	i	2016	med	390	medlemmer	og	vi	kan	fortelle	om	følgende	utvikling	igjennom	året:	
	I	løpet	av	året	ble	6	medlemmer	meldt	døde,	og	15	medlemmer	sluttet	eller	ble	strøket	da	de	
ikke	betalte	kontingent	for	2016.	Det	ble	innmeldt	17	nye	medlemmer.	
Pr.	31.	desember	2016	hadde	foreningen	da	392	medlemmer.	Det	inkluderer	
18	æresmedlemmer,	fire	honorære	medlemmer	og	fem	medlemmer	fra	De	Danske	
Garderforeninger	(DDG),	København.		Dvs:	365	betalende	medlemmer.	

	
4. Foreningens	økonomi.			

Foreningens	økonomi	er	fortsatt	god,	med	en	egenkapital	på	kr.	495.613,00.	Takket	være	alltid	
villige	medhjelpere	fikk	vi	inn	kjærkomne	midler	fra	Holmenkollen,	VM	i	skiskyting,	Oslo	
Maraton	og	sponsorinntekter	Oscarsborg,	totalt	kr.	110.495,00.	Netto	kontingentinntekt,	etter	
fradrag	kr.	39.300	til	NGF,	er	kr.	68.700,00.	En	takk	til	alle	som	har	gitt	pengegaver,	i	alt	kr.	
10.097,00.		Salgsinntektene	er	bra,	kr.	71.075,00.		I	2016	åpnet	vi	for	at	innbetalinger	kan	
utføres	via	VIPPS,	et	heldig	valg	ser	vi	i	dag,	da	stadig	flere	unge	ønsker	å	bruke	denne	
oppgjørsformen.	
Vi	ser	også	at	innbetalinger	til	Grasrotander,	kr.	11.795,00,	viser	en	økning.	

	
Vi	har	hatt	4	medlems-/vervemøter	hvor	annonser,	leie	av	lokaler	og	enkel	servering	kostet	kr.	
24.422,00.	Portokostnadene,	kr.	16.144,00,	er	fortsatt	store	og	skyldes	i	hovedsak	sending	av	
GardeVeteranen.	Lunsjmøtene	på	Festningen	er	populære	for	veteranene	og	ble	subsidiert	med	
kr.	6.329,00.	Den	populære	sommerfesten	på	Kongen	ble	subsidiert	med	kr.4.426,00.	Julebordet	
ble	støttet	med	kr.	14.862,00.		
Styret	har	ikke	tatt	ut	godtgjørelse	i	2016.	
Driften	i	2016	ga	et	overskudd	på	kr.	33.731,00.	

	
Det	vises	ellers	til	vedlagte	regnskap	
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		Oscarsborg	Festning							 	

For	fjerde	år	på	rad	fikk	OAGF	i	samarbeid	med	kommandanten	på	Oscarsborg	arrangert	en	
konsert	og	drilloppvisning	på	festningen.	Vi	var	meget	spente	på	hvordan	dette	ville	gå,	men	det	
gikk	over	all	forventning,	mer	enn	1	000	tilhørere	tilstede	den	19.	juni.	Det	gikk	faktisk	så	bra	at	vi	
slapp	å	betale	for	ferja	da	de	fraktet	ca.	850	passasjerer,	resten	tok	seg	til	Oscarsborg	med	
hurtigbåt	fra	Oslo/egen	båt.	Det	ble	en	ypperlig	konsert	av	Gardemusikken	med	major	Eldar	Nilsen	
ved	taktpinnen.	Deretter	gjennomførte	drill	og	musikk	en	utmarsj	over	vindebrua	som	var	3.	
Gardekompani	av	beste	merke.	Her	gjennomførte	drilltroppen	en”	Ola”	-drill	ute	på	
ekserserplassen,	en	drill	de	hadde	all	grunn	til	å	være	stolte	av,	dette	til	akkompagnement	av	
gardemusikken.	

Det	dukker	hvert	år	opp	nye	elementer	på	konserten	på	Oscarsborg.	I	år	var	det	etter	at	
startskuddet	for	arrangementet	ble	avfyrt	av	en	tidsriktig	utkledd	skytter	med	et	munnladnings	
gevær,	innmarsj	av	HMKG,	OAGF	og	Oscarsborgs	Festnings	faner.	De	dannet	også	en	flott	bakgrunn	
under	drillen	på	ekserserplassen.			

En	som	takket	for	seg	litt	senere	på	sommeren	var	OAGFs	første	honorære	medlem,	major	Stein	
Erik	Kirknes,	kommandant	på	Oscarsborg	Festning.		Han	var	den	som	ble	med	på	å	få	til	dette	
arrangementet	på	Oscarsborg	Festning	sammen	med	Garden	og	OAGF.	Han	var	en	ildsjel	i	arbeidet	
med	å	få	opp	aktiviteten	på	festningen	etter	at	flagget	ble	strøket	og	deretter	ble	heist	igjen	og	med	
det	så	var	Oscarsborg	Festning	igjen	i	Forsvarets	besittelse.		

Etter	dette	overtok	orlogskaptein	Per	Egil	Grimsgård	kommandoen	både	som	kommandant	og	
museumsbestyrer,	det	siste	har	han	vært	i	flere	år.	Vi	ønsker	ham	lykke	til	og	ser	fram	til	et	godt	
samarbeid.	

Men	det	skjedde	mer	på”	borgen”	i	2016.	Til	premieren	på”	Kongens	Nei”	stilte	OAGF	med	16	
veteraner	som	dannet	espalier	på	vindebrua	da	Forsvarsjefen,	admiral	Haakon	Bruun-Hansen	
ankom,	i	tillegg	så	deltok	fire	musikanter	fra	NGD.		
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5. Samling	rundt	årsmøtet	
Samlingen	rundt	årsmøtet	i	april	gikk	som	planlagt,	med	en	dag	i	Huseby	leir,	lunsj	i	
mannskapsmessa	og	vaktavløsning	på	Slottet	før	det	var	tid	for	kransnedleggelse	og	årsmøte	
som	ble	holdt	i	Befalsmessa.	Her	ble	det	traktert	med	kringle	og	kaffe.	

	
6. 	Vedlikehold	 		

a. Kanonlavettene.			
Kanonene	med	lavetter	har	blitt	tatt	vel	vare	på	igjennom	året	og	er	hele	tiden	under	
oppsyn	for	eventuelle	oppussings	behov.	

b. Benker	og	bord	i	Huseby	leir.	
I	2016	ble	det	ikke	gjort	noe	med	de	i	alt	36	benker	og	bord	plassert	rundt	omkring	i	leiren.		

c. Det	planlegges	for	oppussing	av	benkene	rundt	0-planet	i	løpet	av	høsten,	men	dette	
arbeidet	bør	skje	i	samarbeid	med	GSJ.	

	
7. Medlems-/vervemøter.	OAGF	har	gjennomført	fire	medlemsmøter	hvor	det	var	håp	

om	å	få	med	noen	nye	medlemmer,	samlet	antall	nye	medlemmer	ved	disse	møtene	ble	tre	
mann	hvorav	ett	møte	i	Befalsmessa	på	Huseby,	ett	på	Jessheim,	ett	på	Aurskog	og	ett	i	
Forsvarsmuseets	aula.	På	medlemsmøtet	i	Huseby	leir	holdt	oberst	og	tidligere	gardesjef	Ole	
Anders	Øie	foredrag	om	sin	nåværende	tjeneste	ved	FOH	i	Bodø.	Det	var	ca.	27	stykker	som	
møtte	opp,	deriblant	2	gardister	og	vi	fikk	med	oss	et	flott	foredrag	og	et	sosialt	treff	sammen	
med	andre	gardeveteraner.	Medlemsmøtet	på	Jessheim	ble	holdt	uten	foredragsholder,	men	til	
gjengjeld	var	det	et	meget	gledelig	oppmøte	med	22	veteraner	til	stede	(blant	dem	en	tidligere	
gardesjef).		
						I	Aurskog	derimot	så	var	det	kommandersersjant	og	gardesjefens	høyrehånd,	Øyvind	
Skoglund	som	var	kveldens	foredragsholder	med	tema	Garden	i	dag	og	den	nye							
sersjantordningen	i	Forsvaret.	

På	Forsvarsmuseet	var	det	heller	ikke	mange	frammøtte.	Her	var	det	Knut	Erik	Strøm	og	Niels	
Persen	som	tok	for	seg	gardens	uniformer	fra	1816	og	frem	til	1950	tallet.	Et	meget	bra	
foredrag	hvor	foredragsholderne	virkelig	viste	at	dette	er	deres	fagområde.	

8. 	Kongens	Inspeksjon	og	Gardens	Dag.	

OAGF	stilte	med	mannskap	i	forbindelse	med	Kongens	
Inspeksjon	og	NGFs			Veterantropp.			
Plasseringen	ved	Veteranplassen	på	Gardens	Dag	er	en	stor	
fordel	for	OAGF	/NGF.		

	

	

1

	

2
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9. Sommerfesten	på”	Kongen”			 	
Den	gikk	av	stabelen	den	26.	august	som	en	høstfest,	men	hva	gjør	vel	det	når	reker	og	drikke	er	
av	beste	merke.	Her	var	det	full”	brakke”	og	god	stemning,	En	stor	takk	til	Unni	og	Per	Kristian	
Dahlstrøm	for	utmerket	vertskap,	som	vanlig.															

	
10. 	Skyting											

		Lars	Fronths	pokalskyting	ble	i	2016	lagt	til	skytebanen	i	Kjosebygda	utenfor	Skien,	dette			
takket	være	TGF.	Gardens	skytebane	er	fortsatt	ikke	tillatt	brukt	av	andre	enn	Garden	selv.			
		Det	ble	ikke	avholdt	NAIS-skyting	eller	klubbmesterskap	i	skyting	i	2016,	dette	fordi						
Gardens	skytebane	fortsatt	ikke	er	tilgjengelig.		

	

11. 	OAGFs	Julebord.	
Et	julebord	med	48	deltaker	kan	vi	i	OAGF	være	stolte	av	å	
ha	gjennomført,	og	det	med	stil!	Her	var	det	glade	veteraner	
og	innbudte	fra	Oscarsborg	Festnings	Garnisons	
Compagniet.		Som	et	av	høydepunktene	under	festen	ble	
seks	av	våre	trofaste	damer	hedret	med	Hederstegnet	i	Sølv	
som	en	takk	for	lang	og	tro	tjeneste	på	våre	arrangementer.	
Nytt	av	året	var	også	tildelingen	av	OAGFs	hederspris;	Årets	

Kjernekar	/	kvinne.			Her	var	det	Leif	Bøhler	fra	ØGF	som	stakk	av	med	prisen,	ei	kinne	i	
miniatyr.	Leif	er	medlem	av	ØGF,	men	stiller	på	OAGFs	arrangementer	så	sann	tid	og	sted	tillater	
det,	et	utpreget	JA-menneske.		Så	til	alle	dere	andre,	her	har	dere	noe	å	strekke	dere	etter!	

12. 	OAGFs	fane.	
En	kan	vel	nå	si	at	foreningens	fane	er	ferdig,	det	siste	tilskuddet	til	fanen	er	et	nytt	fanespyd	
som	en	prikk	over	i’en.	Fanen	er	foreløpig	vært	i	bruk	ved	årsmøte,	medlemsmøter,	julebord	og	
en	begravelse.	Det	siste	som	en	honnør	til	Robert	Bjørgan	som	var	med	å	kreere	fanen.	

13. 	Utmerkelser	og	årsmedaljer.																																																																																			Det	ble	i	
2016	delt	ut	1	stk.	Hederstegn	i	Gull,	9	stk.	Hederstegn,	oppnevnt	3	stk.	Honorære	medlemmer,	
delt	ut	2	stk.	50	års	medaljer,	4	stk.	25	års	medaljer	og	5	stk.	10	års	medaljer.	Vi	gratulerer!	
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14. 	Råd	for	tildeling	av	utmerkelser	

I	løpet	av	året	så	ble	det	etter	styreleders	ønske	og	med	styrets	godkjennelse	opprettet	et	råd	for	
tildeling	av	OAGFs	Hederstegn,	Æresmedlemskap,	Honorære	medlemskap	og	andre	utmerkelser	
som	måtte	komme	under	dette.	Rådets	mandat	er	å	tildele	disse	utmerkelser	etter	forslag	fra	
OAGFs	medlemmer	og	sende	forslagene	med	begrunnelser	frem	til	OAGFs	styre	for	godkjennelse.	
Ved	avslag	fra	styrets	side	skal	en	skriftlig	begrunnelse	sendes	rådet.	Rådet	består	i	2017	av	Bjarne	
Nermo,	Per-Kr.	Dahlstrøm	og	Jan-Erik	Knutsen.	Ingen	av	disse	er	medlemmer	av	dagens	styre.	

	

15. 	Samarbeid	med	Garden.	
H.	M.	Kongens	Garde	fikk	i	august	ny	sjef.	Oblt.	Geir	Pettersen	avløste	oblt.	Jan	
Fr.	Geiner.	Styreleder	har	hatt	gleden	av	å	ha	et	møte	med	den	nye	gardesjefen	
og	det	lover	godt	for	framtidig	samarbeid.		

OAGF	har	i	løpet	av	2016	deltatt	på	samtlige	dimisjonsoppstillinger	og	delt	ut	
premie	til	Beste	Idrettsgardist.	I	tillegg	har	vi	vært	aktivt	med	på	Gardesjefens	
festkonsert,	April-oppstillingen,	Kongens	Inspeksjon,	Gardens	Dag,	Gardens	
fødselsdag	og	deltatt	i	Kirkeparaden	som	finner	sted	før	jul	i	Domkirken	i	Oslo.			

En	del	av	oss	deltok	også	i	noen	av	Gardens	opplegg	i	Edinburgh	i	forbindelse	
med	Edinburgh	Military	Tattoo.	Vi	har	all	grunn	til	å	være	mektig	stolte	av	hva	
Garden	leverer.	Noe	som	3.	Gardekompani	fikk	erfare	da	de	mottok	

æressabelen	som	et	tegn	på	at	de	er	beste	deltakende	avdeling	når	det	gjelder	både	oppvisning	og	
det	som	foregår	utenfor	arenaen	på	Edinburgh	Castle.	De	ble	kåret	av	de	andre	avdelingene	som	
deltok,	dette	for	det	andre	året	på	rad.	

	

16. 		Samarbeid	med	andre	gardeforeninger.	

OAGF	hadde	i	2016	gleden	av	å	delta	i	90-	års	jubileet	til	Sveagardes	förenigen,	vår	nye	
vennskapsforening	i	Stockholm.	Dette	ga	mersmak	og	og	nå	planlegges	det	for	en	medlemstur	til	
Stockholm	i	løpet	av	sommeren,	her	det	nedsatt	en	komite	på	fire	personer	under	ledelse	av	Egil	
Nilsen.	Østfold	Gardistforening	hadde	besøk	av	Garden	i	sommer.	De	deltok	med	en	konsert	og	
drilloppvisning	i	forbindelse	med	Sarpsborg	bys	feiring	av	sitt	1	000	års	jubileum.	Her	deltok	
styreleder	og	Trond	Anders	Svensson	fra	OAGF	og	de	hjalp	våre	venner	i	ØGF	med	å	rydde	vei	for	
musikk	og	drill.	Et	besøk	til	vår	kollega	i	sørvest	ble	det	også	tid	til.	Telemark	Gardist	Forening	
viste	sin	gjestfrihet	med	å	ta	imot	oss	til	en	lunsj	på”	Velferden”	i	Porsgrunn,	en	tur	som	ga	
mersmak	så	god	som	både	gjestfrihet	og	maten	er.	
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17. Kringla.		

Kringla	ble	delt	ut	til	Kp.	3	etter	Festkonserten	og	opptreden	på	Oscarsborg	
Festning.	I	tillegg	er	kringla	blitt	utdelt	på	alle	vaktsteder	i	forbindelse	med	
dimisjon	i	løpet	av	året,	samt	til	dimitterende	halvpart	av	5.	Gardekompani.	

Dermed	er	målsettingen	for	2016	oppnådd.	

					18.				Oppsummering.	
Aktivitetene	i	2016	har	blitt	gjennomført	som	planlagt	takket	være	god	hjelp	fra		den”			harde”	
kjerne	i	foreningen,	men	som	før	nevnt	hadde	det	vært	flott	med	litt	større	oppslutning	av	våre	
medlemmer	på	OAGFs	arrangementer.																																	
VI	TRENGER	DERE	for	å	få	dette	til	å	gå	rundt!																																																																				
Ved	å	lese	de	to	sist	utgavene	av”	GardeVeteranen”	finner	dere	en	enda	fyldigere	omtale	om	hva	
som	skjedde	i	OAGF	i	2016	

	
	
	

HUSK:	EN	GANG	GARDIST,	ALLTID	GARDIST	
	

Oslo	20.	april	2017	
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GARDE VETERANENS X-ORD
Da er vi klare for en ny kryssord. Først vil 
jeg si litt om x-ordet i nr. 1. Der hadde jeg 
laget en liten felle. Den var det flere som 
gikk i. På venstre side er det et stikkord 
«Rovdyr». Flere hadde svart «Gorilla». Men 
gorilla spiser planter, og er derfor ikke 
noe rovdyr. Derimot er Zorilla et rovdyr. 
Dermed blir lære «zoologi», og g.navnet blir 
«Tor» og ikke Per. Se for øvrig hele løsnin-
gen annet sted i bladet.
 Også i denne finner du stikkordet «I Gar-
den». Løsningsordene er ting som er, eller 
foregår i Garden. Og pass på, det er kanskje 

en felle i denne oppgaven også.
 Jeg har brukt Tanums store rettskriv-
ningsordbok bokmål, 9.utgave fra 2005. For 
å finne synonymer har jeg brukt «Norske 
synonymer» blå ordbok 3.utgave fra 2003.  
Et annet anbefalt hjelpemiddel for de som 
har internett, er nettstedet kryssord.org.  
Der kan du enkelt søke på ord og få mange 
løsningsforslag. Om du registrerer deg, det 
er gratis, utvides søkeområdet meget.
 Jeg har etter beste evne sjekket og 
resjekket, og sjekket en gang til for feil. 
Dersom noen finner feil, eller lurer på noe, 

ta kontakt med meg på adressen viandrea@
online.no eller ring 9887 2241.
 Løsningen må være poststemplet seinest 
20.09.2017, eller være levert til min e-post-
kasse seinest samme dag.
Premien er 5 flaxlodd til første riktig ut-
trukne, og 3 flaxlodd til nr. 2.

Veterangardist
670 Andreassen
x-ordforfatter
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EN MUSIKERPROFIL FORLATER
DIRIGENTPODIET

Om noen få måneder, nærmere bestemt september i år, flytter 
major Eldar Nilsen ut av dirigentens kontor i Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps. 

En musikerepoke er over og nok en musikalsk leder forlater Forsvarets
fremste representasjonsensemble. 

Korpset består, mens dirigentene kommer og går. Slik er det også med Eldar Nilsen.
Han fyller 60 år ved slutten av året. Tjenestetiden i Forsvarets Musikk er ubønnhørlig slutt.

Dette er et paradoks på flere måter. 
Vi skal markedsføre vår kultur. Mye 
skjer i hovedstaden og historisk hører 
militærmusikeren til våre eldste mu-
sikeryrker, sammen med stadsmusi-
kanten, organisten og kantoren. Bare 
noen år etter løsrivelsen fra Danmark, 
cirka 1817 – 1818, fikk vi opprettet 
flere aktive militærmusikkorps. Det 
var militærmusikerne sammen med 
mannskorbevegelsen, som tok initia-
tivet til å skape vårt eget nasjonalro-
mantiske kulturliv, etter fire hundre 
år som lydrike under et annet land. 
Mange av våre absolutt fremste musi-
kere, som Friedrich August Reissiger, 
Oscar Borg og Ole Olsen var med på 
å legge fundamentet for den kultur-
bølge og musikkaktivitet landet lever 
på i dag. Alle med sin hovedtjeneste i 
militærmusikken. 

Det er bare å beklage at Forsvarets 
musikk i dag lever på nåde. Det er 
uvisst hvilke militære musikkorps vi 
også vil beholde i fremtiden. Måtte 
våre politiske og militære ledere forstå 
at nasjonens kulturliv trenger Forsva-
rets musikk.

Et annet paradoks er at en musi-
kalsk leder må fratre, som følge av 
oppnådd aldersgrense, mens han 
kanskje fremdeles er på høyden av sin 
karriere. Vi har flere eksempler på at 
musikere og ikke minst dirigenter, er 
store musikk-formidlere etter fylte 60 
år. 

En levende dokumentasjon på dette 
er den svenske dirigenten Herbert 
Blomstedt. Før påske i år, i en alder 
av 90 år, dirigerte han Bachs Johan-
nes-pasjonen i Oslo Konserthus med 
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landets fremste kor og orkester. En 
annen musiker profil er fiolinisten 
Arve Tellefsen, som etter fylte 80 år 
fremdeles er fulltegnet for fremtidige 
engasjement. 

I følge seg selv var ikke Eldar 
Nilsen noe vidunderbarn da musik-
kopplæringen startet. Med faren som 
læremester ble de første «musikalske 
skritt» tatt i skolekorpset hjemme på 
Vinstra. Dette var før de kommu-
nale musikkskolene kunne tilby sine 
tjenester. Han måtte bruke de mulig-
heter som bød seg der og da. Etter 
videregående skole ble det Toneheim 
musikkfolkehøgskole i Hamar, før mi-
litærtjenesten ble (selvfølgelig) avtjent 
i Gardemusikken. God musikalsk 
praksis fikk han også som medlem 
i det første Norges Nasjonale Ung-
domskorps som ble stiftet 31.oktober 
1975. Her finner vi Eldar Nilsen som 
trompetist i det første korpset. I 1979 
var hans status student ved Nor-
ges Musikkhøgskole. Der avla han  
kandidateksamen i 1983 med hoved-
instrument; trompet og pedagogikk 
ble avlagt i 1983. Harry Kvebæk var 
hovedlærer. Diplomeksamen i orkes-

terledelse fulgte to år senere i 1985, da 
under Arvid Flademos ledelse. Siden 
fulgte Masterclasses og studieopp-
hold utenfor Norge. En bredt samlet 
utdannelse basert på hardt arbeid og 
riktig øving.

Eldar Nilsen kan vise til en omfat-
tende og allsidig karriere som dirigent. 
Han har dirigert de fleste av landets 
profesjonelle symfoniorkestre i tillegg 
til engasjementer med flere amatøror-
kestre. Han har også dirigert produk-
sjoner for Den Norske Opera, men 
hovedbasen ble Forsvarets musik-
korps. Tjenesten som «omreisende di-
rigent» i Forsvaret startet i 1986 med 
Forsvarets distriktsmusikk Østlandet 
og endte med fast stilling som diri-
gent for Gardens musikktropp i 2005.

I tjenesten på Huseby har han byg-
get på det forgjengeren etterlot seg. 
Selv om Gardemusikken er Forsva-
rets eneste amatørkorps med årlig 
utskifting av hele besetningen, har 
korpset en musikalsk portefølje og 
kulturhistorie som skal leve videre og 
overleveres neste kontingent. Denne 
overføring av musikalsk verdigrunn-
lag er dirigentens ansvar.  En oppgave 

Eldar Nilsen har maktet å gjennom-
føre på tross av at musikantene skifter 
hvert år. Han har gjennom sine år 
som musikalsk leder både revitalisert 
og modernisert korpset til noe mer 
enn et paradeorkester. Fornyelse er 
like viktig som bevaring av kultur. 
Ved systematisk arbeid over flere 
kontingenter, har dirigenten, som nå 
forlater Garden, utvikle korpset til å 
bli et konsertensemble ved siden av 
oppgaven som paradeorkester. Hans 
visjon har vært og er at Hans Majes-
tet Gardens Musikkorps skal være 
en naturlig del av landets etablerte 
musikkliv. En visjon han langt på vei 
har gjennomført og en utfordring for 
den som skal bli hans etterfølger. Den 
snart pensjonerte majoren er med ret-
te stolt av å være musiker og dirigent. 
Resultatene etter hans arbeid taler for 
seg. Norsk musikkliv trenger musike-
ren og dirigenten Eldar Nilsen også 
etter hans tjeneste i Garden. Garde 
Veteranen ønsker den kjære dirigent 
lykke til i tiden som kommer.

Thor Skott Hansen

Gode gardevenner

Det er interessant å se at foreninger 
som har så mye til felles samtidig 
er nokså forskjellige. Og nettopp 
forskjellene er det som gjør det 
spennende å besøke hverandre. Oslo 
og Akershus holder medlemsmøter 
med spennende foredrag og Tele-
mark har sine faste månedsmøter for 
å nevne noe. At Buskerud drar på 
tur med ektefeller er et annet godt 
eksempel. Selv årsmøtene kan være 
nokså forskjellige, her har for eksem-
pel Østfold og Hedmark/Oppland 
med seg ektefellene og kombinerer 
det med sosiale arrangementer. Livlig 
stemning på Svaleskiva til Borg 
Bryggeri eller spennende krigshistorie 
på Glomdalsmuseet viser forskjellige 
veier til å oppnå formålet.

Nettopp derfor er det så positivt at 
Oslo og Akershus aktivt prøver å 
oppsøke «naboen», og det også til na-
bolandene. Slike besøk bør vi alle være 
flinke til å gjøre. 
Tilbake til det som er felles; tilhørig-
heten til HMKG. Avdelingen er stadig 
i endring, men noe forblir uendret. El-
ler burde hvert fall være uendret. Her 
er vi gardeveteraner viktige kultur-
bærere. Vi har vært med så lenge at vi 
husker hvordan det var og burde være. 
Et godt eksempel er ulike æresbevis-
ninger og premier. Når Garden ringer 
og spør om det er slik eller sånn, er 
det hyggelig å kunne bidra. Her kom-
mer Håndboka inn; å nedtegne det alle 
«har i hodet» til de som kommer etter 
oss. Kanskje alle foreningene kunne 

«lagre» sine spesialiteter i en felles 
håndbok? Vi har jo ikke noe hemme-
lighold mellom foreningene.
En gang gardist, alltid gardist.

AB
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OAGFs tur til MUMIERNE i København

Mandag 6. mars møtte 14 glade veteraner fra OAGF på 
DFDS-kaia i Oslo, i håp om å komme vel fram til Køben-
havn. Målet med turen var 3-delt: 
1. Presentere for OAGF-veteranene hva MUMIERNE i 

København bedriver
2. Overvære vaktavløsningen på Amalienborg slott
3. Ha en hyggelig tur med gode venner

Vi oppnådde alle tre tingene. Mumierne (medlemmer 
av Garderforeningen i København som er eldre enn 65 
år) møtes hver første tirsdag i måneden på Svanemøllen 
kaserne. Normalt møtes det mellom 75 og 100 veteraner 
hver gang. De aller fleste som møter, om de er norske eller 
danske mumier, møtes i veteranantrekket. Kl. 1130 banker 
formannen i bordet, og fanen til mumierne føres inn i 
lokalet under avspilling av fanfaren. Deretter synger dan-
skene sin annen nasjonalsang, Kong Christian. I anledning 
alle de norske veteraner, blir også Ja vi elsker avsunget i 
max stemmeleie.

Deretter blir det plukket 8 – 10 sanger fra Mumiernes 
egne sanghefter, og alle sangene blir sunget av full hals ak-
kompagnert på piano, traktert av en av mumierne. Skikke-
lig stemning og meget hyggelig. Innimellom alle de danske 
sangene, sang vi også Ola Bjørnstads sang, Gardevise.

Så er det servering av sild, to smørbrød, øl og akevitt 
og en kaffe. For alt dette betaler vi DKK 150,-. Veldig 
likt våre lunsjsamlinger på Akershus festning, det er bare 
akevitten som mangler. Under lunsjen ble fire medlemmer 
av GFK utnevnt til honorært medlem av OAGF, samtidig 

som de fikk sine meget pene og nye medlemsnåler. De fire 
var: Henning Lind Jans, Jørn Knutsen, Peter Horsten og 
Knud Andersen, tidligere formann i GFK.

Neste stopp, noe som ble avklart i en sen kveldstome, 
var et besøk på de museale samlingene som man har greid 
å få i stand i leiren i Gothers gade. Det er prisverdig det 
de har fått til, men det er enda mer prisverdig at dette blir 
vedlikeholdt og fornyet. Meget imponerende.

Neste dag var det klart for vaktavløsning på Amalien-
borg slott. Vi var selvfølgelig imponert over det vi så, selv 
om det er forskjell på den danske og den norske vaktav-
løsningen. Derimot imponerte nok tamburkorpset mere. 
Med bare fløyter og trommer spilte musikerne til vår store 
beundring. Det var meget flott. 

Da hadde vi fått oppfylt to av tre mål med turen, og det 
siste målet tok vi igjen flere ganger. Vi hadde et godt mål-
tid sammen på vei sydover med båten, en god middag på 
onsdag på et godt spisested i København og til sist, men 
ikke minst – lunsj på restaurant Amalie etter vaktavløsnin-
gen. Dette var turens høydepunkt. Her hadde turlederen 
virkelig greid å finne fram til et topp serveringssted. Vi fikk 
smake på både godt dansk øl, sild, bøf, flyndre og en fyldig 
og god norsk akevitt. Joda, alt var perfekt.  

Vi må rette en takk til Henning Lind Jans, (tidligere for-
mann i GFK), Jørn Knutsen, (nåværende formann i GFK), 
Peter Horsten, (stifteren av Mumierne) og til sist men ikke 
minst, Erik Schlûter, (lederen av mumierne i København). 
Takk for all vennlighet og gjestfrihet som ble vist oss på 
denne turen.
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Mumierne sangbok.

Vaktavløsning på Amalienborg. Har vi noe å lære?
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8. mai på Trandumskogen
Bare navnet gir uhyggelige tanker for 
de som er gamle nok til å huske hva 
som skjedde der i tiden 1940-1945 
hvor 173 nordmenn, 15 russere og 6 
britter ble henrettet.

OAGF fikk igjennom Egil Ramstad, 
ett av våre medlemmer, forespørsel 
fra Øvre Romerike Forsvarforening 
om å delta på 8.mai oppstillingen, 
noe OAGF aksepterte. I ettertid og 
noen uker før 8. mai fikk styreleder en 
melding fra Anders Bredesen, Presi-
dent i NGF med opplysninger om to 
gardeveteraner som var henrettet der. 
Dette gjorde det enda mer aktuelt for 
OAGF å delta da Trandumskogen er 
i Akershus og at det var to gardister 
som ble funnet ved åpning av grav 
nr.4, Sjt. Leonard Godager fra Furnes 
og grav nr. 12, Andreas Steinsland fra 
Time.

8. mai deltok derfor OAGF med 12 
gardeveteraner og to fruer i høytidlig-
heten ved minnestøtten. Her var det 
taler for dagen ved formannen i Øvre 
Romerike Forsvarsforening Knut 
Erling Skreden, fra Forsvaret kon-
treadmiral Jan Sommerfelt-Henriksen 
og feltprest major Hanna Brow. Det 
ble lagt ned kranser og blomster fra 
blandt annet OAGF.

Høytidligheten ble avsluttet med lunsj 
i mannskapsmessa på Sessvollmo-
en for inviterte gjester og der holdt 
orfører i Ullensaker, Tom Staahle tale 
på vegne av kommunen. Styreleder i 

OAGF redegjorde for OAGF tilstede-
værelse og leste opp personalia på de 
to gardistene som ble henrettet.
Minnehøytidlighet og feiring av 8. 
mai i Trandumskogen vil i fra 2018 

være sidestilt med høytidligheten på 
Akershus Festning og en kan derfor 
forvente enda større innrykk neste år. 
Da bør OAGF stille mannsterke, her 
har vi vår plass.
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Læreren ga sine femteklassinger en 
oppgave, nemlig å få sine foreldre til 
å fortelle en historie, med en moral til 
slutt.
Neste dag kom barna tilbake på 
skolen, hvor en etter en fortalte sine 
historier.
Læreren:
- Jonny, har du en historie å dele med 
oss?
...- Ja, frøken. Pappa fortalte en  
historie om tante Marie.
Tante Marie var en pilot i Irak- 
krigen, da flyet hennes ble skutt ned. 
Hun måtte skyte seg ut over fiendtlig 
territorium, og alt hun hadde var en 
liten flaske med Whisky, en pistol, og 
en kniv.
Hun drakk Whiskyflaska på vei ned, 
slik at den ikke skulle falle i fiendens 
hender.
Hun landet med sin fallskjerm, rett i 
midten blant tjue fiendtlige soldater.
Hun skjøt femten av dem med  
pistolen, inntil hun gikk tom for  
ammunisjon. Da drepte hun videre, 
fire til med kniven, inntil knivbladet 
knakk, og deretter drepte hun den 
siste med bare sine tomme hender.

Vitser
- Gode Gud, sa den skrekkslåtte læ-
reren. Hva slags moral var det din far 
lærte deg ut av den historien?
Johnny:
-Hold deg til helvete unna tante  
Marie, når hun har drukket.
______
Det tar sju sekunder for maten å pas-
sere munnen til magen.
Et menneskes hårstrå kan holde tre 
kilo.
Lengden av penis er tommelens  
lengde ganger tre.
Lårbeinet er hardt som betong.
Kvinnens hjerte slår raskere enn 
mannens.
Kvinnen blunker to ganger mer enn 
mannen.
Vi bruker 300 muskler bare for å 
holde balansen når vi står.
Kvinnen har alt lest hele denne mel-
dingen.
Menn ser fortsatt på tommelen sin…!

Så var det igjen tid utdeling
av kringle på 

vaktstedene og i leiren. 

Onsdag den 8. mars var blandt de 
siste vaktdøgn i 4. Gardekompani og 
en uke før også noen fra 2. og 5. Gar-
dekompani dimiterete. Med det var tid 

KRINGLAMELDING FRA 
KASSERER 

OG RULLEFØRER
Kasserer / rullefører er avhengig av 
riktig postadresse og e-mail adresse 
for distribusjon av vanlig informa-
sjon og oppdatering av medlemmer i 
forbindelse med saker som har med 
Oslo og Akershus  Gardistforening 
(OAGF) å gjøre. Ganske ofte, blir det 
returnert e-mail som ikke leverbar 
fra en eller annen web.administrator, 
på samme måte som  både brev og 
blader blir returnert fra fra postver-
ket pga. mangelfull eller feil adresse. 
Derfor ber OAGF medlemmene 
vennligst om å informere om når 
postadresser eller e-mail adresser 
endres. Til slutt, hvis du ikke lenger 
mottar e-mail, brev  eller GardeVe-
teranen og har betalt din kontingent, 
vennligst send noen ord til vår kas-
serer/rullefører for å få dette i orden 
igjen.
Asbjørn Bråthen, Mob. tlf. 454 22 614                                                                                                                                              
E-mail: asbjorn.brathen@oagf.no /                                                                                                                                
Postadresse: 
Oslo og Akershus Gardistforening, 
Postboks 105 Røa, 0701 Oslo

Gutta på Depotet

Vi gratulerer!
Første kvinnelige gardist, Siri Karine Borge 
Thøgersen, ledende menig som mottar 
Gardens ur fra Kong Harald. Bilde er tatt ved 
Kongens inspeksjon 9. juni 17 i Huseby leir. 
Foto Erik Leinaas.

for overlevering av OAGFs kringle til 
avdelingene, dette som en takk fra oss 
veteraner for godt utført jobb i snart 
12 mndr og for andre flere år. 
Undertegnede og Erik Leinass tok 
en tur til leirvakta, Slottet, Akershus 
Festning, Skaugum og 
5. Gardekompani, vi ble mottatt alle 
steder med store smil og glede over 
en slik bevertning på en vanlig vakt og 
på jobb andre steder innen HMKG.  
Det varte ikke lenge før det var kaffe 
og kringle på bordet og praten gikk.
Det var også noen andre som fikk en 
smak av baksten den 8.mars, Inten-
danturdepotet og systua på Huseby. 
De utfører en flott jobb for oss både 
OAGF og Garden, har de tid så får vi 
hjelp! Takk skal dere ha!
 

H-EG
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Robert Mood hadde bedt om å holde 
et foredrag om ”Forsvaret – fortid – 
nåtid og framtid”.

Det gjorde han tilgangs for en for-
samling på over 40 gardeveteraner og 
hvor du kunne høre den ”berømme-
lige” knappenålen falle. Et halv times 
foredrag ble til godt over en time, det 
sier noe  hvordan han har ordet til sin 
fordel. Jeg skal prøve å gjengi i korte 
trekk hva han hadde å fortelle:

”Han startet med å fortelle om 
kompanisjefen på en rep.øvelse som 
løste av en kanon-skytter ved å bære 
kanonen så skytter kunne få hvile litt 
og befalingsmannen fra Telemarks-
bataljonen som ble et eksempel for 
sine soldater. Her gikk det på men-
neskekunnskap, motivasjon og drill.                                                                                      
Norge har en lengre kystlinje enn 
USA, har et sjøterritorium som er syv 

 Medlemsmøte  den 14. mars 2017 i Huseby leir med 
general lt. (p) Robert Mood

ganger større enn den norske land-
massen. Dette medførte at vi gikk inn 
i Nato i 1949, et ganske åpenbart valg 
når en ser på den utsatte beliggenhe-
ten i forhold til Nord-Atlanteren og 
Arktis samt nærheten til basene på 
Kolahalvøya. Styrke, fasthet, forut-
sigbarhet, dialog og samarbeid skulle 
hindre en eskalering av situasjonen og 
sikre grunnlaget for det gode nabo-
forholdet i nord. Det har virket godt!

Deretter var det tid for Forsvaret 
av i dag, han har ikke mye til overs 
for slik Forsvaret i dag er bygget ned. 
Fly alene har aldri vunnet kriger nå 
den først har brutt ut, men en ting 
kunne han si, å kutte ned på ordren 
av nye F-35, det vil nok koste mer 
enn å gjennomføre kjøpet. En større 
økning av budsjettet enn planlagt, er 
eneste mulige vei til et mer balansert 

forsvar, selv om det fortsatt er mange 
muligheter for å tenke nytt innenfor 
de rammer vi har.

Når HMKG nesten er større i 
personell enn både Luftforsvaret og 
Marinen mens HV blir nedbygget, 
hva har vi da å stå i mot med ved en 
invasjon før NATO er på plass? Ut-
pressing med utradisjonelle metoder 
(hybrid) er kanskje mer sannsynlig. 
Han var derfor bekymret for man-
gelen på lokal situasjonsforståelse og 
svekkelsen av samfunnssikkerhet og 
beredskap vi ser forsterke seg med 
dagens planer.   

Gardens personell gjør det godt 
blant andre soldater, de er moti-
verte og har en drill i bunnen som 
frigjør mental kapasitet til viktige 
beslutninger i kampens hete. Men 
de greier ikke å stå i mot alene.                                                                                                                                           

Robert Mood mottar en god rødvin.
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 Forsvarets operative evne handler 
ikke om ambisjoner og kapasiteter 
som under ideelle forhold kanskje er 
på plass om 10-15 år.  Det handler 
om reaksjonsevne, kampkraft, uthol-
denhet og logistikk til å stå imot en 
seriøs motstander og påføre ham tap i 
alle tenkelige og utenkelige scenarier - 
i dag og i morgen.

En av de største utfordringene er at 
vi har satt oss selv i en situasjon hvor 
vi kan komme til å sende våre unge ut 
på kort varsel, med kritisk svak opera-
tiv evne og minimal utholdenhet. At 
Forsvaret først om 10 – 15 år kan by 
på nye fly og ubåter, nytt kampluft-
vern (5 år) og annet nytt materiell, det 
er en mager trøst for de som kanskje 
må sloss uten.

Når det gjelder framtidens forsvar 
så må vi også spørre hva det er vi 
egentlig skal forsvare? Geografi eller 
verdier og styresett? Er det mot det 
klassiske angrep, mot andre trusler, 
eller er det begge deler?   Kanskje 
det siste? Det Forsvaret som skal 
forsvare Norge som en del av NATO 
de nærmeste årene er lite relevant 
med store svakheter. Nedbyggingen 
og omstillingen fortsetter allikevel 
de nærmeste årene. Operativ evne er 
kritisk lav og en kan spørre seg; er det 
moralsk forsvarlig å sende avdelinge-
ne, fartøyene, flyene i kamp dersom 
vi utsettes for et klassisk angrep. Hvis 
vi utsettes for et politisk press med 
en kombinasjon av militære, sivile og 
digitale virkemidler – uten respekt 

for internasjonale spilleregler (hybrid 
krig), så er dagens Forsvar enda min-
dre relevant. For dårlig responstid, for 
lav utholdenhet og manglende evne 
til å sikre krevende militære og sivile 
objekter samtidig, på flere steder.                                                                                                                                          
Heimevernet virker derfor å være 
den mest fremtidsrettede delen av 
den eksisterende landmakt med tanke 
på et forsvar mot et hybrid angrep. 

Som dere så i GardeVeteranen 2/16, 
så ble det på julebordet delt ut  en 
pris for årets kjærnekar / jente . Ei 
flott kjinne som er håndlaget av en 86 
år gammel hedersmann på Gol. Det 
finnes ikke flere enn disse kjinnene 
som er laget for OAGF. Vi har nå 
sikret oss for mange år framover ved 
å ha ni slike kjinner på lager.

Årets kjærnekar / jente

HV-soldaten kjenner for det meste 
befolkningen der han/hun bor, de 
kjenner geografien og kan sikre nøk-
kelpunkter på øyeblikkelig varsel.

Som en avsluttning hyllet han vete-
ranene, enten de har gjordt tjeneste 
hjemme eller ute.       

H-EG               

Nå er det opp til dere lesere å kom-
me med et forslag til årets mottaker 
av prisen for Årets kjærnekar / jente 
2017. Forslag sendes til hans.erik.
grimsrud@oagf.no innen 1. novem-
ber. Jeg ber om medlemmenes hjelp 
til å finne en verdig mottaker for årets 
pris.

H-EG               
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Jan. Tid Sted Adresse Arrangement Mrk.
   
Aug.     
1. 11:00 Velferden Porsgrunn Tirsdagsmøte Telemark Gardistforening         2)
3. 18:30 ”Asylet” Grønland 28 Hyggekveld 
15. 12:00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj 
27. 14:15 Oscarsborg Festning Søndre Kaholmen, Drøbak Konsert og drill v/ 3.Gardekp. Trenger mannskap
     Avskjedskonsert for Eldar Nilsen  
    
Sept.     
5. 11:00 Velferden Porsgrunn Tirsdagsmøte Telemark Gardistforening         2)
7. 18:30 ”Asylet” Grønland 28 Hyggekveld 
16. ENO Rådhusplassen Oslo Oslo Maraton Trenger mannsap
19. 12:00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj 
21. 18:30  Jessheim Medlems/Vervemøte m/foredragsholder
ENO ENO Huseby leir Sørkedalsvn, Oslo Flomlysdrill 3. Gardekompani
ENO 08:30 Huseby leir Sørkedalsvn, Oslo Dimisjon 3 + 5 Gardekompani
ENO     
     
     
Okt.     
3. 11:00 Velferden Porsgrunn Tirsdagsmøte Telemark Gardistforening          2)
5. 18:30 ”Asylet” Grønland 28 Hyggekveld 
12. 18:30 Befalsmessa Huseby leiren Sørkedalsvn, Huseby, Oslo Medlems-vervemøte 
17. 12:00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj 
20. 08:00 Huseby leir Sørkedalsvn, Huseby, Oslo Dimmisjonsoppstilling 4. gardekompani
     
     
Nov.     
2. 18:30 ”Asylet” Grønland 28 Hyggekveld 
7. 11:00 Velferden Porsgrunn Tirsdagsmøte Telemark Gardistforening          2)
14. 12:00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj 
        
     
Des.     
1. 18:30 Befalsmessa Huseby leir Sørkedalsvn, Huseb, Oslo OAGFs Julebord 
2. 11:00 Velferden Porsgrunn Tirsdagsmøte Telemark Gardistforening          2)
7. 18:30 ”Asylet” Grønland 28 Hyggekveld 
ENO ENO Huseby leir Sørkedalsvn, Huseby, Oslo Dimmisjonsoppstilling 
19. 12:00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Julelunsj 
ENO ENO    
        
1) De som ønsker å delta i lunsjen på Forsvarsmuseet, melder ifra til vår kasserer Asbjørn innen torsdag uken før    
på telefon 454 22 614. Dette pga bestilling av mat. De som kommer uten å ha sagt ifra, betaler full pris på ca kr. 110,-    
Lunsjen koster kr. 70,- som inkluderer smørbrød, kake og kaffe. Beløpet kan ViPPses til konto nr 54720    
2) Turen er åpen for alle og det blir satt opp fellestransport hvis mulig.    
    

Aktivitetsplan 2. halvår 2017
for OAGF og samarbeidene Gardeforeninger
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100,00

no
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Avs
Oslo og Akershus Gardistforening
Postboks 105 Røa
0701 Oslo

Restaurant
Asylet 

Torsdag 3. august
Torsdag 7. september

Torsdag 5. oktober
Torsdag 2. november
Torsdag 7. desember

Torsdag 4. Januar 2018

     Kl 18.30

Forsvarsmuseets
kafeteria på 

Akershus festning

Tirsdag 15. august
Tirsdag 19. September

Tirsdag 17. oktober
Tirsdag 21. november
Tirsdag 19. desember

    Kl. 12.00

OAGFs samlinger på 
Restaurant ASYLET 
på Grønland 

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. For dette betaler 
du kr 70,- . Resten betaler forenin-
gen. Her har vi hatt godt opp- møte. 
Det er en fordel om du melder fra til 
kasserer torsdag FØR møtet, om du 
kommer. Dette har med bestilling av 
mat å gjøre. 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 
kommer. Ser vi deg neste gang? 

NGF og OAGF
kontor

NGF og OAGF deler kontor i  
Huseby leir, og det fungerer 
utmerket. Skal du kjøpe effekter, 
sjekke dine opplysninger i vårt 
medlemsregister, drøfte om du 
skal lage en jubileumsfest for de 
du tjeneste- gjorde 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 Viggo Andreassen, 
sekretær i NGF. 
Egil Nilsen, visepresident i NGF, 
treffes på torsdager i samme  
tidsrom. Ring gjerne på forhånd. 
Telefon til NGF: 988 72 241.
Styreleder i OAGF, Hans-Erik 
Grimsrud er tilstede på mandag og 
onsdag,  
mellom 10.00 - 14.00.  
Tlf. til OAGF: 908 81 122. 

Vårt tilholdssted blir nå på restaurant 
Asylet. Her har vi vært tidligere og ser 
frem til å møtes på nytt.  Møtene er 
helt uformelle, og vi sitter rundt bor-
det og prater om alt eller ingen ting. 
Noen drikker en kaffe, noen tar en øl 
eller alkoholfritt 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 
møte 
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