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Styrelederens hjørne
Kjære medlem.
Så går det mot et nytt år og med det 
nye muligheter. Det er planer på gang 
for å få med yngre medlemmer, noe 
jeg vil få komme tilbake til på nyåret. 
Disse får vi ikke fatt i hvis vi ikke har 
noe atraktivt å tilby.

Året som snart har gått har bydd 
på mye med bla. feiring av 90 års 
jubileum for Svegardesförening på 
Kungsänget utenfor Stockholm, kon-
sert og drill med 3. Gardekompani på 
Oscarsborg Festning med ca 1000 til-
hørere og sist men ikke minst mulig-
heten til å være tilstede på Edinburgh 
Military Tattoo 2016, et arrangement 
jeg håper mange av dere fikk anled-
ning til å se på TV her om dagen. 
Dette i tillegg til alt det andre vi deltar 
på i form av medlemsmøter, konser-
ter med Gardemusikken, idrettsar-
rangementer og sist , men ikke minst, 
utdeling av kringle til dimmiterende 
gardister på deres vaktsteder. Dette 
viser at vi er aktive, men det kunne 
gjerne vært ennå flere av dere som 
deltok når vi deltar på ett elller annet 
arrangement.

Nytt av året var utdelingen av ei 
kjinne til Årets Kjernekar/Kvinne, 
noe dere kan lese mer om inne i 
bladet. Nå er det opp til dere kjære 
lesere å komme tilbake med forslag til 
neste vinner i 2017, kjinna deles ut på 
OAGFs julebord.

I sommer planlegges det for en 
skikkelig sommertur til våre svenske 
gardevenner i Stocholm, la oss vise 
hva en norsk veterangardist står for i 
antrekk og holdning. Det vil bli lagt 
opp til et bredt program.

Jeg vil på vegne av styret i Oslo og 
Akershus Gardistforening får takke 
dere alle for det året som snart er bak 
oss og ønske dere vel møtt i det nye 
året, bli med! Det er da det blir morro 
å lede en forening. Så ønskes dere alle 
en Riktig God Jul og et fredfullt Godt 
Nytt År !

Hans-Erik Grimsrud
Styreleder

Foreningsadresse:
Oslo og Akershus Gardistforening
Postboks 105 Røa, 0701 Oslo
Tlf  45 42 26 14
Epost: post@oagf.org
Internett: www.oagf.org
Konto: 7877.08.55836
Orgnr.: 997757130
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Så var det 1., 2., og 5. Gardekompani  sin tur 
til å motta kringle på vaktstedene og i leiren. 

Onsdag den 14. september og onsdag den 7. desember er 
de siste dager i 1. og 2. Gardekompanis vakter og halvpar-
ten av 5. Gardekompanis tjeneste uker og det var tid for 
overlevering av OAGFs kringle til avdelingene, dette som 
en takk fra oss veteraner for godt utført jobb i snart 12 
mndr 
Undertegnede og Erik Leinass tok en tur til leirvakta, Slot-
tet, Akershus Festning, Bygdøy Kongsgård Skaugum og  5. 
Gardekompani, vi ble mottatt alle steder med store smil og 
glede over en slik bevertning på en vanlig vakt. Det varte 
ikke lenge før det var kaffe og kringle på bordet og praten 
gikk.
Det var også en annen avdeling som fikk en smak av 
baksten den 14 september, servicekontoret på Huseby. De 
utfører en flott jobb for oss i OAGF og det er aldri nei når 
vi spør om hjelp. Takk skal dere ha!
 

H-EG

KRINGLA

MELDING FRA KASSERER 
OG RULLEFØRER

Bytte av post og E-mailadresser
Kasserer / rullefører er avhengig av riktig postadresse og 
e-mail adresse for distribusjon av vanlig informasjon 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 sam-
me måte som  både brev og blader blir returnert fra fra 
postverket 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 GardeVeteranen og 
har betalt din kontingent, vennligst send noen ord til vår 
kasserer/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

Bowling
Hei alle veteraner.
Kunne bowling ha noe interesse så
ønsker vi din reaksjon på dette spillet.
Send oss en liten hilsen med hva du 
mener. Skal vi lage bowlingtreff ? Spille 
sammen hvor vi kårer en mester som skal 
spille mot andre gruppevinnere i landets 
foreninger? For å kåre en landsvinner? 

Gardisthilsen
OAGF/NGF
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Så er vi samlet her igjen i skjønn 
forening
Vi gardister fra nittensekstien, og det 
gir kvelden en mening
Til årets tradisjonelle førjulsfest
Her i Tranehuset er vi alle kveldens 
hedersgjest
Vi var unge, vår tro på livet var ikke til 
å rikke
I Garden vi havnet, det glemmer vi 
ikke 
Selv om legemet eldes og sakte svin-
ner 
Er sinnet ungt, med utallige 
garde-minner 
Fra den gang vi ble formet fra gutter 
til menn
Og ærlig talt, den tiden skulle vi hatt 
igjen
Til verneplikt vi alle var innkalt og en 
spennene tid vi været
Vi undret nok på, hva som ventet oss 
i det militæret
Til det ukjente vi dro, fra de trygge 
hjemlige goder
Til Sætersdalens langstrakte og ville 
skoger
Stedet var Evjemoen og her skulle vi 
bli en tid og formes
Til soldater med mot i brystet, som 
ikke kunne stormes
Men som ville holde stand mot de 

Prolog til gardister fra 1961s 
julearrangementet 2015

ukjente farer
Og være til nytte for fedrelandets 
krav, til oss som karer
Så gikk turen til Oslo for her skulle vi 
ett helt år bli
Og havnet av alle steder i 2dre. 
Gardekompani 
Det var spenning og utfordring, det 
skjedde så mye
Vi var unge og uerfaren og husk vi 
bare var tjue
Med samhold og vennskap vi lærte 
oss selv å kjenne
Å bli formet for livet en erfaring vi 
fikk, kan hende
Å være Gardist vi var stolte og ikke så 
lite kry
Med duskelue på hode og nesen litt 
opp i sky
Vi gikk vakter på Skaugum og ikke 
minst på Slottet
Her var vi gardister så stram, og man-
ge syntes vi var flotte
Ja tenk nå sitter vi her femtifire år 
etter 
Hvem tenkte på det den dagen vi 
leverte inn våre effekter
Så ble vi spredt for alle vinder og Gar-
den glemt i mange år
Vi mistet kontakten og tiden i 
Garden forsvant, i et åpent sår
Vi hadde nok med oss selv og den 

hverdag vi skapte
Med alt det som hørte til, men femti 
års vennskap vi tapte
Men som gardister vi våknet av 
dvale og passivitet
For noen kom plutselig på en spen-
nende aktivitet
Skal vi møtes i Oslo og gå på slottet 
å kike
Om dagens gardister holder stilen ved 
like
Dette ble starten på sammenkomster 
og en årlig tur
Med gardeveteraner omkring i Vest-
landets flotte natur
Med sommerturer til gardister i Loen, 
Gaupne og Vik 
Og med tilstellinger før jul, ja dette er 
grunnen ganske unikt
At vi fikk dette til etter hele femtiårs 
dvale
Viser at dette var noe vi ville, det var 
klar tale
Dette gir vår alderdom mening og 
glede
Så kjære gardister la oss ønske 
hverandre hjertelig til stedet
Så håper jeg alle en Gardens skål vil 
utbringe
Med ønske om fred når julens 
klokker vil inn, den ringe
Vårt motto vi hedrer og vil for alltid 
bevare
Så lenge vi lever skal vi det forsvare
«En gang Gardist alltid Gardist»
Vi hever vårt glass i ærbødighet og 
skåler til sist.
Vi ønsker hverandre en hyggelig 
stund
For som gardister er vi fremdeles 
stolt, i bunn og grund.
Gardist 259
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Gardister fra 2. Gardekompani av 1961.
Våren 2011 var vi noen tidligere gardister fra Bergen som 
tenkte det hadde vært utrolig kjekt å ta en tur til Oslo i 
forbindelse med Gardens dag, for på den måte å marke-
re vårt 50 års jubileum for vår militærtjeneste i Garden i 
1961.

Etter endel undersøkelser fant vi fram til andre gamle 
gardister som hadde vært i 2. Gardekompani i 1961. Vi 
fikk kontakt med 10 stykker, alt vesentlig fra Bergens 
området. De fleste hadde ikke sett hverandre på 50 år så 
det ble et hyggelig gjensyn med alle. At tiden hadde gått 
registrerte vi alle fort, men den gode kontakten vi hadde 
i militæret ble fort gjenopprettet. Vi var plutselig 50 år 
tilbake i tid.

I midten av juni reiste vi 8 stykker til Gardens dag i  
Oslo. Vi hadde en uforglemmelig weekend hvor vi fikk 
med oss vakt skifte på med slottet med etterfølgende 
omvisning i gardeleiren, som var totalt forandret fra vår 
tid. Vi fikk vipp- plasser på tribunen under al oppvisnin-
gene på eksersisplassen, hvor den tidligere idrettsplassen 
lå, mente vi alle. Om kvelden var vi ute og spiste og hadde 
en særdeles hyggelig stund sammen, med masse mimring 
fra gamle dager, samt oppsummering av alle inntrykk vi 
hadde fått, etter vårt besøk i gardeleiren. Vi ble da enig om 
at dette hadde vært en stor suksess og at vi skulle forsøke 
å holde kontakten med hverandre. Et arrangement til jul 
ble bestemt.

Til dette arrangement fant vi fram til flere gardister fra 
vårt kompani. Disse befant seg rundt om på Vestlandet. 
Julearrangementet ble vellykket på alle måter med 14 
deltakere, med sanger, taler og en deilig julemiddag og 
selvsagt mye mimring og godt humør. Vi hadde alle med 
gamle bilder fra rekruttiden på Evjemoen og fra tjenesteti-

den i Garden. Jett om dette ble vellykket!!!! Vi bestemte oss 
da får arrangere en sommertur, får å besøke andre gardis-
ter fra 2. Gardekompani, rundt om på Vestlandet.

Det har vi fått til hvert år siden, både en årlig sommer 
tur og et årlig julebord i Bergen.

Sommerturene har gått til Bulken på Voss, til Vik i Sogn, 
til Loen og Olden i Nordfjord og til Gaupne i Sogn. I 
år ble arrangementet avholdt i Bergen i forbindelse med 
Hansadagene i byen.

På disse turene har i benyttet lokale campingplasser og 
de gardister vi har besøkt, har arrangert omvisnings- 
turer med lokale gaider, til store og små severdigheter  
i nærområdene. Om kveldene er det blitt grillet god mat og 
med noe godt i drikke. Selvsagt er mye mimring om den 
flotte tiden vi hadde sammen i Garden. Den tiden blir bare 
bedre og bedre jo eldre vi blir.

På disse turene har vi hatt deltakere fra Bodø, 
Lillehammer, Sandane og Skien.

Den kontakten vi har klart å opprette med gamle kam-
merater fra Garden har for oss alle vært positiv på alle 
måter og vi gleder oss alltid til den neste sammenkomsten. 
(julebord 5. desember)

Det eneste vi angrer på er at vi ikke tok denne kontakten 
med hverandre for minst 40 år siden.

Dette er slik vi, noen gardister fra 1961, har klart å holde 
kontakt med hverandre, 55 år etter vår tjenestetid i Gar-
den. Dessverre er noen gått bort i disse årene. Det er jo 
naturlig siden vi alle er 1940 modeller, men tross det regner 
vi med at minst 10 stykker vil delta på årets julebord.

PS. Undertegnede melde seg inn i OGAF etter den 
første sammenkomsten i Oslo.

Med hilsen 
Gardist 259 Jan Larsen

2. Tropp 2. Gardekompani

Fantastisk lysorgel mot Edienburg 
Castle. Foto: Erik Leinaas
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Kongens NEI
Hva har vi Gardeveteraner med 
”Kongens Nei” å gjøre?

En dag på i slutten av august 2016 
fikk  OAGFs styreleder en mail hvor 
han ble spurt om Garden kunne 
delta på Oscarsborg Festning den 23 
sept. i forbindelse med premieren 
på ”Kongens Nei”.  Vedkommende 
som spurte hadde 3. Gardekompa-
nis opptreden på Oscarsborg den 
19. juni i år i friskt minne og synes 
signaltroppens opptreden på toppen 
av ”Borgen” var så flott. Hva gjør vi 
så når de samme gardister dimiterte 9. 
september og ikke Garden har noen 
andre å avse?  Da går vi i egne rekker!                                                             
Den 23. september om kvelden 
dannet 16 stramme Gardeveteraner i 
veteranantrekk med gardelue, espalier 
på vindebrua fra ekserserplassen over 
til ”Borgen”. På ytre fløy nærmest 
ekserserplassen sto to signalhorn- 
blåsere fra NGD, de blåste signal for 
forsvarsjef  admiral Håkon 
Bruun-Hansen da han ankom for å 
sette en spiss på filmpremieren. Til 
vår overraskelse  stoppet han opp og 
hadde tid til noen ord til oss Garde- 
veteraner før han hastet inn til en 
ventende mottakelse. At han tok seg 
tid til å veksle noen ord med oss, det 
var noe vi satt stor pris på og vi håper 
at det ikke er siste gang han gjør det. 

Som en avslutning på vårt oppdrag 
dannet vi en linje på hver side av 
scenen mens den nye kommandanten 
på Oscarsborg Festning, orlogs- 
kaptein Per Egil Grimstad,  ønsket 
velkommen.

 
Deretter ble noen av skuespillerne 
som deltok i filmen presentert før det 
ble kommandert: rull film! Og film 
ble det under en stjerneklar himmel... 
frøs vi?  Jo, vi gjorde vel det mens 
filmen prøvde å holde oss varm. 

H-EG

Over: Mens vi venter.

Til høyre: 16 glade OAGF veteraner deltok 
som æresavdeling

Forsvarsjef admiral Haakon Bruun-Hansen 
og kommandanten på Oscarsborg Festning, 
orlogskaptein Per Egil Grimstad leder  
premiere gjestene inn i borgen.
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Kongen sa nei, 
etter tilråding fra regjeringens medlemmer som

var til stede i statsrådet som ble holdt i Trysil 10. april.
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Fornavn Etternavn Gateadresse Postnr. Poststed Fødselsdato
Castor Backsæther Conrad Hemsens vei 10 B 0287 OSLO 1927.01.14
Stein Simonssen Søvikveien 77 7165 OKSVOLL 1927.09.19
Sven Lie Sondrevn. 4 G 0378 OSLO 1927.10.12

85 år
Fornavn Etternavn Gateadresse Postnr. Poststed Fødselsdato
Albert Hovind Morkvn. 309 1925 BLAKER 1932.01.16
Per Sameien Fyensvegen 1 1920 SØRUMSAND 1932.02.05
Jon Torstein Amundsen Dr. Sødringsvei 8, leil. 24, 1430 ÅS 1932.02.21
Odd Olsen Erich Mogensøns vei 20 0594 OSLO 1932.03.05
Egil Ramstad A. C. Svarstads gt. 2 A 2003 LILLESTRØM 1932.05.12
Per Ditlev-Simonsen Karenslyst allé 3 B 0278 OSLO 1932.06.12
Kjell Johan Sørensen Grensevn. 6 2005 RÆLINGEN 1932.10.03
Svein Andersen Tømmervn. 11 1479 KURLAND 1932.12.07
Lars Kr. Hoel Vigernesveien 5 1925 BLAKER 1932.12.09

80 år
Fornavn Etternavn Gateadresse Postnr. Poststed Fødselsdato
Otto Hammerø Postboks 2218 6402 MOLDE 1937.02.22
Nils Edvard Aanerød Teglverksvn. 15 B 1339 VØYENENGA 1937.06.13
Svein Felumb Myrvn. 41 B 1406 SKI 1937.07.15
Kjell Flobak Bærumsveien 213 E 1357 BEKKESTUA 1937.07.24
Odd Degrum Lillestrømveien 1290 A 1911 FLATEBY 1937.08.04
Harald Olaf  Sørby Tåsenveien 90 0873 OSLO 1937.09.26
Thorbjørn Borge Midtunheia 32 5224 NESTTUN 1937.11.23
Einar Karlsen Semsveien 81 3140 BORGHEIM 1937.12.13

75 år
Fornavn Etternavn Gateadresse Postnr. Poststed Fødselsdato
Erik Braaten Sunndalsvegen 25 6600 SUNNDALSØRA 1942.11.01
Halvard Per Ramnefjell Solavågvegen 39 6037 EIDSNES 1942
Roar Hoggen Vikebygdsvegen 6104 VOLDA 1942.04.26
Bjørn-Thore Løkkeberg Tårnbyvn. 33 2013 SKJETTEN 1942.01.16
Egil Nilsen Ulvenveien 117 C 0665 OSLO 1942.02.15
Anders C. Sjaastad Heiasvingen 41 1177 OSLO 1942.02.21
Rolf  O. Strøm Kolbotn terasse 9 1410 KOLBOTN 1942.02.25
Jan-Erik Gundersen Kongsveien 74 B 1177 OSLO 1942.03.01
Asbjørn Bråthen Nygårdsbakken 23 1482 NITTEDAL 1942.03.05
Paul Nydal Åmundsleite 41 5115 ULSET 1942.03.13
Terje Ulvestad Ingalia 4 6016 ÅLESUND 1942.03.18
Frank Nilssen Gunnulvs vei 28 0670 OSLO 1942.03.24
Magne Søvik Søvik 6386 MÅNDALEN 1942.03.26
Ernst Halvorsen Abelsgate 4 C 1533 MOSS 1942.03.27
Arvid Kråkeland Manneskaret 7 4534 MARNARDAL 1942.04.02
Hans-Erik Grimsrud Åstadryggen 13 1396 BILLINGSTAD 1942.04.05
Jan-Erik Knutsen Niels Juels gt. 36 A 0272 OSLO 1942.04.26
Lars Martin Fjellheim Orreleiken 15 1388 BORGEN 1942.04.28
Jarle Olav Bolstad Jan Baalsruds Plass 10, 1410 KOLBOTN. 1942.05.04
Knut Grosås Fredrikstadveien 53 4724 IVELAND 1942.05.07

JUBILANTER 2017
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Fornavn Etternavn Gateadresse Postnr. Poststed Fødselsdato
75 år fortsetter 
Gaute Gunleiksrud Sandvika 5 4329 SANDNES 1942.05.10
Kjell Bjarne Robøle Olaf  Bulls vei 5 C 0765 OSLO 1942.05.22
Jan Karsten Svendsen Rognevegen 1 6419 MOLDE 1942.05.27
Thor Skott Hansen Skogveien 17 1570 DILLING 1942.06.16
Trygve Krohn Frænav. 91 6415 MOLDE 1942.06.16
Jens Herman Aamodt Åsleiastubben 5 2080 EIDSVOLL 1942.06.17
Rolf  Arild Teigen Langhussenteret 7 1405 LANGHUS 1942.06.20
Anders Vestad Kringstad 6409 MOLDE 1942.06.24
Jens Halvorsrud Hogsethvegen 90 1925 BLAKER 1942.07.11
Karsten Jørgensen Postboks 212, 6399 VESTNES 1942.08.03
Steinar Utvoll Kristiansands gate 12 B 0463 OSLO 1942.08.18
Svein Erik Engebretsen Postboks 22 1305 HASLUM. 1942.08.18
Roald Gjetmundsen Ø. Rælingsveg 27 B 2005 RÆLINGEN 1942.08.19
Ottar Olav Kopperstad Koperstadvegen 121 6098 NERLANDSØY 1942.09.26
Tor Kristian Solberg Krillåsvn. 13 B 1392 VETTRE 1942.10.19
Oddvar Rødven Lahmveien 4 9845 TANA 1942.10.25
Per-Arne Vidnes Johanmarka 3 6017 ÅLESUND 1942.11.06
Oddbjørn Larsen Tvelte 40 4720 HÆGELAND 1942.11.09
Alf  Petter Grudt Rekkebovegen 22 6412 MOLDE 1942.11.18
Hemming Ringsby Einerhaugveien 28 1940 BJØRKELANGEN 1942.11.28
Stein Langlo Jakobvegen 18 6200 STRANDA 1942.12.10
Sven-Erik Persson Vardeheimveien 18 1088 OSLO 1942.12.16
Terje	 Aarflot	 Liaskarvegen	33	 6105	 VOLDA	 1942.12.21
Bjørn Arild Sund Folloveien 17 1400 SKI 1942.12.28

70 år
Fornavn Etternavn Gateadresse Postnr. Poststed Fødselsdato
Olav Myrland Brattbakken 18 2849 KAPP 1947.03.30
Erik Budalen Haneborgvn. 505 1930 AURSKOG 1947.04.28
Kåre Holmen Holmengutua 2, 1930 AURSKOG. 1947.05.17
Svein Daldorff  Roald Amundsens vei 25 1654 SELLEBAKK 1947.06.10
Reidar Hauge Kvennhusvegen 1 A 2008 FJERDINGBY 1947.09.11
Bjørn Johansson Lettenstrasse 14 CH-8305 DIETLIKON 1947.10.15

60 år
Fornavn Etternavn Gateadresse Postnr. Poststed Fødselsdato
Ivar Bjørnstad Orreveien 24 3142 VESTSKOGEN 1957.01.03
Einar Moen Støperiveien 2 B 2010 STRØMMEN 1957.07.20
Tor Rune Raabye Prestegårdsveien 1 A 1369 STABEKK 1957.11.04

50 år
Fornavn Etternavn Gateadresse Postnr. Poststed Fødselsdato
Paul Olaf  Baraas Lunnanmyri 109 6856 SOGNDAL 1967.03.22
Harald Mørch Odvar Solbergs vei 178 0973 OSLO 1967.04.11
Ole Anders Øie Kongshavnveien 237 4639 KRISTIANSAND 1967.04.27
Morten Skaarer Pasoplia 32 1279 OSLO 1967.05.12
Jakob Svinelid Jr Matrosvegen 16 5535 HAUGESUND 1967.12.14
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Jeg husker svært godt mitt første mø-
te med det som den gangen het Oslo 
Gardistforening.
Det var våren 1980 og min gode gar-
devenn Vesterås var tjenestegjørende 
gardister i Kp 2 og hadde bestemt oss 
for å stifte Oppland Gardistforening. 
Oslo-foreningen skulle ha møte og 
unge Bredesen hadde stolt fått invi-
tasjon. Det var bare to hindre, møtet 
var i Befalsmessa inne i den gamle 
leiren.
Der hadde ikke menige gardister 
adgang. Og samtidig hadde vi bered-
skap med tilhørende uniformsplikt. 

Men, en klok Gardesjef  ga meg 
permisjon slik at jeg kunne trekke i 
sivil. Og sivile hadde tilgang til messa. 
Fra første møte med foreningen har 
jeg følt meg velkommen. Jeg gikk jo 
i møtet for å kapre medlemmer fra 
Oslo til Oppland. Men, foreningen 
kom meg i forkjøpet og ga meg lister 
med navn og telefon til alle de som 
var Oslo-medlemmer fra Oppland. 
«Tyveritoktet» ble i stedet en ren gave-
overrekkelse.
I dag er jeg selvsagt også medlem i 
Oslo og Akershus Gardistforening. 
Ikke fordi NGF-vervet mitt for- 
plikter til medlemskap, men fordi det 
er et svært godt tilbud. Foreningen 
har både vilje og kapasitet til å by 
på gode aktiviteter. Festlige lag er 
selvsagt hyggelige, men minst like 
spennende er tilbudene om ulike 
tema-kvelder. Oppdateringer fra For-
svaret, historiske dypdykk på 
Forsvarsmuseet, konsert på Oscars-
borg og Gardeveteranen, alt dette får 
jeg for min kontingent.  La meg dvele 
litt med temakveldene. Med topp 
foredragsholdere burde det være kø 

for å få være med. Slik er det ikke. 
For oss som deltar betyr det mer tid 
til spørsmål og diskusjon med fore-
dragsholdere. Likevel ville jeg gjerne 
ha truffet flere gardekamerater på 
slike kvelder, det kommer jo svært 
muntre historier fra deltagerne også. 
Og mange av de setter vi nok ikke på 
trykk. Bli med!
Når jeg først har fått litt spalteplass, 
må jeg også ta på President-lua. Jeg 
har lyst til å rekke en stor takk til alt 
det foreningen bidrar til, enten til oss 
gardeveteraner (vårt offisielle navn i 
Forsvaret) eller også direkte til 
avdelingen. Jeg tenker da på 
eksempler som arrangementer åpne 
for andre medlemmer, vedlikehold 
av benker og kanoner, fotografer til 
å dekke det vi er med på og pakking 
av Gardisten. Jeg kunne sikkert ramse 
opp mye mer, men et stor takk opp-
summerer best.
Også sitter jeg i foreningens valg-ko-
mite hvor vi enda ikke har innført 
kølapp for styrekandidater. Har du 
lyst til å bidra i styrearbeidet, så ta 
kontakt.

Mitt første møte….

President Anders Bredesen

Igjen var det Oslo Maraton i Oslos gater, og på Råd-
husplassen.
For OAGF så var det torsdag, fredag og lørdag som var 
på vår arbeidsliste.
Men akk nei denne gangen var nok sparekniven også 
kommet til Oslo Maraton.
Vi fikk bare tilbud om å stille lørdag med femten mann.
Det gjorde vi, men det var 2 for mye altså 17.
Men så kom onsdagen før lørdagen og jeg ble ringt 
opp og spurt om jeg kunne skaffe 4 mann torsdag og 
fredag. De var i beit for vakter.
Jeg sa jeg trengte 2 timer så skulle de få svar.
Rask telefonrunde og saken ble løst. Vi stilte torsdag og 
fredag.
Flott innsats av dem jeg ringte til.
Ellers gikk lørdagen bra uten noen store sprell.
Vi ble flyttet på og kom i kontakt med nye lag som 
også hadde fått jobb.
OAGF stilte absolutt med det beste laget i Oslo Mara-
ton igjen.
Vi stiller nok til neste sesong også tror jeg.

Erik

Oslo Maraton 2016

Kryssende trafikk reguleres av Per Kristian Paulsen
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Hver sommer er HMKG på tattoo ett 
eller annet sted i verden, og hver som-
mer arrangeres det tur for foreldre og 
veteraner til en av disse. Så når 
Garden pakker uniformer, 
”garanger” og musikkinstrumenter og 
setter snuten igjen til Edinburgh, så er 
ikke NGF langt etter med sin tur for 
foreldre og veteraner. For Edinburgh 
Tattoo er blitt selve juvelen i kronen 
over tattooer. Man har liksom ikke 
vært på ordentlig tattoo, før man har 
sittet langs esplanaden på Edinburgh 
Castle og sett et gjennomregissert 
show, som jo dette nå engang er. 
Gardens 3. kompani tilbrakte hele 
fem uker i den skotske hovedstaden. 
Fansen tilbragte en helg. Men hvilken 
innholdsrik helg det ble.

Men vent litt, tenker du kanskje nå, 
hvorfor skrive om en NGF tur i 
«Gardeveteranen»? Vel i år var det 
ikke bare NGF som dro på tur. Fak-
tisk var det hele tre turer som møttes 
og tilbragte helgen sammen i Edin-
burgh. Den ene var den «offisielle» 
turen til NGF, som fulgte ett plan-
lagt opplegg fra avgang Gardemoen 
til man igjen satte føttene på norsk 
jord fire dager senere. Den andre var 
OAGF, som hadde kjøpt inn billet-
ter til tattooen samlet, men ellers lot 
den enkelte velge både reisemåte, og 
oppholdssted. I tillegg til dette kom 
de som hadde ordnet seg helt på 
egenhånd, men som ønsket å tilbringe 
tiden sammen med andre veteraner.

Turene til OAGF og NGF gikk i 
samme tidsrom, fredag til mandag. 
Vi ankom Edinburgh fredag kveld. 
For de av oss som var med NGF, ble 

HMKG, SKOTTLANDS HOVESTAD, 
TATTOO…… OG EN PINGVIN?

vi innlosjert på The University of  
Edinburgh. Ved ren flaks viste det seg 
at det også var her gardistene bodde. 
Derfor fikk foreldrene mer tid med 
sine håpefulle, enn de nok hadde 
trodd på forhånd. Derfor gikk det 
meste av kvelden med til å få 
kontakt med og treffe sine kjære. 
Lørdag formiddag og ettermiddag var 

Edinburgh er nok mest kjent for å være Skottlands hovedstad og for tattooen,  
da selvfølgelig. Den samler hvert år militære korps og avdelinger fra hele verden, 

samt noen sivile avdelinger som har gjort seg fortjent til å opptre på slottet, 
«The Edinburgh Castle».  HMKG var her første gang i 1961 og siden har det blitt 

hele ti turer over Nordsjøen, den siste, nå i år. Det gjør at Garden er en av de 
avdelingene som oftest har besøkt tattooen.

satt av til tid på egenhånd. Det 
betydde shopping, rusleturer i 
Edinburgh og flere familie-gjen- 
foreninger. Dette var noe både 
foreldre og gardister satte pris på. 

Ryktene hadde gått om at det var 
kveldsforestillingene som var de ulti-
mate fremvisningene.  

Hva ser du etter Nils?
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Særlig lørdagens kveldsshow skulle være noe helt spesielt, 
siden det ikke er forestillinger på søndager. Når mørket 
endelig seg på og man mett og fornøyd kunne begi seg 
oppover mot slottet, skjønte man at noe var i gjære.  
Mange mennesker var på vei i samme retning som oss. 
Vel oppe, ble vi møtt av en kø så lang, at den kunne 
minne om god gammeldags polkø i Oslo på onsdag før 
skjærtorsdag. Den strakte seg rundt nesten hele kvartalet 
og folk stod tett i tett. Nærmere ti tusen var vi visst. Og 
når man stod der i køen kom frykten for at man skulle gå 
glipp av noe. Men da innslippet endelig startet gikk det 
hele raskt unna og man var innenfor i god tid før showet 
startet. Og show, i ordets rette forstand ble det. I tillegg 
til Garden fikk vi oppleve avdelinger fra så vel Jemen, 
Nepal, New Zealand, som USA og Storbritannia. Selve 
slottet ble brukt som lerret, og bakgrunn for filmfrem-
visninger og lysshow i 3D. Så mange inntrykk var det 
som kom på løpende bånd, at det nærmest er vanskelig å 
fortelle i etterhånd om alt som skjedde, men det er klart 
at Garden utmerket seg selv uten patriotiske briller.  
Forestillingen ble avsluttet med et gedigent festfyrverkeri 
i halv ett tiden om natten. Til nå hadde alt gått, som på 
skinner. Men det var nå, i den skotske sommernatten at 
problemene begynte å melde seg. For det å skaffe seg 
transport hjem til hotellet skulle vise seg å bli en ut- 
fordring. Men etter å ha ruslet rundt i Edinburgh  
sentrum, på jakt etter taxi i nærmere en time, fant man 
noen andre nordmenn som skulle samme vei. Og etter 
å ha tilbragt ennå noe tid i kø sammen, fikk man endelig 
transport hjem.

Søndag morgen skulle Garden, sammen med noen av de 
andre aktørene i Tattooen gjeste Perth, en god times biltur 
utenfor Edinburgh. Selv om det var Perth kommune som 
stod for hele arrangementet, så fikk ikke fremvisningen 
gå under noe annet navn, enn «A taste of  the Edinburgh 
Military Tattoo». Merkevarebygging og markedsføring er 
viktig. Selv når tattooen tar seg en tur halve jorden rundt 
og holdes på steder som Melbourne  
og Wellington er det fortsatt «Edinburgh Military Tattoo» 
publikum får se, ikke noen lokal forankring her nei. Vel ute 
på en gressplen i Perth, ble vi tildelt plasser på en tribune 
i det som så ut som en lastebilhenger. Men tribunene var 
fine de. Etter hvert forstod vi at vi nok ble behandlet som 
VIP. For da showet startet, så måtte de mer vanlige 
publikummerne stå på en liten bakkekam på motsatt side 
av der vi satt. Det vi fikk presentert var det samme som 
kvelden før, men nå på skikkelig nært hold.  Det satte en 
spiss på det hele.

Vel tilbake i Edinburgh var det knapt tid til å skifte, før 
man skulle delta i Gardens «Norske aften». Dette er en 
mottagelse hvor HMKG inviterer representanter for de 
andre avdelingene, arrangørene, Edinburgh by og 
Edinburgh Zoo. I år hadde også Generalinspektøren for 
Hæren, Odin Johannessen tilsagt sitt nærvær. Her serveres 
det norsk mat og drikke av alle slag. Både «Livets vann» fra 
Løiten, norsk øl, norsk fisk og spekemat fikk ben å gå på. 
En gave fra Garden til de fremmøtte var en serveringsfjel 
med plass til både ett stort glass, ett lite glass og masse mat. 
Denne var pyntet med alle årstallene man hadde deltatt, 
avdelingens merke og et emblem komponert av Oddmund 
Olsen for anledningen. I tillegg opptrådde gardistene både 
med storband, sangkor og diverse små ensembler. Dette 
samt muligheten til å mingle med forsvarsmennesker fra så 
vel Norge, som internasjonal var med på å gjøre dette til ett 
særdeles vellykket arrangement.

Mandag morgen var vi igjen iført uniform og klar for 
inspeksjon. Og det var ikke noen hvem som helst som 
skulle stå for inspeksjonen. I 1972 var HMKG over på 
tattooen for andre gang og da besøkte de Edinburgh Zoo. 
Daværende troppsbefal, Nils Egelien, falt spesielt for  
dyreparkens kongepingviner. Og så ble til at Garden 
adopterte en av disse. Historiene om hvordan pingvinen 
fikk sitt navn, er litt forskjellige. Men her går vi for den 
som er mest fortalt og mest morsom, nemlig at den  
første fikk sitt navn fra Nils, som jo hadde ønsket å 
adoptere en pingvin og Norges daværende konge Olav V. 
Dermed ble navnet Nils Olav og en naturlig status som 
Gardens maskot. Nils Olav ble senere adlet og kan nå  
tilulere seg med Sir. Hver gang HMKG har deltatt på 
tattooen, utenom 2012 da pingvinene var på ferie, har 
avdelingen møtt opp til inspeksjon og forfremmelse av 
pingvinen. Gjennom årene har hele tre pingviner fått æren 
av dette og det var Nils Olav den III, som vi skulle få møte. 
Etter litt organisering oppe ved pingvindammen var vi 
klare. Garden stramt oppstilt på ene siden av en vei og vi 

Baron av Bouvet øya og nyutnevnt bigader, Nils Olav, avmarsjerer 
fronten på æresavdelingen.
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veteraner og foreldre på den andre. 
Det må vel sies at oppstillingen vår 
nok ikke var så stram. Så gikk porten 
opp og ut kom han; Nils Olav. Som 
reglementet sier, det skal presenteres 
gevær for 
offiserer av høyere grad. Og så ble 
gjot av æresavdelingen fra drill- 
troppen. Han loffet i vei og tittet seg 
rundt. Men som den velopp- 
dragne pingvinen han er, holdt han 
seg på veien og sjekket så vel uniform, 
som skopuss, både for gardister og 
veteraner. Han vagget frem til 
Gardesjefen, som stod i enden av 
veien. Vel fremme ble Nils Olav, etter 
noen taler, forfremmet til Brigader i 
Det norske Forsvar, bevitnet av 
Generalinspektøren. I tillegg mot-
tok han tittelen Baron av Bouvet 
øya. Dette er et område Norge har 
herredømme over, i det vi nok kan 

kalle for hans hjemmehavn, nemlig 
Bouvetøya i Antarktis. Etter høytide-
ligheten begynte Nils Olav, nå Baron 
og Brigader,  på hjemturen nedover 
langs veien igjen. Det var noe meget 
spesielt å få oppleve en pingvin, som 
du står bare centimetere fra. Han 
tittet seg rundt, pratet litt og fortsatt 
nedover mot hjemmet sitt i pingvin-
dammen. Nede ved porten stod Nils 
Egelien, som igjen var på tattoo i 
Edinburgh. Når Nils Olav kom frem 
til den pensjonerte majoren stoppet 
han opp. Nils bøyde seg ned og 
begynte å prate til Nils Olav, og ping-
vinen svarte. For oss som stod rundt, 
så det ut at de to herrene hadde en 
hyggelig konversasjon, før Nils Olav 
fant det for godt å trekke seg tilbake 
til seg og sine og avsluttet 
konversasjonen med å klype Nils 
Egelien i fingeren med nebbet sitt. 

Han var nok vel vitende om at denne 
dagen vil bringe et herremåltid av 
festmat, nemlig feit norsk sild. Visst-
nok Baronens yndlingsmat. Vi andre 
ble invitert på te og kjeks i en enkel 
liten mottagelse, før vi på egenhånd 
tok oss tilbake mot byen og hotellet. 

Alt har som kjent en ende, så også 
dette besøket. Da det var første gang 
man var med på dette i Edinburgh, 
skjønte man kanskje ikke hvor intenst 
dette vil være før man stod midt opp 
i det. Og ikke før man hadde landet, 
følte man at man skulle reise hjem 
igjen. Men hvor gøy det hadde vært. 
Og forhåpentligvis var ikke dette siste 
gang man kan være med HMKG på 
tur til Skottlands hovedstad, for å gå 
på tattoo og ikke minst hilse på Ba-
ronen av Bouvetøya, en, ikke hvilken 
som helst, pingvin.

JES      

Gardekompani marsjerer inn på  esplenadaen på Edinburgh Castle.
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Medlemsmøter ... et være eller ikke være.

OAGF har igjennom de tre 
årene som jeg har sittet som sty-
releder arrangert minst to med-
lems/vervemøter i hvert halvår.
Resultat ... meget blandet, med 

fra 5 til ca 25 deltakere.

Den 29 . september hadde vi 
medlems/vervemøte på Aurskog. 
Dessverre så var det ikke så mange 
oppmøtte som ved tidligere arrange- 
menter på Aurskog, men  de som 
møtte opp hadde en trivelig kveld  og 
kvelden endte med ett nytt medlem i 
foreningen.

Møtet ble åpnet ved at John 
Ulverud som medlem av salgs- og 
vervekomiteen ønsket velkommen. 
Han ga så ordet til OAGFs styreleder 
som tok for seg de aktivteter som 
gjenstår i år og hva som er planlagt i 
første halvår av 2017.

Deretter var det kommandersersjant 
Øyvind Skoglund som hadde kvelden 
til å foredra om Garden av i dag og 
den nye sersjantordningen i 
Forsvaret. Her gikk de som ikke 
møtte opp, glipp av et fremragende 
foredrag hvor de frammøtte virkelig 
var med.

Når det gjelder Garden så fikk vi en 
ryddig innføring i hvordan Garden  
av i dag er oppsatt med  materiell  
og mannskap.                                                                                                                                    
Garden er en av landets største infan-
teriavdelinger med et bredt register 
av mannskap, både med infanterister 
og spesialister samt våpenplattfor-
mer av forskjellige slag med ”SISU” 
pansret personelkjøretøy som tyngste 
våpenplattform. Uniformer, hånd-

pani. En av Forsvarets fremste 
ambassadører hjemme og ute.                                                                 
Vi må heller ikke glemme ”Garde-
skolen”, 6. kompani på Terningmoen 
som er rekruttskole for alle som skal 
tjenestgjøre i HMKG. En rekruttskole 
som iflg generalinspektøren for 
hæren, general lt. Odin Johannesen, 
er et forbilde for hærens rekruttskoler.

Så tok Skoglund for seg den nye 
sersjantordningen i Forsvaret. Han 
har gjennomført Hærens Krigskole 
og satt i stilling som kaptein, men fant 
etterhvert ut at han savnet den direkte 
kontakten med soldatene. Da den 
nye sersjantordningen kom i stand 
søkte han om å bli overført til denne 
og med sin utdannelse og bakgrunn 
ble det som kommandersersjant i 
Garden. Her ble han gardesjefens 
høyre hånd og har bla. som oppgave 
at sørge for at gardesjefens ordrer 
og direktiver blir fulgt opp ute ved 
de forskjellige avdelinger i Garden. 
Til å hjelpe seg har han i grove trekk 
stabssersjanter som er utplassert ved 
kompani, oversersjanter ved tropp og 
sersjanter av første klasse som lag- 
førere. Kommandersersjanten er i 
tillegg en mentor og veileder for de 
samme sersjantene.

OAGF takker for en meget hygge-
lig og interessant kveld med et flott 
foredrag og god sosial stemning, vi 
kommer tilbake.

H-EG

Da spør jeg meg selv, hva er det dere 
ønsker på disse møtene, hva kan vi 
gjøre for å få flere til å møte opp? 
Vi gjør så godt vi kan med å finne 
på interessante foredragsholdere og 
temaer, men det hjelper ikke.

Skal vi da fortsette med disse 
møtene? Det er ikke gratis for OAGF, 
det er i budsjettet avsatt kr. 25 000 
til verving og medlemsmøter, hvis 
møtene ikke er av interesse så kan 
OAGF sikkert finne på andre måter å 
bruke pengene på, men det ikke det vi 
ønsker!

Kom derfor med forslag til å gjøre 
møtene enda mer tiltrekkende, det er 
sammen vi gjør foreningen til det vi 
vil den skal være. Send forslaget til 
oagf@oagf.no 

Hvis jeg ikke mottar noen  
kommentarer, så håper jeg å se minst 
30 gardeveteraner på neste medlems- 
møte i befalsmessa i Husebyleiren 
den 14. mars 2017, foredragsholder;                                       
Gen.lt. (p) Robert Moor.

Takk for at dere hører på meg og 
responderer.

Hans-Erik Grimsrud                                                                                                                                        

våpen og sambandsutstyr 
er på lik linje med andre 
avdelinger innen hæren 
som til enhver tid er klare 
til strid, de inngår derfor i 
hovedstadsforsvaret som 
en av de viktigste og største 
brikkene.  Alt dette i tillegg 
til den hovedoppgave 
som Garden har, verne 
om Norges Kongehus.                                                                          
Garden har også en 
avdeling som vi alle 
kjenner med stolthet 
og glede, 3. Gardekom-

Medlemsmøte på Aurskog.

Kommandersersjanten Skoglund sammen med 
Hans-Erik Grimsrud, OAGF.
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Medlemsmøte på Forsvarsmuseet med tema 
”Gardens uniformer fra 1816 og frem mot 1950 tallet”.

Den 11. oktober var vi så heldige å få igjennom Forsvars-
museet, Knut Erik Strøm og Niels Persen til å foredra om 
Gardens uniformer fra den gang 38 mann fra  
Akershusiske ridende Jegerkorps gevorbne eskadron ble  
forlagt som Hans Majestets Kongens Garde i Stockholm.  
Strøm som selv kaller seg en ”uniformsnerd” holdt et 
fengende og humoristisk foredrag over temaet med støtte 
av Persen.

Her fikk vi se at Gardens uniformer ikke alltid hadde  
vært slik som de er i dag, det var uniformshatter av 
forskjellige slag, med fjær eller hestehår. En gardist i blå- 
melert gardelue, men dusken er den samme som idag. 
Benklær som ikke bare var sorte med hvite beiser, men 
også i grått og blåmelert. Han presenterte også et  
foto av et maleri fra avdukingen av Karl Johan statuen  
i 1854 på ”Slussen” i Stockholm hvor en offiser fra  
det ridende gardedetasjementet var tilstede.                                                                                        
Fra 1855 var det en mørkegrønn jakke og mørkegrå  
bukse med svarte beiser (passepoil)  som ble brukt. Etter 
at Garden av 1856 ble opprettet den 1. november samme 
år, kom det et nytt uniformsreglement i 1860 hvor 
Garden fikk en mørkeblå våpenfrakk (kollett) med åtte 
hvite løveknapper, to hvite stresser på kraven og det 
samme på armoppslagene samt grønne epåletter. En  hatt 
av sort filt med en dusk av hestehår, trøye av mørkeblått 
klede. Trøyen var som kolletten av mørkeblått klede, men 
uten stresser, armoppslag og hvite knapper. Buksene var 
av mørkegrått klede, men ble senere forandret til blå- 
melert deretter til slik det er i dag med hvit passepoil.

Uniformen fra den gang er derfor med små endringer 
den samme som brukes i dag.

Et av bildene som ble presentert, var av en ung garde-
offiser, Edvard Munch. Han var på bildet sekondløytnant 
og bildet er tatt like før han reiste til Stockholm i 1860. 
Han ble senere kaptein og kompanisjef  ved Fjordane 
Battaljon. Denne Munch er onkelen til maleren av samme 
navn. 

Et flott foredrag til stor glede for de frammøtte.
H-EG

Fra v Niels Persen, Hans-Erik Grimsrud og Knut Erik Strøm.

Med OAGF til Telemark Gardistforening Tirsdag den 1. november dro 5 glade 
”gutter” fra OAGF på klubbbesøk til 
Telemark Gardistforening.

På ”Velferden” i Porsgrunn ble vi 
tatt vel imot av ca. 25 medlemmer 
med formann Per Helge i spissen. 
Dette er et kjempetiltak hvor mellom 
20 og 30 medlemmer fra hele Tele-
mark samles en gang i mnd., og det 
av en medlemsmasse på 100 garde-
veteraner! Det var et møte i samme 
ånd som OAGFs lunsjtreff. Lokalet 
på ”Velferden” er midt i blinken, 
romslig og sentralt og med et utmer-
ket kjøkken. Her gikk praten godt, 
ispedd både historier og informasjon. 
Vi ble servert kaffe og mat med en 
deilig marsipankake som avsluttning.                                                                                                                            
All ære til TGF for dette arrangemen-
tet og vi ifra OAGF kommer så gjerne 
tilbake. Takk for oss!

H-EGTrivelig har de det på forenings treffet på ”Velferden” i  Porsgrunn. Formann Per Helge 
Pedersen nærmest til venstre.
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Generalen som «falt» på sin post!

Denne hendelsen skjedde i 1961. Gardeleiren Var helt 
annerledes enn den er i dag. De forskjellige Gardekompani 
var forlagt i forskjellige kaserner, store toetasjes bygninger. 
Vi i 2. Gardekompani hadde kasernen langs hovedveien 
ned mot idrettsplassen.

Det var vinter i gardeleiren. Det hadde vært kaldt en 
stund etter et mildvær. Snøen hadde lagt seg fint og lett og 
dekket alt som skulle skjules. Vi gardister i 2. gardekom- 
pani hadde fått beskjed om at en general ønsket å inspise-
re kompaniet. Alt skulle være perfekt for et slikt storfint 
besøk. Da måtte det selvsagt trenes. Det viktigste var å ha 
alt på stell. Rene og fine uniformer, støvlene skulle skin-
ne og båtluene skulle stå riktig på hodet. Langt hår var 
tabu. Hektisk aktivitet på brakken i  dagene før. Det ble i 
forkant av det storfine besøket instruert og forklart hvor 
viktig det var at kompaniet skulle ta seg godt ut. Oppstil-
lingen måtte være perfekt. Vi skulle stå utenfor kasernen 
vår. Her helte veien litt ned mot idrettsplassen. Midt på 
kasernen var hoved trappen opp til administrasjonen og 
kapteinens kontor. Generalen ville komme ut, gå ned trap-
pen og da skulle hele kompaniet være oppstilt perfekt. Her 
skulle intet være overlatt til tilfeldighetene. Vi trente også 
på å svare generalen når han tiltalte kompaniet. Da ville 
han si: «God dag gardister!». Da skulle vi svare alle som 
en: «God dag general!». Dette ble det også trent på. Befalet 
var likevel ikke fornøyd. Vi lød ikke som ett kompani,  
snarere som en flokk kråker, ble vi fortalt. Vi trente og 
trente til vi lød slik befalet ville. Det var en hard økt!

Så kom dagen. Generalen hadde bekreftet sin ankomst 
og alt var klappet og klart. Utenfor brakken sto 2. Garde-
kompani oppstilt og ventet i spenning på denne karen som 

var så viktig. Da vi hadde stått en stund og det ble litt uro 
og flytting av ben i rekkene, kom en person ut hoveddøren 
fra kasernen og gikk ned trappene. Han var ikke så høy, 
men gikk med en verdighet som signaliserte myndighet og 
makt. Uniformen var plettfri og på hodet en lue med skyg-
ge og rødt bånd. Flotte hansker på hendene og skikkelig 
press i buksene. Jo, dette var en skikkelig general. Jeg tror 
stjernene signaliserte generalmajor, men jeg er ikke sikker 
på det. Uansett ble rygger rettet, og befalet prøvde å vise 
seg fra sin beste side. Og vi gardister skjønte alvoret og sto 
så rett at vi fikk vondt både her og der. Kommandorop og 
overlevering av kompaniet i riktig rekkefølge som da skulle 
ende hos generalen. Alt gikk etter boken. Men så skjedde 
det fatale. Generalen skled idet han enten flyttet på bena 
eller slo hælene sammen. Ulykken var et faktum og  
generalen lå plutselig på alle fire på bakken. Han «falt» så å 
si på sin post. Vi gardister ble like forskrekket som befalet. 
Ingen av oss våget å le, men komisk var det. Ihvertfall da 
det viste seg gjesten ingen skade hadde fått. Han kom seg 
raskt opp  igjen og fortsatte inspeksjonen av 2. garde- 
kompani  som om intet hadde skjedd. Jeg ble imponert 
over generalen som lot som ingenting og gjennomførte 
programmet uten å la seg affisere av det fatale fallet. 

Senere, like etter at seansen var over, ble det strødd og 
måket som aldri før i gardeleiren. Og da var det mang en 
gardist som flirte godt! 
Hva befalet fikk høre, ble det aldri sagt noe om.

Hilsen gardist 251
Alf  Pedersen.

Ny gardesjef
Oberstløytnant Geir Pettersen tok 
over den 5. august som som sjef  for 
Hans Majestet Kongens Garde, etter 
oberstløytnant Jan Frederik Geiner. 
Den nye gardesjefen har bakgrunn fra 
en rekke operative stillinger i Hæren 
og har tidligere tjenestegjort både i 
Kosovo og Afghanistan.
Det er ikke første gang oblt. Pettersen 
jobber i Garden. Da han var ferdig 
med Krigsskolen begynte han som 
troppssjef  i 2. Gardekompani og av-
sluttet som administrasjonsoffiser.  
– Jeg var i Garden fra 1995 til 1998. 
Det var givende år, så jeg gleder meg 
veldig til å komme tilbake, forteller 

han. Pettersen ønsker å fortsette den 
gode utviklingen bataljonen har hatt 
de siste årene. 
Før han overtok som gardesjef  jobbet 
oblt. Geir Pettersen som gruppeleder 
operational assesment under J 3-5 ved 
Forsvarets operative hovedkvarter, 
hvor han analyserte Forsvarets samle-
de operative evne og holdt sjef  FOH 
oppdatert på gjeldende status. 
Oslo og Akershus Gardistforening 
ønsker den nye gardesjefen hjertelig 
velkommen og ser fram til et godt 
samarbeid i årene som kommer.
Ref.

Gardesjef, Oberstløytnant Geir Pettersen 
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Inntromming hva er nå det?

Dette er et rituale som finner sted  i 
3. Gardekompanis musikkaula når 
gardistene i 3.Gardekompani skal di-
mitere. Da stiller alle gardister i sivilt, 
gjerne i bunad eller annet pent tøy, 
de er nesten ikke til å kjenne igjen. 
Alt befal i kompaniet er også til stede 
samt inviterte gjester.

Etter noen velkomstord fra kompa-
nisjef  Jan-Erik Synnes starter seremo-
nien.  På et bord som er plassert foran 
alle gardistene ligger det en protokoll 
samt en ”bugle” og et levende lys 
er tent. Kompanisjefen roper opp 
alle gardistene lag for lag, når ett lag 
er ropt opp og alle har mottatt sine 
dimisjonspapirer, kommer lagføreren 
fram og skriver navnet sitt i protokol-
len, dette mens en gardist i full para-
deuniform med paradetromme slår 
virvler på tromma. Dette gjennomfø-
res til både musikk-og drilltropp har 
mottatt sine papirer. 

Vi som er invitert til å delta, står så 
fram med en hilsen til gardistene og 
ønsker de lykke til på veien videre. Jeg 
har vært så heldig at jeg har blitt invi-

tert dit to ganger og det er en opp-
levelse.  Som i så mange andre ting 
som foregår eller som har foregått i 
Garden , så er det en mann som har 
hatt en finger med i det meste, også i 
dette; major(p) Nils Egelien. Han blir 
bedt om å fortelle om tilblivelsen av 
denne seremonien, men har fortsatt 
til gode å komme fram med hele 
bakgrunnen, dette til fortvilelse for 
kompanisjefen, men til desto større 
latter fra gardistene.

Det må nok sies at det er mange 
våte lommetørklær mens seremonien 
pågår, kanskje ikke så rart når en ten-
ker på hva de alle har gått igjennom 
av trening og utfordringer igjennom 
nesten 12 mndr.  2016 kontingenten 
har opptrått i to verdensdeler, Aust-
ralia, New Zealand, Norge og Skott-
land, dette foran millioner av tilskuere 
når en tar med alle som ser de på 
TV . De mottok æressabelen som en 
honnør på siste forestilling under the 
Military Tattoo i Edinburgh. Den gis 
til den avdeling som utpekes av de 
andre deltakende avdelinger som den 
beste avdeling under tattooet. Dette 
ikke bare for utførelsen på tattooet,  

men for totalintrykket av hva 3. 
Gardekompani står for.  Gratulerer!                                                                                                                
Takk for vel utført til både offiserer, 
befal og gardister!

H-EG

Inntromming

Forklaring til Inntromming  (dvs: dimmisjon av 3. Gardekompani)
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Ca 25 personer hadde klatret helt 
øverst i den flotte bygningen. Her helt 
på toppen ligger et lite, men særdeles 
hyggelig selskapslokale. Det er 
Christiania Roklubb som eier huset, 
men i dag er mye av det leid ut til 
andre firmaer, blant dem et arkitekt- 
firma for båter. Men fortsatt har 
Roklubben også lokaler i huset, blant 
annet lokalet helt på toppen.  Det var 
hit opp man hadde klatret for en hyg-
gelig kveld med gode venner. Det var 
organisert fint dekket bord, og det at 
rommet var av den størrelsen det var, 
gjorde det hele mer intimt. På meny-
en stod reker, loff  og hvitvin. Praten 
gikk lett rundt bordet, mens man 
pillet reker og laget det ene rekesmør-
brødet flottere enn det andre. Vi 
skulle gjerne ha sittet ute på terrassen, 
men et belte av svarte skyer som gikk 
fra Ekeberg i øst, til Holmenkollen i 
vest, gjorde akkurat det usikkert. En 
kjølig vind var heller ikke med på å 
gjøre det alternativet så aktuelt. Men 
innomhus var det behagelig. Etter 
hvert fikk kveldens gjester høre anek-

SOMMERFESTEN 2016
Du	har	sikkert	sett	flotte	Kongen,	når	du	har	kjørt	 

innover eller utover E-18 på Frognerstranda, en eller annen gang. 
I dette ærverdige huset, helt ytterst på stranda var det igjen klart 

for OAGFs sommerfest. 

doter og historier fra husets lange 
fartstid, flott formidlet av Per Kristian 
Dahlstrøm, godt assistert av Jan 
Robert Søderstrøm. Sistnevnte tok 
også med de mest interesserte på en 
guidet tur i huset. Dette ble så  
levende fortalt, at vi formelig kunne 
se for oss de vel etablerte herrer, som 
satt og fulgte med på rotreningen, der 
ute i Frognerkilen. Sommerkvelden 
gikk sakte over i sommernatten, men 
øverst på Kongen var det fortsatt lys 
og hygge. Festen varte ut i de små 
timer. Vi som var der hadde det veldig 
hyggelig, men skulle det være noen 
flere som ønsker å dele en sommer-
fredag med oss neste år, er det 
ingenting i veien for det. Skulle 
utsiktsrommet på toppen bli for lite, 
råder roklubben over større fest- 
lokaler litt lenger ned i huset, så her 
er det plass til mange flere. Tusen 
takk til Per Kristian Dahlstrøm og 
Erik Leinaas med følge som stod for 
festen. Det var, som vanlig, en flott 
markering av sommeren.    

-JES

Lunsj og 
hyggekvelder

Tirsdagslunsjen på Festningsmuse-
ets kafe går sin gang, her møter det 
mellom femten og tyve personer hver 
gang, praten går livlig. Dette er blitt 
så populært at her møter man opp 
gjerne en halvtime før lunsjen starter 
kl. tolv og blir sittende til nærmere kl. 
to. Menyen er som vanlig et stykke 
smørbrød, kake, kaffe eller te. Dette 
til en pris som nå er satt til kr. 75,- pr 
kuvert.

Blandt de som møter finner vi både 
veteraner og tjenestegjørende  
som har hatt sitt virke i Garden 
eller har forbindelse til OAGF på 
andre måter. Dette har blitt et sted 
hvor det er trivelig å møtes uten 
at det settes krav på noen måte.                                                                                                              
Når dette skrives så er ennå ikke 
julelunsjen avholdt, her blir det  
antagelig fullt hus ...  som vanlig.

OAGFs torsdags-hyggekveld ble 
tidlig på høsten flyttet fra ”Venner” 
til ”Asylet”. Her har vi fått et eget 
rom til disposisjon, og det er det bare 
å fylle opp. Når det er varmt i været 
så er det et stort uterom i gårdsrom-
met. Servicen er bra og det serveres 
både mat og drikke av ymse slag.

H-EG

Råd for utdeling av utmerkelser innen OAGF
På årsmøtene til OAGF har det vært 
vanlig å hedre medlemmer som har 
utmerket seg på en eller annen måte.                 
Dette gjelder æresmedlemsskap, 
hederstegn i gull/sølv eller honorære 
medlemmer.

Styret har derfor bestemt at det skal 
dannes et råd bestående av tre med-
lemmer utenom styret, kalt ” Råd for 
Utmerkelser”.  Bakgrunnen for dette 
vedtaket er at ingen skal sitte igjen 
med en følelse av at styret honorerer 
seg selv.

Styret har invitert følgende medlem-
mer om å sitte i rådet; Bjarne Nermo, 
Jan-Erik Knutsen og Per-Kristian 

Dahlstrøm, de har alle takket ja.
Rådets leder skal velges blandt de 

tre rådsmedlemmene, inntil så har 
skjedd har Bjarne Nermo akseptert å 
være dette. 

Rådet skal motta forslag fra 
OAGFs medlemmer om hvilke 
medlemmer som de mener er skik-
ket til å motta en slik utmerkelse/ 
heder. Rådet vil deretter sende 
sin innstilling til styret i OAGF.                                                                                             
Hvis styret finner å måtte avslå et 
forslag til kandidatur til en ut- 
merkelse, så vil rådet motta en 
rapport om årsaken.

Rådets adresse er: 
bjarne.nermo@gmail.com
Retningslinjer for ”Rådet for 
utvelgelse av personer til heders- 
utmerkelser i OAGF” vil bli lagt ut på 
vår web. side www.oagf.no
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Så er den her igjen – julen!   Den 
kommer fortere og fortere hvert år. 
I alle fall for oss som nå må beteg-
nes som godt voksne – dvs. de fleste 
medlemmer i OAGF.
Årets julebord ble tradisjonen tro 
holdt i Gardens Befalsmesse og 48 
personer møtte fram.  Gardesjefen 
var invitert, men måtte melde avbud 
da han var opptatt på annet hold.  
Selv uten tilstedeværelse av gardesje-
fen klarte OAGF å avvikle et prikk-
fritt julebord med god stemning.  Ved 
hver kuvert var det gaver – denne 
gang NGF’s Gardekrus.
Aperitif  ble servert ved ankomst og 
eller fikk vi ribbe og pinnekjøtt med 
tilbehør. Til dessert karamellpudding 
– og den er ”verdens beste”.  Som jeg 
hørte ved bordet: ”her er det brukt 
mye fløte”.  Marsinpankake til kaffen 
er fast takst, med OAGF’s emblem.
Kongens skål  v/Nils Egelien og Gar-
dens skål v/formannen ble drukket 
og som vanlig hadde Erik Leinaas full 
kontroll på arrangementet.  Hans-
Erik Grimsrud holdt kveldens tale 
hvor han oppsummerte hva som had-

Julebord hos OAGF 2016
de skjedd og hva foreningens med-
lemmer hadde vært med på i løpet 
av 2016. Hva som skal skje fremover 
neste år hadde han også knallhard 
styring på.  Og han så også frem til et 
godt samarbeid med den nye garde-
sjefen.
Årets kjernekar ble delt ut – til Leif  
Bøhler som er medlem av Østfold-av-
delingen. En helt riktig utmerkelse 
til en utpreget JA-mann.  Han fikk 
en kinne i str. 30 cm som tegn på 
Årets Kjernekar.  Satt pris på ble også 
damene – Inger-Johanne Bjørgan 
(ikke tilstede), Mette Leinaas, Un-
ni Dahlstrøm, Aud Friestad, Jorun 
Nielsen og Solveig Ulverud.  De fikk 
hvert sitt hederstegn i sølv og diplom 
av formann Hans-Erik Grimsrud 
som et tegn på sin innsats gjennom 
flere år.  Damene har også vært med 
siden foreningen het Oslo Gardistfo-
rening.  Kjøkkenpersonalet fikk hver 
sin blomsterbukett – veldig fortjent 
ettersom maten de lager alltid er svært 
god – og mange spiser nok mer enn 
de hadde tenkt.
Blomsterutsmykningen på bordene 

ble loddet ut – noen vant en, noen 
vant to og noen vant ingen.
Vi kommer gjerne igjen neste år,  da 
julebord i Gardens befalsmesse er noe 
å se fram til.

Elisabeth N. Isaksen

Fra venstre Mette Leinaas,  Eva og Sven Olav Westby, Unni og Per-Kristian Dahlstrøm, Tove  og Frank Nilssen.

OAGF’s første kjernekar.. Leif Bøhler.Her 
sammen med leder Hans-Erik Grimsrud 
under årets julebord 2016.
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DANSKER OG NORDMENN
GARDERE OG GARDISTER

Bussen som tok oss på vår første 
utflukt til Livgardens kaserne og 
øvelsesområde i Høvelte, hadde en 
fin tekst på sidene: Maintenance Platoon, 
The Royal Danish Lifeguards. Det hjalp 
lite. Det varme været i København 
gjorde den ikke godt. Men når en 
dansk og norsk gardist stikker hode-
ne sammen i motorrommet, ga det 
resultater. Vi var i gang. Vel fremme 
var det omvisning, men først etter 
en god dansk frokost. Her på berget 
kalt lunsj av en eller annen grunn. Vi 
benyttet anledningen til å ta et grup-
pebilde uten befal: Befalet trente på 
neste dags årsdagsparade. Mens vi 
inntok Fort Armadillo, Livgardens tre-
ningsbygning. Her øves det på å innta 
hus og klarere rom. Her fikk vi prøve 
egne våpen med paintball-lignende 
kuler. Svært realistisk og spennende 
å følge med på fra oven. Etter dette 
ble vi ristet løs i skarp kjøring med 
PPK’er i det småbakkede terrenget i 
Høvelte-Sandholm-Sjælsmark øvelses-
område. Vognfører og vognkomman-
dør ga jernet i denne danske ”Mær-
radalen”. Støvskyen sto. De hadde 
tydeligvis praktisert i langt varmere og 
tøffere terreng og enset intet. Under-
tegnede ble i en sving-dump slengt 
kraftig mot lukekarmen, men Ulriks 
hjelpende hånd forhindret noe verre 
enn ribbensbrist.

Tilbake i Livgardens kaserne i Kø-
benhavn briefet major Søren Peter 

Østergaard engasjert om tjenesten i 
Livgarden.

Om kvelden hadde vi en utmerket 
middag sammen i offisersmessen. I 
varmen forsvant jakkene raskt. Sølv-
tøy, porselen og høye glass på fine du-
ker løftet stemningen til gode høyder 
mens et tre-retters meget smakfullt 
måltid, ble servert. Gaver fikk vi også. 
Det ble talt og det ble sunget. Vi må 
samarbeide oftere!

Neste dag, fredag, var det Den 
Kongelige Livgardes årsdagsparade. 
Storveis. Ikke ulikt vår egen Kongens 
Inspeksjon. Været var det aller beste: 
Den store gressplenen / oppstillings-
plassen foran kasernen og Rosenborg 
Slott, er svalere og snillere når varmen 
er som verst, i alle fall for de som 
ikke har bjørneskinnsluer. Vårt lag fra 
HMKG hadde fin utsikt til det hele 
der de sto sentralt inntil baldakinen 
for H.M. Dronning Margrethe. Dron-
ningen inspiserte sine tropper og 
delte ut Dronningens ur. Veteraner og 
en solid flaggborg med Livgardefore-
ningenes Dannebrog, ga en eksempla-
risk presentasjon av danske militær-
tradisjoner. Morsomt å se likheter og 
forskjeller mellom denne og vår egen 
Kongens Inspeksjon. Ikke minst: Vår 
egen Kong Harald inspiserer alle – 
Dronning Margrethe bare i front. En 
seier til Norge i nasjonskampen?

I dagene 23-26 juni deltok jeg som Norges Gardistforbunds representant 
til Danmark og København, under den årlige gardeutveksling 

mellom Norge, Danmark og Sverige.
Vi ble møtt på Kastrup og tatt med direkte til Livgardens Kaserne 

i København hvor vi ble innkvartert. Men først møtte vi våre danske venner 
gjennom	en	fin	ansikt-til-ansikt	oppstilling.	Vi	var	16	stykker	fra	hvert 

land og min buddy var Ulrik Baunsgård, leder for  
Garderforeningene i Syd-Jylland.

OAGFs gave til De Danske Garders 125 
års jubileum. En milesten som symboliserer 
den korte avstand det engang var mellom 
Danmark og Norge .

Tekst og foto: Trond Anders Svensson
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Dette må være et flott hodeplagg for norske gardister når vinterkulda 
setter inn.

Mannskap fra  H.M.K.G sammen med sine danske verter ved den 
norske milestenen.

Danske garder og norske gardister samlet sammen med Ulrik Baunsgård, leder for garderforeningene på Syd-Jylland.

Dronning Margrethe inspiserer den Danske Kongelige Livgarde. Dronning Margrethe inspiserer gardister fra H.M.K.G
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Etter oppstillingen fikk vi en grundig 
innføring i Livgardens historie, under 
omvisningen i deres egne museale 
samlinger. Gardere fra Norge var jo 
med like fra 1658 da Livgarden til 
fots ble opprettet av Kong Frederik 
3. Vår omviser poengterte da også 
andelen nordmenn i Livgarden da han 
redegjorde for Livgardens forskjellige 
oppdrag i tiden 1658 til 1814.

Veien er kort fra kasernen over til 
Rosenborg Slot hvor omvisningen 
fortsatte blant marmor, alabast, 
stukkatur, gobeliner, tunge eikemø-
bler, utsøkte tapeter, naturtroe løver 
av sølv, en mengde gullfat og gullkrus, 
livfulle historiske malerier og ikke 
minst: kronjuvelene.

Senere på kvelden ble fyrfatene tent 
utenfor sersjantmessen og det ble 
grillet til den store gullmedaljen. 
Burgere, stek, prima salater, drikke til 
fra mugger og gode flasker fra Prins 
Henriks vinslott, kom på bordet. 
Og, om kvelden en innholdsrik tur i 
sivil til Tivoli med konsert med Zara 
Larsson. Offiserene var langt mere 
formelle med en årsdagsmiddag på 
Hotel Admiral(!)

Lørdagen startet naturlig nok ikke alt 
for tidlig, med brunch. Deretter var 
vi med på vaktskiftet på Amalienborg 
og en rundtur i København sjarme-
rende gader. Besøket på Kastellet, 
festningen grunnlagt av dansk-norske 
kong Kristian Kvart og forsterket av 
Frederik 3, med minnelunden over 

Den Kongelige Livgarde
Major S.P. Østergaard
Kaptajn J. Borges-Michaelsen
Seniorsergent M.S. Thurø
Overkonstabel L.F. Andersen
Garder C. Minnet
Garder M.K. Lange
Garder J.V. Kramer
Garder V.H.H. Sørensen
Garder M.K. Jespersen
Garder K. Frank
Garder J. Clausen
Garder O.A.S.F. Simbold
Garder L.H. Filipsen
Garder K.B. Mortensen
Garder F.B. Nielsen

Garderforeningene i Syd-Jylland
Visepræsident: Mar-93 U. Baunsgård

Hans Majestet Kongens Garde
Kaptein T.E. Olsen
Fenrik A.F. Kongelf
Grenader P. Linder
Gardist H.L Tryterud
Gardist J. Ekre
Gardist E.B. Haagensen
Gardist J.B. Nilsen
Gardist K.A.S. Skaug
Gardist J.E. Hårstad
Gardist S. Svarstad
Gardist S.Ø. Selstø
Gardist L.F. Mallaug
Gardist M.T. Dissen
Gardist H. Torstrup
Gardist S. Buset

Norges Gardistforbund
Styremedl.: 1-64 T.A. Svensson

Gardeutvekslingen Norge-Danmark 
23. – 26. juni 2016

falne danske soldater gjorde et sterkt 
inntrykk. Mottoet her er: En tid, et 
sted, et menneske. Major Øster-
gaard fortalte selv at han hadde gitt 
mange av soldatenes familier, det 
triste budskapet. 

Vi vandret langs vollene rett over 
cruise-havnen i København tilbake til 
Nyhavn og en kanalrundfart. Utere-
staurantene og bryggeriene gjorde det 
beste av varmen. Vi var i sivil og gjor-
de heller ikke skam på noen. Heller 
ikke på byen senere på kvelden. Det 
ER godt å være norsk i Danmark.

Det eneste punkt på søndags pro-
gram før avreise, var en fotballkamp 

av klassisk merke: Danmark-Norge 
i parken foran Rosenborg Slott. Vi 
hadde drakter fra Norges Fotballfor-
bund, godt spill og med en inspire-
rende ledelse av vår kaptein: kaptein 
Olsen. Men danskene spilte bedre. Vi 
tapte 5-2 i parken. Men når sant skal 
sies, turen sett under ett: uavgjort. Vi 
sa farvel og takket med gaveutveks-
ling. Fulgt ble vi også til flyplassen.

Livgardens tilrettelegging og de va-
rierte programinnslagene var av aller 
beste merke. Igjen er det bare å si: Gid 
de lenge, lenge, lenge leve må! 

Det svenske og norske riksvåpen i utsmykningen på Rosenborg slot
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Jan. Tid Sted Adresse Arrangement Mrk.
3. 11:00 Velferden Porsgrunn Tirsdagsmøte Telemark Gardistforening
5. 18:30 ”Asylet” Grønland 28 Hyggekveld 
17. 12:00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj 
21. 18.00 Oslo Konserthus Munkedamsveien, Oslo Festkonsert Påmelding via OAGFs kasserer
Febr     
2. 18:30 ”Asylet” Grønland 28 Hyggekveld 
7. 11:00 Velferden Porsgrunn Tirsdagsmøte Telemark Gardistforening
11. ENO ENO ENO Holmenkollmarsjen Trenger mannskap
21. 1200 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj 
Mars     
2. 18:30 ”Asylet” Grønland 28 Hyggekveld 
7. 11:00 Velferden Porsgrunn Tirsdagsmøte Telemark Gardistforening
10. ENO ENO ENO Holmenkollen Skifestival Trenger mannskap
11. ” ENO ENO Holmenkollen Skifestival Trenger mannskap
12. ” ENO ENO Holmenkollen Skifestival Trenger mannskap
14. 18:30 Befalsmessa Huseby leiren Sørkedalsvn, Huseby, Oslo Medlems-vervemøte Gen.lt (p) Robert Mood
17. 08:00 Huseby leir Sørkedalsvn, Huseby, Oslo Dimmisjonsoppstilling 4. gardekompani
ENO ENO ENO ENO Barnas Holmenkoll dag Trenger mannskap
21. 12:00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj 
April     
4. 11:00 Velferden Porsgrunn Tirsdagsmøte Telemark Gardistforening
6. 18:30 ”Asylet” Grønland 28 Hyggekveld 
7. ENO Lillehammer Maihaugsalen Konsert 3. Gardekompani
7. ENO LillehammerReveljen Lillehammer Tattoo Håkons hall
6. 17:30 Midtskogen Midtskogen/Strandlykkja Markering Felles tur?
6. 19:30 Strandlykkja Strandlykkja Markering Felles tur?
8. ENO LillehammerReveljen Lillehammer Tattoo Håkons hall
18. 12:00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj 
20. 18:00 Befalsmessa, Huseby Sørkedalsvn, Huseby, Oslo Årsmøte i OAGF 
21. 18:00 Lundehøgda Lundehøgda Markering Felles tur?
23. 12:00 Halden brygge Haldenvn, Fornebu Fiskekonkurranse Fisking og hygge, sosialt
ENO 18:30 ENO ENO Medlems/Vervemøte I distriktet.
ENO ENO ENO ENO Årsmøte HOPGF m/ sosialaktivitet
Mai     
2. 11:00 Velferden Porsgrunn Tirsdagsmøte Telemark Gardistforening
4. 18:30 ”Asylet” Grønland 28 Hyggekveld 
8. ENO Trandumskogen Sørkedalsveien, Oslo Bekransning og fanevakt Trenger mannskap
16. 12:00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj 
ENO ENO Stockholm Stockholm Hyggetur Besøk til Sveagardesförening
Juni     
1. 18:30 ”Asylet” Grønland 28 Hyggekveld 
6. 11:00 Velferden Porsgrunn Tirsdagsmøte Telemark Gardistforening
9. 11:30 Huseby leir Sørkedalsvn, Huseby, Oslo H.M.Kongens inspeksjon Oppstilling -/ Parade
9. 18:00 ”Kongen” Frognerstranda, Oslo Sommerfest Begrenset påmelding
11. 10:00 Huseby leir Sørkedalsvn, Huseby, Oslo Gardens Dag Åpen leir
16. 08:00 Huseby leir Sørkedalsvn, Huseby, Oslo Dimmisjonsoppstilling 2. og 5. Gardekompani
ENO. ENO Oscarsborg Festning Drøbak Konsert og drill /3. kp Trenger mannskap
20. 12:00 Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj 
     
Juli  FERIE   
     
Sept 
29. Huseby Leir Sørkedalsvn, Huseby, Oslo Dimmisjonsoppstilling 2. og 3. Gardekompani   
  
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. 
Lunsjen koster kr. 75,00 som inkluderer smørbrød, kake og kaffe.

Aktivitetsplan 1. halvår 2017
for OAGF og samarbeidene Gardeforeninger
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Det er åpen leir, og folk kjenner sin 
besøkelsestid. Helt fra Kristiansand 
kommer foreldre for å oppleve 
sine håpefulles siste forestilling. For 
selv om vi, her i Oslo, til daglig har 
HMKG og ikke minst KP3, Garde-
musikken midt blant oss, så er det 
noe spesielt når Garden inviterer til 
tattoo eller oppvisning. Det er fullt 
hus 17.mai, på Gardens dag og nå i 
de siste årene på flomlysdrillen. Det 
er noe med det der, mørke og lys og 
hvilke effekter man får ut av det. Så 
man venter til det blir helt mørkt og 
alle er på plass. Presis kl. 21.00 startet 
det hele med Gardens Storband. En 
liten minikonsert med storbandsvis-
ker satte standarden. Folk kom i stem-
ning. Så tredde Storbandet av. Igjen 
på konsertscenen på Veteranplassen, 
stod «Røa Guttemusikk». Musikalsk 
ble vi kastet fra Storbandswing til 
særdeles Heavy musikk. Men dette var 
også gutter som visste å håndtere sine 
instrumenter. Og et Guttemusikkorps 
verdig, hadde selvsagt disse gutta også 
sin egen drilltropp. For mens gutta 
vrengte gitarene på scenen, var noen 
av drillgardistene i gang med å kaste 
og drille med geværene sine nede på 
nullplan. Det hele stilfullt lyssatt. Ret-
tere sagt som skygger i mørke, Heavy 
Rocken verdig.
Etter at den siste gitarstreng hadde 
røket og de siste sikringene hadde tak-
ket for seg, ble det hele roet litt ned. 
Over et stort lerret, som var montert 
på nullplan, ble det vist høydepunkter 
fra året som hadde gått. KP3s år kort 
oppsummert i ord og bilder, kan man 
si. 

TAKK FOR DENNE GANG KP 3, TRE AV!

De har vært i Australia og New Zealand. De har turnert Vestlandet. De har 
imponert i Edinburgh. De har gått sine kilometere på Karl Johan, både på festdager 
og mer ordinære regnfylte ettermiddager. De har deltatt ved store og små seremonier. 
De har hatt sommerkonsert på Oscarsborg Festning. De har representert HMKG 

på en fremragende måte gjennom et helt år. Nå er det bare en oppvisning igjen, før de 
kan tre av for siste gang. Flomlysdrillen lørdag 3.september. 

Dette er den siste hilsen fra KP 3, 2016. 

Så ble det helt mørkt. Inn fra sin van-
te posisjon kommer de marsjerende. 
Hele KP 3. Med signaltropp, musikk-
tropp og drilltropp. Det var tid for 
årets siste «Ola-drill». Med spotlights 
som fokuserer på detaljer og andre 
lyskilder som lyste opp større eller 
mindre områder, gjennomførte KP3 
sin siste drill. Og som vanlig var det 
flott å se på og særlig når det foregår i 
mørket, fordi da blir det så stemnings-
fullt. Selv geværsalutten blir ett flott 
moment, når munningsilden fra opp 
mot 40 geværer lyser opp et totalt 
mørklagt nullplan. 
Når drillen er fullført, til stående 

ovasjoner, er det tid for en gave fra 
befalet til gardistene. På veteranplas-
sen står en enslig sekkepipespiller. Og 
som i Edinburgh, er det han som vil 
spille tappenstrek. Helt alene fremfø-
rer han tappenstrek, som en flott, ære-
full og verdig avslutning. Tusen takk 
skal dere ha KP3. Dere har gjennom 
året gitt oss så mange gleder, at det 
blir vanskelig å trekke frem noen spe-
sielle. Men det er klart at det å komme 
litt nærmere inn på dere, så som på 
Oscarsborg og i Edinburgh har vært 
ekstra moro. Så lykke til videre, og 
TRE AV! Det er vel fortjent!!!

-JES 
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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 
20.01.2017, 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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Avs
Oslo og Akershus Gardistforening
Postboks 105 Røa
0701 Oslo

Restaurant
Asylet 

Torsdag  5. januar
Torsdag 2. februar
Torsdag 2. mars
Torsdag 6. april
Torsdag 4. mai
Torsdag 1. juni

     Kl 18.30

Forsvarsmuseets
kafeteria på 

Akershus festning

Tirsdag 17. januar
Tirsdag 21. februar
Tirsdag 21. mars
Tirsdag 18. april
Tirsdag 16. mai
Tirsdag 20. juni

    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 50,- . 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 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 mandag og 
onsdag,  
mellom 10.00 - 14.00.  
Tlf. til OAGF: 908 81 122. 
Mail: post@oagf.org 

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 


