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GardeVeteranen

Fra minnefeiringen av 8. mai  
på Trandum

”Æres den som æres bør” -  
Jan Erik Knutsen får sin hyllest!

Vår trofaste kokk, Hans Kristian Beck 
mottar sin velfortjente medalje

Gardeveteraner i samarbeid 
over Kjølen



Styrelederens hjørne

Kjære Gardeveteraner!
Ett år har gått siden jeg skrev et 

innlegg til til styreleders hjørne etter 
at årsmøtet var gjennomført. Skjedde 
det noe spesielt på dette årsmøtet ? 
Ja, det gjorde faktisk det: Vi fikk inn 
yngre krefter i styret i form av va-
ramedlemmer og valgkomiteen ble 
byttet ut.  Dette til ingen forkleinelse 
for valgkomiteen, de har gjordt en 
kjempejobb. Lederen har sittet i fem 
år og jeg tror Anders synes det var 
godt å gi fra seg  vervet. En stor takk 
til dere alle tre!  At det kommer yngre 
krefter inn i styret,  det lover godt for 
framtiden.  Ingen skal sitte evig i et 
styre, utskiftninger må til for å fornye 
foreningen, Velkommen i styret !                                                                                                                                                
I det nye styret som dere finner bilde 
av i dette bladet, finnes det som sagt 
også yngre krefter, men jeg vil tillate 
meg å spørre, hvor blir det av de kvin-
nelige Gardeveteranene? Tenk hvor 
kjekt det hadde vært å få med en eller 
flere i OAGFs styre i framtiden! Vi er 
til for begge kjønn.

En hyggelig sak som dukket opp i 
kjølvannet av årsmøtet var at vi fikk et 
nytt medlem av redaksjonskomiten for 
GardeVeteranen Jan Schou meldte seg 
for å gi sin støtte. Er det flere der ute 
som kan tenke seg å gi en hånd? Om 
ett år må bladet ha en ny redaktør på 
plass for at bladet skal føres videre.

Vi går inn i det nye året med forvent-
ninger om at det skal gå bra i år også. 
Storparten av den inntektsbringende 
aktiviteten er på plass og resten er i 
ordreboken. Derfor, velkommen til  
”Norway Cup” den 28. og 29. juli. 

Her trenger vi mye mannskap, det 
er et slit, men også sosialt og moro. 
Tenk for en mulighet dere har til å få 
møte alle disse ungdommene fra hele 
verden som deltar i verdens største 
fotball turnering.

I år blir det ingen Gardens dag. Årsa-
ken er at  mannskapsmessa skal om-
bygges og 0 – planet trengs til andre 
ting enn parade-og vakttrening. Men 
Kongens Inspeksjon går som vanlig 
på samme sted, denne gang  8.juni. 
Og deretter er det sommerfest samme 
dag !!!

Vi har denne våren hatt besøk av 
Livagardets Kamratförening og det ga 
mersmak... Været ble etter hvert bra 
og inntrykkene fra Oslo og Oscars-
borg festning var mange. I tillegg 
fikk våre gjester en flott tur på Oslo-
fjorden. La oss støtte opp om disse 
utvekslingene av gardeveteraner. I 
2019 blir det arrangert treff i Køben-
havn med alle de tre skandinaviske 
gardeveteranforeninger samlet.

Tilslutt vil jeg få takke de avtrop-
pende styre - og varamedlemmer for 
arbeidet   
som har blitt utført i året som har gått 
siden forrige årsmøte,  
”WELL DONE” !  
                                                                   
Samtidig vil jeg få ønske det nye styre 
med varamedlemmer velkommen. La 
oss sette vår ære i å gjøre OAGF enda 
bedre.
Ha en riktig god sommer!

Hans-Erik

Foreningsadresse:
Oslo og Akershus Gardistforening
Postboks 105 Røa, 0701 Oslo
Tlf  45 42 26 14
Internett: www.oagf.no
Konto: 7877.08.55836
Vipps: 54729
Orgnr.: 997757130

GardeVetreanen trykkes i et opplag av  
700 eksemplarer.
Grafisk produksjon: 
FFT/OGF (Oslo Garnisonsforvaltning)/
Grafisk avdeling
Foto og tekst: Eirik Leinaas, Hans-Erik 
Grimsrud og Jan Schou.

Styret i OAGF: 

Styreleder:
Hans-Erik Grimsrud

Åstadryggen 13,
1396 Billingstad

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

Kasserer 
Atle Bergsrud

Ullerålsgata 55
3513 Hønefoss

atle.bergsrud@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:
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

Børre Skogvold
Voldgt 25

2000 Lillestrøm
Tlf.: +47454 90 683

borre.skogvold@oagf.no

Ragnar Askeland
Engelia 27

2019 Skedsmokorset
Tlf.: +47 918 05 035

ragnar.askeland@oagf.no

Innleveringsfrist for materiell/stoff til neste utgave: 10. november 2018.



3

Innkalling til årsmøte
torsdag 19. april 2018 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 dem som har gått bort siden forrige årsmøte.             

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Konstituering
• Opptak av navnefortegnelse
• 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 2018
7. Eventuelle innkomne forslag/saker:
Forslag til å bevilge inntil kr. 75 000,00 igjennom Gardens Venner til HMKG for innkjøp av  anlegg til bruk
i Gardehallen. Dette som en del av et samlet beløp på ca kr. 160 000,00 hvor resterende beløp dekkes av
NGF, andre lokalforeninger og HMKG. (Dette under forutsetning av at Forsvaret ikke bevilger midler til
innkjøp av det samme).
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8. Valg
a. Valg av et styremedlem for 2 år (kasserer)
b. Valg av et styremedlem for 1 år (styreleder)
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 25.mars 2018.                                                                   

Styret i Oslo og Akershus Gardistforening
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OSLO OG AKERSHUS GARDISTFORENING
Årsberetning for 2017

1. Styrets sammensetning siden årsmøtet den 20. april 2017:
Hans-Erik Grimsrud Styreleder
Asbjørn Bråthen   Kasserer
Jan-Erik Skjeggerud Sekretær
Leif Bøhler Styremedlem 
Jan-Robert Søderstrøm Styremedlem
Atle Bergsrud                       Varamedlem
Jørn S. Bjørnstad                  Varamedlem
Per Kristian Paulsen Varamedlem
Erik Leinaas                         Varamedlem  

Egil Nilsen Revisor 
John Ulverud Revisor

Anders Bredesen Valgkomite
Steinar Utvoll Valgkomite
Tor Løvstad Valgkomite

2. Styremøter

3. Arbeidsplanen 2017.

4. Status medlemmer
Medlemsveksten kunne ha vært bedre. Vi gikk inn i 2017 med 392 medlemmer, inklusiv 18
æresmedlemmer, 4 honorære og 3 prøvemedlemskap. Utviklingen igjennom året er flg.: 7
medlemmer er meldt døde og 20 medlemmer meldte seg ut eller ble strøket da de ikke hadde
betalt kontingent for 2017. Det ble innmeldt 9 nye medlemmer. Det ble tatt opp et æresmed-
lem og fire honorære medlemmer. Pr. 31. desember 2017 har OAGF 355 betalende medlem-
mer, i tillegg kommer 19 æresmedlemmer, 9 honorære medlemmer og 3 gratis prøvemedlem-
skap over 1 år. Totalt 387 medlemmer

Det sittende styre har avholdt 10 styremøter i 2017 og de har alle vært i Befalsmessa, 
i Huseby leir.
Vi er blitt møtt med lutter velvilje fra  kjøkkenet i messa ved våre styremøter og det er vi takk-
nemlig for. Kaffen smaker som vanlig alltid godt!
Alle styremøter har blitt gjennomført i henhold til utsendt agenda. Tonen blant styrets med-
lemmer er meget god og styreleder takker for den støtte han har mottatt igjennom året.

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
Husebyleiren 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.



6

5. Foreningens økonomi
Foreningens økonomi er god med en egenkapital på kr. 511.420. Takket være alltid villige med-
hjelpere, fikk vi inn kjærkomne midler fra vakttjeneste i Holmenkollen og Norway Cup samt
sponsorinntekter Oscarsborg, totalt kr. 99.479. Netto kontingentinntekt, etter fradrag kr. 37.300
til NGF, blir kr. 64.750. En takk til alle som har gitt pengegaver, i alt kr. 9.310. Fra Norsk
Tipping har vi mottatt grasrotandeler med kr. 13.253. Salgsinntektene kr. 52.043, er noe lavere
enn forventet.  Vi legger merke til at det vi tilbyr gardistene, dessverre ikke har samme inter-
esse som tidligere år. Vi må snarest også få effekter som er tilpasset jenter.
VIPPS ser ut til å være oppgjørsformen dagens ungdom benytter seg av. I 2017 ble nærmest
ingen innbetalinger foretatt med bankkort. Styret har derfor bestemt at vi i 2018 avslutter bred-
bånd-tjenesten som koster OAGF kr. 1.548 pr. år.                                                                      
Vi har hatt 3 medlems-/vervemøter, hvor annonser, leie av lokaler og enkel servering kostet 
kr. 21.775. Portokostnadene kr. 18.930, er fortsatt store og skyldes i hovedsak sending av
GardeVeteranen med kr. 9.607 og kontingentkrav kr. 5.000. Lunsjmøtene på Festningen er et
populært tiltak og ble subsidiert med kr. 5.550. Den populære sommerfesten på Kongen ble
subsidiert med kr. 5.541. Julebordet ble støttet med kr. 9.812. OAGF’s tur til Stockholm hvor
30 personer besøkte Sveagardesförening, ble subsidiert med kr. 18.629. En tur til København
hvor 14 veteraner besøkte GarderMumierne, ble støttet med kr. 3.818. 

Driften i 2017 ga et overskudd på kr. 9.057,22.
Det vises ellers til vedlagte regnskap.

6.  Oscarsborg Festning
For femte 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. Nærmere 1400 tilhørere var tilstede den 27. august. Det spesielle
i 2017 var at dette ble en avskjedskonsert både for og med Gardemusikken og dirigenten
igjennom 12 år, musikkmajor Eldar Nilsen. 
I konsertens pause skjedde det så en del ting. Først så ble musikkmajor Eldar Nilsen hedret
med OAGFs æresmedlemskap ved styreleder. Så ble han bedt om å sette seg og deretter kom
en uanmeldt dirigent inn på scenen som var musikkoberst (p)Christer O. Johannesen. Han
grep dirigentpinnen og førte gardemusikken gjennom OAGFs og som styreleder sa, også gar-
demusikkens gave til Eldar, nemlig «Ved Rondane» fra Peer Gynt Suite av Edvard Grieg.
Så var det tid for Eldar igjen og til akkompagnement av tre saluttkanoner som skjøt 11 salver,
ble «1812 overtyren» gjennomført til publikums store overraskelse og glede. Med det så var
en drøm siden starten på dirigentkarrieren oppfylt for Eldar.
Deretter gjennomførte drill og musikk en utmarsj over vindbrua 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 som ble akkompagnert av gardemusikken. En fantastisk
dag med flott musikk og drill hvor været og Oscarsborg festning skapte en fantastisk ramme
rundt det hele. Med Hærsjefen til stede sammen med andre gjester, så håper jeg vi fikk vist
hvilket arrangement dette er og med det ønsker vi de og det vanlige publikum velkommen til-
bake neste år. Årets arrangement er det femte i rekken og var i OAGFs øyne det beste arrange-
mentet noen sinne.
Kan vi ane konturene av Norges svar på Edinburgh Millitary Tatto? Å drømme er gratis og
rammen er til stede.
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7.  Samling rundt årsmøtet
Samlingen rundt årsmøtet i april for årsjubilanter gikk som planlagt, med en dag i
Husebyleiren, lunsj i mannskapsmessa og vaktavløsning på Slottet. Deretter ble det tid for
kransnedleggelse og årsmøte som ble holdt i Befalsmessa. Her ble det traktert med kringle og
kaffe.

8. Vedlikehold

9. Medlems-/vervemøter

10. Kongens Inspeksjon og Gardens Dag

11. Sommerfesten på «Kongen»

a. Kanonlavettene.  
Kanonene med lavetter har blitt tatt vel vare på igjennom året og er hele tiden under 
oppsyn for eventuelle oppussings behov. Det ble kjøpt inn 5 stk lette presenninger til 
erstatning for de tunge som ble brukt før.

b. Benker og bord i Husebyleiren
I 2017 ble det ikke gjort noe med de i alt 36 benkene og bord plassert rundt omkring 
i leiren. 

c. Det planlegges for oppussing av skilderhusene i Huseby leir. Dette arbeidet skjer i 
samarbeid med GSJ.

Det har vært avholdt tre medlems- og vervemøter i løpet av året. To i befalsmessa med hen-
holdsvis Robert Mood og Ingrid Margrethe Gjerde som foredragsholdere og et på Lillestrøm
hvor det ble holdt foredrag om Kjeller flyplass.
4. desember var det duket for et trivelig treff med gardister i Bergen. Det var gardister fra 1961
som arrangerte julebord og hvor Erik Leinaas, Asbjørn Bråthen og Hans-Erik Grimsrud var
invitert til å delta. En flott opplevelse og hvor OAGF fikk fem nye medlemmer.
I tillegg til dette så stiller vi med stands på forskjellige steder hvor Gardemusikken har konsert.

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.

Den gikk av stabelen den 14. juni uten Per-Kristian og Unni ved roret. I deres fravær inntok
Jan-Robert coxens plass, som har lang erfaring og godt humør. Her var det   «stinn brakke» 
og god stemning, En stor takk til gardiner og gardeveteraner som bidro på så mange måter.
Ingen nevnt og ingen glemt. En takk til Jan-Robert som loset arrangemtet trygt unna alle båer
og skjær.
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12. Skyting

13. OAGFs Julebord

14. OAGFs fane

15. Utmerkelser og årsmedaljer

16. Råd for tildeling av utmerkelser

Lars Fronths pokalskyting ble i 2017 lagt til skytebanen i Kjosebygda utenfor Skien. Dette
takket være TGF. Gardens skytebane er fortsatt ikke tillatt brukt av andre enn Garden selv.
OAGF stilte med en deltaker, Viggo Andreassen, som skjøt i klasse 50-70 år, Han fikk en 
tredjeplass på 128 poeng
Det ble ikke avholdt NAIS-skyting eller klubbmesterskap i skyting i 2017. Dette fordi
Gardens skytebane fortsatt ikke er tilgjengelig. 
De fem våpen som ble gitt som gave fra våre danske venner i København ble innlevert til
politiet mens det var amnesti på våpen. De kunne ikke lenger benyttes da avtrekket var for
lett. Dermed så ble et våpenskap til overs. Det vil bli forsøkt solgt.

Et julebord med 53 deltakere kan vi i OAGF være stolte av å ha
gjennomført, og det med stil! Her var det glade veteraner og gardiner og
til og med et nytt par! På toppen av det hele så deltok gardesjef Geir
Pettersen og fru Anne, og de la ikke noen demper på selskapet, tvert i
mot.  Så var det tid for utdeling av OAGFs hederspris; Årets Kjærnekar /
kvinne.  Her var det Erik Leinaas som fikk den i år for sitt kjempearbeid
som han legger ned i foreningen, pga. hans evne til å skaffe OAGF jobber
som vi tjener gode penger på.  Så til alle dere andre: Her har dere noe å
strekke dere etter!

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. Det er kun en ting som mangler, Bombarder! Det er en snor med to
dusker som skal henge ned fra fanens spyd.

Det ble i 2017 delt ut 1 stk. Æresmedlemskap: Eldar Nilsen 1 stk. hederstegn i Gull. Per
Kristian Dahlstrøm delte ut 8 stk. 50 års medaljer: Nils Egelien, Karl Erik Briskerud, Rolf
Dammen, Erik Rath, Johnny Sandberg, Thron Irby, Ole Bjørnar Grindaker og Svein Jensen. 
5 stk. 25 års medaljer: Stig Alvdal, Rune Amundsen, Stein Gulbrandsen, Harald Hilsen og Per
Ove Sjøberg.  1 stk. 10 års medalje: Gunnar Bjørland. Vi gratulerer!

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 medlemmmer og sende forslagene med begrunnelser frem til OAGFs styre
for godkjennelse. I år ble det det musikkmajor Eldar Nilsen i 3. Gardekompani som mottok
tittelen  «Æresmedlem»  for sitt mangeårige arbeid med Gardemusikken og sitt ungdoms-
arbeid. Tildelingen skjedde under konserten på Oscarsborg festning den 27. august.
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17. Samarbeid med Garden

18. Samarbeid med andre gardeforeninger

19. Kringla

Det har vært en glede å samarbeide med GSJ selv om det er en viss treghet nedover i rekkene
for å få gjennomført tiltak GSJ og styreleder er enige om. Det er også GSJs ønske at OAGF
bidrar til å pusse opp skilderhusene i leiren, men her mangler det en tilbakemelding om riktig
valg av farver.

OAGF har i løpet av 2017 deltatt på samtlige dimisjonsoppstillinger og delt ut premie til
Beste Gardist i Idrett. I tillegg har vi vært aktivt med på Gardesjefens festkonsert, April-
oppstillingen, Kongens Inspeksjon, Gardens Dag, Gardens fødselsdag og deltatt i Kirkepara-
den som finner sted før jul i Domkirken i Oslo.  

I mars var 17 OAGF medlemmer på besøk hos  «Mumierne» i København til lunsj, sang og
kameratslig samvær. En fornøyelig opplevelse hvor vi i OAGF har mye å lære. Kanskje vi
kan ta en sang eller flere på vår månedlige lunsjsamling, men Forsvarsmuseet er vel kanskje
ikke det rette stedet?

OAGF hadde i 2017 gleden av å dra på tur til Stockholm og Sveagardesförening, vår venn-
skapsforening i Stockholm. Mer om den turen kan det leses om i Gardeveteranen 2/17. En
takk til Egil Nilsen og Leif Ølmeborg med hjelpere  for vel gjennomført! Dette ga mersmak
og og nå kommer svenskene hit til Oslo 10- 13. mai 2018. La oss ta vel i mot dem!

Styreleder OAGF var en tur i København 25. oktober 2017 for å samtale med Sveagardes-
förening og De Danske Garder København om et  skandinavisk treff.

Resultatet blir at det planlegges for et skandinavisk treff annethvert år med København som
vert i 2019, Stockholm i 2021 og Oslo i 2023.

Det har ellers ikke vært noe annet samarbeid med andre foreninger under NGF paraplyen enn
at OAGF deltok i 40-års jubileet til Hedmark & Oppland Gardistforening samt en deltaker til
Skyting hos Telemark Gardistforening.

Kringla ble delt ut i totalt 44 eksemplarer pluss 4 stk kringlestenger.
Fra senhøstes 2017 fikk vi til en avtale med Baker Morten Samson
i Oslo som medførte en rabatt på 40 %, dette takket være styremed-
lem Jan-Robert Søderstrøm. 
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20. Oppsummering
Aktivitetene i 2017 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 2017.

HUSK: EN GANG GARDIST, ALLTID GARDIST

Oslo 19. april 2018
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REVISJONSRAPPORT FOR
OSLO OG AKERSHUS GARDISTFORENING (OAGF) 2017

Vi bekrefter at årets regnskap for Oslo og Akershus Gardistforening overholder kravet til god
regnskapsskikk, og at revisorene har gjennonført en kritisk revisjon av bilagene.

Revisorene har fått utlevert nødvendig regnskapsmateriell, s.s. bilag, saldolister, kontoutdrag,
resultatregnskap, balanseregnskap samt styrets beretning, og regnskapet er ført med god
orden og oversikt. Revisorene har fått gode svar på sine spørsmål.

Regnskapet er gjennomgått i sin helhet, og det er foretatt et utvalg stikkprøver av bilag.

Bankkontoer er avstemt mot kontoutdrag fra banken.

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 9.057.22, og årets overskudd er foreslått overført
konto for egenkapital, og foreningens egenkapital etter dette er kr 511.420.

Revisorene foreslår at det fremlagte regnsap godkjennes som foreningens regnskap for 2017,
og at styret meddeles ansvarsfrihet av årsmøtet i OAGF.
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Torsdag den 19. april var det igjen tid for årsmøte i Oslo
og Akershus Gardistforening

41 delegater og  5 observatører var tilstede inkl GSJ, oblt.
Geir Pettersen.

Før årsmøtet var det blomsternedleggelse på «Gardisten»
hvor styreleder Hans-Erik Grimsrud holdt tale og mintes
de 8 gardistene som har sine navn på støtten. Et trofast
medlem, Olaf Olafsen, la ned blomstene.  HMKG stilte
med signalist som spilte «Bønn» og deretter var det tid for
fotografering.

Årsmøtet ble åpnet ved at OAGF fanen ble ført inn til
tonene av  «Veteranssignalet», spilt av samme signalist
som tidligere. Deretter var det ett minutts stillhet over de
av medlemmene som var gått bort i løpet av året. Etter at
styreleder hadde erklært årsmøtet for åpnet, så ga han
ordet til årsmøtets valgte ordstyrer Viggo Andreassen.

Viggo ledet oss rutinert igjennom møtet, hvor Erik Leinaas
leste Årsberetningen for 2017, Asbjørn Bråthen kasserer,
tok for seg regnskapet for det samme året.og deretter var
det tid for styrets forslag til arbeidsplan for 2018, presentert
av styreleder. Kasserer presenterte til slutt forslag til budsjett
for 2018.

Deretter var det kveldens mest spennende punkt, det fram-
sendte forslag om å bevilge inntil kr. 75 000 til audiovisu-
elt utstyr til Garden. Forutsetningen er at Forsvaret ikke
kan bevilge tilstrekkelige midler til dette utstyret som skal
brukes både i undervisning og velferd. Dette beløpet går

da inn som et delbeløp hvor resten dekkes inn på forskjel-
lige måter, bl.a. ved hjelp av støtte fra de andre gardist-
foreningene. Anders Bredesen som både er president i
NGF og medlem av OAGF og formann i HOPGF infor-
merte om hvorfor, hva det skal brukes til og forventet
beløp. Avstemningen etterpå var 100 prosent for og GSJ
takket på vegne av HMKG. Han sa bla. at maken til støtte
som han har i gardeveteranene hadde han aldri opplevd
ved de avdelinger hvor han har tjenestegjort.

Så var det tid for valg, her ble styreleder gjenvalgt for to
år. Atle Bergsrud avløste Asbjørn Bråthen som kasserer,
varamedlemmet Per Kr. Paulsen sa nei takk til gjenvalg og
inn kom Ragnar Askeland og Børre Skogvold. Se ellers
fyldig referat i «Referat fra Årsmøtet 2018» når det fore-
ligger.

Deretter ble årsmøtet avsluttet og det var tid for heder og
ære. Første mann ut var Jan-Erik Knutsen som mottok en
spesialutgave av bronsegardisten og et innglasset skriv
som forteller om årsaken til dette. Nemlig at han på mange
slags vis fikk inn nok penger til å sende gardemusikk og
drill til EXPO i Montreal i 1967. Hva fikk han igjen for
det; nesten ikke en takk engang. Nå fikk han det takket
være GSJ og OAGF. Det var en dypt rørt Jan-Erik som
mottok årsmøtets hyllest.

Avgående kasserer, Asbjørn Bråthen mottok OAGFs
hederstegn i sølv som takk for sin innsats som kasserer.
Han har vært initiativrik og arbeidsom som kasserer og har
mottatt ros av revisorene for sitt fremlagte arbeid. 

Takk for vel utført jobb!

Årsmøte 2018 - et møte i god gardist ånd

Asbjørn Bråthen motta OAGF’s hederstegn i sølv av
styreleder Hans-Erik Grimsrud.

Jan-Erik Knutsen mottar her en sprsialutgave av
bronsegardisten og et innglasset skriv.
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Som ifjor så var OAGF tilstede ved minnehøytidligheten i
Trandumskogen den 8. mai. Dette for å ære alle de som ble
henrettet der og i særdelshet gardistene, Sjt. Leonard
Godager fra Furnes og Andreas Steinsland fra Time. Disse
ble funnet i henholdsvis grav nr. 4 og grav nr. 12. 
Leonard Godager ble skutt i Trandum skogen 30. april

1942 og Steinsland led samme skjebne den 9. mai 1942.
Begge ble skutt fordi de prøvde å komme seg over til
England for å fortsette kampen for å frigjøre Norge derifra.

OAGF stilte med 17 gardeveteraner under kommando av
styreleder. Dette var tre mann flere enn i fjor. Alle stilte i
veteranantrekk med gardelue. I tillegg så var det med et
følge på seks damer. Avdelingen stilte på to rekker og 
fulgte komandoene med glans. Dette gikk så bra at det
blant publikum ble det sagt at «disse gutta har ikke glemt
gamle kunster». Eldstemann er godt oppe i 80 årene!

Det ble en fin stund her på Trandumskogen i et nydelig
vær og med mange til stede med bl.a. ordfører i Ullensaker
og sjefen på Sessvollmoen som holdt dagens tale. Det hele
ledet av formannen i Øvre Romerike Forsvarsforening,
Knut Erling Skreden.

Etter høytideligheten ble alle invitert til lunsj på
Sessvollmoen. 

Takk for at dere ble med og vel møtt på samme sted neste
år!                                    H-EG

Trandumskogen 8. mai

50 års-jubilent Per Kristian Finstad25 års-jubilantene Roald Karstein Gjetmundsen,
Terje Solberg og Terje Holm Stokstad

Til slutt var tiden kommet for tildeling av års-medaljer.
Her mottok flg. medlemmer sin påskjønnelse for trofast
medlemskap: 
50 år :  Per Kristian Finstad
25 år :  Holm Terje Stokstad

Roald Karstein Gjetmundsen
Terje B. Solberg

Et årsmøte har alltid en ende og tradisjonen tro sang vi
«Gardevise» før fanen ble ført ut.

En stor takk til alle frammøtte for et godt møte.    

H-EG



Hilsen fra presidenten
I OAGFs valgkomite omtalte vi spøke-
fullt valget til styret som «vårens
vakreste eventyr», med en liten snert av
ironi. Foreningen er blant våre svært
aktive, med mange fine arrangementer
så som møter, turer, lunsjer og pub-
runder. Jeg har med glede deltatt på
flere av disse, og vil varmt anbefale
andre å delta. På lik linje med andre
foreninger, settes det pris på besøk fra
andre gardeveteraner også. Mang en
god gardehistorie blir fortalt, noen flere
ganger i stadig forbedret utgave.

MEN, alt dette gjør seg ikke selv.
«Noen» må bestille, «noen» må stille
opp, «noen» må bidra med stort eller
smått. Og disse «noen» kunne jeg ha
kalt «Tordenskjolds soldater» som jeg
tar paradehatten av for. Uten disse,
kunne ikke foreningen opprettholdt det
høye aktivitetsnivået.

Selv om det styret er blant «noen», så
er det heldigvis også andre frivillige
som bidrar til fellesskapet. La meg kalle
de samlet for den «harde kjerne», og de
dimitterte ikke akkurat i fjor. Som nylig
avgått leder av valgkomi-teen skulle jeg
ønske at enda flere kunne bidra slik at
oppgavene ble bedre spredd. På den
måten vil det sikkert komme til nye og
kjærkomne ideer og forslag også. Så
når valgkomiteen 2018 foreslo en del
nye gardeveteraner inn i styret, var det
kun for å tenke fornyelse. Var det opp
til valgkomiteen, skulle vi gjerne ha
beholdt alle OG satt inn flere.

Så når jeg brukte litt ironi i innlednin-
gen, er det myntet på neste valg. Det er
ikke alltid like lett å finne nye kandida-
ter. Rettelse, det er svært lett å finne
egnede kandidater for det er mange av
dem. Alle har jo vært i Garden!  Det er
å få et ja som kan være vanskelig. 

Så når våren 2019
kommer og tele-
fonen ringer eller
mailen plinger,
tenk 3 ganger før
du sier nei. Felles-
skapet trenger deg.
Og hvis alle tar en liten bit hver, er det
slettes ikke vanskelig «å spise en ele-
fant».  Og tro meg, med snart 40 år
med ulike styreverv i gardeveteranenes
sak, kan jeg forsikre deg om en ting.
Gardeveteransaken er ikke energitap-
pende, den er svært energigivende. Det
er som å være en supporter hvor favo-
rittlaget aldri taper!

Ha en riktig god sommer. Og tenk litt
på gardisten i varm sort uniform når vi
fornøyd rusler rundt i shorts.

En gang gardist, alltid gardist.

Vel, det skjedde for mange år siden.
Natten til 26.juli 1903 brøt det ut en
brann i Fru Holms Hotel i Larvik. For
så vidt var denne brannen ikke ulik
andre branner da som nå. Det som var
spesielt, var at politimesteren opp-
trådte nokså uklokt. Først var han
nokså flåsete mot en svensk prest som
hadde brukket benet i et brannseil.
Deretter skjelte han en ung gutt ut
etter noter da gutten prøvde å fortelle
at det fortsatt var en tjenestepike i
huset. Når brannen var slukket, kunne
avisene melde at man fant denne
piken død i brannruinene. Dette satte
sinnene i kok hos lokalbefolkningen.
Og i dagene som fulgte var det regel-
rette opptøyer. Politiet arresterte 4
oppviglere, hvorpå politistasjonen ble
stormet og de frigjorte «heltene» ble
ført gjennom gatene. Selv huset til

politimesteren ble forsøkt inntatt;
vinduene ble knust og gjerdet ble
revet opp.  Selv fikk politimesteren en
stein i panna. Selv om politimesteren
søkte permisjon, roet ikke tumultene
seg. De ble heller forsterket ved at tid-
ligere «uvenner» av politimesteren fra
Bergen og Stavanger «kom på besøk».
Kadetter fra Fredriksvern hadde hjul-
pet til med brannslukkingen, og til
dels holdt vakt. Myndighetene ville
gjerne bruke kadettene mot opptøy-
ene, men Kommanderende General
ville det annerledes. Garden fikk opp-
draget. 80 gardister under kommando
av premiærløytnantene Mejlænder og
Aargard satte seg på toget til Larvik.
Underveis diskuterte de ulike taktik-
ker; løsningen ble hardt mot hardt. På
stasjonen var det hundrevis av folk,
tilskuere som «opprørere». Garden tok

hurtig oppstilling, og løytnant Mej-
ænder kommanderte bajonett på og
magasinfylling. Så lød kommandoen
«lad gevær». Garden, da som nå,
kunne sine håndgrep. Med en presi-
sjon drilltroppen verdig, lød det uni-
sone ladegrepet som en eksplosjon.
Folk flyktet hals over hode, og
Garden kunne rolig marsjere til Grand
Hotel som ble deres base noen dager.
Under oppholdet ble Garden møtt med
hyggelig hilsning og respekt. At Aften-
posten 31.juli 1903 omtalte gardistene
som kadetter, det er en annen sak.
Garden løser resolutt sine oppdrag, før
som nå.

(Kilder: «H.M.Kongens garde
gjennom 100 år» av A.J.T Petersson,
Aftenpostens utmerkede arkiver og
Høgskolen i Vestfolds digitale kilder)

Garden roer opptøyer i Larvik
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Etter OAGFs besøk til Sveagardesförening i 2016 og 2017,
kom Livgardets Kamratförening på gjenvisit i år. Dette er
da ikke den samme avdeling som OAGF besøkte vil nok
mange si, men den 19. april i år skjedde det at Sveagardes-
förening,  Livgardets Dragoners Kamratförening och
Veteranförening  og Livgardets officerares veteranförening
gikk sammen til Livgardets Kamratförening.  Vi i OAGF
kan bare gratulere og ønske all lykke for framtiden.
Foreningen er en landsdekkende forening med ca 650
medlemmer

Torsdag den 10. mai ankom 10 veteraner sammen med fem
damer til Oslo S med tog fra Stockholm. Ankomstdagen
hadde de til egen disposisjon så den kan jeg ikke skrive
noe om. I tillegg til dem, ankom det et dansk par med
båten fra København. Det var tidl. major i Den Danske
Livgarde, Lars Kongsted og fru Tove. De var spesielt invi-
tert da det er disse to som har produsert fanene som ble
brukt under det svenske besøket.

Fredagen som startet med gråvær og lett regn, startet med
tur til Frognerseteren og Holmenkollen og det ble som vår
turvert Egil Nilsen sa; et typisk Holmenkollenvær. Deretter
gikk reisen til Huseby leir hvor det var blomsternedleg-
gelse på Gardisten. Gardesjef oblt. Geir Pettersen ønsket
velkommen og fortalte om bakgrunnen for minnestøtten
«Gardisten». – Deretter gikk ordet til ordförande i Livgar-
dets Kamratförening, Leif Ölmeborg som etter noen få ord
la blomstene i de nasjonale svenske farver og bånd i det
samme foran minne-støtten. Deretter spilte to hornblåsere
«Bønn». Minnestøtten var flankert av det svenske flagget
og foreningens nye fane og det norske flagget og OAGFs
fane. Et gripende øyeblikk.
Deretter holdt gardesjefen en orientering om Garden i
Veteranrommet før forsamligen gikk videre til en oriente-
ring av kapt. Rippon, kompanisjef, om 2. Gardekompani.

Der fikk de en demonstrasjon i nærkamp, noe som gjorde
et tydlig inntrykk på våre venner. Så var det tid for lunsj
og den ble inntatt i mannskapsmessa. Her var det en sven-
ske som sa, «vin-druvor hadde vi inte dengang jag var i
lumpen», han hadde oppdaget at det var en salatbar med
bl.a. druer. For å være ærlig, det var det heller ikke i min
tid i Garden.

Så var det tid for vaktavløsning på Slottet med vaktparade
med Forsvarets Stabsmusikkorps i front. Deretter fortsatte
turen til Akershus festning og Forsvarsmuseet før gjestene
returnerte til hotellet.

Neste dag var det Oscarborg festning som stod for tur. 
Med ferge fra Aker brygge fikk våre gjester en flott tur på
Oslofjorden mens dagen ble en solskinnsdag. På Oscars-
borg fikk vi  omvisning  både i torpedobatteriet og på
kanonstillingene. Vi hadde en erfaren omviser som satt 
9. april begivenhetene i et riktig lys så våre gjester fikk et
godt innblikk og forsto hva som skjedde denne aprilnatten
i 1940. Vi avsluttet besøket på «Borgen» med en lunsj på
Havnekroa i flott sommervær før båtreise over Oslofjorden
til Drøbak og buss tilbake til Oslo.                                      

Så kom lørdagskvelden og med det festmiddag i befals-
messa i Huseby leir for 50 deltakere. Etter at fanene var
ført inn til tonene av Veteransignal, hilste stedfortredende
gardesjef, Sebastian Bergstrøm på vegne av GSJ som del-
tok på Gardeball. Etter at styreleder i OAGF hadde utbrakt
Hans Majestet Kong Carl den 16 Gustafs skål, så gjorde
Kim Åkermann det samme for Hans majestet Kong Harald
den V. Deretter utbrakte Anders Bredesen, president i
Norges Gardistforbund en skål for de to lands garder.
Kveldens meny besto av røkt laks som forrett, rensdyrstek
til hovedrett og en bringebærterte til dessert, alt velsma-
kende og delikat fra Toril og Ingunn på kjøkkenet. Trond

Livgardets Kamratförening – et besøk til Oslo 
og Akershus Gardistforening

Gardesjefen gir en orientering om Garden i Veteranrommet På vei til Osarsborg
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Anders Svensson fra OAGF avsluttet måltidet med å takke
for maten  Etter som kvelden ble eldre og talene var unna-
gjort var det tid for kaffe og to flotte og smakfulle kaker. 
OAGF fikk en flott gave fra våre svenske venner, en ”Ge-
neral Møssa” mod 1865 og to Brandenburgere, med hen-
holdvis løytnant og fenriks rang. I tillegg fikk vi et skjold
(crest) med foreningens merke og inngravert plate. Et til-
svarende skjold (crest) mottok svensken fra OAGF hvor vi
takket for besøket. 
Med det så var besøket over og på søndag reiste svenskene
hjem med tog og våre danske venner reiste hjem med
Københavner båten.

En stor takk til HMKG ved gardesjef  oblt. Geir Pettersen
og adjutant Anders Lie Hagen,  Forsvarsmuseet Akershus
festning ved oblt Sten W. Aasland, Oscarsborg festning
ved orlogskapt Per Egil Grimstad,  Forsvarsbygg ved Gry
Larsson og båttjenesten ved maritim leder Bjørn Krane for
all velvillighet og hjelp.                                                      

Ikke å forglemme alle gode hjelper i OAGF som sammen
med Egil Nilsen skal ha all honnør for vel gjennomført
program!

H-EG

Festmiddagen etterpå foregikk i høytidelige former,
hvor fanene ble båret inn til tonene av Veteransignal. 
Etterpå ble det utveksling av gaver, og her ser vi  den
flotte «General Mössan» fra 1865, samt to Branden-
burgere med henholdsvis løyntnant og fenriks grad.
Nede til venstre ser vi skjoldet (crest’en) som vi mot-
tok fra svenskene.

Godt billede af flotte personligheder!Her inntar man en herlig lunsj på Havnekroa på
Oscarsborg.
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Overordnet mål for OAGF i 2018:
Året 2017 har vært et aktivt år for Oslo og Akershus Gar-
distforening (OAGF) og det ser ikke ut til at det blir særlig
mindre aktivt i året som kommer. Medlemsmassen må opp
og vi må få inn yngre medlemmer (se på alle 75 + åringene
iblant oss). 
Økonomien viser fortsatt sunne takter.
Vi vil være en sentral aktør overfor både Garden og Norges
Gardistforbund ved å vise oss som en veldrevet forening
med et godt tilbud av aktiviteter.
Styret ser ingen grunn til å endre så mye på strategien som
ble lagt 2017.

Strategi:
Informere om vårt tilbud på steder hvor Garden opp-
trer innen Oslo og Akershus fylke.
Arbeide for å få inn yngre krefter i foreningen og
dens styrende organ må styrkes og positive ideer mot-
tas med takk.
Få tak i flere medlemmer enn de som er i avgang.
Styrke det sosiale samhold i foreningen.
Styrke samholdet til alle avdelinger i Garden samt 
gjøre oss enda mer synlig ovenfor tjenestegjørende 
gardister.
Alle vaktsteder, kompanier og sivile/militære arbeids
plasser skal nyte godt av våre kringler.

Aktiviteter:
� OAGFs deltakelse i arrangementer fortsetter inn i

2018 med deltakelse i Holmenkollmarsjen, Barnas Hol-
menkolldag og Holmenkollen Skifestival. Deretter blir
det Oscarsborg festning den 17. juni og vi deltar to 
dager i juli for Norway Cup, med serving av mat til 
sultne fotballspillere. Norway Cup ble en suksess for 
oss med mange gode hjelpere og lange dager.
Dette er de arrangementer som trenger frivillige vetera
ner fra OAGF. Det hadde vært hyggelig med nye ansik-
ter som en avløsning for de som har vært med i mange
år. Vi trenger dere alle!

� Medlemslunsjen på Akershus og hyggekvelden på
«Asylet» går som før. Og med suksessen med julelunsj
på Akershus som har det gått over til å bli en tradisjon.

� Skytingen ligger dessverre fortsatt nede, men Garden
vet at det er et sterkt ønske fra OAGFs side om å få
banen åpnet igjen for veteranene. Det ser imidlert id

� Stiller flere skyttere med en felles transport så vil OAGF
gå inn med støtte til reiseutgifter.

� Det blir sommerfest på «Kongen» den 8. juni. Det arbei-
des fortsatt med saken om å gjøre arbeidet lettere for de
som står bak arrangementet. 

� OAGFs julebord i 2018 er foreslått lagt til fredag 30. 
november.

Media/PR.:

STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPLAN 2018
I fjor på samme tid leste jeg opp styrets forslag til arbeidsplan for 2017, endret det på seg noe i løpet av
året? Svært lite. Jeg kan hvis jeg ville og ikke hadde fortalt noe til dere, gjentatt meg selv i år og bare
skiftet årstall.  Men det er vel ikke slik vi vil ha det, hvor er dere når vi ber dere brette opp ermene og ta
i et tak? For å drive denne foreningen må vi både ta vare på de som er medlemmer og skaffe nye.
Samtidig må den enkelte av oss si seg villig i å ta i et tak så langt vedkommende evner det. Noen av dere
er skikkelig flinke, mens andre ser vi dessverre svært sjelden. Men det er et håp!!! I dag har vi fått inn
to yngre i styret samt en bisitter som vi har håp til fra 2019 når jeg fratrer som styreleder. 

mørkt ut å få til dette. I mellomtiden får de av vetera-
nene som ønsker det, oppsøke andre baner, slike som
Kjosebygda, Fiskum og lignende. For å kunne ta et
napp i Lars Fronths pokal eller NAIS er det viktig 
å holde skytekunnskapene ved like.

«GardeVeteranen» er planlagt å komme ut med en
utgave før sommeren og en før jul. Siste utgave i 2017
kom dessverre litt skjevt ut med hensyn til julen, men
den kom sent, men godt.  Det var redaksjonens ønske
om å få med det aller siste av stoffet. 
«GardeVeteranen» har blitt et medlemsblad som med-
lemmene mottar med glede, men det kan sikkert bli
bedre. 
Våre sosiale sider på nettet fortsetter som før. Her blir
det forbedringer. Nå er det opp til ansvarlig web
redaktør å ha den ajourført. Felles for både web side
og sosiale medier er at de trenger påfyll av dere der
ute som ikke er de vanlige bidragsyterne. 
Forslag til forbedringer mottas med takk. 
Det er sikkert at vi kan gjøre vår informasjonsflyt enda
bedre, men vi forventer at de som har en PC i dag bru-
ker den for å følge med, alt kan ikke sendes pr. SMS
på en mobiltelefon.
Vi trenger fortsatt en  «profesjonell»  media-/pr.
veteran som kan hjelpe oss med å skaffe sponsorer
og reklamere for våre aktiviteter.
OAGF har nå Erik Leinaas som redaksjonssekretær,
dette i samarbeid med styreleder. Vedkommende skal
samle inn stoff og bilder som produseres og sendes
videre for layout og trykking som foregår på grafisk
avdeling hos Forsvarets avdeling for kultur og tradi-
sjon på Akershus Festning. Vi får god hjelp til lay-
outen av trykkeriets leder.
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Strategi:
Informere om vårt tilbud på steder hvor Garden opp-
trer innen Oslo og Akershus fylke.
Arbeide for å få inn yngre krefter i foreningen og
dens styrende organ må styrkes og positive ideer mot-
tas med takk.
Få tak i flere medlemmer enn de som er i avgang.
Styrke det sosiale samhold i foreningen.
Styrke samholdet til alle avdelinger i Garden samt 
gjøre oss enda mer synlig ovenfor tjenestegjørende 
gardister.
Alle vaktsteder, kompanier og sivile/militære arbeids
plasser skal nyte godt av våre kringler.

Aktiviteter:
� OAGFs deltakelse i arrangementer fortsetter inn i

2018 med deltakelse i Holmenkollmarsjen, Barnas Hol-
menkolldag og Holmenkollen Skifestival. Deretter blir
det Oscarsborg festning den 17. juni og vi deltar to 
dager i juli for Norway Cup, med serving av mat til 
sultne fotballspillere. Norway Cup ble en suksess for 
oss med mange gode hjelpere og lange dager.
Dette er de arrangementer som trenger frivillige vetera
ner fra OAGF. Det hadde vært hyggelig med nye ansik-
ter som en avløsning for de som har vært med i mange
år. Vi trenger dere alle!

� Medlemslunsjen på Akershus og hyggekvelden på
«Asylet» går som før. Og med suksessen med julelunsj
på Akershus som har det gått over til å bli en tradisjon.

� Skytingen ligger dessverre fortsatt nede, men Garden
vet at det er et sterkt ønske fra OAGFs side om å få
banen åpnet igjen for veteranene. Det ser imidlert id

� Stiller flere skyttere med en felles transport så vil OAGF
gå inn med støtte til reiseutgifter.

� Det blir sommerfest på «Kongen» den 8. juni. Det arbei-
des fortsatt med saken om å gjøre arbeidet lettere for de
som står bak arrangementet. 

� OAGFs julebord i 2018 er foreslått lagt til fredag 30. 
november.

Media/PR.:

STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPLAN 2018
I fjor på samme tid leste jeg opp styrets forslag til arbeidsplan for 2017, endret det på seg noe i løpet av
året? Svært lite. Jeg kan hvis jeg ville og ikke hadde fortalt noe til dere, gjentatt meg selv i år og bare
skiftet årstall.  Men det er vel ikke slik vi vil ha det, hvor er dere når vi ber dere brette opp ermene og ta
i et tak? For å drive denne foreningen må vi både ta vare på de som er medlemmer og skaffe nye.
Samtidig må den enkelte av oss si seg villig i å ta i et tak så langt vedkommende evner det. Noen av dere
er skikkelig flinke, mens andre ser vi dessverre svært sjelden. Men det er et håp!!! I dag har vi fått inn
to yngre i styret samt en bisitter som vi har håp til fra 2019 når jeg fratrer som styreleder. 

mørkt ut å få til dette. I mellomtiden får de av vetera-
nene som ønsker det, oppsøke andre baner, slike som
Kjosebygda, Fiskum og lignende. For å kunne ta et
napp i Lars Fronths pokal eller NAIS er det viktig 
å holde skytekunnskapene ved like.

«GardeVeteranen» er planlagt å komme ut med en
utgave før sommeren og en før jul. Siste utgave i 2017
kom dessverre litt skjevt ut med hensyn til julen, men
den kom sent, men godt.  Det var redaksjonens ønske
om å få med det aller siste av stoffet. 
«GardeVeteranen» har blitt et medlemsblad som med-
lemmene mottar med glede, men det kan sikkert bli
bedre. 
Våre sosiale sider på nettet fortsetter som før. Her blir
det forbedringer. Nå er det opp til ansvarlig web
redaktør å ha den ajourført. Felles for både web side
og sosiale medier er at de trenger påfyll av dere der
ute som ikke er de vanlige bidragsyterne. 
Forslag til forbedringer mottas med takk. 
Det er sikkert at vi kan gjøre vår informasjonsflyt enda
bedre, men vi forventer at de som har en PC i dag bru-
ker den for å følge med, alt kan ikke sendes pr. SMS
på en mobiltelefon.
Vi trenger fortsatt en  «profesjonell»  media-/pr.
veteran som kan hjelpe oss med å skaffe sponsorer
og reklamere for våre aktiviteter.
OAGF har nå Erik Leinaas som redaksjonssekretær,
dette i samarbeid med styreleder. Vedkommende skal
samle inn stoff og bilder som produseres og sendes
videre for layout og trykking som foregår på grafisk
avdeling hos Forsvarets avdeling for kultur og tradi-
sjon på Akershus Festning. Vi får god hjelp til lay-
outen av trykkeriets leder.
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Økonomi:

Medlemskontakt og verving:

Vårt forhold til HMKG:

Samarbeid med De Danske Livgarders (DDG)
København avdeling:

Samarbeid med Svealivgardesföreningen i Stockholm:

Tur for medlemmene i 2018.
Det er ikke planlagt noen tur i 2018, men i 2019 blir det
tur til København hvor det for første gang blir et garde
treff for de tre skandinaviske hovedstadsforeningene.  

Konklusjon. 
Foreningen synes å ha en god drift, men OAGF
trenger nye medlemmer i tillegg til å ta vare på de
eksisterende. Derfor er det ekstra spennende å se hva
vi får til i 2018.                                                                

Nye tanker og ideer mottas med takk.

Styreleder

Økonomien for 2018 ser bra ut selv om det er nedgang i
medlemskontingenten.
Takket være foreningens ildsjeler så forventer vi følg-
ende inntekter i 2018: Holmenkollmarsjen og Holmen-
kollen Skifestival; kr 50 000,-, Norway Cup kr 30 000,-.
Men det er også utgifter, i anledning vårens besøk fra
Stockholm er det budsjettert et utlegg på inntil kr 
22 000,- for å subsidiere en del av utgiftene. Svenskene
var så heldige at de fikk det svenske Forsvaret til å sub-
sidiere deres arrangement i Stockholm. Fra vår side er
det søkt både Norges Gardistforbund og
Forsvarsdeparte-mentet om støtte.
Det kan også komme inn et utlegg som gave til HMKG
på inntil kr. 75 000,- til nytt AV anlegg i Gardehallen.
Dette i tillegg til midler som kommer fra de andre garde-
foreninger, Norges Gardistforbund og Gardens venner.
Det opprettes en komite under ledelse av Per Kr. Paul-
sen som vil arbeide med å skaffe sponsormidler til noen
av våre arrangementer slik som på Oscarsborg. Et av
medlemmene, Jan-Robert Søderstrøm har allerede kom-
met i gang med å selge inn annonseplasser til Garde-
Veteranen. Komiteens arbeid vil bli evaluert etter arran-
gementet på Oscarsborg 2019.

Kontakten med medlemmene må sies å være relativ
god igjennom arrangementer og GardeVeteranen.
Det som er kritisk nå er at vår medlemsmasse for-
eldes og avgangen fra foreningen bare øker sett i
forhold til tilgang. Nå må den yngre medlemsmas-
se i OAGF kjenne sin besøkelsestid og delta aktivt
i styre og stell av OAGF for at den skal bestå, gjer-
ne i samarbeid med de som har vært med en
stund. Forutsetningen for at den eldre garde
bistår; er at de er åpne for endringer og lar de
yngre slippe til.
Vi ser dere også gjerne på våre arrangementer
hvor OAGF tjener gode penger, men hvor lenge
holder det hvis det bare er de samme gamle kara
som møter opp år etter år? 
En stor takk nettopp til de for alt det arbeid som
de legges ned og som de yngre kan høste av. 
VI MÅ FORNYE OSS!!!

Vårt forhold til HMKG ønsker vi skal bli enda bedre
ved å ha tettere kontakt med Gardesjef og kompanisje-
fer. Vi har i særdeleshet en ryddig og utmerket kontakt
med 3. Gardekompani i forbindelse med vårt årsmøte og
arrangementet på Oscarsborg Festning. Garden har i det
foregående år velvilligst stilt salongen i befalsmessa til
rådighet for styremøtene i foreningen. 
OAGF har som en av sine formål å hjelpe garden og
gardistene og som det kom frem tidligere i dag på års-

møtet så er det et ønske om å bidra til at det kommer
skikkelig audiovisuelt utsyr i Gardehallen. Dette som en
«spleis»  mellom de andre foreningene, OAGF og NGF.

Styret har et utmerket samarbeid med DDG,
København. 
Den 25. oktober ble det holdt et møte i København hvor
lederne av de skandinaviske hovedsteders gardefore-
ninger deltok og planla felles arbeidsplattform vedr. ut-
vekslinger for de neste seks år

Samarbeidet her går utmerket og Sveagardeförening
kommer på besøk den 10.-13. mai. Den har i mellomti-
den skiftet navn til Livgardets Kameratförening. Her
håper vi på ca. 30 deltaker fra Stockholm og like mange
fra OAGF. 
Egil Nilsen har tatt på seg jobben som leder av arrange-
mentskomiteen.

En velfortjent hyllest

Her får vår mangeårige kokk, Hans Kristian Beck
sin medalje for sin innsats for OAGF.
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Så var det duket for festkonsert i Oslo Konserthus med 3.
Gardekompani, ikke vet jeg for hvilken gang. Det er med
stor spenning og forventning publikum fyller opp konsert-
huset for å få høre årets reportoar med gardemusikk og
signalkorps, samt få et glimt av hva drilltroppen har å by
på. I tillegg til dette, så var tiden kommet for at musikkma-
jor Bjørn Bogetvedt skulle opptre i Oslo Konserthus for
første gang som dirigent for gardemusikken. Skifte av diri-
gent er alltid spennede. Han ledet gardemusikken igjen-
nom et tildels krevende program med en blanding av nor-
ske og utenlandske musikkstykker. I tillegg så framførte
signalkorpset to marsjer komponert av dets leder og diri-
gent; musikkaptein Sverre W Caspersen. Vi fikk også en
urframføring av første del av et bestillingsverk , ”Guard”,
til HMKGs musikkkorps, framført av korpset sammen med
komponisten Henning Sommero. Dette som en feiring av
musikk-korpsenes år i 2018

Vi har blitt vant til at gardemusikken synger seg igjennom
”Brudemarsj fra Lødingen” med akkompanement av en
tromme. Bjørn Bogetvedt fant ut tiden var kommet til en
endring på dette og istedet fikk vi framført ”Bruremarsj fra
Seljord”, sunget av korpsets medlemmer. 

Konserten ble avsluttet med ”Valdresmarsj” av Johannes
Hanssen, Norges nasjonalmarsj  som også er kåret til en av
verdens 10 beste marsjer.

En stor takk til 3. Gardekompani med dirigenter for flott
festkonsert. Vi kommer gjerne igjen neste år!

H-EG

Festkonsert med H.M. Kongens Gardes
3. Gardekompani

Jenter... medlem i OAGF ??? Ikke tull !!!
Jeg har et spørsmål å stille til dere som er gardeveteraner, har dere ikke en datter eller barnebarn
som har vært i HMKG? 

Hvorfor spør jeg? Fordi det nå har meldt seg inn ei jente (ung dame) i OAGF.

Her er det en som har brutt den uoverstigelige veggen og vil være med på å gjøre OAGF til en 
forening for både jenter og gutter / unge som gamle gardeveteraner  Hvorfor? Hun har vært i
HMKG som alle oss andre og vil være med på å mimre, dele det sosiale liv, jobbe så svetten renner, i
det hele tatt, føle samhørigheten!

Velkommen til Marianne Lindgaard-Berntsen fra Tjøme, men som nå bosetter seg i Oslo.

Hun forlot 3. Gardekompani i september 2017 og er med det ett av de yngste medlemmer som noen-
sinne har meldt seg inn i OAGF.

Velkommen Marianne, måtte du føle deg velkommen, vi skal sørge for at du blir en av oss.

La oss heller ikke glemme de to andre som er nye medlemmer i 2018:
Kåre Hermansen fra Son og Harld Kaldestad fra Eiksmarka.
Vi skal ta godt vare på dere to også.

Felles for dere alle tre er at ved å være aktive, så vil dere være stolte av å tilhøre OAGF.

H-EG



4. gardekompani fra 58/59 minnes den 14. mai 2018 at det var 60 år siden vi rykket inn i Huseby leir.  
54 mann stilte i leieren til en sammenkomst og  mimretid ved lunsjtid kl. 11.30. Referenten har tillatt seg  
å bruke Svein Jensens hilsningstale til oss og Garden, som også viser litt av vårt program.

60 års siden i HMKG

God dag veteraner og 60 års jubilanter i garden!

Etter 4 måneders rekruttskole på Evjemoen i Sætersdal, 
kom vi til garden 13. Mai 1958, står det i min verne 
pliktsbok.
Vår gardesjef den gang var Leif Schanke.  Vi var 211 
menige og befal, som var KP4 da.

Under vårt 30 års jubileum 30.. september 1989, var 
gardesjefen Jan Blom, og vi var 173 menige med befal til 
stede. Vår gave til garden var Kirkeklokka, som henger  
i stativ ute her oppe. Den skal det slås 3 x 3 slag på av 
Leinaas, som også vil si noen ord til oss.  Feltpresten kun-
ne ikke komme.

På vårt 50 års jubileum 13. Mai 2008, var vår gardesjef 
Ingrid Gjerde. Dere som var her da, fikk oppleve hele 
slottsvakta, musikken og drillkorpset komme opp Karl 
Johan til oss på slottsplassen, hvor vi fikk se vaktavløs-
ningen, gardemusikken og drillkorpset med sin fantastiske 
oppvisning, med fanfare og presenter-gevær for oss vete-
raner foran Karl Johan statuen, med gardesjef Gjerde ved 
vår side. Da tror jeg det kom noen tårer hos flere.
Den gang var vi 121 tilstede med befal.  

Nå er vi her i dag 14. Mai i Huseby leir for å feire 60 
års-jubileum, med gardesjef Geir Pettersen.  Vi er totalt 54 
tilstede med befal.  Jeg tror det er en milepel i det norske 
forsvar og her i garden at så mange kommer tilbake etter 
60 år.  

Briskerud vil si noen ord ved gardisten ved blomster-ned-
leggelse.
Vi skal se på kuben (vi sa brakka) til KP4 med kompani-
sjef Sjøtveit, og så skal vi mimre litt i veteranrommet.
Gardesjef Pettersen vil holde en tale til oss om garden i 
dag, i veteranrommet.

Jeg håper vi får en minnerik dag her i gardeleiren, og jeg 
skal hilse til dere fra dem som med tungt hjerte sa at de 
ikke kunne være sammen med oss på grunn av sykdom.  
De tenker på oss, og vi tenker på dem. 

Takk for all støtte fra mange av dere som har hjulpet til 
å finne frem til veteraner i deres distrikt.  Takk også til 
gardesjefen og adjutant Hagen og kompanisjefen i KP4, 
Sjøtveit, for at vi fikk komme, og vi ønsker samtlige vete-
raner lykke til videre i livet.

Hilsen fra oss 3 i jubileums-komiteen.

Da sier jeg:   
EN GANG GARDIST dere sier: ALLTID GARDIST.

Oslo 14. Mai 2018
733 Svein Jensen         725 Erik Leinaas

608 Karl Erik Briskerud
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af pensioneret major Lars Kongsted
Den Kongelige Livgarde

Stor tak & anerkendelse!
Jeg har haft den store ære og det privilegium at følge Hans
Majestæt Kongens Garde, Norges Gardistforbund, Oslo og
Akershus Gardistforening (OAGF) igennem mange år og
derigennem nu også Livgardets Kamratförening Stock-
holm.

Det begyndte i 1980/1981 & 1990 som leder af Den Kon-
gelige Livgardes kontingent i udvekslingsbesøg to gange i
Norge og retur i København. Jeg havde den for-nøjelse og
ære at stille til parade for HM Kong Olav på Akershus i
1981 og deltage i indvielsen af den nye befalsmesse i Hus-
ebylejren og indvielsen af HM Kong Olavs maleri. Også at
hilse på majestæten.

At få æren 10 år senere glædede mig meget.
Det skandinaviske garder/gardistsamarbejde står mig
meget nær.

Siden 2003 - efter pensionering - har jeg arbejdet sammen
med min kone Tove Kongsted i designvirksomheden New
Printtex of Denmark. Hun startede firmaet i 1986.
Firmaet er et familieforetagende med næste generation på
vej - vor søn Peter.
Firmaet arbejder i design og heraldik inden for broderi af
militæære mæærker og finere metalproduktion, tekstiler,
herunder faner. Primære kunder er forsvaret.
I 2014 producerede vi to af fanerne til HM Dronning
Margrethes vagt på Amalienborg i natursilke og håndbro-
derede monogrammer.
I 2015 blev vi kontaktet af Hans-Erik Grimsrud og Robert
Bjørgan (OAGF). I et godt samarbejde kunne vi 8./9. okto-

ber 2015 tage til Norge og overdrage en natursilkefane
med håndbroderet logo og tekst til OAGF - samme silke
som leveret til det danske kongehus.
Ved arrangementet mødte vi også ordförande Leif Ölme-
borg fra Svea Livgarde - nu Livgardets Kamratförening.
Vi har siden haft et fantastisk samarbejde med begge fore-
ninger, og invitationen og deltagelsen af min kone og jeg til
at møde de to foreninger imellem 10.-13. maj 2018, hvor
også vor produktion af fanen til Livgardets Kamrat-förening
blev ført frem, var en stor ære og glæde for os begge.

Et fantastisk vellykket besøg, hvor værdien af garder-/gar-
distsamarbejdet til fulde kom til udtryk og betydningen af
to foreningslederes personligheder og indsats. Tusind tak
for at vi måtte deltage og stor anerkendelse af jeres indsats.

Lars Kongsted

Noen ord fra Lars Kongsted, Den Kongelige Livgarde

Tidl. Gardesjef, oberst Arne Nyland døde 12. april i
2018. Han var født i Larvik 13. august 1924. Han var
gardesjef fra 1968 til 1971.

Ved sin fratredelse som gardesjef ble han utnevnt til
æresmedlem av Oslo Gardistforening, det skjedde den
17. september 1971.                         

Bisettelsen fant sted fra Grinilund Kirke i Bærum
hvor mange var til stede for å ta et siste farvel til en
gardist og sportsmann. Garden hadde to gardister fra
signaltroppen som spilte ”Bønn” , i tillegg så var
OAGF representert. I Huseby leir ble flagget heist på
halv stang og tilstedeværende gardister ble informert
om årsaken.
Arne Nyland var ikke bare kjent som gardesjef, men
også som ski-president.

Æresmedlemmet Arne Nyland har trådd av

Dette i tillegg til å være en
ildsjel for sitt eget idrettslag,
Fossum IL i Bærum.

Hvil i fred.

H-EG

Min hilsen på majestæten
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Pokerspill var en populær aktivitet på Moen. Kaptein
Andreassen bestemte seg for å få slutt på dette, og tok med
seg sersjant Holm for å finne den soldaten som organiserte
spillet og tjente meste penger på det.
– Menig 37, du må slutte med dette med én gang! komman-
derte kapteinen og ga soldaten en skikkelig reprimande.
– Ja, kaptein! svarte soldaten i stram givakt, – men kan jeg
da få lov til å drive litt veddemål isteden?
Kapteinen var litt i tvil om hva han skulle svare på dette og
så spørrende bort på sersjanten.
– Gjerne for meg, kaptein, svarte han, – han kan jo ikke
loppe rekruttene for penger på samme måte som når han
driver pokerspill.
– Kaptein! sa soldaten, – kan jeg få inngå et veddemål med
Dem?
– Kanskje, svarte kapteinen, men ba om å få vite mer.
– Jeg vedder 100 kroner på at kapteinen har blå underbukser
på seg, sa soldaten.
– OK, svarte kapteinen seiersikker, – jeg vedder samme
beløpet i mot.
– Den overordnede tok derpå av seg benklærne og viste
hoverende at han hadde hvite underbukser på.
– Ha, ha! lo kapteinen da han hadde fått hundrelappen av
soldaten, – menig 37 er jo egentlig en tosk.
– Jeg er ikke sikker på det, svarte sersjanten forsiktig, – for
akkurat nå står han utenfor brakka og tar imot den ene hun-
dringsen etter den andre fra de andre soldatene.

– Hva? tordnet kapteinen.
– Ja, hvisket sersjanten, – han har veddet med alle de andre
at han skulle klare å få kapteinen til å ta av seg buksene…
Stakkars mann, sa psykiateren. Kan du fortelle meg hvorfor
du drikker så mye?
– Jeg skal forsøke å forklare det hele, sa pasienten.
– – –
– Jeg ble forelsket i en enke som hadde en voksen datter.
Jeg giftet meg med enka, og en stund senere giftet min far
seg med min stedatter. Derfor ble min kone og jeg svinger-
foreldre til min far.
Etter en stund fikk min stemor, altså min kones datter, en
sønn. Og den gutten ble naturligvis min bror, ettersom han
er min far’s sønn. Men, han er også sønn til min kones dat-
ter, og derfor ble min kone guttens bestemor og jeg ble
bestefar til min bror. Så fikk min kone og jeg en gutt, og han
ble min fars svoger. Min sønns stesøster er jo da også hans
farmor – ettersom min far en hans farfar. Min far er altså
mitt barns svoger, ettersom hans søster er fars kone. Jeg er
altså bror til min egen sønn. Sønnen min er min farmors
nevø og jeg er farfar til meg selv. Jeg er bror til min far og
samtidig både sønn og far til ham. Min kone er min stemor,
mor, svigerinne og stedatter. Jeg er far og sønn til meg selv!
– Bare fortsett å drikk du, sa psykiateren.
Du kan jo le litt her uten at såret går opp.

Det glade hjørnet . . .

Dagens lille gullkorn er denne gangen et ordtak:

«Bær ikke på bekymringer for fremtiden, 
da må du  gjennomlide dem to ganger.

Bær ikke på gårsdagens byrder, for de hører 
gårsdagen til.»

Nye salgsartikler

Les i neste nummer:

Kongens inspeksjon
Sommerfest
Hent i sommer
Julebord m.m.

REVISJON OG REGNSKAP 
Profesjonell bistand innen regnskapsføring og 
revisjon. Kontakt oss på tlf.: 22 50 77 50  
dalila.andersson@accounting-services.no 





100,00

oagf@oagf.no



Restaurant
Asylet 

Torsdag 2. august
Torsdag 6. september

Torsdag 4. oktober
Torsdag 1. november
Torsdag 6. desember

Kl 18.30

Forsvarsmuseets
kafeteria på 

Akershus festning

Tirsdag 16. august
Tirsdag 19. september

Tirsdag 16. oktober
Tirsdag 20. november
Tirsdag 18. 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 foreningen. 
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 utmer-
ket. Skal du kjøpe effekter, sjekke 
dine opplysninger i vårt medlems-
register, 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, sekre-
tær 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 bordet 
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 kan-
skje du kan fortelle andre om møte 


