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Styrelederens
hjørne
Kjære gardeveteraner, æres - og honorære medlemmer samt venner av Oslo og Akershus
Gardistforening.

Så er vi kommet oss vel inn i arbeidsåret 2018–19. Mange store og små
arrangementer har blitt gjennomført
med suksess, vår arbeidskraft som gardeveteran er etterspurt. Hvorfor vil nok
mange spørre, årsaken ligger der, helt
oppe i dagen, vi er Gardeveteraner med
stor G som vet hva det betyr å gjøre en
jobb på en skikkelig måte. Var det noe
troppsersjantene drillet oss i så var det
å gjøre ting perfekt. Er vi så perfekte?
Allting kan bli bedre, også vi!

Jeg har gjentatte ganger tatt opp utfordringen med at foreningen forgubbes,
men ... det er et håp, det banker unge
gardeveteraner på døren og inn vil de,
til og med før de er dimittert! La oss
håpe at det vil fortsette og at de kan
være med på å lage et miljø hvor det er
plass til gardeveteraner i alle aldre.
La meg få stille et spørsmål til dere
unge nye medlemmer, hva kan vi gjøre
for dere og hva kan dere gjøre for oss
som har vært med en stund? Hva er det
dere brenner for og som dere som
medlem ønsker å få til? Kom frem med
ideer og tanker, vi skal lytte og lære.

Vi mistet i sommer en bauta innen
Garden. Det siste sannhetsvitne fra
Midtskogen trådde av. Vi skal aldri mer
få oppleve Fredrik Wilhelm Seeberg
legge ned HMKGs krans ved «Gardisten» på Apriloppstillingen. Takk Fredrik
for at du var til stede!

Det er tid for alt, både for gardesjefer
og styreledere. Vår forrige GSJ Geir
Pettersen forlot skuta i august og overlot roret til sin etterfølger Vegard Flom.
Jeg forlater vervet som styreleder i
OAGF på årsmøtet i april 2019. Det er
både vemodig og rart, men andre gjøremål kaller. Tiden strekker dessverre ikke
til for å gjøre en skikkelig jobb både for
OAGF og i mitt nye verv. I april har
fem år gått siden jeg overtok etter Egil
Nilsen. Jeg var veldig i tvil den gangen
om hvordan det ville gå, men jeg tror
og mener det har gått bra. Det heter seg
at en leder aldri blir bedre enn hva hans
mannskap gjør ham til, derfor en stor
takk til mitt mannskap for samarbeidet i
de fem årene som snart har gått. Ingen
nevnt og ingen glemt! Takk for samarbeidet innad til dere alle i OAGF, i
NGF og HMKG.
Hvorfor skriver jeg disse ord nå? Det er
fordi dette er min siste utgave som
ansvarlig for GardeVeteranen. Etter årsmøtet i april er det en annen som skal
signere og være ansvarlig.
Jeg ønsker min etterfølger som styreleder alt godt, vær den du er ... samarbeid med foreningens medlemmer, da
går det bra.
Takk for at du leste mitt lille innlegg.

Med ønske om en riktig god jul og et fredfylt
2019!
Hans-Erik Grimsrud
Styreleder
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Fredrik Wilhelm Seeberg til minne

Fredrik trådte av for siste gang den 12.
august 2018. Gardisten som ble udødeliggjort i «Kongens Nei», er ikke lenger
blant oss. Han var det siste tidsvitne
blant gardistene fra aprildagene i 1940.
Han tjenestegjorde i 1. Gardekompani
og ble sendt til Midtskogen hvor han
ble såret. Etter å ha mottatt førstehjelp
av sine egne og av tyskerne var det en
nordmann som fikk ham til sykehuset
på Elverum. Etter å ha blitt utskrevet
her ifra reiste han tilbake til Finland.
Her ble han født av norske foreldre den
3. september i 1922. Her bodde han
store deler av sin ungdom.

Tilbake i Finland bodde han sammen
med sine foreldre på Brändö inntil han
melder seg som frivillig i den Finske
«fortsettelseskrigen». Dette skjedde
sommeren i 1941. Som han sa selv –
«Det var en fosterlandskänsla. Du har
vissa förpliktelser.» Det var slik det også
var da han som 17 åring meldte seg til
tjeneste i HMKG i 1940.
Vi i OAGF kjenner ham som en rakrygget mann. Han var ikke så stor av
vekst, men hadde en aura rundt seg
som innga respekt. Han var mild i sin

tale, men jeg vet at det kunne være
skarpe blikk bak brilleglassene. Vi
traff ham i flere år på Apriloppstillingen i Huseby leir hvor det var han som
la ned kranser på minnesmerket «Gardisten», senest i april 2017.

Det var mange som ville delta i hans
bisettelse i Drammen krematorium. Det
var et blomstersmykket krematorium
med Fredriks kiste svøpt i det norske
flagg som møtte oss da vi kom inn. Det
var bl.a. kranser fra Forsvaret, Den
Finske ambassade, H.M. Kongens
Garde og Norges Gardistforbund. Den
siste også på vegne av alle lokale gardistforeninger. Buskerud Gardistforening hadde egen krans da Fredrik var
medlem der.

Flagget som svøpte kisten ble gitt til
Fredriks sønn ved avslutning av bisettelsen.
Høytideligheten åpnet og avsluttet
med at to gardister spilte signalet
«Bønn».

Oslo og Akershus Gardistforening lyser
fred over Fredrik Wilhelm Seebergs
minne.
h-eg

Bisettelsen ble avholdt med familie,
venner, deltakelse fra HMKG, den finske militær attache, tidligere gardesjefer,
medlemmer fra gardeforeningene og
forbundet. Gardesjef, oblt. Vegard
Flom holdt en minnetale, gardeprest
major Kenneth Henriksen forrettet
sammen med stedets lokale prest.
Gardens fane m/fanevakter og gardister var også der.

2019 blir året for det første
skandinaviske Gardeveteran treff

10 – 12. mai vil det første skandinaviske treff for gardeveteraner finne
sted. Da vil gardeveteraner fra København, Stockholm og Oslo treffes i
København og feire at vi har tre flotte
foreninger som alle har gjort det
samme, å tjene våre respektive Kongehus! La oss håpe at det blir en god feiring med flotte minner. I disse dager er
De Danske Garder i København i ferd

med å legge de siste planer for dette
treffet.

I 2021 skal vi gjøre det samme i Stockholm og så i Oslo i 2023. Så sett av
disse dagene i mai og la det være en
flott opptakt til 17. mai!
Alle som deltar vil motta et minne om
dette treffet.

Mer informasjon kommer etter hvert så
sett av disse dagene til noe enestående i
forenigenes historie.
Kan jeg ta med følge ? Så klart !
Her skal det forbrødres og forsøstres
over en lav sko. ☺
h-eg
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Gardesjefer kommer og går

Møte med avtroppende Gardesjef Oberstløytnant Geir Pettersen

Det var en engasjert og travel gardesjef som tok imot «Garde-Veteranens» utsendte en junidag i år.
Dette før han forlot sin stolte bataljon mandag 13. august. Et hyggelig møte som foregikk i en uformell atmosfære.
Det var lett «å samtale med» den avtroppende gardesjefen.
Ifølge historien levde Geir Pettersen de
femten første årene av sitt liv i Bardu –
på Setermoen. Deretter flyttet familien
til Halden. Foreldrene var aktive og
faren var yrkesmilitær. Familielivet i
oppveksten var preget av friluftsliv og
idrett. Med tre brødre fikk han tidlig
ansvar for å bidra til eget sportsutstyr
ved å tjene egne penger. Når du som
gardesjef satser på å sykle eller løpe til
jobb hver dag, har du fått med deg noe
verdifullt fra barne- og ungdomstiden.
Ikke umulig at idrett og friluftsliv var
medvirkende til «unge Pettersens» yrkesvalg, – en fremtid som militær.

Yrkeskarrieren startet med befalsskole i
Trondheim, BSIT. Deretter var han lagfører i Jegertroppen i 3. Bn, Brigade N.
Siden ble det Krigsskole 1 og 2 i
Kristiansand og Oslo, kombinert med
ulike tjenesteoppdrag. Han har bakgrunn fra en rekke operative stillinger i
Hæren og har tidligere tjenestegjort
både i Kosovo og Afghanistan.
Masterstudiet ved Forsvarets høgskole, ble
fullført i 2014.
Da han var ferdig med Krigsskole 1
begynte han sin første periode i Garden
som troppssjef i 2. Gardekompani hvor
han tjenestegjorde i 3 år.

Ved tiltredelse som Gardesjef i 2016
var det fordelaktig å kunne se tilbake på
tidligere tjeneste ved bataljonen, ikke
minst eksersis-messig, men også når det
gjaldt å ha oversikt og forståelse for
avdelingens funksjon og oppgaver. En
gang gardist alltid gardist, er et motto som
også gjelder sjefen.
Geir Pettersen snakker varmt om sin tid
som gardesjef, han er stolt av sin avdeling og virksomheten i hans sjefstid.
Han mener at Gardens operative evne
er vesentlig bedret de siste årene. Stolt
av det han, sammen med sitt befal og
gardister, har fått til på snaue to år.
I tillegg til sikring av de kongelige resi4

densene og hovedstadsoppdraget er
Garden Forsvarets ansikt utad, primært
representert gjennom den synlige biten,
gardistene foran Slottet, store parader og
musikk – og drillkontingenten. Det er et
vidt spekter av oppgaver, og jobben
medfører mye ansvar. Det er hektisk
å være gardesjef.

I nyere tid har tjenesten fått et nytt perspektiv – terrortrusselen. Den operative, skarpe oppgaven krever internt høy
beredskap. Avdelingen må være klar –
mannskapene må være forberedt både
mentalt og strukturelt. Ikke minst er det
viktig å kjenne kapasitetene til samarbeidspartnerne i Oslo politidistrikt og
Oslo og Akershus heimevernsdistrikt,
HV 02. Det er av avgjørende betydning
at samhandlingen fungerer i henhold til
intensjonen, og at planlagte konkrete tiltak kan gjennomføres uten tap av tid.
Ikke minst er tidsaspektet viktig.
Pettersen fremhever godt samarbeid
med politi og heimevern, hvor alle enheter har egne beredskapssystemer. Vi har
i den siste tiden gjort mange forbedringer for å oppnå økt operativ evne, men
det er fortsatt slik at det er behov for
videreutvikling, og få satt Garden på
kartet som en infanteribataljon med et
skarpt oppdrag. Oppgavene til hans
etterfølger ligger klare.

Gardemusikken har gjennom generasjoner, og i de senere år sammen med drilltroppen, vært Forsvarets paradeavdeling
nummer én. Disse to samkjørte enhetene, utgjør 3. Gardekompani. Enhetene, musikk og drill, er et symbol på
«Kvaliteten på norsk verneplikt» ifølge
Pettersen, og det med rette. Musikk- og
drillkontingenten har siden opprettelsen
imponert og gledet over det ganske land.
Samtidig har de på en verdig og imponerende måte, representert Garden og landet i mange internasjonale sammenhenger, og har høstet mye heder.

På spørsmål, roser den avtroppende
gardesjef veteranforeningenes betydning.
Norges Gardistforbund og i dette tilfelle OAGF, er uvurderlige støttespillere
for avdelingen og dens sjef.
Velferdsmessig, økonomisk og ved frivillig innsats i ulike former for dugnad.
Viktige støttefunksjoner som hele tiden
kommer gardistene og deres befal til
gode. Her er Gardesjefen i «tidsklemma», og han beklager at han ikke alltid
har hatt anledning til å delta på de ulike
arrangementene hos de ca ti «lokalforeningene» under Norges Gardistforbund. Over tid håper han allikevel at
ingen føler seg glemt.
En situasjon vi har forståelse for.

Geir Pettersen snakker engasjert og
med visjoner om hvilke råd han vil gi til
sin etterfølger. Et viktig område er relasjonsbygging. Ikke minst å videreutvikle
det gode samarbeidet som er utviklet
mellom Garden, Politiet og Heimevernet, samt videreføre konseptet strukturutvikling både for avdelingens del og i
forhold til samarbeidspartnerne. Mer
spesielt er – fortsatt å ta vare på tradisjonene og kvaliteten i parade-oppvisninger og i seremonier. Garden må
levere både på det operative og det
seremonielle.

I midten av august gikk ferden videre til
Forsvarsdepartementet, hvor målet er å
bygge egen kompetanse og selv bidra
inn i FD med sin hær-bakgrunn.
Ønsket videre er en ny sjefsjobb som
medfører militær aktivitet. Det var en
«synlig sjef» som nå forlater Garden.
OAGF ved Garde-Veteranen ønsker
ham lykke til med den videre tjeneste.
Thor Skott Hansen

Vårt nordiske Gardekameratskap
Samarbeidet mellom våre tre land har
siden 1961 vært godt og nært. De tre
lands gardesjefer hadde et møte i Oslo i
1961 og fikk hjelp av daværende Oslo
Gardistforening til å gjennomføre et
utvekslingsbesøk. Forbundet tok over
dette arbeidet i 1963 og siden den gang
har gjeste- og vertskapsrollen gått på
rundgang mellom foreningene. OAGF
har flere ganger hatt oppgaven. I alle
land stiller en militær kontingent samt 1
gardeveteran. Er du vert for et land i år
1, er du gjest hos samme land i år 2. På
denne måten har vi knyttet mange «entil-en-vennskapsbånd» mellom våre tre
land. Jeg har selv en gang vært på
utveksling, og glemmer det aldri.

I tillegg er det Nordiske Presidentmøter
hvert 3.år hvor presidenter og visepresidenter møtes for å holde hverandre
orientert om virksomheten til hverandre
samt revidere og holde liv i den nordiske samarbeidsavtalen. Senest i som-

mer var vi i København til forhandlinger, men også med tid til privat omgang.
På den måten blir vi enda bedre kjent.

Men, fortsatt er det «begrenset» hvor
mange som blir kjent med hverandre.
Derfor er det så bra at FORENINGENE også knytter vennskapsbånd.
Først ute var muligens daværende Vestfold Gardistforening som i mange år
hyppig møtte Vendsyssel garderforening.
Oslo Gardistforening, nå Oslo og Akershus Gardistforening, tok for mange år
siden opp vennskapet med København
Garderforening og har utviklet et godt
og nært vennskap. Senest på medlemsaftenen nå i oktober fikk vi besøk fra
nettopp København. Knytninger til
vennskapsbyer i Danmark er kanskje en
god ide for andre foreninger også.

Men, hva med Sverige? Vi presidenter
og ordførande har alltid hatt tett kontakt.
Sverige er litt annerledes organisert enn

Norge og
Danmark ved at
de ikke har hatt
lokalforeninger
som sådant.
Riktignok hadde de en liten forening i
Skåne. I tillegg har de hatt flere ulike foreninger. Nå har som kjent tre av disse
foreningene slått seg sammen til
Livgardets Kamratförening med hovedsete i Stockholm. Det er derfor både
naturlig og ikke minst gledelig at OAGF
har brukt tid til å knytte vennskapsbånd
mot Sverige. Det har allerede vært flere
besøk begge veier. Og det planlegges
også et større «hovedstadsarrangement» i
København i mai 2019 hvor de tre
skandinaviske hovedstads foreninger
deltar. Mer om det senere.
Felles for alle land og byer er; En gang
gardist, alltid gardist».
Anders Bredesen

Nytt æresmedlem i OAGF, skifte av Gardesjef

Den 13.august var det igjen tid for
skifte av gardesjef. Det er to år siden
oblt. Geir Pettersen overtok som gardesjef. Nå var tiden kommet til nok et
skifte, overføring av kommandoen til
oblt. Vegard Flom skjedde under Sjef
for Hæren, generalmajor Odin Johannesens ledelse.
Under en påfølgende lunsj i befalsmessa mottok først Geir Pettersen
OAGFs skjold for et utmerket samarbeid i to år. Deretter ble han æret
med tittelen; Æresmedlem av Oslo og
Akershus Gardistforening, dette med
følgende begrunnelse fra «Rådet for
utmerkelser».

«Rådets kommentarer og innstilling;
Geir Pettersen er veldig positivt til det
arbeidet som Veteranene utfører og
viser genuin takknemlig på vegne av

Garden for de bidragene som veteranforeningene gir. Han deltar selv aktivt
på veteranenes arrangementer og gir der
tydelig uttrykk for den positive oppfatning han har av virksomheten. Han
deler gjerne sine vurderinger av Gardens oppdrag og utfordringer. Dette
gjør han på en måte som ansporer oss
til ytterligere innsats for Gardens sak.

Samtidig ønsker vi Vegard Flom velkommen som Gardesjef, vi ønsker ham
lykke til i stillingen og håper på et godt
samarbeid i tiden framover
H-EG

Rådet støtter forslagsstiller i det at
oberstløytnant Geir Pettersen utnevnes til
æresmedlem av
Oslo og Akershus Gardistforening
Oslo, juni 2018»

Oslo og Akershus Gardistforening gratulerer Geir Pettersen med æresmedlemskapet og ønsker ham velkommen i
foreningen.
5

– Vis fram
Garden
Ny sjef: Vegard Flom er ny sjef for
Hans Majestet Kongens Garde,
Oberstløytnant tiltrådte13. august.
(Foto: Sturlason)
13 år etter at han var troppsjef vender
Vegard Flom tilbake til Huseby – som
sjef for Hans Majestet Kongens Garde.
– Det er svært får som vet hva Garden
gjør.

Oberstløytnant Vegard Flom (43)
mener det er viktig å synliggjøre oppgavene soldatene løser hver dag, hele
året – som å heve beredskapen i hovedstaden. Garden er mer enn drilltroppen
og vaktsoldatene ved slottet og
Akershus festning.
– Der har vi en jobb å gjøre. Vi må
synliggjøre for Forsvaret og publikum
at vi er en stående infanteribataljon –
og den største i Hæren.

– Vi har et skarpt sikringsoppdrag i
hovedstaden 24 timer i døgnet og 365
dager i året, sier Flom.

I forbindelse med terrorangrepet 22.
juli 2011, var 700 gardister i aksjon for
blant annet å sikre Regjeringskvartalet i
Oslo. Julidagen for syv år siden var en
spesiell situasjon. Likevel skal Garden
6

støtte politiet ved naturkatastrofer,
ulykker og terroraksjoner.

Det er viktig å få fram flere sider ved
hva vi gjør, blant annet for å bedre
rekrutteringen til Garden. Seremonielle
oppdrag som 3. kompani utfører i forbindelse med tattooer, er i verdensklasse. Likevel er det viktig å få fram at
dette bare er én av oppgavene, sier han.

Ærefrykt. De siste årene har Flom jobbet som sjef Taktikkseksjonen ved
Manøverskolen/Hærens våpenskole på
Rena. Flom som er fra Kongsberg har
internasjonal tjeneste fra Kosovo 200001 og flere kontingenter i Afghanistan
fra 2006.
– Det er viktig å få fram flere sider ved alt vi
gjør, blant annet for å bedre rekrutteringen til
Garden.

Han har utdanning fra Befalsskolen for
infanteriet i Trøndelag, Hærens krigsskole, Forsvarets høgskole samt en sivil
mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Det er lenge siden han

har jobbet med vernepliktige. Han forteller at han går inn i jobben som sjef
for rundt 1200 vernepliktige og 160
ansatte med ærefrykt og spenning for
hva som venter.
Flom tar over jobben etter oberstløytnant Geir Pettersen.

– Jeg har en operativ og variert bakgrunn. Jeg har likevel ikke jobbet med
vernepliktige siden 2005, sier Flom og
sikter til da han gikk av som troppsjef i
garden.

– Det var veldig flinke soldater da også,
sier Flom som tror at dagens vernepliktige er mer dedikerte og motiverte.
– Jeg gleder meg å jobbe med dyktige
mennesker. Jeg hadde ikke tatt jobben
hvis jeg ikke likte å jobbe med folk.
Øyvind Førland Olsen
Forsvarets Forum

Inntromming – 3. Gardekompani

Inntromming, hva er nå det, spurte jeg om
ifjor og i forfjor?

Dette er et rituale som finner sted i
3. Gardekompanis musikkaula når gardistene skal dimmitere. Da stiller alle
gardister i sivilt, gjerne i bunad eller
annet pent tøy, de er nesten ikke til å
kjenne igjen☺. Men denne gang var
det litt spesielt fordi drilltroppen stilte i
arbeidsuniform. De har forlenget sin
tjeneste med en måned fordi de skal
delta i et arrangement i Nederland.
Derfor dimmiterer de den 2. oktober.
Som vanlig så var alt befal i kompaniet
til stede samt inviterte gjester.

Etter noen velkomstord fra den nye
kompanisjefen, Emil Ottosen, er det
de inviterte gjester som står fram med
sine takkeord og hilsener samt et ønske
om lykke til på veien videre. Jeg har
vært så heldig at jeg har blitt invitert
dit for fjerde gang og det er en like stor
opplevelse hver gang. 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.

Så er det tid for selve inntrommingen.
På et bord som er plassert foran alle
gardistene ligger det to protokoller. Det
er en for musikktroppen og en for drill
samt en «bugle» og et lys er tent.
Kompanisjefen roper opp alle gardistene rom for rom. Når ett rom er ropt
opp og alle har mottatt sine dimisjonspapirer, kommer lagføreren fram og
skriver navnet sitt i protokollen. Dette
mens en gardist i paradeuniform med
paradetromme slår virvler på tromma.
Dette gjennomføres til at alle i musikkog drilltropp har mottatt sine papirer.

Det må nok sies at det er mange våte
lommetørklær mens seremonien pågår,
kanskje ikke så rart når en tenker på
hva de alle har gått igjennom av trening
og utfordringer igjennom nesten 12

måneder 2018 kontingenten har opptrått i USA, Finland, Nederland og
rundt om i Norge. Dette til glede for
tusener av imponerte tilskuere!

Jeg var også på drilltroppens avslutning
den 2. oktober. Den hadde en litt
annen karakter. Her fikk de utlevert
noen papirer og deretter ble det vist 3
stk videoer. Her så vi bla. drilltroppen
som «ferskinger» i Gardehallen . De har
kommet langt siden den gang ☺
Men... det ble allikevel felt noen tårer
blant disse barske gutta, det er godt å se
at følelser ikke er mangelvare. Det var
også opplesning av dikt for kapt Skaret,
troppssjt Gresseth og sjt Olsen, samtidig som en del bilder ble vist på
skjermen. Dette til stor jubel fra alle de
frammøtte
For første gang så ble en gardist i 3.
Gardekompani tildelt premien for
«Beste Gardist i Idrett». Den gikk til
ledende menig Løvenskiold Kveseth.
Takk for vel utført!
h-eg
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Et medlemsmøte med innføring i italienske viner
med bla. soldatpreg
På en hustrig høstkveld møtte 23 personer til medlemsmøte med inkludert vinsmaking. Det var Anders Bredesen,
president i Norges Gardistforbund som
stod for innføringen og det gjorde han
med bravur. Han har en bakgrunn
innen kjemi og har «fusket» i vin og
brennevinsfaget i mange år. Som han
selv sier: Hver sommerferie så besøkes
vingårder i land som han aldri har vært
i, neste tur går til Tadsjikistan.
Han tok for seg smaks- og lukteteknikker og farver, det kan nevnes at LED
lys ikke er bra for hvitvin. Lagring skal
skje mørkt med en temperatur på 1012°C. Det ble presenterte fem forskjellige rødviner fra rundt om i Italia med
smaksprøver av de alle, en kan vel si at
smaksbildet var godt spredt. Anders ba
også om at man må stole mer på egen
smak enn på hva avisene måtte gi av
terningkast. Synes du en vin er god, så
er den nettopp det … for deg. Og motsatt selvsagt, selv om vinen får en «sekser» i avisen.

Første vin ut var en «Bergsaglieri «Skarpskytter) 2015 fra Chianti, produsent
Felsina, fra Colli-Senesi og byen
Berardenga som ligger noen mil sør for
Firenze. Vinmerket er en gammel kjenning, det er befalsmessens husvin og
kjent som «Gardevin». En god allround
vin. Hva som kjennetegner denne vinflasken er etiketten med en Gardist i en
gammel gardeuniform med paradehatt.
Paradehatten har sitt opphav i Italia fra
Bergsaglieri, som betyr skarpskytter.
Hatten hadde fra 1860 tallet svart tiurfjær, som ble endret til bøffelhår i 1868.

Neste vin ut var Feudi di San Gregorio
2011, produsent Feudi di San Gregorico fra Taurasi i Campania i Sør-Italia.
Historisk sett var dette de ypperste
vinene i Italia. De har et lagringskrav på
minst 3 år i eikefat . Fra 2003-årgangen
vil Avellino-landskapet i det indre av
Campania-fylket smykke seg med i alt
tre DOCG - denominazione de origine
controllata e garantita - som er Italias
høyeste offisielle kvalitetsnivå for vin.

Vin nr 3 var en Marcenasco Barolo
2014 fra Barolo i Piemonte. Et område som omkranser byen Torino.
Dette er en god årgang som godt
kan lagres i mange år. Denne vinen
har en interessant historie da Renato
Ratti fra Barolo kom hjem fra Brasil
1965 kjøpte han en vingård som tilhører den klassiske byen La Morra.
Vinen som blir produsert får navnet
Marcenasco og navnet Barolo blir
firmaets og regionens første vingårdsbetegnelse.

Renato Ratti har også en vinserie med soldater på etiketten som her.
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Nummer 4 var Fiore di Vigna 2015.
Produsent er Leo Paolo fra Salento i
Puglia nede på hælen av Italia. Dette er
en vin som er «rik og mektig, rund og
bløt». Den kommer fra druen
«Primitivo». Den lukter tørket frukt,
krydder. Den er konsentrert og dyp.

Den femte og siste vinen var Domini
Veneti Amarone 2013. Produsent er
Cantina Negrar fra Negrar i Valpolicella, Veneto. Et område som ligger
opp mot Gardasjøen nord i Italia.
Denne amaronen er ett av flagskipene i
Domini Veneti portefølgen.

Innmarkene ligger i sørøst- og sørvestvendte steinterrasser på mellom 150 og
450 meter over havet i hjertet av
Valpolicella Classico. Jordsmonnet
består av siltholdig leire med kalkstein
og eocen mergel. De 5 til 25 år gamle
vinstokkene bindes opp i systemet
pergoletta veronese.

Druene høstes for hånd i september og
oktober, og får 120 dager tørking med
appassimento-metoden, (drueklasene
legges til tørk) før de avstilkes og presses skånsomt. Druemosten får først 12
dager med kaldmaserasjon, hvorpå den

fermenteres på mellom 12 og 23 grader
med manuelle punch-downs tre ganger
om dagen. Mosten får også skallmaserasjon etter fermenteringen alt i alt 30
dager. Vinen er modnet i 5000 liter
store slavonske eikeliggere i 24 måneder, og får til slutt rundt 7 måneder
med flaskelagring. Vinen gjennomgår
full malolaktisk gjæring, og stabilisering
gjøres på naturlig vis.
I det hele tatt en flott innføring i noe
av Italias vinverden og en stor takk til
Anders for en flott vinaften.
h-eg

Med gardeveteraner til Norway Cup
Den 28 og 29 juli var det igjen tid
for deltakelse i Norway Cup. Ikke
som spillere, men som støtte til matseveringen i Ekeberghallen for ca 30
000 deltakere. Her har vi ansvaret
fra inngangsdøra via matservering,
vann, salatbar, rydding og vasking av
bord, til deltakerne forlater hallen.
Hektisk, det er bare forbokstavene,
men moro er det i alle fall.
OAGF stilte med 46 deltakere over
tre skift, her var det gardeveteraner,
fruer, barnebarn og gode venner av
forenin-gen, de stilte alle for at det
skulle komme klingende mynt i
foreningskassa. Kanskje noe å tenke
på for neste års deltakelse i Norway
Cup ?
Dette er slitsomt, sosialt og moro,
men vi lever da bare en gang !

h-eg
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Årets julebord

Årets julebord 2018 gikk over i historien som nok et vellykket arrangement med 55 deltakere.
Det fulgte det tradisjonelle mønsteret, med aperitiff,
føring av OAGFs fane inn i lokalet til tonene av
«Veteran»signalet. Erik Leinaas ønsket velkommen og ga
deretter ordet til kveldens toastmaster, Bjørn Arild Sund
som ledet oss sikkert og humoristisk igjennom kvelden.
De tradisjonelle skåler ble utbrakt; «H.M. Kongens skål»
ved NK Garde, major Kent Dahl, deretter «Gardens
skål» ved Nils Egelien.

Etter første severing av deilig julemat, var det tid for
taler og første mann ut var OAGFs styreleder Hans-Erik
Grimsrud. Han manet bl.a. i sin tale til julebordet medlemmene i OAGF til å ta godt vare på hverandre. Han
tok også for seg foreningens virksomhet frem til sommeren. Det var også plass til en hilsen til de glade gardeveteraner av 1961 i Bergen som en takk for fjorårets
julebord i byen mellom de syv fjell. Erik Leinaas mottok
så en blomsterbukett som takk for sin jobb som tidligere
ansvarlig for arrangementer i OAGF.

Deretter var det NK Garde, Kent Dahl, som hilste fra
GSJ og han fortalte om hvilken pris Garden setter på
å ha gardistforeningene som sine støttespillere. Han var
også meget klar på OAGFs betydning for Garden.
Willy Sandnes, leder av Agder Gardistforening og medlem av OAGF hilste fra foreningen og Egil Nilsen fra
Norges Gardistforbund (NGF).

Det ble tid til sanger innimellom all mat og taler, denne
gang til pianofølge ved mor til et av våre medlemmer,
Marianne. Anne var så sporty at hun tok utfordringen på
strak arm siden Garden ikke kunne stille med pianist.
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Jorunn Marie Lindseth og Sverre Wessel Caspersen ble utropt
til «Honorære Medlemmer»

Marianne hadde ikke anledning til å møte, men mor, far
og søsteren Ingvild møtte i stedet. Sistnevnte og Marianne har begge spilt klarinett i Gardemusikken.
Jan Erik Knutsen takket kjøkkenet ved Torild og Ingunn
for maten, han la inn gode ord og avsluttet med å gi
begge en blomsterbukett og en god klem. (det siste var
en forutsetning for at han påtok seg jobben med å takke
for maten) ☺
Kveldens heder ble også tatt vel vare på. Jorunn Marie
Lindseth og Sverre Wessel Caspersen ble begge utropt
til «Honorære Medlemmer» for sin støtte til foreningen.
Jorunn for sitt frivillige arbeid i våre arrangementer og
Sverre for sin hjelp og støtte til OAGF bla. i form av
«Veteransignalet» som egentlig er skrevet for NGF, men
brukes av OAGF ved forskjellige arrangementer.
«Kjernekar/kvinne» prisen 2018 gikk til Hans-Erik som
en takk for det arbeidet han har lagt ned i OAGF.

Kvelden ble avsluttet med deilige kaker og kaffe og gode
historier fra en bok av den avdøde presten Karsten
Isachsen, fremført av Asbjørn.
Deretter ble OAGF fanen ført ut og OAGFs julebord
2018 var avsluttet.
h-eg

Hans-Erik mottar prisen «Kjernekar/kvinne prisen
2018, for arbeidet han har nedlagt i OAGF.

Skyting eller mangel på det

Buskerud Gardistforening har i de senere år vært så vennlige at de har arrangert skyting om Lars Fronths Pokal.
Dette fordi OAGF ikke har noen skytebane
Invitasjon til skyting ble sendt ut til alle medlemmer i
OAGF pr. e-mail med en påmeldingsfrist . Hva skjedde?
INGENTING!

Kolliderer det med elgjakta eller er det andre årsaker? Er
det fordi dere ikke har anledning til å skyte i Huseby leiren?
De av dere som har anledning, skyter sikkert på andre
baner for å vedlikeholde ferdighetene. Tidligere stilte foreningen med mer enn 20 skyttere. Hvorfor er skyteinteressen større i Telemark og Buskerud Gardistforeninger?
Neste år så stiller OAGF minst et 6 – manns lag. Alle som
deltar vil bli premiert i tillegg til å vinne Lars Fronths
Pokal. Meld dere som potensielle deltakere til skytestevne i
2019: Viggo Andreassen på viandres@online.no

Herved er dere utfordrert !
h-eg

Ny WEB-side

NGF har opprettet WEB-shop. Gå inn på
ngf.adprofil@no og du får opp våre produkter. Handler du som privatperson, er det den summen som står på produktet som du skal betale.
I tillegg kommer frakt. Mva er inkludert i beløpet.
Varene må betales på forskudd.
Handler du som representant for en veteranforening, må du registrere deg på samme side, og du
vil nå få faktura sammen med varene. Du oppnår
25% avslag hvis du handler til en forening.
Norges Gardistforbund har lagt inn de personene
som har tillatelse til å handle for sin forening.
Trenger du ytterligere hjelp, ta kontakt med NGF
på gardistforbundet@gmail.com.
Nye produkter vil komme etter hvert, men vi ber
deg legge merke til at du nå kan få produktene
med din Kp-fendel på produktet, alle 6 kompanier er mulig. Klikker du på bildet får du bilde av
produktet i en større versjon.
Lykke til med handelen.

Årets kjernekar / kvinne

Under feiringen av OAGFs julebord så har det blitt en
tradisjon å utdele en pris for årets kjærnekar / jente. Ei
flott kinne som er håndlaget av en 86 år gammel hedersmann på Gol. Det finnes ikke flere enn disse kinnene
som er laget for OAGF. Vi har nå sikret oss for mange år
framover ved å ha åtte slike kinner på lager.
Forutsetningen for å vinne den flotte kinna er at man har
gjort seg positivt bemerket inn foreningen.
Nå er det opp til dere lesere å komme med et forslag til
årets mottaker av prisen for Årets kjærnekar / jente 2019.
Forslag sendes til Erik Leinaas på erik@leinaas.no innen
1. november 2019. Jeg ber om medlemmenes hjelp til å
finne en verdig mottaker for årets pris.
Prisens jury består av tidligere vinnere.
h-eg

Nye koster i
aktivitetskomiteen / reiser

Etter miiiinst fem år i sving som ansvarlig for aktiviteter
innen OAGF har Erik Leinaas kommet på tanken at det
nå er nok, ikke bare det, helsa krever at han rooooer
seg ned.
Han har fått tre – 3 verdige etterfølgere; Ragnar Askeland,
Steinar Utvoll og Leif Bøhler.
Disse tre karene har siden det nye styret ble satt i april
2018 overtatt ansvaret for de arrangementene hvor vi
deltar med mannskap, så når det kommer en mail om
mannskap til et arrangement eller annet fra Ragnar, så
ikke bli forbauset.
Ragnar vil også ta seg av reisearrangementer etc. i samarbeid med Holm Terje Stokstad og Asbjørn Bråthen.
Påmelding til arrangementer sendes til Asbjørn Bråthen
på asbraath@online.no
Betaling til konto nr 7877.08.55836
Styret i OAGF ønsker de lykke til med jobben.
h-eg
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Oscarsborg festning 2018

Det ble konsert og drill på Oscarborg i år også selv om
arrangementet var utsatt fra 27. juni pga. dårlig vær. Litt regn
var det spådd den 11. august også og det var med bange
anelser gjengen fra OAGF og Oscarsborg dro det hele i
gang. Men publikum strømmet på, fergen gikk full-lastet i
skyttel trafikk og værgudene tok skrittet over på vår side og
solen kom frem under konserten. :-) Det ble passe temperatur, riktig et supert konsert- og drill vær.
For å kaste litt ekstra festivitas over arrangementet var
«Hvitsten Trommekorps» invitert til å underholde mens tilhørerne til konserten gjorde sitt inntog.
Kommandant og museumsbestyrer, orlogskaptein Per Egil
Grimstad åpnet konserten med å ønske publikum hjertelig
velkommen. Han sa også at Oslo og Akershus Gardistforening er en avgjørende faktor for å arrangere dette arrangementet som i år skjer for sjette gang. OAGFs styreleder mottok så en nydelig blomsterbukett som takk for at han tok
initativ til arrangemenetet tilbake i 2012. Årets arrangement
er hans siste som styreleder i OAGF.
Korpset under ledelse av musikkmajor Bjørn Bogetvedt
åpnet konserten med «Festmusikk der Stadt Wien» av
Richard Straus og satt dermed tonen for årets konsert. Et av
de mange høydepunktene i årets konsert var «Torn-Eriks
Visa» framført på altsax av gardist Eilif Syverud. Nydelig!!!
Nytt av året var at gardeveteranene fikk sin egen del av programmet hvor en ny versjon av «Veteran-Signalet» komponert av musikk kaptein Sverre W Caspersen, ble framført
både på trompet og tromme, først av to musikere i korpset
og deretter gjentatt av hele Signalkopset som sto på plassert
på taket av «Borgen». Det låt kjempeflott og takk til komponisten fordi han var åpen for legge inn trommer i signalet.
Deretter takket styreleder i OAGF for seg ved å overrekke
Oscarsborg Festningsmuseum, v/ kommandant Grimstad
OAGFs skjold og boken om «Jegerkorpset i Norge» hvor
Gardens historie er beskrevet. Dette med en hilsen og takk
for samarbeidet i seks år og lykke til med arrangementet i
årene som kommer.
Konserten ble som vanlig avsluttet med Johannes Hansens
«Valdresmarsj», kåret til Norges nasjonal marsj. Som et eks-

Fra Steinbrygga kl 08 om morgenen.
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tranummer spilte korpset den britiske komponisten Kenneth
Alfords velkjente marsj «Army of the Nile». Dette som et
ønsket nummer fra styreleder i OAGF, Hans-Erik Grimsrud.
Etter konsertslutt var det tid for 3. Gardekompanis oppvisning i drill og marsjering. Kompanisjersjant Arnesen sammen
med kaptein Skaret førte avdelingen stødig over vindelbrua
fram til ekserserplassen og Ola-Drillen satt som vanlig!
Nok en flott dag gjennomført med et 3. Gardekompani av
beste merke.
h-eg

Fra defileringen

Hans-Erik mottar blomster for sin innsats.

Gardemusikken, klar til drill.

Lunsj og hyggekvelder

Tirsdagslunsjen på Festningsmuseets 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 av kr. 70,pr kuvert.
Blant 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. Asbjørn er vår
kontaktmann for lunsjen på Forsvarsmuseet, Akershus festning Påmelding til lunsj skjer senest torsdag uken før tirsdagslunsjen til Asbjørn på tlf 454 22 614.
OAGFs torsdags-hyggekveld går sin vanlige sin gang på
«Asylet» i Grønlandsleiret. Her har vi 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 gårdsrommet. Servicen er
bra og det serveres både mat og drikke av ymse slag.
Til dette arrangementet er det ingen påmelding
h-eg

Råd for utdeling av utmerkelser
innen OAGF

Er det noen du synes bør få heder for hva vedkommende
gjør eller har gjort for OAGF, da sender du inn et forslag
til «Rådet for utdeling av utmerkelser innen OAGF».

Dette gjelder følgende utmerkelser: Honorært medlemskap,
Æresmedlemskap. Hederstegn i sølv og Hederstegn i gull.
Forslag sendes til Rådets leder;
bjarne.nermo@gmail.com

Retningslinjene for forslag, finner du på vår webside:
www.oagf.no

Nye innleveringstider for stoff
til GardeVeteranen

«Deadline» for innlevering av stoff til GardeVeteranen
er fra 2018 satt til 10. april og 10. november. Stoff som
innleveres etter disse tidspunktene kommer derfor ikke
med før i neste nummer.
Redaksjonen

MELDING FRA KASSERER
OG RULLEFØRER
Bytte av post og E-mailadresser

Kasserer / rullefører er avhengig av riktig postadresse og
e-mailadresse 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 samme
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-mailadresser 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.
Atle Bergsrud
Mob. tlf. 900 93 302
E-mail: atle.bergsrud@oagf.no
Postadresse: Oslo og Akershus Gardistforening,
postboks 105 Røa, 0701 Oslo
h-eg

GardeVeteranen trenger
redaktør og
redaksjonssekretær

Skal GardeVeteranen leve videre? Det er det opp til dere
kjære lesere å avgjøre. Det som er sikkert, det er at det har
vært artig for en som aldri å ha vært «bladfyk» å ha vært
med på sette sitt preg på dette bladet i de snart fem år som
har gått siden jeg ble leder av OAGF.

Erik Leinaas og jeg takker mer eller mindre for oss etter at
denne utgaven er ferdig til trykking. Erik har sagt ja til å
være med videre som rådgiver, det samme gjelder meg,
men noen må ta ansvaret. Hvorfor vi trekker oss? Det er
pga. av helse og andre utfordringer/gjøremål.
Vi har en god hjelper i Jan Schou, men han blir heller ikke
yngre.

Noen vil vel kanskje si: Er det ikke styreleder som er
redaktør? Til det er svaret, det er det ingen automatikk i!
Hvis styreleder har en heldagsjobb, så bør det kanskje være
en av foreningens mange pensjonister som påtar seg oppgaven.
DERE ER HERVED UTFORDRET!
h-eg
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En Gardeveteran som
tente gnisten på Majorstua

Det var en meget vital 91-åring som tok imot GardeVeteranens «utsendte» en formiddag i september. Tross et helse-problem for noen år
tilbake, hadde dette tydeligvis ikke påvirket «superveteranens»
hukommelse eller taleferdigheter. For Sven Lie kan med rette, smykke
seg med tittelen «en Forsvarets superveteran», med vesentlig tjenestetid i Garden.
Tidligere oberstløytnant Sven Lie var
første gang under militær kommando i
1945, men var allerede fra 1943 (i krigstid) tjenestegjørende i «det sivile luftvern». I juni 1945 startet den reelle militære løpebane da han ble innrullert i
«Hærens sanitetskorps», hvor han 1.
desember samme år, ble utnevnt til
korporal. Året etter 1. mai 1946 ble han
utnevnt til sersjant. En utnevnelse som
førte til problemer, da han samme høst
startet på befalsskolen på Terningmoen.
En allerede utnevnt sersjant, som elev,
var heller ikke den gang i overenstemmelse med ordinær praksis.
Etter ca to uker på befalsskolen ble sersjanten «strippet» for befalsdistinksjonene og tilbakeført til status som menig
elev. Siste del av skoletiden ble gjennomført i Vatneleiren nær Sandnes. Så i
midten av august i 1947 ble han igjen
utnevnt til sersjant med Gardermoen
flyplass som tjenestested.

Etter fem og en halv måned på Romerike var det klart for Huseby-leiren.
Første februar 1948 kom Sven Lie til
Garden (HMKG) som sersjant og ble
siden i 1949 utnevnt til fenrik. Siste
militære oppgave og avskjeden fra
Forsvaret ble etter Svens siste repetisjonsøvelse i Norge i 1991, etterfulgt av
utenlandstjeneste i Saudi Arabia som
forbindelsesoffiser ved et norsk sanitetskompani.

En militær karriere på 46 år er det ikke
mange som kan se tilbake på. Hele
tiden, tross variert tjeneste og ulike tjenestesteder, har Sven Lie i hele sin militære karriere, betraktet seg som «hjemmehørende» i Garden og Huseby-leiren.
Det var der det virkelig begynte, samtidig som tjenestetiden ved HMKG, i
flere sammenhenger, ga han en solid
«plattform» og et viktig utgangspunkt
14

for den senere «militære vandring».
Tjenestetiden ved paradeavdelingen
satte sine spor.

Det er derfor ikke tilfeldig at Sven og
frue som pensjonister har etablert seg i
Sondrevegen, nær Montebello i Oslo,
bare «et steinkast» fra Huseby-leiren.
Det er viktig å føle tilhørighet til området hvor du bor.

Tilnærmingen og «draget» mot Garden
startet allerede i guttedagene i Gardeveien vis a vis Majorstua stasjon. Her
var HMKG forlagt før avdelingen flyttet til Huseby i 1946. Som Oslo-gutt
bodde han med familien en periode på
Majorstua og for en skolegutt var
«Gardekaserne» på innsiden av Slemdalsveien et spennende område. Allerede da ble «gnisten» fenget, han skulle
bli gardist. Han ble gardist, men ikke
bare det. Vår veteran kan vise til en
meget spesiell og variert militær karriere.
I Sven Lie’s militære bevissthet finnes
det i historien, kun – en gardesjef –
oberstløytnant Axel Jacob Thaulow
Petersson, som var paradeavdelingens
sjef i tiden 1945 – 1958. Det er nok
fremdeles flere som deler den oppfatningen. Vårt intervjuobjekt mener
Petersson fikk en for liten oppmerksomhet, for sin tjeneste som gardesjef,
både under tjenestetiden og i etterkant
av denne. På det meste bestod avdelingen av hele ni kompanier. Ingen liten
militær enhet. Han mener videre at
utnevnelsen av Petersson til oberst og
«plass-kommandant» på Gardermoen i
1958, var en ren «forvisning». Følger vi
«historiefortelleren» videre er oppfatningen helt naturlig. Det var oberstløytnant Petersson som «tok grep» og la
grunnlaget for Sven Lies militære
karriere, som ble lang og omfattende.
Sersjant Lie ble nemlig, nærmest kom-

mandert av Petersson til å søke opptak
på Forsvarets gymnas som hadde tilhold på Fredriksten festning i Halden.
Her var sersjanten elev i årene 19491950, men i alle ferier gjorde han tjeneste i Gardeleiren. Så fulgte Krigsskolen i perioden 1951– 1953, for deretter
å tjenestegjøre ved IR4/Jeger-korpset
frem til 1955. Dette regimentet hadde
også tidligere relasjoner til Garden.

Deretter vendte løytnant Lie tilbake til
Garden for perioden 1955 – 1957,
først som NK i kompani og siden som
kaptein og kompanisjef. Som nestkommanderende tjenestegjorde han under
en av paradeavdelingens mest omtalte
offiserer etter krigen - kaptein Herman
Skutle, senere major. Vossingen var
hvalfangeren i Sørishavet og etter
sesongen 1939-1940, rakk han ikke
hjem til Norge, grunnet krigsutbruddet. Skutle havnet i England og vervet
seg som soldat og siden som befal.
Ingen dårlig mentor for Sven Lie.

Å tjenestegjøre under Petersson og
Skutle kunne by på utfordringer. En
episode ligger fast. Om en gardist Rolf
Just Nilsen, i det sivile en ikke ukjent
skuespiller og imitator. Just Nilsens
kompani var på marsj tilbake fra
Løvenskjoldbanen. Inne i leiren stod
gardesjefen oppstilt. Hvor Sven Lie
kommanderte kompaniet, til vending
mot gardesjefen – «gardister se til
høyre». Hvilket kompani fulgte ordren.
Så lød plutselig Lies stemme igjen,
men denne gangen i regi Just Nilsen –
«gardister se rett frem», og gardistene
fulgte siste ordre. Det ble bråk, både
ansvarlig offiser og gardist ble innkalt
til gardesjefens kontor, hvor det hele
hadde imitert Petersson. Sistnevnte
smilte ikke, men det «trakk i munnvikene» når han fikk høre sin egen
stemme fra komikeren.

Tiden som kompanisjef ble ikke lang.
Det var nye utfordringer på den militære karrierevei. Nå var det NordNorge, som operativ offiser ved Forsvarets operative senter i Bodø. Her ble
det to år fra 1957, etterfulgt med to år
i 3. Bataljon ved Brigaden i Nord
Norge fra 1959.
Så fulgte Hærens Stabsskole, etterfulgt
av tjeneste som operasjons-offiser ved
Danor-bataljon i årene 1961 – 62.
Svein Lies siste tjeneste på en lang
yrkesvei, var som lærer ved Hærens

krigsskole i 1961. Her tok han avskjed
og ble fra samme tidspunkt, vernepliktig lønnet major, senere oberstløytnant.

het ivaretas gjennom et godt militært
forsvar, troverdige allianser, en god
samfunnssikkerhet og sivil beredskap.

Som tidligere skrevet, varte Svein Lies
militære engasjement i ytterligere nesten tretti år. Ved siden av tjenesten
som vernepliktig offiser, har han vært
et meget ivrig og aktivt medlem i
Norges Forsvarsforening.

For sitt arbeid og innsats her ble
oberstløytnant Sven Lie den 1.juni
2017, tildelt Forsvarsmedaljen med
Laubærgren av forsvarsjef Haakon
Bruun-Hansen. En velfortjent heder, til
en som viet sitt liv til Norges forsvar
allerede i gutte-dagene.

Hvis målsetting er – å bidra til at Norges frihet, uavhengighet, fred og sikker-

«GARDISTEN»

Vår nye Maskot

Vi kjenner vel alle til tegneserien om
«Billy», - èn egentlig amerikansk soldatrekrutt med et avslappet forhold og meninger
om begivenhetene rundt seg, - en godlynt,
sorgløs- og sympatisk soldat som tar livet
som det
kommer.
Våre danske venner har med hell laget sin
egen maskot-versjon. Da kunne ikke vi
være dårligere, og presenterer her vår versjon, OAGF`s Maskot «GARDISTEN»,
påtegnet av styremedlem Jan-Robert
Søderstrøm (+ Gorm G. Lund).
Nå får vi håpe at våre svenske kolleger
kan tegne/bruke det samme konsept- og
strategi, så får vi en mer ungdommelig
skandinavisk Maskot-familie!"

Thor Skott Hansen

- - - og her har vi
den danske - - -

SOMMERFESTEN 2018

Nok en gang var det tid for sommerfest
i dette flotte huset som kanskje ikke så
mange av våre lesere kjenner til, men
som for andre har vært en del av både
oppvekst og voksne liv, nemlig
Christiania Roklubbs «Kongen».
Etter at ca 30 gardeveteraner med følge
hadde kommet seg opp alle trappene for
å komme til topps i dette gedigne huset,
var det duket for et skikkelig rekelag.
Takket være Per- Kristian Dahlstrøms
kontakt med husets styre så får vi bruke
stedet år etter år. I år var Per-Kristian og
hans kone Unni igjen vertskap med hjelp

av andre trofaste sjeler og ledet det hele
med en myndig hånd og med glimt i
øyet. Erik og Mette Leinaas sto for det
meste av arrangement og innkjøp med
god hjelp av andre Gardeveteraner og
«gardiner».
For å si det det som en av våre medlemmer fra en av Oslos forstadskommuner
sier; «Her koser vi vårs». Ja, det gjør vi
med herlige reker med tilbehør og kake
og kaffe til dessert. Noe å slukke tørsten
med serveres også, både til maten og i
tillegg til kaffen ☺
Og så skjedde det, vårt yngste og nyeste

medlem dukket opp med sin kjære, det
var Marianne som dimmiterte fra gardemusikken i 2017. Jeg håper hun synes
det var fint å kunne være med og at «vi
gamlingene» ikke skremte henne bort.

Kjempestemning på toppen av «Kongen»
med flott vær, en del vind på slutten, men
hva gjør vel det når en er i et godt lag?
Og så var det bare å skli ned trappene
uten å brekke hverken armer eller ben
etter at det hele var avsluttet.
Så sier vi vel møtt igjen 2019!
h-eg
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Så var det på’n igjen til å motta
kringle på vaktstedene og i leiren

Siden forrige utgave har fire kompanier
dimittert. 16. juni var det 1. og 5 Gardekompani som hadde sin dimmisjonsoppstiling. Derfor ble de onsdag 7. juni traktert med Gardekringle på vaktstedene og
i garasjeanlegget på 0-planet. På sistnevnte sted var det 5. Gardekompani
som hadde kringlefest hvor OAGF sørget for kringle og kompaniet for kaffe.

3. Gardekompani som dimmitterte i september mottok også sin del under bespisningen etter den årlige konsert og
drill på Oscarsborg festning.

Torsdag 20. sept var det igjen tid for
utdeling, det var de som hadde sin siste
vakt for 4. Gardekompani som mottok
Gardekringla.

Denne gang så var det Leif Bøhler og
Steinar Utvoll som stod for utdelingen.
De tok turen til leirvakta, Slottet, Akershus Festning, Bygdøy Kongsgård og
Skaugum. I tillegg så ble det delt ut
kringle på sykestua.

Alle steder har vi blitt mottatt 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 skal også sies at dette er
for oss veteraner en glede å kunne ta del
i når en ser hvilken begeistring det er
blant gardistene for tiltaket.

Utdelingen av Gardekringle er en takk
fra oss gardeveteraner for vel utført jobb
i snart 12 måneder.

h-eg

Utdeling av årsmedaljer
10 år:

Leif Bøhler, Lillestrømveien 1292, 1911 Flateby
Hans-Erik Grimsrud, Åstadryggen 7, 1396 Billingstad
Kai Kobiesen, Wolframveien 72, 4629 Kristiansand

25 år:

Tom Amundsen, Stordamveien 7 B, 0671 Oslo
Odd Claussen, Gladvoll Terrasse 2, 1168 Oslo
Hans O. Fredstad, Damlivn.30, 2100 Skarnes
Arild Gulbrandsen, Betzy Kjelsbergs vei, 0486 Oslo
Åge Jordbekken, Vækerøveien 126 N, 0383 Oslo
Stein Langvik, Sarahaugen 7, 1366 Asker
Paul Nestaas, Væriebakken 18, 1525 Moss
Torgeir Naalsun, Sukkertoppveien 35, 6006 Ålesund
Knut Arne Strand, Storgata 34, 2000 Lillestrøm
Erland Tomtsveen, Fasanfaret 31, 2032 Maura

50 år:
Leverandør av Gardekringle
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Per Aursand, Melbygda, 7633 Frosta
Tore Olaf Hansen, Dalsåsen 82, 1265 Oslo
Arne Sandvik, Laksøybygda, 7334 Storås

Etternavn
95 år
Paulsen
Olafsen

Gateadresse

Postnr.

Poststed

Fødselsdato

Arne
Olaf

Marcus Thranes vei 27
Utgårdsvn. 70

1470
1684

Lørenskog
Vesterøy

16.09.1924
27.11.1924

Erik Torgeir

Konvallveien 38

3430

Spikkestad

07.07.1929

Per

Vittenbergvn. 54

1472

Fjellhamar

05.07.1934

Per Kr.
Arild
Arne
Arvid
Jens Johan
Tor Erling
John
Ernst G.

Thorleifs allé 17
Betzy Kjelsbergs vei 15 B
Rasmus Engers vei 34
Inga Bjørnsons vei 127
Kirkeveien 18,
Oberst Eriksens vei 25
Rognerudveien 37 B
Møllefaret 70 I

0489
0486
0956
0969
1950
1445
0681
0750

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Rømskog
Heer
Oslo
Oslo

09.02.1939
14.02.1939
09.03.1939
20.03.1939
14.06.1939
12.09.1939
22.09.1939
29.12.1939

Stein
Kjell Ivar
Per Svein
Christen A.
Einar
Sigfred
Vidar
Hans-Fredrik
Arvid
Sven Olav
Odd
Jorulf
Torstein
Arvid Karsten
Jan
Terje Holm
Gudmund

Tårnbyvn. 431
Høyfjellsåsen 3
Presthagaveien 6
Leif Larsens vei 4
Bølerskrenten 4, leil 901
Odvar Solbergs vei 12
Olaug Fischers veg 3
Anna Colbjørnsdatters gt. 17
Josefvatn
Nystulia 44
Ramsrudvegen 63
By
Valhallvn. 9
Hesteskovn.. 16
Hans Nilsens Hauges gt. 37A
Høgåsveien 4
Romsaas allé 18

2013
1397
2020
1338
0691
0970
2080
3510
9050
2022
3626
7506
1445
1484
0481
1870
2063

Skjetten
Nesøya
Skedsmokorset
Sandvika
Oslo
Oslo
Eidsvoll
Hønefoss
Storsteinnes
Gjerdrum
Rollag
Stjørdal
Heer
Åneby
Oslo
Ørje
Jessheim

06.01.1944
03.02.1944
14.03.1944
29.04.1944
06.05.1944
25.05.1944
31.05.1944
01.06.1944
19.07.1944
14.08.1944
30.09.1944
12.10.1944
07.11.1944
15.11.1944
17.11.1944
18.11.1944
23.11.1944

60 år
Sigbjørnsen
Farkvam
Lien
Bredesen
Schøyen

Thomas Johan
Per Kr.
Jan Erik
Arne
Stein

Vadset
Bruksveien 82
Johannes Bruns gt. 11
Laksøybygda
Sarahaugen 7

6264
1367
0452
7334
1386

Tennfjord
Snarøya
Oslo
Storås
Asker

30.01.1949
27.02.1949
12.04.1949
04.05.1949
28.07.1949

Jan
Kåre
Steinar
Anders
Christian

Prostebakken 1 B
Alléen 16
Orestien 1 A
Nedre Ullern terrasse 21 E
Peer Gynts vei 5

4400
6310
1387
0280
0851

Flekkefjord
Veblungsnes
Asker
Oslo
Oslo

02.01.1959
10.01.1959
05.02.1959
24.06.1959
27.06.1959

Hagesæter
Hermansen
Kaldestad
Thorvaldsen
Torp

Runar W.
Kåre
Harald
Ib Alexander
Torjus

Sandvikavegen 312
Kleiva 4
Kalderaveien 19
Tivoliveien 13
Langviksveien 13

5915
1555
1359
4812
3145

Hjelmås
Son
Eiksmarka
Kongshavn
Tjøme

2018
2018
2018
2018
2018

90 år
Flesjø

85 år
Gjøsti

80 år
Dahlstrøm
Gulbrandsen
Lauritsen
Nordli
Fallet
Bugge
Midtdal
Boquist
75 år
Pedersen
Nilsen
Sørensen
Kallevig
Frafjord
Knudsen
Fosshaug
Hotvedt
Vrangen
Larsen
Antonsen
Rolfseng
Høymyr
Lomundal
Bengtson
Stokstad
Halvorsen

70 år
Vadset
Paulsen
Frithjofsen
Sandvik
Langvik

Fornavn

JUBILANTER 2019

Nyinnmeldte 2018
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Aktivitetsplan 1. halvår 2019

for OAGF og samarbeidende Gardeforeninger
Mnd.

Tid

Jan.
3.
8.
15.

18.30
11.00
12.00

«Asylet»
Velferden
Forsvarsmuseet

Grønland 28
Porsgrunn
Akershus Festning

Hyggekveld
Tirsdagsmøte
Lunsj

Telemark Gardistforening
Påmelding til Asbjørn

Febr.
3.
5.

18.00
11.00

Oslo Konserthus
Velferden

Munkedamsveien, Oslo
Porsgrunn

Festkonsert
Tirsdagsmøte

Telemark Gardistforening

9.

06.00

Bogstad Camping

Sørkedalsveien

Holmenkollmarsjen

Trenger mannskap

19.

12.00

Forvarsmuseet

Mars
5.
7.

11.00
18.30

10.

07.30

7.

10.

8.
9.

19.

18.30
ENO

Velferden
«Asylet»

Porsgrunn

Tirsdagsmøte

Telemark Gardistforening

Heftye villaen

Frognerseterveien

Påmelding til Asbjørn

08.00

Huseby leir

Sørkedalsvn. Huseby, Oslo

Dimmisjonsoppstilling

2. Gardekompani

Velferden
«Asylet»
Lillehammer Reveljen
Midtskogen
Strandlykkja
Forvarsmuseet

Porsgrunn
Grønland 28
Lillehammer
Midtskogen/Strandlykkja
Strandlykkja
Akershus Festning

Tirsdagsmøte
Hyggekveld
Tattoo
Markering
Markering
Lunsj

Telemark Gardistforening

18.00

Befalsmessa Huseby leiren

Befalsmessa, Huseby

Befalsmessa, Huseby

18.00

Lundehøgda

18.30

ENO

ENO

12.00

ENO

Sørkedalsvn, Huseby, Oslo

Sørkedalsvn. Huseby, Oslo

Hyggekveld
Holmenkollen Skifestival
Holmenkollen Skifestival

Påmelding til Asbjørn

Lunsj

18.00

18

Lunsj

Trenger mannskap

ENO

Akershus Festning

25.

Mai
2.
7.
8.

Akershus Festning

Barnas Holmenkolldag

ENO

Forvarsmuseet

11.00
18.30
18.00
17.30
19.30
12.00

ENO

Hyggekveld

Mrk.

12.00

April
2.
4.
ENO
ENO
ENO
16.
ENO

Grønland 28

Arrangement

Grønland 28
Frognerseterveien
Frognerseterveien

18.30

24.

«Asylet»

Adresse

Heftye villaen
Heftye villaen

15.30
07.30

21.
22.

Sted

Holmenkollen Skifestival

Medlems-vervemøte

Middag

Sørkedalsvn. Huseby, Oslo Årsmøte i OAGF

Lundehøgda

Håkons hall
Felles tur?
Felles tur?
Påmelding til Asbjørn

Æresmedlemmer og styret

Felles tur?

Medlems/Vervemøte

I distriktet

Haldenvn, Fornebu

Fiskekonkurranse

ENO

ENO

ENO

Årsmøte HOPGF

18.30
11.00
ENO

«Asylet»
Velferden
Trandumskogen

Grønland 28
Porsgrunn
Trandumskogen

Trenger mannskap

Markering

Halden brygge

ENO

Trenger mannskap
Trenger mannskap

Fisking og hygge, sosialt

m/sosialaktivitet

Hyggekveld
Tirsdagsmøte
Telemark Gardistforening
Bekransning og fanevakt Trenger mannskap

. . . . forts. neste side

Mnd.

Sted

Adresse

Arrangement

Mai, forts.fra forrige side
9.
ENO
Oslo
10.
»
Kb.havn

Kb.havn

Avreise til Kb.havn

12.

ENO

Kb.havn

Skandinavisk Gardeveterantreff

14.

»

11.

13.

Tid

»

»

21.

12.00

Juni
4.

11.00

»

Kb.havn
»

Oslo

Kb.havn
»
»
»

Forsvarsmuseet

Akershus Festning

Velferden

Ankomst Kb.havn
Skandinavisk Gardeveterantreff
Avreise til Oslo
Ankomst Oslo

Mrk.
Avreisedato avh. av transpmid.

Hjemr.dato avh. av transpmid.

Lunsj

Påmelding til Asbjørn

Porsgrunn

Tirsdagsmøte

Telemark Gardistforening

Sørkedalsvn, Huseby,Oslo

H.M.Kongens inspeksjon

Oppstilling-/Parade

6.

18.30

«Asylet»

Grønland 28

14.

18.00

“Kongen”

Frognerstranda, Oslo

Sommerfest

Drøbak

Konsert og drill v/3. Gardekp. Trenger mannskap

7.

ENO
ENO
18.
21.

11.30

10.00

Huseby leir
Huseby leir

ENO

Oscarsborg Festning

08.00

Huseby leir

12.00

Forvarsmuseet

Juli

FERIE

28.

Norway Cup

27.

August

Sørkedalsvn, Huseby, Oslo

Akershus Festning

Sørkedalsvn, Huseby, Oslo

Norway Cup

Ekeberghallen

Hyggekveld

Gardens Dag

Først til mølla . . . pga. plass
Åpen leir

Lunsj

Påmelding til Asbjørn

Dimmisjonsoppstilling

1. og 5. Gardekompani

Ekeberghallen

1.
20.

18.30
12.00

«Asylet»
Forsvarsmuseet

Grønland 28
Akershus Festning

Hyggekveld
Lunsj

Påmelding til Asbjørn

Sept.
ENO

ENO

Huseby leir

Sørkedalsvn, Huseby, Oslo

Dimmisjonsoppstilling

3. Gardekompani

27.

08.00

Huseby leir

Sørkedalsvn, Huseby, Oslo

Dimmisjonsoppstilling

4. Gardekompani

De som ønsker å delta i lunsjen på Forsvarsmuseet, melder ifra til Asbjørn innen torsdag uken før
på telefon 454 22 614. Dette gjelder også de som før møtet ønsker å VIPPSe til konto 54720 eller overføre til vår
bankkonto nr. 7877.08.55836. Dette da vi ikke har tilgang til utskrift fra DnB som viser innbetalinger på vår bankkonto).
De som kommer uten å ha sagt ifra, betaler full pris
Lunsjen koster kr. 70,- som inkluderer smørbrød, kake og kaffe.

Gledelig
Jul
19

20

NY KRYSSORD

Garde Veteranen prøver seg med en ny kryssord.
Mørke høstkvelder kan kanskje motivere til hodegymnastikk.
X-ordforfatteren har brukt de samme hjelpemidlene som tidligere. Alle ord står i Tanums store rettskrivnings-ordbok fra
2005.
For å finne synonymer er Norske synonymer blå ordbok fra
2003 benyttet.

Løsningen sendes til:
Viggo Andreassen Finstadlia 121 1475 Finstadjordet
Konvolutten må være poststemplet seinest 30.01.2019.
Den kan også sendes med epost til:
viandrea@online.no seinest samme dato.
Husk navn og adresse.

Den første riktige uttrukne løsning får 5 flax-lodd.
Vil du la sjansen til å vinne mange penger gå fra deg?
21

Det glade hjørnet . . .

En kvinne var i sengen sin med sin elsker når hun hørt e
sin mann åpnet inngangsdøren i huset.
– Raska på, sa hun, - stå i hjørnet her.
Hun tok deretter raskt og s murte ham inn med babyo l j e
o g s t ø vet han ned med talkumpulve r.
– Ikke rør deg inntil jeg sier ifra, visket hun. - Bare lat
som om du er en stat u e.
– Hva er dette elskling? spurte mannen da han kom inn
på ro m m e t .
– Å, det er en stat u e, sa hun likesælt. - Naboen kjøpte en
til sitt sov e ro m . Je g likte den så godt at jeg måtte ha en til
o s s også.
Intet mer ble sagt om statuen, selv ikke senere når de la
s eg til å sov e . Rundt to på natten sto mannen opp av
s e n ge n , gikk til kjøkke n e t og return e rte en stund senere
med et smørbrød og et glass melk.
– Her, sa han til statuen, – Spis noe. Je g sto som en idiot
hos naboen i tre dag e r og ingen tilbød meg så mye s o m
et glass vann.
Ukas fredagsvits . . .
Det var fre d agskveld, o g tenåringen håpet å få låne bilen
til fattern.
– Pappa, nå er jeg vel gammel nok til å få prøve bilen din?
– Tja, du er det kanskje, men det er ikke bilen!

Så var det fruen som var blitt invitert på fest for avgangs-klassen
etter artium for 25 år siden. Ja fruen var jo ikke mer enn 43 år,
så hun var jo ikke helt misfornøyd med litt smiger og flørt. Guttene
fra den gang var like kjekke, og hun blomstret i venneflokken.
Ja hun var faktisk litt preget av det hele da hun kom hjem til sin
mann ut på natten, for hun snakket ømt om alle de pene komplimentene hun hadde fått.

Litt irritert utbrøt hennes mann: Var det ingen som kommenterte
den store bakdelen din? Å nei, svarte fruen, vi snakket ikke
om deg.

Herr og fru Hansen ble vekket midt på natten da det var full fyr i
deres enebolig. Ja de måtte begge to redde seg ut i nattemørket, bare
iført pysjamas og tøfler.
Der sto de på gårdsplassen begge to å så på at huset deres brant
ned, og fru Hansen tok til tårene.

Så, så, sa herr Hansen, vi skal bygge dette opp igjen, og vi skal få
det like fint som før.
Men det er ikke det jeg tenker på, sa fru Hansen, men er du klar
over at dette er første gang på 15 år at vi er ute sammen!

Nye salgsartikler

Kr. 190,-

Kr. 280,22

Avs
Oslo og Akershus Gardistforening
Postboks 105 Røa
0701 Oslo A

Restaurant
Asylet

Forsvarsmuseets
kafeteria på
Akershus festning

Torsdag 3. januar
Torsdag 7. februar
Torsdag 7. mars
Torsdag 4. april
Torsdag 2. mai
Torsdag 6. juni
Torsdag 1. august
Kl. 18.30

Tirsdag 15. januar
Tirsdag 19. februar
Tirsdag 19. mars
Tirsdag 16. april
Tirsdag 21. mai
Tirsdag 18. juni
Tirsdag 20. august
Kl. 12.00

NGF og OAGF
kontor

OAGFs samlinger på
Restaurant ASYLET
på Grønland
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 kanskje du kan fortelle andre om møte

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 tjenestegjorde med, lyst på en kopp kaffe,
eller bare ute etter litt avveksling og
en hyggelig prat.
Styreleder i OAGF Hans-Erik
Grimsrud er tilstede på mandag og
onsdag, mellom kl 10.00–14.00.
Tlf. til OAGF: 908 81 122.
Tlf. til Erik Leinaas 911 30 154.
NGF er på kontoret på tirsdager
mellom 08.00–13.00.
Her sitter Viggo Andreassen,
sekretær i NGF.
Egil Nilsen, visepresident i NGF,
treffes på torsdager i samme
tidsrom.
Ring gjerne på forhånd.
Telefon til NGF: 988 72 241.

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?

