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Kjære Gardeveteraner
Igjen takk for Årsmøtets tillit til å
ha meg som styreleder i to år til. Jeg
føler meg stolt og ydmyk over at dere
har gitt meg anledning til å fortsette.
Attpå til så har jeg fått med meg hele
styret minus vår sekretær som trakk
seg pga. sitt ordinære arbeid.
Denne utgaven av GardeVeteranen
er produsert uten hjelp av Robert
Bjør- gan, han gikk dessverre bort i
mars og vi lyser fred over hans minne.
Noe har vi da fått til i de to årene
som har gått: en ny fane, konsert og
drill på Oscarsborg Festning for
fjerde år på rad og et nytt samarbeid
med Sveagardesförening i Stockholm
og pleie av vårt vennskap med våre
dan- ske venner i København. Vi har
også i foreningen ca. 20 æresmedlemmer. Disse vil vi prøve å dra litt nytte
av til foreningens beste, gjerne at de
kom- mer med noen råd og forslag
som kan gjøre OAGF til å bli enda
bedre. En slags” oldermannsliga”.
Medlemsmøtene går sin gang og på
Jessheim møtte det opp 24 mann på
et vanlig møte uten foredragsholder!
Noen bedre?
Dere vil i denne utgaven av
GardeVeteranen finne noen artikler
om endringer og nye bestemmelser
innen foreningen. Dette for å gjøre
foreningen enda bedre. En av disse
tingene er å synligjøre referatene fra
foreningens styremøter.
Det har også kommet frem et ønske
om mer idrettsrelatert virksomhet

Foreningsadresse:
Oslo og Akershus Gardistforening
Postboks 105 Røa, 0701 Oslo
Tlf 45 42 26 14
Epost: post@oagf.org
Internett: www.oagf.org

innen foreningen. Det som var og er
vår hovedsak er skyting, en sport vi
håper kommer opp igjen. Det enkelte
medlem kan også gjøre ting selv som
vi på en eller annen måte vil fange
opp og honorere. Vi i OAGF er så
heldige at vi har medlemmer over det
ganske land og resultatene fra feks.
toppturer, orienteringløp etc. samles
inn og så får vi til en premiering. Her
mottar vi gjerne forslag.
Medlemsmassen holder seg ganske
stabil og det begynner å komme yngre
medlemmer, hurra! Jeg etterlyste i for
ett år siden nye medlemmer av begge
kjønn, dessverre så er tilgangen av
kvinner liten, hva kan vi gjøre for å få
med ere?
Dagens gardesjef, Jan Fredrik
Geiner, forlater HMKG i løpet av
sommeren og vi ønsker ham lykke til
i ny stilling og som oberst. Samtidig
ønsker vi den nye gardesjefen, oblt.
Geir Pettersen velkommen og ser fra
til et godt samarbeid hvor HMKG og
veteransaken står sterkt sammen.
Så tilslutt, en takk til Stein Evju for
jobben som sekretær og velkommen
til Jan-Robert Søderstrøm som nytt
styremedlem. En varm takk til alle
som bidrar, stort eller lite, «sammen
kan vi bli enda bedre”.
God sommer!
Hans-Erik

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

MELDING FRA KASSERER
OG RULLEFØRER
Bytte av post og E-mailadresser
Kasserer/rullefører er avhengig av riktig postadresse og
e-mail adresse for distribusjon av vanlig informasjon og
oppdatering av medlemmer i forbindelse med saker som
har med Oslo og Akershus Gardistforening (OAGF) å
gjøre. Ganske ofte, blir det returnert e-mail som ikke
leverbar fra en eller annen web.administrator, på 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-mail adresser endres. Til slutt, hvis
du ikke lenger mottar e-mail, brev eller GardeVeteranen
og har betalt din kontingent, vennligst send noen ord til
vår kasserer/rullefører for å få dette i orden igjen.
Asbjørn Bråthen, Mob. tlf. 454 22 614
E-mail: asbjorn.brathen@oagf.no /
Postadresse:
Oslo og Akershus Gardistforening, Postboks 105 Røa,
0701 Oslo

KRINGLA
Kringle er godt! Det har vi i OAGF fått bevis for når vi
har delt ut kringle på alle vaktsteder. 4. Gardekompani
var inne i sin siste vakttørn og alle vaktsteder ble derfor
besøkt. Takk for en God Vakt!
I tillegg til dette så har ca. 90 dimitenter fra 5. Gardekompani mottatt sine kringler. Her sørget kompaniet for
å servere kaffe og vi hadde en flott stund sammen. Det
positive med dette er at det er et overraskende lyspunkt i
en travel hverdag, samtidig som både gardister, befal og
veteraner får en anledning til å bli litt bedre kjent med
hverandre.
H-EG

Oslo og Akershus Gardistforenings årsmøte 2016
Årsmøtet 2016 ble i år avholdt den
21. april i befalsmessa og ca. 40 gardeveteraner var til stede.
Dagen startet med at Erik Leinaas
tok med seg jubilantene i leiren og til
vaktavløsning på Slottet. Som ifjor
fikk jubilantene anledning til å komme
inn i vaktlokalene. Det var nok endel
endringer å spore siden 25-og 50 års
jubilantene var der sist. Her ble det
mye mimring og aha opplevelser før
jubilantene dro tilbake til Huseby leir
og avsluttet den første delen av dagen
med middag i messa før årsmøtet
startet.
I år ble årsmøtet holdt på dagen 71
år siden Lundehøgda. Det var derfor
med en egen følelse at styreleder
Hans-Erik Grimsrud holdt årsmøtets
tale ved ”Gardisten”.
Etter at styreleder hadde lagt ned
blomster på vegne av OAGF blås-

te to av signalkorpsets hornblåsere
”Bønn”.
Årsmøtet ble deretter startet presis
klokken 1900 ved at hornblåserne
blåste ”Veteransignalet” mens den
nye fanen ble båret in av fanebærer
Holm Terje Stokstad. Deretter var
det et minutts stillhet over de som har
gått bort siden forrige årsmøte.
Årsmøtet ble deretter satt og styreleder ønsket velkommen før han ga
ordet til Viggo Andreassen som
vanlig ledet oss igjennom årsmøtet
med en myndig og stø hånd. Årsmøtet gikk greit igjennom uten at det
var mange kritiske bemerkninger.
Når det gjelder referat fra selve
årsmøtet vises det til ”Protokoll fra
årsmøtet 2016” sammen med ”Årsregnskap 2015”
H-EG
Honorært medlem nr. 1 Torhild Paulsen,
sammen med styreleder Hans-Erik Grimsrud
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To 50 års medaljører: Jan Erik Knutsen (til v.) og Hans-Fredrik Hotvedt (t. h).

Fem 10 års medaljører: Ragnar Askeland, Jørn S. Bjørnstad, Thomas
Hurwitz Botner, Tor Løvstad og Kristian Skaane
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Råd for utdeling av utmerkelser
innen OAGF
På årsmøtene til OAGF har det vært
vanlig å hedre medlemmer som har
utmerket seg på en eller annen måte.
Dette gjelder æresmedlemsskap, hederstegn i gull/sølv eller honorære
medlemmer.
Styret har derfor bestemt at det skal
dannes et råd bestående av tre medlemmer utenom styret også kalt”
Råd for Utmerkelser”. Bakgrunnen
for dette vedtaket er at ingen skal
sitte igjen med en følelse av at styret
honorerer seg selv.
Som rådets leder har styret spurt
om brigader Bjarne Nermo kunne
tenke seg å være leder, noe han har
akseptert.

Rådet skal motta forslag fra OAGFs
medlemmer om hvem som de
mener er skikket til å motta en slik
utmerkelse / heder.
Rådet vil innen 1.februar sende
sin innstilling til styret i OAGF.
Hvis styret finner å måtte avslå et
forslag til kandidatur til en utmerkelse, så vil rådet motta en rapport om
årsaken.
Rådets adresse er:
bjarne.nermo@gmail.com
Retningslinjer for” Rådet for utvelgelse av personer til hedersutmerkelser i OAGF” vil bli lagt ut på vår
web. side www.oagf.no

Prismottaker
Onsdag den 8. juni ble Gardeveteran og styremedlem i OAGF, Jan- Robert
Sødertrøm tildelt Carnegies Heltefonds medalje i sølv og diplom. Dette skjedde
ved en høytidlighet i den amerikanske ambassadørs residens i Oslo hvor det
også var to andre prismottakere.
Han ble tildelt denne prisen for sin innsats for å redde en kamerat fra å bli
alvorlig skadet /drept ved et overfall av to personer på Norefjell.
Prisen ble utdelt av fylkesmannen i Akershus , Valgerd Svarstad Haugland og
hvor den amerikanske ambassadøren Samuel Heins og Liv Arnesen, styreleder i
det norske Carnegies Heltfond holdt tale til mottakerne.
OAGF gratulerer!

Synliggjøring
av referater fra
styremøter.
Styret i OAGF har bestemt seg for at
referatet fra styremøtene vil bli lagt ut
på vår web side; www.oagf.no.
Hvorfor dette vil kanskje noen si
spørrende?
OAGF ønsker at alle medlemmer skal
kunne ta del i styrets arbeid og vi ønsker å være transparente i vårt arbeid.
Skulle det være noen av dere som har
en kommentar til dette så ta kontakt
direkte med meg på:
hans-erik.grimsrud@oagf.no eller
tlf 908 81 122.

Beste Gardist i Idrett
1.halvår 2016
4. Gardekompani
Martin Langva Syversen
Ålesund
5. Gardekompani
Even Sæther
Trondheim
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OAGF ved Mälarens bredd
I mange, mange år har kontakten mellom OAGF og De Danske Garder i København vært
av en utmerket klasse med jevnlige besøk til hverandre og alt dertil fagert henhørende. Men hva
med våre «kolleger» i Sverige? Den kontakten har NGF mer eller mindre tatt seg av, siden
Svenskene ikke har noen lokalforeninger, men kun ett forbund på lik linje med NGF.
Da Ordförande i Sveagardesföreningen Leif Ölmeborg var på besøk i Norge sist, kom han i
prat med vår styreleder Hans-Erik. Praten gikk rundt forståelsen om ikke egentlig foreningen
i Sverige både er en forening og ett forbund. OAGF kunne tenke seg å knytte bånd til den på lik
linje med Københavneravdelingen av De Danske Garder. Resultatet av dette ble at styret i OAGF
ble invitert til 90 års markeringen av Sveagardesföreningens eksistens, og fredag 20. mai satte syv
medlemmer av OAGF, President i NGF, samt fire Gardiner kursen mot Stockholm.
Det var på tide å pløye ny mark………
SJ`s såkalte «snabbtog» X2000 mellom Oslo og Stockholm var valgt som
transportmiddel. Så veldig snabt var
det nok ikke. Vi ankom Stockholm C
førti minutter etter ruten, og hjemover igjen ankom vi Oslo en halvtime
etter lovet tid.
Vel fremme i Stockholm, fant vi etterhvert pendeltoget til Barkaby. Her,
ca femten minutter med tog utenfor
Stockholm sentrum, lå vårt hotell.
Ett helt greit hotell for en weekend i
Stockholm. Etter å ha blitt vel installert og sjekket ut at alle fasiliteter var
på plass på rommet, ble kursen igjen
satt mot Stockholm og Gamla Stan.
Etter å ha spasert en liten runde her,
havnet vi tilslutt på «Michelangelo»
hvor kveldens middag ble inntatt i
en kjeller. Den hadde vi helt for oss
selv. Og det kunne være greit, tatt i
betraktning at det var en glad tropp
norske gardister som igjen inntok den
svenske hovedstaden. På hjemturen til
hotellet fikk Presidenten det for seg
at han skulle vise oss hvordan EKTE marsjantredelse og appell skulle
gjøres, til stor forundring fra forbipasserende svensker.
Lørdag morgen var vi i gang igjen.
Vi ble hentet med buss og tatt med
på sightseeing i Stockholm med vår
venn Leif, som engasjert og god
guide. Først gikk turen til Norra
kasern, hvor de Norske Gardistene
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Gunnar Hafström, inspektør i Garnisonskyrkegårdene i Stockholm, mottar OAGFs honnørmedlemskap av styreleder i OAGF, Hans-Erik Grimsrud

var forlagt i sin i tid i Stockholm.
Siden har bygget vært både Brann og
Polis stasjon, før det i dag rommet en
førskole. Dessverre kunne ingen fra
denne stille opp slik at vi slapp inn,
men vi fikk likevel ett godt overblikk
over hvordan det kunne ha vært der i
hine, hårde dager. Turen gikk videre
til den Engelske kirken og Garnisonskirkegården hvor den eneste Furir i
den Norske Garde, Styrvold ligger
begravet. Vi fikk en innføring i hvem
denne mannen var. Vi la ned, som seg
hør bør, en blomsterbukett på graven.
Som den som tok initiativet til å ta

de økonomiske kostandene rundt det
å holde graven i orden, varmet det
ekstra mye å se hva man hadde fått
ut av stedet og planene man hadde
for å gjøre gravstedet enda penere.
Æres den som æres bør og i dette
tilfellet var det Gunnar Hafström som
fortjente heder. Han har vært pytt og
panne i en forening som tar seg av
garnisonsminnesmerker i hele Stockholm og derved har hatt ett ekstra øye
med graven til Styrvold. Hafström ble
utnevnt til honorært medlem i OAGF
under seremonien ved graven.
Vi ble lastet opp i buss igjen og

satte kursen mot slottet. Her overvar
vi Högvaktsavløsningen, før vi ble
invitert inn i kommandantfløyen.
Der ble det servert forfriskninger.
Dessverre var kommandanten ikke til
stede, da han hadde ett annet oppdrag på Drottningholms slott denne
formiddagen. Han hadde kanskje hørt
forlydende om at de Norske Gardister
var på vei tilbake for å inspisere vakten og at vi kan være både nitidige og
nøye, og derfor funnet det for godt å
fordufte?? Etter avløsningen var det
tid for lunch, som ble inntatt på Stortorgskjelleren. Etter den ble det litt tid
på egenhånd. De fleste tok seg tilbake
til hotellet, mens noen gikk en tur og
kikket på museene på slottet.
Vel tilbake på hotellet var det akkurat tid for en liten sjekk av antrekk
og festing av medaljer, før vi var på
vei igjen. Denne gangen gikk turen ut
til Livgardens kaserne og regimentsområde i Kungsängen. Etter en liten
rundtur på området, var det klart for
middag. Vi ble tatt imot av et signalkorps, som gledet oss med fint spill
før vi ble geleidet inn i befalsmessen.
Her ble det servert en vordrink, mens
vi gikk rundt og kikket på de store
oppholdsrommene, alle gavene som
var utstilt og ikke minst all kunsten på
veggene, som bevitnet en rikholdig tid
og mange store bravader. Vi fant også
ett helt glasskap med ting fra HMKG
og på en av peisene lå det en stengun,
behørig plassert under den norske
kongerekken. Begge deler gaver fra
Garden.
Etter hvert ble vi geleidet ned i
spisesalen og det var tid for kveldens
høydepunkt nemlig selve jubileumsmiddagen. Leif Ölmeborg, som er
Ordförande i Sveagardesföreningen
åpnet det hele. Han kunne fortelle at
både de Danske garder og den Finske
armeen dessverre måtte melde forfall.
Men til gjengjeld stilte nordmennene
sterkt med hele tolv av 103 deltagere
ved jubileet. Etter dette ble kongens
skål utbrakt og Kongesangens første
vers avsunget, før vi gikk til bords. Vi
var plassert rundt småbord og den
norske delegasjonen var spredt vidt
omkring med en eller to delegater ved
hvert bord. Dette gjorde at praten

Ordförande Leif Ölmeborg mottar OAGFs gave i anledning Sveagardesförenings 90 års
jubileum.
Minneskilt på Norra Kasern

13

Under årets Kongens inspeksjon 10. Juni hadde vi gjester fra Svea Livgarde.

Bildet viser svenskene som gjør honnør for
Kong Harald, før inspeksjon. Stram norske gardist, følger vaktparaden utenfor det
svenske slott.

Graven til Furir O. Styrvold på garnisonskyrkegården ved den Engelska Kyrkan i
Stockholm..
”Furien ved H.M.Ks Norske Garde
I. O. Styrvold 28/9-1847 - 23/3-1878”
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gikk lett og man fikk lære mye om
sine verter og vertinner. Alle så ut til
å stortrives. Av hva som var på fatene
kan det berettes at forretten bestod av
Skagensalat på rugbrød, hovedretten
var helstekt oksefilet med tilbehør, og
til dessert en sjokolademousse smaksatt med mørk rom. Til dette ble det
servert drikke av diverse art.
På en slik kveld hører det også med
taler og gaver. Det var ikke så mange
av dem, men de som var, var gode.
Prisen for kveldens friskeste tale går
nok til President Anders Bredesen.

Norra Kasern i Stockholm

Gavene vi overrakte var fra NGF et
skilderhus med dertil hørende rødvinsflaske og en gardist i bronse. Fra
OAGF fikk svenskene A.T. Pettersons
jubileumsbok fra 1956 og boken om
Infanteriregiment nr 1. I tillegg ble
Ordförande i Sveagardesföreningen,
Överste Leif Ölmeborg utnevnt til
honorært medlem av OAGF.
Tiden flyr i godt lag, er det noe som
heter. Og etter middagen ble det så
vidt tid til en kaffe og avec, før de
gule bussene igjen viste seg i horisonten. Vi gikk fra bordet ca. halv ti
og klokken elleve var festen over. En
fest som hadde vært særdeles hyggelig.
Da søndagen opprant tok vi en litt
sen frokost før vi bega oss med alt
pikk og pakk tilbake til Stockholm
sentrum for å vente på transporten
hjem. Noen brukte tiden til de siste
innkjøp, mens andre bare nøt dagen
på en dertil egnet uteservering. Etter
en bedre fiskelunch på Stockholms
Fisk, bar det tilbake på Centralstationen og inn på toget til Oslo.
Dette skulle være en «prøvetur»
for en større foreningstur neste
år. Og sånn som vi ble mottatt og
ble behandlet av våre svenske venner, så ligger alt til rette for en flott
foreningstur østover, forhåpentligvis
til neste år. Og kommer tilbudet, så
blir du vel med?.......
– Jan-Erik Skjeggerud.
Foto: Erik Leinaas

Curriculum Vitae
					Namn		Leif Ölmeborg
					Grad/Datum Övlt/30-06-1997
					Försvarsgren Armén
					Födelsedatum 12-06-1952
					Civil status
Gift med Anne
					Barn
					Catrine, born 1974
					Peter, born 1976
					Patrik, born 1979
Arbetslivserfarenhet
2014		
Pensionerad
2013		
Stabschef i Militärregion Mitt
2009-2013
Resande försvarsattaché i Förenade Arabemiraten
2009-2012
Chef för Insatsledning Stockholm (från 2013-01-01 stabschef i Militärregionstab Mitt)
2002-2009
Regementsstabschef, Livgardet
2000		
Stabsofficer J7 KFOR HQ (feb-aug)
1997-2002
Chef för Jägar-/ MP-sektionen i ArméC/ATAC/ATK
1996-1997
Ställföreträdande brigadchef 4. mekaniserade brigaden
1994-1996
Lärare i operationer och taktik på Militärhögskolan (nuvarande Försvarshögskolan)
1994		
Kompanichef UNPROFOR, Bosnien
1992		
Generalstabsofficer
1991-1994
Stabsofficer Arméstaben med ansvar för framtagande av armétaktiska reglementet (AR 2)
1990-1991
Lärare i operationer och taktik på Militärhögskolan (Nuvarande Försvarshögskolan)
1987-1988
Chef för skyttekompani under grundutbildning och chef för MilO Mitt regionala kadettskola
1984-1987
Stf grundutbildningskompanichef
1977-1984
Plutonchef under grundutbildning (skytte, pansarvärn, spaning, stab, tross)
1974-1977
Instruktör i skytte och pansarvärnstjänst
1973-1974
Grundutbildning vid Svea Livgarde i Kungsängen
Utbildning
1988-1990
1986-1987
1979-1980
1979-1980
1977		
1973-1974

Militärhögskolans högre stabskurs (nuvarande Försvarshögskolans tvååriga chefsprogram)
Stabskurs på Militärhögskolan (nuvarande Försvarshögskolan)
Truppslagskurs vid Infanteriets Stridsskolan i Borensberg (nuvarande MSS)
Försvarets Läroverk i Uppsala
Plutonsofficerskurs vid I 14 i Gävle
Instruktörsutbildning (GS 2) vid Svea Livgarde

Övriga utbildningar
1998		
NATO exercise planners course
2012		
Högre kurs i civil-militär samverkan
Övriga uppdrag
2015-		
Ordförande i Sveagardesföreningen
2015-		
Ordförande i Idrottsföreningen för sårade/skadade veteraner
2002-2009
Vice ordförande i Svea Livgardes stiftelse, Drottningens hospitalkassa och Livgardets Officerskårs
		stiftelse
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Medlemsmøte på Jessheim i april
OAGFs medlemsmøte var på Jessheim den 28. april 2016.
Det var med bange anelser jeg dro dit.
Etter å ha deltatt på to andre møter
i området med svært få frammøtte,
hva møtte Erik meg: 22 glade gardeveteraner med en tidligere gardesjef i
spissen!
Her ble det mimret og drukket
kaffe. Som gjenvalgt styreleder så
hadde jeg gleden av å fortelle litt om
hva som kommer av aktiviteter resten
av året, dette godt supplert av Erik.
Skytesaken ble også nevnt og Viggo ga her
noen supplerende opplysninger vedr.
NAIS skytingen. Det er et ønske at vi
får til det samtidig med Lars Fronths
pokalskyting på Fiskum banen. Skyting må komme på banen igjen!
Dette møtet var lagt opp av John og
Terje som et medlems- og vervemøte.
Da det ble avsluttet, så lå det igjen påmeldingsskjemaer fra tre nye medlemmer! I tillegg så hadde OAGFs nye
styremedlem, Jan-Robert Søderstrøm,
med seg en ”introduksjonsgave” til

Medlemsmøte med en entusiastisk veterangjeng på Jessheim.

foreningen, innmelding av to medlemmer! Dette ble jo rene julekvelden
med fem nye medlemmer, HURRA!
I tillegg så var det en av foreningens yngre medlemmer som meldte
seg til aktivitetsgruppa. (Han mottok
medaljen for 10 års medlemskap på
siste årsmøte). Noen flere?
Til sist og ikke minst; Arne Paul-

sen som nå går i sitt 92. år møtte opp
for å treffe andre gardeveteraner fra
Romerike.
En stor takk til OAGFs verve
ansvarlige, John og Terje, for vel
gjennomført møte.

H-EG

Middag med æresmedlemmer
For første gang i Oslo og Akershus
Gardistforenings historie ble det den
20. april arrangert en middag for
æresmedlemmer og styre i OAGF.
Dette som en oppstart på årsmøtet
dagen etter.
Kvelden startet med at styreleder i
OAGF sa noen ord og leste opp hilsener fra noen av de æresmedlemmene
som ikke hadde anledning til å komme. Messa serverte deilig lammestek
med verdens beste karamellpudding
til dessert.
Thomas Gram holdt en liten tale
hvor han avsluttet med å trekke frem
en sølvpokal han hadde vunnet i en
skytekonkurranse for gardeveteraner i Danmark. Den skulle vært gitt
til det som den gang het Gardens
Gardistforening da han returnerte
til Norge, men... så gikk nå tiden
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og mange blåveiser (blomster) senere kom den i dit den skulle. ☺
Styreleder benyttet også anledningen
til å gi Thomas Gram medaljen for
25- års medlemskap i OAGF. Vel fortjent? Ja, i høyeste grad. Han står som
medlem i minst to veteranforeninger
i Garden samt Gardens Befalsklubb.
Takk Thomas.
Ingrid- Margrethe Gjerde takket
for maten og uttrykte samtidig at det
ikke spiller noen rolle hvilken grad og
oppgave en hadde i Garden, vi har en
ting felles, vi har alle tjenstgjort der!
Dette ville hun bli med på en annen
gang! Dette var to dager før hun ble
sjef for Hærstaben og brigader. Hun
er herved utfordret.
Dessverre så var det ikke så mange av æresmedlemmene som møtte,
men vi prøver igjen neste år. Da

”Sir Thomas” sammen med styreleder.

håper OAGF at mange flere benytter
anledningen til å ha en trivelig kveld
over et godt måltid og samtidig prate
om hvordan Garden var på deres tid,
samt dra noen gode historier.

H-EG

GOD DAG HERRE KONGE!
«Kanskje kommer Kongen.....» sang Knutsen & Ludvigsen i hine, hårde dager.
Er det en ting vi Gardeveteraner er sikre på, så er det at Kongen faktisk kommer
på besøk. En gang hvert år, en fredag i juni. Det er tid for årets mest prestisjefulle
oppstilling for det som fortoner seg som toppen av kransekaken for innværende
gardister. Det er tid for Kongens Inspeksjon.

Ikke bare inneværende gardister og
gardeveteraner er tilstede, men også
en besøkende delegasjon fra Sverige.
X-plass er omkranset av foreldre med
tårevåte blikk, av gardeveteraner som
av en eller annen årsak ikke kan delta i
veterantroppen og andre interesserte.
Presis klokken tolv hører vi jubelen
fra barnehagebarna som har tatt oppstilling for å møte og ta imot Hans
Majestet. Så ser vi dem, Kongen,
Kronprinsen og Generalinspektøren
for Hæren. Nå er det for sent å snu.
Har man glemt noe nå, så forblir det
glemt. Alles blikk er rettet mot den
røde «boksen» som er sentralt plassert
langs den ene siden på X-plass. Det
er her de kongelige inntar sine plasser
under inspeksjonen.
Med hedersgjestene på plass, så kan
programmet begynne. Først er det
parade for fanen før Kongen starter
inspeksjonen. Sine 79 år til tross, så
tar Kongen seg god tid til å
inspisere hver eneste Gardist, hver
eneste Gardeveteran og hvert eneste
medlem av den Svenske delegasjonen
som står oppmarsjert på X-plass.
Og ikke tro at han ikke legger merke
til detaljer, selv om det å prate med
gardistene er holdt på et minimum de
siste årene.
Vel tilbake i «boksen» er det klart
for troskapsformaningen med sang
av kongesangen. Så er tiden kommet
for enda ett høydepunkt. Tildeling av
Gardens ur til den Gardist som gjennom sitt tjenesteår har ypperlig framferd og vært en foregangsperson og
forbilde for resten av avdelingen. I år
var det visekorporal Orhan Sanlioglu
i patrulje- og skarpskyttertroppen.
Det er ikke bare årets beste Gardist,

Det første som møter Hans Majestet Kong Harald når han kommer på Kongens inspeksjon er
vakten i Huseby leir.

som premieres. Også befalet har vært
til vurdering. I år var det faktisk en
kvinne som stolt kunne motta
Brigader Leif Schanches æresbevisning, en sabel. Det var Løytnant
Cecilia Frølandshagen i 6 Gardekompani på Terningmoen som mottok den, og hun er den første kvinnen
i Gardens historie som fikk den.
Inspeksjonen begynner å gå mot
slutten, men en viktig ting gjenstår,
nemlig forbimarsj i parade. Hele
avdelingen, inkludert veteraner og
svensker avmarsjerer. Etter en liten
tur inn i garasjene, går de ut igjen
for å hilse Majesteten. Det er nå det
gjelder. Hodet opp og frem, brystet
ut. Sitter marsjgangen og appellen?
Hva med det å vri hode synkront og
se til høyre og dermed Majesteten
rett inn i øynene? Vel, fra vårt ståsted
så dette ut til være tilnærmet perfekt.
Noe det står stor respekt av, når vi vet

at enkelte i avdelingen ikke har øvd
mer enn et par timer fredag morgen
på dette. Tiden går fort og før man
får sukk for seg, så er inspeksjonen på
det nærmeste over. Som en fantastisk
avslutning viser 3. gardekompani sitt
program for Kongen, før det hele er
over. De Kongelige og utvalgte gjester
tar turen opp i befalsmessen for en
mottagelse. Før det er det avfotografering med Majesteten med følge.
Vi andre tar turen ned i mannskapsmessen for en bedre lunch og oppsummering. Da er det bare ett år igjen
til neste gang.
-JES
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Medlemmøte med en
entusiastisk foredragsholder!
Onsdag den 18. mai ble det avholdt
medlemsmøte i befalsmessa på
Huseby hvor oberst Ole Anders Øie
(forrige gardesjef) holdt foredrag om
sin nåværende tjeneste i Bodø.
Det var en Øie i storform som tok
for seg Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) og situasjonen i nordområdene. De 27 frammøtte inklusive
to tjenestegjørende gardister, fikk
en skikkelig oppdatering av dagens
situasjon.
Øie som idag er sjef for den operative seksjonen som dekker dagens
situasjon og noen dager fremover.
Så tok han oss med på en tur inn dit
hvor ”huleboerne” holder til. Dette er
en verden for seg selv hvor det arbeider en mengde mennesker på døgnbasis og som dekker det som skjer til
sjøs, til luft og til lands.
Han startet sitt foredrag ved å
fortelle om Forsvaret generelt sett.
Forsvarets rolle er de definert i to hoveddeler: • Forsvar av Norge • Bidra
til internasjonal fred og sikkerhet.
Dette blir gjennomført igjennom
kommando og kontroll på følgende
nivåer. • Militær strategi • Operasjonelt • Taktisk kommando.
De daglige operasjoner gjennomføres igjennom • Overvåkning • Suverenitetshevdelse • Myndighetsutøvelse •
Militær tilstedeværelse • Støtte til sivilt
samfunn.
Etter en detaljrik gjennomgang av
disse punktene, så var det tid til å fortelle noe om hva som skjer i nordområdene. Den norskarktiske strategien
ble lagt når Norge presenterte sin
plan i 2006 som det først av de land
som grenser til Arktis. Miljø og marine ressurser er her hovedpunkter hvor
det inngår fiske og fiskeproduksjon
(Norge er nest største fiskeeksportør i verden. 70 mdr. kr.), olje, gass og
mineraler. Dette er områder som blir
stadig mer viktig for de landene som
grenser til Arktisk pga. jakten på
naturressurser
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Medlemsmøte med en entusiastisk foredragsholder Ole Anders Øie.
Øie, her med Hans-Erik Grimsrud og en
minnebok

Muligheten til sjøtrafikk igjennom
nordvest- og nordøstpassasjen kan bli
mer og mer viktig etter som polhavet
åpner seg pga. mindre is.
1) I 2012 var det 584 skip som søkte
tillatelse hos Northern Sea Route
Administration, NSRA, for å seile i
russiske farvann.
2) Rederiet Tscudhi Artic Transit har
seilt igjennom Nordøstpassasjen flere
ganger. Det er halvparten av lengden
på en rute fra Bergen via Suez til
Yokohama i Japan ved å seile igjennom Nordøst passasjen. Det som er

problemet er slitasjen på skipsskroget
pga. isen. (”Styrel. anm.”)
Etter at foredraget var slutt, var det
tid for spørsmål. Her kom det fram
at Øie har som motto: ”Sammen er vi
sterke”. Dvs. at Norge må ta i bruk de
ressurser som finnes i befolkningen,
ved det så får vi et felles ansikt utad.
Som en avslutning på en minnerik
kveld, mottok oberst Ole Anders Øie
boken: Norske Jegekorps, Hovedstadens Infanterijegere i ca 160 år,
forfatter oblt. Magnar Saltnes.
1) 2) Teknisk Ukeblad (TU)

Aktivitetsplan 2. halvår 2016
for OAGF og samarbeidene Gardeforeninger
					
Aug.

Tid

Sted

Adresse

Arrangement

Mrk.

2.

1100

Velferden

Porsgrunn

Tirsdagsmøte

Telemark Gardistforening

4.

18:30

Asylet

Grønland 28, Oslo

Hyggekveld

16.

12:00

Forsvarsmuseet

Akershus Festning

Lunsj

26.

18:00

”Kongen”

Frognerstranda

Sommerfest

Max. 30 personer

31

13:10

Akershus F. / Slottspl		

Vaktparade

Værforbehold

Sept.					
1.

13:10

Akershus F. / Slottspl		

Vaktparade

1.

18:30

Asylet

Hyggekveld

2.

13:10

Akershus F. / Slottspl		

Vaktparade

Værforbehold /Siste i 2016

6.

11:00

Velferden

Porsgrunn

Tirsdagsmøte

Telemark Gardistforening

15.

ENO

Rådhusplassen, Oslo

Oslo Maraton

Jobb / sosialt

Trenger mannskap

16.

ENO

Rådhusplassen, Oslo

Oslo Maraton

Jobb / sosialt

Trenger mannskap

17.

ENO

Rådhusplassen, Oslo

Oslo Maraton

Jobb / soaialt

Trenger mannskap

20.

1200

Forsvarsmuseet

Akershus Festning

Lunsj

23.

08:00

Huseby leir

Sørkedalsveien 31, Oslo

Dimisjonsoppstilling

29.

18:30

Aurskoghallen

Aurskog

Medlems/vervemøte

Okt.

				

2.

ENO

Fiskum skytebane

Grønland 28, Oslo

Fiskum

Lars Fronth / NAIS

Værforbehold

2. og 3. kompani

Påmelding til

					

Viggo Andreassen

4.

Telemark Gardistforening

11:00

Velferden

Porsgrunn

Tirsdagsmøte

					
6.

18:30

Asylet

Grønland 28, Oslo

Hyggekveld

ENO

18:30

Forsvarsmuseet

Akershus Festning

Medlems-vervemøte

18

12:00

Forsvarsmuseet

Akershus Festning

Lunsj

Fellestur OAGF

Nov.					
1.

10:00

Huseby leir

Sørkedalsveien, Oslo

HMKG fødselsdag

1.

11:00

Velferden

Porsgrunn

Tirsdagsmøte

3.

18:30

Asylet

Grønland 28, Oslo

Hyggekveld

15.

12:00

Forsvarsmuseet

Akershus Festning

Lunsj

Des.

				

1.

18:30

Asylet

Grønland 28, Oslo

Hyggekveld

2.

19:00

Huseby leir

Sørkedalsveien, Oslo

Julebord

Befalsmessa

6.

11:00

Velferden

Porsgrunn

Tirsdagsmøte

Telemark Gardistforening

16.

08:00

Huseby leir

Sørkedalsveien 31, Oslo

Dimisjonsoppstilling

1. og 5. kompani

20.

12:00

Forsvarsmuseet

Akershus Festning

Julelunsj

Telemark Gardistforening

					
De som ønsker å delta i lunsjen på Forsvarsmuseet, melder ifra til vår kasserer Asbjørn innen torsdag uken før
på telefon 454 22 614. Dette pga bestilling av mat. De som kommer uten å ha sagt ifra, betaler full pris.
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Årets sommerkonsert
London har «Last Nigth of the Proms», Stockholm har «allsång
på Skansen», selv Wiener Philarmonikerne har sin sommerkonsert
i Scöhnbruhn, hva har så Oslo, etter at NRK la ned «sommerkonserten»?
Vel, vi har Gardens sommerkonsert og drill på Oscarsborg Festning,
som i sitt 4. år må sies både å ha blitt både en tradisjon og en gedigen suksess.
I år tok nærmere 1000 mennesker turen ut til borgen i Oslofjorden for å både
høre og se H.M. Kongens 3. Gardekompani.

Veteraner med sine faner

Stramme musikere og drill

Det regner og på himmelen sees bare grått i grått. Klokken er halv ni
og om 6 timer og tre kvarter skal
Gardemusikken sitte på sine plasser
og fremføre årets sommerkonsert.
Værforbehold har det blitt sagt, men
det er for sent å snu nå. Busser med
håpefulle Gardister er på vei. Utstyret
har langt på vei ankommet. Et godt
antall veteraner fra OAGF har funnet
veien og er mer enn klare. Men så var
det dette været da....
Etter hvert ankommer både utstyr
og musikanter, alle innstilt på å gi sitt
beste. Gardeveteranene veileder og
hjelper til. Man får god støtte fra De
Historiske Festningsverk, Oscarsborg
Veterankompani og Oscarsborg

Festnings venner. Sakte, men sikkert
tar borggården på Norges mest kjente
kystfort form av en konsertarena.
Klokken nærmer seg tolv, og det er
tre timer og ett kvarter igjen. Værgudene har gitt opp for overmakten,
skyene glir til side og avslører en blå
himmel med sol. Alt ligger an til å bli
perfekt. Salgsplasser blir fordelt og
stoler blir satt ut. De siste øvelser blir
gjort. Hvordan skal fanene bæres inn
og presenteres? Hvem skal si hva??
De siste detaljene plasseres og kontrolleres, før de blir kontrollert igjen.
Det er ikke rom for noen avvik. Det
er to timer igjen.
Publikum begynner å sige på. Noen
fordi de vet hvor de skal og hva som
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skal skje, andre av ren nysgjerrighet.
Tålmodige veteraner svarer på alle
spørsmål, mens målrettede
Gardister varmer opp, øver og koordinerer avspilling av diverse stykker
under ledelse av Musikkmajor Eldar
Nilsen. Det er en time igjen.
Båten som kommer over Drøbaksundet er smekkfull. Program går
unna som det berømte varme
hvetebrødet, og han som står på
brygga for å ta imot publikum blir
raskt tom. Veien opp blir anvist og
spørsmål blir besvart. Det er mindre
enn tretti minutter igjen. Som en liten
oppvarming får publikum se og høre
et lokalt trommekorps fra Nesodden.
Ett skudd smeller og vi er i gang.

Konserten skytes i gang

Mange tilskuere koste seg i solen under konserten

Musketeren, som sammen med
signalkorpset har tatt plass på taket
av bygningen som omkranser borggården, har lovet oss en åpning med
smell i. Han har derfor laget en
spesialladning. Og smell blir det. Så
blir fanene til H.M.Kongens Garde,
De Historiske Festningsverk og
OAGF ført inn av representanter for
de tre avdelingene. Da er det tid for
musikktroppen i 3. Gardekompani å
spille opp foran en nærmest fullsatt
borggård. De byr på et variert program som spenner fra Johan
Halvorsen og «Bojarenes inntogsmarsj» via tyske militærmarsjer til The
best of Earth, Wind and Fire med
gardister som presenterer solosang og

21

Drill og musikk hilser plasskomandant Kirknes før oppvisningen.

gitarriff! Publikum ikke bare liker det
de ser, de elsker det! Og da
gardistene, uten noter, avslutter
konserten med nevnte inntogsmarsj
mens de vandrer rundt blant de
fremmøtte, er suksessen fullkommen.
Etter at publikum har levert tilbake
sine stoler og borggården tilnærmet er
ryddet, så er det klart for årets drillprogram. Publikum har trukket opp i
skråningen bak ekserserplassen utenfor borgen. Så kommer 3. Gardekompani slik vi kjenner dem. Publikum
nikker gjenkjennende og gleder seg
allerede. Og når drillen er over, var
det stående ovasjoner . De har klart
det igjen og de overbeviser og gleder
publikum med sin musikk og
marsjering. Som en avslutning på det
hele lærer Kommandant på Oscarsborg Stein Erik Kirknes, publikum
venstre om, slik at de finner tilbake til
båten som vil frakte dem trygt over til
land i Drøbak igjen.
Det smaker med lapskaus og med
kringle som dessert. Gardistene langer
innpå, mens de siste henter uniform,
instrumenter og gevær fra de tildelte
garderobefasiliteter. Enkelte veteraner
forsøker å få på plass det virvaret av
stoler som ble til da publikum leverte
tilbake hver sin stol. De legges pent
på pall og tjores fast. De er klare for
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transport. Garden kommer og gir sine
tilbakemeldinger. I likhet med
veteranene er de fornøyde og erklærer
at det ble en suksess. Ingen som hører
det, er uenige. Tre timer har gått siden
konserten og da er vår tur til å ta
båten over til Drøbak. Som «førstereisgutt» er det på tide å oppsummere.
Det er et flott arrangement OAGF
har fått til her ute i samarbeid med
Garden, Forsvarsforeninger,
Oscarsborg Festning og De
Historiske Festningsverk. Men i all

hovedsak er dette OAGFs verk. Å
samle nærmere 1000 mennesker
ute på Søndre Kaholmen på en helt
vanlig søndag er mer enn vanvittig.
Derfor krysses alt man har for at
dette gjentar seg til neste år, uansett
endringer i forsvaret eller ledelsen på
Oscarsborg. Dette arrangementet har
bevist at det har livets rett. Nå er det
opp til oss å pleie det, så det vokser
seg stort og sterkt.
-JES

Modell av Oscarsborg ved Oscarsborg festningsmuseet.

Vi forsøker igjen med
X-ord
Sommeren er her. Som en tidtrøyte, forsøker vi oss igjen med x-ord i bladet. Det
er veterangardist 670 Andreassen som har
laget oppgaven. Jeg har benyttet meg av Tanums store rettsrivningsordbok for bokmål,
fra 1996, og kunnskapsforlagets synonymordbok fra 2000. De aller fleste ord er i
daglig bruk, men noen rariteter forekommer. De er oppført i nevnte ordbøker, og
bør ikke være for vanskelig å finne, da de

fleste bokstavene fåes ved å løse ordene
rundt.
Jeg har kontrollert, rekontrollert og kontrollert igjen for eventuelle feil. Skulle noen
oppdage feil, eller ha spørsmål til oppgaven,
kan jeg kontaktes på epost: viandrea@
online.no
Innlevering
Oppgaven kan leveres på to måter Du kan
sende løsningen med e-post til viandrea@
online.no. Eller du kan sende løsningen,
eller kopi, med vanlig post til Viggo Andreassen; Finstadlia 121, 1475 Finstadjordet.
Brevet må være postemplet seinest

15.10.2016, og e-posten må være i min
e-postkasse samme dato.
Husk navn og adresse
Premiering
Den først uttrukne, riktige løsningen, får 5
flaxlodd tilsendt. den andre uttrukne får 3
flaxlodd tilsendt. Dersom det skulle være
storpremie på ett av loddene, ville det være
hyggelig om du delte gleden (ikke pengene)
med oss andre. Det kan være lønnsomt å
løse OAGFs x-ord.
Lykke til alle sammen!
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Avs
Oslo og Akershus Gardistforening
Postboks 105 Røa
0701 Oslo

Restaurant
Asylet
Torsdag 4. august
Torsdag 1. september
Torsdag 6. oktober
Torsdag 3. november
Torsdag 1 desember
kl 18.30

Forsvarsmuseets
kafeteria på
Akeershus festning
Tirsdag 16. august
Tirsdag 20. september
Tirsdag 18. oktober
Tirsdag 15. november
Tirsdag 20. desember
Kl 12.00 - 14.00
(3. tirsdag i hver måned)

NGF og OAGF
kontor

OAGFs samlinger på
Restaurant ASYLET
på Grønland

Forsvarsmuseets
kafeteria på Akershus
festning

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

Her samles vi på formiddagen, hvor
vi tar en enkel lunsj sammen. Du får
et smørbrød, et kakestykke og så mye
kaffe du bare orker. For dette betaler
du kr 50,- . Resten betaler 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?
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NGF og OAGF deler kontor i
Huseby leir, og det fungerer
utmerket. Skal du kjøpe effekter,
sjekke dine opplysninger i vårt
medlemsregister, drøfte om du
skal lage en jubileumsfest for de
du tjeneste- gjorde med, lyst på en
kopp kaffe, eller bare ute etter litt
avveksling og en hyggelig prat.
NGF er på kontoret på tirsdager
mellom 08.00 - 13.00
Her sitter Kjell Pedersen, sekretær
i NGF.
Egil Nilsen, visepresident i NGF,
treffes på torsdager i samme
tidsrom. Ring gjerne på forhånd.
Telefon til NGF: 23 09 83 30.
Styreleder i OAGF, Hans-Erik
Grimsrud er tilstede på mandag og
onsdag,
mellom 10.00 - 14.00.
Tlf. til OAGF: 908 81 122.
Mail: post@oagf.org

