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Sveagardesföreningen som bildades
1946 har sedan starten varit öppen för
alla som tjänstgör eller har tjänstgjort
vid Svea Livgarde, officerare, soldater
och civilanställda. När Svea Livgardet
och Livgardets Dragoner lades ner år
2000 bildades Livgardet med den personal och de krigsförband som fanns
vid de båda regementena. Det innebär
att det idag finns en kamratförening för
infanteristerna, Sveagardesföreningen
och en förening för kavalleristerna, Livgardets Dragoners Kamrat- och Veteranförening. Ett arbete pågår nu för att
bilda en gemensam kamratförening för
Livgardet. Målet är att den nya föreningen ska verka från halvårsskiftet 2018.
Dagens Sveagardesförening har drygt
600 medlemmar och med sammanslagningen blir vi dryga 1000 medlemmar.
Hur ser då ett år i Sveagardesföreningen ut? Vi börjar året med deltagande
i regementets födelsedag som firas den
14 januari med en ceremoni och gemensam middag på kvällen där föreningen deltar tillsammans med de aktiva.
Regementet fyller 500 år 2021 vilket
kommer att firas i särskild ordning.
Den andra torsdagen i varje månad
träffas vi för en Livgardeslunch på Militärsällskapet i Stockholm då det också
hålls ett föredrag om aktuellt ämne. I
övrigt präglas våren av studiebesök,
pubkvällar med föredrag och årsmöte.
Föredragshållare är alltifrån ledande
politiker till höga chefer i Försvarsmakten eller närliggande organisationer till
anställda på regementet som har att
berätta om någon aktuell fråga. Säsongen avslutas med firandet av nationaldagen den 6 juni när föreningen går i
täten för ett fantåg genom Stockholm
som avslutas på Skansen med underhållning och närvaro av kungafamiljen.
Under sommaren genomför vi det
traditionella Gardistutbytet med Norge
och Danmark, vilket uppskattas av såväl
soldater som officerare och representant för Sveagardesföreningen.
I likhet med våren genomförs under
hösten Livgardesluncher, ett antal studiebesök och pubaftnar med föredrag,

en räkkryssning och ett höstmöte där
nästa års plan för föreningens verksamhet beslutas.
Föreningen delar också ut pris till
bäste kamrat på respektive pluton vid
Livbataljonen och 12. lätta skyttebataljonen som är de två bataljonerna med
infanterianknytning vid Livgardet. I
Livbataljonen ingår också en beriden
skvadron. Vi delar också ut ett årligt
stipendium till en välförtjänt officer vid
regementet. Detta görs i samband med
Livgardets ”infanteridag” som infaller
på hösten och som innehåller tävlingar,
ceremoni och gemensam middag med
samkväm på kvällen.
Året avslutas med en julaftonsmottagning på förmiddagen i Riddarhuset i
Stockholm där vi önskar varandra god
jul.
I fjol fyllde föreningen 90 år vilket
blev firat den 21 maj. Det var särskilt
glädjande att medlemmar ur OAGF
deltog vid detta tillfället och jag hoppas
att ni fikk ett fint besök i Stockholm där
vi besökte det norska gardeskompaniets
förläggningsplats ”norra kasern”, furiren Styrvolds grav vid engelska kyrkan
och slottet med högvakt där chefen för
Kommendantstaben i Stockholm tok
emot efter genomförd vaktavlösning.
Tack för att ni kom!
Leif Ölmeborg
Ordförande
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Styrelederens hjørne
Kjære gardeveteraner, æres - og honorære medlemmer
Et arbeidsår er snart lagt bak oss og med det et
vell av arrangementer og begivenheter.
Vi har fått med oss både Holmenkollen Skifestival, Norway Cup, sommerfest og julebord. Sist,
men, ikke minst; Oscarsborg arrangementet for
femte gang og med mellom 1200 og 1400 tilhørere som fikk med seg avskjedskonsert og drill
for 3. Gardekompani og dirigenten Eldar Nilsen.
Han hadde sin siste konsert etter tolv år ved
dirigentpinnen i Gardemusikken. En konsert som
vi aldri har hverken hørt eller sett maken til på
Oscarsborg om enn på noe annet festningsverk i
Norge. Gardemusikkens versjon av ”1812 Overturen” akkompagnert av tre saluttkanoner som
avfyrte 11 skudd med et avik på 0,5 sekunder. Slå
den! Attpå til tok en C -130” Hercules” en sving
over Oscarsborg under konserten. Eldar Nilsen
ble også utnevnt til æresmedlem i OAGF, deretter
mottok han som en gave fra OAGF og gardemusikkantene, musikkstykket” Ved Rondane” fremført av Gardemusikken under ledelse av tidligere
sjef for Forsvarets musikk, oberst (p) Christer
Johannesen, noe Eldar satte stor pris på.
Jeg skal heller ikke glemme at det har vært tur
for OAGFs medlemmer til både København og
Stockholm og våre gode venner der. Da kan en
ikke klage over at det ikke skjer noe i foreningen.
Hadde vi bare hatt skytebanen i gang igjen ... Vi
får foreløpig bowle selv om det aldri blir noen
erstatning!
Noe som også gleder foreningen er at det har
begynt å dukke opp noen av de yngre gardeveteranene som har lyst til å ta i et tak. Derfor håper
styret og jeg at dette ikke bare er et blaff, men
begynnelsen på et generasjonskifte i OAGF. Det
er ikke til å underslå at en del av oss som sitter
i styret drar på årene og ikke noe hadde vært
gledeligere enn at en yngre generasjon sto klar til
å overta. En oppfordring til de yngre, se etter i
bekjentskapskretsen om det er noen andre som
har vært i Garden og få de med.
Vi har avholdt to medlems/vervemøter i høst
med flotte foredragsholdere, i Befalsmessa og på
Lillestrøm.

Noe som ser jeg fram til skal bli en tradisjon
og som til nå har blitt arrangert to ganger, er at
det i Befalsmessa på Huseby har blitt avholdt en
middag kvelden før årsmøtet for styret og våre
æresmedlemmer. Dette som en takk til styret for
det året som snart har gått og en framstrukket
hånd til våre æresmedlemmer med håp om et
enda bedre samarbeid i framtiden med håp om
råd og ideer som kan hjelpe oss videre på veien. I
år kom det flere tidligere gardesjefer samt dagens,
en klar bedring fra i fjor hvor kun en tidligere
gardesjef hadde anledning til å møte. Dette ikke
som en forkleinelse for vedkommende, hvem
kommer ikke i godt humør når Ingrid Margrethe
Gjerde viser sitt glade ansikt? Dette ser ut til å bli
det jeg håper på, et hyggetreff og diskusjonsforum og hvor jeg neste år er blitt bedt om å fortelle
om situasjonen i foreningen. (Hvis noen lurer, ...
vi betaler middagen av egen pung)
2018 er rett rundt hjørnet, blir det store forandringer? Det vil blant annet årsmøtet i april gi
et svar på. Jeg har sagt meg villig til å stå ett år
til hvis jeg får med meg en kommende styreleder som varaleder, så her er det bare å melde sitt
kandidatur til valgkomiteen. Det betyr også at
arbeidsåret 2018-19 blir mitt siste. Fornyelse er
som regel til det beste for alle. Til syvende og sist
så er det valgkomiteen som bestemmer det.
En begivenhet vi ser fram til er å få Sveagardesföreningen på besøk 10 - 13 mai. Her blir det
fellesarrangementer med OAGFs medlemmer og
hvor jeg ber dere støtte opp og bli med. Når de
kommer til Oslo har deres forening forøvrig skiftet navn; fra 19. april 2018 heter det Livgardens
Kameratförening, OAGF gratulerer!
Ellers så vil vel året 2018 bli et år som går i vante former iblandet noen oppdukkende mål, slik
skal det vel være for gardeveteraner? Husk, det er
70 års jubileum i 2020!
Med ønske om en riktig god jul og et fredfyllt
nytt år!
Hans-Erik Grimsrud
Styreleder
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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 som til kr. 75,- pr. kuvert.
Blandt de som møter finner vi både
veteraner og tjenestegjørende som har
hatt sitt virke i Garden eller har forbindelse til OAGF på andre måter.

Dette har blitt et sted hvor det er
trivelig å møtes uten at det settes krav
på noen måte.
Når dette skrives så er ennå ikke julelunsjen avholdt, her blir det antagelig
fullt hus ... som vanlig.
OAGFs torsdags-hyggekveld 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.

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 utmerkelser slik som:
Honorært, Hederstegn i sølv, Hederstegn i gull og Æresmedlemskap.
Forslag sendes til Rådets leder; bjarne.
nermo@gmail.com
Retningslinjene for forslag, finner du på
vår web side: www.oagf.no

Nye innleveringstider for stoff til
GardeVeteranen
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 ikke neste nummer.
redaksjonen

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
Honorært, Hederstegn i sølv, HedersAkershus Gardistforening (OAGF) å
tegn i gull og Æresmedlemskap.
gjøre. Ganske ofte, blir det returnert
Forslag sendes til Rådets leder; bjarne.
e-mail som ikke leverbar fra en eller annermo@gmail.com
nen web. administrator, på samme måte
Retningslinjene for forslag, finner du på som både brev og blader blir returnert
vår web side: www.oagf.no
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
Klasse over 70 år		
BGF
Hans Erik Hauge
132 mottar e-mail, brev eller GardeVeteraTMGF Bjørn Bjørnsen
112 nen og har betalt din kontingent, vennTMGF Tor Berg
95 ligst send noen ord til vår kasserer/
TMGF Svein A Rusti
62 rullefører for å få dette i orden igjen.

Nye koster i aktivitetskomiteen
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 utmerkelser slik som:

Resultater Lars Fronth’s pokalskyting 2017
Klasse 50 til 70 år
TMGF Per Nordskog
TMGF Per Helge Pedersen
OAGF
Viggo Andreassen
Vinner Lars Fronth’s pokal
TMGF Per Nordskog
		

4

138
131
128

138

Asbjørn Bråthen
Beste 3 manns lag		
TMGF Per Nordskog
138 Mob. tlf. 454 22 614
Per Helge Pedersen
131 E-mail: asbjorn.brathen@oagf.no
Bjørn Bjørnsen
112 Postadresse:
		
381 Oslo og Akershus Gardistforening,
Postboks 105 Røa, 0701 Oslo

En fanesak
Mange bruker begrepet fanesak, og
især politikere. Men, vet de hva en
fane virkelig er og står for lurer jeg
mange ganger på. Vi Gardeveteraner
vet hva en fane er og hva den står for.
Forsvaret selv sier dette om faner eller
felttegn. Faner var opprinnelig feltherrens merke og kjennetegn i strid.
Felttegnets historie går tilbake til de
eldste tider hvor oppgaven var å angi
vedkommende avdelings plassering
på stridsfeltet. Dette behov foreligger
ikke i dag, men først og fremst er fanen
fortsatt et tegn av betydelig symbolsk
verdi. Fanen synliggjør de tradisjoner,
og den avdelingsstolthet som er uløselig
knyttet til vedkommende enhet. Den
er et viktig middel til å stimulere den
enkeltes innsats, og knytter avdelingen
sammen. Fanen minner om de krav
befal og mannskaper vil stå overfor, og
den offervilje som forventes av avdelingen og den enkelte, om situasjonen
skulle tilsi det.
Oftest ser vi HMKGs fane, flittig fremvist av Kp3 i inn- og utland, og vi har
alle avlagt troskapsløftet under denne
fanen. Norges Gardistforbund har

også en egen flott fane, men vi er ikke
flinke nok til å bruke den. Riktignok
har Forbundets flotte Håndbok klare
bestemmelser, men vi burde bli flinkere
til å bruke den. Derfor er det ekstra
hyggelig at OAGF har hatt fane i «alle
år», til og med en litt spesiell historie.
Det er flott at foreningen gjennom et
spleiselag tok seg råd til å lage en ny
fane delvis grunnet elde av den gamle
fanen, men mest fordi foreningen har
utvidet sitt navn. Det er ingen billig
fane. Av respekt for symbolverdien skal
den heller ikke være noe «billig.»
Men, det som gleder meg aller mest er
at fanen virkelig brukes. På forsiden av
forrige nummer av Gardeveteranen ser
vi fanen ført ved krigsminnesmerket
på Trandum hvor to gardeveteraner
ble skutt. Å vise disse to den ære med
fanen er ikke bare viktig for historiens
skyld. Den er likeså viktig for fremtiden
OM noen må innfri troskapsløftet: «I
farens stund skal han, når det kræves
villig ofre liv og blod for Konge og Fædreland.» VI vil ikke glemme. Mon tro
hva de to gardeveteranene ville ha tenkt
om de hadde visst at de ville bli minnet

med en fane? Jeg er også kjent med at
samme fane har vært brukt i begravelsen til en gardekamerat når familien
har samtykket. Det må være den fineste
gest og ære vi kan vise!
Et annet ord OAGF har tatt på alvor er
Fanefører. En bærer ikke inn en fane,
en FØRER inn en fane slik navnet
tilsier. Senest på det utmerkede arrangementet på Oscarsborg ble foreningens
fane ført inn. Andre faner var også
med, men det var kun OAGF-fanen
som ble FØRT inn. Her viste fanefører ved sin holdning og adferd at det
ikke var en skolemusikk-fane som bare
skulle BÆRES inn.
All honnør for OAGFs bruk av sin
fane.
Avslutningsvis, om jeg skulle bruke
begrepet fanesak i veteransammenheng,
så må det være om verving. Om DU
verver ETT medlem, så er foreningen
plutselig dobbel så stor!
En gang gardist, alltid gardist.
Anders Bredesen
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En historisk dannelsesreise
Oslo og Akershus Gardistforenings besøk hos veteranene i Sveagardesföreningen - Stockholm i dagene
25. – 28. mai i år, var ikke bare en tur. Programmet våre svenske kolleger hadde utformet var en
dannelsesreise i historiens tegn. Med høy kvalitet, et omfattende og variert program, i møte med gjestfrie
og hyggelige kolleger under de beste værforhold. Dette var mer enn forventet.

OAGF representanter sitter her i storsalen til Den Svenske Riksdagen.

Selve besøket var historisk. Dette vil
være den eneste gangen OAGF besøker
Sveagardesføreningen.
Saken forholder seg nemlig slik. Svea
livgarde ble nedlagt for mange år siden
og kameratforeningen, som svenskene kaller sin veteranforening, er inne
i sitt siste år. I 2018 er det planlagt å
slå regimentets (Livgarden) tre veteranforeninger sammen til én forening.
Svea Livgarde har en meget lang og
omfattende historie med utgangspunkt
i den livvakt (16 dalkarler), som voktet
Gustav Vasa i januar 1521. Fra 1523 ble
livvakten utvidet og fikk navnet Kungliga Drabantkåren.
Dagens svenske gardeavdeling - Høg-
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vakten - tilsvarer vår HMKG og er en
del av regimentet Livgardet. I motsetning til vår egen Gardeavdeling som er
en selvstendig bataljon.
Høgvakten tilhører 10. Livbataljonen,
en kombinert infanteri- og kavalerienhet, bestående av tre infanterikompanier og et kavalerikompani (dragoner til
hest), med ansvar for statsseremonier i
tillegg til beskyttelse av konge, regjering
og den militære ledelse. Tilsluttet Høgvakten er også et militært musikkorps
(på svensk - musikkår.)
Det var ordførande Leif Ölmeborg
som sammen med kolleger ønsket
velkommen og guidet oss til første
severdighet - Sveriges Riksdag. Her ble
vi vist rundt av Gøran Forsell, tidligere

sikkerhetssjef i Riksdagen og medlem
av Sveagardesføreningen.
Etter besøket i den svenske nasjonalforsamling gikk turen til «det Kungliga
slott» og slottsmuseene. Her fikk vi den
svenske kongehistorie presentert på en
meget omfattende og profesjonell måte.
De tildelte guider kunne sin lekse.
Vaktavløsning med dragoner.
Avslutningen ved slottsbesøket var
dagens vaktavløsning. For anledningen som «Beriden høgvaktsavløsning»
med påtroppende vaktstyrke, dragoner
ankommende til hest. Ledsaget av et
korps bestående av 20 – 25 musikere.
Også disse til hest. Høgvakten presenterte seg som en paradeavdeling
og mest imponerende var vel «det

Samlet til omvisning i Riksdagen.

ridende musikkensemble». Det kreves
ferdigheter for å ri en hest og du må ha
ferdigheter for å spille et instrument.
Her fikk vi presentert musikk, spilt
uten noter, mens hestene beveget seg «i
skritt». Dette gjorde inntrykk.
Besøk Vasa-museet.
Etter lunsj gikk turen til Sveriges største
turistattraksjon Vasamuseet, som har
cirka 800 000 besøkende årlig. Museet
er et bilde på Nordens største skipsskandale som utspilte seg i årene 1625
til 1628. «Løven fra Norden», Gustav
II Adolf, skulle gjøre Sverige til en av
de mest fryktede statsmakter i Europa.
I 1625 inngikk han en kontrakt med
den hollandske skipsbyggmester Henrik
Hybbertsson om bygging av det mest
skrekkinngytende krigsskip verden
hadde sett.
Fiaskoen var fullstendig i 1628, og
i flere hundre år ville svenskene helst
glemme skipet. Heldigvis, i april 1961
ble skipet hevet og representerer i dag
en av de merkeligste innslag i svensk
historie.
Besøk den engelske kirken.
Var fredag en begivenhets dag, ble

Graven til den norske gardisten, furiren,
Ingebrikt Olsen Styrvold ved den engelske
kyrkan.

inntrykkene ikke noe mindre på lørdag.
Grytidlig dro vi til den engelske kirken
i Stockholm, hvor vi besøkte og hedret
med blomster, graven til den norske
gardisten Ingebrikt Olsen Styrvold.
Han døde under sin gardetjeneste i
Sveriges hovedstad 23.mars 1878.
Styrvold var fra Oppdal og født
25.august i 1847. Det er OAG som
bekoster det årlige vedlikehold og stell
av graven.
Båt-tur til Vaxholm og kastellet.
Etter et besøk ved Norra kasern
(norske gardisters første forlegningssted) gikk turen til havnen. En sytti
minutters tur med båt ut i skjærgården
sto på programmet. Målet var et besøk
på det historiske festningsanlegget på
Vaxholm (skjærgårdens hovedstad).
Fraktet av Waxholmbolagets eldste skip
«Västan» bygget i 1900, ble dette også
en strålende naturopplevelse i tillegg til
det historiske perspektiv. Selve fortet
Waxholm kastell ble bygget på 1500-tallet, og i 1719 avverget festningen et
russisk angrep mot Stockholm. Etter
«finskekrigen» og svenskenes tap av
Åland ble festningen betydelig utvidet
og fikk dagens form. Festningen pekte

ikke bare østover. Den var like fullt et
forsvarsverk som skulle demme opp
for dansker og nordmenn. I dag er det
et museum som viser historien til det
svenske kystforsvar gjennom 500 år.
Middag i stilige omgivelser.
Siste post på det offisielle programmet
var en middag for veteranene med
ledsagere, fra begge land, i de ærverdige
Kavalerikasernens lokaler. Stemningen
var preget av en hjertelig atmosfære
og bar bud om at det ikke er siste gang
disse veteranforeningene treffes.
Under middagen var der selvfølgelig
også taler. Velkomsthilsen var naturlig
nok ved ordførande Leif Ölmeborg,
mens formann Hans Erik Grimsrud
takket på vegne av de besøkende fra
OAGF og innledet slik:
Ordförande, Gardeveteraner og kjære
følge.
For ett år siden stod jeg på Kungsänget og sa mange ord om den norske
Garden og tilhørigheten til Stockholm.
I dag skal jeg få takke Leif Ölmeborg
og hans medhjelpere i Sveagardesforeningen for at vi i fra Oslo og Akershus Gardistforening (OAGF) har fått
anledning til å komme på besøk. Denne
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Høgvaktens avløsning på det konglige slott.

OAGFs gave.

Wasa.

Utsnitt av Wasa-skipet.

takken går også til Egil Nilsen for hans
arbeid med å få til turen fra vår side.
Vi har på disse to dagene, med guidet
tur i Stockholm og omegn, fått oppleve
en masse som våre gardekamerater i
Oslo og Akershus kan angre på at de
ikke ble med på. Jeg kan ramse opp alle
de steder vi har besøkt og hvilket inntrykk vi sitter igjen med, men da kan jeg
holde på til natte-tid med superlativene.
I stedet vil jeg få takke for at vi har fått
til dette og kameratskapet mellom gardeveteranene i våre to hovedsteder som
jeg etter hva jeg forstår, igjen i 2018 skal
få gleden av å møte hverandre i Oslo
hvor vi får anledning til å pleie vennskapet videre.
Som en oppfølging av formannens
tale var det gaveoverrekkelse. Da overtok Trond Anders Svensson regien, i
og med det var han som hadde laget
gaven. Et vikingskip i miniatyr. Han sa
bl.a. dette:
Kjære Gardevenner, svenske og
norske!
Det er naturlig å ta med seg en gave til
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våre verter, vårt broderfolk, våre kolleger i Sveagardesföreningen.
Gaven er et godt stykke bearbeidet
trestykke fra de norske skoger, formet
som et vikingskip, et stilisert vikingskip
med mannskapet klare til å ro. Det
ligner litt på de mange skipshelleristinger vi finner den dag i Viken og ganske
særlig i vårt felles Båhuslen.
FOR, er det noe som kjennetegner
Garden og Livgardet, er at vi alltid er
klare til å ro, bedre: ta et tak for fellesskapet, når det mest gjelder. Og det
med stil og presisjon, kall det gjerne
god takt og tone.
Her er gaven: 150 cm lang og langs sidene skjold/luemerker i sølv. Som dere
ser er det intet dragehode påmontert:
Vi kommer i fred. Nærmere øyesyn
vil vise at skjoldene på hovedmannens
plass er gardens luemerke under vår
kjære demokratisk valgte konge etter
Unionstiden i 1905, verdig og med
stor integritet: Kong Haakon 7. Langs
rekkene vekselvis ditto merker for vår
enestående folkekonge Olav 5, og for

kong Harald 5. kvinner og menn.
“Mannskapet” om bord er da synliggjort av 34 begre i alt. De rommer hver
5 cl, til sammen 170 cl
De 34 begre, som synliggjorde mannskapet, var fylt med norsk akevitt, en
fortrinnlige Gammel Oppland. Prøvesmakingen bar bud om en vellykket
gave.
Turen i sin helhet var ikke bare vellykket, den var av de utflukter en husker
med glede!
Vi deltagere retter en takk til styret ved
Hans Erik Grimsrud og til Egil Nilsen
for et utmerket arrangement. Vi som
var med angrer ikke på det.
Thor Skott Hansen

JUBILANTER 2018
Etternavn
Fornavn
Gateadresse
95 år			
Thon,
Olav
Thon Holding, postb. 489
			
90 år
Servan,
Erling
Bankveien 14,
			
85 år
Egelien,
Nils S.
Iver Holters gt. 40,
Kalsås.
Knut
Austlivn. 27,
Halvorsen,
Arne Frank
Olleveien 31 B,
Ulleberg,
Rolf Bjørn
Batterivn. 41,
Claussen,
Odd
Gladvollvn. 15 A,
Nygaard,
Arne
Bolteløkka alle 2,
			
80 år
Rui,
Odd
Eikåsvcn. 56
Jensen,
Svein
Øgårdsveien 52 E
Steck,
Wiggo A.
Ulleren alle 59
Rath,
Erik
Jacobine Ryes vei 10
Martinsen,
Jan
Baglergt. 22
Håvi,
Ingvar
Gålaveien 41
Holm,
Svein
Kjelsåsvn. 52
Arnesen,
Dag
Anton Schjøths gt. 23
Bratli,
Håvard
Bergstien 16
Nordengen,
Sigmund
Ulviken vei 142
Briskerud,
Karl-Erik
Langbølgen 54
Jansen,
Rolf
Fugleveien 29
Leinaas,
Erik
Brannfjellvn. 8 C
Øpstad,
Audun Torgeir
Gislebakken 14
Grinaker,
Ole Bjørnar
Åsenhagen 76 B
			
75 år
Rønningsveen,
Odd Hermann
Nesgutua 8
Berge,
Einar
Bergeli 20
Svensson.
Trond A.
Sognsveien 141 B
Clasen,
Per Kr.
Brages vei 4
Christiansen,
Torolf A.
Bergslia 4
Klev,
Per Kristiansen
Tollefsløkka 51
Moberg,
Harald
Slåttmyrvegen 9
Burud,
Knut Erik
Sveavegen 87
Ulverud,
John H.
Østvoldvegen 21 A
Nielsen,
Hans Edgar
Kjelsåsveien 162
			
70 år
Gjermundnes,
Jostein
Skipabrekken
Aursand,
Per
Mebygda
Finstad,
Per. Kr.
Skippergada 15
Engh,
Henning Ellstrøm Kjelsåsveien 53 B
			
60 år
Clausen,
Einar Holst
Sverrs gate 5 A
Larsen,
Leif
Bilet 52
Aasland,
Stein Wilhelm
Sølvposten 2
Nagel,
Yngve
Engnesveien 31
			
50 år
Torsdalen,
Gunnar
Klarinetten 18
Schjødt-Osmo,
Terje
Åshagan 24
Korneliussen,
Vidar
Kolsåslia 43 A
Gjerde,
Ingrid Margrethe Thorleif Haugs vei 39

Postnr.

Poststed

Fødselsdato

0105

Oslo

29.06.23

1383

Asker

21.01.28

3041
0752
1182
1443
1168
0168

Drammen
Oslo
Oslo
Drøbak.
Oslo.
Oslo.

23.01.33
13.04.33
07.07.33
10.07.33
06.09.33
20.09.33

1450
1390
0381
0987
2004
2480
0488
0454
1963
1930
1150
1447
1181
1390
2020

Nesoddtangen
Vollen
Oslo
Oslo
Lillestrøm
Koppang
Oslo
Oslo
Fosser
Aurskog
Oslo
Drøbak
Oslo
Vollen
Skedsmokorset

24.01.38
13.02.38
29.04.38
09.05.38
01.06.38
12.06.38
17.06.38
19.08.38
22.08.38
29.08.38
14.09.38
04.10.38
09.10.38
12.10.38
23.12.38

2860
4886
0860
1472
3260
1386
2390
1263
2750
1491

Hov
Grimstad
Oslo
Fjellhamar
Larvik
Asker
Moelv
Oslo
Gran
Oslo

20.03.43
15.04.43
08.05.43
12.06.43
24.08.43
01.11.43
18.11.43
26.11.43
07.12.43
16.12.43

6460
7633
4870
0488

Eidsvåg i Romsdal
Frosta
Fevik
Oslo

10.02.48
24.04.48
23.09.48
11.11.48

2004
3080
3612
3092

Lillestrøm
Holmestrand
Kongsberg
Sundbyfoss

14.04.58
15.06.58
17.07.58
22.09.58

3033
1481
1352
0791

Drammen
Hagan
Kolsås
Oslo

01.06.68
04.06.68
18.07.68
29.07.68
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KP 3. Gardekompani, TRE AV!
De har turnert over store deler av landet, de har i år imponert Malmø og Basel, Trondheim og Bodø.
De har hatt Gardesjefens konsert i Oslo Konserthus med over 100 tidligere kompanikollegaer som
kor. De har gått sine kilometere på Karl Johan, både på festdager og mer ordinære regnfylte
ettermiddager. De har deltatt ved store og små seremonier. De har hatt augustkonsert på
Oscarsborg Festning med avskjed med deres dirigent som avsluttet etter tolv år i 3. Gardekompani
og det ble også deres siste konsert før dimisjon. De har representert HMKG på en fremragende måte
gjennom et helt år. Nå var det bare en oppvisning igjen, før de kan tre av for siste gang. Flomlysdrillen
lørdag 2.september. Dette er den siste hilsen fra OAGF til 3. Gardekompani, 2016-17.
Det er åpen leir, og folk kjenner sin besøkelsestid. Helt fra Vesterålen kom det foreldre for å
oppleve sine håpefulles siste forestilling. For selv
om vi, her i Oslo, til daglig har HMKG og ikke
minst KP3 med Gardemusikk og drill midt blant
oss, så er det noe spesielt når Garden inviterer til
tattoo eller oppvisning. Det er fullt hus 17.mai,
på Gardens dag og nå i de siste årene på flomlysdrillen. Det er noe med det der, mørke og lys og
hvilke effekter man får ut av det. Så man venter
til det blir helt mørkt og alle er på plass.
Presis kl. 21.30 startet det hele med Signalkorpset som viste noen av sine ferdigheter og
hvor en trommeslager plutselig dukket opp av en
transportkasse midt utpå 0 -planet og ga oss en
smakebit av eminent behandling av et trommesett. Deretter var det tid for Gardens Storband.
En minikonsert med storbandmusikk av det mer
moderne slaget satte standarden på Storbandet,
som avsluttet med en Andrew Sisters låt som var
omarbeidet bla. til å handle om 3. kp, fremført av
tre kvinnelige gardister med “backing” fra Storbandet. Helt kjempe!
Inn på nullplanet kommer så en enslig kvinne, Ingrid Berg Mehus, med sin fiolin hvor hun
tryller frem tonersom høres nesten skotske ut.
Med ett er hun omringet av trommeslagere fra
slagverkgruppen” Complete” med hvite ansiktsmasker og svart antrekk ... Det hele stilfullt lyssatt
og med efantastik utøvelse av kunsten å spille på
trommer.
Deretter ble det over et stort lerret vist høydepunkter fra året som hadde gått. 3.kps år kort
oppsummert i ord og bilder, kan man si.
Så ble det helt mørkt .... Det var tid for den
aller siste framførelse av musikk og drill. Etter
først å ha marsjert rundt mesteparten av leiren på
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øvre plan, kom de ned og inn på kortsiden. Hele
3. Gardekompani, med signaltropp, musikktropp
og drilltropp. Det var tid for årets siste «Ola-drill».
Med “spotlights” som fokuserer på detaljer og
andre lyskilder som lyste opp større eller mindre
områder, gjennomførte 3. kps sin siste drill. Og
som vanlig var det flott å se på. Selv en” Garand”
på ca. 4,5 kg som kastes over tre gardister får en
ekstra dimensjon når det er mørk natt rundt oss
og “spotlighten” får bajonetten til å skinne.
Når drillen er fullført, til stående ovasjoner, og
fanevakt er på plass, så synger hele 3. Kp” Brudemarsj fra Lødingen”, akkompagnert av en enslig
tromme, stilfullt og høytidelig!
Så er det tid for utmarsj; til musikk og sang av
“Norge i Rødt, Hvitt og Blått” marsjerte 3
.Gardekompani ut av 0 -planet for siste gang, en
verdig avslutning! Tusen takk skal dere ha. Dere
har gjennom året gitt oss så mange gleder, at det
blir vanskelig å trekke frem noen spesielle. Men
det er klart at det å komme litt nærmere inn på
dere som på Oscarsborg har vært ekstra moro. Så
lykke til videre, og TRE AV! Det er vel fortjent!!!
Oppe i all viraken så skal vi heller ikke glemme befalet ved avdelingen, uten de, så hadde det
aldri vært noe 3. Gardekompani av denne klasse,
de designer og lever seg inn i alle skritt som tas,
dirigentene reiser landet rundt for å finne de rette
emner til musikk og signalkorps. Midt oppe i det
hele så er det en som også lever sitt liv, kanskje
litt på avstand av og til, men som med stø hånd
styrer logistikken som skal til og den kan jeg love
leserne er formidabel når mannskap og utstyr skal
fraktes både innenlands og oversjøisk. En stor
takk til dere alle!
h-eg

Tredje gardekompani viser seg frem med sin flotte flomlysdrill lørdag 2. september. Takk for innsatsen.
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AVSKJEDSKONSERT MED KANONSALUTT OG
EN SYNGENDE KOMPANISJEF!
Han fikk et av sine store ønsker oppfylt ved bruk av originale
kanoner under 1812-overturen, samtidig kom hele hans «musikalske
testamente» til uttrykk i ekstranummeret.

Eldar Nilsens siste taktslag med gardemusikken på Oscarsborg.

Oscarsborg festning i sin beste sommer prakt. Det kunne ikke vært en mer
strålende ramme da H.M. Konges Garde Musikk og Drill inviterte til konsert
og drill-oppvisning søndag 27.august i
år. Konserten var major Eldar Nilsens
siste formelle opptreden etter 12 år
som dirigent og musikalsk leder for det
tradisjonsrike militærkorpset. På den
praktiske siden lå ansvaret hos Oslo
og Akershus Gardistforening, som for
femte år på rad tok hånd om tilrettelegging og organisering av arrangementet.
De er privilegerte, de som får benytte
den berømte festning til konserter. En
unik kulturarena der festningsmuren
er bakgrunns-kulisse og lyssettingen
består av naturlig sollys. Skapt for militærorkester, hvor Signalkorpset hadde
festningsmuren som egen scene. Vet
vi å utnytte våre historiske festninger?
OAGF har forstått det.
Borggården var så godt som fylt til
siste plass da festningens kommandant,
orlogskaptein Per Egil Grimstad ønsket
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velkommen. Programmet var en blanding av militærmusikk, norsk musikk
og underholdningsmusikk. Godt variert
både når det gjaldt sjanger og historie.
Åpningsnummeret var” Gardemarsj”
komponert av Ole Hvam, en tidligere
dirigent for vårt fremste paradekorps.
Etter åpningsnummeret fikk vi presentert komponister som Johan Strauss
med ouverturen til «Flaggermusen» og
Leonard Bernsteins med «West Side
Story». Valget av norsk musikk var
«Bruremarsj fra Lødingen» og «Valdresmarsj» av Johannes Hansen. Her var det
stor variasjon i valg av repertoar, samtidig som instrumentalmusikken vekslet
med vokale innslag. Programmet «speilet» en klar dokumentasjon på ensemblets bredde og kapasitet. Eldar Nilsen
har gjennom sine år som musikalsk
leder, både revitalisert og modernisert
korpset til mer enn et paradeorkester.
Fornyelse er like viktig som bevaring av
kultur og det var imponerende hvilke musikalske ferdigheter våre unge

musikere i kongens tjeneste presenterte.
Ikke minst på det vokale plan. Noe
som naturlig nok gir langt større programmessige muligheter. Det er ingen
forutsetning at unge korpsmusikanter
skal beherske sangens kunst, men under
denne dirigentens ledelse og presentasjon, faller vokalinnslagene inn som en
naturlig del av det totale program.
Instrumentalt dokumenterte korpset
et imponerende nivå. Kanskje er dette
landets fremste «skole» for janitsjarmusikere? Mange av de unge gardistene
behersker nødvendige grunnleggende
musikalske ferdigheter, for en karriere-vandring med det profesjonelle
musikkliv som mål. Klang, balanse og
følsomme nyanseringer var nødvendige
ingredienser, sammen med imponerende rytmikk og presise intonasjoner.
Foruten Hovedkorpset, mønstret
kompaniet også Signalkorpset som
besto av 12 trompetister og 9 slagverkere. Disse presenterte seg med en egen
avdeling hvor «Signalistene» fremførte

Fanevakt.

komposisjonene –” Good Guys og
V/P-sjefens” marsj. Begge komponert
av Signalkorpsets musikalske leder,
stabssjersjant Sverre Caspersen.
Programmet bød også på flere solister, både instrumentalt og vokalt. I”
West Side Story” imponerte Ingrid Berg
og Ingar Pettersen stort som sangsolister, ordinært er begge blåsere. I Gordon
Goodwin’s «Sing Sang Sung» fremsto
klarinettsolisten Ragnhild Myrbakk med
glitrende spill, både teknisk og tonalt.
Hun fremførte sin solo med stor autoritet og hadde hele tiden full kontroll. En
musiker for fremtiden.
Konsertens mest overraskende solo
sto sjefen for. Ikke dirigenten, men
kompanisjef kaptein Jan-Erik Synnes.
Den yrkesmilitære leder sto frem med
den største selvsikkerhet som sangsolist. Han fremførte Mickey Newburys
«American Triology», en av Elvis favoritt-låter, sammen med et lite mannskor
og korpset. Imponerende på mer enn
en måte.
Oslo og Akershus Gardistforening
markerte seg for anledningen med en
spesiell gave til Eldar Nilsen. Han ble
utnevnt til æresmedlem i foreningen
v/ styreleder, vpl major (p) Hans-Erik
Grimsrud, som også for en kort periode permittert ham fra dirigentpodiet.
Da inntok tidligere sjef for Forsvarets
musikk oberst (p) Christer Johannesen
dirigentens rolle, dette til stor overraskelse for Eldar Nilsen, han ledet
Gardens musikkorps gjennom Edvard
Griegs udødelige «Ved Rondane», Oslo

Fra Per Egil Grimstad, Odin Johannessen, Geir Pettersen, Hans Erik
Grimsrud.

og Akershus Gardistforenings gave til
en avholdt dirigent hvor styrelederen
også inkluderte Gardemusikken som
giver.
Programmet var utformet med tanke
på en stigning i den musikalske progresjonen. De tre siste komposisjonene var
alene en konsert i seg selv og etterlot et
uforglemmelig inntrykk.
Først var det «1812-ouverturen»
en komposisjon av P. I. Tsjajkovskij.
«Programmusikken», som er sjangernavnet på denne type musikk, gjenforteller Russlands feiring av seieren
over Napoléon Bonapartes i 1812. For

å gi publikum en best mulig historisk
bakgrunn for komposisjonen, ble der
innledningsvis benyttet «speaker». En
oppgave sersjant av 1. klasse, Dwaine
Ingvald Fairchild løste på en utmerket
måte.
Fremførelsen på Oscarsborg var så
nær opp til urfremførelsen i Moskva,
135 år tidligere, som det er mulig å
komme. Både kirkeklokker og kanon
er foreskrevet i besetningen. Korpsets
rørklokker erstattet kirkeklokkene, men
riktige kanoner ble benyttet.
På utsiden av festningsmuren var der
oppstilt tre kanoner av typen NM101 –

Et begeistret publikum.
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Fra OAGFs salgstelt.

Ca. 1300 entusiaster.

105 mm amerikansk fabrikat og siden
ombygget til 75 mm. Med bistand av
personell fra HV-02, fikk Eldar Nilsen
fremført det historiske verk, inkludert
ekte kanonskudd. Under fremførelsen
ble det avfyrt 11 skudd med imponerende presisjon. Kompaniets kompanisersjant, plassert på borgmuren, utstyrt
med signalflagg og noter, var bindeleddet mellom dirigent, tropps sjt. plassert
ved kanonene og «kanonerene». Det ble
en suksess!
Avslutningsnummeret var et naturlig
valg. Johannes Hansens «Valdresmarsj»
er alltid aktuell i militær sammenheng.
Komponert for janitsjarorkester i 1902

og senere i 1936 arrangert av komponisten selv for symfoniorkester. Programmets siste komposisjon ble fremført med innlevelse og engasjement av
både dirigent og musikere.
Ekstranummeret ble for mange konsertens høydepunkt. Med ulike variasjoner fikk vi presentert den enkle koralen
«Abide with me; fast falls the eventide»,
(på norsk «O bli hos meg!»), av William Henry Monk. Med dette velkjente
koraltema samlet dirigenten nærmest
hele sitt musikalske testamente i en
avskjedshilsen. Koralen ble presentert
både vokalt og instrumentalt. Det var
med imponerende følsomhet de unge

damestemmene intonerte de første toner fra borgmurens indre. Stemningen
var magisk. Publikum nøt den vakre
fremførelsen i absolutt stillhet. Den
enkle betagende koralmelodien, som
vi kjenner fra mange sammenhenger,
ble vakkert formidlet gjennom ulike
variasjoner. Etterhvert overtok det instrumentale. Musikantene gjennomførte
det med stil, kanskje som en takk til den
musikalske leder? Avslutningen var etter
engelsk tradisjon, - fyldig og klangfull,
men gjennomført homogen. En verdig
avslutning for både dette kull av Gardemusikken og Eldar Nilsen.
THOR SKOTT HANSEN

Eldar Nilsen ble overrakt Oslo og Akershus Gardistforenings æresmedlemskap av styreleder Hans Erik Grimsrud. Kasserer/rullefø rer Asbjørn
Bråthen assisterte.
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Medlemsmøte på Lillestrøm med rekordoppmøte

Et voksent lydhørt publikum.

Foredragsholder Per Øyvind Skarphol.

Torsdag den 21. oktober ble det arrangert medlems/vervemøte på Fagerborg Hotel i Lillestrøm. Tema Kjeller
Flyplass , restaurering av gamle fly,
foredragsholder Per-Øivind Skarphol.
Vi forventet et oppmøte på ca 20 -25
stk, det ble til sist 45 medlemmer og
ikke - medlemmer innenfor dørene!
Det møtte faktisk opp et par gardeveteraner som jeg ikke hadde sett i min
snart fireårige tid som styreleder.
Jeg vil nedenfor gi en kort oppsumering av Skarphols foredrag.
Skarphol tok for seg historien om
Kjeller flyplass, en av de eldste i verden.
Flyvåpenet ble opprettet på dagen
den 21. oktober, 105 år tidligere og
på Kjeller gård fikk de et sted å være.
Dette takket være offiserene Thaulow
og Sejerstedt som fant et jorde på
gården Kjeller og som passet til å bli
en flyplass,. Her fikk Hærens Flyvevåpen leie 40 da jord, lagde en flystripe
på ca 100 x 40 meter, ikke asfaltert

eller med betongdekke, men kun som
en grasstripe. Her fikk Hærens Flyvevåpen sin base. Hit kom de første to
flyene av typen ”Farman Longhorn”
i ca. 1912. Propellen satt bak og skjøv
flyet framover . I løpet av ti år, fra
1912 til 1922, ble basen utvidet til sju
hundre mål kjøpt grunn, det ble reist
åtti bygninger og bygd flere kilometer
med vei. Store områder av flyplassen
ble planert og drenert. Flyskolen åpnet
i 1914, og to år etterpå sto flyfabrikken
ferdig. Fly var inntil da blitt bygd flere
steder i Kristiania, og satt sammen på
Kjeller. I alt ble det bygd mer enn to
hundre fly på Kjeller fra 1912 til 1940
– dels egne konstruksjoner, dels bygd
på lisens etter utenlandske tegninger.
Til den siste gruppen hørte typer som
”Moth” og ”Fokker”. Kvaliteten på de
norskkonstruerte flyene var variabel.
Skoleflyet ”Kaje”, som kom i 1921, var
en god konstruksjon, mens kampflyet
”T.2” ristet så voldsomt i lufta at ingen

torde å fly med det.
I mellomkrigstiden gikk det både
opp og ned for Hærens Flyvevåpen og
Kjeller. Den 8 april 1940 tok rittmester
Norman (sjef for Flyskolen) initativ til
at det skulle holdes en øvelse og han
flyttet 23 fly i løpet av 8. og 9. april. ( en
av flyverne var Ole Reistad). Minutter
etter at det siste fly hadde lettet, ble
flyplassen bombet av tyskerne. De ble
senere fløyet nordover mot Nordre
Osen og rittmester Normann fikk de
senere over til Sverige. Her ble noen av
de brukt til å fly slepemål og deretter
demontert. En ”Tiger Moth” ble så
kjøpt tilbake fra Sverige og ble så restaurert i tiden 1996 – 2006.
Det kan også nevnes at Kjeller har
blitt bombet under andre verdenskrig
av tre nasjoner, tyskerne i april 1940,
amerikanerne 18. november 1943 og
brittene 29. april 1944.
Kjeller flyplass eies i dag av Luftforsvaret. Forsvarets Logistikkavdeling
(FLO) har sine verksteder og tilhørende
militær lufttrafikk. Omkring 900 mennesker har sin arbeidsplass her
I tillegg er det stor sivil aktivitet med
Oslo Flyveklubb og Nedre Romerike
Flyklubb og det er en gjeng med ildsjeler med bakgrunn fra Luftforsvaret
som restaurerer mange gamle fly bla.
som den ”Tiger Mothen” som er nevnt
tidligere i artikkelen.
Flyplassen skjebne av i morgen, den
er uviss, den første delen er nå solgt til
andre formål.En stor takk til de frammøtte!
h-eg
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GARDE VETERANENS X-ORD
Her er gardekryss nr. 2-2017. Håper
den kan være til nytte nå under de lange
høstkveldene. Alle ord jeg har brukt står i
Norsk ordbok. Når det gjelder synonymene, har jeg brukt «Norske synonymer, blå
ordbok» fra 2003. Jeg har forsøkt ikke å
lage den vanskelig Som vanlig vanker det
premier til de to første riktige løsningene
som blir trukket ut. Fem flaxlodd til førstemann, tre til andremann.
Jeg har kontroller, rekontrollert og kontrollert en gang til, for å sjekke for mulige feil.
Dersom du mener det er feil i oppgaven,
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ta kontakt med meg, så kan vi gå gjennom
problemet. Bruk gjerne mitt mobilnr. 9887
2241
Løsningen kan sendes til: Viggo Andreassen; Finstadlia 121; 1475 Finstadjordet.
Eller send en kopi av løsningen til viandrea@online.no.
Brevet må være poststemplet seinest
01.02.18. E-posten må være i min e-postkasse seinest samme dato.

Lykke til alle sammen.
Innen fristen for oppgave 1 var det ikke
innkommet noen løsninger. Hvis interessen
er så laber framover, vil vi heller fylle bladet
med annet stoff.
Gardehilsen fra
670 Andreassen

Inntrommingssermoni av 3 Gardekompani.

Inntromming
sjef Jan-Erik Synnes, 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 tre ganger og
det er en opplevelse. 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

løsning X-ord - nr 1

Inntromming, hva er nå det spurte jeg
om ifjor?
Dette er et rituale som finner sted i 3.
Gardekompanis musikkaula når gardistene skal dimitere. Da stiller alle gardister i sivilt, gjerne i bunad eller annet
pent tøy, de er nesten ikke til å kjenne
igjen. Alt befal i kompaniet er også til
stede samt inviterte gjester.
Etter noen velkomstord fra kompani-

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, 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 både musikk-og 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 mndr. 2017 kontingenten har opptrått i Basel , Malmø og
rundt om i Norge, dette til glede
for tusener av imponerte tilskuere!
Takk for vel utført!
h-eg
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Aktivitetsplan 1. halvår 2018
for OAGF og samarbeidene Gardeforeninger
					
Jan.
Tid
Sted
Adresse
Arrangement
Mrk.
2.
11:00
Velferden
Porsgrunn
Tirsdagsmøte
Telemark Gardistforening
4.
18:30
”Asylet”
Grønland 28
Hyggekveld
16.
12:00
Forsvarsmuseet
Akershus Festning
Lunsj
Påmelding til kasserer
					
Febr					
1.
18:30
”Asylet”
Grønland 28
Hyggekveld
6.
11:00
Velferden
Porsgrunn
Tirsdagsmøte
Telemark Gardistforening
10.
06.00
Bogstad Camping
Sørkedalsveien
Holmenkollmarsjen
Trenger mannskap
10.
ENO
Oslo Konserthus
Munkedamsveien, Oslo
Festkonsert
11.
07:30
Bogstad Camping
Sørkedalsveien
Barnas Holmenkoll dag
Trenger mannskap
20.
12:00
Forsvarsmuseet
Akershus Festning
Lunsj
Påmelding til kasserer
					
Mars					
1.
18:30
”Asylet”
Grønland 28
Hyggekveld
6.
11:00
Velferden
Porsgrunn
Tirsdagsmøte
Telemark Gardistforening
9.
15.30
Heftye villaen
Frognerseterveien
Holmenkollen Skifestival
Trenger mannskap
10.
07:30
Heftye villaen
Frognerseterveien
Holmenkollen Skifestival
Trenger mannskap
11.
07:30
Heftye villaen
Frognerseterveien
Holmenkollen Skifestival
Trenger mannskap
ENO
18:30
Befalsmessa Huseby leiren
Sørkedalsvn, Huseby, Oslo
Medlems-vervemøte
20.
12:00
Forsvarsmuseet
Akershus Festning
Lunsj
Påmelding til kasserer
23.
08.00
Huseby leir
Sørkedalsv, Huseby, Oslo
Dimmisjonsoppstilling
2. Gardekompani
					
April					
3.
11:00
Velferden
Porsgrunn
Tirsdagsmøte
Telemark Gardistforening
5.
18:30
”Asylet”
Grønland 28
Hyggekveld
7.
18:00
Lillehammer Reveljen
Lillehammer
Tattoo
Håkons hall
9.
17:30
Midtskogen
Midtskogen/Strandlykkja
Markering
Felles tur?
9.
19:30
Strandlykkja
Strandlykkja
Markering
Felles tur?
17.
12:00
Forsvarsmuseet
Akershus Festning
Lunsj
Påmelding til kasserer
18.
18:00
Befalsmessa, Huseby
Sørkedalsvn, Huseby, Oslo
Middag
Æresmedlemmer og styre
19.
18:00
Befalsmessa, Huseby
Sørkedalsvn, Huseby, Oslo
Årsmøte i OAGF
20.
18:00
Lundehøgda
Lundehøgda
Markering
Felles tur?
21.
13.00
Oslo Spektrum
Sonja Henies plass, Oslo
Norsk Militær Tattoo
OAGF har ikke billetter
ENO
12:00
Halden brygge
Haldenvn, Fornebu
Fiskekonkurranse
Fisking og hygge, sosialt
ENO
18:30
ENO
ENO
Medlems/Vervemøte
I distriktet.
ENO
ENO
ENO
ENO
Årsmøte HOPGF
m/ sosialaktivitet
					
Mai					
1.
11:00
Velferden
Porsgrunn
Tirsdagsmøte
Telemark Gardistforening
3.
18:30
”Asylet”
Grønland 28
Hyggekveld
8.
ENO
Trandumskogen
Sørkedalsveien, Oslo
Bekransning og fanevakt
Trenger mannskap
10.
ENO
Oslo
ENO
Ankomst Sveagardesföreningen
11.
”
Oslo
”
Sightseeing m/Sveagardesf. Trenger følge mannskap
12.
”
Oslo
”
Middag m/Sveagardesföreningen Trenger deltakere fra OAGF
13.
”
Oslo		
Avreise Sveagardesföreningen
15.
12:00
Forsvarsmuseet
Akershus Festning
Lunsj
Påmelding til kasserer
					
Juni					
5.
11:00
Velferden
Porsgrunn
Tirsdagsmøte
Telemark Gardistforening
7.
18:30
”Asylet”
Grønland 28
Hyggekveld
8.
11:30
Huseby leir
Sørkedalsvn, Huseby, Oslo
H.M.Kongens inspeksjon
Oppstilling -/ Parade
8.
18:00
”Kongen”
Frognerstranda, Oslo
Sommerfest
Først til mølla... pga plass
10.
10:00
Huseby leir
Sørkedalsvn, Huseby, Oslo
Gardens Dag
Åpen leir
17.
14.30
Oscarsborg Festning
Drøbak
Konsert og drill v/ 3.Gardekp. Trenger mannskap
19.
12:00
Forsvarsmuseet
Akershus Festning
Lunsj
Påmelding til kasserer
22.
08.00
Huseby leir
Sørkedalsv, Huseby, Oslo
Dimmisjonsoppstilling
1. og 5. Gardekompani
					
Juli		 FERIE			
		
Norway Cup			
Trenger mannskap

De som ønsker å delta i lunsjen på Forsvarsmuseet, melder ifra til vår kasserer Asbjørn innen torsdag uken før
på telefon 454 22 614. Dette pga bestilling av mat. De som kommer uten å ha sagt ifra, betaler full pris.
Lunsjen koster kr. 75,00 som inkluderer smørbrød, kake og kaffe.
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Sommerfesten 2017 på Kongen
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 28 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 hadde han og
hans kone Unni ikke mulighet til å møte, men han hadde en god ”stand in”
i Jan-Robert Søderstrøm som 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
Kjempestemning på toppen av
”Kongen” til tross for regn i luften,
men hva gjør vel det når en er i et godt
lag?
Og så var det bare å skli ned trappene
uten å brekke noe hverken armer eller
ben etter at det hele var avsluttet.
Så sier vi vel møtt igjen 2018!
h-eg

Medlemsmøte med brigader og stabsjef
i Hærstaben, Ingrid Margrethe Gjerde.
Den 12 oktober var det igjen tid for
medlems/vervemøte i befalsmessa i
Huseby leir.
OAGF var så heldig å få fatt i kveldens
foredragsholder, tidl. gardesjef, nå
brigader og stabsjef i Hærstaben, Ingrid
Margrethe Gjerde. Hun fant tid blant
alle sine andre gjøremål til å besøke
gardeveteranene i Oslo og Akershus.
Et meget vellykket møte med over 30
tilhørere som fikk høre Ingrid Margrethe slippe seg løs over emnet ”Hæren i
dag+ og i fremtiden – Klar til kamp”.
Hun tok for seg tilstanden til Hæren
i dag med tjeneste både innen - og
utenriks, materiel – og personel messig og hvilke endringer hun så for seg
med de tall som kom frem i forslaget
til statsbudsjett for 2018 og resultatet av landmaktutredningen når den
foreligger. Det er spennende dager i
vente for Hæren både på materiell - og
personel siden.
Møtet ble avsluttet ved at styreleder
takket henne og overrakte boken” Norske Jægerkorps” med dedikasjon, som
æresmedlem i OAGF fikk hun også
forbundets caps.
Etter møtet ble det tid til litt sosialt
samvær som stabsjefen som preget
samværet med sitt gode humør og litt

mimring over tiden med gardelue. Hun
har helt tydelig ikke glemt den tiden,
noe hun viser når hun møter oss gardeveteraner med et smil og en god latter.
Et utdrag av foredraget vil forhåpentligvis komme i neste utgave av GardeVeteranen.
H-EG

Stabssjef i Hæren og tidl. Gardesjef, Brigader Ingrid Margrethe Gjerde. Kjempehumør.
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Årets høydepunkt – julebordet!

Gjester ved årets julebord.
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Årets julebord ble tradisjonen tro holdt
i Gardens Befalsmesse og 53 personer
møtte fram. Dette må være rekord –
det har ikke vært så mange tilstede av
medlemmene på julebord på mange
år. Gardesjef Geir Pettersen med frue
Anna var også hjertelig tilstede. Det er
hyggelig at gardesjefen finner tid til å
være sammen med oss gardeveteraner
– opptatt som han er. Flott tale holdt
han også.
Aperitif ble servert ved ankomst,
og deretter toget forsamlingen inn i
spisesalen etter å ha blitt ønsket velkommen av formannen i arrangements
komiteen, Erik Leinaas med frue Mette
og OAGFs styreleder med sin Elisabeth. Etter at Erik hadde tatt seg av
alt det administrative, som vanlig med
stålkontroll, ble OAGFs fane ført inn
til tonene av Veteran-signalet framført
av to stramme gardister fra Signalkorpset. Deretter var det tid for GSJ som
ba deltakerne delta i Kongens skål og
ikke før hadde vi satt oss så var opp
igjen, da var det Nils S Egelien som ba
deltakerne delta i Gardens skål. Menyen for denne kvelden er fast: Ribbe,
pølse, medisterkaker og pinnekjøtt med
tilbehør. Hjemmelaget karamellpudding til dessert og deretter en gedigen
marsipankake og kaffe.
Kveldens toastmaster var Bjørn Arild
Sund, han hadde programmet fullt opp,
rart han fikk tid til å spise i det hele tatt.
Nyutnevnt for anledningen, men her
fikk han en fast jobb ☺
Hans-Erik Grimsrud holdt kveldens
tale. Han ville ikke oppsummere alt
foreningen hadde foretatt seg i 2017,
det finner en i Gardeveteranen 1 og
2/17, men snakket heller om hva som
skal skje neste år , noe han så frem til
med glede. Mange arrangementer er
allerede booket og inntektene strømmer
inn til vår forening.

Høydepunktet på kvelden er jo
utdelingen av Årets Kjernekar(kvinne). Etter at Asbjørn Bråthen hadde
beskrevet vedkommendes kvaliteter
både lenge og vel, var det vel ingen tvil:
Årets kjernekar er Erik Leinaas. Kinna
ble overrakt og stor applaus – vel fortjent var dette.
Det var mange taler i løpet av kvelden. Rosende og positiv omtale og
mange godord til foreningen. Julegaven
fra OAGF i år var skrapelodd. Noen
vant mye, noen vant lite og noen vant
ikke. Slik er nå det. Kveldens takk-formaten-tale ble holdt av undertegnede
– med mange rosende ord til kjøkkenpersonalet. De fikk også hver sin blomt
til takk. Hva skulle vi gjort uten Torill
og Ingunn på kjøkkenet?
Vi skal heller ikke glemme alle de
som hjelper til for å få julebordet til
å bli vellykket igjennom oppdekking,
skjenking, pynting etc. Tusen takk!
En helt igjennom vellykket og hyggelig kveld – noe annet finnes ikke i
OAGF. Vi gleder oss allerede til neste
års julebord som blir den 30. november i 2018, bare sett av datoen – o jul
med din glede.........
Elisabeth N. Isaksen

På julebord blant
Gardeveteraner i Bergen

Blant gardeveteraner av 1961 i Bergen.

I Bergen finnes det noen Gardeveteraner fra 2. Gardekompani 1961 . De
har holdt sammen siden de traff hverandre igjen på 50 års jubileet for dimmisjon. Flesteparten bor i Bergen og på
vestlandet ellers, men det er også noen
som holder til andre steder i kongeriket.
De møtes to ganger i året, julebord i
Bergen og treff hos en av gjengen om
sommeren. Blant disse Gardeveteranene er det to som er medlem av OAGF.
I år ble noen fra OAGF invitert til
å delta i årets julebord og det resulterte i at tre av medlemmene i
styret, Asbjørn, Erik og Hans-Erik
tok turen over fjellet. I Bergen ble vi
mottatt av ett av OAGFs medlemmer, Jan Larsen, som etter innsjekk
på hotellet, tok oss med til julebordet som fant sted ute på Nestun.
Her møtte vi en glad
gjeng på 9 personer som hadde laget
til et riktig vestlandsk julebord med
pinnekjøtt, (pinneribbe) med tilbehør,
riskrem med rød saus , to flotte kaker
og kaffe som avslutning. I tillegg var
det god drikke både til mat og kaffe.
Jan Larsen og Alf Pedersen med

hjelpere skal ha all ære. Det beste av
det hele var deltakernes gode humør.
Stemningen var på topp. Flere sanger,
både kjente for oss østfra og de med
bergensk opphav ble avsunget inne i
mellom Kongens skål og styreleders tale til deltakerne. Det hele akkompagnert
av Alf på gitar. Det ble også plass til en
skål for Garden. Noe som var med på
å skape god stemning var at styreleder
overrakte et skjold (crest) som et minne
fra OAGF som takk for at vi fikk delta
og vi tre østfra mottok hver vår minnemedalje med inskripsjon som takk for
at vi kom.
Jeg nevnte innledningsvis at to av Gardeveteranene er medlemmer i OAGF,
da selskapet gikk mot en slutt var det
innlevert 5 navnslipper på nye medlemmer. I tillegg har Jan Larsen sagt seg
villig til å være kontaktperson for en ev.
Bergensforening. Derfor vil OAGF i
samråd med NGF sende et brev til Bergens Tidende og Bergens Arbeiderblad.
Det skal inn i avisene som en invitasjon
til å starte en forening.
h-eg
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Så var det på’n igjen til å motta
kringle på vaktstedene og i leiren.

Hvorfor det blev
gardevakt på Skaugum.
Turistenes hensynsløshet
gjorde at det var absolutt nødvendig
med vakt.

Så var det på’n igjen til å motta kringle
på vaktstedene og i leiren.
Siden forrige utgave har tre kompanier dimitert . 16. juni var det 2.
og 5 Gardekompani som hadde sin
dimisjonsoppstiling. Derfor ble de
onsdag 7. juni traktert med kringle på
vaktstedene og
i garasjeanlegget på 0-planet . På sistnevnte sted var det 5. kompani som
hadde kringlefest hvor OAGF sørget
for kringle og kompaniet for kaffe.
Onsdag 20. sept var det igjen tid for
utdeling , denne gang til 1. Gardekompani

Undertegnede og Erik Leinaas har på
alle utleveringer tatt turen til leirvakta,
Slottet, Akershus Festning, Bygdøy
Kongsgård og Skaugum. 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.
Kringle utdelingen er en takk fra oss
veteraner for godt utført jobb i snart
12 mndr .
h-eg

Årets kjernekar/ kvinne
Som dere så i GardeVeteranen 2/17, så ble det på julebordet delt ut en pris for
årets kjernekar / jente. Ei flott kjinne som er håndlaget av en 86 år gammel hedersmann på Gol. Det finnes ikke flere enn disse kjinnene som er laget for OAGF. Vi
har nå sikret oss for mange år framover ved å ha ni slike kjinner på lager.
Nå er det opp til dere lesere å komme med et forslag til årets mottaker av prisen
for Årets kjærnekar/jente 2018. Forslag sendes til oagf@oagf.no innen 1. november 2018. Jeg ber om medlemmenes hjelp til å finne en verdig mottaker for årets
pris.
h-eg

Foto av Skaugum.
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Meddelelsen om at det var etablert
vakthold på Skaugum i Asker,
og at man har fått en ordning med
garden i likhet med for Bygdø
kongsgård, kom som en litt av en
overraskelse. Man trodde virkelig
at det idylliske og fredlige Skaugum, beliggende iallefall et stykke
fra den slagne landevei, skulde få
være i fred. Nu svirrer ryktene og
vet å fortelle at årsaken til at man
har måttet få gardevakt, er en
rekkeforsøk som er gjort på røve
prins Harald.
Vi har hørt disse rykter så lenge
at vi skal gjøre hvad vi kan for
å få slått dem i hjel. Det er ganske riktig at det av et par sinnssyke kvinner har gjort forsøk på å trenge seg inn på Skaugum,
den ene var sogar kommet helt inn
i en av salene, men begge skulde
ha tak i kronprinsen for å få talt
med ham on en sak. Fikse ideer
som sinnsyke ofte har. Noe forsøk på å trenge seg inn til prins Harald har ikke forekommet.
Men vaktholdet er ikke etablert
Av den grunn. Det måtte til fordi
Turistene holdt på å besette Skaugum. Naboene har lenge prøvd på å
få de mest påtrengende vekk.
Nordmenn og utlendinger har uten
videre kjørt rett op, knipset billeeder og spasert opm på Skaugum
som om det skulle være et sted hvor
alle og enhver fri kunde ferdes
og gjøre hvad som faller en inn.
Nu holder gardistene folk på
Avstand. Vi er ganske overbevist
om at kronprins Olav ikke synes
gardevakt er noe stas. Han og
kronprinsessen ser Skaugum som
et hjem. Men det har vært en uomstøtelig nødvendighet av hensyn til
frekt farende folk.
Faksimile fra Asker og Bærums Budstikke
Mandag 1.august 1938

100,00

oagf@oagf.no
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Avs
Oslo og Akershus Gardistforening
Postboks 105 Røa
0701 Oslo

Restaurant
Asylet

Forsvarsmuseets
kafeteria på
Akershus festning

Torsdag 4. januar
Torsdag 1. februar
Torsdag 1. mars
Torsdag 5. april
Torsdag 3. mai
Torsdag 7. juni
Kl 18.30

Tirsdag 17. januar
Tirsdag 20. februar
Tirsdag 20. mars
Tirsdag 17. april
Tirsdag 15. mai
Tirsdag 19. juni
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
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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 tjenestegjorde med, lyst på en kopp kaffe,
eller bare ute etter litt avveksling og
en hyggelig prat.
NGF er på kontoret på tirsdager
mellom 08.00 - 13.00
Her sitter Viggo Andreassen, sekretær i NGF.
Egil Nilsen, visepresident i NGF,
treffes på torsdager i samme
tidsrom. Ring gjerne på forhånd.
Telefon til NGF: 988 72 241.
Styreleder i OAGF, Hans-Erik
Grimsrud er tilstede på mandag og
onsdag,
mellom 10.00 - 14.00.
Tlf. til OAGF: 908 81 122.

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?

