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Kongelig beskyttelse forlenget 

 

I begynnelsen av desember innløp det en svært gledelig 
mail fra Slottet. HMK Harald meddelte, via det kongelige 
hoff, at Hans Majestet Kong Harald fortsatt vil være     
Norges Militære Kameratforeningers Forbunds høye be-
skytter. Beskytterskapet varer nå til ut 2025. 

Brigader Tore Eriksen 1937 – 2021 

Brigader Tore Eriksen gikk bort 27. januar 2021 etter lang tids sykdom. 

Tore Eriksen var NMKFs president fra 2000 – 2003, og ble tildelt forbundets Hederstegn i 
1999. Personlig ble jeg kjent med Tore Eriksen gjennom deltakelse på Nordiske Militære-
kamertforeningers Stevner. Tore Eriksen huskes som en meget klok, omgjengelig og      
inkluderende person. Vi i NMKF har mye å takke Tore Eriksen for. 

På vegne av NMKF. 

Johan O. Asmundvaag 

President 

Tore Eriksen leder 

den norske konting-

enten gjennom   

Rønnes gater på 

Bornholm 2007. 



Brigader Tore Eriksen gikk bort 27. januar 2021 etter lang tids sykdom. Tore ble født i Skibotn 28. sep-
tember 1937. Han startet sin militære karriere på Befalsskolen for Kavaleriet i 1957 og ble tilsatt som 
løytnant i Kavaleriet etter Krigsskolen i 1964. Etter en allsidig karriere med troppstjeneste, stabstjeneste 
og stabsutdannelse i inn -og utland fikk han avskjed i nåde som kavaleriinspektør 31. januar 1996. 
Han begynte å trekke i trådene i hærstaben ved Leopard 1 prosjektet. Takket være hans kvalitetssans og 
integritet ble det en realitet, og vi fikk verdens beste stridsvogn på den tiden. Han var pådriveren til ny 
stormpanservogn, og i dag er hans valg av CV 90 blitt en suksess som selv Sverige misunner oss. 
Han var hjernen bak Kavaleriets fornyelse av vår operative brigade i Nord-Norge. Han lyktes i arbeidet 
med krigsoppsetningsplanen for Panserbataljonen i samarbeid med de andre våpeninspektørene. Briga-
den i Nord-Norge fikk dermed tilførte en slagkraft som Hæren tidligere aldri har hatt. 
Tore var kavaleriinspektør i ni år og fremstår i rekken som en av de to «store», sammen med Ivar Frø-
ystad. Hans interesse og kunnskap om Kavaleriets historie og tradisjoner var unik, som han formidlet og 
selv levde opp til 
Han var en friluftsmann og en skiløper av rang. Han var en offiser og gentleman, med en fremtreden 
som gjorde ham til en høyt respektert leder. Det var sikkert en av grunnene til at han ble overadjutant til 
HM Kong Harald V. 
De som bærer Kavaleriets lue og reccee-snor i dag, har en arv å ta vare på, og den arven har de fra Tore 
Eriksen. 
På vegne av Ole B., Oddgeir B., Lykkebo-gjengen og hele Kavaleriet 

De som bærer Kavaleriets lue, 
har en arv å ta vare på, og 
den arven har de fra Tore  
Hjernen bak Kavaleriets fornyelse av vår operative brigade i 
Nord-Norge.  
Av Johan Brun, Dragon/Generalmajor 

Vi tillater oss å gjengi Aftenpostens nekrolog: 

Presidenten har ordet: 

Kjære soldatkamerater. 

Når dette skrives - er det varslet nye innstramminger i Oslo på grunn av pandemien. Ny 
smittebølge er ventet i løpet av de neste måneder, og er vi heldig så kan vi håpe på lettelser 
mot sommeren. Dette betyr, slik jeg vurderer det, at vi først etter sommeren kan gjenoppta 
noen av våre normale aktiviteter.  Vi kommer til å gjøre alle forberedelser for R-møtet, sen-
de ut alle papirer, men dato for møtet vil bli fastsatt på et senere tidspunkt. I begynnelsen 
av februar fikk vi melding fra Finland om at årets Nordiske Stevne måtte avlyses. Vi fikk 
to spørsmål som de ønsket svar på: 

     Utsette arrangementet til 2022 i Finland og deretter Danmark i 2024 
     Ikke noe stevne i Finland og neste stevne i Danmark 2023                                              

Ikke noe stevne i Finland og neste stevne i Danmark 2023 

Alle de nordiske foreninger svarte at utsettelse til 2022 i Finland var det vi ønsket. Den 
finske foreningen skulle ha møte med ledelsen av panserbataljonen i slutten av februar og 
deretter meddele resultatet. 

Arbeidsutvalget prøver - etter beste evne – fortsatt å ivareta den daglige drift av NMKF. 

«Take care». 

Johan O Asmundvaag                                                                                                          
President 

 

 



NMKF’s hederstegn tildelt Thor Hofsbro 

 

Sist høst mottok forbundet en meget velbegrunnet søk-
nad om å tildele Thor Hofsbro forbundets Hederstegn. 
Han var gjennom mange å en sentral drivkraft i Politi-
troppenes Veteranforening og la ned et betydelig arbeid 
for denne foreningen. I tillegg har han holdt en rekke 
foredrag om polititroppene og alt det han var med på, 
spesielt i Finnmark våren 1945. Det var derfor enkelt for 
arbeidsutvalget i NMKF å tildele ham forbundets he-
derstegn på vårt møte den 10. oktober. Vi i NMKF tok 
deretter kontaktet NVIO Hadeland, hvor Thor også har 
vært en aktiv medspiller gjennom mange år, og ba om 
hjelp til å arrangere utdelingen. Den fant sted 16. de-
sember, og de hadde laget en flott ramme rundt tilde-
lingen i lokalet «Lidskjald» på Gran. Formannen i 
NVIO Hadeland, Tor Kjølberg Munkelien ønsket vel-
kommen og bød på snitter, kaffe og kake. Generalsekre-
tær holdt en kort innledning og leste opp begrunnelsen 
for tildelingen, før NMKFs Hederstegn og tilhørende 
diplom be overrakt Thor Hofsbro. Varaordfører,          
Pål-Arne Ouile, holdt en kort tale, gratulerte Thor med 
tildelingen og overrakte blomster på vegne av kommu-
nen. Thor holdt en fin takketale, og fortalte igjen mange 
interessante ting fra våren 1945. Han irettesatte også ge-
neralsekretær som i sin innledning sa: «Du valgte å dra 
til Sverige», men slik var det ikke. Han ble advart i siste 
liten om at politi/Gestapo var på jakt etter ham, og flyk-
tet over grensen med disse folkene etter seg. En annen 
morsom ting jeg husker fra hans tale var at da hans av-
deling langt ut på sommeren 1945 ankom Trondheim, 
og marsjerte opp til Kristiansten festning for innkvarte-
ring, spurte tilskuerne om det var russiske krigsfanger, 
så magre var gutta og så slitt var uniformer og utstyr et-
ter vel et halvt år i Finnmark våren 1945. 

Så var det forfatteren Cato Bunkholdt sin tur. Han hadde en tid arbeidet med en bok om 
Thor Hofsbro. Han gratulerte Thor, før han presenterte boka og overrakte Thor 5 eksempla-
rer med rødt sløyfebånd rundt. Lokalavisen  «Varden» var også tilstede og laget et fint opp-
slag om tildelingen. NMKF vil rette en stor takk til NVIO Hadeland for den flotte rammen 
de skapte rundt Thor Hofsbro denne desemberdagen.  Takk også til Marianne fra frivil-
lighetssentralen for utmerket oppdekking, snitter og kaker. Takk også til Pål Morten Bjarkøy 
fra styret i NMKF som stilte opp ved denne anledningen. For ordens skyld må vi presisere  
at alle koronatiltak ble overholdt  denne hyggelige desemberdagen i «Lidskjald». 



Nordre Follo Int Ops forening nytt medlem av NMKF 

Veteraner i Follo området stiftet den 28. februar 2020 
Nordre Follo Int Ops forening. Deres første store arbeid 
var å få reist en byste av Jan Baalsrud på Kolbotn, hans 
hjemsted.  I november innløp søknad om medlemskap i 
NMKF, og på vårt AU møte i januar ble foreningen opptatt 
som medlem i NMKF. Vi ønsker Nordre Follo Int Ops   
forening velkommen som medlem av NMKF. Bildet viser 
bysten av Jan Baalsrud på Kolbotn. Den vil av forskjellige 
grunner bli avduket en gang til, og vi vil informere dere 
om når det finner sted. 

Flagg Binders  

Nordre Follo Int Ops Forening har fått laget en «Flagg-
binders» pin. Under krigen var det å bære en binders 
på jakkeslaget, et symbol på at «Vi holder sammen». 
Dette til stor ergrelse for NS, tyskerne og Hirden. De 
for rundt og rev disse bindersene av folk, ja man kunne 
endog bli arrestert for å bære dem. Vi kan hedre denne 
motstandsgesten, ved å bære denne nye «Flagg binder-
sen». Interesserte foreninger kan få kjøpt bindersen 
ved å henvende seg til Pål Morten Bjarkøy i Nordre 
Follo Int Ops Forening tlf: 911 09 245. 

Generalsekretæren tar ordet: 

Korona er allerede nevnt, og som alle forstår begrenser den også vår aktivitet. Slik situa-

sjonen nå er, finnes det ikke rom for mange aktiviteter. Hvis vi får til arrangementet i 

Trandum-skogen i pinsen, ville det vært flott. Vi er i dialog med HMKF om dette og vil 

komme tilbake med info. Arbeidsutvalget fortsetter arbeidet via Teams møter, noe som 

fungerer godt. Forbundet fylte 80 år i mars i fjor, og det kan nå se ut som vi får god tid til 

å forberede feiringen våren 2022, på 82 årsdagen. 

Per Olav Kallestad                                                                                                               

Generalsekretær 

  



 

En egen hilsen til Øystein Frøyland fra vår president! 

 

Det er hyggelig å se at noen av våre medlemmer nå har begynt å få vaksinen  


