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Vår høye beskytter  

 

H M Kong Harald den 5.  

 

fylte 85 år den 21. februar 2022 
  

 NMKF gratulerer med dagen. 

Høstens Styremøte 

18. november 2021 var det igjen klart for styremøte i våre møtelokaler på Akershus. 10 
styremedlemmer møtte, og referatet fra møtet er sendt dere. Hovedpunkter var Nordisk 
stevne 2022, R-Møtet i 2022, NMKFs prosjekter, Polititroppene og Arktiske Partisaner. Et 
strategimøte i februar ble vedtatt, og arbeidet med et monument over de som er omkom-
met under tjeneste her hjemme er under arbeid. Etter møtet ble tradisjonen med jule-
middag for styret gjenopptatt ved at 10 styremedlemmer nøt et måltid pinnekjøtt sammen 
på Aker brygge. 

Strategimøtet den 16. februar 

NMKF innkalte medlemsforeningene til det vi valgte å kalle en strategimøte i vårt møtelokale på 
Akershus den 16. februar.  10 av foreningene møtte og vi startet med en presentasjon av hver en-
kelt forening. Så satte vi de sentrale spørsmålene på dagsorden, hvordan få flere medlemmer og 

hvilke aktiviteter skal vi(foreningene) ha. I presentasjonsrunden kom det fram at de fleste av fore-
ningene har, møter med foredrag, ekskursjoner og julesamlinger. Foreningene ønsket selvsagt at 
NMKF opprettholdt sine aktiviteter med foredrag, den årlige skytekonkurransen, Nordisk Stevne 
og ekskursjoner som et supplement til deres egen aktivitet. Det fremkom også her et ønske om at 

NMKFs aktiviteter kalenderfestes tidlig, slik at foreningene kan innrette sin aktivitet etter disse. 
Medlemsverving er og blir et problem. Kontakt med de nye rekruttskolene på Rena kan være en 
god løsning. Men at foreningene er til stede ved lokale messer og «Torgdager» gir også en mulig-

het til å komme i kontakt med potensielle medlemmer.  

På bildet er det MP-Foreningens Øystein Omholt som orienterer et lydhørt publikum. 
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Representantskapsmøtet 31. mars 2022 

NMKFs 78. Representantskapsmøte fant sted den 31. mars i 
«Veteran Møter Veteran»s lokaler i Lommedalsveien 279 i Lom-
medalen i Bærum. Innkalling med tilhørende papirer ble sendt ut i 
henhold til vedtektene, og kl 1600, denne siste marsdagen, møttes 
vi til et styremøte før R-møtet. Årsberetning, og regnskap var i   
orden slik at når forbundets President Johan O. Asmundvaag     
banket i gang selve R-møtet kl 1800, var det meste på stell, og 
punktene gikk greit unna. Det var 12 stemmeberettigede til stede, 
en med fullmakt. I tillegg stilte 7 styremedlemmer  og en observa-
tør. Årsberetning, regnskap, forslag til kontingent, arbeidsprogram 
for 2022 og budsjett ble raskt godkjent. Valgkomiteens formann, 
Oddgeir Bratsberg, hadde gjort en grundig jobb slik at John   
Vaagland, Norske Dragoner, ble valgt som ny visepresident, mens 
Morten Hoff, fra IVSF, ble valgt som ny  kasserer. Henning  
Skøien, IVSF, og Kjell Olsen fra Oslo Orlogsforening ble valgt 
som nye vararepresentanter, mens Eric H. Eriksson fra Trenregi-
mentets soldatforening fortsetter som vararepresentant. 

Da dagsorden var unnagjort, kalte vår president Johan O.            
Asmundvaag fram Arne Rauø fra Nedre Romerike HV Veteraner. 
Han ble så tildelt NMKFs Hederstegn for utrettelig arbeid for 
skyttersaken helt siden 1962. Han har gjennom alle år vært en støt-
tespiller og «stå på» kar både i HV og ikke minst i Nedre Romerike 
HV Veteraner, så han fortjente absolutt denne påskjønnelsen. Han 
var valgt delegat fra Nedre Romerike HV veteraner, og ble først litt 
satt ut, men tok seg fort inn igjen og kan sees smilende på bildet 
sammen med Johan. Avtroppende kasserer Merete ble også behørig 
takket av, og fikk blomster og vår «store» Viking. 

Vi skylder «Veteran møter Veteran», «Pekka» og Arne Melhuus 

stor takk for lånet av lokalene i Lommedalen. Dette er deres base, 
og her var alt utstyr de bruker ved sine tilstelninger, inkludert deres 
egen romslige bilhenger. Lokalene par preg av at veteraner her, 
gjennom mange år, hadde donert uniformer og alle typer 
«militaria» fra inn og utland. For forsvarsinteresserte var det her 
mange godbiter og ting en ikke hadde sett før. På en vegg hang   
sågar NMKFs lille fane som de sikkert har fått for lenge siden. Nok 
en gang «Pekka» og Arne -  Tusen Takk—for lånet av egnet lokale 
nær Oslo og med tilstrekkelig parkeringsplass. 

Arne Melhuus ga oss innlednings-

vis en orientering om Veteran mø-

ter veteran. 

Arne Rauø, Nedre Romerike HV 

vet. ble tildelt NMKFs Hederstegn. 

Merete C H Lundes takkes av som 

kasserer med godord, Viking og 

blomster 

Et knippe støtte-

spillere i NMKF, 

fra venstre Pål 

Morten Bjarkøy, 

Finn Kampestuen-

Berntzen,  Gunnar 

Kristiansen og Eric 

Hermod Eriksson. 
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Palle Ydstebøs foredrag om krigen i Ukraina 

Ingeniørvåpenets Stoldatforening hadde fått fatt i 
Ob lt Palle Ydstebø fra krigsskolen til å holde fore-
drag om situasjonen i Ukraina den 6. april. Da en 
annen forening på Hønefoss også tillyste en fore-
dragsaften på Hønefoss denne dagen, inngikk vi et 
samarbeid med IVSF, og flyttet deres foredrag til 
Forsvarsmuseets Aula. Melding gikk ut, og noen 
dager før møtet hadde vi ca 50 påmeldte. Da Ob lt 
Palle Ydstebø entret talerstolen den 6. april var det 
derfor et stort og forventningsfullt publikum som 
møtte ham. Han fortalte levende om Putins feilvur-
dering av ukrainernes reaksjon på invasjonen. Putin 
trodde at de ville bli møtt som befriere slik de ble 
det på Krim i 2014, og at motstanden ville bli mini-
mal. Vi vet at slik ble det ikke, og vansker med lo-
gistikk, kommandolinjer og strategi har satt russer-
ne i en virkelig klemme. Vi fikk også litt innsikt i 
hvordan Ukraina har endret forsvaret sitt siden Sov-
jettiden, og det omfattende etterretningsarbeidet 
som blir gjort og som Ukraina får ta del i. Foredra-
get ga oss et mer helhetlig innsyn i krigen i Ukraina, 
enn det korte dagsrevyinnslag gir. Den påfølgende 
spørsmålsrunden var også interessant, og Ydstebø 
svarte på mange og gode spørsmål fra de frem-
møtte.   

 

Bildene: 

Palle Ydstebø på talerstolen i FMUs Aula 

 

Situasjonskart pr 5. april, dagen før foredraget. 

 

Et lydhørt publikum 

 

Henning Skøien IVSF takker av foredragsholderen. 
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Voksenåsen 7. mai 2022 

Polititroppenes Veteranforening valgte i sin tid å hedre  
polititroppenes «far», Harry Söderman den 7. mai. Vi i 
NMKF overtok ansvaret for dette arrangementet, da Politi-
troppenes Veteranforening ble lagt ned. Vi var derfor nok 
en gang samlet på Voksenåsen lørdag 7. mai for å hedre 
denne aktive svensken. PTVs mangeårig leder Thor 
Hofsbro har alltid vært til stede ved denne minnehøytide-
ligheten, og det var nok sårt for Thor å måtte melde avbud 
i siste liten denne dagen.  Men hans våpenbror Sverre Tor-
bjørn Ruud fra Strømmen stilte i år som i fjor. Med sine 
snart 96 år, er han enda kvikk til beins og husker svært 
mye fra sitt opphold i Finnmark våren 1945. NMKFs    
generalsekretær holdt en kort tale og fortalte om Harry  
Södermans begivenhetsrike liv, før Sverres datter Irene la 
ned kransen ved Harry Södermans byste. På bildet holder 
Finn Kampestuen-Berntzen Polititroppenes Fane, mens 
Mike Angstreich til høyre holder NMKFs fane. 
 
På det nederste bildet ser vi Sverre Torbjørn Ruud, hans 
datter Irene Ruud Sanne og hennes ektemann Helge      
Asbjørn Sanne. Etter minnemarkeringen serverte Voksen-
åsen Hotell de fremmøtte høye smørbrød og kaffe, en flott 
gest som vi satte stor pris på i det nydelige vårværet på 
«toppen av Oslo». 
 
Solskinnet er noe av et problem når det skal fotograferes. Motlyset gjør det 
vanskelig å få til gode bilder på denne tiden av dagen, derfor litt dårlige 
bilder. 

Uviss framtid for NMKF kontorer i Bygning 31 på Akershus Festning 

Undertegnede hadde i februar et møte med Festningsforvalteren, Hanne Berg. Hun ble informert 
om aktiviteten i NMKF og om vår bruk av lokalene inkludert vårt møterom. Hun kunne da for-

telle at den delen av festningen hvor vi nå holder til, er solgt til Oslo Kommune, som planlegger å 
bygge en ny Videregående skole i dette området. Den gamle tyskerbrakken  som  er kontor for 
oss og en rekke foreninger knyttet til Forsvaret, er planlagt revet for å gi plass til nevnte skole. 

Mye planlegging gjenstår enda, og på spørsmål fra meg antydet hun at vi i første omgang kan på-
regne å benytte lokalene ut 2023. Men med de økonomiske problemene Oslo Kommune nå har, 
kan det hende at det drøyer noe lenger før vi må ut. Vi vil allerede nå begynne å se oss om etter 

nye egnede lokaler, og vil holde dere oppdatert om dette arbeidet. I møte med Plassmajor Johan 
Rørvig den 28. april ble dette også tatt opp, og undertegnede understreket her at av alle de        
foreningene som «står på dørene» i Bygning 31, er NMKF den eneste som øyensynlig bruker    

lokalene. Vi ba derfor om at vi blir prioritert om det skulle dukke opp muligheter andre steder,    
f. eks. i bygning 60.  
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Før påske fikk vi en hyggelig invitasjon fra Plass-
major Johan Rørvik. I forbindelse med 8.mai feiringen 
på Akershus Festning var det ønskelig at foreninger 
med tilknytning til forsvaret, stilte med egen stand på 
festningen. Et kort AU møte bestemte at dette skulle 
vi slå til på. Vi fikk utarbeidet en ny brosjyre hvor 
våre medlemsforeninger ble kort presentert og satt 
opp med kontaktinfo både pr telefon og e post, og un-
dertegnede fant fram materiell på kontoret som kunne 
benyttes på standen. Hallvard Skaarer, fra Romerike 
HV Veteraner, ble vervet som mannskap sammen 
med undertegnede. Vår stand på Akershus Festning 
ble satt opp kl 1000 på Akershus den 8. mai. Det var 
lite folk før klokken tolv, men fram til nedrigging 
1545 hadde vi besøk av nokså mange inkludert For-
svarsministeren. Han fikk en kort orientering om fore-
ningens tilblivelse og historie. Han lyttet interessert, 
og fikk med seg både den nye brosjyren, og 50 års ju-
bileumsberetningen da han takket av og gikk videre. 
Mange kjente ikke til militære kameratforeninger, og 
ble gjort kjent med de ulike medlemsforeninger i 
NMKF og deres aktiviteter denne dagen. 12 forening-
er stilte med egen stand på Akershus, og mange av de 
besøkende tok turen ned langs raden av forenings-
stands i det flotte vårværet. Det seremonielle begynte 
kl 1220 med kransenedleggelse ved det nye Veteran-
monumentet. Forsvarskomiteens formann, Ine Eriksen 
Søreide la ned krans i nærvær av Forsvarssjefen og 
forsvarsministeren. . Kl 1500 ankom HM Kong Ha-
rald, HKH Kronprinsen, statsministeren og regje-
ringen. Fire av Luftforsvarets F-35 passerte over Fest-
ningen i lav høyde som en start på denne siste delen 
av frigjørings og Veterandagen. Kronprinsen la så ned 
en krans ved Nasjonalmonumentet, statsministeren 
holdt en god tale hvor Ukraina og frihet selvsagt var 
høyaktuelle tema. Deretter hold Linda Bertheussen 
soldatenes tale før Ob Lars William Lilleby ble over-
rakt Forsvarets innsatsmedalje med rosett. Sersjantene 
Sigve Nærø og Stian Woll ble dekorert med Forsva-
rets Innsatsmedalje. Kl 1545 var det slutt, og NMKFs 
brosjyrer, flagg, beachflagg etc kunne bæres tilbake til 
kontoret. 
  

Som en flott avslutning på 8.mai ble undertegnede in-
vitert til en høytidelighet i Oslo Rådhus. Her ønsket 
byrådsleder Raymond Johansen velkommen og holdt 
en fin takketale til de tilstedeværende som hadde vært 
med på å forsvare friheten ved å delta i operasjoner i 
utlandet. Til stede her var veteraner fra 2. verdenskrig, 
tysklandsbrigaden, Gaza, Libanon og mange andre 
steder hvor Norge har stilt opp. Etterpå var det lett be-
vertning og hyggelige samtaler med de man delte bord 
med. 

Akershus Festning Frigjøringsdagen/Veterandagen 8. mai 2022 

Vår stand 

 

Kransen ved det 

nye Veteran-

monumentet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftforsvaret deltok med 4 F-35 

En av våre medlems-

organisasjoner hadde egen stand. 

Rekken av stands. 
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Det 38. Nordiske Stevne 

I midten av juni setter mange av oss kursen for Tavaste-

hus i Finland. Hos Panserbrigaden Parola, rett utenfor 

byen,  skal det 38. Nordiske Stevne avholdes. Invitasjon 

ble sendt ved ut nyttårsskiftet og påmeldingsfristen var 

19. mars. Det var da kommet inn 32 påmeldinger. 

NMKF la først opp til felles bussreise til og fra Finland 

med overnatting på ferja mellom Stockholm og Åbo. Vi 

ville da ha ankommet Tavastehus i god tid før stevne-

start kl 1200 den 16. juni. Oppmarsj gjennom byen til 

Rådhuset og en rekke andre ting sto på programmet. Be-

søk på pansermuseet rett utenfor leiren hvor panserbri-

gaden holder til, var en av høydepunktene. Her er det 

virkelig MANGE GODBITER for de som er opptatt av 

panser og panservåpenet. Se for øvrig omtale i NMKF 

Nytt III 2022. 

Men dette skulle bli en thriller. Den 22. april meddelte 

Henry Siikander at Finlands forestående NATO søknad 

kunne skape problemer. Kanskje måtte panserbrigaden 

innkalle reservebefal i store menger hvis Russerne     

begynte å «røre på seg» langs grensen av Finland, og det 

ville da ikke være plass til oss i leiren. Dessuten var det 

nå klart at vi ikke kunne komme inn i leiren før om 

kvelden den 16. juni.  På et kort AU møte samme dag 

bestemte vi å avlyse bussturen og satse på fly til og fra 

Finland. Vi fikk heldigvis billetter og fikk ha dem 

«handa» til 2. mai. Denne dagen var det ikke noe nytt 

fra Finland, så vi tagg oss til å få ha billettene som en 

mulighet helt til den 6. mai. Klokken 0917 denne        

fredagen innløp det heldigvis melding fra våre finske 

venner om at det allikevel blir Nordisk stevne. Vi pustet 

lettet ut og kunne fornøyde maile reisebyrået og si at vi 

skulle ha billettene. En deltager har dessverre måttet 

melde avbud, men den 16. juni kl 0910 entrer vi et    

Norwegian fly og begir oss østerut til begivenhetsrike 

dager sammen med soldatkamerater fra Finland, Sverige 

og Danmark i Tavastehus som ligger en drøy times   

kjøring nord for Helsingfors. Behørig dekning i neste nr 

av NMKF-Nytt. 

Det finske panservåpenets 

beretmerke. 

Her skal vi bo! 

Tavastehus slott, eller på finsk Hämeenlinna, vel 

verdt et besøk. 

Og så blir det rikelig med panser i alle utgaver! 
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Nordre Follo Int Ops forening har ved å gå runder med 
sykehus i vårt AO og andre institusjoner, fått samlet 
inn store mengder sanitetsmateriell som er i ferd med å 

gå ut på dato. Dette materiellet er selvsagt fullt bruk-
bart, men vil bli byttet ut i henhold til reglementer. 
Nordre Follo har forhandlet med apoteker og lokale 

sykehus og på denne måten fått overta store mengder 
slikt materiellet. De har dessuten selv fraktet det til et 
sykehus i Tibnine i Libanon, et sted som er godt kjent 

for Libanonveteraner.  

Libanon er, som de fleste kjenner til, et land som har 
store problemer med hyperinflasjon, flykninger fra   

Syria og et styre som mangler midler til å finansiere 
drift av sykehus, skoler og statlig virksomhet. Nordre 
Follo Int Ops har som sagt  selv sørget for å få det 

transportert nedover, og personlig overrakt det til     
adressaten. På denne måten har de forsikret seg om at 
absolutt alt kom fram til det sykehuset det var ment for. 

Denne flotte håndsrekningen fra norske Libanon-
veteraner vil sikkert bli satt svært stor pris på der nede. 
20 år med norske FN soldater i et område gir også    

resultater mange år senere. Vi gratulerer Steinar     
Eriksen og Nordre Follo Int Ops med nok et flott     
prosjekt, som vil fortsette lenge enda.  

Ny Bauta Rena Leir 

Et av NMKFs prosjekter er Partisanene i Finnmark. Ny-
lig ble det knyttet en forbindelse mellom vårt nye hær-

senter på Rena og partisanene ved at det i Rena Leir ble 
avduket en bauta med navnene på de partisanene som 
falt under krigen. Denne bautaen vil selvsagt bli gjen-

stand for den samme oppmerksomheten som de andre 
bautaene som etter hver er reist på Rena, med minne-
høytideligheter og kransenedleggelser den 8. mai og 

andre relevante dager. 

Bildene: 

Materiellet lastes inn 

Steinar overrekker materiellet 

Munnbindene gjør at vi ikke ser hvor takknemlige mottagerne er  

Innsamling av sanitetsmateriell til Tibnine i Libanon. 



 

                                                                                                                  9 

Ross Kolby, skuespiller og historieinteressert      
omviser på Akershus Festning, har sammen med fle-
re andre laget syv svært informative og interessante 

småfilmer om hendelser knyttet til Akershus Fest-
ning under krigen. I flere av filmene har han fått lov 
å «låne inn» glimt fra aktuelle filmer som behandler 

temaet, noe som gjør dem ekstra interessante. Film-
en om morgentimene den 9. april 1940 er spesielt 
god. En virkelig godbit for «WWII buffs». Disse 

filmene er spesielt rettet mot ungdom, og vil om 
kort tid bli lagt ut på Hjemmefrontmuseets nettsider 
slik at alle kan få se dem.  

I mellomtiden kan du gå inn på nettstedet «Krigens 
Skjebner» og se smakebiter av filmene. Ross Kolby 
gir også svært interessante omvisninger på fest-

ningen hvor han benytter det samme materialet. Går 
du inn på nevnte nettside kan du velge dag og melde 
deg på en omvisning. 

Filmer om hendelser knyttet til Akershus Festning 

På bildet ser vi Ross Kolby, i tidsriktige klær til høyre, sammen med polititropp-veteran Paul 

Smith(98), som hadde stor glede av omvisningen til Ross Kolby. 

NMKF ønsker sine medlemsorganisasjoner og deres medlemmer  

 

En Riktig God Sommer! 

NMKFs Årlige skytekonkurranse 

Vi tillater oss allerede nå å minne om NMKF årlige skytekonkurranse som finner sted lørdag 3. 
september på Korterudmyra Skytebane i Herland kl 1200. Vandrepokalen tilfaller som vanlig den 

foreningen som har det beste firemannslaget. 


