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          Markering av Polititroppenes Veterandag. 

Som kjent har vi ifølge avtale med PTV, overtatt markeringen av en egen Veterandag for polititroppene. 
Fredag 7. mai var det derfor igjen klart for tur til Voksenåsen for å bekranse bysten av Harry Søderman. 
Thor Hofsbros tilstedeværelse er selvfølgelig, men i år fikk han selskap av Sverre Thorbjørn Ruud, også en 
vaskeekte veteran fra Polititroppene, nå bosatt på Strømmen. Maria af Klintberg Herresthal, hotellets di-
rektør møtte opp ene og alene for å slippe oss inn, siden konferansehotellet var koronasteng. Hun beklaget 
sterkt at de ikke kunne stille med bevertning, men lovet å stille med middag neste år. Flere andre hadde 
også funnet veien opp til den fine minnelunden på baksiden av hotellet. Undertegnede holt en innledning 
om polititroppene, og plasserte Thor og Sverre i bildet. Så la vi ned en krans ved Harry Sødermans byste, 
deretter fulgte litt info om de to andre som står der, Folke Bernadotte og Torgny Segersted, før vi avsluttet 
med bøyde hoder og et minutts stillhet. Vi rømte så Oslo og inntok en felles lunsj på Mortens Kro på Gjel-
leråsen utenfor Oslo var det nemlig ikke koronasteng. Takk til Tor Kjølberg Munkelien som var Thor 
Hofsbros sjåfør denne dagen. 

Vi har tidligere tatt med et bildet av det nye Jan 

Bålsrud monumentet på Kolbotn Torg. Lørdag 8. 

mai var det offisiell innvielse med tale av ordfører i 

Nordre Follo, Hanne Opdan, og Nordre Follo Int 

Ops egen Egil Bakken. I et strålende vårvær ble det-

te en flott seremoni, med taler, kransenedleggelse, 

og «Ja, vi elsker» spilt av Kolbotn skolekorps. Om 

lag 15 veteraner var også møtt opp, fra flere av våre 

medlemsorganisasjoner. Monumentet har også en 

bauta som hedrer Hjemmefronten i området under 

krigen. Nedenfor Jan Bålsruds byste står det 3 minne

-plater, en med navnene på de fra Kolbotnområdet  

Offisiell Innvielse av Jan Bålsrud monumentet på Kolbotn Torg 

som falt under krigen, en inneholder navnene på jødene fra Kolbotn som døde i tysk fangenskap. Den siste 

bærer navnene på de fra dette området som har falt i internasjonale operasjoner etter krigen. Etter seremo-

nien forflyttet Int Ops veteranene seg til kirkegården for legge ned blomster på gravene til de sistnevnte. 

Monumentet sees godt fra toget når det stopper på Kolboten, så ta en titt når toget stopper der. 



 

 
På bildene over ser vi Int Ops veteranene Vidar Nøkleby og Vidar Remfeldt klar til å legge ned bloms-

ter på vegne av Int Ops Nordre Follo. Til Høyre gir Egil Bakke en oppsummering av arbeidet med å få 

opp Jan Bålsrud monumentet. Under seremonier ble det satt ned 11 roser i egne hull foran bysten av 

Jan Bålsrud, en for hver av de 11 på «MK Bratholm I» som omkom i «Operasjon Martin». Nordre  

Follo Int Ops gjennomførte kransenedleggelse ved monumentet også 17. mai. 

Undertegnede forflyttet seg så til vår frelsers gravlund, hvor det var seremonier ved gravene til              
General Fleicher og kommandør Eriksen, hvorfra de neste bildene er hentet. 

Akershus Festning 8. mai 

Vanligvis er det et ganske stort arrangement på Akershus festning ved Nasjonalmonumentet laget av 

Gunnar T Janson og avduket i 1970. Kongen, statsministeren og representanter for regjeringen og stor-

tinget er normalt tilstede, sammen med garden og flere avdelinger fra forsvaret. I fjor var det kun en 

enkel kransenedleggelse der, og det samme var planlagt i år. Koronaen gjorde det umulig å gjennom-

føre slike ting, spesielt i Oslo som har vært en nedstengt by i lange tider. Men en vennligsinnet dagha-

vende slapp NMKFs representant inn for å overvære at Kronprinsen og Statsministeren la ned en krans 

ved Nasjonalmonumentet. På slaget 1300 fløy 4 F 16 over festningen som en innledning. Deretter kom 

Kronprinsen og ble møtt av festningskommandanten, Arne Opperud, og statsminister Erna Solberg. 

Festningskommandanten fulgte så Kronprinsen  til nasjonalmonumentet hvor han assistert av en gardist 

la ned en krans på vegne av det offisielle Norge. Kronprinsen returnerte til sin bil og forlot festningen, 

mens Erna Solberg ga intervjuer til flere av våre TV kanaler. Vi tar med to bilder også fra denne marke-

ringen. 



På Akershus Festning står det foran Forsvarsmuseet en rekke monumenter tilegnet forskjellige avdelinger 

under og etter 2. verdenskrig. Her ser vi minnestøttene til Skottlandsbrigaden, Kompani Linge og Shet-

landsgjengen, Falne i Internasjonale operasjoner, Feltsykehuset i Korea, Polititroppene og Tysklandsbriga-

den.  Forskjellige veteranorganisasjoner bekranser disse tidligere på dagen  den 8. mai.  



Det ble mye 8. mai minnestoff denne gangen. Men heldigvis har vi også et innslag fra Bergen. Undertegne-

de møtte der, 28. mai, fjorårets mottaker av NMKFs hederstegn, Arild Lihaug. Han leder Int Ops  Bergen 

og Omland «Opp og Ut», og driver et omfattende arbeid for veteraner i Bergensområdet. Her blir de spon-

set med matvarer og kjører ukentlig ut 80 kasser med mat til veteraner som «sliter». De følger opp vetera-

ner som skal på sykehus eller legebehandling, og gir juridisk veiledning til veteraner i den «skjema-

jungelen» veteraner ofte møter nå de skal inn i NAVs irrganger. De arrangerer sommercamp for veteraner 

med familier (ca 1500 personer i år) hvor det er mye fisking, lek og spill alt  på barnas premisser, og alt 

dette er gratis for familiene. Også andre aktiviteter som bowling, kino og ekskursjoner i regi av «Opp og 

ut» er gratis. I det hele tatt er det lagt stor vekt på å få veteraner «Opp og ut» slik at de kan delta aktivt i 

samfunnet. De har også et hus som de benevner som «Alfa Shelteret», her er veteraner alltid velkomne spe-

sielt sårede veteraner. Undertegnede ble skikkelig imponert over driven og aktivitetsnivået til disse foretak-

somme bergenserne. Det er lett å skjønne at de har fått Veteranprisen og vårt Hederstegn. 

Arild Lihaug, alltid 

blid, og her omgitt av 

litt av det utstyret Int 

Ops Bergen og Om-

land har skaffet til-

veie foran årets som-

mercamp.  

Hva gjør NMKF nå? 

Koronaen har lagt sin klamme hånd også over vår virksomhet. Men vi har fått avviklet 3 arbeidsutvalgs-

møter denne våren takket være TEAMS. Vi får samlet styret i NMKF den 15. juni slik at vi kan komme i 

gang med blant annet årets Representantskapsmøte. Siden valget i fjor har styret ennå ikke vært samlet, og 

det er ikke bra for en organisasjon. Nordisk stevne er nå offisielt flyttet til 2022 i Finland. Vi har også fått 

en innkalling til et møte på Furudal i –sverige i oktober.  

Per Olav Kallestad 

Generalsekretær 



 

Vi forflytter oss så til Karasjok. Den 1. mai 1945 skjedde det her en fatal ulykke idet 22 politisoldater ble 

drept da en stridsvognsmine detonerte mens det ble gitt instruksjon i minetjeneste. Historien om hvordan 

kirurgen Carl Semb og den unge sykepleiersken Ella Krogh,  ble sluppet ut i fallskjerm for å hjelpe de 

skadde er vel kjent. I ettertid ble det her reist en minnestein, som nå er flyttet til kirkegården i Karasjok. 17. 

mai komiteen i Karasjok har nå ansvaret for at det blir holdt en tale og lagt ned blomster ved denne minne-

steinen i tilknytningen til 17. mai feiringen i Karasjok. Vi har mottatt bilder fra vår korrespondent (les kon-

taktmann), som ble tatt ved årets seremoni. Personell fra Heimevernet står for seremonien og et lokalt 

korps spiller. 

Det første bildet viser Fenrik Nystad  som 

holder talen og HV soldat Vinjar Svendsen 

som var med og la ned kransen.            Bil-

de to: Minnesmerket med krans, og på det 

siste bildet ser vi korpsmedlemmene i 

Kárásjoga Musilikka Searvi om spilte. 

sammen med Fenrik  Nystad. Vi takker vår 

kontaktmann Martin Pope for bilder og 

spilling, han er en av musikantene. 



Det nye styret i NMKF endelig samlet. 

Tirsdag 15. juni var det duket for det første styremøtet med det styret som ble valgt i august i fjor. Vårt 

møtelokale i Bygning 31 på Akershus Festning var naturlig nok møtested. Alle innkalte styremed-

lemmer stilte, og møtet ble kyndig ledet av forbundets president. Det viktigste punktet på agendaen var 

papirene til årets Representantskapsmøte. Etter at revisjonsberetningen innløp pr post er alle papirer nå i 

orden og vil bli sendt styret og medlemsorganisasjonene i god tid før representantskapsmøtet. I år møtes 

vi til representantskapsmøte på Trandum torsdag 26. august kl 1030. Etter representantskapsmøtet 

avholder vi et medlemsmøte hvor Kavaleri/Panser blir hovedtema. Her vil lokale krefter stå for foredrag 

og omvisning. Egen invitasjon til medlemsmøte blir snart sendt til våre medlemsorganisasjoner. Det ser 

ut til at det blir minnemarkering i Trandumskogen i månedsskifte sept/oktober. NMKFs 80 års jubileum 

ble stoppet av koronaen, og styret besluttet å vente med stor feiring til 2025. Da fyller vi 85 år og kan 

invitere vår høye beskytter HM Kong Harald, og alle dere andre til stor fest.  Det var meningen å ta et 

fellesbilde ute i sola, men da var flere allerede reist, så jeg tar med to bilder av styret ved møtebordet. 

Samlet under NMKFs 

merke, herrene 

Hallvard Skaarer, 

Finn Kampestuen Berntsen 

og Pål Morten Bjarkøy. 

Fra venstre: 

Johan Aasmundvaag, 

Kjell Mogens Stark 

Erik Myroldhaug, 

Merete Holst Lunde 

og Tom Ingebrigtsen 

Presidenten og styret i NMKF ønsker alle våre medlemmer en GOD SOMMER! 


