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         Etablert 1896 
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ÅRSMELDING 2019-2020         

1.  Styret det siste år har bestått av følgende personer:  
Formann Jan Petter Husebye, Sekretær Karl Johan Mevold, Kasserer Pål Walum og styremedlem  
Thor Walter Eriksen. Revisor har vært: Per Kristian Giving.   
 

2.  Medlemsaktiviteter:  
 
Hovedsaker: 
Aktivitetsnivået har også det siste året vært godt, og mht artilleri og kanoner har det vært svært godt: 
04.12.2019 fikk Artilleriet og Hæren nye skyts for første gang på 50år. Skytset K9 fra Sør-Korea samt 
ammunisjons-kjøretøyet K10 har det siste og nyeste av teknologi og løsninger, og ikke et øye var tørt 
under mottaks-markeringen på Rena på Stae Barbaras dag. Prototypen av M109 sto klar i 1953 ved 
Korea-krigens slutt, og kom til Norge i 1970. Se bilder fra markeringen 04.12.2019 i NAT nr 2-2019. 
 
AOF har gjennomført 4 (fire) saluttkurs i 2019, og nytt av året var også et instruktør-kurs for å dyktig-
gjøre personell til å formidle kursinnholdet til deltagere på saluttkursene. Såvidt oss bekjent er dette det 
første instruktør-kurset som er kjørt for saluttering med svartkrutt på denne siden av år 1900. Årsaken til 
at vi igangsatte dette var at det i flere år har vært etterspurt, og at ingen andre hadde kommet opp med 
noen alternativer. Vi kjenner til at Norsk Artillerilaug (NoA) en periode har sett på et slikt kurs, men 
ambisjonene der lå så høyt - og også delvis utenfor behovet som eksisterer - at de etter vår oppfatning 
ikke var egnet til å være et noe instruktør-kurs, som er det svartkrutt-miljøene faktisk trenger for å sikre 
trygg drift og bærekraftige miljøer rundt om i landet. Det ble gjennomført to samlinger ila 2019, og de 
siste samlingene skulle gått våren 2020, men måtte dessverre kanselleres pga Corona pandemien. Vi har 
sagt at vi vil tilby kurs-opplegget til NoA hvis de interessert, og vil gjøre det straks instruktør-kurset er 
ferdig – en gang etter at Corona-restriksjoner tillater samlinger av folk tett på hverandre igjen, slik at de 
siste samlingene kan gjennomføres for det første ”kullet” med nye instruktører. 
 

3.  Videre av programmet ellers det siste året kan bl.a nevnes: 04.05.2019: AOF Saluttkurs på Rena, 
22.05.2019: Besøk hos Kavaleriklubbens årlige arrangement der Brigadesjefen holder foredrag om status 
i Brigaden,  24.05.2019: AOF Saluttkurs på Rena,  25.05.2019: Besøk på Sjøforsvarets nye logistikk-skip 
A530 Maud som var på visitt i Oslo,  31.05.2019: AOF Saluttkurs i Fredrikstad,  01.06.2019: Deltagelse 
på Kongen kommer i Fredrikstad,  02.06.2019: Utflukt til Artillerihistorisk forening (AHF) og Åpen leir 
og bygdetun på Rygge,  13-16.06.2019: Deltagelse på Nordisk stevne med Norske Militære Kamerat-
foreningers Forbund (NMKF),  21.07.2019: Ridderslagning av to nye riddere til Gylne Stjernes orden: 
Hilde Marie Olsen og Odd Ulleberg,  03.08.2019: Deltagelse på Gustmeyer-arrangementet i Risør,  
17.08.2019: AOF Saluttkurs på Rena,  31.08.2019:  Ridderslagning av ny ridder til Gylne Stjernes orden: 
Vidar Rohde Garder,  10.10.2019: På orientering om FMR (Fagmilitært råd) som var arrangert av 
Kavaleriklubben i de gamle lokalene til Krigsskolen i Tollbodgt 10 i Oslo,  12-13.10.2019: Riddersamling 
på Nes Villmarks-senter en time utenfor Oslo ifm den Gylne Stjernes orden, herunder foredrag om 
spesialstyrkene ved Jørg Lian, foredrag om pyroteknikk og saluttens historie ved Gunnar Bentzen samt 
foredrag om bekledning på 1800-tallet ved Kjetil Johansen,  19-20.10.2019:  Deltagelse på arrangement 
med to andre foreninger på Hummerhelg i Risør.  07.11.2019: Deltagelse på foredrag i Vestby om 
spesialstyrkene ved Torgeir Gråtrud,   30.11.2019: Deltagelse på Stae Barbara i Kristiansand (på Kjevik),  
20.01.2020: Deltagelse på FSJs (Forsvarssjefens) foredrag i OMS (Oslo Militære Samfund),  08.02.2020: 
Besøk på Krigsskolen Linderud ifm ridder-arrangementet Gylne Løwe,  20.02.2020: Foredragskveld hos 
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NMKF om krigen i Finnmark under 2. verdenskrig,  13.02.2020: Foredragskveld hos NMMV (Norsk 
Maritimt Museums Venneforening),  22.02.2020: Utflukt til Åpen Dag på minesveipere ved Akershus 
festning i Oslo,  11-16.03.2020:  Tur til Svalbard med K-sat og Longyearbyen med egne guider fra AOF 
herunder ridderslagning av Tom Haugen til den Gylne Stjernes orden ifm besøket i Barentsburg. Vi dro 
forøvrig ut dagen før det plutselig ble innført Lock-Down i Norge 12.03.2020 ifm Corona-pandemien, og 
var heldige å slippe unna ”søring-karantene” da vi mellomlandet i Tromsø på vei tilbake til Oslo.  
 

4.  Programmet etter retur fra Svalbard har blitt avlyst, og blir - i den grad det er mulig - gjennomført på en 
Corona-kompatibel måte og eller elektronisk:  En gang ila mai Foredrag (som nettmøte) om Tordenskjold 
ifm 300års jubileet for hans død i 1720. Foredraget er det første internett møtet i AOFs historie,  
07.05.2020:  Tilbakelevering av minesveiperen M314 Alta til Forsvarsmuseet,  08.05.2020:  Markering 
på Vestre gravlund og på Vår Frelsers gravlund ved gravstøttene til Kaptein Linge, General Major 
Fleischer og Oberst Eriksen. 17.05.2020: Det planlegges med kort samling i Oslo dersom Corona-tiltak 
tillater det, og videre at vi deltar i båt-kolonne i ”spredt karavane” fra Bokhotellet ved Gjeving over de ca 
500m luftlinje til Lyngør, ev til annen havn eno Kanonjollas bestemmelser.  
 

5.  2019 ble det året da NAT (Norsk Artilleri Tidsskrift) begynte å komme ut igjen: Foreningen har tatt grep 
som forrige årsmøte besluttet, og det er kjøpt inn pc-utstyr for å få til utgivelser igjen. Produksjonen er nå 
igang igjen (se bl.a NAT nr 2-2019 ifm nye skyts til Artilleriet), og tidligere utgivelser der artikler og 
bilder mv har ligget klart i lengre tid, vil også bli laget og utgitt etterhvert. Bladet legges ut på nettsidene 
våre, og kan printes ut av den enkelte hvis behov. Forbedrings-punkter ifm produksjonen er identifisert og 
jobbes videre med. Vi har nylig mottatt en henvendelse fra ny Artilleriinspektør og vi skal få et møte med 
ham ila juni 2020 en gang for å drøfte videre samarbeid. Meget hyggelig at dialog-linjen nå ser ut til å 
komme på plass igjen, og vi håper at dette samarbeidet også etterhvert kan medføre at vi kan få med noen 
flere artikler fra gjenværende artilleri-miljøer til NAT framover, slik at bladet kan bli enda bedre.  
 

6.  Få artillerioffiserer igjen: En rekke artillerioffiserer har vandret de siste årene. Alle de som var gamle i år 
2000 da de store kutt og omveltninger startet i Forsvaret, er nå ca 20år eldre, og det siste året har det kun 
vært en eneste artillerioffiserer utenfor styret i AOF som har deltatt på aktiviteter sammen med foreningen 
(2018-2019 var det en håndfull). Samtidig har det i over 20 år vært færre og færre nye artillerister som har 
kommet inn i bunnen av Forsvarets organisasjon. Dette gjør at det gjenværende volum artillerioffiserer er 
lite og oversiktlig. Situasjonen gjør det imidlertid enda viktigere enn tidligere for AOF å støtte oppunder 
Forsvaret og Artilleriet med det vi kan gjøre, dvs med foredrag, turer, utflukter & aktiviteter av ulike slag 
for å holde interessen for Forsvaret oppe. Videre ved å bidra til at de av våre medlemmer som fortsatt 
klarer å overkomme ”dørstokk-mila” tilbys å komme sammen og ha fellesskap. AOF har de siste årene 
knyttet kontakter med en rekke andre foreninger, også på tvers av forsvars-grenene, noe som gjør at vi 
kan få til nye foredrag og utflukter til og i et forsvar som etterhvert har blitt veldig lite. Forsvaret har 
riktignok svært god kvalitet, men volumet på organisasjonen som helhet, skulle vi ønske at etterhvert 
kunne bli noe større.  
 

7.  Forvaltning av fondsmidler: AOF har ikke fått spørsmål om å overføre de vanlige overføringer fra 
fondsmidler for å dekke utgift til bestemannspremier/sabel til unge lovende befalingsmenn og kvinner på 
3år nå, og det synes klart at artillerimiljøet utenfor AOF med all tydelighet ikke verken har evne, vilje 
eller interesse for å følge opp muligheter for sine yngre kollegaer som ligger i fondene som AOF 
forvalter. Vi har imidlertid forhåpninger til at vi kan få igang et samarbeid med ny Artilleriinspektør ref 
også pkt 5 ovenfor, ettersom interessen hos de to tidligere inspektørene ikke var veldig stor. 
 

8. Ordning med støttemedlemskap (medlemskap til halv pris kr 75,-,  men da uten stemmerett på årsmøter), 
”selger” meget godt. Det er vesentlig enklere å få folk til å betale kr 75,- for medlemskap enn 150,-, og 
dette er vel bare nok et eksempel på at folk nå for tiden, og ikke minst potensielle nye medlemmer - er 
kravstore, og at de vil ha maksimalt igjen for sine kroner. Derfor må gode aktiviteter og et stort mangfold 
av tilbud videreføres for medlemmene, for å sikre AOFs framtid.  
 

9.  AOF takknemlig for støtte: AOF har også fått støtte og hjelp fra Forsvaret og andre foreninger i året som 
gikk, og vi er selvsagt meget takknemlig for dette. Med det utvidede samarbeidet vi har oppnådd de siste 
årene, borger dette for at AOF skal klare seg godt de kommende år. 
 
 
Karl Mevold    Pål Walum   Jan Petter Husebye  Thor Walter Eriksen 
Sekretær   Kasserer    Formann    Styremedlem 
(Sign)    (Sign)    (Sign)    (Sign) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Styresammensetning/Kontaktpersoner  01.06.2019-31.05.2021 :     Pål Heimtoft Walum, Kasserer, Orrhaneveien 7, 1555 SON,  Mob 9823 2876 
Karl Johan Mevold, Sekretær, Bjørndalsjordet 1 M, 1270 OSLO, Mob: 9748 6142   Jan Petter Husebye, Formann, Fjordvn 61c, 1363 HØVIK  Mob 9506 1496   
Thor Walter Eriksen, Johan Scharffenbergs vei 14, 0694 OSLO Mob: 9209 9677   Generelle spørsmål om AOF kan stilles til sekretær ev til Formann  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Artilleriets Offisersforening – Orgnr 979 756 690 – Bank: 1720.26.99340 – Postadr: Fjordveien 61c, 1363 HØVIK – Web: www.artilleri.org 


