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Artilleriets  offisersforening 

 
         Etablert 1896 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kjære medlemmer, påtenkte riddere og øvrige spesielt inviterte 
 

 
INVITASJON TIL STAE BARBARA ARRANGEMENT i AOFs CRECY-ORDEN      
   
Bakgrunn 

1. Artilleriets offisersforening (AOF) har tradisjonelt alltid deltatt både på de største Stae Barbara * 
arrangementene på Rena (tidligere Haslemoen), og også på Setermoen i Troms år om annet. I tillegg til 
dette har vi også årlig deltatt på andre Barbara-arrangementer i Sør-Norge, hovedsakelig i Stavern og 
Kristiansand, og noe på Oscarsborg. De mindre Barbara-arrangørene har vært flinke til å samarbeide mht 
å fordele seg på helger før og etter selve dagen den 4. Desember siden de største alltid markerer 4. Des.  
På denne måten har det blitt mulig for den enkelte å delta på flere arrangementer hvert år. * Se fotnote side 3. 
 

2. De siste årene har imidlertid Rena - bl.a pga flere medarbeidere i leiren - satt nye rekorder mht deltagelse, 
og fått utfordringer både mht å huse og bespise alle sammen. Dette har medført at tidligere praksis - med 
at alle AOF-medlemmer som ønsker det kan få delta på Renas arrangement – har falt bort.  
 

3. Det var naturligvis leit for mange AOF-medlemmer å oppleve dette, så derfor ble det besluttet i 2019 at 
AOF selv må ta grep for å sikre at våre medlemmer får mulighet til å delta på Stae Barbara-feiring 
gjennom sin egen forening med jevne mellomrom**. Ettersom AOF etter det vi kjenner til er den eldste 
Artilleri-forening i sitt slag i Norge (fra 1896), mente flere at vi måtte la den nye ordenen får et navn som 
ga nødvendig assosisasjon til gamledager for mange hundre år siden. Navnet endte derfor på Crecy-
ordenen etter slaget ved Crecy i Frankrike i 1346 (for 674 år siden), da kanoner for første gang ble 
introdusert på slagmarken, og forøvrig i en tid da langbuene også for alvor demonstrerte at det å påføre 
fienden tap på lang avstand kunne være helt avgjørende for utfallet av et slag.    **  Se fotnote side 3. 
 
Program for etableringen av Crecy-ordenen på Vindfjelltunet utenfor Skien ved Siljan 2t fra Oslo 

4. Pga Korona-pandemien og smitteverntiltak fra myndighetene - der vi for tiden får ha max 20 personer 
samlet og stadig må holde én meters avstand – vil det arrangeres 2 (to) gjennomføringer: Den første lør til 
søn 31.10-01.11.2020 og den andre helga etter, 07-08.11.2020. På denne måten får vi slått et tilstrekkelig 
antall riddere til å få etablert en grunnstamme for kommende år. Og grunnstamme av riddere MÅ man ha 
for å kunne gjennomføre et forsvarlig og bærekraftig arrangement framover.  
 

5. Vindfjelltunet er etter en totalvurdering, der Korona-hensyn har veid tungt, funnet å være det mest egnede 
stedet å gjennomføre Barbara-arrangementene på – de har bl.a store sofaer, store rom med god plass mv.  
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6. De to etablerings-arrangementene vil gjennomføres som et vanlig Stae Barbara-arrangement så langt det 
går. Utstrakt smittevern-hensyn vil likevel være tydelig under arrangementet, og bl.a vil ridderne selv 
måtte feste medaljen på sitt eget bryst slik at vi hele tiden kan ”holde meteren” til hverandre.  
 

7. Collegiet har etter innspill og egne vurderinger besluttet å ta inn 32 deltagere som vil være en blanding av 
påtenkte riddere, spesielt inviterte gjester og regulære medlemmer ifm de to nevnte arrangementene. 
 

8. Enkelte ganger bruker vi mennesker noe tid på å ta steget langt tilbake i tiden, og ta innover oss hvilken 
annen tid vi egentlig snakker om. Og når vi skal helt tilbake til slaget ved Crecy i 1346, gjør vi det 
gjennom flere steg bakover i tid for å gradvis nærme oss de virkelig gamle dager. Først starter vi med en 
øl-smaking halvveis mellom Notodden og Skien, deretter får vi kort orientering på Ibsen-museet i Skien,  
så først et foredrag om Karl XII på Vindfjelltunet, og deretter et foredrag om Tordenskiold. På søndagen 
etter frokost får vi et oppfølgings-foredrag om Tordenskiold ifm at det om få dager – den 12.11.2020 er 
nøyaktig 300år siden Tordenskold døde. (Foreningen skulle egentlig til Gleidingen i Tyskland ifm 300års 
jubileet for hans død, men den turen ble korona-avlyst. Derfor tar vi et par runder Tordenskiold her nå). 
 

9. Program for lørdagen  (31.10.2020 og 07.11.2020)  
0730-0800:  Avreise fra Oslo – Fellestransport (9seter) til Sandvika/Høvik. Utdeling av munnbind til alle. 
0800-0830:  Avreise fra Sandvika/Høvik og videre til Drammen.   
0830-1000:  Avreise fra Drammen til Lindheim Øl-kompani og fruktpresse ved Gvarv. Antibac til alle. 
1000-1045:  Vi får øl-smaking og en baguett for å fylle posen litt. (Om man er sjåfør og kjører selv, kan man 
   bare ta med seg ølet hvis man vil). Siste 5 min er opplasting på Fellestransporten  
1055-1145:  Transport til Skien og Ibsen-museet (Henrik Ibsens barndomshjem i Skien) 
1145-1215:  Kort orientering om Henrik Ibsen / omvisning (Alle detaljer ikke klare enda pr 10.10.2020).  
   Orienteringen KAN gjøres kortere dersom øl-smakingen ønskes lengre.  
1215-1245:  Transport fra Ibsen-museet til Vindfjelltunet (GPS: Nordgardseterveien 16, 3277 STEINSHOLT) 
1245-1250:  Utdeling av 100ml Antiback flaske til alle 
1250-1310:  Innsjekking på rom. NB! Pris for hele arrangementet er kr 400,- inkl plass i dobbeltrom.  
   Dersom man heller ønsker enkeltrom, er pris for hele arrangementet kr 650,-.  
1310-1320:  Gjennomgang av program for Barbara-arrangementet på den lokale Honnør-brygga  
   inkl en forfriskning. 
1220-1230:  Vi tar oss 2-3min bort til cafeteriaen i kjelleren på hjørnet av bygget  
1230-1330:  Foredrag om Karl XII  - (Vi beveger oss litt bakover i tiden ref pkt 8 ovenfor) 
1330-1345:  Pause ute 
1345-1355:  Hedrum historielag i Kvelde / Svarstad historielag holder kort orientering om aktiviteter under 
   krigen på Vindfjelltunet/omegn. (Holdes ved minnestøtten rett utenfor hovedhuset). 
1355-1400:  Forflytning til Store Piano Rom rett innenfor den store ute-terrassen. 
1400-1500:  Foredrag om Tordenskiold 
1500-1520:  Omkledning til skogstur. (De som ikke ønsker å bevege seg litt, kan f.eks ta en tur i hvit løype). 
1520-1600:  Frivillig 1,5km rolig gåtur inn til gammel setergrend i skogen (tar ca 20-30min med rolig gange) 
   Gjennomføres bare hvis interesse og vær/føre ligger til rette for det.  
1600-1620:  Enkel forfriskning på setergrenda for deltagere på turen. 
1620-1700:  Retur til Vindfjelltunet 
1700-1800:  Tid til egen disp 
1800-1830:  Omkledning til uniform / annet pent antrekk, og de siste 5min gå fra rommet ned til  
   Store Piano Rom, videre ut på terrassen og ned til Honnørbrygga. 
1830-1835:  Barbara ankommer selskapet pr båt fra Barbara-holmen, og settes i land på Honnørbrygga  
   til applaus. Forfriskning. 
1835-1840:  Vi går opp igjen til Flygelet ved Baren og mottar Vordrink 
1840-1855:  Smalltalk 
1855-1900:  Vi går til bords, og pga korona er det dekket 4x firemanns-bord (til 16 personer tilsammen) 
1900-1905:  - Velkommen til Crecy-ordenen og AOFs første egen Stae Barbara-feiring. Info rømningsveier mv 
   - Kongens skål, og introduksjon av kveldens toastmaster. 
1905-2100:  Barbara-taffel. Tale-ønsker meldes til toastmaster før taffelet. Ett glass vin er inkludert til maten. 
2100-2105:  Forenklet ordenspromotion: Kort orientering om slaget ved Crecy før ridderslagningen. 
2105-2130:  Ridderslagning (ridderne må selv feste medaljen på sitt bryst slik at vi holder meteren). 
   Bildetagning rett etter ridderslagningen. 
2130-2355:  Kaffe og kaker tilgjengelig i Stor Piano Rom. Avec kan kjøpes i baren. I området salongen er det  
   7 store to-setere samt ekstra-stoler som tillater opprettholdelse av meteren oss imellom pga korona. 
2355-0000:  Frivillig liten tur ned på Honnør-brygga for å våkne litt og for å få en liten matbit. 
0000-0015:  Enkel servering av Kongens spesialitet: Pølse i lompe. 
0015-0200:  Hyggelig samvær fortsetter utover kvelden/natten. Anbefalt leggetid er senest kl 0200 for å kunne  
   møte kjernesunn til frokost kl 0800 søndag morgen. (De fleste tar trolig frokosten fra kl 0900). 

10. Arrangementet koster kr 400,- (plass i dobbeltrom) og 650,- (enkeltrom), og prisen inkluderer alt som er angitt i 
programmet. Drinker i baren og andre egne påfunn betales av den enkelte selv. Forøvrig er det Førstemann til mølla 
ifm påmelding (Påtenkte riddere gis førsteprioritet) og også mht å sitte på i Fellestransporten (9seteren). 
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11. Program for søndagen  (01.11.2020 og 08.11.2020)  
0900-0950:  Frokost  
0950-1000:  Vi trekker over til Store Piano Rom.  
1000-1030:  Oppfølgingsforedrag om Tordenskiold og kort om planer for den 12.11.2020 i Oslo, 
   samt Heste-fektning i området terrassen utenfor. 
1030-1035:  Kort avslutning. 
1035-1100:  Pakking av bagasje og utsjekking av rom.  
1100-1300:  Retur til Oslo: Anbefalt rute er korteste vei (fylkesvei 32/40) bort til E18  
   der restauranten strekker seg tvers over E18, og videre innover tilbake til Oslo.  
 

12. Påmelding ila 17.11: Innbetaling av kr 400,- til 1720.2699340 er lik påmelding. Førstemann til mølla. 
Plassbekreftelse gis senest 20.11.2020 til deltagere utover påtenkte riddere og spesielt inviterte gjester. 
 
Vel møtt!  Mvh Styret i AOF 

      
 

      
 

  
     ----------     o     0     o     ---------- 
Fotnoter: 
* Barbara tradisjonen i Norge har tradisjonelt brukt gammelt og veldig omskrevet dansk-inspirert språk i sine skrivelser og også i ikke ubetydelig 
grad både under Barbara-taffelet og under ordens-promosjonen. Derfor skrev man ikke bare Sankta Barbara tidligere fordi det virket for nytt og 
ikke tidsriktig når man likevel veldig hadde fordansket Barbara-språket. Således ble Sankta til ”Stae” Barbara, for også her å minne om at 
legenden utspant seg for svært lenge siden (306 e.Kr). Noen kloke hoder mente for noen år siden plutselig å vite bedre - at Stae var feil bruk av 
kasus (genitiv) og sto nokså hardt på at man måtte endre det tilbake til Sankta. Av og til synes det ikke å være grenser for hvor mye energi enkelte 
er villige til å legge for dagen for å endre tradisjoner – i dette tilfellet en ørliten korreksjon av et ellers nokså massivt omskrevet og dansk-inspirert 
Stae Barbara-språk. Hvorfor har man ikke bare endret hele Barbara språket over til bokmål igjen, bare for å være sikker på at man får endret 
tradisjonene nok? Vel – disse detalj-rytterne får bare drive på for vår del – hvem vet hva det neste de vil kaste seg over vil være? I våre øyne er 
det viktig å ta vare på gamle tradisjoner uten å grave seg så mye ned i detaljer at man mister målet av syne. Derfor skriver vi i AOF altså fortsatt 
Stae Barbara hos oss. Ellers bør det legges til at Stae Barbara UTTALES Sankta Barbara, det er bare fordanskningen som medførte endret rett-
skrivning her for lenge siden. Forøvrig legger AOF feiringen tidligere på høsten enn 04.12 for å ikke kollidere med andre tilsvarende feiringer.  
 
** Alle Crecy-riddere vil så lenge de lever få invitasjon til de Stae Barbara arrangementer Crecy-ordenen arrangerer. AOF har to ridder-ordener, 
og arrangerer riddersamling for Den Gylne Stjerne i oddetalls år (2019, 21) og Stae Barbara arrangementer for Crecy-ordenen partalls år (20, 22). 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Styresammensetning/Kontaktpersoner  16.05.2019-31.05.2021 :     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 


