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Artilleriets  offisersforening 

 
 125 år        Etablert 1896       125 år 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÅRSMELDING 2020-2021         

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: Per Kristian Giving.   
        

2.  Medlemsaktiviteter tross unntakstilstand:  
Korona-pandemien har vært som en vedvarende unntakstilstand i over et år nå: Myndighetene har vært 
nødt til å innføre smitteverntiltak for å holde smitten nede på et håndterbart nivå, og hjemmekontor har 
blitt den nye normalen. Som følge av dette har vi sett hverandre vesentlig mindre det siste året enn ellers, 
ganske enkelt fordi det ikke har vært lov til å møte andre, annet enn i veldig små grupper. Men - det har 
vært gløpper innimellom, og da har vi grepet muligheten. For mens mange andre foreninger nå har ligget 
døde et helt år og klaget over at ingenting er mulig under Koronaen, så har AOF gjennomført aktiviteter 
der det har vært åpning for det. For det har faktisk vært en del muligheter, ref de etterfølgende punkter...: 
 

3.  18.04.2020 deltok vi på dugnad på kanonjolla (den hadde ifjor landligge i Tvedestrand) ifm at vi planla 
turer sammen med våre kanon-venner i Risør senere på året.  08.05.2020 deltok vi på markering ved 
gravstøttene til Kaptein Linge, General Fleischer, og Oberst Birger Eriksen.  17.05.2020 gjennomførte vi 
tradisjonen tro gratis kaffe og marsipankake i Oslo Militære Samfund (OMS). Tidligere på dagen hadde 
vi først deltatt på Kolbotns 17mai markering med veteran-innslag, der vårt æresmedlem Egil C Bakke 
holdt tale for dagen ved minnesmerket han og hans hjelpere har fått reist ved Jan Bålsruds plass på 
Kolbotn.  30.05.2020 ble det avholdt ordinært årsmøte i Risør.  06.06.2020: Instruktørkurset tok i gang 
igjen etter Korona-pause i flere måneder. 20.06.2020: Et av våre medlemmer giftet seg i Risør, og da var 
vi selvsagt tilstede.  25.07.2020 hadde vi utflukt til F304 Narvik (av Oslo-klassen) og Marinemuseet i 
Horten, og avsluttet med enkel servering i Sjømilitære Samfund på høydedraget ca 500m fra museet.  
01.08.2020 gikk turen til Gaustadtoppen, og vi fikk på tilbaketuren med oss både Heddal stavkirke, 
museumstunet like ved, samt museet til Kongsberg våpenfabrikk som er en del av Bergverks-museet på 
Kongsberg.  06.08.2020 besøkte vi F304 Narvik igjen for å holde vedlike kontakten med miljøet på båten 
– en meget hyggelig aften.   
 

4.  Vi hadde også utflukter på ettersommeren og høsten som bød på historiske begivenheter:   
08.08.2020 deltok vi på Gustmeyer-ordenens arrangement i Risør – et opplegg som gjennomføres årlig og 
parallelt med trebåtfestivalen der. Vi fikk også med oss en tur til Stangholmen ikke langt unna. AOF 
bidro i år med noe historisk for våre venner i Risør, ifm at vi gjennomførte den første kjølhaling siden 
1882 i Egypt, der vårt medlem Petter Thomassen straks ble kjendis etter flere trukne runder under 
trebåten. Publikum satt ringside i sommervarmen og fikk et meget uvanlig underholdnings-innslag. 
Gustmeyer-arrangementet ble rundet av dagen etter med besøk på Næs jernverk for å se på kanonen med  
«3 motsatte riller», der granaten hadde tilsvarende 3 utstående avrundede pigger som passet inn i rillene. 
 
21.08.2020 deltok vi på langdistanseskyting på Rena med de helt nye K9-skytsene fra Sør-Korea. De 
planla å skyte 30km denne dagen, og skulle noen dager senere skyte over 40km. Begge distansene lenger 
enn vi noen gang hadde skutt i Norge med noen kanon noen gang. En virkelig historisk begivenhet! Vi 
medbragte den største granaten (flasken) Vinmonopolet hadde – en treliter – samt tilhørende brannrør (en 
liten skarp en fra Korea som polet også hadde) som gave til Artilleriinspektøren i anledning dagen. Vi var 
henrykte over at vi virkelig hadde tatt steget opp i lengre rekkevidde for Artilleriet. Artilleriet har med 
dette ikke bare blitt en styrkemultiplikator for Hæren og Forsvaret, men har med dette fått vesentlig 
utvidede muligheter til å påføre fientlige styrker tap på svært lange hold. Og enda lengre skal det bli sa de. 
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5.  12.09.2020 deltok vi ifm Hedersløpet på Akershus, et sosialt og hyggelig arrangement på og rundt 
festningen.  
 

6.  Ingen andre foreninger gjennomførte Stae Barbara feiring i 2020. Men AOF gjorde det. Den 31.10- 
01.11.2020 gjennomførte vi første Stae Barbara feiring i foreningens historie, og aktuelle personer ble 
slått til ridder av vår nye Crecy-orden. For å få til dette Koronamessig forsvarlig måtte vi gjennomføre det 
langt fra Oslo, og stedet ble Vindfjelltunet ved Skien og Siljan. Navnet Crecy-ordenen ble valgt fordi 
AOF er den eldste artilleriforening i sitt slag her i landet, og da måtte vi også ha et gammelt og solid 
navn. Valget landet derfor på Crecy ettersom det nettopp var slaget ved Crecy i 1346 i Frankrike at 
kanoner kom med på slagmarken for første gang, på en tid der ellers langbuene rådde grunnen.  
Arrangementet var meget innholdsrikt, og bød bl.a på flere ulike programposter før riddertaffelet: 
Ølsmaking på bryggeri, besøk på Ibsenmuseet, foredrag om Tordenskiold ifm at det 12.11.2020 var 300 
år siden Tordenskiold døde, orientering om lokale krigshistoriske forhold av det lokale historielaget, 
foredrag om Karl XII, samt hestefekting. Forøvrig ble det selvsagt gjennomført Barbara-salutt, og en egen 
Barbara-marsipan hørte også med. Arrangementet var meget populært og vi hadde gjester helt fra 
Danmark. Av hensyn til det store antallet påmeldte måtte vi planlegge med 2 (to) gjennomføringer av 
Korona-hensyn. Dessverre måtte vi et par dager dager etter første gjennomføring Korona-avlyse 
gjennomføring nr 2 av hensyn til at det brått ble innført nye og strenge Korona-tiltak igjen.  
 

7.  12.11.2020 markerte AOF sammen med Academie Tordenskiold 300års dagen for Tordenskiolds død. 
Markeringen fant sted i Gamlebyen i Fredrikstad, og vi var heldige og fikk et innslag på NRK radio. Vi 
markerte samtidig at vårt medlem Lars Wessel Johnsen hadde skrevet bok om sin fjerne slektning 
Tordenskiold.  
 

8.  20.11.2020 deltok vi i begravelsen til vårt andre æresmedlem – oberst Stein Bjørnsen – i Kongsvinger 
kirke. AOF stilte med krans i anledning dagen. 
 

9.  29.11.2020: Instruktørkurset gikk sin gang, men det viste seg at progresjonen ikke var som forventet. Det 
ble derfor lagt justerte planer for videre framdrift, og tempo og frekvens for treninger ble giret opp. Det 
var nemlig helt uaktuelt å fire på kravene til utdanningen, og her var det helt åpenbart at mengdetrening 
måtte gjennomføres i langt større utstrekning enn først antatt. Resultatene var ikke gode nok, og tiltak 
måtte treffes. Det skulle ta ca 4mnd før vi var helt i rute igjen. Men alle klarte ikke det litt hardere kjøret 
med drill, drill og atter drill. Antallet elever gikk fra 5 til 3 på disse 4mnd.  
 

10.  12.12.2020: Som eneste forening gjennomførte AOF saluttkurs i 2020. Dette fordi det ikke bare er viktig 
å utdanne nytt personell - vi må også vedlikeholde våre egne ferdigheter. (Selv NoA hadde ikke kurs). 
 

11  Korona-teppet lå fortsatt tungt over landet da vi begynte å skrive 2021. Ut på nyåret tok vi derfor igang 
med å i veldig små grupper (1-2 personer av gangen) å slå til ridder av Crecy-ordenen de som egentlig 
skulle slås ifm runde to av Barbara-arrangementet som altså ble Korona-avlyst. Gjennomføring i slike 
små grupper ble foretatt med jevne mellomrom utover våren i perioder da stedet vi besøkte hadde åpent. 
 

12  22.01.2021 gjennomførte vi et nytt Tordenskiold-foredrag ettersom det var mange som ikke fikk høre det 
pga at Barbara-arrangement nr 2 måtte Korona-avlyses. Vi benyttet samtidig anledningen til å besøke vårt 
medlem kunstneren Harry Glosli og hans imponerende kunst-samling utenfor Fredrikstad. 
 

13 30.01.2021 skulle vi delta på Dansk Frokost hos våre venner i Risør. Dette arrangementet var også 
fulltegnet, men måtte dessverre også Korona-avlyses pga ny runde med strenge smitteverntiltak. 
 

14.  21.03.2021: Et ekstraordinært årsmøte skulle gjennomføres på Koppang av smittevernhensyn, men måtte 
gå på Teams isteden pga mange påmeldte til årsmøtet. Følgende saker ble behandlet: 
a Rena-miljøet sluttet for flere år siden (siden 2016) å dele ut bestemannspremier, noe de aldeles ikke 
   kan gjøre uten at det får konsekvenser: Ob Gamst hadde allerede forutsett at dette kunne skje. Vi 
   måtte ta stilling hvordan vi best kunne bevege Rena-miljøet og Artinsp til å komme igang igjen.   
b Ettersom ett av våre to æresmedlemmer døde, skulle det velges et nytt. De to mest aktuelle kandidatene 
   var så vanskelig å skille, at begge ble valgt til nye æresmedlemmer: Disse to er: Finn Kampestuen 
   Berntzen og Kjetil Johansen. Det planlegges med egen sermoni ifm dette utpå sommeren. 
c Det ble besluttet at instruktørkurset fortsetter slik at uteksaminering kan skje som planlagt til sommeren. 
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15.  Styret har det siste året jobbet med å se på hvordan vi best kan hedre Oberst Gamst framover. Han har 
ikke bare satt meget tydelige spor etter seg i sitt virke, men har også betydd veldig mye både for 
Artilleriet og for AOF. Styret har foreslått sak til det ordinære årsmøtet 29.05.2021 om saken. 
 

16.  Styret har det siste året også jobbet med å se på hvordan vi nå under Korona-pandemien på en hensikts-
messig måte kan markere foreningens 125års jubileum. Styret har foreslått sak til det ordinære årsmøtet 
29.05.2021 om saken. Foreningens blad NAT (Norsk ArtilleriTidsskrift) vil skrive om saken. 
 

17.  Ordning med støttemedlemskap (medlemskap til halv pris kr 75,-,  men da uten stemmerett på årsmøter), 
”selger” fortsatt 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.  

 
18.  09.04.2021 mottok vi ordre fra nåværende Artilleriinspektør om å overføre alle fondsmidler til ham??? 

Saken var tynt begrunnet og vi anbefalte derfor at saken ble sendt til juridisk seksjon i Forsvarets øverste 
ledelse for nærmere vurdering. Vi oversendte 25.04.2021 et foreløpig svar til inspektøren, og gjorde 
oppmerksom på at Fraksjonen - inkl tidligere Artinsp Ob Lars Huse - både for 3 og 5år siden hadde 
forsøkt å gi ordre på samme måte til AOF om å få overført pengene til seg. De kom ingen vei verken i 
2016 eller i 2018 med dette, ganske enkelt fordi de ikke hadde noen sak. Nåværende inspektør sa også i 
samme ordre-skriv at han framover bare vil støtte Artilleriforeningen av 2018 som Fraksjonen etablerte 
for nær 3år siden, så da får vi forholde oss til det. Vi holder imidlertid døren åpen om det ev skulle være 
mulig å få til et samarbeid likevel. Styret har foreslått sak til det ordinære årsmøtet 29.05.2021 rundt alt 
dette.  
 

19.  Dersom det er åpent i Oslo Militære Samfund (OMS) på 17.05.2021 søker vi å få til en utflukt også dit på 
nasjonaldagen. Det planlegges også foredrag og noe aktiviteter ila mai måned.  
 

20.  Få artillerioffiserer igjen: En rekke artillerioffiserer har vandret de siste årene, inkludert vårt æresmedlem 
Ob Stein Bjørnsen seinhøstes 2020, ref pkt 8 ovenfor. Alle de som var gamle i år 2000 da de store kutt og 
omveltninger startet i Forsvaret, er nå ca 21år eldre, og det siste året har det ikke vært en eneste 
artillerioffiserer utenfor styret i AOF som har deltatt på aktiviteter sammen med foreningen. Samtidig har 
det i over 21 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. Det er en del 
artillerioffiserer i Artilleriforeningen av 2018, men de gjør lite av seg. 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 forsvarsgrenene, noe som gjør at vi kan få til nye besøk, foredrag og også utflukter til 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 blitt noe større.  
 

 

21.  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 også de kommende år. 
 
 
Karl Mevold    Pål Walum   Jan Petter Husebye  Thor Walter Eriksen 
Sekretær   Kasserer    Formann    Styremedlem 
(Sign)    (Sign)    (Sign)    (Sign) 
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