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Artilleriets  offisersforening 

 
 125 år        Etablert 1896       125 år 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ÅRSMELDING 2021-2022         

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

2.  En god del medlemsaktiviteter tross unntakstilstand også i 2021-22:  
Korona-pandemien har vært som en vedvarende unntakstilstand i over to år nå, og det har vært mer enn 
slitsomt for oss alle. Når redaksjonen i tillegg fikk vannskader i lokalene og deretter fikk en Omikron 
Long variant av Korona, har det ikke vært et A4-år akkurat. Likevel er det stort sett bare utlegg av 
informasjon og bilder på nettsidene og Facebook som har blitt betydelig forsinket. Ellers har vi gjennom-
ført det vi har kunnet av program-poster, og det hadde vært enda flere om det ikke hadde vært for en del 
Korona-avlyste arrangementer. For det har faktisk vært en del muligheter under det skiftende smittevern-
regimet til å samles i større og mindre grupper, ref de etterfølgende punkter over gjennomførte aktiviteter:  
 

3.  19.06.2021 ble det gjennomført eksamen i det instruktør-kurset som AOF tok fram. Tre elever bestod. 
03.07.2021 gjennomførte vi første av tre turer med Skibladner med servering ombord  
        og besøk ved Norges høyeste trehotell og Steinringene ved Moelv som ga navnet Ringsaker. 
17.07.2021 Utflukt til Oscarshall og Fram-museet  
18.07.2021 Utflukt til Oscarshall og Fram-museet  
24.07.2021 Utflukt til Oscarshall og Fram-museet samt Vikingskip-museet 
31.07.2021 Utflukt til området Loen og med fjelltur opp på Skålatårnet (1848moh) 
03.08.2021 gjennomførte vi den andre av tre turer med Skibladner med servering ombord 
05.08.2021 gjennomførte vi den tredje og siste av tre turer med Skibladner med servering ombord 
06-08-2021 skulle det ha vært Gustmeyer-arrangement, men det ble Korona-avlyst. 
         Mange medlemmer bor i området Risør og var jo hjemme uansett – det ble derfor et mye mindre 
         arrangement (et slags «Ghostmeyer»). Vi måtte derfor blåse liv i programmet igjen likevel, og derfor 
         ble noen av våre medlemmer blant Norges første besøkende opp i det nye glasstårnet i Arendal. Besøk 
         hos vår marsipan-leverandør og besøk på Stangholmen ble det også tid til. 
26.08.2021 Deltagelse på det 77. ordinære representantskaps-møte i NMKF på Trandum. 
05.09.2021 Deltagelse på Foredrag om Peter Wessel Tordenskiold i Kristiansund. 
16-19.09.2021 Deltagelse på Politi-tropp arrangement (Brattfors i Sverige mellom Filipstad og Karlstad) 
19.09.2021 Markering på graven til Oberst Gamst 
26.09.2021 Hedersmiddag for Oberst Gamst ref årsmøtebeslutning 2021 (Utsatt: Medaljen ikke ferdig)  
01-03.10.2021 Utvidet Gylne Stjerne arrangement ifm 125års jubileet på Koppang,  
      med to overnattinger og et Rondane Rundt tillegg, besøk på Norsk kultursenter på Koppang, besøk på Hammar- 
      Hammarkollen, besøk på Lia Gård og stavkirke, foredrag om landgangen i Normandie samt foredrag om 
      konspirasjons-teorier, besøk ved minnestøtten der Vinje uttalte No ser eg atter slike fjell og dalar, besøk ved det 
      nær nye forsvarsmuseet på Sollia, besøk i Folldal gruver med togtur 600m innover i fjellet, besøk på Aukrust- 
      museet, luftetur i V8 Mercury cabriolet fra 1971, besøk ved Jutulhogget, besøk ved 50-talls cafeen på Atna med 
      jukebox som fortsatt fungerer, samt en tur innom Storelgen like nord for Koppang. 
15-17.10.2021 Hummerhelg i Risør inkl afternoon tea mv 
06.11.2021 Oberst Gamst Medaljen var endelig klar etter flere tidligere feil-leveranser 
18.11.2021 Besøk hos Krigsskolens Venner i T10. Markering av at KSV gjennom ildsjeler og en lang 
         «kamp» fikk overtatt T10 for kr 10,-.  
X > Av større og mindre arrangementer som ble Korona-avlyst er bl.a: 12.09.2021 Jubileumsmiddag ifm 
125år for alle AOF medlemmer,  26.09.2021 Hedersmiddag for Oberst Gamst,  Flere av besluttede 
jubileums-aktiviteter ift pkt 9B som ble besluttet på årsmøtet i 2021,  04.12.2021 Deltagelse på Barbara i 
Kristiansand (ble gjennomført 23.04.22),  04.12.2021 Barbara på Rena, og julebord for styret.  
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Foredrag feb 2022 ble utsatt pga korona-skepsis – se pkt 6 nedenfor.  
15.03.2022 Deltagelse på OMS foredrag om krigen i Ukraina v/Geir Hågen Karlsen og Palle Ydstebø 
Foredrag apr 2022 ble utsatt pga korona-skepsis – se pkt 6 nedenfor. 
08.05.2022 Deltagelse i markering av Frigjøringsdagen og Veterandagen 
 

15.05.2022 Ordinært årsmøte 
 

17.05.2022 Vanlig 17mai arrangement (Blomster på graven til Oberst Gamst, Retterstedet, Salutt ved 
Tordenskiold-statuen, Markering ved den ukjente soldats grav på havet, Marsipan-bløtkake og kaffe på 
OMS, Salutt på Akershus festning, kaffe hos Lingeklubben, besøk på Slottsplassen (kun få plasser) og 
til slutt kaffe i Odd Fellow bygget). 
 
125års jubileet 

4.  125års jubileet ble etter årsmøtebeslutning gjennomført ved at populære aktiviteter ble gitt noe mer støtte 
enn øvrige aktiviteter ellers pleier å få. Det ble således gjennomført 3 (tre) Skibladner-turer i det fineste 
sommervær man kan tenke seg og med servering ombord, og et mer påkostet ridder-arrangement ifm 
Gylne Stjerne som også fikk inkludert en Rondane Rundt tur på programmet. Således deltok over 55 
medlemmer på jubileums-aktivitetene til foreningen, noe som er over halvparten av medlemmene  -   
og det må sies å være bra. 
 
Diverse saker 

5.  Ifm den svært lange korona-natten vi har hatt i over to år nå, er det nå framover tid for å ta langsomt i 
gang med aktiviteter som har stanset opp eller ikke har vært mulig eller hensiktsmessig å få gjennomført. 
Planen er bl.a  
a Å ta igang med NAT igjen 
b Å videreføre det gode samarbeidet med Forsvaret 
c Å videreføre forsøk på å få Artilleriet til å dele ut bestemannspremier (Ref Oberst Gamst). Hvis det 
   ikke skulle lykkes over tid, må det vurderes om vi ev skal starte å foreta dette selv igjen, tilsvarende 
   som AOF alltid gjorde i «gamle dager». Vi viderefører dialogen med Artilleriet om saken. 
   (Innkjøp av bestemannspremier er besluttet av tidligere årsmøte, men er foreløpig utsatt, både pga 
   Korona, men også av hensyn til at avklaring med Artilleriet ikke er helt landet enda). 
d Å gjennomføre tildelingen av OGM (Oberst Gamst Medaljen) til alle som har gjort seg fortjent til det 
e Å bidra ytterligere til promotering av boken til vårt medlem Lars Wessel Johnsen 
f Å støtte oppunder det viktige arbeid som våre medlemmer Gunnar Bentzen og Roar Mollestad Røch 
   gjør ifm tilrettelegging rundt sikre og gode systemer og rutiner ifm svartkrutt mv. 
g Å videreføre samarbeidet med alle andre aktuelle foreninger og sammenslutninger, som f.eks 
   NMKF (Norske Militære Kameratforeningers Forbund), Trandum-prosjektet, Politi-troppene,  
   Oslo NROF, Academi Tordenskiold, NoA (Norsk Artillerilaug) og flere andre. I en tid med et lite  
   forsvar blir det stadig viktigere 
   å stå sammen med andre foreninger og støtte oppunder hverandres aktiviteter. Slik kan vårt arbeid  
   med å støtte oppunder Forsvaret bli enda bedre.  
h Å videreføre det at vi tar medlemmenes ønsker på alvor, som f.eks ønsket de har hatt de to siste år  
   med å ta fjellturer også – i tillegg til alt det andre vi gjør. 
i  Å videreføre mulighetene som Koppang-basen gir oss, der våre støtte-spillere som Jørgen og Adriana 
   Riiser og også Pål Sagen kan hjelpe oss med bl.a overnatting, slik at Koppang kan nyttes som start 
   punkt for turer nordover, og også vestover og nordvestover. 
 
Sakene ovenfor planlegges lagt fram for det ordinære årsmøtet 15.05.2022 for å høre om årsmøtet ønsker 
presiseringer ev endringer i videre drift framover når vi nå langsomt går mot normalisering i samfunnet 
igjen.  
 
Fortsatt hard korona-skepsis i 2021-2022 har vært forsøkt hensyntatt og må fortsette framover 

6.  Korona-perioden har tatt hardere på folk flest enn mange kanskje er klar over. Vi har registrert at en del 
medlemmer fortsatt synes det er litt skummelt å delta på programposter sammen med mange andre – man 
er heller hjemme eller på tur med bare sine nærmeste, og trives med det. Vi hensyntok dette også i 2021 
ved at vi hadde flere mindre arrangementer med færre deltagere til f.eks Oscarshall, Fram-museet og 
Vikingskip-museet i 2021. Vi hadde også noen andre mindre aktiviteter, men ser likevel at trenden 
fortsatt er der til en noe nølende skepsis til «å ta livet tilbake» og leve som før. Vi vil derfor søke å få til 
flere sosiale tiltak framover med små-samlinger med mindre antall deltagere, som forhåpentlig kan bidra 
til at alle etterhvert føler seg tryggere til å delta i større sammenhenger igjen. Det planlegges forøvrig å 
legge opp til noe sommerprogram også sommeren 2022, der også smågrupper vil ivaretas. 
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Støttemedlemskap fungerer godt  

7.  Ordning med støttemedlemskap (medlemskap til halv pris kr 75,-,  men da uten stemmerett på årsmøter), 
”selger” fortsatt meget godt. Det er mye 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. 
 
Saken om Gamsts fondsmidler døde på nytt – for tredje gang på rad... 

8.  Saken om Gamsts fondsmidler kom opp i 2016 og 2018 fordi utenforstående utenfor AOF ønsket fonds-
midlene Oberst Gamst hadde betrodd AOF. Klagerne hadde imidlertid ingen argumenter med substans og 
kunne heller ikke dokumentere sine påstander - saken døde derfor bort begge gangene. Etter at saken kom 
opp på nytt en tredje gang i 09.04.2021, stilte vi oss svært undrende til det. Saken kom følgelig opp på 
årmsøtet ifjor, og årsmøtet reagerte kraftig på saken. Et tilsvarende klart svar ble sendt til den som 
fremmet henvendelsen av 09.04.2021, og siden har det vært taust fra den kanten. Vi betrakter derfor 
saken nå som død og begravet – Gamsts fondsmidler forblir hos AOF slik obersten ønsket. 
 
Stadig viktigere å støtte oppunder Forsvaret 

9.  Det er fortsatt en bekymring av det er 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 
22år 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 22 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 ikke så mye av seg foreløpig, selv om det rapporteres om noe aktivitet nordpå. 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 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.  
 

 

10.  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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