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Året går mot hell, da er det på
tide å stoppe opp litt og tenke
etter hva vi har gjort og hva vi
har oppnådd dette året. Ak-
tiviteten har vært stor, både
sentralt og også etter det jeg kan
bedømme ved våre avdelinger.
Vi har gjennomført et godt
Landsmøte med meget en-
gasjerte delegater, og våre lands-
styremøter har lagt grunnlaget
for en god og fremtidsrettet drift
av forbundet. Forbundet har
vært i flere møter med Arbeids-
og sosialministeren hvor vi har
fått gitt vårt syn på aktuelle
problemstillinger som berører
pensjonister. Forbundet har inn-
gitt krav til statsbudsjettet 2016,
og arbeider i disse dager med
innspillet til statsbudsjettet for
2017. Vi deltok for første gang i
forbundets historie i årets tryg-
deoppgjør, et oppgjør som ga få
kroner til oss pensjonister og
dermed en negativ reallønns-
økning. Dette var vi svært
skuffet over.

Tilstrømningen av flyktninger
de siste måneder har fått stort
fokus og vil nok ha det i lang tid

fremover. Ressursmessige ut-
fordringer, bosetning, in-
tegrering, oppholdstid og retur
og arbeid hører vi om daglig.
Antall asylsøkere/migranter i lo-
kalmiljøer skaper diskusjon og
splitter enkelte lokalsamfunn.
Rikspolitisk ser vi motsetninger
at de politiske skillelinjer
komme tydelig frem. Den øko-
nomiske situasjonen og ut-
siktene i norsk økonomi samt
den økende arbeidsledigheten
vil i tillegg til flyktninge-
strømmen lett kunne stille
spørsmål ved sider av vår
velferdsordning. Det kreves nå
godt politisk håndverk for å lose
landet gjennom de utford-
ringene vi står ovenfor. Nå er det
viktig å ikke falle for fristelsen
om å ta generelle beslutninger
som kan være utfordrende i for-
hold til de oppgaver velferds-
staten står ovenfor, når det
gjelder den aldrende befolkning.   

Det har i 2015 vært en
gledelig medlemsutvikling i for-
bundet. Dette kan vi takke våre
medlemmer utover i det ganske
land for. Hadde vi ikke hatt den
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Tanker ved årsskiftet ADVENT SOM REISE

Leder Til ettertanke

iveren som utvises i å få tak i nye
medlemmer hadde ikke Forsvarets
seniorforbund vært der vi er nå. Et
forbund med mange medlemmer
er et forbund med innflytelse og
som er en sterk aktør opp mot po-
litiske myndigheter. Lokalt er en
forening med en viss størrelse en
stemme som lokale politikere må
ta hensyn til. Derfor er det med
stor glede jeg registrerer at mange
av våre medlemmer sitter i kom-
munale- og fylkeskommunale eld-
reråd. Her kan vi absolutt påvirke
utviklingen i lokalsamfunnet.  

Jeg ønsker alle tillitsvalgte
og medlemmer samt våre
samarbeidspartnere en
riktig god jul og et godt
nytt år.

Adventstida er over oss igjen. I denne litt tunge og mørke delen av
året passer det godt å sette lyset fokus. Og når den første snøen
legger seg denne tida, lysner naturen opp og vi med den. 

I adventstida har de fleste nordmenn tradisjon for å finne fram
adventslysestaken med plass til fire lilla lys- et for hver søndag fram
til jul. Adventsstjerna får plass i vinduet og kanskje henger vi
adventskalender på veggen – litt avhengig av alderssammenset-
ningen i heimen.

Advent har en solid tradisjon hos oss. Den folkelige og kirkelige
tradisjonen henger nært sammen. Advent handler om en forbered-
else slik at vi ikke skal komme uforberedt til den store og viktige be-
givenhet som julehøytiden er.  Advent er en tid for forberedelse og
refleksjon, ettertanke og konsentrasjon om hvordan min lille his-
torie kan veves sammen med den store historien om Gud. 

Ideelt sett burde vi sette hastigheten ned og ikke opp denne tida
for at det kan bli mer tid til konsentrasjon omkring det indre liv. Til
hverdags er tempoet for mange høyt, det gjelder ikke minst de siste
ukene før jul med alt vi skal gjøre og alt vi skal kjøpe. Det indre
vedlikehold av liv og samliv forsømmes. Det er underskudd på den
gode og dype samtale om livet og livets mysterier.

Jeg har lyst til å oppfordre oss til å sette av tid ved de blafrende
adventslysene. Se på lyset som brenner varmt og stille. Sitte ned og
tenke etter hva livet har å si oss og reflektere over innhold og men-
ing. La det gå litt saktere en periode der vi kan reflektere over per-
spektiver som er større enn våre hverdager og våre dagligdagse liv.  

Reisen innover i eget liv og utover mot det større krever tid og
stillhet. Vi vil aldri få tak i alle våre stemmer eller få full oversikt
over livet. Men vi kan gjøre bruk av tiden på en slik måte at vi får
tak i punkter som kan være en motvekt mot overfladiskhet og lett-
vinthet. Slik kan vi også komme i kontakt med det i eget liv som er
skjørt og som vi ellers vil holde på avstand.

Opp gjennom historien har pilegrimer brukt den ytre reisen som
hjelp til den indre reisen. Det har skjedd ved sakte bevegelser mot
hellige steder og hellige mål. Adventstiden kan være en slik reise i
eget liv gjennom dagene og søndagene fram mot det hellige mål
som julen beretter om. God reise!  

ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk
utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon og
ledelse.

GEIR ANDA
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tlf: 23 09 32 62/930 85 902
e-mail: svein@fsforb.no

Redaksjonen avsluttet 25.11-2015

Stoffrist nr 1/16 er 11.3-2016

Grafisk produksjon: John Rønning



nr. 4 2015    54 nr. 4 2015

Vi har vært gjennom et viktig år for Forsvaret.
I oktober fikk jeg råd fra forsvarssjefen om hvordan Forsvaret

bør se ut i fremtiden. Det fagmilitære rådet heter «Et forsvar i end-
ring». Det mener jeg er en god tittel. Forsvaret må endres, og denne
endringen vil ta tid. Vi må sikre et forsvar som også fremover skal
kunne ivareta Norges sikkerhet, interesser og verdier – i en verden
som er i endring. 

Forsvarets samfunnsoppdrag er å forsvare Norge. Forsvaret skal
bidra til å sikre nasjonal selvstendighet og politisk handlefrihet.
Det skal bidra til å forebygge krig og konflikt i Norge og for våre
allierte. 

Det er et særdeles viktig oppdrag. 
Nå skal vi se på hvordan Forsvaret best blir i stand til å løse dette

oppdraget for årene som kommer. Vi må ta en rekke vanskelige be-
slutninger – beslutninger som skal være riktige ikke bare nå, men
for tiår fremover. Vi ønsker å gjøre valg som gir fremtidige genera-
sjoner grunn til å være stolte av oss.

Jeg ønsker dere en riktig god julefeiring og et godt nytt år.

Ine Eriksen Søreide,
Forsvarsminister

Kjære 
forsvarsvenner

Vi går nok en gang inn i en tid hvor det for mange av oss er mulig å senke tempoet
og frigjøre oss fra hverdagens mønster. Julen er en fin tid både for refleksjon over
året som har gått, og for å gjøre seg tanker om året som kommer. For egen del har
det siste året vært innholdsrikt og gitt mange erfaringer jeg tar med videre. 

La meg begynne med å vise til årets historiske markeringer. I 2015 er det 75 år
siden Norge ble okkupert av Tyskland og 70 år siden frigjøringen, noe som har gjort
at veteranene våre har vært i fokus. Markeringene på henholdsvis 9.april, 8. og 28.
mai har gitt oss alle sterke påminnelser om det enkelte menneskes holdninger og
etikk. Norske soldater hjemme og i utenlandsoperasjoner har vært villige til å gå inn
i krevende og risikofylte oppdrag for å skape et bedre liv for andre mennesker.
Norge som nasjon har gjennom disse markeringene, hedret de som har ofret mye,
og i ytterste konsekvens, ofret alt, for de verdiene vi som nasjon forsvarer. 

I det samme året har vi innført allmenn verneplikt som første land i NATO og vi
har innført en ny militær ordning. Forsvarsansatte og store deler av samfunnet for
øvrig har vist stor interesse for det fagmilitære rådet som jeg overleverte forsvars-
ministeren 1. oktober. Året har vist rekordstor søknad til Forsvarets skoler, det er
stor kamp om plassene som vernepliktig og vi ser også at tidligere ansatte i For-
svaret søker seg tilbake etter å ha vært ute i det sivile arbeidsliv. At vi parallelt med
dette har gjennomført operasjoner i inn og utland, hver dag hele året, har gjort at vi
er en svært synlig etat i det daglige nyhetsbildet og iblant det norske folk.

Som forsvarssjef har jeg også gjennom 2015 hatt mulighet til å møte mange av de
dedikerte menneskene, sivile som militære, som hver dag løser Forsvarets oppgaver.
Jeg er stolt og ydmyk over muligheten til å lede disse menneskene som hevder
Norges suverenitet og beskytter våre verdier og interesser!

Alle har behov for en tid hvor familie, venner og hygge kan settes i fokus. Julen er
også en tid for å dele gode minner og de blir bedre når de deles med andre og gjen-
oppleves. 

Mine tanker i julen går til dere alle og til våre kvinner og menn som står i uni-
form i inn- og utland, i tjeneste for Norge.

Jeg ønsker dere alle en god og fredfull jul, og et godt nytt år!

Beste hilsener,
Haakon Bruun-Hanssen
Forsvarssjef 

Gode 
forsvarsvenner
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Denne artikkelen gir deg som er
ufør fra en stilling med særalders-
grense oversikt over hvordan dette
virker.

Generelt om særaldersgrenser
og uførepensjon
Personer med lavere aldersgrense
enn 70 år har særaldersgrense.
Særaldersgrenser finner vi som
oftest i yrker der det stilles særlige
krav til fysiske og psykiske egen-
skaper. Særaldersgrensen
innebærer at en person i en slik
stilling må fratre sin stilling senest
når personen når særalders-
grensen. I staten finnes særalders-
grensene 60, 63 og 65 år 

Blir man ufør i en stilling med
særaldersgrense, vil uførepen-
sjonen fra SPK (Statens pensjons-
kasse) vare til aldersgrensen for
stillingen. Man vil fra alders-
grensen få særalderspensjon frem
til man fyller 67 år. Fra 67 år vil
man få vanlig alderspensjon livet
ut. Ansatte i stillinger med vanlig
aldersgrense (70 år) vil også går
over fra uførepensjon til alders-
pensjon fra 67 år. 

NAV opererer ikke med sær-
aldersgrenser, så der varer uføre-
trygden til fylte 67 år uavhengig

av om stillingen man ble ufør fra
har særaldersgrense i SPK. Fra 67
år går uføretrygden i NAV over til
alderspensjon fra NAV. 

Dette fører til at de med sær-
aldersgrense vil ha en periode
mellom særaldersgrensen og 67 år
der de får særalderspensjon fra
SPK og uføretrygd fra NAV. 

Samordning av særalders-
pensjon og uføretrygd fra 
folketrygden
Personer som var uføre før 2015,
og mottok uførepensjon fra SPK
og uføretrygd fra NAV, fikk
ytelsene samordnet etter de reg-
lene som gjaldt da. Ved over-
gangen til nye uføreregler i 2015
ble uføreytelsene konvertert og
løp videre på samme nivå. Ved
særaldersgrensen blir imidlertid
uførepensjonen fra SPK omgjort
til alderspensjon. Da blir man et
«nytt» tilfelle, og det foretas en
samordning av alderspensjonen
mot uføretrygden fra NAV. Da har
mange opplevd at den samlede
ytelsen har gått ned. Dette skyldes
blant annet at man etter de tid-
ligere reglene kunne holde en
større del av uføreytelsen fra NAV
utenfor samordningen. 

Uførepensjon med påfølg ende særalderspensjon

Hva skjer med uførepen-
sjonen når man når særalders-
grensen i en stilling med
særaldersgrense? Dette har
vært et tema i flere medie-
oppslag de siste månedene.
Eksempler fra Statens pen-
sjonskasse viser at de fleste
uføre vil gå ned i utbetaling
når de når særaldersgrensen.
Utslagene er størst for
personer som var uføre før
2015 og fikk konvertert
uførepensjonen til uføretrygd.

Av Fredrik Wold

Nytt fra Statens Pensjonskasse  n

Nedgangen i ytelse er dermed
størst for de som mottok
uførepensjon før 2015. Arbeids-
og sosialdepartementet har i
media uttalt at de vurderer mulige
spesialregler for denne gruppen. 

Bakgrunnen for denne artikkelen
Den siste tiden har det vært flere
medieoppslag som forteller om
personer med særaldersgrenser
som har gått ned i utbetaling ved
overgangen fra uførepensjon til
særalderspensjon. 

Det er korrekt at man i slike
tilfeller kan gå ned i samlet, ut-
betalt pensjon. Det som ikke er
blitt nevnt i medieoppslagene er
hvordan de med uførepensjon
kommer ut sammenlignet med de
som er i yrkesaktiv stilling ved
overgang til særalderspensjon.  I
denne artikkelen vil vi forsøke å gi
et helhetlig bildet av hvordan
ytelsene er i dag. 

Forutsetninger som er tatt 
i beregningene
Vi har sett på forskjellige størr-
elser på lønnen/grunnlaget som
pensjonen er beregnet ut i fra og
benyttet lønnsgrunnlagene kr 300
000, kr 500 000 og kr 800 000.

SPK beregner uførepensjonen ut
fra sluttlønnen, mens NAV ser på
et snitt av de tre beste av de fem
siste inntekstårene (oppregulert til
dagens verdi). Pensjonsgrunnlaget
trenger altså ikke være det samme
i SPK og NAV. Vi har derfor tatt
med et eksempel der grunnlaget i
SPK er kr 300 000 samtidig som
NAV sitt grunnlag er kr 500 000,
og et eksempel der grunnlaget i
SPK er kr 500 000 og NAV sitt er
kr 300 000. 

Vi har benyttet full opptjenings-
tid i SPK (30 år i 100 % stilling) og
full trygdetid i NAV, og det er
regnet på 100 % uførhet. Bli man
ufør fra en stillingen med sær-
aldersgrense med SPK som pen-
sjonsordning, beregnes
opptjeningstiden som den tiden
man ville fått om man hadde stått
i stillingen frem til særalders-
grensen. 

Det er forutsatt at alle grunnlag
er regulert opp og sammenlignet
med dagens grunnbeløp.

Folketrygdens grunnbeløp (G)
er 90 068 kroner og maksimalt
grunnlag i NAV er 540 408 (6G).

Eksempelpersonen blir lignet
som enslig og det er benyttet
skatteregelverket for 2015. Det er

forutsatt at personen er bosatt i
Norge hele inntektsåret og at
personen ikke har rett på Finn-
marksfradrag. Vi har sett bort fra
formue, gjeld, annen inntekt og
eventuelle andre fradrag. 

»»»»

Merknader fra redaktøren:
Forsvarets seniorforbund var
innvitert til Arbeids- og
sosialdepartementet 19.
november i forbindelse med
høring av utkast til forskrift
knyttet til denne problem-
stillingen.



8 nr. 4 2015 nr. 4 2015    9

Først ser vi på pensjonen fram til den uføre når særaldersgrensen:
100 % uføretrygd fra NAV og 100 % uførepensjon fra SPK (frem til særaldersgrensen)

Grunnlag NAV                                                       300 000          500 000         500 000         300 000        540 408
Grunnlag SPK                                                               300 000          300 000         500 000         500 000        800 000

NAV: Uføretrygd 66%                                                  198 000          330 000         330 000         198 000        356 669
SPK: Uføre SPK 3/69 %                                                    9 000              9 000            15 000           15 000        195 331
SPK: 25 % av G (maks 6% av grunnlag)                      18 000            18 000            22 517           22 517          22 517
Samlet utbetaling før skatt                                           225 000          357 000         367 517         235 517        574 517
Skatt                                                                                  41 548            88 012            91 714           45 250        166 735
Samlet utbetaling etter skatt                                       183 452          268 988         275 803         190 267        407 782

Fra personen når særaldersgrensen og fram til han/hun fyller 67 år skjer dette med pensjonen:
100 % uføretrygd fra NAV og 100 % særalderspensjon fra SPK (mellom særaldersgrensen og fylte 67 år)

Grunnlag NAV                                                              300 000          500 000         500 000         300 000        540 408
Grunnlag SPK                                                               300 000          300 000         500 000         500 000        800 000

NAV: Uføretrygd 66%                                                  198 000          330 000         330 000         198 000        356 669
SPK: Brutto SAL                                                           198 000          198 000         330 000         330 000        528 000
SPK: Fradrag                                                                 175 483          307 483         307 483         175 483        334 152
SPK: Netto SAL                                                               22 517                      0            22 517         154 517        193 848
Samlet utbetaling før skatt                                           220 517          330 000         352 517         352 517        550 517
Skatt                                                                                  39 272            78 509            85 736           81 644        150 121
Samlet utbetaling etter skatt                                       181 245          251 491         266 781         270 873        400 396

Det man kan se av eksemplene er at i alle alternativene unntatt ett går man ned i utbetaling fra det tidspunkt
uførepensjonen fra Statens pensjonskasse går over til en særalderspensjon. Det er kun der grunnlaget i SPK er
vesentlig høyere enn grunnlaget i NAV man får en økning.  
Dette er i samsvar med de medieoppslagene som er kommet der de har sett på enkeltindivider som har gått ned
i samlet utbetaling etter overgangen til særalderspensjon. Men hvordan ville særalderspensjonen blitt dersom
samme person hadde vært frisk og yrkesaktiv frem til han/hun når særaldersgrensen?

Fra yrkesaktiv til særalderspensjon  
Det er brukt samme lønn/grunnlag, men kun grunnlaget i SPK siden det ikke er noe ytelse fra NAV.

Grunnlag SPK                                                               300 000          300 000         500 000         500 000        800 000
                                                                                                                                                                                                 
SPK: Særalderspensjon før skatt                                 198 000          198 000         330 000         330 000        528 000
Skatt                                                                                  34 446            34 446            72 828           72 828        136 386
Utbetaling etter skatt                                                   163 554          163 554         257 172         257 172        391 614

Om man holder de to siste eksemplene opp mot hverandre, så ser man at de med uføretrygd fra NAV i tillegg
til særalderspensjon fra SPK får en høyere utbetaling i alle alternativene.

Konklusjon
Ved overgangen til særalderspensjon vil en ufør i de aller fleste tilfeller gå ned i samlet utbetaling etter samord-
ning. En yrkesaktiv vil også gå ned på dette tidspunktet, fra sin lønn til særalderspensjon. Nedgangen er aller
størst for de som har hatt en konvertert uføreytelse fram til særaldersgrensen, som var utmålt og samordnet
etter gamle regler. Arbeids- og sosialdepartementet har uttalt at det vurderes å lage spesialløsninger for denne
gruppen. I så tilfelle vil Statens pensjonskasse opplyse om dette på sine nettsider. 

»
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Ett år etter at regjeringen ba om
forsvarssjefens fagmilitære råd
(FMR) om hvordan Forsvaret bør
innrettes for fremtiden, over-
leverte admiral Haakon Bruun-
Hanssen 1. oktober sin anbefaling
til forsvarsministeren. 

I oppdraget ble Forsvarssjefen
spesielt bedt om å prioritere
evnen til å forsvare Norge mot an-
grep. Kjernen i FMR er derfor å
styrke overvåking og etterretning;
styrke beredskapen, reaksjons-
evnen og utholdenheten; samt
styrke evnen til å beskytte kritisk
infrastruktur. Forsvaret må, i
rammen av NATO, ha en av-
skrekkende effekt på en potensiell
motstander og må utgjøre et
relevant førstelinjeforsvar som
raskt kan ta opp kampen mot en
motstander på norsk jord i
påvente av allierte forsterkninger.

Utgangspunktet for arbeidet
med FMR var analyser som viste
at dagens forsvar har store utford-
ringer med å løse de mest
krevende oppgavene knyttet til
krise og krig. Den sikkerhets-
politiske utviklingen de siste årene
har forsterket behovet for å gjøre
noe med dette. Samtidig viste ana-

lysene at det ikke er mulig å
videreføre dagens forsvar med
dagens bevilgningsnivå. Et av
prinsippene for arbeidet har der-
for vært at når noe nytt skal inn
må noe tas ut.

Så til hovedtrekkene i det
fagmilitære rådet. Det er
nødvendig å fylle opp lagre og ta
igjen etterslepet på vedlikehold.
Bemanningen i operative avdel-
inger må styrkes, og det er behov
for å tenke nytt. Det anbefales å ta
i bruk og utnytte ny teknologi
som satellitter, droner, autonome
systemer og langtrekkende presi-
sjonsvåpen. Et relevant forsvar er
nødt til å følge med i utviklingen,
både når det gjelder teknologi og
selve anvendelsen av militærmakt.
I FMR ligger også en anbefaling
om å styrke det landmilitære
nærværet i Finmark, med en
kombinasjon av en mekanisert
stridsgruppe i Porsanger, en styrk-
ing av grensevakten og en satsing
på ytterligere innsatsstyrker i HV.
FMR legger videre opp til økt seil-
ingsaktivitet med styrket bemann-
ing av fartøyene, og det satses på
forsvar mot langtrekkende mis-
siler og å få mest mulig effekt av

kampsystemet F-35. 
En forutsetning for å styrke for-

svarsevnen er å effektivisere der
det er mulig. Et av grepene i FMR
er å forenkle kommando-
strukturen og kutte i staber, ad-
ministrasjon og støtte. Det legges
opp til å samle virksomhet
nærmere knyttet til hovedfarts-
årene i Norge der det er mulig.
Likevel; selv med omfattende ef-
fektivisering, kraftsamling av
baser og nedleggelse av enkelte
kapasiteter, vil anbefalingen kreve
en økning av forsvarsbudsjettene.
Norge må ha et forsvar som er
økonomisk bærekraftig i et lang-
siktig perspektiv, med balanse
mellom oppgaver, struktur og
budsjett, og der den forsvars-
spesifikke kostnadsveksten er tatt
hensyn til.

I disse dager behandles FMR i
Forsvarsdepartementet som en del
av arbeidet med regjeringens nye
langtidsplan (LTP) for forsvars-
sektoren som skal behandles i
Stortinget i vårsesjonen 2016. 

Eystein Kvarving
Oberstløytnant/pressetalsmann

for Forsvarssjefen
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Nytt fra

forbundskontoret

Motivasjonsseminar for arbeid i kommunale- 
og fylkeskommunale eldreråd.
Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) gjennomførte
27.-28. oktober i år et motivasjonsseminar for
arbeid i kommunale – og fylkeskommunale eld-
reråd. Seminaret var myntet på medlemmer og
varamedlemmer i eldrerådene. Deltakerne var til-
sluttet de tre medlemsorganisasjonene i Sf,
Avinor seniorforbund, Forsvarets seniorforbund
og Seniorsaken. Seminaret ble gjennomført på
Bæreia med 33 deltakere.

Følgende presentasjoner ble gitt:
• Arbeid i eldreråd, sett fra kommuneledelsens

side ved Ordfører i Nøtterøy kommune, 
Roar Jonstang.

• Arbeid i eldreråd- hvilke muligheter har man,
hvilken effekt har det ved Nils Otto Nilsen, 
leder av Nesodden eldreråd.

• Statens seniorråd og eldreråd. Hvordan kan 
man trekke på hverandre ved Eilin Ekeland, 
administrativ leder i Statens seniorråd.

• Egenbetaling for kommunale tjenester – har 
eldrerådet en rolle i denne sammenheng? 
Ved nestleder i FSF Karl O Bogevold.

• Fremtidsfullmakt ved Audhild Freberg Iversen,
juridisk rådgiver i Seniorsaken.

Det ble god tid til spørsmål og diskusjoner. Etter
tilbakemeldinger var kurset lærerikt og meget in-
teressant med svært kompetente foredrags-
holdere. 

Ny hjemmeside
Forbundskontoret arbeider med en ny
hjemmeside som vil profilere forbundet så vel
som avdelingene på en annen måte enn nåvær-
ende side. Den nye siden vil være aktiv i januar
2017. Det vil være lettere å finne frem i den nye
siden, den er mer oversiktlig og har linker til 
faglige artikler.

Besøkte avdelinger
Siden sist nummer av Medlemskontakt har leder
besøkt FSF Levanger/Verdal. Det var interessant å
møte så mange engasjerte personer. Diskusjonen
og spørsmålene som fulgte etter foredraget var
interessante og gode.
Leder FSF fikk en god og meget interessant ori-
entering i de museum som er etablert i leiren,
takker for dette.

Distribusjon av Medlemskontakt
Forbundet arbeider med å forbedre distribusjonen
av Medlemskontakt. Alle som er medlemmer skal
ha bladet, fysisk levert eller elektronisk. Vi ønsker
nå å kvalitetssikre at så er tilfelle ved at alle avdel-
inger sjekker dette hos sine medlemmer.
Forbundet håper vi har tettet alle hull innen neste
utgave av Medlemskontakt.

Statsbudsjettet 2017
Forbundskontoret forbereder i disse dager 
forbundets innspill til Statsbudsjettet 2017. 
Innspillene skal presenteres Arbeids- og
sosialministeren 16. des. dette år. 

Trekning av Color Line tur
Alle som tegnet seg som nytt medlem i Forsvarets seniorforbund (FSF) i perioden 1. oktober til og
med 15. november 2015 deltok i trekningen om et gavekort med verdi på kroner 2000 for reise
med Color Line, tur-retur Oslo-Kiel.

Under landsstyremøtet 23.–24. november 2015 ble vinneren trukket ut.
Det var landsstyremedlem Sissel Berberg fra region Oslo som trakk ut den heldige vinner som ble:

Jan Willy Aalborg
Finnbråtavegen 40
2080 Eidsvoll
Medlem i FSF Øvre Romerike
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Den tradisjonelle høstturen til
FSF, Oslo gikk i år til Gardasjøen i
Nord-Italia. Tilsammen 48 spente
medlemmer møtte opp på
Gardermoen 16.september for å
bli med på den 8 dagers lange
turen. Reiseledere var Jan Heider
fra vår samarbeidspartner, ”Active
Travel” og våre egne Harry
Brenna og Sissel Berberg.

Men allerede på Gardermoen
oppsto et problem: Baga-
sjehåndteringssystemet brøt
sammen! Alle var derfor spente på
om bagasjen ville komme fram.
Men vi var ”heldige” – kun en i
vårt følge ble stående i Milano
uten bagasje. (Den det gjaldt så
naturlig nok ikke dette som å være
heldig, men i et parallelt reisefølge
var det 15 som sto uten bagasje!)

Reisen videre foregikk med
buss, hvor den siste delen var
langs nettopp Gardasjøen – opp
mot ”vår” by, Riva del Garda, helt
i nordenden av sjøen. Gardasjøen
er et yndet feriested for både
italienere og andre turister fra
hele Europa. Og det var tydelig på
trafikken, av både gående, syk-
lende og bilende at turistsesongen
langt fra var over! Gardasjøen
varmes opp av varme kilder fra
jordens indre noe som betyr at
både sjøen og området ellers har
en behagelig temperatur hele året.
Byen Riva har ca 1600 innbyggere
og ligger mellom store fjell opp
mot 1600m høye. Brisen fra nett-
opp disse fjellene gjør at
temperaturen om sommeren ikke
blir for varm, og det blir lunt og
fint om vinteren. Nå i september

var det fremdeles over 20 grader –
og noen benyttet anledningen til å
bade i en meget behagelig
badetemperatur!

Hotellet – ”Hotell Portici” – er
et gammelt, ærverdig hotell ved
torget i gamlebyen i Riva. Men
rommene var nylig renovert og
flotte. I fjellsiden bak byen ligger
det en gammel borg. Den var det
mange som besøkte - for å få en
fantastisk skue utover byen. Veien
opp var fint preparert men lang og
bratt. Ennå høyere opp var det et
kapell, klamrende seg fast i fjell-
siden. Veien dit var mer kronglete
og vanskelig – så den var det vel
bare vår reiseleder Harry som tok!
Ellers var det både folklore,
musikk og endog et bryllup å
bivåne på kveldene i byen.

Til de flestes tilfredshet bodde
vi på det samme hotellet hele
tiden, så vi slapp stadige ned- og
oppakkinger. Men det betød til
gjengjeld en del lange bussreiser
til de forskjellige utfluktene – som
til hovedbyen ved sjøen – Garda.
Noen av de andre byene langs
sjøen – som Limone og Malcesine
– besøkte vi som seg hør og bør
ved en flott båtreise på sjøen. Alle

har flotte gamlebyer, med vakre
hus, med smale smug, gamle
borger og flotte slott. Byen
Limone har sitt navn fra
sitrondyrking. I Malcone var det
noen som benyttet anledningen til
å ta gondolheisen opp på fjellet
Monte Baldo – 1760 moh med en
fantastisk utsikt over sjøen og om-
rådet. En dag busset vi til Verona.
Julie og Romeos by, med det
gamle romerske amfiteatret med
sommerlige operaer. Nå var det
ingen opera på denne tid på året,
men en fikk ihvertfall sett Julies
balkong! Vi var naturligvis også
på vinsmaking. Området ligger
midt i noen av Italias beste vindis-
trikter

– innenfor både Valpolicella og
Barolodistriktet. Vi fikk se
vinmarkene, produksjonen – og
ikke minst smake på de forskjel-
lige produktene. Og mange nyttet
høvet til å handle – og håpet på at
kofferten ikke ble for røft håndert
av stuerne på flyplassene! På en
slik tur blir det mange historiefor-
tellinger og orienteringer av lokale
guider – vi hadde utmerkede
lokale guider alle steder! Vi fikk
en flott innføring i det lokale om-
rådets og hele det moderne Italias
historie – ikke minst fra vår rei-
seleder Jan.

Det var også avsatt rikelig med
tid til å gå omkring på egenhånd.
Det er noe en i et reisefølge setter
pris på. Da kan en utforske videre
det en har hørt av de lokale
guidene, reise til andre steder –
eller – ikke minst – shoppe! Og
det var det mange muligheter for.

I alle byene vi besøkte – ikke
minst i Verona med sine luksus-
butikker.

Men var alt bare fryd og
gammen? Selvfølgelig ikke. Det
var selvfølgelig ting å utsette på –
og ting en ønsket annerledes. Mye
bussing er en ting, mange synes
det ble lange bussturer. Og for
gamle ben kan det lett bli for mye
gåing. Og mange reagerte på
spiseregimet på hotellet. Vi spiste
alle middager samlet på hotellet.
Men bordsettingen var fast – slik
den tilfeldigvis var første kvelden.
Mange vil nok bytte på litt, men
det gikk ikke, pga menybestil-
lingene som en gjorde kvelden før.
Men det også gikk seg til. Betjen-
ingen på hotellet deromt var
fantastisk – sto på hele tiden. Og
mange vil nok rette en pekefinger
mot Norwegian som ikke klarte å
plassere ektefeller ved siden av
hverandre på flyet – selv om de
har samme etternavn.

Reiseledere og guider gjorde en
flott jobb. Løste oppståtte
problemer på en profesjonell
måte.

”Så alle var vi enige om at det
var en fin tur.”

Neste tur går til julemarkedet i
Celle i Tyskland – hvis ikke
allerede gjort – meld dere på! Og -
kan dere tenke dere en tur til
USA? Svar på leder reiseko-
miteens (Harry) forespørsel på
hjemmesiden.

En rapport fra turdeltaker 
Ivar Jensen

Forsvarets seniorforbund avdeling Oslo

Tur til Gardasjøen
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Nei, det var ikke noe kriminelt
med det. Heller ingen overrask-
else, da Forsvarets seniorforbund
avd. Øvre Romerike nylig hadde
medlemstreff på Sessvollmoen.
Politiets Helikoptertjeneste var
nemlig spurt om de kunne
komme og vise fram sitt nyeste
arbeidsredskap til våre
medlemmer.
Men første fikk vi en orientering
om PH’s bakgrunn og korte livs-
løp så langt. Helikopteret brukes
til ettersøk og sporing, og har
ingen transportkapasitet utover de
3 som bemanner flyet. Og at
denne ekvipasjen er ettertraktet,
gikk fram av statistikk med utrolig
mange oppdrag og timer i lufta i
løpet av året. Godt vedlikehold er
nødvendig, og det har medført at
helikopteret har mange tusen
timer på oppdrag uten uhell. Den
tekniske utrustningen er topp mo-

derne, og den blir stadig fornyet.
Alle vei/gatenr i kamerasøket
kommer opp på skjerm, og bildet
kan overføres til sentral enhet.
Sammen med en svært kraftig lys-
kaster, koordinert med kamera,
skal du være mer enn oppfinnsom
for å unnslippe.     Et eksempel på
vellykket ettersøkning: En savnet
person i skogsterreng ble oppringt
på mobilen, og da den ble åpnet,
ga den nok lys til å se vedkom-
mende med en gang. Det ble vist
film om ettersøk både i terreng og
bymiljø. Med både dag og natt-
kamera, kan de fra 1000m høyde
fint se nummerskiltene på bilen
din. Og at det krydde av elg, rev
og andre skapninger i nattsvart
skog som vi andre ikke ser.
Så gikk vi ut for å ta imot
farkosten, som vel var større enn
de fleste hadde trodd. Alle dører
ble åpnet og vi fikk se inn i en

trang, men ryddig høyteknologisk
arbeidsplass.  Skjermer og tastatur
skjønner vi hva er, men de andre
hundrevis med knapper, brytere
og duppeditter gjorde opplevelsen
større.  Og da besetningen fikk av
seg hjelmene, var det 3 al-
minnelige og svært hyggelige
«polti».  Det syntes nok damene
våres også, for de var mer enn
vanlig interessert i hva de unifor-
merte drev med!  Ny runde med
spørsmål og konkrete svar før av-
skjeden var nær. Da fikk vi et nytt
innblikk i hverdagen, da de ble
kalt ut på ny ettersøkning og
startet med en gang. Og med
håret i vilden sky kunne 50
medlemmer rusle inn til kaffe og
bløtkaker i vår lune hule.

Trond Haugseggen (sekr)
Forsvarets seniorforbund avd. Øvre
Romerike

Politi ankom
medlemstreff på Øvre Romerike!
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Søndag 20 september dro 51
medlemmer av Forsvarets Seniorfor-
bund avdeling Horten  på tur til
Gardasjøen, som er den største inn-
sjøen i Italia. Dag Aasbø var vår tur-
operatør og Solveig Ohrem Bakke
vår reiseleder. Etter ankomst til
Bergamo, kjørte vi til Torri del Be-
naco, som skulle være vært opp-
holdssted den neste uken. Vi spiste
en sen middag underveis, og det var
nesten midnatt før vi inntok våre
rom på Hotel Pace. 

Neste morgen kjørte vi til byen
Garda. Etter en fin båttur, gikk vi i
land i Sirmione. Å komme dit er
som å reise tilbake i tid. Flotte byg-
ninger, historie og kultur preget
byen. Det var et yrende liv av tur-
ister. Her fantes mange restauranter
og spisesteder. Et viktig landemerke
er Scaligeriborgen, en vakker borg
fra 1200 tallet. Navnet har den fått
etter generasjoner av eiere, men alle
fra samme familie. Den var av stor
militær betydning som avtok utover
1500 tallet. Byen er knyttet til fast-
landet av en bro, så etter lunsj og
vandring i byen, kjørte vi til
Bordelino, hvor vi besøkte en
vingård. Vi fikk god informasjon om
vinproduksjonen og flere smaks-
prøver. 

Neste dag hadde vi til egen dis-
posisjon. De fleste ville gjøre seg
kjent med Torri del Benaco, Det er
en koselig gammel by helt nede ved
vannkanten. Byen har en lang sjø-
promenade, kafeer, handlegate og
uterestauranter. Den gamle Borgen
fra 1400 århundre tilhørte Scaliger
familien, en mektig fyrstefamilie, og
var visstnok i romertiden en bygning
som ble brukt for militært forsvar. 

Onsdag gikk turen til verdens-
metropolen Milano. Regnet
strømmet ned, og trafikken var stor.
Vi ble fortalt at det var Fashion Week

i Milano, som arrangeres 4 ganger i
året. På grunn av forsinkelsen, tok
guiden oss med på en liten runde i
byen pr. buss. Vi fikk et gløtt av
Duomoen og Scala operaen., som er
verdens eldste operahus.
Høydepunktet var besøk på
Cenacolo Vinciano, hvor vi fikk se
Leonardo da Vincis ”Det siste mål-
tid”. Det ble ferdigstilt i 1498, og er
Italias mest besøkte maleri og et av
verdens mest berømte.

Besøket i Venezia ble en fin opp-
levelse. Den er en av verdens mest
besøkte byer, og hovedtrafikken fo-
regår med motorbåt. Byens gater er
smale og kun beregnet på fot-
gjengere. De berømte gondolene
eksisterer fremdeles. Den gamle
bydelen er bygd på trepåler, og
trafikken avvikles på de ca 150
kanalene, hvor den S-formede Canal
Grande er den største. Over kanalen
fører den berømte Rialto Broen, som
er den eldste broen. Som havneby er
Venezia en av de fremste i Italia.
Venezia sentrum er Markusplassen,
byens store, åpne plass, som
domineres av mennesker og duer, og
Markuskirke, som er byens mest
kjente. Dogepalasset ligger som
nærmeste nabo. Bak palasset fører
en av Venezias mest kjente broer,
Sukkenes Bro til fengselet. Legenden
sier at når fangene passerte fra retts-
salen til fangehullet, sukket de og
fikk et siste glimt av dagslys. Det er
konstatert at Venezia i løpet av flere

år har sunket, dels fordi grunn-
vannet suges bort, dels fordi pålene,
som byen hviler på, holder på å gå i
oppløsning på grunn av skiftende
oversvømmelser, og i tillegg til luft-
foruresning.

Dagene til egen disposisjon ble
benyttet på ulike måter. Noen valgte
å besøke andre byer, noen dro på
fottur i høyden med en fantastisk
natur og utsikt over sjøen, mens
andre badet og koste seg i byen..  

Søndag var det oppbrudd, men
før vi dro til flyplassen, ble det gjort
et stopp i Verona. Her møtte vi en
kunnskapsrik og festlig guide som
het Vibeke. Hun var dansk, hadde
bodd 40 år i Italia, og kjente byen og
landets historie. Vi dro først opp i
høyden, hvor vi fikk en flott utsikt
over byen og elven Adige. Byen ble
en romersk koloni i 89 f.Kr. og var et
viktig politisk og økonomisk senter.
Den var i tidsepoker under Milano,
Venezia og Østerrike helt fram til
1866, da den ble innlemmet i Italia..
Deretter kjørte vi ned til sentrum, og
ble med på en guidet tur. Her var
flere godt bevarte byggverk fra
romertiden bl.a. Amfiteateret, hvor
det hver sommer blir oppført ope-
raer. Vi så en rekke vakre byggverk,
bl.a. Scalapalasset, Katedralen og det
gamle Rådhus . Selvfølgelig ble det
også et besøk til Romeo og Julies
veranda. Før vi dro ut til flyplassen
spiste vi et varmt måltid. 

Da vi ankom til Rygge, var siste
ferge seilt fra Moss. Det ble sent før
vi ankom Horten!

Takk til alle medreisende for en
hyggelig tur, til Dag Aasbø for fint
opplegg og ikke minst til vår blide og
kunnskapsrike reiseleder.

Gullborg Holm Lachmann
Leder FSF avd. Horten

Tur til Gardasjøen  
Forsvarets Senioravdeling avd Horten
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Den 18 august  hadde Forsvarets
seniorforbund avdeling Midt-
Troms en guidet tur gjennom Mål-
selv og  deler av Balsfjord.
Utmerket guide på turen var
Vidkun  Haugli. Han har bistått
med de historiske fakta som jeg
har fått tillatelse til å gjengi i ar-
tikkelen.

Turen startet  i Sørreisa og  for-
tsatte så til  Andselv hvor flere
medlemmer kom på bussen. De-
retter gikk ferden  til Målselv
kirke,   Moen,  Fjellandsbyen,
Rundhaug, Skjoldområdet og
Trangen i Balsfjord.  Bortsett fra
den populære Fjellandsbyen og en
gedigen  lunch i messa på Skjold
og  påfølgende   informativ ori-
entering av plasskommandanten
major Kristian Ouren, ble  turen
en reise  i Kong Haakons  og deler
av  regjeringens  fotspor i de
dramatiske  dagene i 1940.

Dramatiske dager i 1940
Begivenhetene i 1940  er  behørig
omtalt i år  da vi har markert at
det er 75 år siden Norge ble an-
grepet, og at det er 70 år siden
fredsdagene i 1945 Tidsvitnene
forsvinner den ene etter den
andre, men mye er nedtegnet, og
stadig åpnes nye kilder til kunn-
skap om denne dramatiske tiden.

Nord-Norge og særlig Troms
og Nordland kom i fokus i de to
månedene felttoget varte, da
norske og allierte styrker sakte,
men sikkert drev tyskere og øs-
terrikere tilbake, slik at det etter
alt å dømme var bare et tids-
spørsmål når de måtte forlate
norsk territorium og trekke over
til Sverige. Kapitulasjonsordren
kom som lyn fra klar himmel på
de kjempende norske soldatene,
selv om man på høyere hold i
flere dager hadde visst at de

allierte ville trekke seg ut, og at
nordmennene måtte legge ned
våpnene.

Kongen, Kronprinsen og 
regjeringa Nygårdsvold
Mens kampene på Gratangsfjellet
pågikk, utspant det seg også
drama andre steder. Kongen,
Kronprinsen og regjeringa
Nygaardsvold kom til Molde, og
midt i bomberegnet der 29. april
kom de seg senkvelds om bord i
den engelske krysseren «Glas-
gow», som litt over midnatt satte
kursen nordover. Om bord
hadde de også litt av Norges gull-
beholdning.

På «Glasgow» ble det holdt
statsråd, og visstnok var eneste
sak spørsmålet om hvor man
skulle etablere seg nordpå. Med 6
mot 5 stemmer ble det vedtatt å
gå til Tromsø. Mindretallet
stemte for Mo i Rana. En annen
sak er at i følge kilder hadde
skipssjefen ordre om å gå til
Tromsø, uansett hva regjeringa
måtte ha vedtatt.

«Glasgow» gikk langt til havs
og helt nord for Hammerfest før
den begynte å ta seg inn mot
Tromsøområdet. Ved innseil-
ingen  til Malangen gikk de kon-
gelige og regjeringa over i
dampskipet «Heimdal» , som for
øvrig var samme skip som hadde
satt den vordende kongefamilie i
land i hovedstaden senhøstes
1905. «Glasgow» satte kursen

I Kongens  fotspor, 
75 år  etter

mot England med gullasten og
ministrene Koht og Ljungberg
om bord, mens Heimdal» gikk til
Tromsø.

Den tanken kom raskt opp at
Tromsø lett kunne bli et bom-
bemål dersom det ble kjent at
Konge og regjering hadde tilhold
der. Ja, egentlig hadde vel stats-
rådene før de ankom Tromsø be-
stemt seg for at der kunne de
ikke bli. De fleste ministrene for-
lot skipet og dro innover til Bals-
fjord og Storfjord, mens Kongen,
Kronprinsen, statsminister
Nygaardsvold og sosialminister
Støstad med følge skulle dra med
«Heimdal» til Målsnes. Sannsyn-
ligvis var det viktig for dem å
være i nærheten av de norske
militære kommandosentrene.

Hva  skjedde på innlandet?
Ja, hva hadde skjedd på inn-
landet? Jo, general Fleischer

hadde allerede 8. april beordret
Distriktskommandoen fra Har-
stad til Moen i Målselv. Etter en
hasardiøs flytur fra Varanger til
Tromsø og derfra med bil til inn-
landet 10. april var også general
Fleischer med stab kommet til
Moen i Målselv. Dermed var
også Divisjonskommandoen her.
Den forlot Moen 21. april, hadde
så et kort opphold ved Kroken i
Salangsdalen før den etablerte
seg på Soløy i Lavangen. Dis-
triktskommandoen ble imid-
lertid faktisk værende på Moen
helt til 27.juli.

På Målsnes stod major Axel
Hagemann med tre biler og
ventet. Kong Haakon og Kron-
prins Olav med adjutantene
Nordli og Østgaard ble kjørt op-
pover til Olsborg til dyrlege
Røines hus på «Trollhaugen». De
kom dit meget sent og fikk en
nattlig middagsservering be-

sørget av Marry i Bukta og
Ragna Reiersen. «Til sengs
klokka 0500» noterer Kron-
prinsens adjutant major
Østgaard i sin dagbok.

Fjorten dagers tid etter Kon-
gens besøk slapp et tysk fly flere
bomber ved Trollhaugen. Det er
litt tvil om dette var bevisst, eller
om det av en eller annen grunn
var nødvendig å kvitte seg med
bombelasten. En mulig for-
klaring er at det var Målselvbrua
som skulle ødelegges. Bombene
gjorde imidlertid ingen særlig
skade bortsett fra at det ble store
kratere. «De visste nok vi var
der» var Kong Olavs kommentar
da hendelsen ble brakt på bane
under hans besøk i Målselv
under 200-årsjubileet i 1988. 

Dyrlege Røine drev også litt
med treskjæring, og et av hans
verker kan sees på trappevangen
opp til 2. etasje på Trollhaugen
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den dag i dag. Hans datter Kari,
gift Bull, fortalte meg over
telefon fra Honningsvåg at faren
skar inn et lite rim i ryggen på en
kubbestol etter at Kongen hadde
forlatt:

«Ufredstider tunge grå
lå som en mare over dalen
da Kongen vår jaget på Troll-
haugen lå,
og unggutten blødde på valen.
Selv huset jeg Kongen en kvelds-
stund ved peisen
og tror nok han hvilte seg godt
etter reisen».

Nygaardsvold og følge.
Fikk seg et par timers søvn hos
telegrafbestyrer Skoge i telegraf-
bygninga på Moen. De tok
senere fatt på en sterkt  teleløs-
ningspreget veg oppover mot
Øverbygd, der de ved nattetid
tok inn hos ordfører og kjøp-
mann Bjarne Haug og frue
Astrid. Her ble de til 14. mai.

Utpå kvelden 2. mai kjørte så
Konge og kronprins med  følge
oppover Takelvdalen, forbi
Takvatnet og til Langvatnet, der
de etablerte seg i fylkeslege
Dybwad Holmboes prektige
hytte. Hytta ligger i Balsfjord,
men så nær Øverbygd at de kon-

gelige nok oppfattet  det slik at
de var i Målselv – Øverbygd.
Medlemmer av Kirkesdalen
Skytterlag med lærer Johan
Nymo i spissen holdt vakt rundt
den kongelige residens.

Hærens overkommando
Den 5. mai etablerte Hærens
Overkommando seg på Nordmo
i Målselv – i huset til Asbjørn og
Hjørdis Nordmo. General Ruge
var kommet nordover og var blitt
utnevnt til kommanderende
general og fikk fra 18. mai
tittelen forsvarssjef.

General  Fleischer 
General Fleischer, som var
øverstkommanderende for Nord-
Norge, og som med suksess
hadde ledet kampene mot de
tyske styrkene, så nok helst at
Ruge ikke blandet seg for mye
inn. Klokelig nok var Ruge til-
bakeholden. På Nordmo var også
daværende kaptein og «flyvesjef»
Ole Reistad innom. Ruge roser
Reistad for hans virke, og han har
sans for hans humor, for ikke å si
galgenhumor. Da Ruge måtte in-
formere overkommandoens of-
fiserer om de alliertes planer om
tilbaketrekking  av sine styrker
fra Nord-Norge, utbrøt Reistad i

følge Ruge: «Her går vi og aner
krig og ingen fare, så blir vi
plutselig oppskaket av de villeste
fredsrykter».

Kringkastinga kom til
Holmboehytta 11. og 12. mai og
gjorde opptak av taler av Kongen,
Kronprinsen og Nygaardsvold.
17. mai kunne de sitte og høre
sine taler sendt over den enda
frie tromsøkringkasteren. Her
fikk man også høre Nordahl
Grieg lese sitt dikt «I dag står
flaggstangen naken blant Eids-
volls grønnende trær», eller «17.
mai 1940» som diktet heter.

Kongen og Kronprinsen ble i
Holmboehytta til 7. juni. Da
kjører de til Tromsø, og etter et
beveget statsråd i bispegården
drar de utpå kvelden samme dag
med krysseren Devonshire over
til England ekskortert av britiske
jagere. De hadde nok i det lengste
håpet på at den såkalte
Mowinkelplanen (den hadde også
andre benevnelser) kunne
realiseres, slik at de kunne bli i
Norge. Den gikk i praksis ut på at
man kunne beholde den nord-
ligste delen av Norge fritt ved at
det ble etablert en demarkasjons-
linje  overvåket av svenske
styrker. Tyskerne ga aldri svar på
denne føleren – antakelig av

grunner det vil føre for langt å
komme inn på her.

Det ble bestemt at general
Fleischer skulle dra til England,
og at general Ruge skulle bli igjen
i Norge. Fleischer hadde nok
helst ønsket det omvendt. Uten-
riksminister Koht, som da var
kommet tilbake fra England,
ventet til 8. juni før han dro over
og da med «Frithjof Nansen».
Også Fleischer ble med dette
skipet. Det var denne tanken om
en demarkasjonslinje som holdt
dem tilbake i det lengste.

9. juni ble det så i inngått av-
tale om våpenstillstand. Her var
generalene Ruge og Falkenhorst
hovedaktørene. Senere ble det de-
taljforhandlinger om kapitula-
sjonen. En avtale ble
underskrevet i Narvik og en i
Trondheim. Ved uklarheter skulle
den i Trondheim gjelde. På
Nordmo samlet Ruge sine of-
fiserer for å lytte på radioen, der
Kongens forhåndsinntalte pro-
klamasjon kom. «Det var en be-
veget stund, og det var vel ingen
som ikke hadde tårer i øynene.
Det var den siste del av det frie
Norge som her ble oppgitt»
skriver Ruge. 

Overkommandoen ble på
Nordmoen i de ukene forhand-

lingene varte.  En morgen kom
en liten tysk avdeling og skulle
være vakt for liksom å markere at
Ruge  og hans offiserer nå var
fanger. De heiste hakekorsflagget,
og tromsøværingen Bjarne G.
Nilsen fortalte meg at han var til
stede som ordonnans da dette
skjedde. Han husket at Ruge sa til
de omkringstående at hakekors-
flagget nok skulle bli erstattet
med det norske, og at de som var
til stede skulle oppleve det.  

Søndag 16. juni ble det etter
Ruges anmodning holdt gudstje-
neste i Øverbygd kirke. Det var
sogneprest Eggesbø som for-
rettet. Overkommandoens folk
satt på den ene sida og byg-
defolket på den andre sida i
kirkerommet. Også galleriet var
fylt av bygdefolk.  Ruge hadde
bedt spesielt om to salmer: «Gud
signe vårt dyre fedreland» og
«Vår Gud han er så fast en borg».
Så hadde presten selv lagt inn «Ja
vi elsker».

Etter gudstjenesten brakte
Ruge fra kirketrappa en hilsen fra
Kongen der han takket folket i
Øverbygd for alt de hadde gjort
for han trass i den fare for fly-
angrep som hans nærvær hadde
brakt over bygda.

General Ruge kom i tysk

fangenskap og ble sendt til Tys-
kland og Polen, der han satt til
krigens slutt. Han ble gjen-
utnevnt til forsvarssjef da han
kom tilbake til Norge i 1945.

General Fleischer ble i England
utnevnt til sjef for Hærens Over-
kommando» og begynte å bygge
opp de norske styrkene på de
britiske øyer. Senere ble han
sendt til Canada som sjef for
norske styrker der, noe som av
mange og nok også av han selv
ble sett på som en klar de-
gradering.

Like før jul i 1942 kom så det
tragiske budskap om at general
Fleischer hadde falt for egen
hånd.

Nordahl Grieg skrev fra
London sommeren  1943
følgende hyllest til Fleischer:

Hans aske er ennu hjemløs.
Hit er den brakt over hav.
Det kan bli lenge å vente
Før han finner en grav.

Men de som går først til angrep
Langsmed en nordnorsk led,
Og kjemper blant Narviks snø-
fjell
Fører hans hjerte med.

v/Magnor Olsen
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Forbundet for alle seniorer som har eller har hatt tilknytning til Forsvaret

FORSVARETS  SENIORFORBUND

n Saksbehandle og levere innspill
på forhold som er av betydning for
medlemmene 

n Hjelpe enkeltmedlemmer i pen-
sjonssaker der hvor dette er ønskelig
eller nødvendig 

n Være aktiv i forsvaret og media
for å legge forholdene til rette for
våre medlemmer 

n Påvirke sentrale myndigheter i
alle forhold som er av betydning for
medlemmene 

n Arbeide for at forsvarets støtte til 
forbundet og avdelingene blir 
opprettholdt 

n Være en pådriver slik at opp-
arbeidede og framforhandlede
rettigheter blir opprettholdt 

n Motivere avdelingene til samlet
profilering  og rekruttering 

n Engasjere oss lokalt i arbeidet
med å vedlikeholde og viderefor-
midle lokal militærhistorisk kunnskap
og tradisjon

VÅRE OPPGAVER

Innføring av Pensjonsreformen mvf 1. januar 2011 har stor betydning for nåværende og kommende
pensjonister. Forsvarets seniorforbund arbeider kontinuerlig for å påvirke sentrale myndigheter
med tanke på nødvendige tillempinger for å redusere de mest negative konsekvensene av re-
formen.

Samhandlingsreformen vil få stor betydning for oss alle. Vi driver et aktivt informasjonsarbeid.
Mange av våre avdelinger har medlemmer i kommunale – og fylkeskommunale eldreråd. Sentralt
søker vi å påvirke myndigheter slik at reformen ikke skal få negative virkninger for våre
medlemmer, og at vi har et pleie- og omsorgstilbud som gir verdighet livet ut.

Vi søker å forhandler flere og stadig bedre medlemsfordeler. Vi søker å være oppdatert på e-post
med avdelingene og à jour på egne hjemmesider, samtidig som vi utgir Medlemskontakt fire
ganger per år med et innhold som er aktuelt og lesevennlig.

HVA GJØR VI FOR DEG?

DETTE HAR VI OPPNÅDD

Forsvarets seniorforbund har i mer enn 30 år stått vakt 
om våre opparbeidede rettigheter, og realverdien av våre pensjoner.

Støtt vårt arbeid gjennom medlemskap!

n Drøftingsrett med regjeringen om regulering av folketrygdens
grunnbeløp og pensjoner.
n Drøftingsrett om statsbudsjettet når det gjelder saker av betyd-
ning for pensjonister.
n Godt gjennomslag for våre argumenter i avgitte høringsuttalelser
n Direkte tilgang til SPK (avdelingsnivå) slik at vi raskt kan få svar
på problemer for våre medlemmer.
n Vi har en fast SPK-spalte i Medlemskontakt om emner som vi
ønsker å få belyst.
n Vi har klart å overbevise Arbeids- og sosialdepartementet om at
gjeninntredelse ved 67 år ikke er realistisk, dette har medført at
personer som har gått av på særaldersgrense eller AFP skal få opp-
regulert pensjonsgrunnlaget ved 67 år.
n Vi har direkte tilgang til statsråder, stortingets komiteer og re-
presentanter for gjennom disse å påvirke og formidle vårt syn.
n Forbundet har fremforhandlet gode avtaler om medlemsfordeler
med bedrifter, i tillegg til at forbundet kan benytte Forsvarets inn-
gåtte avtaler.
n dag er FSF en pensjonsfaglig ressurs for våre medlemmer og for
Forsvarssjefen.
n Pensjonistkursene i Forsvaret som ble initiert og gjennomført av
Forsvarets Pensjonistforbund er nå en oppgave tillagt linjen i For-
svaret, men hvor FSF er tilstede med fagekspertise.
Forsvarets seniorforbund mener det er en selvfølge at alle pensjon-
ister skal opprettholde sin relative andel av velferdsutviklingen. 
Ved å være medlem i Forsvarets seniorforbund er du med på å
påvirke myndighetene og utviklingen av våre pensjoner, samt at
personlig hjelp og støtte fra forbundet alltid er tilgjengelig.
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På dagene 27 og 28 mai 2015 fo-
regikk det en meget verdig
markering i Narvik.

Den 28 mai var det nøyaktig 75
år siden de allierte styrkene påførte
Nazi-Tyskland det første neder-
laget under den andre verdenskrig
ved å gjenerobre Narvik.

Langvarig og heroisk innsats fra
norske, polske, britiske og franske
styrker til lands og til vanns gjorde
dette mulig. Selv om våre allierte
kort tid etter ble beordret til nye
kamphandlinger i Sentral-Europa
og Norge måtte kapitulere i juni
samme år, var denne seieren i
Narvik en krigshistorisk begiv-
enhet som viste at det faktisk var
mulig å bekjempe den godt trente
og utstyrte tyske krigsmaskinen.
Det betød mye for moralen blant
de allierte, og begivenheten har all-
tid blitt behørig markert. Både i
Paris og Warszawa er det gater og
plasser som bærer Narviks navn.
Og jeg tør påstå at de aller fleste
innbyggerne i Polen og Frankrike
vet hva Narvik står for og hvor
byen ligger; et sted hvor de var
med på en krigsbragd!

Alle land som deltok i kampene
i Nord-Norge var godt represen-
tert, både med uniformert
personell og politiske ledere. Norge
og Polen hadde som vanlig de

største kontingentene, men
Frankrike, UK og Tyskland stiller
også alltid opp. Det var parader,
konserter, medaljeutdeling til fire
norske og en polsk veteran fra
kampene i 1940, bekransning av
alle lands minnesmerker, gode
musikk- og diktinnslag fra lokale
ungdommer samt mange gode,
poengterte taler.

Ordføreren i Narvik, Tore
Nysæter, var vert for denne 75-års-
markeringen. HKH Kronprins
Haakon Magnus, Stortings-
president Olemic Thommesen,
Forsvarsminister Ine Eriksen
Søreide og Forsvarssjef Håkon
Bruun-Hanssen var blant
deltakerne. Både den tyske Ambas-
sadøren, den franske Charge
d`Affairs, den polske kulturminis-
teren og en britisk admiral holdt
fine taler. Spesielt er det verdt å
tenke over at våre venner fra Tys-
kland, som den gang var under
Hitlers styre, er like takknemlige
for at de allierte vant krigen som vi
er. Ambassadør Dr Axel Berg
takket alle som kjempet mot
nazismen for at også hans land
dermed ble frigjort fra et udemo-
kratisk terrorvelde.

Arrangementet ble gjennomført
som et samarbeid mellom Narvik
Kommune og Forsvaret. Dessuten

bidro også Forsvarsdepartementet,
Fylkesmannen i Nordland, LKAB
og Narvik Havn. For fem år siden
var jeg tilstede som Forsvars-
attache i Warszawa og eskorterte
da den polske kontingenten. I år
var jeg invitert som gjest "uten noe
ansvar", siden jeg nå ikke lenger er
i aktiv tjeneste i Forsvaret. Jeg
deltok på hele det offisielle pro-
grammet, og jeg bar min Aktive
Fredsreise jakke med glede og
stolthet. Jeg traff selvsagt mange
tidligere kolleger og hadde gode
samtaler både med Forsvarssjefen
og andre militære ledere. Jeg for-
talte flere om Aktive Fredsreisers
aktiviteter, og vi var enige om at
både Forsvaret og Aktive Freds-
reiser er med på noe viktig; nemlig
å forsøke å bidra til å skape en
verden med fred, frihet, forståelse,
mindre fattigdom og nød og mer
demokrati. Jeg håper og tror at
Forsvarets Seniorforbunds lokal-
avdelinger kan være interesserte i å
gjennomføre turer med oss i
fremtiden. De er samfunns-
engasjerte idealister, slik som vi
også er.

Vi må aldri slutte med å bry oss.
Det er fortsatt mye uro i verden,
selv om vårt eget land Norge har
vært et demokrati i fred og frihet
siden 1945. Vi skal tilgi tidligere
generasjoners gjerninger, men vi
må aldri glemme det som hendte.
Vi skal bidra til at nye generasjoner
får kunnskap om historien, slik at
vi forhåpentligvis ikke får tils-
varende kriger i fremtiden. Det
gjør vårt arbeid givende og men-
ingsfylt!

Skrevet av:
Thomas Larsen Bergheim, reiseleder
Aktive Fredsreiser/oblt(R)
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Forbundet for alle seniorer som har eller har hatt tilknytning til Forsvaret

FORSVARETS  SENIORFORBUND  |  LOKALE  AVDELINGER

FSF - Andøy
Leder Åge Nilsen
Fridtjof Nansensgt 81
8480 Andenes
76142814 91854711
andoey@fsforb.no

FSF - Bergen
Leder Egil Eikanger
Skarehaugane 5
5174 Mathopen
55269270 92889400
bergen@fsforb.no

FSF - Bjerkvik
Leder Aase Seiness Laberg
Ytterseinesveien 21
8517 Narvik
95875099
bjerkvik@fsforb.no

FSF - Bodø
Leder Karl Anton Langbakk
Storvika 2B
8014 Bodø
75508515 40249245
bodoe@fsforb.no

FSF – Drammen
Leder Eirik Davidsen
Krystallveien 31
3478 Nærnes
93016971
drammen@fsforb.no

FSF - Elverum
Leder Aage Willy Jonassen
Simleveien 12
2406 Elverum
62414068 95195189
elverum@fsforb.no

FSF - Fauske
Leder Lars Andreassen
Aspveien 12
8209 Fauske
75646631 90650654
fauske@fsforb.no

FSF - Fredrikstad
Leder Tore Bjønnes
Normannsveien 2B
1678 Kråkerøy
69341825 90769659
fredrikstad@fsforb.no

FSF - Gardermoen
LederTore Imsgard
Postboks 393
2050 Jessheim
90794335
gardermoen@fsforb.no

FSF - Halden/Sarpsborg
Leder Ove Aardal
Borgerskansen 9 A
1767 Halden
90040266
haldensarpsborg@fsforb.no

FSF - Hamar
Leder Erik Helge Eriksson
Hulda Garborgsgt. 10
2315 Hamar
62525600 90836539
hamar@fsforb.no

FSF - Harstad
Leder Bjørn Harald Rydeng
Plassenveien 32 A
9409 Harstad
77073353 91190123
harstad@fsforb.no

FSF - Haslemoen
Leder Jan Tore Olsrud
Gistivegen 360
2436 Våler i Solør
99222014
haslemoen@fsforb.no

FSF - Horten
Leder Gullborg H Lachmann
Utheimsgate 7
3181 Horten
33042713 97681381
horten@fsforb.no

FSF - Indre Troms
Leder Torkild Westgaard
Dørum 7
9360 Bardu
47854227
indretroms@fsforb.no

FSF - Ingeniørvåpenet
Leder Ole Sannes
Teglverksvn 8
3517 Hønefoss
32132707 41456708
ingenioervaapnet@fsforb.no

FSF - Kjeller
Leder Arne K Karlsen
Frydenlundsgate 7 A
2010 Strømmen
63818685 97545949
kjeller@fsforb.no

FSF - Kjevik
Leder Roald Skretting
Plommeveien 6 A
4635 Kristiansand
38043775 40863049
kjevik@fsforb.no

FSF - Kongsberg
Leder Peder Geitle
Ringveien 8
3615 Kongsberg
32766543 98613100
kongsberg@fsforb.no

FSF - Kongsvinger
Leder Asbjørn Holsæter
Bievegen 13
2216 Roverud
62826514 93080360 
kongsvinger@fsforb.no

FSF - Kristiansand
Leder Tom G Ludt Svendsen
Rødvingevn 17
4626 Kristiansand
38012181 93686140
kristiansand@fsforb.no

FSF - Levanger/Verdal
Leder Einar M Aasen
Leirabekkvegen 3
7600 Levanger
74081896 90741852
levangerverdal@fsforb.no

FSF - Lillehammer
Leder Martin Åsegg
Kløverenga 30
2611 Lillehammer
61254246 90199105
lillehammer@fsforb.no

FSF - Midt-Troms
Leder Per-Ivar Klingenberg
Utsikten 2
9325 Bardufoss
41314221
midttroms@fsforb.no

FSF - Mosjøen
Leder Ragnar Olsen
Mathis Brunsgt 20 C
8657 Mosjøen
(interimstyre)

FSF - Mågerø
Leder Per N Sønnervik
Haugåkervn 54
3132 Husøysund
33386809 96996166
maageroe@fsforb.no

FSF - Oslo
Leder Thor Lysenstøen
Brobekkveien 53 C
0598 Oslo
99092481
oslo@fsforb.no

FSF - Porsanger
Leder Jan T Næss
Bakkeliveien 30
9700 Lakselv
91872096
porsanger@fsforb.no

FSF - Ringerike/Hole
Leder Einar Roald Lauritsen
Daniel Hansensvei 17
3531 Krokkleiva
90151833
ringerikehole@fsforb.no

FSF - Rogaland
Leder Odd Magnar Solem
Havnegt 7
4306 Sandnes
51665961 91893729
rogaland@fsforb.no

FSF - Rygge
Leder Dagfinn U Larsen
Sarpsborgveien 68
1640 Råde
69281116 90866410
rygge@fsforb.no

FSF - Stavern
Leder Hans Sigurd Iversen
Gunnar Reiss 
Andersens gt. 133
3259 Stavern
92827926
stavern@fsforb.no

FSF - Steinkjer
Leder Arnulf Vengstad
Figgatoppen 5
7711 Steinkjer
74836702 91896745
steinkjer@fsforb.no

FSF - Trondheim
Leder Gudmund Beitland
Gullhaugvegen 5
7560 Vikhammer
90112468
trondheim@fsforb.no

FSF - Vesterålen
Leder Per-Erik Eriksen
Vesterålsgate 98
8400 Sortland
76122055 47014090
vesteraalen@fsforb.no

FSF - Vestoppland
Leder Gunnar Andreas
Hauglien
Vestbyveien 25
2830 Raufoss
61191926 90056478
vestoppland@fsforb.no

FSF - Voss
Leder Ole Johan Sanden
Høydalane 17
5705 Voss
56513271 47813719
voss@fsforb.no

FSF - Værnes
Leder Jon Wengstad
Hognesaunvn 13
7500 Stjørdal
99426528
vaernes@fsforb.no

FSF - Ørland
Leder Trond Amundsveen
Vardeveien 12
7140 Opphaug
72600144 96234841
oerland@fsforb.no

FSF - Øst Finnmark
Leder Sigfred K Kalvik
Parkveien 10
9800 Vadsø
78952711 97643801
oestfinnmark@fsforb.no

FSF - Øvre Romerike
Leder Arne Bigseth
Postboks 140
2071 Råholt
63951497 95768643
oevreromerike@fsforb.no

Oppdatert pr 25.11.2015
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