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FORSVARETS PENSJONISTFORENING STAVERN 

1981 – 1996 
 

FORORD15 år er ingen alder i seg selv, men likevel en milepæl i foreningens 

historie.  Spesielt når foreningen ved stiftelsen 5 mai 1981 og frem til 11. 

november 1985 seilte under et helt annet navn, - nemlig Luftforsvarets 

pensjonistforening Vestfold. 

 

Disse 4-5 første årene av foreningens historie ble dessverre ikke tatt med i 

Forsvarets Pensjonistforbunds 10-årige historie 1983-1993. 

Det vil av den grunn ha en viss betydning for ettertiden at det nå foreligger et 

historisk resymé av de viktigste begivenheter fra den tiden nå ved 15-års 

jubileet. 

 

Det har ikke vært noen enkel oppgave å trekke ut høydepunktene i dette 

tilbakeblikk på foreningens 15-års historie og beskrive dette i ord og bilder. 

Men gjennom studier av foreningens protokoller og annet bildemateriale har 

man forsøkt etter beste evne å sy sammen et jubileumsskrift som man håper kan 

gi et objektivt bilde av foreningens liv og virke gjennom disse 15 årene. 

 

STARTEN AV FORENINGEN 
Høsten 1980 ble Arne Svendsen som var velferdsoffiser ved Luftforsvarets 

skoler i Stavern, skremt ved tanken på at han i 1982 måtte oppgi sin yrkesaktive 

tjeneste som velferdsoffiser og gå over til å bli pensjonist. 

Selv mente han at så lenge Gud lot ham beholde en god helse, - hadde han mye 

ugjort i sin tjeneste i Forsvaret. 

 

Høsten 1980 ble for ham en ettertankens tid, - om hva som ville møte ham i hans 

livssituasjon som pensjonist.  En ting sto klart og tydelig for ham, - at når det 

gjaldt de offentlige pensjonisters livsvilkår – økonomisk, sosialt og 

velferdsmessig – var det mye upløyd mark. 

 

Arne Svendsen innså nå at hans fremtidige livsoppgave som pensjonist måtte 

være å få organisert Luftforsvarets pensjonister gjennom stiftelse av lokale 

pensjonistforeninger for å ivareta sin interesser i sin livssituasjon som 

pensjonister i Forsvaret. 

Den 20 februar 1981 sendte han ut et brev til Luftforsvarets pensjonister i 

Vestfold hvor det bl. a. sto: ”Vår pensjonistsituasjon, - har vi behov for en egen 

pensjonistforening lokalt, regionalt og sentralt for å ivareta våre økonomiske, 

sosiale og velferdsmessige interesser”. 

 
Interessen for å få stiftet en Luftforsvarets pensjonistforening i Vestfold var 
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større enn ventet.  Av de vel 70 personer som var kontaktet, svarte rundt 50 

personer at de var positive til tanken. 

Oppmuntret og inspirert av denne positive holdning fra kolleger, dannet han et 

interimsstyre med Robin Chramer og Rudolf Nygård som medlemmer. 

Interimsstyret konstituerte seg 10 april 1981 med Arne Svendsen (formann), 

Robin Chramer (sekretær) og Rudolf Nygård (medlem). 

Det var full enighet i interimsstyret om å få stiftet en regional fylkesforening 

under navnet «Luftforsvarets pensjonistforening i Vestfold».  Det var også 

enighet om at stiftelsen av foreningen ville finne sted 5. Mai i Smia LSS. 

Arne Svendsen fremla saksliste for stiftelsesmøtet med bl. a. forslag til lover og 

retningslinjer for kommende år 1981/1982. 

 

Retningslinjene for foreningens arbeid 1981 – 82 viste bl. a. At foreningen ville 

stå opp på ”barrikadene” for å få løst saker av betydning for Forsvarets 

pensjonister i deres fremtidige livssituasjon.  Blant disse var bl. a. Forholdet til 

Forsvaret og til egen våpengren, engasjement på pensjonistvilkår, pensjonisters 

adgang til å følge Forsvarets flyruter på ledig plass og å få beholde ID-kortet ved 

overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist. 

 

På stiftelsesmøte 5 mai 1981 møtte følgende inviterte gjester: 

Stortingsrepresentant    Liv Stubberud Formann i Forsvarets Velferdsråd 

Oberst I           Heming Synnevåg Sjef FO/P 

Orlogskaptein          Rudolf Grinde FO/P-staben 

Oberstløytnant          Jack Helle  Forsvarets Forum  

           (senere forbundets 1. Formann). 

Videre møtte ca 35 av Luftforsvarets pensjonister. 

 

I sin velkomsthilsen understreket Arne Svendsen den store interessen og 

oppslutningen som var vist fra Luftforsvarets pensjonister for å få stiftet en 

Luftforsvarets pensjonistforening i Vestfold, og etter den oppbacking han b. a. 

Hadde fått av forsvarssjefen general Sverre Hamre og de tilstedeværende 

gjester, - var han overbevist om at dette tiltak hadde livets rett. 

 

Ved valgene fikk styret denne sammensetning: 

Arne Svendsen  Stavern  Formann 

Egil D. Johansen  Torp   Nestfomann 

Robin Chramer  Stavern  Sekretær 

Werner Wahlstrøm Stavern  Kasserer 

Harald Bjordal  Mågerø  Styremedlem. 

 

Oberst I Heming Synnevåg hilste foreningen fra Forsvarssejen og uttalta bl. a. 

betydningen av egne pensjonistforeninger i Forsvaret som pressgruppe i 
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Forsvarssjefens og FO/P sine bestrebelser for å styrke pensjonistenes stilling 

økonomisk og sosialt i deres nye livssituasjon. 

 

Videre uttalte han at general Sverre Hamre hadde vist stor interesse for at det nå 

var stiftet en Forsvarets pensjonistforening i Vestfold.  I den anledning hadde 

han slått fast at: ”Forsvarssjefen har det samme ansvar for sine pensjonister som 

for det øvrige personell i aktiv tjeneste”. 

 

Synnevåg avsluttet sin hilsen til foreningen med å uttale, - at man i dag (1981) 

var vel 6000 pensjonister, som raskt ville øke til ca. 9500 i 1995. 

 

”Vi har i FO/P fått ”spark” fra organisasjonene for at vi ikke gjør nok for vårt 

personell.  I dette øyeblikk føler jeg meg fristet til å gi et spark igjen.  Jeg synes 

organisasjonene har gjort svært lite for sine pensjonister”. (Og det hadde han jo 

så rett så rett i). 

 

Medlem av Forsvarskomitéen, stortingsrepresentant Liv Stubberud som var 

formann i Forsvarets Velferdsråd hilste foreningen med å gi en orientering om 

dets formål og arbeidsområde og at rådet var et rådgivende organ for FO. 

 

Et av rådets viktigste oppgaveer var å få stadfestet et utvidet velferdsbegrep i 

Forsvaret.  I dette lå det innebygget at velferdsarbeidet i Forsvaret ikke bare 

skulle omfatte soldatene, men også befal/sivilt tilsatt personell og deres familier.  

Ved stiftelsen av Forsvarets pensjonistforening i Vestfold, har begrepet fått en 

ny dimensjon, - nemlig også Forsvarets pensjonister. 

 

Sjef LSS oberst ? Notland gratulerte pensjonistene med stiftelsen av foreningen, 

og takket også Arne Svendsen for det forarbeide han hadde lagt ned for å få 

dette til, og avsluttet med å ønske styret lykke til med det videre arbeid. 

 

Arne Svendsen takket for den tillit som var vist ham ved å bli valgt til formann.  

Han klargjorde hva han sto for og hva han ville arbeide med til neste årsmøte. 

”At når staten med loven i hånd, pensjonerer sitt befal ved 60 år må den også ha 

et ansvar.  Det skulle være et berettiget krav fra en spesiell gruppe statsansatte  

-pensjonistene-, at man uten å nøle retter på de uheldige økonomiske og sosiale 

forhold fram til 67 år”. 

 

Oppmuntret av den anerkjennelse stiftelsen av ”Luftforsvarets 

pensjonistforening i Vestfold” hadde fått bl. a. fra Forsvarssjefen general Sverre 

Hamre, satte man seg allerede i starten høye mål. 

Allerede 22. februar 1982 skrev man til Luftforsvarets stasjoner/avdelinger om 

stiftelsen av et eventuelt Luftforsvarets Pensjonistforbund. 
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Dette avfødte en redaksjonell betraktning på lederplass i Forsvarets Forum av 

daværende redaktør Rolf Høiland  - under tittelen ”Hvorfor slikt hastverk” der 

konklusjonen var at det ”vil stå langt mer tyngde bak kravene når det i alle 

forsvarsgrener var dannet foreninger som i fellesskap kan stå bak et Forsvarets 

Pensjonistforbund”. 

 

Arne Svendsen sluttet fullt opp om disse synspunktene.  Med andre ord, - kan vi 

slå fast at LP/IV var de som satte ekstra fart i arbeidet med å få stiftet et 

Forsvarets Pensjonistforbund. 

 

ÅRET 1981 – 1982 
Allerede fra starten tok styret sikte på å få knyttet til seg foredragsholdere på 

topplan, og som hadde førstehånds kjennskap til de emner man ønsket nærmere 

belyst overfor sine medlemmer. 

 

I perioden ble det avviklet 7 medlemsmøter over følgende emner: 

- ”Personellservice og pensjonistene” v/ kontorsjef Edvin Sæther 

- ”Befalsorganisasjonene og pensjonistene” v/ formann i NBF, Th. Theodorsen 

og formannen i BFL, major Trond Tangen 

- ”Forsvaret i 80-årene” v/generalinspektøren for Luftforsvaret, Magne T 

Sørensen 

- ”Personellsituasjonen i Luftforsvaret” v/sjef LST/P, oberst John Rudshagen 

- ”Statens Pensjonskasse og pensjonistene” v/ kontorsjef Per Madsø 

- ”Statstjenestemannskartellet o pensjonistene” v/formannen i 

Statstjenestemannskartellet Albert Uglem. 

 

I dette første driftsåret ble det fremmet en rekke merkesaker overfor FD og FO 

som gjaldt pensjonistenes livssituasjon.  Med LP IV som pådriver fikk man på 

kort sikt løst følgende: 

- engasjement på pensjonistvilkår 

- at pensjonistene fikk beholde sitt ID-kort ved avgang fra sitt yrkesaktive liv 

- at Forsvarets Forum ble tilsendt alle pensjonister i Forsvaret. 

 

ÅRET 1982 – 1983 
På årsmøtet 29 april 1982 hadde man invitert formannen i den nystiftede 

FP-Oslo, Jack Helle som observatør med talerett til de saker som ble behandlet. 

 

Ved avslutningen av årsmøtet fikk Jack Helle  ordet, og uttalte at LPIV sitt 
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initiativ til stiftelse av Luftforsvarets Pensjonistforbund hadde han liten tro på 

ville ha noen effekt i de saker som ble tatt opp med ansvarlige myndigheter. 

Arne Svendsen redegjorde for de intensjoner som lå bak FPIV sitt initiativ, og 

avsluttet med å uttale at man nå var kommet så langt i stiftelsen av lokale 

pensjonistforeninger på tvers av forsvarsgrenene, - og at man i LPIV hadde 

forlatt tanken om et eget LPF.  Han i likhet med Jack Helle gikk nå inn for 

snarest å få stiftet et Forsvarets Pensjonistforbund. 

 

På medlemsmøtene dette året ble bl.a. følgende emner tatt opp: 

-  ”Statens Pensjonistskole”    v/ lærer Nils Steen Christensen 

-  ”Utsyn om norsk utenrikspolitikk”   v/ Stortingsrepresentant Knut Frydenlund 

- ”Perspektiver i norsk sosialpolitikk”  v/ statsråd Leif A: Helø. 

 

Arne S. Svendsen ble den 16 november 1982 valgt til sekretær i interimsstyret 

for Forsvarets Pensjonistforbund, og på det konstituerende landsmøtet ble han 

valgt som forbundets sekretær. 

 

ÅRET 1983 – 1984 
Årsmøtet 9. Mai 1983 ble avholdt ved LSS Stavern. 

Årsberetningen for foregående år viste at det fortsatt hadde vært stor aktivitet, 

og flere av merkesakene som LPIV tidligere hadde reist overfor våre 

myndigheter var blitt fulgt opp av Forsvarets Pensjonist forbund. 

 

Arne Svendsen som på det konstituerende møte av FPF 15 februar 1983 var blitt 

valgt til forbundets sekretær, silte ikke til gjenvalg. 

Som ny formann ble valgt major Bjørn Hansen, Mågerø. 

 

Bjørn Hansen takket for tilliten som var vist ham, men det ville bli vanskelig for 

ham og det nye styret å følge opp den aktiviteten som man hadde vært vant til 

med foredragsholdere etc.  Han henstilte i den anledning om forslag til 

aktiviteter, - foredragsholdere, sosiale tiltak mv fra medlemmene. 

 

ÅRET 1984 – 1985 
På årsmøtet 10 april 1984 på Torp flystasjon kom foreningens fremtidige 

organisasjonsforhold sterkt i fokus. 

 

Bakgrunnen til denne store fokuseringen om organisasjonsmessige endringer 

var: - at hovedtyngden av medlemmene lå i Stavern og Tønsberg/Mågerø-

området, og med et styre valgt fra disse to områdene ga en for stor spredning av 

styremedlemmene, slik at det ble vanskelig å oppnå den nærkontakten som var 

nødvendig for å drive et tilfredsstillende foreningsarbeid. 
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Etter en del debatt vedtok årsmøtet å opprettholde den tidligere 

organisasjonsstruktur.  Dog med det forbehold at styret som ble valgt bodde i 

samme område og at valgene ble foretatt for 1 år. 

 

Det ble besluttet å overlate saken til det nye styret for nærmere utredning og lagt 

frem på årsmøtet 1985 ut fra den erfaring man hadde høstet med et 

foreningsstyre fra et og samme område. 

 

Ut fra vedtaket ble det i perioden av formannen Jørgen Richter holdt 2 

kontaktmøter i Oslo med forbundets ledelse, bl. a. for å diskutere delingen av 

foreningen. 

 

På den tiden hadde foreningen om lag 125 medlemmer likt fordelt mellom 

Stavern og Tønsberg området.  Det viste seg ganske tidlig i perioden at med en 

lik medlemsfordeling mellom områdene og med et styre valgt fra det ene 

området så falt dette meget uheldig ut.  Bl. a. når det gjaldt tilgang og 

rekruttering av lokale tillitsmenn i Stavern og oppslutningen til foreningens 

medlemsmøter var heller ikke slik man forventet. 

 

Etter en meget seriøs behandling av saken ble FPF’s ledelse sammen med 

Jørgen Richter enige om, - at styret på årsmøtet fremmer forslag om at, - 

”Forsvarets pensjonistforening Vestfold” oppløses, og det stiftes 2 nye 

foreninger FP - Stavern og FP – Tønsberg, og at det blir valgt interimsstyrer for 

disse foreningene inntil ordinære årsmøter kan avholdes. 

 

På årsmøtet våren 1985 som ble avholdt på Mågerø hvor forbundets leder Jack 

Helle og sekretær Arne S: Svendsen var til stede, ble det vedtatt å oppløse LPIV, 

og at det isteden skulle stiftes 2 nye foreninger FP – Stavern og 

FP- Tønsberg/Mågerø. 
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OVERSIKT OVER FP – STAVERN STYRER 1981 – 1985 
 

1981 – 1982 
Formann  Arne S. Svendsen  Stavern 

Nestformann Egil D. Johansen  Torp 

Sekretær  Robin Chramer  Stavern 

Kasserer  Werner Wahlstrøm Stavern 

Styremedlem Harald Bjordal  Mågerø. 

 

1982 – 1983 
Formann  Arne S. Svendsen  Stavern 

Nestformann Egil D. Johansen  Torp 

Sekretær  Robin Chramer  Stavern 

Kasserer  Werner Wahlstrøm Stavern 

   (Etter W. Wahlstrøms bortgang fungerte Karen Wolden) 

Styremedlem Harald Bjordal  Mågerø. 

   Eldbjørg Berntsen  Stavern 

   Karen Wolden  Stavern 

 

1983 – 1984 
Formann  Bjørn Hansen  Mågerø 

Nestformann Arne Svendsen  Stavern 

Sekretær  Jørgen Richter  Mågerø 

Kasserer  Karen Wolden  Stavern 

Styremedlem Lillian Notland  Stavern 

   K. S. Honningsvåg Torp 

   A. Christensen  Stavern 

 

1984 – 1985 
Formann  Jørgen Richter  Mågerø 

Nestformann John O. Spiel  Mågerø 

Sekretær  Harald Bjordal  Mågerø 

Kasserer  Rolf Swang   Mågerø 

Styremedlem Lillian Notland  Mågerø    

   Dagny Kiil   Mågerø 

   Ove Evensen  Mågerø 
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