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Forord	  
	  

	  

Takk	  til	  veilederen	  min	  Ragnvald	  Kalleberg	  for	  veiledning	  og	  oppmuntring.	  Da	  jeg	  følte	  jeg	  
bare	  gikk	  i	  ring,	  hadde	  du	  rett	  i	  at	  det	  var	  en	  spiral	  som	  sakte,	  men	  sikkert,	  gikk	  imot	  et	  
endelig	  resultat.	  Her	  vil	  jeg	  takke	  dere	  som	  også	  har	  vært	  med	  å	  snurret	  rundt	  i	  spiralen	  
med	  meg:	  
	  
Takk	  til	  gardeveteranene	  som	  har	  bidratt,	  og	  takk	  til	  Norske	  Gardeveteraners	  
Drillkontigent.	  Dere	  har	  gitt	  meg	  god	  informasjon	  og	  minner	  for	  livet.	  Jeg	  kunne	  skrevet	  så	  
mye	  mer	  om	  dere,	  men	  jeg	  håper	  disse	  sidene	  kan	  gi	  noe	  tilbake.	  
	  
Takk	  til	  Fredrik	  Engelstad	  og	  studentene	  i	  organisasjonsseminaret,	  det	  var	  alltid	  
inspirerende	  å	  møte	  dere.	  Flere	  professorer	  burde	  invitere	  studentene	  sine	  hjem	  på	  pai!	  
	  
Takk	  til	  Joint	  Base	  Lewis	  McChord	  for	  utlån	  av	  bøker,	  og	  interesse	  i	  temaet.	  
	  
Takk	  til	  Ida	  Heiaas	  for	  tips	  og	  støtte	  fra	  Blindern.	  Her	  i	  utlendighet	  har	  det	  vært	  godt	  å	  ha	  en	  
alliert	  på	  Harriet	  Holters	  Hus.	  
Takk	  til	  Ingrid	  Lukerstuen	  for	  koselige	  og	  oppløftende	  pauser	  fra	  skrivingen.	  
Takk	  til	  Kenneth,	  Espen,	  Åsmund,	  Ingrid,	  Kristin,	  Mira	  og	  Anna	  for	  støtte.	  Jeg	  er	  heldig	  som	  
har	  venner	  som	  dere.	  
Takk	  til	  lillebror	  Lars	  for	  innspill	  om	  at	  det	  er	  helt	  greit	  å	  gjøre	  som	  man	  vil.	  
Takk	  til	  lillesøster	  Jenny	  for	  praktisk	  hjelp	  og	  en	  utrettelig	  entusiasme.	  
	  
	  
Takk	  til	  Pappa	  for	  verdifull	  kritikk	  og	  støtte.	  	  
Takk	  til	  Mamma	  for	  at	  du	  fra	  første	  stund	  hadde	  tro	  på	  mine	  valg,	  og	  at	  du	  fortsatt	  smiler	  til	  
oss.	  	  
Dere	  to	  har	  vist	  meg	  hva	  styrke	  er.	  
	  

Thank	  you,	  Erick	  Humberto	  Castillo	  for	  patiently	  building	  your	  models	  by	  my	  side,	  and	  
never	  loosing	  faith	  in	  me.	  I	  love	  you,	  and	  our	  little	  family.	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   -‐Emma





Sammendrag	  
 

Noe har landet. Noe levende har landet på kinnet hennes. Intuitivt ville armene føket opp og klasket det bort. 

Øynene ville kikket etter en sval plass i skyggen, og føttene ville ha båret henne bort og satt henne ned. Men 

hun gjør det ikke, hun fortsetter å se rett fremfor seg. Hun fortsetter å stå stille. 

Norske Gardeveteraners Drillkontigent er en frivillig organisasjon med om lag 100 aktive 

medlemmer, og rundt 300 medlemmer totalt. De er alle tidligere musikk- og drillgardister fra 

Hans Majestet kongens Garde, og løser oppdrag med høy drillteknisk standard, iført militær 

uniform. Målet med denne studien er å komme nærmere en forståelse av hva som skjer blant 

veteranene når de frivillig velger å stå stille slik de gjør, selv om det gjør vondt, kan medføre 

skader, og er slitsomt.  

Studien baserer seg på et ettårig feltarbeid i organisasjonen, ti intervjuer med aktive medlemmer, 

og skriftlige informasjon fra organisasjonen. 

Forskningsspørsmålene i studien er: Hvordan opplever de aktive medlemmene å være medlem i 

Norske Gardeveteraners Drillkontigent? Hvilke situasjoner i organisasjonen omtales av de aktive 

medlemmene som mest følelsesladet? Kan marsjeringen på 17. Mai, og syngingen i bussen etter 

en drilloppvisning, forstås som kollektive ritualer, i lys av Collins (2004) modell for rituell 

interaksjon? 

 

Veteranene fortalte om situasjoner og hendelser som ga dem sterke følelser, som de beskrev som 

”store” og “massive”. Følelsene fikk dem til å smile, til ”å glemme smerten” og å føle seg 

“lykkelige”. De samme situasjonene ble omtalt med entusiasme i feltarbeidet, både før og etter de 

fant sted. Det utkrystalliserte seg et mønster av at disse situasjonene fant sted når alle veteranene 

var samlet, hadde fokus på det samme, og interagerte. Øyeblikkene som spesielt ble omtalt som 

mest følelsesladet var da veteranene marsjerte opp Karl Johan på 17. mai og når de sang sammen 

i bussen etter en drilloppvisning. Disse situasjonene studeres som kollektive ritualer i lys av 

Collins (2004) modell for rituell interaksjon og Durkheims begreper og teoretisering av kollektive 

ritualer. Hochschilds (1979) begreper om rammer for følelser, følelsesreger og følelsesarbeid 

viste seg å bli sentrale for forståelsen av det som fant sted i disse situasjonene. 
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Mange av veteranene utsetter jobb og skole for å delta aktivt i organisasjonen og de har stor tillit 

til hverandre. Veteranene forteller at de “kan leve lenge på en veteranhelg”, fordi de fortsetter å 

være glade selv etter at møtet med veteranene er avsluttet. I organisasjonen er det et svært 

humorstøttende miljø, og det er akseptert, og forventet at man skal være humoristisk og le mye 

sammen. Etter et oppdrag, gjerne i bussen etterpå, diskuteres hva som hendte i en 

drilloppvisningen, og veteranene spøker og synger. Sangen i bussen forstås som et kollektivt 

ritual og analyseres i kapittelet “Samhold og latter”.  

Da veteranene marsjerte i barnetoget på 17 mai, fikk mange frysninger og sterke følelser da de 

passerte Stortinget, og kunne se slottet ligge på toppen av Karl Johan, omkranset av norske flagg. 

For mange var det vanskelig å forklare følelsene som oppstod i marsjeringen. Funnene viser en 

tidvis sterk emosjonell intensitet blant veteranene, og en frivillig disiplinering og individuell 

oppofring for organisasjonens kollektive mål. Veteranene har en sterk moral knyttet til det å være 

gardeveteran i organisasjonen. Man skal stå stille så godt man kan, og ikke skuffe sine med-

veteraner. Under oppdrag foretar veteranene en kontinuerlig disiplinering av kroppen, helt ned til 

hvordan de beveger øynene. For at de skal kunne konsentrere seg om hva som skal gjøres, kreves 

det også en disiplinering av følelser. Forstyrrende følelser, og uttrykk for følelser, må 

undertrykkes for at de skal kunne stå stille og marsjere riktig. 

 

Veteranenes paradeuniform fungerer både som et kostyme i veteranenes drilloppvisninger og 

parader, og som et symbol for organisasjonen. Flere av veteranene la ned arbeid og tid i 

forbedringer av uniformens utseende, og den har en hellig betydning for mange av medlemmene.  

Flere av veteranene klipper “gardesveis” i forkant av oppdrag. Det er regler og forbud knyttet til 

uniformsbruk og hårklipp. Veteranenes paradeuniform og gardesveis forstås som symboler på 

veteranenes kollektiv, og deres tilknytning til Garden. 
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1.	  Kunsten	  å	  stå	  stille	  
Ho- olt! 140 ben stanser samtidig. 70 gardeluer strammer rundt ømme bakhoder og klistrer seg 

fast i varme panner. Nedenfor en av luene stirrer et par øyne inn i et bakhode. Øynene tilhører en 

ung kvinne. Hun kan se kanten av en tromme stikke opp ved siden av nakken foran. Trommen 

henger tungt i skinnbelter over ryggen til mannen foran henne, og hun merker at han prøver å 

lirke på benene uten at det skal synes gjennom ullbuksene. Til venstre for ham ser hun enda en 

mann, på den andre siden en ung kvinne, og foran der igjen, enda en mann. De har alle på seg de 

samme svarte ulljakkene, ullbuksene og ulluene. Noen holder en klarinett, andre et valthorn. 

Noen har grå barter i ansiktet eller en hårknute i nakken. Alle ser de rett fremfor seg så urørlige 

de kan, mens svetten limer jakkene deres til de slitne ryggene. 

Plutselig kiler det på det venstre kinnet. Noe har landet. Noe levende sitter i ansiktet hennes. 

Intuitivt ville armene føket opp, klasket det bort og revet av henne den våte lua. Øynene ville ha 

kikket seg rundt etter vann og en sval plass i skyggen, og benene ville satt henne ned for å hvile. 

Men hun gjør det ikke. Hun fortsetter å stirre fremfor seg, og står så urørlig hun kan. 

Vi befinner oss her blant medlemmer i Norske Gardeveteraners Drillkontigent i en oppmarsj på 

en varm sommerdag. Norske Gardeveteraners Drillkontigent er en frivillig organisasjon hvor 

medlemmene er tidligere musikk- og drillgardister fra Hans Majestet kongens Garde. De løser 

oppdrag med høy drillteknisk standard iført militær uniform. 

På oppdrag har alle sin faste plass. Du skal stå bak en bestemt person, foran en bestemt person og 

ved siden av to bestemte personer. Du skal holde instrumentet på en bestemt måte, gå på en 

bestemt måte, kle deg på en bestemt måte, og sågar bevege øynene på en bestemt måte. I marsj 

skal du skli framover som en del av en enhet og representere norske gardeveteraner. Når troppen 

er holtet skal du stå stille. Stille betyr å forsøke å stå i korrekt stilling så urørlig som mulig. Når 

du kommanderes i marsj, skal du gå i takt. Du skal ikke vugge, slentre, snu hodet, eller ha 

hendene i lommen mens du marsjerer. Du skal følge ordre, du skal ikke bevege ansiktet og du 

skal ikke snakke.  

Det kan gjøre vondt og medføre skader, men veteranene står likevel stille så godt de kan. De 

foretar en kontinuerlig disiplinering av kroppen, helt ned til hvordan de beveger øynene. De skal 
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ha blikket festet fremfor seg, og se opp og fram. For at de skal kunne konsentrere seg om hva de 

skal gjøre, kreves det en disiplinering av følelser. Forstyrrende følelser, og uttrykk for følelser, 

må undertrykkes for at de skal kunne stå stille. 

 

Bakgrunn	  og	  nysgjerrighet	  
Ideen til denne oppgaven vokste frem da jeg tjenestegjorde som gardist og valthornist i 

musikktroppen i Hans Majestet Kongens Garde (HMKG), året 2005/2006. Fra å være en usikker 

tenåring fant meg selv plutselig stående å spille uten noter for tusener av mennesker. Vi hadde 

omtrent seks timer daglig marsjtrening og daglige musikkøvelser. Vi brukte strykejern på dynene 

hver morgen, for så å gledes over et mest mulig skrukkeløst resultat. Bygningen vi bodde i på 

Huseby Leir hadde messingbelagte vinduskarmer, som vi sågar polerte på eget initiativ. Som 

musikk- og drillgardister var vi underlagt et strengt autoritært militært system, og vi rettet også på 

hverandre om noe var feil. Det vi gjorde; skulle gjøres best mulig. 

I mitt år som tjenestegjørende musikkgardist ble jeg fasinert av disiplinen og kraften en kan finne 

i et militært fellesskap. Jeg marsjerte og presset meg selv så mye lenge enn jeg noen gang trodde 

jeg ville klart. Det forbauset meg hvordan jeg fikk gåsehud og hårene mine reiste seg da vi 

marsjerte foran slottet, og jeg tenkte “dette var jo bare musikk?” og “vi gikk da bare frem og 

tilbake?” Noen ganger gråt eldre mennesker da vi marsjerte forbi dem, og jeg kjente meg som 

større enn meg selv. Ja, så stor som hele landet var jeg, da jeg hilste til det norske flagget under 

Ja vi elsker. Hva var det som skjedde med meg?  

Ikke før jeg marsjerte med veteranene opplevde jeg det samme. På sensommeren i 2008 ble jeg 

medlem i Norske Gardeveteraners Drillkontigent. I Garden hadde laget mitt og jeg bodd sammen, 

spist sammen, gått på do i båser ved siden av hverandre, og sovet på samme soverom. Vi kjente 

hverandres lyder og lukter. Det var ikke de samme menneskene jeg møtte hos veteranene, men 

likevel kom denne samme spesielle følelsen av samhold og fellesskap. Følte de andre det samme? 

Hva kom dette av?  

Denne studien søker å finne svar på hvorfor individer mellom 19 - og 65 år kler seg i svarte 

gardeuniformer, retter seg opp i ryggen og marsjerer spillende og drillende tre kilometer i tretti 

varmegrader. De har tatt seg fri fra jobb eller studier, og noen har sågar reist fra ukesgamle 
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nyfødte, eller utsatt bryllupsreisen for å være med. Veteranene presterer på et høyt nivå. Når de 

stopper i en parade, setter de seg ikke ned, de klager ikke, de gir ikke opp, og de står stille så godt 

de kan til de kommanderes tre av. 

 

Fire	  elementer	  i	  et	  forskningsopplegg	  
Studien er av konstaterende art og tar ikke sikte på å evaluere eller vurdere organisasjonen på 

noen måte (Kalleberg 1998:38). Det er heller ikke et mål å forklare eller predikere sosiale 

sammenhenger og prosesser, men å komme nærmere en forståelse av hva som skjer, spesielt i 

utvalgte situasjoner blant veteranene. 

Kalleberg (1988:32) deler de ulike elementene i et forskningsopplegg i fire deler, spørsmål, 

begreper eller analytiske kategorier, erfaringsmateriale og svar. Å utføre et forskningsprosjekt er 

en kontinuerlig runddans mellom disse elementene. Hvert element kan oppstå først i tid, men 

relasjonen mellom elementene krever samsvar, og spørsmålene har en logisk forrang i tid 

(Kalleberg 1988:33-38). 

Erfaringsmaterialet i denne studien bygger på litterære kilder, 10 intervjuer gjort av 

gardeveteraner, et ettårig feltarbeid som gardeveteran, samt kunnskap og erfaringer jeg har 

ervervet meg, av å være tidligere gardist og gardeveteran. 

Jeg kom etter hvert fram til en presisering av den sosiologiske nysgjerrigheten, og endte opp med 

tre forskningsspørsmål. Først måtte jeg finne ut hvordan de andre medlemmene i Norske 

Gardeveteraners Drillkontigent opplevde å være medlem i organisasjonen. Man må finne fakta 

først (Merton 1965:6). Dette resulterte i mitt første forskningsspørsmål: 

 

1. Hvordan opplever de aktive medlemmene å være medlem i Norske Gardeveteraners 

Drillkontigent? 

I løpet av studien var det et kontinuerlig arbeid å presisere forskningsspørsmålene. Jo mer 

materiale jeg innhentet, jo mer krevdes en ytterligere presisering av forskningsspørsmålene.  

For å fortelle hvordan de opplevde å være medlem i organisasjonen, fortalte veteranene av seg 
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om situasjoner og hendelser. Jeg merket meg også i feltarbeidet at de samme situasjonene ble 

snakket om av veteranene gjentatte ganger, både før og etter at de fant sted. Følelsene av det som 

hendte i disse situasjonene ble beskrevet som ”stort”, ”massivt” og følelsene fikk dem til å smile, 

til ”å glemme smerten” og å føle seg “lykkelige”.  Dette førte til mitt neste forskningsspørsmål:  

2. Hvilke situasjoner i organisasjonen ble omtalt av de aktive medlemmene som mest 

følelsesladet ? 

 

Etter hvert utkrystalliserte det seg et mønster av at situasjonene som ble omtalt med mest 

entusiasme var situasjoner hvor alle veteranene var samlet. Øyeblikkene som spesielt ble omtalt 

som mest følelsesladet var da veteranene marsjerte opp Karl Johan på 17 mai og når de sang 

sammen i bussen etter en drilloppvisning. For å gjøre en studie mindre generell kan en legge til et 

ekstra fokus innenfor det en studerer (Rudestam & Newton 1992:12-16 i Silverman 2005:85), og 

jeg valgte å forsøke å se om disse situajsonene kunne studeres som kollektive ritualer: 

 

3. Kan marsjeringen på 17. mai og syngingen på bussen forstås som kollektive ritualer i 

lys av Collins (2004) modell for rituell interaksjon? 

 

Drill	  og	  militærmusikk	  –	  fra	  spartanere	  til	  skolekorps	  

Er det samfunnsmessig interessant å søke svar på disse spørsmålene? Et hvert forskningsprosjekt 

bør inneholde noe som er interessant for allmennheten siden det nedlegges tid og ressurser til å 

frembringe resultater. Det spesielle hos gardeveteranene er at de marsjerer, spiller militær- og 

korpsmusikk, og driller på et høyt nivå. 

Det er skrevet lite om marsjering som synkroniserte disiplinerte bevegelser og kollektivt ritual 

(McNeill 1994). Historikeren McNeill opplevde i sitt arbeid med boken Keeping together in 

Time: Dance and Drill in Human History, at han fant få litterære kilder som omhandlet dans og 

drill. Han forklarer det slik at mennesker alltid har danset, marsjert eller opptrådt i takt, men 

sjelden skrevet om det (McNeill 1994:2). 
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Gruppedans har lange historiske røtter. Det tidligste arkeologiske funnet som avbilder gruppedans 

er en vase fra det minoiske Kreta, som stammer fra rundt 1500 år f.kr. (McNeill 1995:39). 

Marsjering, og drilling i synkroniserte bevegelser finnes i politiske demonstrasjoner, rundt 

juletreet, i korpset i nabolaget, og i innmarsjen av deltakere i et idrettsarrangement (McNeill 1994 

og Collins 2004). Videre presenteres kort noen utvalgte eksempler på drill og militærmusikk i 

historien.  

 

Drill og marsjering i formasjoner var en stor del av militærtrening i Romerriket. I begynnelsen av 

den militære treningen måtte soldatene lære den “militære rytmen” for å bli ordentlige soldater. 

Det hersket en enighet om at disiplin bare kunne læres gjennom å marsjere raskt i takt i 

gjentagende treninger (The Roman Soldier 1974:46 i McNeill 1995:54). Spartanerne bedrev også 

marsjering og drilling og gikk sågar til krig marsjerende til musikk. Thucydides beskriver slaget i 

Mantinea i 418 f.kr som at argiverne kom løpende sinte og hastige fram til krig, mens spartanerne 

marsjerte sakte fram til musikken av mange fløyter. Ifølge Thukydides var musikken en stående 

institusjon i det spartanske militæret, for å få troppene til å skride fram marsjerende i takt 

(McNeill 1995:116.) Plutorac rapporterer fra det samme slaget:   

”It was once a magnificent and terrible sight, to see them march on to the tune of their flutes, whitout any 

disorder in their ranks, any discomposure in their minds or changing their countenance, calmly and 

cheerfully moving with music to the deadly fight.” (Life of Lysurgus 21-22 i Drydens Trans i McNeill 

1995:116).  

 

Dette krevde trening og lovgiveren Lycurgus institusjonaliserte drill- og marsjtrening i den 

spartanske militærtreningen. Spartanernes krigføring var unikt effektiv. McNeill hevder at noe av 

grunnen til dette, kan tilskrives mange timer av drilltrening samt felles dansing og synging på 

kveldstid, slik at spartanerne opplevde den spesielle følelsen av det han kaller ”muscular 

bonding” (Mcneill 1995:117). 

 

Militærhistorikeren Sir Michael Howard skrev i et brev til McNeill i 1995 at ”drill developed 

group cohesion in a very high degree” (McNeill 1995:9). King, en britisk sosiolog, har studert 

tropper i det britiske militæret og mener det er viktig å studere de praksiser som danner samhold i 

studier av integrasjon i militære organisasjoner. Han legger vekt på at man i studier av grupper 
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som opptrer militært, må se hva individene gjør sammen, og den integrerende effekten av det de 

gjør sammen, og at drilltrening og marsjering er spesielt viktige å studere (King 2006, 2007).  

 

Militærmusikk hadde i utgangspunktet en praktisk funksjon for å videreføre ordre gjennom 

trompet- eller trommesignaler i krig (Camus 1976:4). Etter hvert fikk det også en seremoniell 

funksjon og ble brukt, og fortsatt er, som et virkemiddel for å danne og opprettholde espirit de 

corps (jeg har oversatt dette med motivasjon og moral i gruppa) (Boatner 1956:3, Camus 

1976:4,5 og McNeill 1995:3). Marshall Maurice Comte de Saxe (1969-1750), beskrives som en 

av de største generalene i sin tid, mente bat soldatene måtte både drille og lytte til militærmusikk, 

gjerne spesifikk musikk for regimentet de var i, for å bli motiverte. Dette gjorde han bevisst for å 

få soldatene til å “forget the hardships of long marches” (Camus 1976:4). Gardister og veteraner 

spiller bestemte marsjer som hører til spesifikke tropper og bataljoner, som for eksempel 

Gardemarsj, og Telemarks Bataljonsmarsj. Andre kjente norske marsjer som spilles er for 

eksempel Gammel Jegermarsj og Holmenkollmarsjen. En marsj er et musikkstykke som 

kjennetegnes av sterke rytmer som repeteres og som fungerer å marsjere til, og de kommer 

opprinnelig fra militærmusikk (Sadie & Tyrrell 2001:812). 

 

Militærmusikk benyttes fortsatt til å heve espirit de corps. Blant andre land har USA kontinuerlig 

militære musikkorps sendt ut til de fleste baser hvor de har soldater stasjonert, som Irak, Hawaii, 

Korea, Japan, Tyskland og ved et titalls baser innenlands. Korpsenes mål er å “innstille soldater 

til å kjempe og vinne” (http://bands.army.mil/bands/). I Norge er det fire profesjonelle korps i 

forsvaret, annet enn Gardens musikkorps. Allerede fra 1767 var det i Norge opprettet musikkorps 

ved alle infanteriregimentene (Stortingsmelding 33, 2008-2009). 

 

Utenfor militæret i Norge finnes det i dag omtrent 1700 korps og rundt 70 000 korpsmusikanter 

som er medlem i skolekorps og janitsjarkorps med voksne medlemmer. I tillegg er det drillpiker 

og drillgutter, og medlemmer som ikke er registrert i Norges Musikk Korps Forbund 

(http://www.spilleglede.no/no/om_nmf/). De er spesielt synlige på 17 mai, og i julekonserter. I 

USA har korps og drill blitt en valgfri del av skolegangen, og de fleste High Schools gir elevene 

muligheten til å delta i såkalte marsjeringskorps (Dagaz 2012). 
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Det er et viktig skille mellom gardeveteranene og soldater i det at veteranene driller og spiller 

militærmusikk, for å danne en oppvisning til et publikum som ofte er sivilt, og ikke for å 

effektivisere krigføring. Likevel skal vi se videre at vi finner det mye av de samme fenomenene 

hos veteranene som i en tradisjonell militær organisasjon, det er uniformering, et strengt operativt 

styringshierarki, klare ordre, drilltrening, militærmusikk og deltagelsen i militære ritualer, selv 

om det er en frivillig organisasjon. 

Oppgavens	  sosiologiske	  relevans	  
 

”Without knowledge based on firsthand experience to correct our imagery, we not only don’t 

know were to look for the interesting stuff, we also don’t know what doesn’t need extensive 

investigation and proof” (Becker 1998:16). 

 
Handler dette bare om et “old-boys-drillkorps” som mimrer fra gardetiden? Man kan innvende at 

denne studien har et svært smalt tema, og et minimalt nedslagsfelt. Howard Becker (1998:93) 

skrev masteroppgaven sin om musikere i barer og klubber i Chicago da han selv var en av disse 

musikerne. I boken Tricks of the Trade, how to think about your research while doing it, skriver 

han som så: 

 
”So: Recognize that your peers often judge the importance of a research problem by criteria that have no 

warrant, criteria you might not accept. Knowing that, ignore these common-sense judgments and make up 

your own mind (1998:93).” 

Norske Gardeveteraners Drillkontigent er en organisasjon hvor de aktive medlemmene opplever 

et sterkt samhold og en høy grad av intensitet og individuell oppofring1. Den svenske 

organisasjonssosiologen Göran Ahrne mener det sentrale i analysen av et samfunn er alt som 

foregår på innsiden, utenfor og mellom organisasjoner, og i handlinger på vegne av dem. Ved å 

benytte organisasjoner som analyseenhetene i et samfunn, vil en finne mekanismene som både 

skaper makroprosseser av individuelle handlinger, samtidig som makroprosessene setter 

premissene og rammene for disse handlingene (Ahrne 1994:vii og 2). 

Norske Gardeveteraners Drillkontigent er en frivillig organisasjon og en del av det sivile 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se	  kapittel	  4	  og	  5.	  
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samfunn. Håkon Lorentzen, en norsk sosiolog og forsker, betegner det sivile samfunn som ”alle 

typer sosiale enheter mellom stat og familie” (2004:18). Frivillige organisasjoner er ikke 

profittsøkende og uegennytten, og medlemmene er ikke betalt av organisasjonen (Ahrne 

1994:67). De organisatoriske ressursene i en frivillig organisasjon ligger i mulighetene til 

kollektiv selvrealisering, og de sivile organisasjonene danner arenaer for sosialt samvær, 

fellesskap og rituell interaksjon (Lorentzen 2004:14) 

Hovedbudskapet i Håkon Lorentzens Fellesskapets Fundament er at intet samfunn kan bestå uten 

fellesskap som vedlikeholder kollektive identiteter (2004). Det sivile samfunn med sine frivillige 

organisasjoner, har gjennom historien, skapt verdihorisonter som muliggjør og skaper disse 

kollektive identitetene (Lorentzen 2004:15). Sivilsamfunnets betydning for folks identitet og 

identitetsdannelse, oppfattes av mange samfunnsforskere som klassiske innsikter, men det betyr 

likevel ikke at man skal la være å studere organisasjoner i det sivile samfunn av den grunn 

(Lorentzen 2004:18). 

I denne studien har det blitt lagt vekt på den frivillige organisasjonen som arena for kollektiv 

rituell interaksjon. Dette er en frivillig organisasjon med en høy grad av engasjement og 

oppofring blant sine aktive medlemmer, uten direkte tvang og muligheter for sanksjonering som 

man finner i militæret. Det kunne vært vel så interessant å la studien handle om Hans Majestet 

Kongens Gardes musikk og drilltropp, men en tropp i militæret befinner seg innenfor svært 

spesielle rammer av militær tvang. Lederne i veteran kan ikke skrike til medlemmene eller true 

med kakebu om noen ikke opptrer som forventet. Medlemmene er heller ikke drevet av lønns-

incentiver eller behovet for å tjene penger som de ville vært i en arbeidsorganisasjon.  

	  
Kollektive	  ritualer	  
Hvordan kan vi forstå begrepet kollektive ritualer? I dagligtalen forbindes ritualer ofte med 

seremonielle hendelser i livet, som dåp, bryllup, begravelser og skoleavslutninger (Alexander 

2004:527 Collins 2004: 49). Rituell interaksjon kan skje mellom to personer som snakker 

sammen (Album 1996:133), og mellom tusenvis av mennesker (Collins 2004). Her i denne 

studien har jeg valgt å fokusere på de rituelle situasjonene i Norske Gardeveteraners 

Drillkontigent som kan betegnes som kollektive, når de fleste tilstedeværende medlemmene i 
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organisasjonen deltar. Kollektive ritualer er først og fremst en merkelapp sosiologer kan plassere 

på en bestemt type menneskelig samhandling. Den samhandlingen som skjer i et kollektivt ritual, 

kalles her rituell interaksjon.  

 

I  mitt utvalg av litteratur og forskning om ritualer og marsjering, fortonet det seg som et 

underliggende premiss at individenes deltagelse i ritualer førte til en felles moral og sterkere 

solidaritet blant deltagerne (Alexander 2004, Collins 1988, 2002, 2004, Durkheim 1912, Dagaz 

2012, King 2006, Martin 2001:68-69). Vi skal her se nærmere på Collins (2004) modell av 

elementene i rituell interaksjon. 

 

Collins (2004:183) Interaction Ritual Chains, bygger på Durkheims teorier om kollektive 

ritualer. Durkheim (1912:3) studerte “de mest primitive og enkle” samfunnsformer for å forsøke å 

forklare de komplekse samfunnene. I The Elementary Forms of Religious Life tok han 

utgangspunkt i aboriginer i Australia, og la vekt på hvordan de forholdt seg til hellig symboler og 

utførte kollektive ritualer (Durkheim 1912, Hughes m.fl. 2003:180-185). Aboriginerne kom 

sammen og utførte ritualer, og etterpå gikk de tilbake til aktiviteter av mer individualistisk eller 

instrumentell art, skriver Durkheim (1912:162). Han fant at det måtte være en slags orden på 

medlemmene, en slags rytmikk, for å danne en kollektiv følelse i ritualene (1912:163). Collins 

(2004) forsøker å gjøre Durkheims teorier og begreper fruktbare til å forklare flytende og 

skiftende samhandling i sin egen teori om rituell interaksjon. I Interaction Ritual Chains (2004) 

illustrerer Collins den sentrale mekanismen i rituell interaksjon slik: 
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Modellen er hentet fra Collins (2004: 48). I teksten brukes min oversettelse av modellen og begrepene. 

 

Den venstre kolonnen viser ingrediensene som er nødvendige for at det skal foregå rituell 

interaksjon. Individene må være samlet på en eller annen måte, og ha en slags barriere til de som 

er utenfor gruppen. Deretter må de ha et felles punkt for oppmerksomhet, som kan være en felles 

aktivitet eller et objekt. Når de har et felles fokus, kommuniserer de dette til de andre 

medlemmene som blir bevisst på at deres oppmerksomhet er rettet mot det samme (Collins 

2004:48-49). 

 

Collins forutsetter at deltakerne i et ritual utvikler en felles sinnsstemning av å ha 

oppmerksomheten rettet mot det samme. Den delte sinnsstemningen forsterkes av at 

medlemmene kjenner igjen sine egne følelser i hverandre. Dette skjer fordi deltagerne vet at de 

andre som deler felles fokus, også opplever disse følelsene (Collins 2004:48). Denne gjenklangen 

av følelser går fra medlem til medlem som en slags rytmisk synkronisering og sammensmelting 

av følelser. Utrykkene for følelser forsterker hvert individs følelser gjennom et slags rytmisk 

samspill, slik at følelsene forsterkes i fellesskap (Collins 2004:48,75). Dette følelsesmessige 

samspillet skjer gjennom kroppslig synkronisering og en gjensidig stimulering som er knyttet til 

kognitive symboler, og Collins kaller dette en høy grad av intersubjektivitet (Collins 2004:48-50): 

 
Because they are focusing attention on the same thing and are aware og of each other’s focus, they become 

caught up in each other’s emotions. As a result, the emotional mood becomes stronger and more dominant; 

competing feelings are driven out by the main group feeling. 

(...) As the focus of interaction becomes progressively more attuned, the participants anticipate each other’s 

rythms, and thus become caught up “in the swing of things” (Collins 2004:108). 

 

Emosjoner og emosjonell energi er både en sentral ingrediens og et resultat av Collins modell for 

rituell interaksjon (2004:5). Jo mer følelsene smitter fra deltager til deltager, jo mer effektive er 

ritualene i å danne emosjonell energi i individene. Felles følelser er et premiss for suksessfulle 

ritualer (Collins 2004). 
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Effekten	  av	  suksessfulle	  kollektive	  ritualer	  

I den høyre siden av modellen, har Collins plassert utfallene av ritualene. Her er en kortfattet, og 

ganske direkte gjengitt oversettelse av det Collins betegner som fire hovedresultater av deltakelse 

i rituell interaksjon. Øverst finner vi gruppesolidaritet og emosjonell energi blant deltagerne i 

ritualene. Emosjonell energi er Collins begrep for å gripe fatt i disse følelsene individene 

opplever av å delta i den rituelle interaksjon. Emosjonell intensitet i form av felles følelser i 

ritualet, gir medlemmene emosjonell energi (Collins 2004:107). 

Jo høyere emosjonell intensitet i et ritual, jo mer emosjonell energi bærer individene med seg 

etterpå, “giving them feelings of confidence, enthusiasm, and desire for action in what they 

consider a proper moral path (Collins 2004:42).” Følelsen av gruppesolidaritet skaper et ønske 

om å handle for gruppens beste. Lav emosjonell energi er en mangel på det Durkheim kaller 

solidaritet (Collins 2004:109). 
 

Det som er under felles fokus, blir som et symbol for gruppen. De emblemer, symboler, ord, 

gester og hilsener som representerer gruppen, assosierer medlemmene med kollektivet. De 

moralske standardene gir medlemmene en følelse av hva som er rett og galt innenfor gruppen og 

med dette følger også en standard for hva det er som bryter med gruppens solidaritet og moralske 

standarder. Man skal forsvare gruppens symboler, og brudd på de moralske standardene møtes 

med sinne (Collins 2004:48-49). 

 
	  

Emosjonell	  energi	  og	  solidaritet	  som	  limet	  i	  samfunnet	  

I Durkheims forsøk på å forklare hva som holder samfunn sammen, er de mekanismene som 

produserer moralsk solidaritet sentrale (Collins 2004:102, Hughes m.fl. 2003:185). “Hva er limet 

i solidariteten i samfunnet?” spør også Collins.  

 

For ham er limet de mekanismene som endrer og frembringer følelser av solidaritet i individer. 

Han tenker seg at hvis man klarer å danne en teori som forklarer de forholdene som skaper og 

opprettholder følelser av solidaritet, vil man ha kommet fram til en del av kjernen i sosiologisk 

teori (Collins 2004:103).  
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Collins (2004:103) mener tidligere sosiologiske teorier ikke har gått eksplisitt inn på hvordan 

følelser av solidaritet oppstår, det ligger bare implisitt i teoriene. Han kritiserer et utvalg 

sosiologiske teoretikere for å studere følelser med et høyt abstraksjonsnivå: “We are told of 

something called “legitimacy,” and of “values,” floating somewhere in a conceptual sky beyond 

the heads of real people in ordinary situastions” (Collins 2004:103). Den energien som holder 

mennesker sammen i et samfunn mener Collins er følelser, og tenker seg at en teori som griper 

fatt i hvordan følelser av solidaritet dannes, kan bringe sammen en forståelse av hvordan mikro- 

og makrostrukturer i samfunnet virker sammen: “These moments of high degree of ritual 

intensity are high points of experience. They are high points of collective experience, the key 

moments of history, the times when significant things happen.” (Collins 2004:42). Han nevner 

den franske revolusjonen som eksempel, og minnemarkeringer etter terrorangrepet 11. September 

som rituell interaksjon av betydning (Collins 2004:42). 

	  

Formelle	  og	  naturlige	  ritualer	  

Collins skiller mellom formelle og naturlige ritualer. De formelle ritualene er preget av 

stereotypiske handlinger, som er planlagt i forkant av initiativtakere som er anerkjent til å 

igangsette seremonielle prosedyrer. Når veteranene deltar i en militær tattoo deltar de i et formelt 

ritual, som er igangsatt av medlemmene i tattoo-komitéen som er det anerkjente apparatet for å 

danne en militær tattoo. Tomme formelle ritualer er når man utfører de formelle seremonielle 

prosedyrene uten at deltageren oppnår en felles følelse, –og emosjonell energi (Collins 2004:49). 

 

Naturlige ritualer er for Collins de ritualene som bygger opp felles fokus og følelser uten formelt 

stereotypiske prosedyrer. Dette kan være rituelle situasjoner som plutselig oppstår. Når 

mennesker ler sammen, er dette både et kollektivt og rytmisk samspill som ofte er del av et 

naturlig ritual (Collins 2004 50, 65).  

 

 

Ritualer	  i	  organisasjoner	  

Organisasjoner er arenaer for rituell interaksjon. Som vi tidligere så, mener Ahrne at ved å 

benytte organisasjoner som analyseenhetene i et samfunn, vil en finne mekanismene som både 
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skaper makroprosesser av individuelle handlinger, samtidig som makroprosessene setter 

premissene og rammene for disse handlingene (Ahrne 1994:2). Hvis det er en kulturell kvalitet 

som kjennetegner de tidligste formene for menneskelig sosial organisering, så er ritualer sentrale, 

skriver Alexander (2004:527). Ritualer skjer ofte innenfor organisasjoner og er satt i gang av 

organisasjoner. 

 

Forskning på ritualer i organisasjoner har ofte vært som en integrert del av studier som tar for seg 

kulturen i en organisasjon (Martin 2002). Å studere kultur i organisasjoner har i hovedsak dreid 

seg om typer av kulturelle manifestasjoner og kulturelle former som ritualer, historier, sjargonger, 

humor, og formelle praksiser (Martin 2002: 62-92). I Martins øyne har det ikke blitt gjort nok 

forskning som direkte tar for seg ritualer i organisasjoner. I den forskningen som har blitt gjort, 

(2002: 68-69) deler Martin inn ritualer i organisasjoner etter funksjonene av dem, og gir 

eksempler på en funksjonell analyse hentet fra inndelingene til Trice og Beyer (1984). 

 
Andre relevante begreper og teorier trekkes inn i studien der hvor det er relevant. 

	  

Analysestrategier	  
Becker (1998:44-46) ser det som analytisk viktigere og mer kunnskapsfrembringende å studere 

situasjoner, og hvordan mennesker handler i dem, enn å forklare handlinger ut ifra variasjoner i 

personlighetstyper, som reagerer ulikt i de sosiale situasjonene de befinner seg i. I denne studien 

kunne man fort forklart alt som skjedde med: “det er jo bare medlemmene som er slik. Det er 

fordi de er gardeveteraner.” Det gir et svært konstant menneskesyn og lite spillerom for sosiologi 

som profesjon. Lysgaard (1985:84) skriver at man ikke må misforstå sosiologer dithen at de kun 

ser mennesker som bare en del av sosiale sammenhenger de opptrer i, men at det er situasjonene 

og de sosiale sammenhengene, som sosiologer er opptatt av (Lysgaard 1985:84). Collins betegner 

det også slik at situasjoner er senteret i mikrososiologisk forklaring, og at man heller se 

situasjoner med individer i dem, enn individer i situasjoner (Collins 2004:5). Det er langt mer 

interessant å forsøke å svare på “hva er det” som gjør at medlemmene i NGD handler og føler 

slik de gjør, enn hvem de er.  
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I intervjuene fortalte veteranene om spesielle situasjoner for å forklare hvordan det var å være 

medlem i Norske Gardeveteraners Drillkontigent. De fortalte at det var ”massivt” å marsjere 

sammen, og at de følte seg som “del av noe større” under oppdrag.  I et av intervjuene uttrykte en 

av dem det slik; ” å gå oppover Karl Johan i paradeuniform på 17 mai er kanskje det største du får 

oppleve”.  

 

Dette satte meg på sporet av de situasjonene jeg har valgt å betegne som øyeblikk med en høy 

grad av emosjonell intensitet. Et slikt øyeblikk er det veteranene kaller ”å runde Stortorget på 17 

mai”. Dette er når de marsjerer oppover Karl Johan, og vipper toppen av bakken ved Stortinget. 

Da ser de det Kongelige Norske Slott stige opp over uniformsluene til veteranene fremfor seg. 

Slottet ligger hvilende på toppen av Karl Johan, omkranset i grønne trær og norske flagg. 

Veteranene forteller at de ”får en klump i halsen” eller at de ”må holde igjen gliset, men klarer 

det ikke” og at de får frysninger. I den deltagende observasjonen viste det også seg å være et 

øyeblikk som ble snakket om blant veteranene før det skjedde og etter at de var ferdig med 

barnetoget. Samtidig som veteranen runner Stortorget vet de at de som marsjerer taktfast rundt 

dem, føler det på samme måte, og følelsene finner gjenklang og forsterkes i hverandre. Et annet 

øyeblikk som jeg plukket ut fra flere, er når veteranene synger sammen i bussen rett etter at de 

har hatt en vellykket tattooforestilling.  

 
Analysestrategiene i denne studien har vært å forsøke å gripe fatt i, og presentere, hva som skjer i 

disse situasjonene og organisasjonen som de skjer innenfor. 

 

Gangen	  i	  oppgaven	  
Den praktiske gjennomføringen av studien gjøres rede for i neste kapittel “Veteran og forsker”. 

Deretter deles fremstillingen i fire, med først et kapittel om veteranenes historie, organisasjonens 

oppbygning, og spenningen mellom det frivillige og det militære. Kapittelet “Samhold og latter” 

handler om veteranenes tilknytning til hverandre, og det de gjør sammen utenfor marsjeringen. 

Etter et oppdrag, gjerne i bussen etterpå, diskuteres hva som hendte underveis, og her analyseres 

syngingen i bussen. I kapittelet Marsj og moral:“Det er deg det kommer an på”,  presenteres 

hvordan det er forventet at veteranene marsjerer, det de kaller veteranmoralen, hva de tenker om 

dette, og hvordan de opplever å marsjerer på 17 mai. Man skal stå stille så godt man kan, og ikke 
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skuffe sine medveteraner. Moralen inngår i utførelsen av marsjering som et formelt ritual. Det 

hjelper ikke å marsjere godt på 17 mai om man ikke har skinnende blanke sko og velstrøkne 

uniformer, derfor avsluttes analysen av et kapittel om veteranenes paradeuniform.  
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3.	  Veteran	  og	  forsker	  
	  
I dette kapittelet gjøre jeg rede for den gjennomføringen av studien og utfordringer underveis. 

Kapittelet består av fire deler, en begrunnelse for valg av metode, hvordan materialet er 

frembrakt, en diskusjon om balanseringen mellom det å være gardeveteran og forsker og  en 

redegjøres av valg som har blitt gjort med hensyn til anonymisering.  

	  

Valg	  av	  metode	  og	  datamateriale	  
	  
Studien søker å frembringe inngående kunnskap om Norske Gardeveteraners Drillkontigent, og er 

en casestudie. En casestudie kan betegnes som en studie av ett eller flere kasus, som søker å gi 

inngående kunnskap om det en studerer. I en studie av ett eller flere kasus står man ganske fritt til 

å velge hva man studerer. Man kan for eksempel studere en enkeltpersons liv over lengre tid, eller 

sammenligne store organisasjoner. Det finnes ulike varianter av casestudier, og dette er en 

immanent case studie, hvor fokuset er lagt på det som skjer i organisasjonen (Creswell2007:73-

74). 

 

Informantene sammenlignet ofte av seg selv, NGD med vanlige korps og med Gardens musikk- 

og drill for å vise hvordan organisasjonen var forskjellig fra dem. De spontane sammenligningene 

gjorde det enklere å sette fingeren på hva som ble oppfattet som særegent med NGD. Disse 

sammenligningene blir derfor løpende trukket inn i teksten. 

  

Spesifikke organisasjoner som det kunne vært meningsfullt å sammenligne Norske 

Gardeveteraners Drillkontigent med, i en studie med flere kasus, er for eksempel andre frivillige 

organisasjoner, militære korps, eller veteranorganisasjoner. Motorsykkelklubber og 

fotballklubber bærer gjerne preg av en midlertidig uniformering form av jakkemerker, 

motorsykkelklær, fotballsjerf og drakter. Klubbene er også bygget rundt en spesiell interesse og 

har inntakskrav. Hvis drill og dans som sosiologisk fenomen var hovedfokuset i en mer 

fenomenologisk studie, hvor det er ett spesielt fenomen som interesserer studien, kunne jeg for 
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eksempel sammenlignet veteranene med en danseorganisasjon eller et annet korps (Creswell 

2007:58). Valget av andre case til en  sammenlignende studie, vil ha stor påvirkning på studiens 

hovedtematikk og igjen forskningsspørsmålene (Kalleberg 1998:34). 

 

En god casestudie fordrer bruk av flere kilder (Creswell 2007:75). Studien baserer seg derfor på 

kvalitative intervjuer og deltakende observasjon, samt at det også har blitt brukt skriftlige kilder 

fra NGD. De skriftlige kildene fra organisasjonen har vært årsmøtepapirer fra 2011, 

organisasjonens vedtekter, samt eposter sendt ut til medlemmer fra styret. For å besvare 

forskningsspørsmålene var det ønskelig med et fyldig datamateriale. 

 

	  

Innpass	  

Mitt medlemskap i Norske Gardeveteraners Drillkontigent fungerte som en god inngangsport til å 

studere organisasjonen. Jeg kjente flere av medlemmene og de kjente meg. På årsmøtet i januar 

2011, hvor de fleste aktive medlemmene var til stede, presenterte jeg prosjektet muntlig i plenum. 

Det ble mottatt med interesse og gitt tillatelse til å studere organisasjonen, og å bedrive 

deltakende observasjon, ved enstemmig håndsopprekning. Mange syntes prosjektet hørtes 

spennende ut, og flere uttrykte en slags stolthet over å skulle være gjenstand for en studie. 

 

Senere i prosjektet spurte jeg ledelsen om jeg kunne få tilgang til internsidene på internett. Dette 

er nettsider som kun styret har tilgang til med egne personlige passord. Det ble informert på 

årsmøtet i januar 2011 at dersom folk ikke kunne møte opp på øvelser eller oppdrag, skulle de 

skrive grunnen for frafall i kommentarfeltet i en oppmøtekalender på nettsiden. Disse 

kommentarfeltene kan bare leses av de i styret som har tilgang til internsidene. På årsmøtet ble 

det bestemt at denne informasjonen skulle være konfidensiell blant de med styreverv, siden det 

kunne komme fram svært personlige opplysninger i kalenderne. Jeg fikk ikke tilgang til styrets 

internsider fordi jeg kunne risikert å lese disse kommentarfeltene. Det var noe uenighet rundt 

dette, men jeg respekterte avgjørelsen og spurte ikke mer om det. Organisasjoner har ingen 

juridisk plikt til å åpne for innsyn, ifølge de nasjonale Forskningsetiske retningslinjer for 

samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi skal dette respekteres (NESH 2008). Personlige 
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grunner for manglende oppmøte var heller ikke sentral informasjon for denne studien. 

Medlemslister og annen informasjon ble tilsendt på epost styret og hentet fra årsmøtepapirer. 

 

	  

Deltagende	  observasjon	  og	  intervjuer	  

Min samlede deltakelse i organisasjonen har vært fra høsten 2009 til vinteren 2012. Studien tar 

utgangspunkt i deltakende observasjon i år 2011, og den deltagende observasjonene har forgått på 

deltid, siden organisasjonen bare møtes noen få ganger i måneden. (Fangen 2004:92) Jeg har ikke 

vært med på alt som har hendt i organisasjonene det året, men spesielt barnetoget på 17 mai og 

turen til Birmingham International Christmas Tattoo i desember var viktige oppdrag som ble 

prioritert i den deltagende observasjonen.  

 

Når veteranene har marsjert eller spilt, da har jeg også marsjert og spilt. Når de har bodd sammen 

på tur, da har jeg også bodd sammen med dem. For meg føltes en utførende innstilling riktig, 

fordi jeg allerede hadde vært et aktivt medlem i organisasjonen før studien startet. Det er viktig 

og være med der det skjer og når det skjer (Fangen 2004:103). 

 

Mitt år som musikkgardist i Gardens musikktropp, har gitt meg den nødvendige bakgrunnen for å 

utføre deltagende observasjon i Norske Gardeveteraners Drillkontigent. Bakgrunnen min gjør at 

jeg har kjennskap til gardesjargonger, trening i sluttet orden, og evnen til å spille et 

janitsjarinstrument, som kreves for å delta i organisasjonen. Mens vi marsjerte og trente var jeg 

kroppslig helt med veteranene, noe som var nødvendig for å holde følge med troppen. Jeg kunne 

fysisk kjenne hvordan det tok på å marsjere langt, stå stille over lengre tid, og hvordan 

instrumentet kjentes tyngre og tyngre for hvert minutt. Det ga innsikt i hvordan det er å være en 

gardeveteran, utover kun å observere. Hver aktivitet med organisasjonen varte ofte så kort, at det 

var mulig å vente med å skrive feltnotater til de var over. Det er viktigere å skille mellom 

feltarbeidet og analysen, enn å veksle fullstendig til en analytisk distanse underveis i feltarbeidet 

(Fangen 2004:113). 

 

Det virket som medlemmene ikke tenkte på at jeg holdt på med en studie av dem. Ofte hender det 

at deltagerne glemmer at de observeres i en studie (Fangen 2004:157). Det er mye å forholde seg 
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til og konsentrere seg om på øvelser og oppdrag, og det krever mye fokus og konsentrasjon. Jeg 

opplevde ikke at medlemmene endret væremåte mot meg fra før til etter at jeg startet prosjektet, 

men det er urealistisk å tenke at min deltagende observasjon ikke påvirket veteranene (Silverman 

2005:29). En av veteranene kom bort til meg og spurte: ”finner du ut noe? Er vi gærne?”. Da ble 

jeg plutselig oppmerksom på at jeg var tildelt rollen som en utenforstående som kikket på 

veteranene med et annet blikk, enn som kun medlem av organisasjonen (Fangen 2004:113-114). 

Da lo vi litt og jeg innså at personen følte seg utenforstående studien og sosiologifaget. Det skjer 

en trippel fortolkning, veteranene fortolker seg selv, jeg fortolker dem, og til sist vil leseren 

fortolke oss. 

 

Intervjumaterialet består 10 intervjuer gjort i tidsperioden januar 2011 til vinteren 2012. Ingen av 

de intervjuede er personer som jeg selv har tjenestegjort med i HMKG. De aktive medlemmene 

som er intervjuet, er utvalgt med en variasjon i kjønn, fartstid i organisasjonen, og med eller uten 

styreverv. Noen representerer den eldre garde og noen representerer de nyeste medlemmene. Det 

er også blitt gjort intervjuer av et selektivt utvalg av tidligere medlemmer som var sentrale i 

oppstarten av organisasjonen. Dette ble gjort for å fortelle organisasjonens historie, og det totale 

utvalget ble gjort hensiktsmessig for å svare på mine forskningsspørsmål (Creswell 2007: 133). 

Siden forskningsspørsmålene mine dreier seg om de som aktivt er med i organisasjonen, er det 

bare blitt intervjuet aktive medlemmer, annet enn de som var med i oppstarten. 

 

Den enkelte oppringt og spurt om vi kunne avtale et intervju. Da vi møttes informerte jeg om 

prosjektet, at jeg var underlagt taushetsplikt og at de når som helst kunne trekke seg fra studien. 

Jeg opplyste også at prosjektet var meldt inn og godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste, og at de som fortsatt er medlemmer i organisasjonen ville anonymiseres. Det var 

kun en person som takket nei over telefon, og de resterende var svært positive til å intervjues.  

 

Av praktiske årsaker er de fleste, som ble intervjuet ansikt til ansikt, bosatt på Østlandet. De som 

har lengre reisevei til Oslo, har blitt intervjuet over telefon, og telefonene ble satt på høyttaler og 

samtalen tatt opp derfra. En mulighet kunne vært å intervjue de som bodde langt unna, da de 

allerede var på oppdrag eller øvelse med veteran. Dette valgte jeg bevisst å unngå, siden de 
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allerede hadde satt av tid og reist langt for å delta i organisasjonen. Samtidig ville jeg også snakke 

med den enkelte utenom et møte i regi av organisasjonen.  

 

Min første erfaring med intervju som metode, var å notere mens en erfaren samfunnsforsker 

intervjuet toppledere i virksomheter. Da jeg skulle intervjue alene for første gang, hadde jeg blitt 

sendt ut for å intervjue to kvinner i lederposisjoner i et stort selskap. Jeg var fryktelig nervøs. Da 

vi satt oss ned for å begynne, fortalte den ene kvinnen at hun var nervøs for å snakke med meg. 

Hun følte seg uforberedt, og at organisasjonen hennes ikke var så god på akkurat det vi skulle 

snakke om. Hun var nervøs for å snakke med meg! Med ett innså jeg den legitimitet og makt en 

tilskrives som representant for forskerprofesjonen. Rollen som intervjuer gir deg stor frihet til å 

bryte med hverdagslige samtaleforventninger, samtidig som det er knyttet svært mange 

forventinger til deg som intervjuer. Jeg forsikret gardeveteranene at jeg bare var interessert i å 

finne ut hvordan det stod til hos dem, og ikke var ute etter å evaluere dem på noen som helst 

måte. 

 

Målet var å skape en intervjusituasjon uten at den enkelte skulle føle seg ledet til å snakke om noe 

på en måte som han eller hun antar at jeg forventer. Ønsket var å skape en intervjusituasjon hvor 

veteranen kunne snakke fritt og avslappet, i en slags tvangsfri samtale, slik som Lysgaard 

etterstrebet i arbeiderkollektivet (Lysgaard 1985). Samtidig ville jeg ikke at intervjuene skulle 

skli for langt i denne retningen, ved at det bare ble en alminnelig samtale mellom den intervjuede 

og meg, slik at jeg ville gå glipp av inngående informasjon. En annen fallgruve som jeg også så 

for meg, var at intervjuene kunne ende opp med å bli et slags kunstig og humoristisk rollespill av 

en antatt intervjusituasjon, fordi informantene og jeg tidligere har hatt en spøkefull tone. 

 

Mine bekymringer viste seg å være nokså grunnløse, og vi befant oss fort i en tilsynelatende 

behagelig balanse mellom informasjonsutveksling, felles undring og hygge. Intervjuene var 

trivelige og vi begynte ofte å le sammen, samtidig som jeg fikk god informasjon. Flere av de 

intervjuede stoppet gjerne opp underveis, og spurte; ”hva var det du spurte om igjen? Nå har jeg 

pratet meg helt bort tror jeg!” Da lo vi litt, og jeg forsikret dem om at det ikke var noe galt i å 

snakke i vei om veteranene; –det var jo nettopp derfor jeg ville møte dem. Det er viktig  å lytte, å 

ikke snakke så mye selv (Creswell 2007:134) Da informanten snakket om temaer som var viktige 
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å forstå, var det akseptert at jeg kom med oppfølgingsspørsmål, siden det ble oppfattet som et 

intervju, og ikke som en alminnelig samtale. 

 

Noen intervjuer ble mer strukturert enn andre. Jeg stilte åpne spørsmål og ofte snakket veteranene 

seg gjennom temaene jeg hadde tenkt til å spørre om uten at jeg måtte spørre direkte om dem. 

Intervjuguiden var forberedt tematisk med forskjellige spørsmål, og ble derfor brukt i varierende 

grad (Silverman 2005:111). Da informantene kom inn på enkelte temaer av seg selv, ga det meg 

en trygghet i at de temaene jeg hadde tatt utgangspunkt i var relevante, samtidig som jeg også 

fikk revurdert noen av mine tematiske inndelinger. Dersom vi ikke kom inn på noe spesielt, 

spurte jeg direkte om det, eller unnlot å fokusere på det videre i de neste intervjuene, for å se om 

veteranene ville snakke om det av seg selv. 

 

Flere ganger endte vi opp i felles undring over enkelte temaer. For meg var dette verdifullt for da 

reflekterte informanten sammen med meg. Det kan være vanskelig å sette ord på noe man ikke 

snakker om så ofte, som følelsen det å marsjere og spille sammen. 

 

Det virket som de som stilte opp til intervju hadde det hyggelig da vi møttes. Et intervju ble for 

eksempel gjort utendørs på en rolig kafe i sommersolen. Flere ganger ble vi sittende å prate etter 

at båndopptakeren var av, holdt følge hjemover, eller spiste lunsj. Veteranene ga meg noe av sin 

tid, og jeg lot det derfor være litt opp til dem hvor de ville møtes, fordi jeg ville at intervjuene 

skulle skape minst mulig heftelser for den enkelte (Alver & Øyen 1997:108). 

 

Hver veteran intervjuet jeg alene. Enten møttes vi på kafe, eller jeg dro hjem til den enkelte hvis 

de bodde utenfor Oslo. Noen av dem som var involverte i oppstarten av veterankorpset intervjuet 

jeg på telefon. Dette er noe jeg angret litt på senere, for disse medlemmene var svært 

snakkevillige, og man går glipp av kroppsspråket over telefon (Creswell 2007:132). Det var 

hyggelige samtaler, og de satt inne med mye informasjon. En av dem insisterte sågar på å ringe 

meg opp igjen, for at jeg som student ikke skulle få for stor telefonregning siden samtalen varte i 

vel tre timer. Det var tydelig at dette var et tema som de fortsatt brant for. Hadde jeg visst at det 

ble slik, ville jeg selvfølgelig reist for å møte personene jeg snakket med over telefon. 

 



23	  

Alle intervjuene har blitt selektivt transkribert. Noen ble svært lange, så jeg fant det praktisk å 

notere kun i stikkordsform, der det ble snakket om temaer som ikke var direkte relevante for 

oppgaven. Når direkte sitater gjengis i teksten, er disse transkribert i sin helhet. Ingen av 

intervjuutskriftene i sin helhet er lagt ved oppgaven, fordi veteraner som kjenner hverandre fort 

kan finne ut hvem som snakker ved å lese hele utskrifter. 

 

Kombinasjonen	  av	  deltagende	  observasjon	  og	  intervjuer	  

De skriftlige kildene ga meg innblikk i driften av organisasjonen. Den deltakende observasjonen 

ga førstehånds informasjon fra sosiale situasjoner. Jeg kunne se hva aktørene gjorde, og ikke bare 

høre hva de tenker om det (Silverman 2005:113). Intervjuene fanger bedre opp pluraliteten i 

organisasjonen ved at jeg kunne høre medlemmenes ulike meninger og oppfattelser, og 

begrunnelser for hvorfor de gjør som de gjør. 

 

Feltarbeidet bidrar til å sikre min forståelse av det som skjer, ved at jeg kan være med, og kan 

kombinere observasjonsdata med intervjudata (Fangen 2003:140-149). Når flere veteraner 

forteller i intervju at de skal klippe ”gardesveis” til 17mai-toget, kan jeg i den deltagende 

observasjonen telle hvor mange som faktisk har gjort det, og se hvordan de andre medlemmene 

reagerer på det. 

 

En tredje grunn til at jeg ville gjøre intervjuer kombinert med deltagende observasjon, er for at 

medlemmene i veteran skal kunne tale direkte inn i teksten. Det er løpende oppgitt i teksten 

hvorvidt sitater og opplevelser er hentet fra intervjumaterialet eller fra feltnotater, og hvor 

informasjon er hentet fra de skriftlige kildene. Forhåpentlig har dette gjort det mulig for leseren å 

gløtte inn i veteranenes verden. 

 

Det er ikke slik at jo mer man triangulerer med metoder, jo nærmere kommer man sannheten. 

Hver metode man benytter for datainnsamling, må brukes og forstås innenfor den konteksten man 

har frembrakt materialet (Silvermann 2005: 110-113). Disse to metodene kan likevel utfylle noen 

av svakhetene i hverandre, og forhåpentlig har det vært en berikelse for studien å benytte begge 

to. 
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Forsker	  og	  kamerat	   	  
Alle de aktive medlemmene som ble intervjuet hadde jeg møtt før i feltarbeidet, og fra tidligere. 

Det var derfor forventet av meg å bruke litt tid i forkant av intervjuene til å snakke om de siste 

nyhetene i organisasjonen, og hvordan det gikk generelt med personen. Da det falt seg som 

naturlig i samtalene, for eksempel ved at den andre kikket på blokken min, klokken sin, eller på 

båndopptakeren min, fortalte jeg kort om prosjektet, om anonymiseringen og retten til å avstå fra 

prosjektet. Deretter spurte jeg om jeg kunne sette på båndopptakeren. 

 

Båndopptakeren viste seg å være veldig virksom for å skille mellom den hverdagslige praten og 

intervjusituasjonen. Det var et godt instrument for å tre inn i rollen som intervjuer og informant. 

Med Goffman (1974) sine begreper om rolle og ramme, var båndopptakeren en slags dør vi gikk 

igjennom for et skifte av ramme og roller. Da den var på, var det intervju. Før opptakeren var på 

var veteranene og jeg like delaktige i å styre samtalen, men straks den var på, ble det forventet at 

jeg skulle ta ansvar for hva som ble snakket om, og stille spørsmål straks det stille i mellom oss.  

 

I tiden før og etter intervjuene kom vi noen ganger inn på personlige temaer og flere av 

veteranene åpnet seg opp for meg. Da snakket vi sammen som venner og jeg åpnet meg så mye 

for dem som jeg følte var riktig. I denne tiden var både jeg og veteranen utenfor rammen som ga 

oss rollene intervjuer og informant. Noen ganger kom det frem sensitive opplysninger , og disse 

blir ikke gjenfortalt. 

 

I en intervjusituasjon gir man noen muligheten til å snakke om seg selv og egne erfaringer. Når 

jeg framstår som en tillitsvekkende lytter, setter jeg dem inn i en kunstig tillitssituasjon som ikke 

ville funnet sted om jeg ikke hadde gjort denne studien. Dette vil påvirke relasjonen mellom den 

intervjuede og meg videre. Av respekt for de enkelte og min relasjon til dem, har jeg valgt at 

taushetsplikten også gjelder for praten før og etter intervjuet, spesielt fordi det gjaldt sensitive 

opplysninger, og informantene ikke var informert om at dette var samtaler som ville brukes i 

studien, og samsvarer med de nasjonale Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, 

humaniora, juss og teologi nummer 8, 13 og 14 (2008:17-18). Intervjusituasjonen kan ikke 

løsrives fra resten av møtet med informantene i løpet av dette året, og jeg velger å la 

taushetsplikten favne over all tiden vi var sammen under prosjektet. Dette har jeg bevisst valgt for 
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å ikke blande sammen rollene som kamerat og forsker. I oppgaven brukes bare informasjon og 

sitater fra intervjuene som fremkommer når båndopptakeren var på. Praten før og etter opptakene 

siteres ikke i oppgaven og vil heller ikke bli fortalt videre. 

 

For meg er samtalene før og etter intervjuene svært viktige for tilliten man får til hverandre i en 

intervjusituasjon. For det første at de får tillit til meg som intervjuer, at jeg vil behandle dem og 

materialet med respekt, og for det andre føler de seg ivaretatt som medveteraner. De har gitt meg 

en del av sin tid, og det føltes som på sin plass at jeg også ga dem noe av min tid som veteran og 

kamerat. En etisk utfordring ved dette prosjektet er at jeg mest sannsynlig vil omgås veteranene 

etter at intervjuene er nedskrevet og slettet, og jeg fortsatt kan huske aspekter fra intervjuene. 

Selv om ingen av intervjuene frembrakte særlig sensitive opplysninger og personlige 

hemmeligheter, er det min jobb som forsker å holde dette for meg selv, også i tiden etter at 

prosjektet er avsluttet. 

 

Betydningen	  av	  gode	  spørsmål	  

Da jeg for første gang arbeidet med en samfunnsforsker, ble jeg imponert av hvordan hun turte å 

stille direkte spørsmål til informantene, og ikke ga opp i å finne fram i de gjengse talemåtene som 

resulterte i ullene svar. Hun stilte spørsmål som: ”Hva mener du med det?” ”Hva betyr egentlig 

det?” ”Hva legger du i det?” 

 

En fordel ved min bakgrunn som veteran er at det gjør det enklere for meg å forstå hva som skjer 

i organisasjonen fordi jeg har kjennskap til feltet. Jeg har også den språklige kunnskapen som 

kreves for en fullverdig deltakelse i organisasjonen slik at jeg kan forstå det som skjer og snakkes 

om. Blant veteranene brukes mange gruppespesifikke utrykk og fraser, og det er et helt sett av 

interne uttrykksmåter og veteranord. 

Hadde jeg derimot ikke kunnet ordenen og uttrykkene, ville det kanskje vært lettere å få 

veteranene til å forklare dem uten å benytte ”veteranspråket”. Deschaux-Beaume (2012) skriver 

at det kan være vanskelig å forske innenfor et militærpreget felt fordi det er mange spesifikke ord 

og uttrykk. 
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Mine erfaringer gjør meg allerede i stand til å forstå rasjonaliteten i de valgene den enkelte 

veteran gjør fordi jeg deler mange av de erfaringene som kan ligge til grunn for valgene. For en 

utenforstående ville det vært annerledes å sette seg inn i rasjonaliteten i å frivillig pusse lær i flere 

timer, med bare spytt, skokrem og en bomullsdott. Dette kan slå tilbake på meg ved at jeg som 

forsker kan få problemer med å stille gode spørsmål. Jeg kan ta ting for gitt og overse noe som en 

person uten erfaringer fra miljøet ville stilt spørsmålstegn ved. Da vi trente og la fra oss 

instrumentene i mest mulig lik vinkel, rettet inn på rad og rekke, tenkte jeg ikke noe over dette før 

jeg plutselig så et bilde av det etterpå. Jeg hadde da fått handlingen litt på avstand og stusset over 

at dette var noe jeg ikke hadde tenkt over før. Det hadde blitt en veteran-vane som jeg var 

midlertidig blind for. 

 

Den andre bekymringen ved starten av prosjektet var at min tidligere delaktighet i Norske 

Gardeveteraners Drillkontigent, kunne farge informantenes fremstilling under intervjuene. De kan 

vegre seg mot å gi sin helt egen versjon av hendelser og synspunkter siden de vet at jeg har 

opplevd mye av det samme. Mange av informantene generaliserte svarene, ved å snakke i en form 

som man, eller en, eller ved å henvise til uskrevne forbud eller påbud. For eksempel: “man skal 

ikke ha bart til en uniform, eller: man står ikke og røyker når man står oppstilt i rett”2. 

Informantene kunne forsøke å minimere eventuell uenighet mellom oss i forsøk på å unngå 

dissonans, noe som er en vanlig måte å møtes i en samtale. Derfor var jeg forsiktig med å komme 

med egne erfaringer og synspunkter både i forkant av og i løpet av intervjuene. Dette ville vært 

naturlig å gjøre om det var en alminnelig samtale mellom meg og veteranene, og ikke et intervju. 

Jeg fortalte den enkelte informanten i forkant av intervjuene at jeg var interessert i å høre akkurat 

deres opplevelser, erfaringer og tanker. Likevel kan en ikke regne med å kommer unna en viss 

effekt av min bakgrunn, men i materialet er det noen ganger uklart hvor nettopp dette skjer. 

 

En tredje bekymring var at intervjuobjektene ville unngå å snakke om ting de antar at jeg vet, 

eller henvise til en felles underforstått enighet og kunnskap, istedenfor å forklare  utfyllende. 

Silverman skriver i boken Doing Qualitative Research (2005:45) at når man arbeider med 

kvalitative intervjuer må man alltid spørre seg; er dette direkte tilgang til erfaringer, eller er det 

aktivt konstruerte fortellinger? Det ble relevant i denne studien å også spørre, er de fortellingene 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Å	  stå	  i	  rett	  betyr	  å	  stå	  mest	  mulig	  i	  ro	  med	  helene	  samlet,	  armene	  ned	  langs	  siden,	  med	  haken	  opp	  og	  frem.	  
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konstruert for meg? Det ville vært hermeneutisk umulig og nedverdigende om jeg skulle forsøke 

å gå bakenfor personenes ord, og skape et distinkt skille  mellom hva som er direkte henvisninger 

til erfaringer, hva som er konstruerte fortellinger og hva som henviser til felles normer i 

organisasjonen. Det er ikke ønskelig med en holdning som ”jeg som forsker vet bedre enn deg 

hva det er du egentlig sier” (NESH 2008:11). Da er det heller bedre å forsøke å få den intervjuede 

til å selv forklarer hva han eller hun mener, ved å legge til rette for disse forklaringene ved å stille 

gode oppfølgingsspørsmål. Det var også ønskelig at veteranene skulle kjenne seg igjen i resultatet 

av studien. Jeg inntok en konstaterende holdning og forsøkte å beskrive og analysere aktørene på 

aktørenes egne premisser, også under feltarbeidet (Kalleberg 1998:50-51). 

 

Noen bestemte utrykk og setninger dukket opp flere ganger i intervjuene, både hos aktive 

medlemmer og tidligere medlemmer. Disse uttrykkene ble derfor viktige å forsøke å gripe tak i 

og trenge gjennom for å finne ut hva som menes, eller ikke menes med dem. De fortonet seg noen 

ganger som vegger som jeg måtte spørre meg igjennom. Spesielt utrykket; ”en gang gardist, alltid 

gardist.” Et spørsmål som viste seg relevant å stille, var om disse uttrykksformene var noe 

veteranene sa for å henvise til en slags forståelse som de deler med meg. En sa til og med: ”som 

du vet, en gang gardist, alltid gardist”. Da spurte jeg meg selv om de ville sagt dette om jeg ikke 

hadde noe bakgrunn fra organisasjonen i det hele tatt, og det hadde vært noen andre som 

intervjuet dem. Dette fortonet seg vanskelig å finne ut av uten å få en helt utenforstående person 

til å gjøre de samme intervjuene. Kanskje burde jeg ha tematisert dette med de jeg intervjuet, og 

spurt dem om det, men det virket ubehagelig å stille spørsmål om de ville sagt det samme til noen 

annen. 

 

Jeg forsøkte heller å følge med på om dette uttrykket også ble brukt mellom veteranene utenfor 

intervjuene, under feltarbeidet, og det gjorde det. Uttrykket sies ofte mellom veteranene for å 

understreke ulike poenger, og med forskjellig tonefall. For eksempel hadde noen veteraner stilt 

opp tomflasker i en rettlinjet og møysommelig troppsformasjon slik at det lignet på 

veterankorpset. En annen veteran gikk forbi, smilte og sa: ”jaja, engang gardist, alltid gardist.” Å 

gjøre deltagende observasjon over tid og i mange ulike situasjoner er med på å reduserer 

påvirkningen av eventuelle inntrykk som veteranene kunne bevisst forøke å gi (Fangen 

2004:212). 
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En av veteranene fortalte i intervjuet at det var vanskelig å snakke med barndomsvennene sine 

om året i garden og hva hun gjør i veterantroppen i dag. Dette fordi ”de vet ikke hva det handler 

om og de forstår ikke engang ordene jeg bruker”. I dette miljøet er det et helt sett av forkortelser, 

ord, sitater og sjargonger som gjør det vanskelig for utenforstående å delta i miljøet. Hun kunne 

ikke henvise til de samme opplevelsene og erfaringene som hun delte med andre veteraner. I 

skriveprosessen ble det en utfordring å forklare ”veterankunnskap” til en uinnvidd leser. Ikke 

bare er det et sett av ord og uttrykk, men det er også en del uuttalt kunnskap som skal settes ord 

på for første gang. Som Major Egelien leende svarte da jeg fortalte ham om prosjektet: ”Jasså ja, 

du skal forsøke å forklare denne gæernskapen til normale folk?” 

 

Veteranenes marsjering og synging trenger ikke nødvendigvis være vanskeligere å forklare enn 

fotballsupporter om heier i takt, eller folkedansere, men det er flere som har en generell kunnskap 

om det. Det var en utfordring i skriveprosessen å balansere hvor mye detaljer som skulle med i 

beskrivelser av det som skjedde.  

Man må finne en balansegang mellom å skrive inn for mange detaljerte banaliteter om det man 

studerer, og samtidig la leseren få muligheten til å danne seg en forståelse av hva som skjer, og 

konteksten dette skjer i, skriver Fangen (2004:210). 

	  

Fra	  begeistring	  til	  analytisk	  nøkternhet	  	  

Vi har allerede sett hvordan min bakgrunn kan påvirke informantene, men det er også en risiko 

forbundet med meg selv som forsker, mitt forhold til veteranene og materialet. Som student og 

veteran er jeg hele tiden samme person, og skillet mellom deltaker og observatør flyter inn i 

hverandre. 

 

Det var lett å bli begeistret i forskningsprosessen og nesten ”go native” fordi følelsene veteranene 

snakket om, eller ting vi gjorde og opplevde sammen, også vekket følelser i meg (Fangen 

2004:108). Dette tillot jeg å skje når jeg marsjerte og var på oppdrag og treninger. Det ville 

oppfattes som kunstig om jeg plutselig ikke var enig i at det var gøy da flere tusen mennesker 

klappet for oss etter forestillinger i Birmingham. 
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Under intervjuene derimot, var det viktig at jeg beholdt en analytisk nøkternhet for at jeg skulle 

klare å stille gode oppfølgingsspørsmål som; hva betyr det? Eller, hva mener du med det? Dette 

var en utfordring fordi jeg måtte bryte med den underforståtte enigheten i det at vi begge, som 

medlemmer, aksepterte følelser og uttrykk uten å stille spørsmål ved dem. Felles erfaringer og 

henvisninger til delte minner og forståelser, fortonet seg noen ganger som vanskelig å trenge 

gjennom. Dette var i de første intervjuene uvant og litt ubehagelig, så jeg forsøkte meg på ulike 

spørsmålstillinger. En løsning var å gjenta uttrykket og spørre hva mener du med det? Eller, 

hvordan gjøres gardist om han eller hun ikke er tjenestegjørende lenger? Eller å spørre; hvordan 

står du stille når det gjør vondt og du er sliten? Dette var en teknikk som jeg hentet fra Becker 

(1998:58), og viste seg å fungere bra. 

 

Jeg forsøkte også å ikke lese mine personlige erfaringer inn i hva som foregikk i organisasjonen 

og mellom medlemmene. Mitt kjennskap til Garden og veteranene preger følgelig min 

førforståelse (Fangen 2004: 448). Man kan ikke forvente at det ikke skal gjøre det (Silverman 

2005:29). Min førforståelse kommer fra å være en av dem jeg studerer. Jeg er fortsatt en av dem, 

og en del av det jeg studerer. Derfor blir det viktig å spørre meg selv og teksten, gjentatte ganger; 

”Har jeg forstått det rett? Kan det forstås på en annen måte? Hvor mye har mine opplevelser og 

synspunkter farget prosessen? ” Jeg må billedlig talt ta et skritt utenfor troppsoppstillingen for å 

få en analytisk avstand til det jeg studerer.  

 

Uansett bakgrunn, om man allerede tilhører miljøet en forsker på eller ikke, vil en førforståelse 

alltid være tilstede. Man kan ikke forvente å starte et forskningsprosjekt som et blankt hvitt ark, 

og Fangen (2004:449) ser det som gunstig å reflektere over sin egen førforståelse. Studien skal 

ikke bli en krydret versjon av Emmas veteranmemoarer. 

 

Creswell er skeptisk til å studere det han kaller ”sin egen bakgård”, og advarer mot at det kan 

være politisk farlig å for eksempel studere sin egen arbeidsplass. Man risikerer å virvles inn i et 

maktforhold som kan være ugunstig for forskningen, og bli redd for å komme med kritikk av 

forhold i organisasjonen (Creswell 2007:122). Nå er ikke jeg i et avhengighetsforhold til Norske 

Gardeveteraners Drillkontigent, og jeg er heller ikke ansatt slik at de kunne presset meg til å 

fremstille organisasjonen slik de eventuelt kunne ha ønsket. Likevel har noen få episoder og 
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sitater, som kan skjemme ut enkeltpersoner eller organisasjonen, blitt anonymisert eller utelatt fra 

fremstillingen, dette er blitt gjort  av hensynet til konfidensialitet og anonymitet. Den positive 

effekten er at bakgrunnen min gjorde det mulig å i det hele tatt gjøre et deltagende felstbarbeid.  

 

Siden Norske Gardeveteraners Drillkontigent kan sies å være min egen bakgård, kreves det gode 

strategier for å sikre studiens validitet (Creswell 2007:122). Validitet kan kort sies å være et mål 

på hvor troverdig en studie er. Creswell (2007:205) betegner validitet som det å sikre at man 

beskriver det man har studert, så presist som mulig. Validitet i en studie er essensielt gjennom 

hele prosessen, fra spørsmålsstilling til endelig resultat. Av en god studie kreves det at man har 

vært i felten over lengre tid, gitt tykke beskrivelser av det man studerer, og at transkripsjonen av 

sitater og situasjoner er gjort så presist som mulig, helt fra første møte med informantene, til 

endelig resultat (Creswell 2007:205-209). Dette har jeg forsøkt så langt det har latt seg kombinere 

med hensynet til anonymisering av medlemmene i organisasjonen.  

 

Følgelig er både intervjuene og feltnotatene gjenstand for min fortolkning når jeg nedskriver dem, 

sorterer innholdet i dem, og gjengir utvalg av dem. Øyeblikksbildene har jeg forsøkt å gjengi så 

presist og nøyaktig som mulig. Sitatene som brukes i fremstillingen er direkte nedskrevet fra 

opptak av intervjuer, eller gjengitt som en del av feltarbeidet. Det er et mål om at veteranene selv 

skal kunne kjenne seg igjen i det jeg beskriver i oppgaven (Fangen 2004:198). 

 

En strategi for å sikre validitet, kan være å henvende seg til en person som også har kjennskap til 

det man studerer (Creswell 2007:214). Personen kan komme med kommentarer og eventuelle 

korreksjoner av opplegget underveis. Dette er også noe Fangen anbefaler å gjøre (Fangen 

2008:211). I løpet av studien har jeg hatt en slik sparringpartner som jeg har spurt noen få 

spørsmål, om hvorvidt noe burde utelates fra studien, og om mine analytiske grep virket 

fornuftige fra en veterans ståsted, da jeg valgte ut de mest følelsesladede situasjonene. 

 

Studien er også åpen for andre mulige konklusjoner enn det jeg har kommet frem til. En 

sosiologisk felle man kan fange seg selv i, er at man ”oversosiologiserer” det man studerer 

(Becker 1998:16). For å balansere mitt sosiologiske inntak av organisasjonen med veteranenes 

egne opplevelser, forholder fremstillingen seg svært nært til intervjuutskriftene. Mange direkte 
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sitater er skrevet inn i teksten for å gjøre leseren klar over dette forsøket. Dette er også gjort for å 

gjengi fremgangsmåten for hvordan jeg har kommet fram til mine tolkninger, og gjøre det mulig 

for andre å vurdere reliabiliteten av dem (Fangen 2004:209). I tråd med Brymans (1988:77 i 

Fangen 2004:209) anmodning om at leseren kan danne sine egne bilder av det som er observert, 

er det flere steder i oppgaven klippet inn biter av feltnotater og lengre utdrag fra intervjuene. 

 

Å gjengi beskrivelser av noe som har hendt, kan aldri bli fullstendig sant og fullstendig ved at vi 

kan aldri gjengi absolutt alt ved en situasjonen (Kalleberg 1998:41). I utvalget man gjør i å skrive 

ned en beskrivelse har man allerede foretatt noen analytiske vurderinger av hva som er relevant å 

nevne eller ikke (Becker 1998:77 og Fangen 2004). 

	  

Anonymisering	  
I de nasjonale Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi 

står det under punkt 14. ”Krav om konfidensialitet” at ”forskningsmaterialet må vanligvis 

anonymiseres, og det må stilles strenge krav til hvordan lister med navn eller andre opplysninger 

som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner, oppbevares og tilintetgjøres” (NESH 2008:18).  

 

Om jeg skulle anonymisert hele organisasjonen slik at man ikke kan kjenne igjen hvilken 

organisasjon dette er, ville presentasjonen blitt så uthullet og mager at det ville vært lite 

interessant å lese en oppgave om Norske Gardeveteraners Drillkontigent. Derfor ble det valgt å 

bruke organisasjonens navn, og muntlig samtykke til dette ble innhentet på årsmøtet i 2011 og 

enstemmig vedtatt. 

 

Samfunnsforskere har en tradisjon for å anonymiserer informanter i kvalitative 

forskningsprosjekter (Alver & Øyen 1997:120, Fangen 2004:148, Becker1998:51). Historikere 

derimot har en tradisjon for å oppgi navn på personer de skriver om (Alver og Øyen 1997:124). 

Strenge krav til anonymisering kan kollidere med hensyn til kvaliteten og etterprøvbarheten i 

forskningen. Hvis de enkelte informantene og organisasjonene er anonymisert, er det vanskelig 

for leseren å kontrollere det som fremstilles (Alver og Øyen 120).  
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Her har jeg valgt å skille mellom anonymiserte informanter og informanter som blir omtalt med 

navn. De som omtales med navn finnes i neste kapittel som omhandler framveksten av Gardens 

Musikk- og Drillkontigent, og Norske Gardeveteraners Drillkontigent. 

 

Personer som omtales ved navn er, eller har hatt, sentrale roller i organisasjonen. En sentral 

person som Major Nils Egelien ville vært svært vanskelig å skrive om uten at man kunne kjenne 

igjen hvem det var snakk om. Alver og Øyen (1997:120) skriver at jo mindre og mer 

gjennomsiktig den utforskedes miljø er, og jo mer spesielt forskningstemaet er, desto 

vanskeligere blir det å ivareta kravet om anonymitet. Det ville vært en tom forsikring å 

anonymisere de sentrale personene i historien om veteranene, for de med litt kjennskap til 

miljøet, eller tilgang til internett er det lett å finne ut av hvem disse personene er. Flere av de som 

er nevnt med navn var offentlige personer på den tiden de er med i historien, og det er heller 

ingen sensitive opplysninger som kommer frem. Alle personene som omtales ved navn er enten 

offentlig personer eller veteraner som har godkjent å omtales med fullt navn. 

 

Den andre grunnen til å bruke navn på disse er at det ville blitt svært vanskelig å fortelle historien 

til veteranorganisasjonen på en detaljrik og givende måte uten at noen ville blitt gjort til kjenne, 

selv uten navn og personlige opplysninger. Det ville blitt en mangelfull historiefortelling. 

Underveis i intervjuene spurte jeg direkte om noe av det de  sa ikke skulle gjengis direkte i 

studien. Da kunne de respektive luke ut ting som de ikke ville videreformidle. De som har blitt 

anonymisert i studien er veteraner som fortsatt er medlemmer i NGD. Nåværende medlemmer 

som spesifikt ønsket å bli gjengitt med navn, valgte jeg å si nei til, fordi de aktive medlemmene i 

organisasjonen var mulig å anonymisere fordi det er mange av dem. I teksten er hvilket 

instrument de spiller, nøyaktig alder og året de tjenestegjorde, blitt endret. Dialektformer i språket 

er endret til alminnelig bokmålsform.  

 

Da jeg i forkant av intervjuene informerte den enkelte at de ville anonymiseres, var det flere som 

gjerne ville gjengis med navn. Mange ønsket å gjengis med fullt navn fordi de var stolte av det de 

hadde gjort, og organisasjonen som de er en del av. Veteranene har lagt ned tid, slit og arbeid, så 

hvorfor skulle de ikke anerkjennes med navn da? 
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4.	  Helt	  militært	  og	  helt	  sivilt	  
En forståelse av situasjoner i Norske Gardeveteraners Drillkontigent krever også en forståelse av 

veteranenes felles bakgrunn. Kapittelet starter derfor med et innblikk i historien til 

gardemusikken og drilltroppen, eller ”aspiranttroppene”, som veteranene spøkefullt kaller det og 

oppstarten av Norske Gardeveteraers DRillkontigent, og hvrodan organisasjonen er oganisert i 

dag. Den historiske fremstillingen er gjort kronologisk med utvalgte begivenheter og baserer seg i 

hovedsak på intervjuer gjort med Major Nils Egelien, Carl Henrik Amundsen og Morten Jørn 

Rasch, og Per Egil Hegges bok, God vakt skal være: H.M Kongens Garde i felt og parade (2008). 

Det er viktig å forstå ritualer i relasjon til de sosiale strukturene som de er del av, skriver 

Durkheim (2004:11). Målet med dette kapittelet er å gi å gi leseren nødvendig 

bakgrunnsinformasjon om Norske Gardeveteraners Drillkontigent. 

	  

	  

Gardemusikken	  blir	  til	  i	  Stockholm	  på	  1800-‐tallet	  

Hegge (2008:15) skriver at gardemusikkens røtter går tilbake til to, etter hvert tre, 

bataljonsblåsere som var beordret til å tjenestegjøre i Stockholm i 1856, hvor deres tjeneste 

bestod i å spille militære signaler og representerte Norge ved høytidelige anledninger. Stiftelsen 

av Hans Majestet Kongens Garde regnes å være den 1. November 1856, under navnet ”Det 

Norske skarpskytterkompani” (Hegge 2008:18 og Stortingsmelding 33, 2008-2009). Da Hans 

Majestet Kongens Garde feiret 150 årsjubileum i 2006, ble musikk- og drillkontigenten sendt på 

jubileumsturné i store deler av Norge, samt på et spesielt besøk hos den Kongelige Svenske 

Livgarde for å minnes oppstarten i Stockholm (Hegge 2008:1-15). 

 

I 1857 beordret daværende Gardesjef Falkenberg, sang- og musikkundervisning av gardistene 

”for at afholde Mandskaberne fra at søge adspredelser, der i moralsk henseende ere fordærvelige” 

(Hegge 2008: 14-15). Etter hvert skaffet flere og flere frivillige musikkinteresserte gardister seg 

instrumenter, og spilte sammen med de tre hornblåserne. De underholdt soldater i leiren og på 

fritiden. Fra 1880 er det funnet regnskap hvor kompaniet ga lønn til musikkinstruktører, 

reparasjon og vedlikehold av instrumenter. I 1866 ble navnet endret til Hans Majestæt Kongens 

Garde og to år senere ble de overført fra Stockholm til Christiania. Ved Norges selvstendighet i 
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1905 ble Garden omgjort til bataljon og musikkorpset vokste ytterligere. I tiden fram til 1940 var 

det avsatt lite ressurser til musikerne og usikkmaterialet var i dårlig stand og gardistene  spilte på 

egne instrumenter. Etter andre verdenskrig ble Garden forlagt i gamle tyskerbrakker utenfor Oslo 

(Hegge 2008:14-15,89). 

 

Mr.	  Garde	  

I 1958 kaller Leif Schanke, daværende Gardesjef, til seg Nils Egelien. Gardesjef Schanke hadde 

plukket ham ut som ny jegertroppsjef Dette betydde sjef for musikktroppen for musikerne var på 

den tid trent som en jegertropp og spilte musikk i tillegg til tjenesten som gardister (Hegge 

2008:92). Egelien hadde akkurat kommet hjem fra tjeneste i Korea da det skjedde, og fortalte i 

intervjuet at han opplevde det slik: 

 
Major Egelien: Gardesjef Schanke ville ikke ha noe synonymt med stabsmusikken. Han skulle ha skikkelige 

infanterister, og om de spilte bra i tillegg, så var det fint. Jeg ble helt perpleks da forespørselen kom. Dette 

passet ikke meg! Så jeg svarte ham: 

Oberstløytnant, jeg ser ikke opp ned på notebladet!” 

”Meget bra” svarer gardesjef Schanke. 

Gardesjefen ga ikke opp med dette, og fortsatte å henvende seg til meg! Hele tre, fire ganger til, mens jeg 

fortsatte å benekte at dette var noe for meg. 

”Jeg går på aksjekurs på kvelden”, sa jeg, ”klokka elve”, så det passer ikke. Og Gardesjef Schanke parerte: 

”Meget bra, da har du initiativ” 

Jeg ble helt totalt matt, så jeg hadde ikke annet å gjøre enn å troppe opp og overta den troppen. 

 

Egelien møtte ydmyk opp første dagen som troppssjef og forklarte musikerne at han “ikke var 

noen musikalsk mann, men at han skulle gjøre så godt han kunne”. Han tegnet figurer som de 

kunne marsjere i, for eksempel en kringle, som de satte musikk til. Dette var starten på 

drilloppvisningene som HMKGs musikk- og drilltropp er så kjent for i dag, forteller Egelien. 

 

Sammen med Egelien vokste korpset til en tilnærmet full janitsjarkorpsbesetning og rettet seg 

mer og mer mot å gå drilloppvisninger. Det resulterte i at Garden for første gang fikk delta i The 

Royal Edinburgh Military Tattoo i 1961. The Royal Edinburgh Military Tattoo er verdens mest 

populære militære tattoo. Det er en militær forestilling hvor utvalgte land sender sine korps og 

tropper for å vise frem sine paradeavdelinger eller andre grupper. Det selges årlig mer enn 200 
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000 billetter til tattooen, og forestillingene strekker seg over tre uker om sommeren. Showet 

består av militærkorps, sekkepiper, drilltropper, dansere, turnere og oppvisninger fra hele verden. 

Over 100 millioner mennesker ser den innspilte TV-versjonen av den skotske tattooen hvert 

eneste år, og utsendingen fra garden regnes som et av høydepunkt (http://www.edintattoo.co.uk/ 

og http://www.kremlinmilitary-tattoo.ru/en/IATO.php). Garden har i de siste årene sendt musikk- 

og drill til Edinburgh hvert fjerde år for å delta i Tattooen. 

 

Ordet ”tattoo” stammer opprinnelig fra Nederland og Belgia på 17- og 1800–tallet hvor ”Doe den 

tap toe” betydde at man stengte tappekranene for soldatene for kvelden. Vakthavende for kvelden 

gikk sammen med en trommeslager og spilte tappenstrek nedover gatene for å få pubene til å 

stenge, og soldatene til å vende til køys (Boatner 1956:37-50,65). Tappenstrek viser til når 

pubeieren satte en strek på øltønna for å markere hvor mye øl som var igjen ved stengetid. Nå har 

ordet ”tappenstrek” fått en mer generell betydning som rosignal. Signalet brukes i dag som 

rosignal i militærleirer, på tattooforestillinger, utenfor slott og festninger, og i noen land på 

militære begravelser (Boatner 1956:40). Kanskje du har hørt en av gardistene spille tappenstrek 

klokken 21.45 hver kveld utenfor det slottet i Oslo? 

 

Da Nils Egelien for første gang reiste til Edinburgh i 1961, hadde han med seg “180 gardister og 

gardiner3”, 30 gjestedansere fra Noregs Ungdomslag og en skipatrulje med åtte vinterkledde 

mann. Korpset spilte og gikk i formasjoner og skipatruljen trakk en pulk med mitraljøse over 

arenaen på 55 sekunder. Den norske oppvisningen ble en voldsom suksess, forteller Egelien I 

skotsk presse ble den norske oppvisningen omtalt som “Norwegians are the top in one of the best 

Tatoos ever” (Hegge 2008:99). 

 

Neste gang Garden dro tilbake  til Edinburgh i 1972, plukket Egelien ut en kongepingvin I 

Edinburgh Zoo, fordi den lignet litt på gardister ikledd paradeuniform. Den ble kalt Nils etter 

Egelien, og så Olav etter Kong Olav. Pingvinen Nils Olav ble så oppnevnt til visekorporal og 

æresmedlem i Hans Majestet Kongens Garde. Hver gang gardistene dro tilbake til Edinburgh ble 

Nils Olav forfremmet etter militær skikk og Nils Olav inspisere hver norske utsending til 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Gardiner	  er	  gardistenes	  eget	  uttrykk	  for	  koner,	  kjærester	  eller	  mødre	  av	  gardister	  og	  befal,	  som	  ofte	  stiller	  
opp	  ved	  ulike	  arrangementer	  med	  gardistene.	  
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tattooen. Arvtakeren Nils Olav II steg videre i gradene og ble den 15 August, 2008 kronet til 

ridder, av den britiske generalmajoren Euan Loudon på vegne av Kongen. Det ble også reist en 

bronsestatue av Sir Nils Olav  i Huseby leir, slik at han hver dag ser ut over gardistenes trening. 

Statuen er plassert slik at gardistene går forbi den ved innpassering i leiren. Norges 

Gardistforening støtter hvert år pingvinen i Edinburgh, som nå er gardens maskot (Hegge 2008: 

193, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uknews/scotland/edinburgh_and_east/7562773.stm og 

http://www.edinburghzoo.org.uk/animals/SirNilsOlav.html ). 

 

Etter første deltakelse i Edinburgh spesialiserte Gardens korps seg enda mer i retning av å gå 

drillprogrammer. Det ble oppnevnt en egen signaltropp i 1962, for å ha nok trompetister og 

slagverkere til å løse de militære seremonielle signaloppdrageene som var en stor del av korpsets 

hverdag. Fem år senere fikk Egelien i oppdrag å opprette drilltroppen som egen tropp. I dag er 

den kjent som en av verdens beste militære eksersistropper med sin spesielle drilloppvisning 

(Gardisten 2007:18). I dag er den norske drilltroppen anerkjent for sin samtidighet i enhver 

bevegelse, og at de driller og kaster geværer med bajonetter over hodene på hverandre. 

Bildet viser en signalgardist som spiller signaler under et hopprenn i Holmenkollbakken i 1970. 
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Musikktroppen er i dag delt inn i et hovedkorps og et signalkorps, og opptrer sammen med 

drilltroppen i drill- og seremonisammenhenger. Den 1. August, 2003 ble Musikk-, Signal- og 

Drilltropp et eget kompani; 3. Gardekompani. Kompaniet er en integrert del av bataljonen Hans 

Majestet Kongens Garde og holder til på Huseby leir i Oslo. (HMKGs hjemmesider 

Stortingsmelding 33 2008-2009). 3. Gardekompani er i dag et av Forsvarets mest profilerte 

avdelinger. Musikk og Drill representerer alltid det norske forsvaret i Norge og utenlands. 

Forsvarets musikkinspektør har hovedansvaret for kompaniets musikalske innhold, og de har 

kunstnerisk ansatte dirigenter som gis militær rang som dirigerer og instruerer musikkavdelingen. 

3. Gardekompani er svært etterspurt nasjonalt og internasjonalt, og har i de senere årene utført 

oppdrag blant annet på den Røde Plass i Moskva i 2011,  samt opptrådt i Australia og USA og har 

i de siste årene vært faste deltakere i Edinburgh Royal Millitary Tattoo hvert fjerde år 

(http://www.kremlin-military-tattoo.ru/en/IATO.php). Annet hvert år arrangeres Norsk Militær 

Tattoo i Spektrum i Oslo. Tattoodeltakere fra hele verden inviteres og 3. Kompani er tattooens 

høydepunkt. I 2008 ble tattooen sett av 1,5 millioner nordmenn og utkonkurrerte sesongens Idol 

(http://www.fofo.no/Ompa+til+du+dør.b7C_w7rQ1H.ips). 

 

17. mai feiringen i Oslo er et høydepunkt for musikk- og drillgardister. Da går de sjarmøretappen 

opp Karl Johan, hvor drillgardistene plukker ut en kvinne hver til å danse vals. Deretter marsjerer 

de i barnetoget opp Karl Johan akkompagnert av hurra-rop og jubel. På slottsplassen spiller de 

Gud signe vårt dyre fedreland for kongefamilien, før de vender tilbake til gardeleiren og går en 

drilloppvisning (http://musikkogdrill.wordpress.com/page/2/). 

 

Kompaniet består av om lag 50 vernepliktige musikere i musikktroppen, en signaltropp på 

omtrent 30 musikere som foretar seremonielle oppdrag og paradeoppdrag, og en drilltropp. 

Signaltroppen opptrer som en egen enhet og signalgardistene er blant annet et fast innslag i store 

idrettsarrangementer, slik som avbildet ovenfor. Signalhornistene er også de som spiller signaler 

foran slottet hver dag. Drilltroppen består av omtrent 50 drillgardister som har blitt plukket ut 

etter flere måneder med harde opptaksprøver. De er blant verdens fremste avdelinger innen 

formasjonsdrill og eksersis og er drillteknisk på høyde med, og oftere bedre enn, profesjonelle 

drilltropper ute på drillbanen (Hegge 2008:121 og Stortingsmelding 33, 2008-2009). Alle 
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gardistene er vernepliktige, og skiftes ut hvert år etter at de har utført sin førstegangstjenesten. 

Ferske gardister trenes opp hvert eneste år og et nytt drillprogram lages og drilles inn.  

	  

Frivillig	  jubileumskorps	  for	  kongelige	  bursdag	  
Det aller første sammensatte korpset av veteraner og gardister fant sted i H. M. Kong Haakon VII 

begravelse i 1957 hvor veteraner var med og støttet Garden, forteller Amundsen og Egelien. På 

samme måte som gardemusikken, vokste veterankorpset frem etter ønske fra musikerne selv. I 

1978 gikk Kaptein Einar Schaug, en av sjefene i HMKGs musikktropp på den tiden, til Gardesjef 

Kaare Langlete, med et forslag. De ville samle tidligere gardister til et stort sammensatt korps til 

Kong Olavs 75 årsdag den 2. Juli i 1978.  

 

Kaptein Schaug og gardist Kolsrud troppet opp hos gardesjefen, som skal ha blitt litt betenkte da 

henstillingen kom, forteller Amundsen. Hva om veteranene ikke holdt mål? Hvordan ville det se 

ut da? Kaptein Schaug gikk så videre til kommandanten på Akershus Festning, som godkjente 

prosjektet sammen med gardesjefen, forteller Egelien. 

 

Det ble sendt brev til tidligere musikk og drillgardister. Veteraner fra hele landet møtte opp i 

gardeleiren første øvingsdag, og det var tid for å stille opp. Kaptein Schaug og gardesjefen var til 

stede, og det kommanderes: ”Helene Sammen!” Morten Jørn Rasch, som var en av disse 

veteranene, forteller at det skal ha runget et enstemmig tramp så høyt at Gardesjefen skvatt, og 

kaptein Schaug skal ha sagt; ”Der kan du se, hva veteranene kan!” 

 

Etter dette fikk gardeveteranene opptre i Huseby leir som del av det årlige programmet på 

Gardens Dag. Mellom 40 og 100 personer stilte opp hvert eneste år. Oppvisningen ble kalt t-

skjortedrillen fordi de spilte i t-skjortene som ble gitt til dem det året de tjenestegjorde. T-

skjortene trykkes opp av hver kontingent med troppsmerket og årstallet for utført 

førstegangstjenesten på brystet. 

 

På Gardens Dag i 1983, ble de som deltok bedt om å stille en person fra hver kontingent som var 

representert. Veteranene ønsket å danne enda en jubileumskontigent, denne gangen for Kongens 

80 års dag den 2. Juli. Carl Henrik Amundsen stilte fra Gardens musikkontingent i 1976 og 



39	  

Morten Jørn Rasch hadde vært saksofonist og lagfører i 1977. Og sammen med Egelien de 

begynte arbeidet med å a  sette sammen et gigantisk korps, med hele 200 medlemmer. Det ble 

igjen sendt ut innkallingsbrev og rekruttert gjennom tidligere medsoldater og bekjente. 

Responsen var overveldende, og over 300 veteraner ønsket å være med. Rasch og Amundsen 

forteller at de ble nødt til ha loddtrekning om hvem som skulle få delta i jubileumskorpset. 

	  

Gardemusikeres	  Forbunds	  Korps	  og	  Norske	  Drillgardisters	  Forbund	  	  
Det ble nedlagt et stort arbeid i å kontakte og samle veteraner til jubileumskorpset og drilltroppen 

i 1983. Flere som hadde deltatt i dette ville fortsette arbeidet de hadde lagt ned, og ønsket å 

beholde det mannskapet de allerede hadde trommet sammen. Gardistforbundet fantes allerede på 

denne tiden, så på en av de årlige samlingene i 1983 ble det fremmet et ønske om å se på 

muligheten for å danne et forbund spesielt for veteranmusikerne.  

 

En person fra hver kontingent ble valgt ut til å delta på et oppstartsmøte som fant sted høsten 

samme år. Da ble det nedsatt et midlertidig styre som bestemte at forbundets aktivitet skulle være 

å ha et korps. I styret var Carl Henrik Amundsen og Morten Jørn Rasch svært sentrale personer. 

På sommeren i 1984, ble Norske Gardemusikeres Forbund dannet på et konstituerende møte og 

veteranene fikk gå oppmarsj som endte på Møllergata Bad. 

 

Den 15 Juni i 1985 ble Norske Gardemusikeres Forbunds Korps (NGMFs Korps) stiftet på 

generalforsamlingen til Norske Gardemusikeres Forbund. Dette med ønske om at: 

 
“NGMFs Korps skal arbeide for å samle medlemmer av Norske Gardemusikeres Forbund for at de gjennom 

aktivt musikalsk arbeid skal opprettholde den stil og standard som ligger til grunn for Hans Majestet 

Kongens Gardes Musikkorps. Formålet søkes nådd ved gjennomføring av oppdrag ved sivile og militære 

arrangementer.” (NGMFs opprinnelige vedtekter fra 1985 nedskrevet av Carl Henrik Amundsen) 

 

Norske Gardemusikeres Forbund fungerte som korpsets moderorganisasjon og presidentskapet i 

forbundet ble NGMFs Korps sitt øverste kontrollerende myndighet. Korpset ble dannet som en 

selveiende juridisk person, underlagt NGMFs presidentskap, forteller Amundsen. På samme måte 

ble Norske Drillgardisters Forbund (NDGF) etablert i 1986, som en organisasjon for tidligere 
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drillgardister. Veterandrilltroppen ble erklært den aktive delen av Norske Drillgardisters Forbund, 

slik som NGMFs korps.  Veterandrilltroppen skulle ikke svare for noe høyere militært organ, og 

derfor kunne de fritt løse oppdrag på kommersielt nivå (Hegge 2008:193). Alle medlemmene i 

veterankorpset og veterandrill hadde, og har fortsatt, bakgrunn fra minst 8 måneders tjeneste i 

gardemusikken eller drilltroppen, som enten musikere eller befal.  

 

Organisasjonene fungerte parallelt og samarbeidet med hverandre. Morten Jørn Rasch ble 

troppssjef i musikktroppen og Carl Henrik Amundsen ble valgt til president i Norske 

Gardemusikeres Forbund. Rasch fikk ansvar for å danne forbundets korps, og han forteller at de 

fikk øve på Heistadmoen, hvor gardemusikken holdt til på den tiden. Tidligere troppssjef i 

gardemusikken, kaptein Skaug, var på den tiden offiser på Heistadmoen, og dirigerte det 

nystartede korpset i fritiden. Rasch forteller at dirigenten fortsatt er husket av veteranene for sine 

utrykk som; ”Tenk dere litt omkring da karer!” På ettervinteren i 1986 hadde veteranene sin 

første offisielle konsert, som ble en julekonsert på Kongsberg Kino, dirigert av kaptein Schaug. 

 

I juli 1988 var det igjen tid for et siste jubileumskorps med drilltropp for H.M. Kong Olav V, og 

denne gangen ble det organisert innenfor veteranenes eget system (Hegge 2008:194) Nils Egelien 

syntes det var skikkelig artig å få være med å lede jubileumskorpset, og forteller i intervjuet at de 

sammen hadde øvd inn et rungende svar som skulle gis når Kong Olav hadde sagt ”God dag 

gardister”: 

 
Egelien: Og tror du ikke jeg meldte av til Kongen, og han skulle si:  “Takk, God Dag Gardister”. Men det 

glemte han! 

Da utløser jeg dette gjennom Schaug likevel, og gardister og veteraner gir det kjempebrølet: 

“GOD DAG HERRE KONGE OG GRATULERER MED DAGEN!“ 

Det runget over hele Oslo! Det var innøvd som bare det. 

 

 

Mellom	  prosjekt	  og	  institusjon	  

Norges Gardistforbund eksisterte allerede som organisasjon for veterangardister da 

musikkveteranenes korps og veterandrill ble opprettet. Amundsen forteller at musikk- og 

drillveteranene ville styrke forhandlingsposisjonen, ved å opptre som en selvstendig aktør. Derfor 
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valgte de å ikke bli en integrert del av gardistforbundet. NGMF og NDGF skulle ha så mye frihet 

som mulig, samtidig som de skulle pleie god kontakt med garden og andre veteranorganisasjoner. 

Amundsen var bevisst på at det var viktig å ha gode relasjoner til personer i sentrale posisjoner i 

forsvaret, helt opp til forsvarssjefen, samtidig som de skulle kunne forhandle så selvstendig som 

mulig. ”Vi skulle være helt militære, men samtidig helt sivile” forteller han. Både Amundsen og 

Rasch legger vekt på at uten Nils Egelien i gardeleiren, som på den tiden var blitt sjef for vakt og 

parade, ville oppstarten ikke ha fungert, og Egelien ble utnevnt til NGMFs første æresmedlem. 

 

Ved oppstarten fikk veteranene låne noen instrumenter og annet materiell av Garden, men 

veterandrilltroppen skulle ønsket også låne noen Garand M1 Rifler. De fikk låne noen få rifler av 

Garden, for det var mangel på slike rifler, som gikk ut av produksjon på 1960-tallet, så garden var 

lite villige til å gi slipp på de få de hadde. Amundsen forteller at det å i prinsippet skulle låne noe 

av militæret ikke er så lett, spesielt når det handlet om våpen. Amundsen undersøkte og forhørte 

seg rundt omkring, og fant til slutt ut at det befant seg 300 Garander av denne typen i 

Kristiansand. Han fikk så disse våpnene levert til Hans Majestet Kongens Garde. Han humrer når 

han avslutter historien, og legger til at, “i prinsippet så eier Norske Gardeveteraners 

Drillkontigent, mange av de våpnene som drilltroppen i Garden driller med i dag”. Med dette fikk 

veteranene et eget sett av rifler og muligheten til å bruke overflødig eller kassert materiell fra 

Garden. Noen av veteranene kjente personer som solgte uniformer og materiell til det norske 

forsvaret, og de fikk bestille uniformsmateriell til en rimeligere pris. Veteranene gikk inn med 

egne penger og kjøpte uniformer og annet utstyr selv. 

 

Både Amundsen, Rasch og Egelien forteller at det var mye diskusjoner med Garden, fordi de 

måtte balansere mellom å være et prosjektbasert korps og en ny institusjon. Spesielt husker begge 

at det var en voldsom diskusjon rundt utformingen av veteranenes uniformer. De ønsket en 

militær uniform, – et paradeantrekk som reflekterte at de var gardeveteraner. Samtidig kunne man 

fra forsvarets side ikke la sivile gå i Gardens paradeuniform. Da ville de ligne for mye på 

Gardens egne soldater. Det ble derfor inngått et samarbeid med forsvarsmuseet. Sammen 

omdefinerte de uniformsbruken til ”at de skulle være lik Garden, men ikke for like” minnes 

Amundsen. Særlig ble det diskutert mye om veteranene skulle bruke paradehatt som gardistene 

har, eller båtlue. Gardens paradehatt ville blitt svært kostbart å gå til innkjøp av, og de endte med 
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en løsning hvor veteranene fikk bruke en historisk gardeuniform, og gardeluen istedenfor 

paradehatten. 

 

Veteranene fikk tillatelse av forsvarsmuseet til å bruke en tro kopi av Hans Majestet Kongens 

Gardes dagliguniform fra perioden 1900 – 1910 (Norske Gardeveteraners Drillkontigents 

vedtekter og Hegge 2008:193) og Drillveteranene fikk bruke rifler av typen M1 Garand. De veier 

omtrent 5,5 kilo og har bajonetter festet ved munningen. Carl Henrik Amundsen tegnet 

veteranenes opprinnelige troppsmerke og forteller at det også ble approbert av Kong Olav den V 

på samme tid. 

 

Mange av medlemmene syntes det hadde vært morro å være gardister, og mange ønsket en 

strammere marsjering enn de var vandt med i korpsene de var med i til daglig forteller Rasch. 

Medlemmer i frivilige organisasjoner ønsker ofte å realisere noe (Lorentzen Dette førte til at 

veteranene begynte å fokusere mer på drill og marsjering. De hadde øvelser i forkant av oppdrag 

og konserter, og en fast helgesamling i måneden. Samlingene ble lagt til en helg i måneden i 

stedet for ukentlige på ukedager, for at det skulle bli mulig å samle folk langveisfra. Kjernen i 

korpset besto likevel av veteraner som bodde innenfor to timers kjøretid fra Oslo, men det var 

også unntak. Rasch forteller om et ivrig medlem bosatt i Nord-Trøndelag som fra starten av reiste 

ned til Oslo hver måned for å delta på helgesamlingene, og han var med på hver eneste samling. 

Han hadde tjenestegjort allerede i 1936 og var aktivt med til han var rundt 70 år gammel. Rasch 

forteller at hvert år utførte de ”pizzastunt” på de inneværende gardistene, hvor de møtte opp med 

pizza for å rekrutterte nye medlemmer. 

 

OL	  på	  Lillehammer	  

Gardeveteraner har opp igjennom historien hjulpet til ved Gardens oppdrag. Ved Hans Majestet 

Kong Olav den Vs begravelse i 1991 var de ferske musikkgardistene ikke ferdig utdannet, og 

gardeveteranene måtte steppe inn, minnes Egelien. Veteranene ble kalt inn og kledd opp i 

Gardens paradeuniformer og spilte ved begravelsen. Dette ble et sterkt minne for mange 

veteraner. De ble også kontaktet for å steppe inn ved andre kongelige og store begivenheter. Da 

Garden var med på å arrangere OL på Lillehammer i 1994, var veteranene med å avslutte 

åpningsseremonien som ble sett over store deler av verden (Hegge 2008: 98-100). 
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Nils Egelien forteller i intervjuet at han i forbindelse med OL i 1994 fikk en henvendelse om at 

Garden måtte bidra i hovedseremonien på Olympiaden: 

 
Da svarte jeg (Egelien): “det finnes ikke drill eller musikk på kloden som har drevet med noe i denne 

størrelsen i 20 minusgrader på holka! Det går jo ikke an!” Så gikk det fjorten dager, og jeg ble kontaktet av 

Gerhard Heiberg og Samaranch igjen, og de sa: “Garden må ta det!” 

Og hvis du må noe her i livet, så får du det til! Så fikk jeg tusen varmesaker fra Korea og så satte vi sammen 

dette showet over fjorten dager. 

 Det var 450 gardister og frivillige veteraner, og det jeg synes er oppriktig ergerlig er at det har blitt skrevet 

flotte bøker og hefter om OL i 1994 hvor Garden og veteranene ikke har blitt nevnt! Her berget veteraner og 

tjenestegjørende hele arrangementet, og det nevnes ikke et ord om forsvaret! 

 

 

Norske	  Gardeveteraners	  Drillkontigent	  
Norske Gardeveteraner Forbunds Korps og Norske Drillveteraners Drillkontigent fungerte 

formelt som to samarbeidende organisasjoner fram til 2011. På årsmøtet i januar 2011, ble begge 

organisasjonene slått sammen til og gitt navnet Norske Gardeveteraners Drillkontigent. 

Organisasjonen ble tilsluttet Norges Gardistforbund og det ble avholdt jubileumsball i anledning 

organisasjonenes 25 års jubileum, med lederen i gardistforbundet tilstede. Norges Gardistforbund 

(NGF) regnes som moderorganisasjonen for alle tidligere Gardister uansett kompani. Heretter blir 

organisasjonen omtalt som Norske Gardeveteraners Drillkontigent, og “veteraner” brukes som 

betegnelse på medlemmene. Medlemmene kaller selv organisasjonen for NGD eller bare 

“veteran” når de snakker om den, og i oppgaven brukes også disse benevnelsene. 

 

NGD hat vokst seg til å bli en anerkjent aktør innenfor det internasjonale tattoomiljøet. Typiske 

oppdrag for veteranene er i dag drilloppvisninger på militære tattooer, parader, og den årlige 

Gardens dag. Norske Gardeveteraners Drillkontingent løser svært forskjellige oppdrag, og følger 

Gardens retningslinjer og filosofi for etikk og valg av oppdrag. Dette på grunn av sin tilhørighet 

og gjenkjennelseseffekten kontingenten har til Hans Majestet Kongens Garde, Slottet og 

Forsvaret generelt. Noen ganger er det kun deler av NGD som gjør ett oppdrag, for eksempel kun 

trommeslagerne, signalhornistene eller medlemmer i drilltroppen (www.gardeveteraner.no).  



44	  

 

I 2008 deltok de i The Netherlands Military Tatoo og i 2011 var de en av høydepunktene i 

Birmingham International Christmas Tattoo i 2011. De gikk en drilloppvisning i formasjoner som 

avbildet OL-ringene for å ønske britene lykke til med Olympiske Leker i London.  
Her hjemme i Norge fikk veteranene i 2011 for første gang gå som en del av barnetoget i Oslo på 

17 mai. Norske Gardeveteraners Drillkontigent feiret i 2011 25 årsjubileum og fikk gå foran 

Universitetet i Oslo som feiret sitt 200 års jubileum. I 2012 fikk de igjen gå som en av de første 

deltakerne i barnetoget foran barneskolen som jubilerte. 

 

Norske Gardeveteraners Drillkontigent holder i dag til på Huseby Leir i Oslo og øver og trener i 

gjennomsnitt en helg i måneden. Disse helgene omtales av veteranene som ”veteranhelger”. 

Musikkøvelsene ledes av en dirigent som har tilknytning til norsk militærmusikk eller til Gardens 

Musikk og Drillkontingent, og drilltreninger ledes av troppsjef eller tambur. I Gardeleiren får de 

disponere et rom og et depot for å lagre instrumenter, våpen og utstyr. Når veteranene trener i 

gardeleiren er de fortsatt sivile, men må forholde seg til leirens militære regler og opptre deretter. 

De får tillatelse til å komme inn i leiren fordi de er gardeveteraner. 

 

Hvem	  er	  medlemmene	  i	  Norske	  Gardeveteraners	  Drillkontigent?	  
Trombonist: Vi som er i veteran, vi har jo hatt skarpe oppdrag. Jeg blir mobba for det på jobben: “Du var jo 

pappsoldat da, har du skyti eller?”, sier dem. Vi hadde tjue kuler tror jeg i løpet av hele året, men vi er jo 

fortsatt veteraner.  

 

De skarpe oppdragene han sikter til er seremonielle oppdrag og militære tattooforestillinger som 

veteranene har deltatt i gjennom tjenesten i Garden. Som gardister deltok veteranene i store 

offentlige begivenheter. De har spilt i militære eller kongelige begravelser, vært kistebærer, 

flaggbærere, eller opptrådt under internasjonale begivenheter som utdelingen av Nobels Fredspris 

og store tattooforestillinger, og de omtaler dette som skarpe oppdrag. 

 

I januar 2012 var det 304 registrerte medlemmer i Norske Gardeveteraners Drillkontigent. 108 av 

dem var betalende og aktive medlemmer, og 196 var medlemmer som ikke er aktive. De aktive 

medlemmene betaler medlemskontigent og forventes å møte til en viss andel av aktivitetene i 
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organisasjonen. Det varierer hvor mange som kan møte opp til de ulike treningshelgene og 

oppdragene. Tallene er hentet fra NGDs medlemslister og oppdatert informasjon som er sendt ut 

til medlemmene i et elektronisk brev. 

 

For å danne en mer oversiktlig inndelingen av medlemmene og en stabil medlemsmasse, ble det 

på årsmøtet i 2011 vedtatt å innføre en medlemskontrakt. Dette skulle være en kontrakt hvor 

medlemmene forplikter seg til å ta del i en viss andel av organisasjonens aktiviteter, og at dersom 

de ikke kunne komme, må de gi tilbakemelding. Den endelige kontrakten ble vedtatt i 2012, og 

alle aktive medlemmer må skrive under. I Norske Gardeveteraners Drillkontigent er det et mål 

om å ha en så stabil medlemsmasse at de kan fungere som et frivillig støttekompani for Gardens 

3. Kompani. 

 

Omtrent 20 prosent av medlemmene i organisasjonene er kvinner. Alle er i musikkorpset siden 

ingen kvinner tidligere har tjenestegjort i Gardens Drilltropp. Hos veteranene er det naturlig nok 

flere menn enn kvinner siden rekrutteringsgrunnlaget består av en overvekt av menn, også i 

musikktroppen. Det var ingen kvinner i Gardens 3. kompani før i siste halvdel av 1990-tallet. 

Kvinnene har tilpasset seg at organisasjon består av en overvekt menn. Da veteranene dro til 

Danmark i 2010 ble de innlosjert i en militærleirs gymsal, og fikk hver sin køyeseng oppstilt på 

rad og rekke. Kvinnene i organisasjonen fikk tilbud om å bo på et eget rom i et annet hus, omtrent 

100 unna, med bedre senger og de kunne bo for seg selv. De kvinnelige medlemmene valgte å 

avslå, og lot heller noen av de eldste medlemmene få sove der, fordi de ikke ville gå glipp av det 

sosiale på kvelden og natterstid. Kvinnene bodde og skiftet til uniform sammen med mennene i 

gymsalen, og mer privat skifting skjedde på toalettet eller i garderobene.  

 

Hovedtyngden av medlemmene består av unge voksne uten barn, og de som var i Garden for tre 

til ti år siden. De fleste medlemmene er enten for unge til å ha små barn, eller har barn som er ute 

av småbarnstiden. ”Superveteraner” er medlemmenes navn på de eldste medlemmene. Flere av 

superveteranene er opp mot 60 år gamle, og danner en viktig og stabil del av organisasjonen. 

Geografisk fordeler de aktive medlemmene seg slik at de fleste bor enten i Oslo eller innenfor en 

times kjøretur fra hovedstaden. Noen få medlemmer bor lengre unna og vi skal stifte nærmere 

bekjentskap til hvordan de løser dette, i kapittelet, “Samhold og latter”. Dette krever at 
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medlemmene har ressurser til å delta aktivt i organisasjonen. 

 
Norske Gardeveterans Drillkontigents rekrutteringsgrunnlag består av om lag 130 musikk- og 

drillgardister som dimmiterer hvert år. Legger man sammen hvor mange gardister som 

dimmiterer hvert år, er det bare et fåtall av det det totale antallet gardeveteraner fra de siste ti, 

eller gjerne tyve årene, som velger å være medlem i organisasjonen. 

 

Medlemmene i NGD er en svært selektert gruppe som har vært gjennom en finmasket sil for å 

ende opp som medlemmer i Norske Gardeveteraners Drillkontigent. Musikerne har lært seg å 

spille et janitsjarinstrument i ung alder og bestått opptaksprøve til gardemusikken. Drillgardistene 

har søkt seg frivillig til drilltroppen, og hatt en fysikk som har gjort det mulig å bestå harde 

opptaksprøver og strenge inntakskrav (Hegge 2008: 96, 214). Jentene har akseptert et år som 

vernepliktige musikkgardister ved å undertegne et skriv, hvor de de forplikter seg til forsvaret på 

samme måte som de vernepliktige guttene slik at de kan være i musikktroppen. Drillgardistene 

har i de fleste tilfeller ikke hatt drilling som hobby før tjenesten i Garden. I forsvaret har de lært 

geværdrill, og deretter fortsatt å drille som en frivillig fritidsaktivitet med veteranene. Etter året i 

Garden har de valgt å være aktive medlemmer i Norske Gardeveteraners Drillkontigent. Gradvis 

har organisasjonen fått flere og flere medlemmer de siste årene. I Norge har det derimot vært en 

nedgang i den totale deltakelsen i frivillige organisasjoner siden 1980- tallet, mens det er en vekst 

i andelen av befolkningen som er med  i frivillige kulturorganisasjoner, som blant annet korps og 

kor (Lorentzen 2004:131).  

 

Frivillighet	  og	  disiplin	  

Norske Gardeveteraners Drillkontigent er svært likt organisert som Gardens 3. kompani. Hos 

veteranene er det derimot et demokratisk valgt styre som leder organisasjonen, og ikke ansatte 

befal. Veterankorpset følger strukturen til Gardens musikk- og drill, hvor gruppelederne har et 

ansvar for hver sin gruppe, og er et bindeledd mellom styret og medlemmene utover den direkte 

kontakten mellom ledelse og medlemmer. Veteranene har en troppssjef for musikkorpset, en 

troppssjef for drilltroppen, en nestkommanderende kontigentsjef og kontigentsjefen. Disse sitter i 

styret av organisasjonen sammen med andre medlemmer med tillitsverv. Kontigentsjefen er 

organisasjonens øverste leder og tambur, og har ansvar for å koordinere musikk og drill- 
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veteranene samt uttale seg på vegen av organisasjonen (NGDs stillingsinstrukser). Et ordinært 

medlem forholder seg til gruppelederen sin, og hierarkisk til dirigenten på den musikalske siden, 

og til troppssjef og kontigentsjef på den administrative og drilltekniske siden.  

 

I 2010 ble gruppelederne i veteran unevnt til korporaler slik som lagførere i Garden. Hos 

veteranene får man følgelig ikke utbetalt et korporaltillegg siden man ikke lønnes, så utnevnelsen 

var av ren symbolsk og estetisk art,ved at de fikk sy korporalsmerke på uniformen. 

Styremedlemmene mottar et lite årlig styrehonorar for å dekke praktisk kostnader forbundet med 

styrevervet, og dirigentene lønnes (NGDs vedtekter 2011:3). Det er også definerte nøkkelroller 

som ivaretar bestemte oppgaver i organisasjonen, som to revisorer, en valgkomite, et 

musikkutvalg, en tamburmajor og en dirigent som velges av korpset. Det er også en 

signalansvarlig, en børsemaker som har ansvar for vedlikehold av våpen i drill, og en drillteknisk 

ansvarlig (NGDs vedtekter 2011). 

 
 
Veteranene befinner seg i en dobbelthet. De ønsker å være helt sivile og samtidig helt militære. 

Denne hybriditeten må balanseres for at organisasjonen skal fungere optimalt (Engelstad 2009). 

Under feltarbeidet viste det seg at hovedkonfliktene i organisasjonen befant seg langs aksene 

militært – frivillig/sivilt. Ledelsen kan ikke piske frivillige medlemmer til å møte opp til treninger 

og oppdrag, og fest og moro kan ikke overskygge trening og disiplin i marsjeringen, for at de 

fortsatt skal gjøre gode oppvisninger. 

 

Under årsmøtet og i små grupperinger ble det ofte snakket om hvor militært hierarkisk 

organisasjonen skulle styres, og hvor strengt det skulle være. Hvor mye skulle være fest, moro og 

rekreasjon, og hvor mye oppofring til organisasjonens mål skulle det kreves av medlemmene? 

Setninger som, ”vi er jo ikke i Garden lenger”, eller ”vi er jo tross alt i militær uniform”, skal vi 

se dukker opp i utdrag fra intervjuene i de neste kapitlene. Organisasjonen har en utfordring i å 

balansere mellom det sivile og det militære, som i utgangspunktet er to motsetninger. 

 
 
Alle de aktive medlemmene møter opp til treninger og oppdrag frivillig, og som frivillig 

organisasjon støter veteranene på andre utfordringer enn en militær tropp. De må balansere 

mellom militær perfeksjon, hardt arbeid, disiplin og hygge som frivillig hobby. Det må være 
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givende for medlemmene å møte opp på øvelser og treninger, slik at det møter opp nok 

medlemmer for at organisasjonen skal bestå. Veteranene har løst dette ved å innføre en 

medlemskontrakt for å ha bedre kontroll over medlemmene og, som vi skal se i de neste 

kapitlene, har de dannet en organisasjon som medlemmene blir glade av å være medlem av. 
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4.	  Samhold	  og	  latter	  
”Det morsomste vi gjør er egentlig å kjøre buss, da sitter vi alle sammen og tuller og ler.” 

(Tubaist) 

 

 
 

Prioriteringer	  

De aktive medlemmene i Norske Gardeveteraners Drillkontigent har valgt å prioritere samlinger 

med organisasjonen: 

 
Trombonist: Musikalsk spiller jeg i en av Norges bedre korps, og musikalsk er ikke NGD på høyde med det. 

Men drillteknisk så stiller NGD i sin egen elite i Norge. Hvis jeg må velge mellom øvelser, velger jeg NGD 

fordi de har færre øvelser. En annen måte å si det på er at jeg er ville engasjert meg mer i NGD enn i det 

andre korpset, som styrevern og lignende. 

 

Trombonisten har hatt styreverv i begge korpsene han deltar i og betegner seg generelt som en 

korpsperson. De fleste medlemmene er med i andre korps, eller er drillveteraner. Mange av 
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studenter ne har deltidsjobber i helgene, eller folk som jobber på ukedagene, og noen har mer tid 

til å sette av til aktiviteter, slik som saksofonisten: 

 
 I: Har du måtte prioritere mellom aktiviteter med veteran og andre ting? 

 

Saksofonist: Ja, ofte kræsjer veteran med janitsjarkorps, men veteran går foran egentlig alt. Jeg jobber jo 

egentlig ikke heller, så jeg kan jo ta å meg oppdrag i ukedager og når som helst egentlig, hvor mye jeg orker 

er det som bestemmer. Jeg har lyst til å prioritere veteran foran alt annet. Jeg drar heller på fest med veteran 

enn med et annet korps. 

 

Trompetisten derimot, studerer i en by utenfor Oslo og har en deltidsjobb som ofte gir ham arbeid 

i helgene. Da jeg spør hvordan han prioriterer veteranhelger og jobbing opp mot hverandre svarer 

han: ”Det er ikke snakk om, jeg skal ha fri den helga det er veteranhelg. Og det vet dem på 

jobben.” Klarinettisten hadde hatt eksamen kun få dager etter en veterantur og fortalte at det ikke 

hadde fungert så bra skolemessig. Noen får også flyttet datoene for eksamener når det er 

veterantur, og viser da et brev som er sendt ut til medlemmene for å kan vise fram til 

arbeidsplasser og studiesteder. Blant medlemmene sirkulerer det en historie om at en av lederne 

utsatte bryllupsreisen sin fordi veteranene skulle opptre i en tattoo i utlandet kort tid etter 

bryllupet: 

 
Fløytist: Ektefellene skjønner jo hvor mye dette (NGD) faktisk betyr for dem. De hadde jo faktisk gifta seg 

helga før vi dro. Kona ville han skulle få være med på det, og komme hjem og få være i strålende humør. 

Bryllupsreisa etterpå ble fantastisk da. De hadde jo resten av livet sammen etter det. Det setter jo et fint 

bilde på hvordan folk prioriterer det, tenker jeg. 

 

De aktive medlemmene i organisasjonene prioriterer å være med på det som skjer. Det er mange 

medlemmer som står i medlemslistene, men som av ulike grunner er inaktive eller bare møter opp 

til noen få oppdrag og treninger i året, og studien omhandler de som er aktive medlemmer. 

 

Månedens	  høydepunkt	  
 

Saksofonist: Det (veteranhelgene) er høydepunktet i løpet av en måned. Etter en veteranhelg skulle jeg 

ønske at helga var lenger, og det kunne godt vært samlinger oftere. 
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Veteranhelgene blir sett på som noe annet enn en hverdagsaktivitet, og for mange er det 

høydepunktet i en måned. 
 

Tubaist: Det er alltid bra med veteran. Det lyser opp hverdagen uansett. Jeg gleder meg til veteranhelgene. 

Det er en fin hobby da. Du liker det du gjør, også er det bra sosialt. 

 

I: Hva er det som er bra med det sosiale? 

 

Tubaist: Nei, det er ikke noe vondt å si om det sosiale. Det er alltid fest på lørdag, og det er alltid god 

stemning! 

 

Etter trening og øvelse på lørdagene er det gjerne en festlig sammenkomst på kvelden, og mange 

av veteranene møtes i de sene nattetimer. Dagene etter starter gjerne med en musikkøvelse på 

formiddagen og drilltroppen trener for seg selv. De fleste veteranene kommer tidsnok, men noen 

kom for sent under feltarbeidet. Da var det ofte litt erting, spesielt om noen hadde forsovet seg 

eller hadde hes stemme. Da fikk de høre kommentarer som: ”La du deg aldri i går du eller?” 

Veteranene strammer seg opp til øvelse og trening og i pausen snakkes det gjerne om hva som 

hendte kvelden før. Det kjente ordspråket; helt om natta, - helt om dagen, er en gjeldende norm i 

organisasjonen som det ble henvist hyppig til på søndagen. 

 

Medlemmer som bor langt fra Oslo finner forskjellige løsninger for den lange reiseveien. 

Organisasjonen er et åndsfellesskap, snarere enn et stedsfellesskap (Lorentzen	  1995:41),	  og	  

veteranene	  reiser	  langt	  for	  å	  møtes.	  En av superveteranene parkerte campingvognen sin utenfor 

Gardeleiren på Huseby, slik at han slapp å kjøre til og fra i helgen. Fløytisten reiser til Oslo en 

gang i måneden og klarer og få vært med på nesten alle samlingene og oppdragene, selv om hun 

kjører bil til Oslo med seks timer kjøring hver vei, og bruker minimum 2000 kroner hver måned 

for å komme seg fram og tilbake til Oslo. Hun legger til at: 
 

Fløytist: Jeg er gjerne sliten og lei på en fredag, og jeg er mest negativ før veteranhelgen, men jeg gjør det 

likevel, for jeg husker hvordan det føles på veien hjem. Etter en helg med veteran smiler jeg i bilen hele 

veien hjem. Det har aldri har slått feil hittil. 
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I feltarbeidet hørte jeg utsagn som: ”dette kommer jeg til å leve lenge på! Og, ”nå trenger jeg ikke 

feste mer for i år. Det virket som om veteranene fikk ladet opp gledesbatteriene under et møte 

med hverandre. Dette gikk også igjen i intervjuene: 
 

I: Hvordan har du det etter øvingshelgene? 

 

Trommeslager: På søndag er det godt å dra hjem, for det blir en slitsom helg som alltid, men jeg lever litt på 

helgene utover i uka. 

 

I: Hvordan da? 

 

Trommeslager: Jeg blir i bedre humør etter en veteranhelg. 

 

Gleden i disse “gledesbatteriene” fortsatte å gjøre veteranene glade, selv etter at møtet mellom 

dem var avsluttet. Durkheim (1912 og Collins 1992:13) kaller ritualer energiproduserende 

maskiner, hvor ritualet lader opp individene med en energi som de kunne bruke i dagliglivet. 

Collins (2004:150) skriver at høydepunkter av emosjonell energi skjer når de faktiske rituelle 

situasjonene finner sted, og at det etterpå fortsatt sitter igjen en følelsesmessige effekt i den 

enkelte deltageren. Følelsene minsker gradvis jo lengre tid det har gått fra den rituelle 

interaksjonen, fra timer til dager, og i denne tiden benevner Collins (2004:150) ritualene som å 

være “havveis i live”. 

 

Hekta	  på	  samhold	  

La oss begynne med hvordan informantene opplevde sitt første møte med veteranene: 

 
Tubaist: Da jeg kom på første øvelse på veteran, følte jeg etter første dagen at jeg kjente så godt som alle, 

for de tar deg så godt imot. Det er heller ikke noe problem å bli kjent med dem på et dypere plan, men det 

tar jo tid da så klart. Men man er over den første kneika. 
 

Tubaisten tenker at det er lettere for veteranene å bli kjent med hverandre fordi de alltid har noe å 

snakke om. Man er “over den første kneika”. Når folk som ikke kjenner hverandre møtes, kan den 

første kneika være å finne noe å prate om, et felles interessepunkt som man kan enes om (Album 

1996:54). Ofte ligger ikke budskapet i innholdet av det som blir sagt, men i det at man snakker 
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sammen (Album 1996:52). Historier fra ting som har hendt tidligere i Garden eller hos 

veteranene, merket jeg meg under feltarbeidet at de nye medlemmene snakket om med 

veteranene. Samtalen ble gjerne åpnet med et standardspørsmål om hvilket år de hadde vært i 

garden, for deretter å forsøke å finne ut om de kjenner de samme personene.. 

Veteranene er en identitetsgruppe, som gir medlemmene tilhørighet gjennom gjensidig 

identifikasjon som gardeveteraner (Guttmann 2003 i Lorentzen 2004:52). Å snakke om felles 

minner, rykter, eller felles bekjente er noe som binder individer sammen (Collins 2004: 85). 

Trombonisten forklarer det slik: 
 

Trombonist: I janitsjaren, har vi ikke noe felles interesser, det blir så kleint. 

Vi har alltid noe å snakke om, i veteran, det blir jo om Garden, sklir jo inn på andre temaer og, men vi er så 

glad i det, vi blir så glad i det. 

 

Veteranene har felles erfaringer fra å ha kommet inn og gjennomført en tjeneste i Gardens 3. 

Kompani. Dette gir noe å snakke om, og innenfor sivile organisasjoner er det mulig å skape 

intersubjektivitet, som betyr når en opplever verden på samme måte som andre, i felles 

referanserammer for atferd (Crossley 1996 i Lorentzen 2004:41). Veteranene har allerede en 

felles referanseramme fra tiden i Garden, og i NGD forsterkes dette ytterligere. Det å marsjere 

rundt i ring, og å legge fra seg instrumentene perfekt på rad og rekke, oppleves som meningsfullt 

for veteranene innenfor deres kollektive meningshorisont. Kollektiv meningshorisont bruker 

Lorentzen (2004:41) som et enklere ord for intersubjektivitet. Denne kollektive 

meningshorisonten er spesifikk for veteranene. Da Egelien sa ”Jasså ja, du skal forsøke å forklare 

denne gæernskapen til normale folk?” kan de kaller normale folk, kan forstås som de som ikke 

deler gardeveteranenes kollektive meningshorisont, som gjør at man forstår rasjonaliteten i det 

som skjer blant veteranene. 

 

Veteranene deler også kjennskap til praktisk kunnskap, og et spesifikt språk som brukes innenfor 

organisasjonen. Mange av medlemmene kaller også hverandre ved etternavn, slik som de gjorde i 

militæret, eller med andre kallenavn. Bruken av navn og kallenanv symboliserer en nærhet 

(Collins 2004). Tubaisten opplevde at det var vanskelig å snakke med de gamle vennene sine 

utenfor gardemiljøet etter at han var ferdig i gardemusikken: 
 Tubaist: Det blir moro å prøve, tenkte jeg, for jeg hadde fått garden litt på avstand.  
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Men når jeg først ble med i veteran, da var jeg jo hekta. 

 

I: Hva ble du hekta på? 

 

Tubaist: Samholdet. Det er så gøy og det er så fint å være med de folka. Da jeg kom tilbake til den gamle 

venneflokken min etter Garden, skjønte dem ikke hva jeg prata om. Noen skjønte ikke orda jeg prata om 

engang. Noen trodde jo ikke på det, at det kunne være så gøy i militæret. De har ikke opplevd det. De kunne 

ikke si noe, for de har ikke førstehåndserfaring. Men veteranene har det.  

 

I kapitelet “veteran og forsker” møtte vi en kvinnelig veteran som fortalte at vennene hennes ikke 

kunne ordene som hun brukte da hun forsøkte å fortelle om tiden som gardist. Veteranene deler 

en kollektiv meningshorisont, men også et gruppespesifikt språk(Lorentzen 2004:45), og som vi 

skal se senere, deler veteranene også regler for følelser, og normer for adferd.	  

 

Etter å ha gjort ferdig alle intervjuene, kom det frem at  samholdet mellom medlemmene  var 

grunnen til at de med i organisasjonen, og ofte sidestilte de det med gleden av å gjøre en god 

oppvisning. Flere av veteranene syntes det var vanskelig å forklare følelsen å være sammen med 

veteranene ga dem. De brukte betegnelsen “samhold” og det var samholdet som gjorde at de var 

med i organisasjonen, i neste kapittel skal vi forsøke å forstå denne følelsen. 

 

Under øvelseshelger og veteranturer oppstod det også nære relasjoner, og mange av veteranene 

har blitt glad i hverandre på et personlige nivå. Trombonisten fortalte at to måneder etter at han 

startet, feiret han nyttårsaften sammen med et titalls veteraner. Når de møtes på morgenen i 

gardeleiren er det mange som klemmer hverandre, og de har gledet seg til å møtes. Tubaisten 

synes det er litt tungt å stå opp om morgenen for å kjøre til øvelsene i Oslo på lørdag, fordi han 

ikke får sove kvelden før: 

 
Tubaist: Det er mest opphisselse, for å bruke det ordet, kvelden før. Da sliter jeg litt med å sove. Da gleder 

jeg meg. Jeg gleder meg til å gjøre ting, og å treffe folkene.  

 

I: Hva er det du gleder deg til? 
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Tubaist: Det er en pakkeløsning av det hele. Jeg skal ikke benekte at det er et par folk jeg er litt sånn 

reservert til. Men så godt som 95 prosent av alle som er der, er folk som jeg har blitt glad i. Det å gå eller 

gjøre noe med dem, oppmarsj eller et eller annet, det er kult. Det blir liksom stemming av det. 

 

Noen av relasjonene mellom veteranene stakk dypere enn at de bare latet som om alt er bra, selv 

om det ikke er det. I løpet av feltarbeidet var det flere veteraner som opplevde livskriser og 

personlig sorg, men de kom fortsatt tilbake til organisasjonen, fortalte om det, og medlemmene 

støttet hverandre. Fløytisten sa det slik i intervjuet at det er “alltid noen du kan snakke med om 

ting i veteran”. 

 

Dagaz (2012:451) fant at studentene i korpset utviklet tillit til at de andre medlemmene ville 

støtte dem følelsesmessig. Hun fant at studentene i det amerikanske marsjkorpset dannet dype 

vennskap, og at ingen i korpset følte seg utstøtte, selv om de gikk igjennom en ungdomstid og 

tidligere hadde følt seg utenfor grupperinger på skolen (Dagaz 2012:445). 

 

Alle i et korps eller drilltropp har sin egen plass, sin egen oppgave og er viktige for helheten. I 

Norske Gardeveteraners Drillkontigent er det nødvendig at så mange medlemmer som mulig 

møter opp til treninger og oppdrag for å danne en oppvisning, og hver enkelt har ebtydning for 

helheten. Følelsen av å ha en betydning for helheten ga selvtillit til medlemmene, fant Dagaz 

(2012:451). Hvert medlem i et marsjkorps er som om biter i et puslespill, og studentene var klar 

over at det var viktig å inkludere alle nye medlemmer for at de skulle fortsette å komme tilbake 

(2012:452). 

 

I denne organisasjonen er det svært eksplisitte symboler for tilknytning, og man trenger ikke lure 

på om man er med, om man er akseptert, eller om man er godtatt til å være seg selv. Dagaz 

(2012:453) fant at studentene opplevde en større grad av aksept for forskjellighet innenfor korpset 

enn utenfor korpsmiljøet. Hos veteranene aksepterer medlemmene hverandre, kanskje mer enn 

andre steder, et eksempel kan være når veteranene er svette sammen. Etter et oppdrag er 

medlemmenes kropper ikke alltid er like velduftende og finkjemmet. De er tett oppå hverandre 

når de er på turer og oppdrag, og det hender sjeldent at noen som bor på alenerom. Alle blir svette 

under et oppdrag, noen mer enn andre, og det er akseptert som en del av det det innebærer å være 

gardeveteran i organisasjonen. Album skriver at vondt lukt ofte kan være tabubelagt (1996:118). 
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Etter et oppdrag er det greit å lukte litt vondt og å dusje sammen i garderobene etterpå. Det gjøres 

narr av svetteringer og tåfis på en humoristisk måte, for de harr alle opplevd å få det sammen, og 

det er en aksept av vanlige kropper.  

 

En av superveteranene fortale i intervjuet at han var spesielt med i organisasjonen fordi det var 

“så herlig å få være med å opptre og reise på tur med ungdom i dag”. De yngre medlemmene 

kaller superveteranene for onkler, og samholdet blant veteranene er på tvers av alder, yrkes- og 

utdanningsgrupperinger. Studentene i det amerikanske marsjkorpset omtalte hverandre som en 

slags familie, og at de ville savne hverandre når de sluttet på skolen (Dagaz 2012:447). 

 

Veteranboble	  

I leiren er veteranene fysisk avskåret fra verden utenfor, både i tid og rom. 

 
Klarinettisten: Du blir i litt en boble, det er lett å sammenligne med garden, for du er helt i din egen verden. 

Da var det bare Garden og å spitte4 sko. Jeg hadde jo glemt bursdagen til hele familien da jeg var inne. Når 

du kommer inn i leiren til veteranøvelse igjen, er det bare det som betyr noe, ikke noe annet. Da er det det 

som skjer inne i leir som betyr noe. 

 

I Huseby leir er de avskåret fra resten av verden innenfor leirens murer, og når de marsjerer er de 

innenfor rekker av hverandre. Sosiale situasjoner befinner seg alltid i en fysisk kontekst, enten det 

er et sted, en plass, eller i og utenfor bestemte bygninger eller landskap. Hos veteranene skjer 

også noen av situasjonene i organisasjonsbestemte klær, som vi skal se i kapittel 7. Steder og ting 

som mennesker har assosiasjoner til, har betydning for de sosiale situasjonene som utspiller seg. 

Det materielle må inkluderes for å få en rik forståelse av kultur i organisasjoner (Martin 2002:55). 

Becker legger vekt på at man ikke må glemme betydning av hvor det man studerer finner sted 

(1998:56). Det materielle har en viktig betydning i utførelsen av kollektive ritualer (King 2006). 

Goffman (1959: 22-23) mente i sin tid at det var blitt viet for lite oppmerksomhet til settingen 

som sosial interaksjon foregår innenfor. Når veteranene marsjerer oppover Karl Johans gate mot 

slottet, er paradegaten og slottet en viktig del av det som foregår når de runder Stortinget, og dette 

skal vi se nærmere  på i neste kapittel. Mange av veteranene har minner fra å tjenestegjøre som 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Se	  forklaring	  av	  spitting	  i	  kapittel	  6.	  
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gardister i Huseby leir. I musikkbygget, hvor de øver, henger det bilder av alle som har 

tjenestegjort som musikk- eller drillgardister i kompaniet. Nye medlemmer som ikke hadde vært 

tilbake i leiren siden gardetiden, lette etter seg selv blant ansiktene på veggen første gangen de 

kom på øvelse med veteranene. Å komme tilbake til gardeleiren knytter medlemmene sterkere til 

Garden og minner fra tiden de bodde der. 

 

Veteranene er også avskåret i tid, ved at de har valgt å gi tiden i veteranhelgene og turene til 

deltagelse i organisasjonen. I treninger og oppdrag må de ikke bare konsentrere seg, men også 

fokusere med hele kroppen. Ingen av veteranene prater for eksempel med familien sin på 

mobiltelefon mens de trener marsjering, eller snakker sammen om andre ting mens de 

kommanderes i marsj under trening. Det er ikke mulig rent praktisk, og heller ikke sosialt 

akseptert. Under trening kan ikke den enkelte holde på med noe særlig annet enn det som det 

trenes på. Å marsjere med veteranene krever et felles fokus, både på egen kropp, på det man skal 

spille og drille, og på tamburmajoren. Marsjeringen i seg selv okkuperer armer og ben, samtidig 

som man må lytte og se seg omkring slik at man både spiller, driller og går riktig. 

 
”What I remember now, years afterwards, is that I rather liked struttering around, and so, I feel sure, did 

most of my fellows. Marcing aimlessly about on the drill field, swaggering in conformity with prescribed 

military postures, concious only of keeping in step so as to make the next move correctly and in time 

somehow felt good.” (McNeill 1995:2) 

 

For mange er det uvant for å skulle fokusere mye på armer og ben i en hverdag som gjerne består 

av tankebasert arbeid. Mangelen på muligheter for forstyrrelser utenfra danner et grunnlag for at 

veteranene kan ha et felles fokus. I øyeblikkene man marsjerer har man fri fra alt annet. Det at 

veteranene må være så til stede fysisk og mentalt, gjør at det kan skapes et slags emosjonelt 

frirom, et frirom fra hverdagen som kan fylles med veteranfølelser. Her er et redigert utdrag fra et 

feltnotat skrevet etter at vi opptrådte i tattooen i Birmingham, i desember 2011: 

 
Da vi marsjerte ut på drillbanen i Birmingham konsentrerte jeg meg hardt for å gjøre alt riktig, ikke klusse 

opp formasjonene ved å gå et skritt for langt, for kort, eller holdte i feil taktslag. Da vi opptrådte var det bare 

det som gjaldt i øyeblikket, og det var bare øyeblikket som gjaldt. Det var ingenting jeg var forpliktet til å 

gjøre akkurat der og da, annet enn å bevege meg riktig, følge stokken og tamburen, og ellers stå stille. Det 
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var en slags behagelig tomhet fra verden utenfra. Innenfor troppsformasjonen var jeg ved siden av 

medveteraner og nesten beskyttet mot resten av verden. 
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Mange av veteranene snakket om tiden i veteranhelgene og turene som ikke bare et høydepunkt i 
måneden, men også som et pusterom fra hverdagen: 
 

 

Trombonist: Etter dimisjon flytta jeg på hybel, og jeg var helt alene jeg, og lurte på hvor dagseddelen 

(detaljert timeplan for dagen som gardistene har, min anm.) min var når jeg våkna. Det var sånn, “kan ikke 

noen fortelle meg hva jeg skal gjøre?”  Etterhvert fikk jeg timeplan på skolen da, og det var godt det, for jeg 

var jo helt uten styring! Til slutt flytta jeg hjem igjen til familien en stund, for det ble litt for mye. 

 

Han fortalte videre i intervjuet at var deilig å begynne i Norske Gardeveteraners Drillkontigent og 

bli “litt styrt igjen”. Jeg fulgte opp med å spørre, om ikke det var rart  vi frivillig ville være med i 

en organisasjon hvor man blir ganske styrt, hvorpå han svarte “i veteran kan man i hvert fall stole 

på den man følger”. Kanskje dette pusterommet er en frihet fra hverdagslige valg og 

kontinuerlige avgjørelser for å styre sitt eget liv? 
 

“For, while institustions bear upon us, we neverthless cling to them; they impose obligations to us, and yet 

we love them; they place constraints upon us, and yet we find satisfaction in the way they function, and in 

that very constraint. (Durkheim 1982: 47 i Hughes m.fl. 2001: 168)” 
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Sang	  i	  bussen	  etter	  en	  tattoo	  
La oss gå tilbake til intervjusitatet som innleder kapittelet: ”Det morsomste vi gjør er egentlig å 

kjøre buss, da sitter vi alle sammen og tuller og ler.” Hva er det som skjer på bussen? 

 

Under feltarbeidet fulgte jeg spesielt med på hva som foregikk under bussturene og det viste seg å 

være stor forskjell på bussturene på veien til en tattooforestilling og på veien tilbake. Før 

oppvisningen var stemning lavmålt, men forventningsfull, og noen snakket og noen sov. På veien 

tilbake til hotellet etter forestillingen var stemningen høylytt og preget av latter. Hva hadde 

skjedd i mellomtiden? 

 
Veteranene reiser årlig utenlands for å delta i en militær tattoo. Disse tattooene skjer i store 

arenaer som kan romme opp mot 8- til 9000 mennesker. Veteranene har forberedt seg godt og 

trent inn et drillprogram, og lært musikken de spiller utenat. Det kan ta flere måneder å øve inn 

drilloppvisningen: ”Mens vi øver, er det bare bevegelser og moro å spille sammen med andre, 

men når det settes sammen til en helhet, blir det plutselig noe større. Da skjønner man at oi, dette 

blir jo til noe” (Trommeslager). 

 

Norske Gardeveteraners Drillkontigent er en del av det samlede tattooprogrammet. Mange av de 

andre korpsene som deltar, er profesjonelle musikere, sent ut for å representere deltakerlandet. 

Trompetisten forteller at han ofte er nervøs i forkant for “her kommer jeg, en bonde fra Norge”.	  

Veteranene har vært med på store oppvisninger før, enten som veteraner eller gardister, og noen 

ble nervøse en oppvisning. Her er et redigert utdrag fra feltnotatene: 

 
Vi står bak sceneteppet for å stille opp. Det er premiere på tattooen, og drilloppvisningen skal vises for 

publikum for første gang. Jeg kan høre summingen av veteraner som hvisker til hverandre. En av hornistene 

kaller hornistene til seg, og vi tar av munnstykket på instrumentene våre. Hornmunnstykker er formet som et 

lite trompetformet drikkeglass og vi klinker munnstykkene våre sammen i en fiktiv skål og ønsker hverandre 

“lykke til”! Jeg er nervøs, og går gjennom drilloppvisningen skritt for skritt i hodet. Mange av veteranene 

gjør det samme og jeg kan se at de later som om de holter eller begynner å gå mens de nynner for seg selv. 

Jeg hører en trommeslager spør sidemannen: Er du klar? ”ja, alltid!” svarer han. Tamburen signaliser at det 

er tid for å stille opp, og vi retter inn i rekkene. Han roper ut: -Det er nå det gjelder! Nå er det bare å knekke 

til! Dette er det vi har øvd på! Nå skal vi bare nyte det som kommer, og vise hva vi kan! 
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Så marsjerer vi inn på arenaen og flere tusen mennesker ser på oss. Et hvert feiltrinn vil synes og publikum 

jubler og klapper. 

 
 
Veteranene betrygger hverandre om noen er nervøse før en oppvisning, og noen av 

superveteranene tok sammen en ”knert for å roe ned nervene” før premieren av en tattoo-

oppvisning. Det utføres små ritualer som å ta en “knert” før et oppdrag, eller skåle med 

munnstykkene. Durkheim skriver som så, “Because he is in moral harmony with his comrades, he 

has more confidence, courage and boldness in action” (Durkheim 1956:178 i Collins 2004: 39). 

 

Når det er veteranenes tur, har de gulvet i arenaen for seg selv. De marsjerer og spiller, og 

drillveteranene har sin egen drill både med og uten musikk. Trommeslagerne har et trommestunt 

som de har komponert og trent inn selv. Veteranene kaster geværene over hodene på hverandre 

og driller dem i høy fart, og marsjerer så samtidig og lineært som mulig. Under feltarbeidet i 

tattooen i Birmingham, var det ofte helt stille i salen da drillveteranene kastet, og jeg kunne høre 

publikum gispe i kor da geværene var i luften, og stillhet da de landet i veteranenes hender. 

Publikum brøt ut i spontan applaus flere ganger i oppvisningen, også etter signaltrommenes 

trommestunt, –selv før vi var ferdig. I utmarsjen fra arenaen kunne jeg høre publikum rope 

BRAVO og plystre mens vi forlot rampelyset “Det er det brølet som du føler går gjennom hele 

stadion, det er klart det er gøy, det er skikkelig tøft ” svarte tubaisten da jeg spurte ham i 

intervjuet om hvordan han opplevde tattoo-oppvisninger. 

 

Etter alle innslagene er ferdig, er det en finale hvor alle kommer ut på arenaen igjen, og korpsene 

spiller finalemusikk dirigert av en dirigent5. Da spiller flere hundre korpsmusikere sammen, mens 

dansere og drillveteranene står i ro. Det hele avsluttes av en ensom trompeter som spiller 

tappenstrek. Alexander (2004) skriver i en artikkel om teaterforestillinger og ritualer, at publikum 

også deltar i det performative ritualet som skjer i en forestilling:  

 
A various points of the ritual, those merely watching the ritual performance are called upon to participate – 

somethimes as principals and at other times as members of an attentive chorus providing demonstrations of 

approval through such demonstrative acts as shouting, crying, and applause (Alexander 2004:536). 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Highland Cathedral et stykke som ofte brukes i slike tattoofinaler.	  
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I en tattoo-oppvisning tar veteranene del i både et skuespill og et større kollektivt ritual, som 

favner hele tattooen. Det kollektive fokuset i en arena gir en felles oppbygning av følelser 

gjennom kroppslige tilbakemeldinger (Alexander 2004, Collins 2004). Konserter med et 

kollektivt fokus på de som spiller, gir en signifikant annen opplevelse enn å bare lytte til 

musikken hjemme for seg selv, eller spille den for seg selv, skriver Collins (2004:59). Hans 

hypotese er at jo større publikum, og jo mer entusiastiske til opptredenen de er, jo større effekt 

har den rituelle interaksjonene på de tilstede. Emosjonell intensitet gir emosjonell energi (Collins 

2004:107). Alexander (2004) og Collins (1988:192) hevder at slike store ritualer gir deltagerne i 

energi. Et utløp for denne energien kan være det som foregår i bussen fra tattooarenaen. 

 

I bussen etter oppvisningen diskuterte medlemmene hva som nettopp i drillen, snakket om andres 

oppvisninger, fortalte vitser og sang sammen. Sangen startet ofte av at noen begynte å synge det 

de spiller i en av marsjene som ble brukt i oppvisningen. Flere og flere sang med, og etter hvert 

sang tilnærmet alle sammen. De som spiller fløyte og klarinetter sang melodiene, hornistene sang 

etterslag og tubaistene sang påslag om hverandre, slik som de gjør når de spiller: Om – pa Om-pa 

Om papapapa... Trommeslagerne spilte på stolryggene eller matbrettene i bussen. Drillgardistene 

sang med og gjorde litt narr av melodiene, men de kunne også melodiene etter å ha hørt musikken 

om og om igjen under treninger og oppvisninger, og gjorde geværgrepene ut i luften akkurat som 

om de hadde Garandene i hendene. Hornistene og tubaistene gynget sammen fra side til side i 

ompapapaene, og noen overdrev melodien sin, eller sang kjempe høyt, og veteranene lo sammen. 

 

Utover marsjene var det spesielt en drikkevise som ofte ble sunget under feltarbeidet. Verset 

synges av en bestemt superveteran, og resten av veteranene svarer i refrenget. Den ble sunget i 

bussen etter endt oppdrag, i festlige anledninger som en skål, eller når noen av medlemmene 

ønsket det. Visen ble satt i gang, av at en eller annen veteran begynte å rope eller synge ”hinkan 

kinkan kolle kolle keisan” for å få superveteranen til å begynne å synge. Den dominante personen 

blir fokuset i interaksjonen (Collins 2004:124). Superveteranen begynner med å synge noen linjer 

om Schampangnevin for deretter å senke stemmen til en forsiktig sang av refrenget nedenfor. Han 

øker tempoet etter hvert, og refrenget går omtrent slik, hvor han synger først, og veteranene 

svarer:  
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S: Hinkan Kinkan kolle kolle keisan 
Hinkan ki og hinkan ka   
V: Hinkan Kinkan kolle kolle keisan 
Hinkan ki og hinkan ka !!!! 
 
S: Hållijååååååå  
V: HÅLIJÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ  
 
S: Hållijååååååå 
V: HÅLIJÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ  
 
S: Hålli jå hå hå og hålijåååå  
V: HÅLLIJÅÅÅ 
 og hålli jååHåHå Hå Hå Hå HÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ 
 
S: og hålli jååHåHå Hå Hå Hå og HåLLIJÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ 

 
V:HÅLLIJÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ!!!!!!!!  
 

*(S: synges av superveteranene, og V: synges av resten av veteranene, større bokstaver = sterkere sang) 

 

Superveteranene synger starten på visa med stor innlevelse og sjarm. Etter han har sunget en linje 

med hinkan pinkan osv… stemmer resten av veteranene i med stor iver. Sågar de helt nye kan 

synge med, for det er en enkel tekst å gjengi i plenum. I det siste “hållijåå-et” heves glassene, om 

veteranene har noe å drikke på, og de deler seg inn i akkorder av forskjellige toner. Den siste 

akkorden varierer gjerne i hvor vakkert den klinger. Ofte gjorde noen sprell med den som for 

eksempel å synge ekstra høyt, åpne munnen ekstra mye, eller lande på en totalt upassende tone, 

på en humoristisk måte. 

 

Under feltarbeidet fortalte noen av veteranene de nye medlemmene en historie om denne visa. Da 

veteranene for noen år siden til en tattoofestival, hadde ledelsen bestilt flybilletter til alle på 

samme fly. Dette var et morgenfly fra Oslo med et norsk flyselskap, og folk og flypersonellet 

spurte hvem vi var, og hvor vi var på vei. Jeg var med på denne turen og satt tilfeldigvis ved 

siden av superveteranen som pleier å synge sangen. Han fikk en god tone med flyverten, og etter 

hvisking dem imellom, fikk han lov til å gå foran i flyet. Over høyttaleranlegget fortalte flyverten 

de øvrige passasjerene at det var norske gardeveteraner om bord, og ga mikrofonen til 
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superveteranen. Han begynte å synge mykt og smilende på visa, og da det var veteranenes tur til å 

svare, sang de av full hals, klappet, smilte og lo. En av veteranene så på meg, smilte og sa: ”nå er 

jeg lykkelig!”  

 

 
Latter,	  humor	  og	  regler	  for	  følelser	  

Med Collins ord, kan syngingen forstås som et naturlig ritual. Bussen er et lite rom hvor alle er 

samlet og kan fokusere på det samme samtidig, og syngingen oppstår uten formell planlegging i 

forkant. Sangen er en rytmisk utveksling av uttrykk for følelser. Veteranene virket som de ble 

enda gladere enn da de akkurat kom ut av arenaen, og tydet på at sangen hadde en effekt utover 

det de hadde gjort på i arenaen. Jeg vil gjøre en todeling av grunnene til de felles følelsene. Det 

ene er etterslepet av følelsene fra opplevelsen i tattooarenaen, og det andre er følelsene som 

oppstår og forsterkes i den rituelle interaksjonen i bussen.  

 

Etter en av oppvisning i Birmingham var det en som sa: “det er så godt å være god på noe!” Etter 

en oppvisning er veteranene glade fordi de har oppnådd noe. Sammen var vi lettet etter å ha gjort 

en forestilling, og hadde akkurat høstet applaus og anerkjennelse fra mange tusen mennesker. Det 

ga en følelse av individuell mestring, men også av at man har mestret noe sammen. Vi hadde 

arbeidet sammen for å trene inn drilloppvisningen, og høstet applausen stående sammen. Man blir 

jo veldig fornøyd av å ha prestert. Vi får jo ikke noe skryt når vi øver, og med dette får vi en klapp på skuldra. Da vi 

var inneværende var det slik, ”ja bra, nå er det neste jobb”. Bare sånn “innretninga var ok” fortalte tubaisten i 

intervjuet. Trombonisten legger til dette (etter han forteller om følelsen han får av å marsjere): “(...) 

Og etterpå, når du snakker med folk føles det kult. Sånn ”Ƒy flate, vi var gode! Du slo symbaler 

til helvette”, eller ”det var DEN trommemarsjen”.  

 

Syngingen av marsjene er både en felles handling som veteranene gjør, og et symbol som kan 

forlenge følelsen fra den kollektive opplevelsen i det ritualet som fant sted i tattooen (Collins 

2004:83). Musikken som de akkurat hadde spilt, var ofte den samme som ble sunget. 

 

Sangen og tullingen i bussen var først og fremst morsom. Humor kan defineres slik: “Humor 

consists of amusing communications that produce positive emotions and cognitions in the 

individual, group, or organization” (Romer & Cruthrids  2006:59 i Robert & Wilbanks 
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2012:1072). Humor i organisasjoner kan ofte være uforståelig for personer utenfor gruppen som 

ikke kjenner sjargongen som brukes, eller normene i organisasjonen (Martin 2002:81).  

 

Tilfeller av humor i en organisasjon, må ses som en del av en syklus, mener Robert og Wilbanks 

(2012), og setter opp en sirkulær modell: humor à individene uttrykker positive følelser à delte 

følelser à humorstøttende miljø à humor  à osv. Et humorstøttende miljø legger et fundament 

for enda flere humoristiske situasjoner og syklusen fortsetter i en kumulativ prosess (Robert & 

Wilbanks 2012:1072). Dette er samme måte som Collins tenker seg at rituell interaksjon danner 

et bakteppe for ny rituell interaksjon (Collins 2004). 

 

Et eksempel på et rytmisk uttrykk for følelser kan være delt latter (Collins 2004:50, 65). Latter 

uttrykker positive følelser, og illustrerer både den kollektive og rytmiske samhandlingen som 

skjer i et slikt ritual (Collins 2004 65-66). Latter kan forstås som ritualisert interaksjon, mener 

også Robert & Wilbanks (2012:1076). En viktig ingrediens i rituelle situasjoner er at deltakerne 

deler samme sinnsstemning (Collins 2004). Smitte av følelser kaller Robert & Wilbanks 

(2012:1075) det som skjer når følelser overføres fra person til person og de delaktige ender opp 

med å ha like følelser. Smitteeffekten avhenger av om humoren faktisk er morsom, og har en 

effekt på individenes følelser (Robert & Wilbanks 2012:1075) 

 

Veteranene virket alle som de var glade i bussen etter tattooen. Hvis veteranene ikke hadde likt 

det de gjorde, ville de heller ikke vært med i organisasjonen. “Nå har jeg vondt i kinnene av å le 

så fælt” sa en av klarinettistene i løpet av bussturene. Hos veteranene er det et svært 

humorstøttende miljø, og humor er både akseptert og forventet. Det er forventet at veteranene 

skal være morsomme og at de skal le mye når de er sammen. 

 

Collins tenker seg at folk tilpasser seg de felles følelsene i en gruppe en situasjon. Han nevner 

eksempler som at individer som kommer til en begravelse prøver å tilpasse seg stemningen til de 

som allerede er der, ved å være lei seg, når de som er der er lei seg (Collins 2004:108). Collins tar 

nærmest for gitt at suksessfulle ritualer frembringer tilnærmet de samme følelsene i deltakerne 

hvis de fokuserer på det samme (Hochschild 1979). Hochschild (1979) kritiserte Collins, før han 

ga ut boken Interaction Ritual Chains, (og Durkheim før ham) for å ta det for gitt at ulike følelser 
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bare oppstår blant individene automatisk hvis de fokuserer på det samme og deltar i den samme 

rituelle interaksjonen. 

 

Etter oppvisningen i Birmingham sa en av hornistene til meg: ”uff det gikk liksom ikke så bra i 

dag, jeg hadde liksom ikke den riktige følelsen. Det var ikke den kriblinga da vi gikk ut”. 

Hornisten følte at han burde ha vært mer nervøs i forkant av oppdraget, og at det ikke føltes riktig 

da han marsjerte. Han virket heller ikke like glad etterpå som de andre. Hochschild (1979) skriver 

at hver gruppe og situasjon, har en form for rammeregler for hvordan man burde føle og uttrykke 

følelser. Rammer for følelser bestemmer hvordan det forventes at deltakerne i sosiale situasjoner, 

skal føle og uttrykke sine følelser. I de ulike rammene finnes ulike regler for følelser. 

Følelsesregler bestemmer hva som passer og ikke passer i de ulike situasjonene. Man kan dele 

disse reglene i to: hvordan man faktisk burde føle, og hvordan man burde uttrykke følelser. Det 

kan ofte være stor dissonans mellom hvordan vi føler oss, og hvordan vi uttrykker at vi har det 

(Hochschild 1979:17). De er unike for hver gruppe, og sett av følelsesregler kan bli sittende i 

medlemmene som en standard for hvordan de burde føle i bestemte situasjoner og grupper. 

Reglene er sosialt delte, og ofte latente (Hochschild 1979:13). 

 

Å forsøke å tilpasse sine følelser til det man oppfatter som sosialt forventet av en, kaller 

Hochschild (1979:16) følelsesarbeid. Dette arbeidet gjelder både for hvordan man faktisk føler, 

og hvordan man uttrykker følelsene. 

 

“Nei, nå er det mye klaging her, det må vi få en slutt på” sa en av veteranene som syntes det var 

unødvendig at det ble dårlig stemning av at det hadde gått lenge mellom måltidene en dag i 

Birmingham. I noen grupperinger var det uenigheter omkring avgjørelser som ble tatt av ledelsen, 

og dette ble kommentert og diskutert, men ikke på et slikt nivå at disse veteranene hang med 

hodet da alle var sammen. Det var ofte god stemning blant veteranene, og mye bruk av humor. 

Det kan oppfattes som en regel hos veteranene at man skal forsøke å unngå mye klaging og 

uttrykk for negative følelser, –hvis ikke veteranene gjør det på en morsom måte. 

 

Humor i en organisasjon er komplekst, og må forstås i sammenheng med de eksisterende 

relasjonene i organisasjonen (Robert & Wilbanks 2012:1077). Som vi har sett ovenfor blir mange 
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glade av å være med hverandre på turene og i veteranhelgene. Humor kan skape sterkere grupper, 

og bidra til å skape en kollektiv forståelseshorisont (Romero & Pescosolido 2008 i Robert & 

Wilbanks 2012:1089).  

 

 (Alle bildene i dette kapitelet tilhører Norske Gardeveteraners Drillkontigent) 
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6.	  Marsj	  og	  moral:	  “Det	  er	  deg	  det	  kommer	  an	  på”	  
	  

Carl Henrik Amundsen, som var med å stifte veteranenes første korps, betegner Norske 

Gardeveteraners Drillkontigent som et forståelig prosjekt fordi “organisasjonen har et enkelt mål 

om å marsjere, drille og spille, og å gjøre dette best mulig”. Her skal vi se nærmere på hva det er 

forventet at veteranene gjør når de marsjerer, og hvordan medlemmene opplever dette.  

 
 

 
Bildet er tatt 17 mai 2011, og akkreditert Norske Gardeveteraners Drillkontigent 

 

Oppstilling!	  
Norske Gardeveteraners Drillkontigent har en klart bestemt fysisk struktur når de er oppstilt. De 

som spiller samme instrumentgrupper er plassert sammen, og drillveteranene plasseres etter 

høyde slik at det skal se mest mulig jevnt ut. De korteste personene er i midten siden det blir 

vanskelig å lange ut i yttersvingene. Veteranenes musikk- og drilltropp varierer i antall og 
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sammensetning ut ifra hvem som kan møte opp, så for å unngå store hull i rekker og roder, må de 

plassere folk der det er mest estetisk i hvert oppdrag, tilnærmet likt det samme oppsettet. 

 

Den operative organisering av Norske Gardeveteraners Drillkontigent i marsj, er lagt opp på 

samme måte som Gardens musikk- og drillkontigent, fordi veteranene stort sett vært gjennom den 

samme treningen der. De følger de samme ordre og reglene for marsjering, stikkeløft, hornløft og 

armsving.  

 

For å trene på å marsjere, gå parader eller gå en drill stiller veteranene alltid opp i en 

troppsformasjon. Dette er også formasjonen avbildet på forrige side. I stillingen rett skal 

veteranene stå med helene samlet, armene ned om de ikke holder et instrument eller våpen, og 

knytte nevene inntill buksesømmen. De skal stå lett lent fremover, med brystet frem, haken opp 

og blikket opp og frem. Dette er posisjonen veteranene kommanderes i før de skal marsjere eller 

spille. I hvil står de på samme måte med brystet og haken frem, men den venstre foten flyttes en 

skulders bredde ut til siden og fingrene rettes ut og samles i korsryggen. Når veteranene er 

kommandert i rist løs kan de røre på seg, så lenge de ikke flytter den høyre foten, eller setter seg 

ned. Den høyre foten skal ikke beveges for at man ikke skal komme ut av innretningen i forhold 

til resten av troppen. God innretning er når veteranene står rett bak hverandre og rett ved siden av 

hverandre. Foruten i rist løs skal veteranene stå så stille som mulig om de ikke kommanderes til  

noe. 

 

I marsj skal de gå såkalt x-marsj, som krever at man ikke skal humpe opp og ned mens man går i 

takt med de rundt seg. Man skal heller ikke ha en vaggende gange, og rulle på fotbladene slik at 

glir fram i terrenget. Når troppen er holtet og står i ro, skal veteranene forholde seg mest mulig i 

ro i den stillingen de er i. Dette er følgelig mer disiplinert hos de inneværende gardistene siden de 

jevnlig får tilbakemeldinger og kritikk fra befal. Når veteranene står oppstilt eller i går i marsj 

skal de følge kommandoene fra tamburen i front. Det er strenge regler som veteranene må rette 

seg etter når de marsjerer. For veteranene er det for eksempel helt utenkelig at en varm, sulten og 

tørst drillveteran, marsjerer og spiser is samtidig. 
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Stokken	  og	  tambur	  som	  senter	  for	  oppmerksomhet	  

Tamburmajoren kommanderer veteranene i alle oppdrag, enten i gateparader eller på drillbanen. 

Tamburen tar løpende avgjørelser som han signaliserer bakover i korpset ved hjelp av stemmen 

og en tamburstokk. Tamburen velges ut fra personer som har erfaring fra å gå som tambur i 

oppdrag (NGDs vedtekter). Drillveteranene marsjerer bak musikkorpset og har en egen tambur 

som kommanderer geværgrep og manøvrerer drillveteranene. 

 

I en drilloppvisning er programmet innlært på forhånd. I gateparader og ved uforutsette hendelser 

følger alle tamburs avgjørelser. Musikerne har memorert rekkefølgen marsjene skal spille i, og 

drillveteranene vet hvilke gevær-, eller flaggstillinger som blir kommandert. Kommandoene gir 

ikke tid for vurderinger og gjennomtenkning, og veteranene vender seg til innlært fremferd, og 

treningen tar overhånd. Kommandoene blir godt drillet inn i den enkelte gardist under 

førstegangstjenesten. Mange av veteranene er så kjent med kommandoene at de reagerer fort og 

nærmest intuitivt på ulike instrukser. Dette er noe som ofte skjer i militære organisasjoner som 

har vært gjennom militær drilltrening, skriver King (2006:507) og McNeill (1994). Dette minsker 

behovet for trening i forkant av oppdrag. 

 

Under oppdrag er tamburs ordre udiskutable. Det er tamburen som avgjør hva som skal skje, og 

veteranene følger ordre. Det er viktig at ordrene som gis er klare og presise (King 2006:497) og 

veteranene må vite hva de ulike kommandoene betyr for at det ikke skal bli kaos. Ordrene er 

korte og konsise og gir lite tid til vurderinger om man vil følge dem eller ikke. Under feltarbeidet 

skjedde det aldri at noen veteraner motsa seg ordre gitt fra tambur i marsj. 
 

I: Hva tenker du om at du blir styrt under oppdrag? 

 

Klarinettist: Det er kanskje litt rart at vi gjør det her, for det er ikke akkurat behagelig å marsjere noen 

ganger, men i veteran kan du i hvert fall stole på den du følger. 

 

Under feltarbeidet hendte det at medlemmene av dem uttrykte uenighet med tamburs avgjørelser 

etter at et oppdrag var over, men det ble ikke nevnt før troppen var ferdig med å marsjere. 

Ordretakere har ofte en følelse av ambivalens til ordrene som gis (Collins 2004:115). Det kan 

også være ambivalens blant ordretakerne etter at en ordre er gitt, selv om alle følger den likevel 



72	  

(Durkheim 1912:155). Det er et slags interne og eksterne press som medlemmene føler, som best 

kan beskrives med respekt, som gjør at de likevel følger ordrene, skriver Durkheim (1912:155). 

Dette stemmer også her. Veteranene respekterer tamburmajoren fordi han har tillit i korpset, og 

har erfaring med å være tamburmajor. 

 

Før en oppvisning gikk tamburen gjennom hva vi kunne forvente ville skje under oppdraget; hvor 

vi skulle holte, hvor mye plass vi ville ha, og praktiske holdepunkter, slik at vi fikk en slags 

tankemodell av det som skulle skje. Dette fant King hadde en integrerende effekt på militære 

tropper, ved at de hadde en modell å forholde seg til for oppdraget de skulle utføre (King 

2006:506). 

 

17.	  Mai	  
“Det er ikke snakk om at jeg går med noe annet korps enn NGD på 17 mai i år” sa en av 

veteranene da vi fikk høre at gardeveteranene for første gang skulle få gå i barnetoget i Oslo, i  

2011. Her er to utdrag fra intervjuer gjort April 2011: 

 
I: Hva tenker du om at Norske Gardeveteraners Drillkontigent for første gang skal få gå i 17. Mai toget i 

Oslo? 

 

Trompetist: Jeg håpte jeg skulle få gjøre det seriøst en gang til etter jeg var i Garden. Det er jo en grunn til at 

vi skal gå i toget, det har faktisk vært etterspurt, folk savner av å gå i paradeuniform på 17 mai. 

 

- - - - - - - - - 

 
Fløytist: Å få gå i barnetoget opp Karl Johan på 17 mai, en gang til, er stort å få oppleve det igjen. Å gå opp 
Karl Johan på 17 mai med garden da du var inne, er vel kanskje det største du har gjort. 
Det at vi kan gjenskape den følelsen nå er stort, det er jo ikke uten grunn at vi har fått det til. Det har vært 
etterspurt av medlemmene, folk savner av å gå i parade 17 mai. Selv om dem har gått i vanlig korps i Oslo i 
atten år før. 
 

Trompetisten mener følelsen veteranene opplevde da de marsjerte opp Karl Johan som gardister 

var grunnen til at veteranene hadde arbeidet for å få tillatelse og gå i toget, og gjenoppleve den 

følelsen igjen. Da vi fikk høre i plenum at kontigenten skulle få gå i 17 mai toget var det flere 

som sa at de fikk frysinger av å tenke på å gjøre det igjen. I forkant av barnetoget snakket mange 

av veteranene det under feltarbeidet snakket om at veteranene gledet seg til å oppleve følelsen av 
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å gå i 17-mai toget igjen. Fot fløytisten var det å gå med på 17 mai noe av det største hun hadde 

opplevd. Collins mener man ofte vil finne at individer ønsker å oppleve intense momenter av 

rituell samhandling igjen og igjen, dersom de allerede har kjent på de følelsene (Collins 2004: 43, 

149): 

 
Intense moments of interaction ritual are high points of experience not only for groups, but also for 

individual lives. These are events that we remember, that give meaning to our personal biographies, and 

sometimes to obsessive attempts to repeat them[-] (Collins 2004: 43). 

 

Følelsen veteranene fikk av å marsjere som gardister, var så sterk at begge betegnet det som 

drivkraften til å få gå i 17 mai toget igjen. Det er derfor interessant å forstå hva følelsen de 

forsøker å gjenskape er, eller består av. La oss vende tilbake til fortsettelsen av intervjuet med 

henne: 
 

I: Hva består den følelsen av? 
 

Fløytist: Følelsen består vel av stolthet av å ha vært en del av det, på alle plan. Jeg personlig, blir litt sånn 
nasjonalistisk av det, du går ikke inn i garden hvis ikke du har lyst til å representere Norge, eller hvis du er 
krigsmotstander tror jeg. Du må jo gjennom trening, uavhengig av om du er musikk, drill eller vaktgardist, 
og det er en forkjærlighet for det man driver med. Det er en grunn til at folk er i veteran, det er for å 
gjenoppleve det de gjorde igjen. 
 
I: Hvis du skal dele den følelsen inn i en kake da, det blir kanskje litt rart, men vi kan jo prøve på det sånn 
prosentvis. Hva består den av, og hvor mye er hva? 
 
Fløytist: Du har jo stolthet, jeg vil si 40 prosent, rett og slett for å få lov til å gå i toget igjen. 
10 for spenninga av det, for å synes, det blir veldig offentlig. Man er del av noe større.. 

 
Hun tar en pause og sier hm..  

 
I: Hva mener du er noe større? Er det veteranene eller større enn det?  

 
Fløytist: Man er jo del av feiringa i Oslo, og man er også med på å gjøre noe som aldri har blitt gjort før, –at 
veteranene skal gå i 17 mai toget. Forhåpentligvis blir det ikke siste gang. Og 10 prosent er det her er stort. 
Og, jeg tror faktisk resten 50 er gleden over å gå sammen med veteran, å få vise fram veteran. Man er jo 
stolt av veteran som organisasjon. Det er jo den eneste organisasjonen sånn i verden, det er ingen som kan 
måle seg med oss som helhet. 
 

Det veteranene gjør smeltes sammen med et nasjonalt ritual, som er feiringen av Norges 

grunnlov. 17. Mai er en viktig komponent i norsk nasjonalisme (Elgenius 2011). Norge er et av 

de mest nasjonalistiske landene i Europa (Elgenius 2011:397). Hun skriver at i 17 mai feiringen 
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kommer omtrent 80 prosent av landets befolkning sammen, og fridagen gir en mulighet til å 

uttrykke og feire den nasjonale solidariteten. Det spilles nasjonal musikk, veives med flagg og 

gås i tog (Elgenius 2011:405- 407). 17 mai 2011 var drillveteranene flaggbærere i en flaggborg 

bak musikkorpset og foran Universitet i Oslo, som var første skole i toget, med sitt jubileum det 

året. Veteranene blir også et symbol på Gardens veteraner fordi de bærer den historiske 

gardeuniformen, og dette kommer vi tilbake til i neste kapittel. 

 

 
Bildet er tatt 17 mai 2011 av Marianne haraldstad 

 
 

Klarinettist: Når du runder knausen på Egertorget, så ser du Karl Johan, og veien som går opp til slottet. 
Folk står på sia og klapper og jubler, eller hva de gjør,  og du kjører på og gjør det du kan, det er en fet 
følelse. Å vite at vi gjør det. 

 
 

”Det er noe spesielt med slottet, annet enn at det er slottet da. Vi har jo stått ganske mange timer 

og bare sett på det. Jeg har vel talt alt som telles kan, tror jeg.”(Trommeslager). Å marsjere opp 

mot slottet sammen med veteranene under feltarbeidet, var nesten som å gå en gammel venn i 
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møte. Slottet spiller en av hovedrollene i dette øyeblikket hvor veteranene runder Stortorget. 

Veteranene har et spesielt forhold til Karl Johans gate i Oslo og slottet. Ikke bare har veteranene 

vært i Kongens Garde, men i løpet av året som tjenestegjørende gardist har de stått og sett på 

slottet i mange timer. Ved hvert oppdrag som ender på slottsplassen har gardistene vendt imot 

slottet, og ofte har de blitt stående i kanskje tjue minutter med festet blikk rett fremfor seg. 
 

Veteranen har som fortalt, en historie med å spille for Kong Haralds far, og mange så for seg at 

det ville bli fint å marsjere forbi Kong Harald på slottsplassen 17. Mai i 20116: 

 
”Vi vet jo ikke om han vet om oss, men da ser han, og tenker kanskje; i alle dager, det er jo gamle 

veteranuniformen! Vi har det fortsatt i oss, det er liksom kongen som er øverst, og 17 mai er jo om kongen, 

og vi går jo fortsatt i gardeuniform.” Han smiler og fortsetter: en gang gardist, alltid gardist, i hvertfall for 

oss i veteran.” 

 

En annen veteran svarte på spørsmål om hva han tenkte om veteranenes tilknytning til Kongen at 

”Vi går jo ikke drilloppvisninger for kongen, vi gjør det for oss selv, fordi det gir oss noe.” 

Hva gir det veteranene? Hvordan kan vi forstå den følelsen som veteranene forsøkte å gjenskape? 

Noen uker etter barnetoget intervjuet jeg en trompetist i korpset: 

 
I: Hvordan var det å gå i barnetoget med veteran? 
 
Tubaist: Det er det å runne Stortinget. Da kommer frysningene, man får et glis rundt munnen, men en må 
prøve å holde det tilbake. Og så kommer slottsbakken, så kjenner du at oi, det blir tungt i føttene og så 
kommer oppslaget til Gammel Jegermarsj akkurat i det bakken starter, og da tenker man off, hvorfor ble jeg 
med på dette da? Og i helsike, dette skal jeg ikke bli med på en gang til, og så begynner vi å spille. Og så ser 
du folk rundt deg som klapper og smiler og heier og da plutselig forsvinner all smerten. 

 
I: Hva kommer det gliset av? 
 
Tubaist: Nei si det? Jeg vet ikke. 
 
Han blir stille, og jeg spør om han kan forsøke å forklare likevel: 
 
Tubaist: Det er som en sirkel som går rundt og rundt. Vi har lagt så mye arbeid i det vi gjør. Folk liker det de 

hører, og vi har fått til noe i fellesskap. Vi har fått til en ting. Det kan jo hende de som klapper bare tuller, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Ett halvt år etterpå ble kompanisjefen i Norske Gardeveteraners Drillkontigent invitert opp til slottet for å fortelle 

om organisasjonene og Kongen visste godt hvem veteranene var.  

	  



76	  

men det virker som de liker det. Man blir jo veldig fornøyd av å ha prestert. Vi får jo ikke noe skryt når vi 

øver, og med dette får vi en klapp på skuldra.  

 

På 17 mai, er ritualet som veteranene deltar i, langt større enn hva akkurat veteranenen gjør. Når 

de marsjerer nedover Karl Johan og folk ser dem, blir veteranene både aktører og et symbol på de 

nasjonale ritualet som finner sted i nasjonaldagsfeiringen (Elgenius 2011), Når de marsjerer opp 

mellom folkehavet på Karl Johan opplever de den emosjonelle intensiteten fra publikum, og de er 

en del av et landsomfattende ritual, og opplever dette sammen. 

 
	  

Marsjering	  som	  synkroniserte	  bevegelser	  og	  kollektivt	  ritual	  

Her er det analytisk fruktbart og skille mellom selve marsjeringen, og konteksten rundt. På 17 

mai er veteranene del av et nasjonalt ritual, og i en arena i en tattoo er veteranene et element i en 

stor forestilling med publikum. Marsjering er en kroppslige rytmisk synkronisering av mange 

mennesker (Collins 2004:77). Veteranene blir ikke kjeftet på av befal som de opplevde i Garden. 

De marsjerer godt fordi de ønsker det selv, men hvordan opplever de å marsjere? 

 
Trompetist: Når vi får til marsjeringa skikkelig, får du DEN følelsen som når du går oppmarsj med garden. 

 
I: Hva er den følelsen? 

 

Trompetist: At du vet at du var definitivt best i dette i Norge. Både det kaoset du lager for bilister, og faktisk 

den følelsen av at folk tenker “WOW se på dem”.  

 

 

Å marsjere med veteranene gir en følelse av å være god på noe, en følelse av mestring. Det er 

mange som marsjerer samtidig i veteranene, og saksofonisten mener det er annerledes å marsjere 

med veteranene enn med andre amatørkorps: 

 
Saksofonist: I veteran har vi det gøy på en helt annen måte enn andre korps, pluss at du har ikke de befalene 

henger over deg, du må gjøre det selv. Det sitter liksom inne.  

Det er litt kjedelig i det andre korpset, men morsommere i veteran, jeg liker det bedre, er et høyere 

musikalsk nivå, og jeg synes det er gøy å marsjere ordentlig. Nå hopper jeg ikke i sølepyttene lenger. 
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- - - - - - - -  
I: Hvordan føles det å marsjere sammen? 

 

Tubaist: (...)Det er en god følelse på en måte. Du er jo sammen om noe stort. Det er jo litt klisjee å si. Det er 

alt fra 50 til 120 mann som gjør akkurat det samme. Det blir bare massivt. Du kunne jo ikke klart dette 

alene, det er ikke like fett om jeg går x-marsj opp og ned i gata her. Og om det kommer tre stykker nedover 

Karl Johan er det fortsatt ikke “wow”.  

 
 
Når veteranene marsjerer sammen er de samlet i en oppstilling og de beveger seg mest mulig 

samtidig. De er kledd likt, de bærer instrumentene likt og mange har sågar klipt håret likt. Alle 

personene beveger seg samtidig som om de var en person. Når mange mennesker gjør de samme 

bevegelsene gir dette den enkelte en følelse av å være større enn seg selv, og det er er massivt, 

skriver McNeill (1994): 

 
“Words are inadequate to describe the emotion arroused by the prolonged movement in unison that drilling 

involved. A sence of pervasive well-being is what I recall; specifically, a strange sense of personal 

enlargement; a sort of swelling out, becoming bigger than life, thanks to participation in collective ritual 

(McNeill 1995:2).” 

 

McNeill (1995:2) skriver videre at fraser som dette er for analytiske til å rettferdiggjøre 

opplevelsen. Han mener vi er fanget av språket om mangler ord for å benevne denne instinktive 

og intuitive følelsen som kom av en rytmisk generalisering av følelser, og ordene ødelegger og 

begrenser det de forsøker å beskrive (McNeill 1995:10 og King 2006:49 og Collins 2004). For 

McNeill er det viktig å forstå det om skjer i rytmisk koordinert bevegelse, og han samler disse 

følelsene i begrepet muscular bonding” (McNeill 1995). Dagaz fant også at studentene i 

marsjkorpset vanskeligheter med å beskrive følelsene de opplevde:  

 

All of the students I spoke with, had difficulty verbalizing the meaning of the activity. The emotional aspect 

of band membership and how student’s lifes were touched at a deeper level are such that words failed to 

capture the essence of the meaning this activity had for many students. The deeper meaning that Carter 

developed through his participation gave him a strong sence of purpose in life, and he lived and breathed the 

music (Dagaz 2012:449). 
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- - - - - - - -  
 

Although marching band involved a tremendous amount of work and the sacrifice of free time, participation 

created feelings of enjoyment and belonging that are hard to express to others not involved in the activity. 

“There definitely is the hard work and the sweat and the time and dedication, but it’s a warmlike, fuzzy 

feeling. It’s really hard to describe, but it’s something that you do – it’s just a bond (Rhonda, twelfth grade, 

Riverview)” (Dagaz 2012:443). 
 

 
Slik jeg leser Collins, ville han kalt følelsen veteranene får av å marsjere for at de opplever en 

høy grad av emosjonell energi (Collins 2004). For Collins danner den rytmiske koordineringen 

som skjer i et ritual en felles sinnsstemning blant deltagerne. Durkheim (1912:163) betegner dette 

som en slags elektrisitet som oppstår “når følelsene slynges fra individ til individ i ritualet og 

samler krefter” (min oversettelse). Som nevnt i innledningskapittelet har militærmusikk, 

marsjering og drilltrenigner blitt brukt for å skape samhold blant soldatene opp gjennom historien 

(Boatner 1956:37). McNeill (1995:10) hevder at drill dans og krig på en måte hører sammen, ved 

at alle tre skaper og opprettholder en form for gruppefellesskap og gruppeintegrasjon. 

 

La oss se nærmere på det som Collins kalles felles sinnsstemning. Da veteranene marsjerte var 

det ingen som ropte ut hurra, eller klagde. Det var heller en slags mangel på uttrykk for følelser 

da de marsjerte. Likevel er de alle i samme form for sinnsstemning fordi de alle må konsentrere 

seg og marsjere, drille og spille riktig, og fokusere på de samme. Før en oppvisning eller en 

parade, snakket veteranen også om de følelse de kom til å oppleve, som “dette blir stort”, jeg 

gleder meg” og lignende. Slik vet de allerede hvordan de andre som marsjerer rundt dem og står 

stille, opplever det som skjer. Som vi så i forrige kapittel, oppleves det som en regel for følelser 

at det skal krible litt når de marsjerer. Å marsjere er en felles handling for veteranene. For Collins 

danner felles fokus, og felles handlinger felles sinnsstemninger blant deltagerne i et ritual. Han 

leser Durkheim (1912 i Collins 2004:35) at gjennom” movements carried out in common, operate 

to focus attention, to make participants aware of each other as doing the same thing and thus 

thinking the same thing.” 

 
  
Norske Gardeveteraners Drillkontigent er en arena for kollektiv rituell interaksjon, og 

marsjeringen kan forstås som et kollektivt ritual. Veteranene marsjerer sammen og har en klar 
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fysisk struktur under oppdrag og en bekledning som skaper en barriere til utenforstående. De har 

en høy grad av felles fokus, og en høy grad av intersubjektivitet. De har en klar instruks om at alle 

skal fokusere på hva de skal gjøre og på å følge stokken og ordrene fra tamburen. Intensiteten i 

det veteranene gjør krever at man ikke tenker for mye på andre ting enn det man skal gjøre. 

Kollektiv oppmerksomhet forsterker utrykkene for delte sinnsstemning. De delte følelsene bidrar 

igjen til å gjøre de kollektive bevegelsene mer intense (Collins: 2004:35 og Durkheim 1912:163). 

 

Det som er under felles fokus, blir som et symbol for gruppen, skriver Collins. Som vi har sett i 

innledningskapittelet. Hver enkelt fokuserer på sin egen uniform i forkant av et oppdrag, og alle 

fokuserer på stokken og tamburen i marsj. Stokken og tamburen blir som et symbol for gruppen. 

Tamburen går fremst i en uniform som er mer prangende enn de andre medlemmenes, og er den 

eneste som får bære tamburstokken. Han kan tolkes som et menneskelig emblem og symbol på 

veteranenes kollektiv (Collins 2004: 84-85). 

 

Premisset for at veteranene kan utføre den marsjeringen de gjør, er gjeldende moralske normer i 

organisasjonen. Alle veteranene har det litt ubehagelig når de marsjerer, og alle foretar 

kontinuerlige valg for å opprettholde den kroppslige disiplineringen som kreves for å marsjere i 

henhold til veteranenes standard. Nå skal vi ta for oss dette. 

 

 

“Hjernevask”	  og	  plikt	  
Trommeslager: I garden var vi jo veldig styrt, i veteran er dem litt slakkere. Det er ikke sånn at du risikerer å 

få kjeft fra befal. Man må styre seg selv på en måte, og alle har jo opplæring, men hos noen sitter den litt 

ferskere enn andre. 

 

Hos veteranene finner man ikke den samme kulturen for negativ kritikk som en ofte kan forbinde 

med befal som skriker i ansiktet til soldater. Tilbakemeldingene er heller mer konstruktive og 

humoristisk formulert, slik at det passer en sivil frivillig trening, og ikke skaper negativitet blant 

medlemmene. 

 
Saksofonist: Det som er bra med veteran, er at de som er der, er der fordi de vil være der. Vi leker ikke. Det 

vi gjør, gjør vi ordentlig. Og det er jo en av tingene som gjør oss spesielle. Den entusiasmen, viljen til å 
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gjøre ting bra. Du er jo litt hjernevaska fra å ha vært i garden. Du liker det du gjør. Det blir litt idrett over det 

og, i hvert fall på skarpe oppdrag, selv om vi leker og tuller litt på øvelser. 

 

Hva består denne hjernevasken av? Det var forskjellige uttrykk som gikk igjen hos 

gardeveteranene, så jeg valgt å ta tak i ett av disse utrykkene i intervjuene: 

 
I: Uttrykket ”en gang gardist, alltid gardist” hva betyr det for deg? 

 
Tubaisten : Det betyr at hvis du har vært en, som så må du nesten fortsette å være det. 
Som gardeveteran tenker jeg det litt som en plikt, at, jeg får da nesten være med på dette her. 

 
I: Er det en sterkere pliktfølelse? 
 
Tubaisten: Ja, det tror jeg, man får en sterkere pliktfølelse. 
Jeg tror andre folk ville stått som spørsmålstegn i leiren sammen med oss. Det er jo ting som skjer på 
samlingene og øvelsene som alle vant til, og ingen reagerer på, men som andre folk ville tenkt var rart.  

 
 
Når veteranene trener marsjerer de rundt og rundt i gardeleiren, og de øver på drilloppvisningene 

på den store plassen i senter av leiren. Når det er pause det mange som legger fra seg 

instrumentene og våpnene på rad og rekke i samme vinkel. Alle trombonene ligge likt med 

samme avstand mellom hverandre og Garandene skal være plassert på lik måte. Siden veteraneen 

marsjerer på rekke og rad, skal instrumentene og våpnene også ligge rettet inn. Veteranene kaller 

dette lining (fra engelsk) og betyr at det man legger fra seg, skal ligge så likt som mulig. I festlige 

lag hendte det også at veteranene satte opp tomflasker i en troppsformasjon, eller linet opp 

mobiltelefonene sine. La oss vende tilbake til samme intervju: 
 

I: Hva er den pliktfølelsen? (Han blir stille en stund, og jeg spør igjen) Er det en slags moral? 
 
Tubaist: Ja, det blir liksom en egen moral ja. Det sitter igjen fra Garden. Vi har det på en måte i oss. 

 
I: Hva går moralen ut på? 

 
Tubaist: Nei, det går i mye oppdragelse. Hvis du skal være stille, så er du stille, eller hvis vi er på oppdrag, 
så er det ingen som rister på hodet for eksempel, eller snur seg og prater. Vi står så stille vi kan.  

 
I: Det kan jo være veldig ubehagelig å stå stille noen ganger… 
 
Tubaisten hever øyenbrynene og nikker konstaterende: Ja! 
 
 I: Så, hva er det som gjør at du velger å fortsatt stå stille? Hvorfor slapper du ikke bare av? 
 
Tubaist: Nei, det går på fellesskapet da, du driter deg ut om du begynner med noe tull når vi står i ro. Du vil 
jo ikke skille deg ut sånn negativt. Man vil jo ikke ødelegge for resten av de som står helt stille. Man ser jo 
de som ikke står stille når man står der. 
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Veteranmoral	  og	  slit	  og	  smerte	  som	  offer	  

Her kan vi forstå moral som at du handler for å gjøre det som anses som riktig i gruppen du 

befinner deg, og ikke bare manøvrerer etter hvilke handlinger som gir deg selv positive 

konsekvenser (Collins 1988:191). Det trenger ikke alltid være en motsetning mellom dette, og 

handlinger kan være positive for både deg selv og gruppen. Hos veteranene ga betydningen av å 

være gardeveteran medlemmene en moralsk forpliktelse til hverandre, og en slags sterkere 

pliktfølelse til kollektivet dem i mellom. Setningen i tittelen av kapittelet ”Det er deg det kommer 

an på” står skrevet på et skilt over døren til et av kontorene i musikkbygget i Huseby leir. 

Setningen gjentas jevnlig av både medlemmer og lederne i Norske Gardeveteraners 

Drillkontigent.  

 
Hvert enkelt medlem i organisasjonen er viktig. Hver enkelt spiller sin stemme av musikken, og 

hver enkeltdrillveteran har en spesiell oppgave i drillen. Som Dagaz skriver, blir individene i et 

marsjkorps brikke som hører til i et stort puslespill (Dagaz 2012). Hun fant at studentene fikk en 

sterk følelse av å være del av en gruppe da de marsjerte, og at de ønsket å fokusere på det beste 

for gruppa, en student forklarte det slik “It takes self-sacrifice and an ability to put the good of the 

group first (Bettina, twelfth grade, Maple City)” (Dagaz 2012:443). Dedikasjon til gruppa var 

hovedkomponenten i det hun kaller marsjkorps-identiteten som studentene demonstrerte dette i 

handlinger og oppførsel (Dagaz 2012:443). 

 
 
”Det gjorde vondt i dag, men det var verdt det ass.” sa en av tubaistene og ristet på hodet etter 

barnetoget 17 mai 2011. Det er fysisk krevende å stå stille så lenge som veteranene gjør. Flere 

medlemmer fikk ofte vondt i ryggen etter et oppdrag, og knær og ledd er stive etter å ha holdt 

instrumenter og stått lenge stille. Kilanowski skriver at det kan være vanskelig å sette seg inn i 

skadene og ubehagene som marsjering over lengre tid kan medføre (Kilanowski 2008:1). Ikke 

bare er det trening som skal til, men man kan få gnagsår på føttene, av å bære instrumentene og 

våpnene, og på lårene mellom bena. Hennes medisinske undersøkelse viser at det ofte er gnagsår, 

blemmer og overopphetning, dehydrering, samt muskel og skjelettplager under marsjøvelser. Hun 

foreslår at man skal inkorporere oppvarmingsøvelser før man trener marsjering, og passe på å 

drikke nok vann (Kilanowski 2008:4). 
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Det hender under oppdrag at korps- og drill medlemmer besvimer. Veteranene har en klar 

instruks at dersom man føler seg svimmel og kvalm, har man lov til å sette seg på huk, hvis det er 

fare for å besvime. Dette hendte ikke med noen av veteranene under feltarbeidet, men under 

tattooen i Danmark i 2008 var det flere unge deltakere i de andre korpsene som besvimte under 

fellesøvelsene til tattooen. Det var utendørs og i sommersolen, og mange av korpsuniformene er 

av ull. Man får vondt i hodet, og blir svimmel og kvalm i slike situasjoner (Levine 1977). 

Veteranene har erfaring fra mange timers stilleståing så de minner hverandre på at de må drikke 

nok vann, og spise godt før et oppdrag. Utdrag fra feltnotat, 17 mai 2011: 

 
Vi har holtet akkurat slik at en av føttene mine er dekket av skygge, mens den andre er i solen. Vi har stått 

stille i omtrent et kvarter og det kjennes som tærne mine brenner. Jeg forsøker og vikke å på dem uten at det 

synes, men det hjelper lite. Etter at vi er ferdig med oppdraget, går vi om bord i bussen. Jeg tar av meg den 

ene skoen og tærne mine er dekket av røde prikker som ser ut som små brannsår. 

 

I feltarbeidet gjorde det vondt i ledd og muskler etter en lang parade eller drilloppvisning. Det er 

også fysisk krevende å holde instrumentene eller geværene så lenge, både i marsj og i ro. Følgelig 

er det mer slitsomt å bære en tuba enn en klarinett, men det er fortsatt krevende å holde 

instrumenter og våpen i de statiske stillingen som forventes av medlemmene. Hos veteranene er 

det ikke dette like strengt som i garden, men de etterstreber en mest mulig like spille-  

bærestillinger og våpenstillinger. For eksempel skal klarinettene holde instrumentene i en vinkel 

så tilnærmet 45 grader ut fra kroppen som mulig, og valthornistene skal holde hornet slik at 

munnrøret er 90 grader ut fra munnen når de spiller, noe som strider med hvordan man 

tradisjonelt og pragmatisk spiller valthorn, nemlig i 45 graders vinkel nedover. Hornistene hadde 

innført en kort oppvarming av armene og håndleddene i forkant av oppdrag. Drillgardistene 

varmer også opp for å unngå skader og ømme ledd av ulike geværgrep som gir forskjellige 

belastninger.  

 

Moralen i organisasjonen er at man ikke skal klage så altfor mye selv om ting gjør vondt. Under 

feltarbeidet var det noen som klagde og en av veteranene svarte: “det skal gjøre litt vondt, da vet 

du at du lever!”. Bildet nedenfor viser en blodig basstromme med veteranenes emblem, 

trommeslageren på bildet hadde slått opp et bandasjert sår på hånden, og han stoppet ikke for å 

fikse bandasjen mens de marsjerte i barnetoget. 
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Bildet er fotografert av Marianne Haraldstad 17 mai 2012 

 

Den enkeltes kroppslige offer er med på å stadfeste den moralske standarden som er forventet 

innenfor organisasjonen. Et lite sår er ikke nok til å avbryte. Dette finner også Dagaz i sin 

undersøkelse det amerikanske marsjkorpset: 

 
Band members commonly attended rehearsals and competitions even while ill (…) Students viewed 

dedication to the group as a primary component of the marching band identity, and they demonstrated their 

dedication through actions and behaviors (Dagaz 2012:443). 

 
Når veteranene står stille uten å røre seg, så best de kan, nekter de seg selv å bevege seg, selv om 

det kan gjøre vondt. Under oppdrag må veteranene kontinuerlig ta stilling til ulike valg. 

Veteranen i innledningen nektet seg selv å klaske til fluen, og veteranen i uniformskapitelet 

fortsatte å gå drill selv om tubaen hadde falt ut av magebeltet, og basstrommeslageren på bildet 

fortsatte å slå, selv om hånden blødde. 
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Under feltarbeidet måtte jeg ta mange slike valg. Da jeg var sliten og det gjorde vondt i kroppen, 

ble jeg fristet til å vikke på nakken litt. Da foten verket i solen, hadde jeg mest lyst til å flytte den 

inn i skyggen, men jeg gjorde det ikke. Blant veteranene er det en frivillig moralsk forpliktelse, 

og en disiplinering av kroppslige bevegelser som krever standhaftighet i å avstå fra å bevege seg, 

selv om det ville følt bedre om man gjorde det. De kontinuerlige valgene består av å motstå 

fristelsen i det å bevege seg. Veteranene må ikke bare kontrollere kroppen, men også sine egne 

følelser og fokusere på noe annet enn der det gjør vondt, og dette krever følelsesarbeid. Slit og 

smerte som offer, er en pris de trofaste deltagerne i ritualene må betale, skriver Durkheim 

(1912:234-235). 

 

Enkelte bevegelser er tidvis tillat, som for eksempel det å skifte noter i marsjheftet i løpet av en 

parade, eller gjøre et støttegrep for de med tunge instrumenter. Å nekte seg selv å røre på kroppen 

i alle disse valgene underveis i et oppdrag er kjernen i det veteranenes oppvisninger. 

 

Veteranene kan forstås som et arbeidsfellesskap, med tilhørende arbeidsmoral og 

gruppespesifikke normer. I det frivillige må hver enkelt bidra gjennom pliktarbeid, 

dugnadsinnsats og tid. Gjennom slik innsats oppstår et arbeidsfellesskap mellom deltagerne. Det 

praktiske arbeidet styrker de normene som virksomheten er forankret i, skriver Lorentzen (2004). 

Disse normene kan bare opprettholdes gjennom vedvarende praktisering, og det dannes da et 

slags arbeidsfellesskap med tilhørende etikk (Lorentzen 2004:20). 

I marsj må veteranene stole på at de andre følger med på det som skjer. Et eksempel kan være 

hvordan veteranene retter inn i side, altså hvordan de ender opp med å stå like langt frem eller 

tilbake. Veteranen som går i midterste rekke, er den som har ansvaret for å ta ut avstand til roden 

foran seg. Det skal svære to skritt avstand til de foran, og avstanden skal alltid holdes slik. 

Personene nærmest den midterste retter inn på midterste personen i sidesynet. Deretter retter 

personene som går utenfor dem igjen inn på disse. Om de i midterste rekke går for nærme, eller 

langt unna rekken foran, så følger hele roden etter, slik at de alle står på linje, selv om det er for 

kort eller lang avstand til de foran. 
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Veteranene må stole på hverandre, og kontinuerlig følge de andres innretting. Drillveteranene må 

spesielt stole på at ikke naboen plutselig stikker dem med bajonetten når de går i mot hverandre. 

Dagaz fant også en høy grad av tillit mellom studentene i marsjkorpset (Dagaz 2012: 451). 

 

Det hendte innimellom under feltarbeidet at hele roder gikk feil samtidig under treninger og en 

sjelden gang i en drilloppvisning. Noen ble usikre på hvor de skulle vende eller holte og valgte å 

følge sidemannen, og sidemannen var også usikker. Usikkerheten spredde seg, og når alle i en 

rode fulgte etter hverandre, ja, da gikk hele roden feil. Du må stole på at de andre går riktig, men 

først og fremst huske drillprogrammet selv.  

 

Gratispassasjerer	  som	  brudd	  på	  veteranmoralen	  
Hver enkelt veteran har ansvar for at drilloppvisningen skal se bra ut. Å oppføre seg som en 

gratispassasjer er å handle slik at man oppnår positive konsekvenser for seg selv, men negativt for 

gruppen (Collins 1992:13). Blant veteranene fant jeg gratispassasjerproblemer på to måter, i den 

enkeltes valg av oppmøte og i graden av disiplin i treninger og oppdrag. Egenarten av det de gjør, 

er at de skal se mest like ut, og bevege seg med mest mulig samtidighet. Det blir derfor svært 

gjennomsiktig om noen ikke gjør jobben sin. Om noen slurver, ikke følger med, eller rører på seg 

bare for å stå behagelig, påvirkes det helhetlige bildet som publikum får opptredenen. I tillegg er 

oppstillingene også gjennomsiktig for veteranene selv. Det er alltid noen som ser deg hvis du 

rører på deg. Når veteranen marsjerer er det en gjennomsiktighet som gjør at man alltid vil bli sett 

av personene bak seg og publikum om man rører på seg.  

 
Interaction rituals are not the subject of the free rider problem (...) Both A and B get solidarity payoffs only 

if both contribute to maintaining mutual focus of attention and allow themselves to te be drawn into the 

common emotional buildup; and the higher levels og payoffs depend upon each sustaining the focus to equal 

lenghts. (Collins 2004:148). 

 

Solidaritet er et felles gode, det kan bare produseres i samarbeid hevder Collins (2004:148).  

Norske Gardeveteraners Drillkontigent er også et arbeidsfellesskap, og suksessen til 

drilloppvisningene og organisasjonen, avhenger av at alle de aktive medlemmene møter opp gjør 

jobben sin. Noen oppdrag og treninger er ansett som morsommere enn andre, og noen 

medlemmer velger bare ut de morsomste oppdragene, og møter opp til få øvingshelger. Det 
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samme gjelder om man plutselig ikke møter opp til treninger eller oppdrag uten å si ifra. 

Trombonisten sa det slik, “Uten en person, hadde han ene personene vært vekk i marsjeringen, 

ville det fortsatt vært like rått, men uten masse folk, ville det ikke vært like rått.” Egenarten i 

veteranens oppvisninger krever et visst antall deltagere. Dette resulterte i innføringen av 

medlemskontrakten som vi så i kapittelet om frivillighet og disiplin. 

 

For deg som enkeltperson er det fordelaktig å være del av en oppvisning som ser flott ut, men å 

samtidig kunne slappe av litt innimellom; kanskje knekke litt i knærne, riste litt på håndleddene, 

eller kikke deg omkring. Hvis bare du som enkeltperson velger å bedre din egen posisjon for å ha 

det litt mer behagelig, og ingen andre enn deg, kan organisasjonen slippe unna med det, og 

fortsatt se flott ut –totalt sett, selv om både publikum og de andre medlemmene ser akkurat deg. 

Om alle enkeltpersonene i organisasjonen velger å bevege seg for øyeblikk med avslapping, raser 

hele inntrykket som veteranene forsøker å gi. Hvis veteranene ikke kan stå stille eller marsjere på 

en utmerket måte, er de ikke noe annet enn et hvilket som helst janitsjarkorps med drill. Da kan 

de heller ikke stille opp i internasjonale militære tattooer eller være stolte av det de presenterer, 

eller rekruttere tidligere gardister. 

 

Hvor strengt man skal stå stille varierer om det er treninger og oppdrag. Det er også tidvis slakk i 

reglene. Her er et utdrag fra feltnotat søndagen i en treningshelg før 17 mai i 2011: 

 
”Det er sent på ettermiddagen, og det er en slags uro i troppen. Vi har holtet etter å ha marsjert rundt og 

rundt i gardeleiren. Vi er fortsatt kommandert i rett og får høre tilbakemeldinger og informasjon om neste 

samling. Jeg er sliten i kroppen og ryggen er vanskelig å holde rett. Plutselig starter en slags dominoeffekt: 

En lener seg på den ene foten, den neste holder instrumentet under armen og den neste klør seg i ansiktet. 

Det forplanter seg  bakover og bakover til de helt bakerste, som kan se det hele. Jeg står litt bakenfor midten 

av i korpset og tar meg friheten å snu hodet for å kikke bakover. De bakerste står henslengt med trompeten 

under armen, mens klarinettistene i de fremste rodene står rette som ispinner.” 

 
Her skjedde et kroppslig samspill som fortonet seg som en slags dominoeffekt. Det er en  

kontinuerlig forhandling mellom hva som er akseptabelt i marsj og ikke, så lenge de fleste står 

stille gjorde de andre de. Men jo flere og flere som slappet av, jo enklere ble det for de bak å 

slappe av. Klarinettene som stod nesten fremst så ikke hva som skjedde bak dem, og fortsatte å 

stå korrekt i rett. Samme bruddene på reglene for moral og marsjering fant ikke sted under et 
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oppdrag. De færreste brøt med reglene for dette samspillet i drilloppvisninger og parader. En 

regel er for eksempel at man ikke skal snakke. Da noen snakket en sjelden gang under et oppdrag 

i feltarbeidet, var det mange som ikke ville hysje på dem, fordi da ville de være en av de 

snakkende selv. 
	  
	  
Veteranene gjør både en oppvisning og et slags skuespill når de marsjerer, samtidig som de er del 

av større kollektive ritualer, som 17 mai feiringen i Oslo (Alexander 2004 og Collins 2004). 

Marsjeringen i seg selv kan forstås som et gjennomfører kollektivt ritual. Når veteranene 

marsjerer må de kontrollere sine følelser for å konsentrere seg. Marsjeringen og drillingen krever 

en undertrykkelse av nervøsitet og forstyrrende følelser for at de skal kunen konsentrere seg, og 

det krever et fokus å gå en drilloppvisning. De må undertrykke en følelse av nervøsitet, og 

ubehagelighet, og dette krever følelsesarbeid (Hochschild 1979:11). Egenarten av veteranenes 

oppvisning, krever en disiplinering av kroppen og følelsesuttrykk. Man skal motstå å bevege seg, 

og motstå å uttrykke følelser når man marsjerer og står stille. Trompetisten som forøker å skjule 

gliset sitt oppover slottsbakken, og basstrommeslageren som hadde vondt i fingeren foretar et 

slags skuespill, og en undertrykkelse av uttrykk for følelser, ved å ikke uttrykke følelser som de 

ellers ville ha uttrykt. Det er en sterk moral blant veteranene om at man skal ofte slit og smerte 

for kollektivet, ved å stå stille. Men å marsjere godt, holder ikke om man ikke ser bra ut også. 

Dette bringer oss over til neste kapittel. 





89	  

6.	  Uniformer	  og	  hårklipp	  
	  
	  

We	  know,	  Mr.	  Weller,	  we,	  who	  are	  men	  of	  the	  world,	  
that	  a	  good	  uniform	  must	  work	  its	  way	  with	  the	  
women,	  sooner	  or	  later.	  
	  

-‐	  Charles	  Dickens	  i	  The	  Posthumous	  
Papers	  of	  the	  Pickwick	  Club	  (1837)	  

 

 

 
	  

	  

Veteranenes	  paradeuniform	  
Veteranenes paradeniformen skal bare brukes i sammenheng med korpsets aktiviteter eller i 

spesielle paradeoppdrag og representasjonsoppgaver utpekt av organisasjonen selv, og 

uniformene er Norske Gardeveteraners Drillkontigents eiendom. Det medfølger et 
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uniformsreglement (TJ-12-3, )som veteranene må forplikte seg til, og overtredelse av 

reglementene straffes med korpsbøter (Veteranenes vedtekter og 

http://web.medaljemontasje.com/harendistinksjoner.pdf). 

	  

Spesifikasjonene for uniformen ble utarbeidet i samarbeid med Forsvarsmuseet og approbert av 

H. M. Kong Olav den V, i desember 1986 forteller Amundsen, Rasch og Egelien. Den består av 

de samme elementene som den gamle dagliguniformen, og brukes sammen med en gardelue, og 

ikke Gardens paradehatt. Hvert enkelt medlem måtte, og må fortsatt, forplikte seg til å behandle 

uniformen som Hans Majestet Kongens Gardes paradeuniform og opptre deretter. Dette står også 

nedskrevet i veteranenes vedtekter, og det følger et uniformsreglement fra brukstiden. 

	  

”Identiteten vår sitter i uniformen” sa en av veteranenes ledere i en tale på årsmøtet i  2011. 

Uniformering kan betegnes som standardisering av framtoningen i en gruppe. Uniformer 

identifiserer gruppemedlemmer og fungerer som differensieringsverktøy mellom hvem som 

tilhører gruppen og hvem som ikke gjør det (Joseph & Alex 720:1972). En uniform består som 

oftest av bestemte plagg med eller uten spesifikke hodeplagg og sko.  

 

Veteranenes uniformsjakke er laget i svart ullmateriale. Veteranmusikerne har påsydde svalereder 

i hvitt på hver skulder, og har gammel modell av sølvlyrer i snippkanten, noe som symboliserer 

militærmusikere i flere land. Drillveteranenes uniformsjakker er uten påsydde svalereder, og har i 

stedet geværnåler i snippen. Tradisjonelt skiller militærmusikeres uniformer seg fra resten av 

troppene de tilhørte ( Schick1978:100). Knappene på jakkene er sølvbelagte og har kongemerket 

gravert i dem. 

 

Vernedyktighetsmedaljen utdeles etter avtjent førstegangstjeneste i det norske forsvaret, og alle 

medlemmene skal bære vernedyktighetsmedaljen på uniformens venstre side, sammen med 

eventuelt andre utmerkelser. At den skal henge på venstre siden kan spores tilbake til tiden 

krigere kjempet med skjold, og tempelridderne som var de første til å bære et lite kors på venstre 

side, så nært hjertet som mulig (Boatner 1956:45). 
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Dersom medlemmene har forskjellige verv i veterankorpset, eller militære grader uten ifra, kan de 

få ulike grader og utmerkelser utdelt etter et eget reglement. Til uniformene finnes tilleggsutstyr 

for befal, som: sabler, fløyter og fløytesnorer utdelt etter militære statutter. Gruppeledere blant 

veteranene blir noen ganger utnevnt til korporaler og får korporalfløyte med tilhørende fløytesnor 

samt korporalsmerke på uniformen. Ved ekstraordinær innsats kan også veteraner bli tildelt 

veteranenes fortjenestemedalje, som kan bæres på uniformen. Medaljen blir utdelt i plenum og 

overrakt med applaus fra medlemmene (Veteranenes	  vedtekter	  og	  

http://web.medaljemontasje.com/harendistinksjoner.pdf). 

	  

En	  uniform	  til	  besvær	  

Veteranenes uniformer er i varierende kvalitet og stand, og mange av uniformene som fortsatt 

brukes har vært med siden organisasjonen oppstart. Aktive medlemmer som møter opp fast og 

har underskrevet medlemskontrakten, får ha sin faste uniform. Andre veteraner må finne seg ny 

uniform for hvert oppdrag, og levere den inn etterpå. Til tattooen i Birmingham var det så mange 

deltagere i ulike størrelser, at det var en utfordring for depotansvarlige å bekle alle sammen, og 

veteranene måtte bytte uniformer med hverandre for å jevne ut størrelsesforskjellene. Noen av de 

minst jentene og korteste guttene gjorde endringer på uniformene selv, som å sy opp bukser og 

jakkeermer, eller feste de med sikkerhetsnåler. Noen av uniformene er gamle og godt brukt, og 

hvor enn veteranene drar, har de med seg sysett.  

 

Da vi stilte opp bak sceneteppet i tattooarenaen i Birmingham den tredje dagen, falt knappen i 

buksen min av. Det hadde ikke vært noe problem å mangle en knapp om ikke akkurat denne 

buksa hadde glidelås i gylfen i stedet for de vanlige knappene som resten av buksene har. 

Glidelåsen var også ødelagt og uten knappen i buksa kom glidelåsen til å åpne seg, og buksa til å 

falle av drillen. Heldigvis hadde jeg sikkerhetsnåler festet i oppbretten på jakkeermene mine, og 

naboen min og jeg fikk festet disse i gylfen.  

 

Situasjoner som dette skjedde nå og da hos veteranene. Skosåler løsnet, luer falt av, og til og med 

instrumenter kunne falle fra hverandre. Når veteranene marsjerer, er det ikke lov å stoppe å endre 

på ting, eller plukke opp noe man har mistet, hvis ikke det er snakk om liv og helse. En tubaist 

fortalte under feltarbeidet at instrumentet hans hadde falt ut av festet i magebeltet i en av drillene 
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i Birmingham, og han hadde båret tubaen i den ene armen gjennom hele oppvisningen. Det hadde 

vært svært tungt, men han valgte å bære tubaen i den ene armen, istedenfor å røre på begge 

hendene for å sette den på plass. 

 

Det er en utfordring for kvinnene i organisasjonen å finne bukser og jakker som passer, for alle 

bestanddelene i uniformen er historisk tiltenkt å bæres av menn. Jakkene er i typisk mannlig 

passform med brede skuldre, lange rygger og med et smalt mage- og hofteparti. Kvinnene i 

veteran spøker ofte om hvordan uniformene ikke passer, og dette var et jevnlig samtaleemne da vi 

plukket ut uniformer. Da vi så etter passende uniformer til tattooen i Birmingham stod en kvinne 

på depot, ikledd olabukser og en altfor lang og bred uniformsjakke. Det var få jakker igjen, og 

dette var den minste hun hadde funnet. En av de mannlige veteranene så på henne og sa: 

”Næmmen, har du fått deg telt du da?” Hun slo oppgitt ut med armene og smilte:”Ja, det ser sånn 

ut.” Mannen skakket på hodet og smilte: ”neida, du ser så fin ut så” Han ga henne med dette en 

kjærlig bekreftelse på at det ikke var henne det var noe galt med, men uniformene som var 

problemet. 

 

En	  kjær	  og	  tidkrevende	  uniform	  

Selv om uniformene ikke alltid er flunkende nye og i tipp topp stand, oppfatter noen av veteranene 

uniformene slik: 

 

I: Hvordan opplever du å gå i veteranuniformen? 

	  

Saksofonisten:	  Det	  er	  noe	  høytidelig	  ved	  det.	  Det	  er	  liksom	  noe	  spesielt	  når	  du	  kommer	  med	  uniform.	  

Folk	  blir	  litt	  sånn	  ”jøss”.	  De	  ser	  på	  deg	  annerledes.	  ”Er	  det	  Garden,	  eller	  hvem	  er	  det	  da?”	  	  

Man	  får	  mye	  mer	  blest	  om	  seg,	  og	  folk	  ser	  på	  deg	  litt	  annerledes.	  

	  

I: Tror	  du	  folk	  tenker	  at	  du	  er	  medlem	  i	  Garden	  fortsatt?	  

	  

Saksofonisten:	  Ja,	  flesteparten	  gjør	  nok	  det,	  til	  de	  får	  vite	  hva	  det	  er.	  Når	  de	  vet	  at	  det	  er	  uniformen	  til	  

veteranforeninga,	  er	  det	  og	  i	  det	  og,	  for	  det	  er	  jo	  folk	  som	  har	  vært	  i	  Garden.	  	  
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Blant veteranene er det knyttet en slags ære til å få bære veteranuniformen, og må man først ha 

gjort seg fortjent til å bære Gardens paradeuniform ved å bli gardist, og deretter må man være 

medlem i Norske Gardeveteraners Drillkontigent for å bruke veteranuniformen	  Uniformen 

fungerer som et gjenkjennbart emblem for organisasjonen. Veteranene som bærer den ser ut som 

gardister ved at de bærer gardeluen og en gammel modell av paradeuniformen, men de ser eller 

ikke fullstendig ut som gardister fordi de ikke bruker Gardens spesielle paradehatt. Kollektive 

symboler fungerer som emblem for en gruppe (Durkheim 1912).For Joseph & Alex (720:1972) 

avhenger effekten av en uniform av den relative graden av prestisje som er knyttet til gruppen 

uniformen representerer. Veteranenes uniform er en historisk militær uniform, og korporalene i 

veteran har Kongens merke på skulderen. Militærhistorikeren Boatner (1956) skriver at uniformer 

opprinnelig ble gjort elegante og prangende slik at militæret skulle lokke menn til å verve seg i 

militærtjeneste, og skulle være noe soldatene var stolte av å bæreUniformen symboliserer 

høytideligheten og tradisjonen som er forbundet med Kongen og Kongens Garde. Den 

representerer veterangardister, Norges . Konge og Norge som nasjon. Uniformen henviser til 

denne høytideligheten, men det er også unntak i hva veteranene tenker om den: 

 
Trommeslager: For meg er det ikke så spesielt å ta på veteranuniformen, jeg har jo spilt i korps i mange år, 

så for meg er en uniform en uniform. Det er litt det sammen hvilken uniform det er egentlig, men en uniform 

er det jo, og da må man oppføre seg deretter. 

 

Dette fortalte en av de eldste medlemmene i veteran. Som gammel korpsmusiker har han brukt 

mange forskjellige korpsuniformer opp gjennom årene, og han la ikke ned noe ekstra arbeid med 

veteranenes uniform: ”å stryke den får holde”. Trompetisten derimot, mener det er en forskjell fra 

andre korpsuniformer: 

 
Trompetist:	  Har	  du	  på	  en	  vanlig	  korpsuniform	  er	  det	  litt;	  jaja,	  skitt	  på	  skjorta,	  det	  går	  vel	  bra.	  Men	  det	  

er	  annerledes	  med	  veteranuniformen.	  Den	  skal	  se	  bra	  ut.	  Man	  merker	  at	  man	  begynner	  med	  puss	  og	  

press	  igjen.	  	  

 

”Puss og press” er veteranenes uttrykk for vedlikehold av uniformen. Skoene og instrumentene 

skal pusses, og uniformen skal presses og dampes. Foran på buksa er det en press som veteranene 
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forøker å stryke skarpest mulig. Trombonisten har en avslappet holdning til å arbeide med 

uniformen: 
	  

I:	  Gjør	  du	  puss	  og	  press?	  

	  

Trombonist:	  Ja,	  litt	  kanskje,	  men	  jeg	  tar	  det	  litt	  med	  ro.	  Jeg	  stryker	  og	  presser	  og	  damper	  litt.	  

	  

I:	  Spitter	  du	  noe	  da?	  

	  

Trombonist:	  Nei,	  det	  gjør	  jeg	  ikke.	  Det	  blir	  litt	  for	  mye.	  Noen	  av	  medlemmene	  tror	  de	  er	  inne	  (i	  garden,	  

min	  anm.)	  ennå	  og	  det	  blir	  litt	  for	  brutalt.	  Vi	  er	  da	  veteraner.	  

	  

Veteranene arbeider følgelig i ulik grad med uniformen. Noen bruker flere timer i forkant av 

oppdrag, mens andre gjør et minimum. Alle pusser de skoene og damper jakken før det er et 

oppdrag. Noen spitter også det svarte skinnbeltet. Her er utdrag fra intervju med en som spitter: 
 

I: Spitter du gardebeltet? 

 

Klarinettist: Ja. Nå har vi spittekonkurranse faktisk, fløytisten og jeg, så jeg har spitta på beltet mitt, for jeg 

skal ha best spitt. 

 

I: Hvor mye tid bruker du på det? 

 

Klarinettist: En til tre timer før hvert oppdrag. Før Gardens Dag kommer jeg til å spitte, og før 17. Mai. Jeg 

spitta jo en time forrige helg bare for meg selv mens jeg så på TV. 

 

I: Jeg skal jo presentere og legge fram dette til sosiologer og andre som kanskje ikke har erfaring fra Garden 

eller NGD, så kan du forklare hvordan man spitter? 

 

Klarinettist: (stemmen er i et høyere toneleie og han har en tilgjort humoristisk anstrengthet i tonefallet): 

Hvorfor sitter du med hundre og ørten mann og smører skokrem på et belte med en bomullsdott? Hva er det 

med disse personene? Send dem til psykolog, det må jo være noe gæernt!  

 

Vi ler litt, og han tar en pause og puster ut før han fortsetter: 
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Klarinettist: Vel, jeg tar beltet rundt benet, mens jeg sitter med håndkle under. Så velger man 

bomullsfabrikat etter egen formening, og så tar jeg kaldt eller lunkent vann. Det spiller ingen rolle egentlig 

hvor varmt det er. Så dypper jeg bomullsdotten i vannet og klemmer den. Så tar du skokrem på dotten, og 

gjør små sirkelbevegelser, og gnir litt fram og tilbake. Er du skikkelig nerd, tar du frem varmepistol og 

smelter inn skokrem. 

 

I: Tror du noen i NGD har gjort det? 

 

Klarinettist: Ja, jeg har gjort det. Haha ha ja, på beltet, ja. Men en fun fact er at jeg spitta jo nesten aldri i 

Garden. Jeg hadde bra spitt i første perioden, men da de andre fant ut hvordan jeg gjorde det, da ga jeg opp. 

Alle tok jo av seg beltet i bussen, for å ikke gni det i stolryggen vet du, men jeg ga blanke i det da jeg var 

inne. 

 

I: Har du mer lyst til å spitte nå? 

 

Klarinettist: Ja!  

 

I: Hvorfor det? 

 

Klarinettist: Nå gjør jeg det ikke fordi jeg må, men jeg gjør det fordi jeg kan, og fordi det blir seende bra ut. 

 

Spitting er en møysommelig prosess. Målet er å spitte så blankt at man kan se gjenspeilingen av 

sin egen iris i spitten. En myte som sirkulerer i veteranmiljøet er at britiske soldater begynte å 

spitte skotuppene sine for å kunne se oppunder skjørtene på jenter. Når man smelter inn skokrem 

i spitten, pusser man ned skinnet med sandpapir, og bruker en varmepistol til å smelte inn 

skokremen. Dette gjorde de fleste på skoene sine i Garden, men bare de færreste i veteran brenner 

inn skokrem i beltet. Å smelte inn skokrem gjør læret svært stivt og spitten kan lett ødelegges 

hvis den bøyes eller rettes ut. Mange i veteran spitter beltet sitt i forkant av oppdrag uten å brenne 

inn skokrem.  

 

Ved flytransport og bussturer må alle som spitter ta med seg beltet som håndbagasje for å ikke 

ødelegge det de har spittet, for den kan fort bli ripet av å komme borti ting. Mange veteraner 

bærer derfor beltet i hånden eller hengende rundt halsen når de skal reise, selv om det hadde vært 

mer praktisk å bare putte det i kofferten. Hvorfor legger veteranene ned mer arbeid med 

veteranuniformen enn andre korpsuniformer?  
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Klarinettist: Det er noe spesielt å ta på uniformen fordi jeg sitter ganske mange timer og ordner den. Jeg 

spitter beltet, jeg har pussa knappene, jeg stryker den ordentlig og presser buksa. 

 

Et nærliggende spørsmål å stille er også, hvorfor kjøper de ikke bare belter som er ferdig 

lakkerte?  

 

For det første ligger noe av svaret i det at veteranuniformen trenger mer vedlikeholdelse enn en 

annen korpsuniform. Andre del av svaret er at veteranene legger sin ære i å se bra ut, og “ha 

uniformen på stell”, som de kalte det under feltarbeidet. Det er en del av veteranmoralen å ha en 

uniform som ser bra ut. Hos veteranene gjør uniformene det mulig å stikke seg ut visuelt, både 

negativt og positivt. En positiv måte å stikke seg ut på, er ved å legge ned ekstra arbeid for å få 

uniformen til å se bra ut. Hvordan uniformen til den enkelte ser ut fungerer nesten som et mål på 

engasjementet i organisasjonen. Jo mer læret i beltet ditt skinner, jo mer har du jobbet med det. 

Det er en direkte og visuell måte å signalisere at man legger ned tid og arbeid i organisasjonen. 

Det er også instrumentavhengig, hvor mye ekstra arbeid man må legge ned i det estetiske, 

signaltrommeslagerne bruker mye tid på å pusse og binde opp signaltrommene før oppdrag, noe 

de får ros for av de andre medlemmene. De som har spittet beltet sitt får også ros og positive 

kommentarer for spittingen. Klarinettisten i spittekonkurransen fortalte senere i intervjuet at han 

spittet mest for at han ville se mest mulig bra ut for seg selv, og at det var en form for selvrespekt, 

samtidig som han ville signalisere til resten av medlemmene at han hadde gjort jobben sin. 

Lorentzen skriver (2004) at frivillige organisasjoner er arenaer for selvrealisering. Kanskje er det 

fordi ingen tvinger han til å spitte, at klarinettisten spitter frivillig, nettopp fordi han vil realisere 

seg selv og være et godt medlem i organisasjonen.  

 

Under feltarbeidet la jeg merke til at veteranene kommenterer hverandres uniformer om det var 

noe negativt avvikende. Om noen hadde på seg en krøllete uniform full av lodotter, ble det 

kommentert med humoristiske og kritiske bemerkninger og felles latter: ”Hva er det du har gjort 

med uniformen din? Har du putta den i tørketrommelen eller?” Veteranene rettet også på 

hverandres uniformer før ett oppdrag. Om noen hadde jakken sin krøllet opp innunder beltet, 

hjalp noen med å trekke den på plass. Blant veteranen var humor en måte å gi kritikk på. Erting 

og spøk fungerer som en legitim måte for å få ting gjort, eller for å gi tilbakemeldinger på en 
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hyggelig måte (Robert & Wilbanks 2012: 1077). Funnene til Mak mfl. (2012) viser at humor 

brukes til å indikere til nye medlemmer hva som regnes som passende adferd i organisasjonen. 

Humor er en viktig del av hvordan nye medlemmer lærer å oppføre seg passende i en 

organisasjon, og er en viktig del av sosialiseringen inn i en organisasjon (Robert & Wilbanks 

2012:1078). 

 

Når veteranene kommenterer og irettesetter hverandre, selv på en spøkefull måte, bidrar det til 

den sosiale kontrollen i organisasjonen, og til å opprettholde veteranmoralen. Uniformer i seg 

selv undertrykker individualiteten i selvbestemt bekledning, og avvik blir mer synlige i en gruppe 

hvis alle bærer uniform. Individuelle variasjoner av uniformer er ofte ikke aksepterte i en gruppe 

(Joseph & Alex 1972:723). Det er heller ingen i organisasjonen som plutselig går uten 

gardebeltet, eller uten lue, bare for å gjøre sin egen vri av bekledningen. 

 

Tredje del av svaret kan være at arbeidet med uniformen gir veteranene en følelse av fellesskap. I 

feltarbeidet la jeg merke til det var mange av veteranene som satt og spittet sammen i ventetiden 

mellom tattooforestillingene, og det fungerte som en slags døråpnende aktivitet for nye 

relasjoner. En dag satte jeg med ned og spittet med han som hadde satt seg ned først. Etter hvert 

kom andre veteraner forbi, satte seg ned og sa setninger som: ”Jaja, jeg får vel spitte litt jeg og da, 

siden dere allerede sitter her”. Veteranen som allerede hadde tatt med bomull og skokrem delte 

med seg, og så satt vi sammen og snakket og tullet mens vi spittet. Dette hendte flere ganger 

under feltarbeidet, og spittingen var som en forenende aktivitet. Noe som jeg også bet meg merke 

i, var at spesielt nye medlemmer sluttet seg til disse spittestundene. Slik kom de i prat med andre 

veteraner, og det var nesten som om medlemmene satt rundt et lite leirbål. Felles humor kan gjøre 

det vanskelig for nye medlemmeer og integreres fordi de må lære den humoristiske diskursen, 

skriver Mak mfl. (2012:176). Veteranene kan allerede mye av “gardespråket” fra å ha vært i 

Garden ett år, men de måtte likevel lære seg den spesifikke humoren i organisasjonen. Ofte ble 

spittestundene brukt av veteranene til å fortelle morsomme fortellinger fra organisasjonen. 

	  

Uniformen	  skiller	  aktivitetene	  fra	  det	  dagligdagse	  

Fløytisten knytter den spesielle følelsen til å bære uniformen til det å prestere: 
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Fløytisten: Jeg tror alle har en egen gardeknapp når det kommer til spilling, du får litt den der følelsen at når 

du står med uniformen på, da blir du automatisk rakere i ryggen. Jeg tror faktisk folk blir litt flinkere til å 

spille av det 

 

Fløytisten ilegger uniformen en motiverende effekt. Jeg spurte henne videre hvordan uniformen 

kan ha en slik effekt. Hun forklarte det med at det å ta på uniformen ga henne en følelse av å 

prestere igjen, og at hun ikke fikk denne følelsen i et annet korps. Hun henviste til   “det er fordi 

man har trent og opptrådt mye det året man var i Garden og at det var denne treningen og 

innstillingen som kom tilbake”. Når hun trer inn i veteranenes paradeuniform, trer hun også inn i 

en slags prestasjonsmodus. 

 

Uniformering spiller en rolle i hvordan individene separeres fra sine vante daglige liv (Durkheim 

1912:222). Uniformen gjør at veteranoppdragene skiller seg fra det dagligdagse. Uniformen 

fungerer som en statusindikator både for deg selv og andre (Joseph og Alex 1972:160). Når 

uniformen er på, er medlemmene gardeveteraner på oppdrag. Ikke bare viser en militær uniform 

militær tilhørighet, men også din grad, og tidligere prestasjoner som ligger bak medaljene på 

brystet. Kanskje var det denne statusendringen fløytisten snakket om da hun uttrykte det som å 

slå på en ”gardeknapp” når hun tar på uniformen? Hun føler seg som en person som har prestert 

noe når hun gå i uniformen. 

 

Uniformer som statusindikator reduserer rollekonflikt ved at det signaliserer til omverdenene at 

den som bærer den besitter en spesiell status (Joseph & Alex 1972:161). Mens veteranene stod 

stille i uniform under et oppdrag var det sjeldent noen rundt dem som snakket til dem, fordi de 

skilte seg fra publikum ved at bare de var ikledd paradeuniformer. En person uten veteranenes 

uniform, kan heller ikke bare hoppe inn i troppen og marsjere blant veteranene, fordi han ikke 

bærer uniform.  

 

En	  hellig	  uniform	  
I: Hva betyr det for deg å gå i veteranuniformen? 

	  

Trombonisten:	  Det	  betyr	  egentlig	  ganske	  mye	  å	  ta	  på	  seg	  veteranuniformen,	  den	  er	  litt	  hellig	  kan	  du	  si.	  

Når	  man	  har	  på	  den	  blir	  det	  litt	  spesielt.	  	  
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Trombonisten bruker ordet ”hellig”. Tidligere så vi at saksofonisten omtalte det som høytidelig å 

gå i veteranuniformen. Hva kan det bety? Mener de at uniformen er hellig som at den kommer fra 

en guddom? Her er det på tide å vende seg tilbake til en av sosiologens klassikere Émile 

Durkheim: 

 
“Religious force is the feeling the collectivity inspires in its members, but projected outside and objectified by the 

minds that feel it. It becomes objectified by being anchored in an object  which then becomes sacred, but any object 

can play this role. In principle, none is predestined to by its nature to the exclution to others, any more than others are 

precluded. […] Hence the sacred caracter that garbs a thing is not implicated in its intrinsic features, it is added to 

them.” (Durkheim 1912:174) 

 

Følelsen av at noe er hellig for medlemmene av en gruppe, springer ut fra kollektivet som 

medlemmene er en del av, skriver Durkheim. Følelsen forankres i et objekt slik at objektet 

oppfattes som hellig. Rent materielt er uniformen bare forskjellig materiale sydd sammen til en 

todelt drakt med lue og sko. Grunnen til at Durkheim trekkes inn her, er at objektet for en slik 

hellighet blant veteranene, kan være veteranuniformen. Objektene som følelsene forankres i, 

kaller han totem. Den helligheten som tilskrives et totem, er ikke gitt fra en guddom utenfor 

menneskene, men betydningen gis til objektene av kollektiver. For Durkheim er kollektiver, og 

ideen om samfunn, kjernen i religiøsitet, og han bruker derfor ordet ”hellighet”. Følelsen av 

hellighet kommer fra kollektiver som frembringer disse følelsene i individene (Durkheim 

1912:87-126). Det er ikke det faktiske tøyet og materialet som gjør uniformen hellig for noen av 

veteranene, det er den symbolske og rituelle betydningen som forankres i den. 

 

Disse totemene er viktige symboler i rituelle handlinger, og Durkheim skriver at helligheten til 

totemene ofte opprettholdes gjennom ulike forbud og det kreves bestemte handlinger på vegne av 

totemet (Durkheim 1912:222-224 og King 2006:500). Spittingen og strykingen av uniformen kan 

være slike påkrevde handlinger. Det er også forbud knyttet til uniformen: 
 

I: Er det noe man ikke skal gjøre i uniform? 

 

Tubaist: Man skal ikke gå å spise i uniform, eller stå med hendene i lomma og røyke for eksempel. 
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Man skal heller ikke sitte på bakken, bruke solbriller og gjøre ting som generelt kan skjemme ut 

uniformen. I uniformsreglementet til veteranene er det et helt sett av formelle regler for hvordan 

den enkelte skal behandle uniformen og oppføre seg i den. Er overtredelsen riktig ille kan 

medlemmet straffes med bøter, eller utestenges fra organisasjonen. Veteranene har også mange 

uskrevne regler for hvordan man skal opptre i uniform. Uniformering bidrar slik til en viss grad 

av kontroll av medlemmene, og uniformen modifiserer medlemmenes adferd når de bærer den 

(Joseph & Alex 1972:723). 

 

Da vi snakket om uniformering og regler knyttet til dette i intervjuene, var det flere av veteranene 

som fortalte om hendelser hvor noe skurret med reglene for uniformsbruk. En situasjon som ble 

henvist til flere ganger var da en av veteranene hadde endt opp med å ha på seg solbriller under 

H.M. Kongens inspeksjon på slottsplassen. Det er i utgangspunktet ikke tillatt med solbriller til 

veteranuniformen under ett oppdrag, og ”i hvert fall ikke når det er på slottsplassen”, fortalte 

klarinettisten. Veteranen hadde ikke hatt mulighet til å bruke kontaktlinser, og brillene var av 

glass som automatisk blir mørke når solen skinner på dem.  

Etter inspeksjonen så de andre at veteranen plutselig hadde på seg solbriller. Dette ble det spøkt 

og ledd mye av. Dette blir fortsatt gjenfortalt og spøkt med av veteranene fordi det er en morsom 

historie og det gjaldt et medlem med stort engasjement for organisasjonen, og som også det 

humoristiske i det hele. Historien ble brukt av informantene som eksempel på når noe skurret 

med reglene for uniformsbruken og utføringen av det formelle ritualet som fant sted på 

slottsplassen.  

Medlemmene skal respektere uniformene som militære paradeuniformer, og om noen satte seg 

rett ned på bakken ble de bedt om å reise seg eller finne noe annet å sitte på. Kommentarene 

mellom veteranene seg i mellom og spøkene om utseende til hverandres uniformer viser de nye 

medlemmene hva som ikke er tillat til uniformen, og hva som er akseptert, og som vi har sett, er 

humor en måte å gjøre dette på (Robert & Wilbanks 2012). 

 

Medlemmer som føler solidaritet til en gruppe, vil behandle symbolene for gruppen med stor 

respekt, skriver Collins (2004:49,109). Durkheim (1912:238) skriver at symbolene som blir 

oppfattet som hellige i en gruppe, omkranses av ulike forbud og de som bryter reglene blir møtt 

med sanksjoner. Straffen hos veteranene er korpsbøter eller til og med utestengelse om man ikke 
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bruker uniformen i henhold til reglementet. I Collins modell av rituell interaksjon, som er gjengitt 

i første kapittel, oppstår det ulike symboler som det er knyttet regler og påbud til. Om reglene 

brytes vil regelbryteren møtes med sinne, hevder Collins (Collins 2004:48). Hos veteranene er det 

regler for uniformsbruk og hårklipp. Veteranene blir ikke sinte på hverandre om noen møter opp i 

en ruskete uniform, men det kommenteres, og veteranene forsøker å se bra ut for å ikke få slike 

negative sanksjoner, og for små overtredelser av standardene for uniformeringen blir den enkelte 

gjenstand for litt humoristisk erting. I veteranene er  alle frivillige medlemmer, så om de ikke 

ønsker å følge reglene i organisasjonen, trenger de heller ikke være aktive medlemmer. 

 

Skjeggstubber,	  hår	  og	  bart	  
Tubaist: Siden det er den gamle gardeuniformen, og man er en gammel veteran, så burde man klippe og 

barbere seg, for det er da det minste en kan gjøre når en går i militær uniform. 

 

Veteranene anser uniformen som militær, og da følger det også et krav om at man skal barbere 

seg. Trompetisten synes “tredagersstubber ser jo ikke bra ut. Skal man absolutt anlegge skjegg så 

kan man godt vente til etter vi har hatt ett oppdrag”. Det er en del av respekten for uniformen at 

man ikke skal se lurvete ut i den og blant veteranene er det en generell enighet om at man skal se 

velstelt ut i uniform. Fløytisten syntes sågar at veteranene kunne droppe å bruke briller til 

uniformen også, men forstod at man ikke kunne kreve at alle gikk til anskaffelse i linser. I Garden 

fikk musikk- og drillgardistene sponset kontaktlinser slik at de ikke måtte bruke briller under 

oppdrag. Mellom de yngste og eldste medlemmene i veteran er det uenigheter angående å ha bart 

under oppdrag: 

 
Trombonisten:	  Bart	  og	  skjeggvekst	  til	  uniformen	  synes	  jeg	  egentlig	  er	  noe	  dritt.	  Jeg	  skjønner	  at	  	  det	  

blir	  sånn	  med	  medlemmer	  over	  60	  år,	  men	  hadde	  det	  vært	  et	  korps	  med	  bare	  20	  åringer	  så	  kunne	  

man	  tatt	  bort	  det.	  Da	  kunne	  alle	  barbert	  seg	  helt.	  

 

Saksofonisten derimot, ser det slik at også de eldste medlemmene i det minste burde barbere av 

seg barten når de var på veteranoppdrag. Han tenker seg at de yngste og eldste medlemmene har 

ulike synspunkter på dette, fordi de eldste medlemmene ikke hadde de samme utseendemessige 

kravene da de tjenestegjorde i Garden. Det har jo før vært tillat med bart i paradeuniform. Han 
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synes likevel at noe av sjarmen ved NGD er at man kan gjøre det litt annerledes enn en helt 

militær tropp, men han er selv villig til å gå ”all inn”: 
 

Saksofonist: Jeg skal klippe og barbere meg før 17 Mai, ja er du gæern! Mange av de over førti er litt for 

lange på håret, og det er jo sjarm det, men jeg skal klippe meg til gardesveis, det er i hvert fall helt sikkert! 

 

Før 17 Mai-toget i Oslo i 2011 hadde mer enn 50 prosent av medlemmene klippet seg til den 

tradisjonelle gardesveisen. De fleste var unge medlemmer og ingen av disse var kvinner. Dette 

ser jeg som et tegn på at statusen som gardeveteraner ikke får forrang for uttrykket som kvinne, 

siden jenters hår ofte er svært kjønnsspesifikt. Noen av jentene bruker også øredobber og sminke 

til veteranuniformen, noe som var utenkelig som gardister. 

 

Musikk- og drilltroppen i HMKG hadde fram til 2006 et krav om at alle jenter og gutter som 

tjenestegjorde i kompaniet måtte klippe seg kortere på håret enn henholdsvis 3 og 6 millimeter. 

Dette påbudet ble opphevet i 2006 og jenter med langt nok fikk beholde langt hår, hvis det var 

langt nok til å danne en knute oppå hodet som kunne skjules under paradehatten. Jeg var en av de 

første jentene som fikk beholde langt hår i musikktroppen, og vi måtte kamme håret inn under 

paradehatten og feste det i en knute for å se mest mulig like ut som resten av gardistene under 

oppdrag. Ofte ble vi som ikke klippet håret, møtt med utsagn som at vi ikke så ut som ordentlige 

gardister, og at vi burde klippet oss likevel, siden guttene måtte gjøre det. 

  

Hos veteranene er det ingen forventing til at jentene skal klippe seg kort på i forkant av oppdrag. 

Det holder at de setter håret opp i en knute. Flere av de yngste kvinnelige medlemmene starter i 

organisasjonen mens håret deres fortsatt holder på å gro fordi de valgte å klippe håret sitt frivillig 

i Garden. De får ros for dette av mange veteraner. Når gardister og veteranene klipper håret sitt 

transformerer de noe av sin egen kropp til å samsvare med organisasjonens normer for hårklipp. 

Flere av veteranene har kortklipt hår hele tiden, fordi de er vant til det til daglig, men mange 

klipper seg spesielt kort på håret i forkant av oppdrag. Noen av veteranene argumenterte med at 

de klippet seg før et oppdrag fordi det blir varmt med lengre hår og for at lua skal sitte bedre. Det 

er likevel ingen praktisk grunn til å klippe håret akkurat slik som gardesveisen, –litt lengre på 

toppen og kortere på sidene.  
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En uniform kan man kle på seg og kle av seg. Man kan lett tre ut av rollene og signalementetene 

en uniform gir en, mens en hårklipp har man med seg videre selv når uniformen av. Å endre håret 

sitt etter organisasjonstilhørighet fremtrer for meg, som et uttrykk for en dypere involvering i 

organisasjon. Det hersker et press på de uklippede mannlige medlemmene når veteranene er på 

tur om å klippe seg, og det ble spøkt med at de skulle tvangsklippe enkelte medlemmer. Når vi 

har vært på tur og oppdrag har noen av veteranene klippet håret til hverandre på kveldstid. 

 
Hårklippen er en del av diskusjonene rundt hvor militære og sivile veteranene skal være. Skal 

veteranene tillate et totalt “håranarki” med tredagersskjegg, bart, hår over ørene og solbriller, 

eller opprettholde militære standarder for utseende? Hårklippen har en praktisk så vel som rituell 

funksjon. Gardesveisen er et symbol på veteranenes tilhørighet til Garden og deres involvering i 

organisasjonen.  

 

Uniformen er et sentralt element i det veteranene gjør. Den er både et kostyme i veteranenes 

oppvisning ogen del av det kollektive ritualet i marsjeringen (Alexander 2004). På den ene siden 

er veteranenes paradeuniform et kostyme i en teatralsk oppvisning, og på den andre siden er det 

en militær uniform som medlemmene knytter sterke følelser til. I uniformene, er alle veteranene 

kledd likt. Om veteranene skulle marsjert i vanlige klær ville oppvisningene ikke vært like 

virkningsfulle. Når alle er kledd likt kan man bedre se samtidigheten i bevegelsene som 

veteranene etterstreber i en oppvisning. 

 

Bunaden er et nasjonalt symbol, og på samme måte kan vi tenke om gardeuniformen på 17. mai 

(Elgenius 2011:407). Ifølge Durkheim (1912), og Collins (2004) kan vi forstå veteranuniformen 

som hellig for mange av veteranene fordi den representerer følelsene som er knyttet til det å få 

være del av kollektivet blant veteranene, men også Garden som helhet. Uniformen blir en 

kollektiv representasjon som symboliserer relasjonen mellom veteranene, og deres relasjon til 

Garden. Dette fant også King i en av sine studier av det britiske militæret (King 2006:500). 
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7.	  Avslutning	  
	  
La oss vende tilbake til tittelen på studien, Kunsten å stå stille. Hva gjør at veteranene står stille? 

Selvsagt kreves det massevis av trening, men hva hjelper trening om man ikke vil? Spørsmålet 

blir da, hvorfor vil veteranene være med i organisasjonen, for deretter å delta i en intens trening, 

for så å gjøre en ubehagelig kroppslig disiplinering? Blant de aktive medlemmene er det en 

enighet om at de emosjonelle opplevelsene veier opp for slitet og ubehaget som kommer av å 

marsjere og å stå stille. Fløytisten og trompetisten fortalte at det var følelsene de opplevde da de 

marsjerte på 17 mai, som gjorde at de ønsket å oppleve det samme igjen. Tubaisten syntes det 

beste de gjorde i organisasjonen var å kjøre buss, for da  “sitter vi alle sammen og tuller og ler.” 

Det var derfor viktig å komme nærmere en forståelse av hva som skjedde i barentoget på 17 mai, 

og når veteranen kjørte buss. 
 

 

Samholdet i organisasjonen kan ikke reduseres til å bare komme av en felles bakgrunn og felles 

interesser, selv om de aktive medlemmene i Norske Gardeveteraners Drillkontigent er en svært 

selektert gruppe. De aktive medlemmene prioriterer å delta i aktiviteter med organisasjonen, og er 

med i organisasjonene fordi de vil, og har muligheten til det. De har vært gjennom en lang 

seleksjonsprosess, først gjennom et begrenset inntak i Garden, og deretter har de ønsket å være 

med i organisasjonen. Veteranene opplever et umiddelbart fellesskap om interesser, og et 

identitetsfellesskap som går utover geografisk nærhet, og som flere av veteranene sa, har de alltid 

noe å snakke om. Mange har blitt glade i hverandre og dannet nære relasjoner. De aktive 

medlemmene ser på veteranhelgene som månedens høydepunkt. Flere fortsetter å være glade selv 

etter at møtet med veteranene er avsluttet. Veteranhelgene og oppdragene er tidsavgrensede og 

krever et fokus på det som skjer i organisasjonen, og gir veteranene en slags pause fra alt annet i 

livet.  

 

Organisasjonen ligger i et krysningspunkt mellom å være militær og frivillig, og veteranene 

balanserer mellom kunst, kos, arbeid og disiplin. Når de trener og gir hverandre tilbakemeldinger, 

er humor en viktig måte å formidle kritikk på, og gjør det lettere å balansere mellom militær 

perfeksjon og hygge. 
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Sang	  i	  bussen	  som	  kollektivt	  ritual	  
I bussen er veteranene avgrenset fra verden utenfor. Når veteranene går om bord etter en 

drilloppvisning for flere tusen mennesker, er de ladet opp av emosjonell energi fra den rituelle 

interaksjonen i oppvisningen. Publikum har jublet og klappet for dem, og de har sammen kjent på 

følelser av mestring. I bussen forsterkes disse følelsene ved at veteranene ler og synger sammen. 

Når de synger musikken som nettopp ble spilt, gjentar de noe av ritualet fra drillen, og i bussen 

kan de gi uttrykk for følelser, noe som er forbudt i en drilloppvisning. 

 

Når en veteran begynte å synge på en marsj, sang de andre også. Det ga ikke bare en musikalsk 

gjenklang, men også en resonans i følelser Følelsene i hver enkelt forsterkes ved at hver veteran 

skaper en gjenklang av dem, når de synger sammen. Gjenklangen av følelser, forsterket den 

enkeltes følelser. Det rytmiske samspillet av uttrykk for følelser skjedde også gjennom latter, 

hvor veteranene lo sammen i en slags koordinert rytmikk, med gradvise crescendoer mens de 

sang, og gjorde beveger fra drillen. 

 

Når veteranene har et felles fokus i bussen, opplever de en høy grad av emosjonell energi, og 

høylytte uttrykk for positive følelser. Det er en følelsesregel i organisasjonen at man skal være 

humoristisk og positiv. Det skal krible i magen rett før et oppdrag, og føles kult mens publikum 

klapper i en arena, og man skal være glad etterpå. 

 

Veteranen som tar seg en knert før en oppvisning skal forsøke å undertrykke en følelse av 

nervøsitet, og jeg forsøkte å undertrykke en følelse av fortvilelse, da knappen i buksen min hadde 

falt ut. Selv om jeg ble fryktelig stresset, kontrollerte jeg følelsene da vi gikk ut på arenaen for å 

gjøre drilloppvisningen. Kanskje ble vi modigere av å marsjere i fellesskap, for jeg kan ikke se 

for meg at jeg ville spilt og marsjer for så mange mennesker alene. Collins mener en høy grad 

emosjonell energi gir individer selvtillit og “boldness in action” (Collins 2004). Kanskje var vi, 

“bøndene fra Norge” fylt av emosjonell energi? 
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Marsjering	  på	  17.	  Mai	  som	  kollektivt	  ritual	  
 
I barnetoget er veteranene en del av et større nasjonalt omfavnende ritual. I paraden er de samlet 

på et sted og marsjerer ved siden av hverandre i rytmiske bevegelser. De ser alle rett fremfor seg, 

og utfører de samme bevegelsene. De beveger seg som en enhet, og vet at veteranene ved siden 

av seg, fokuserer på det samme. I forkant har de trent, øvd og snakket om hvordan de kommer til 

å oppleve den “spesielle følelsen” igjen, som de opplevde som gardister på 17. mai. I 

marsjeringen kan veteranene oppleve en felles følelse fordi alle fokuserer på det samme og vet 

hvordan de andre opplever det. Spesielt da veteranene rundet Stortinget på 17 mai blir omtalt som 

et øyeblikk med høy grad emosjonell intensitet. Veteranene får ”frysninger” eller “må holde 

tilbake gliset, men klarer det ikke”. I feltarbeidet virket det også som en følelsesregel at det å 

runde Stortinget, var et øyeblikk som skulle føles spesielt, og det å marsjere på 17 mai, var noe 

stort. Jeg hadde selv ikke opplevd dette som særlig spesielt, da jeg var gardist, siden jeg var for 

kort til å se slottet over luene til de andre veteranene, da vi rundet Stortinget. Da jeg marsjerte 

med veteranene under feltarbeidet, var derimot veteranen foran meg kort nok til at jeg kunne 

erfare det veteranene hadde snakket om, og jeg fikk frysninger jeg også. Jeg kan ikke skille 

avgjøre om det var fordi det var et vakkert syn, fullt av nasjonal symbolikk, eller fordi jeg var så 

forberedt på at det skulle føles spesielt; –at det føltes spesielt. Det var derfor fruktbart i studien å 

kombinere Collins modell av rituell interaksjon med Hochschilds begreper for regler for følelser. 

 
En side av marsjeringen handler om det å vise seg fram, vise det man kan, og kjenne på stoltheten 

som kommer fra applausen og tilbakemeldingene fra publikumet. Veteranene er stolte av det de 

har fått til, og de har fått det til sammen. En annen effekt av marsjering som det virket som 

veteranene forsøkte å sette ord på, er det som McNeill (1995) kaller “muscular bonding”. 

Veteranen står side om side, og marsjerer i svært koordinerte synkroniserte bevegelser. De er en 

kontingent, med korps og drill, og ikke bare enkeltmennesker som marsjerer i takt, i like klær. 

Dette føles massivt og stort for veteranene, og opplevdes som større enn summen av 

enkeltindividene. 
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Veteranmoral	  og	  arbeidsfellesskap	  

Organisasjonen fungerer som et arbeidsfellesskap, og bygger på en felles forståelseshorisont og 

en veteranmoral integrert i organisasjonen, samt veteranenes tidligere erfaringer fra Garden. Det 

kan gjøre vondt og medføre skader, men veteranene står likevel stille, og marsjerer så godt de 

kan. Medlemmene foretar en kontinuerlig disiplinering av kroppen og følelser, helt ned til 

hvordan de beveger øynene. Funnene i studien visers en tidvis sterk vilje til frivillig individuell 

oppofring for kollektive mål i organisasjonen. Det er en sterk moralsk solidaritet blant 

medlemmene, og de vil ikke skuffe hverandre. Å bevege på seg for å ha det mer behagelig bryter 

med veteranmoralen, og den kollektive solidariteten. Om noen snur seg og snakker med 

sidemannen bryter dette både med regler for marsjeringen, synkroniseringen i ritualet og den 

integrerte moralen. Det bryter også regler for hvordan de skal føle seg i marsj, i det at man skal ta 

det seriøst og gjøre så godt man kan, og gjerne være litt nervøs også. 	  

Veteranmoralen innebærer at medlemmene skal føle seg forpliktet til å stå stille fordi de andre 

gjør det. Dette er dog kontinuerlig gjenstand for forhandling. Dersom mange slapper av,  slapper 

flere av. Reglene for marsjeringen er kontekstavhengig; hvorvidt de marsjerer i et oppdrag eller 

trener. 

 

Collins hevder at deltakelsen i sosiale ritualer produserer moralske følelser (1992:29, 2004:190-

191), og King (2006:497) ser det som at sosialt samhold og fellesskap, er den avhengige 

variabelen i en organisasjon, ikke det som forklarer hva som skjer. Hos veteranene er den 

internaliserte veteranmoralen derimot et premiss for at veteranene kan opptre som de gjør i 

drilloppvisninger og parader. Om veteranene ikke følte en moralsk forpliktelse til å stå stille, ville 

de nok bare slappet av og beveget på seg, og effekten av marsjeringen som kollektivt ritual ville 

ikke vært det samme, om ikke alle fokuserte på å gjøre en så god oppvisning som mulig. 

 

Det var en enighet blant veteranene jeg intervjuet, at det var samholdet i organisasjonen som var 

grunnen til at de var med. Hos veteranene danner det sosiale samholdet og fellesskapet grunnlaget 

for hvorfor veteranene vil være med i organisasjonen som aktive medlemmer. Dette samholdet 

forsterkes igjen av den rituelle interaksjonen som skjer både når de marsjerer, og utenfor 
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marsjeringen. Veteranmoralen er befestet i identitetsfellesskapet som gardeveteraner, og fordi 

veteranene føler seg knyttet til de andre medlemmene, vil de heller ikke skuffe dem. 

Veteranmoralen og de kollektive ritualene i organisasjonen er i en kontinuerlig runddans, hvor de 

forsterker hverandre, og opprettholder effekten av hverandre. Suksessfulle ritualer fører til 

grobunn for flere suksessfulle ritualer (Collins 2004). 

 

Vi kan ikke redusere veteranmoralen og medlemmenes felles følelser til bare å kommer fra det 

rytmiske sampillet som finner sted i den interaksjon. En del av forklaringen ligger også i de 

integrerer organisasjonsbestemte regler for følelser. Veteranen skal føle at det kribler litt under en 

drilloppvisning, de skal være glade og humoristiske, og delta i det naturlige ritualet som skjer i 

form av synging i bussen og felles latter. Nye veteraner også lærer organisasjonens 

følelsesreglene i ritualene. 

 

Uniformering	  og	  hårklipp	  
Når veteranene marsjerer bærer de veteranenes paradeuniform. Mange har lagt ned tid og arbeid i 

uniformenes utseende, og dette gjør det spesielt å bære den. Her er det en variasjon blant 

medlemmene, hvor noen ser uniformen som hellig, mens andre tenker seg at det er et slags 

kostyme som brukes for å marsjere i. Noen av veteranene har sågar endret sin kropp, ved å trene i 

forkant av et oppdrag eller å klippe av seg håret. Med like uniformer, håroppsatser og hårklipp 

blir veteranene mer like hverandre. Veteranene forsøker å være mest mulig like under ett 

oppdrag, og bevege seg mest mulig likt. Uniformen er et guppeemblem for organisasjonen, og når 

veteranene bærer uniformen oppfattes de av andre som noe annet enn de vanligvis er i hverdagen. 

Uniformen fungerer også som et symbol på organisasjonen og, opplevelsen av uniformens 

hellighet kan forklares med at veteranenes stolthet av å være en del av organisasjonen, gjenspeiles 

i følelser knyttet til uniformen. Uniformen er et symbol på organisasjonen som mange av dem har 

blitt så glad i.  

 

Det er både formelle og uformelle regler knyttet til uniformsbruken, og brudd på disse kan 

straffes med bøter og sågar utestengelse fra organisasjonen. 

Uniformen formen fungerer også som et kostyme som skiller veteranene fra andre når de 

marsjerer, og bidrar til et striglet uttrykk av oppvisningen. Perfeksjonert utseende og 
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perfeksjonerte bevegelser er begge sider av veteranenes oppvisning. Veteranen har skriftlig 

lovfestes regler hvor hvordan uniformen skal brukes. 

 

Analytisk	  situasjonisme	  
Jeg kom inn i organisasjonen med en åpen og nysgjerrig innstilling, og med et mål om en videre 

avgrensning. Etter at jeg intervjuet noen av veteranene og gjort feltarbeid en stund, slo det meg at 

det var umulig å skrive om alt som skjedde i organisasjonen, og skulle noe plukkes ut som 

spesielt sosiologisk interessant blant gardeveteranene, så var det de kollektive ritualene som fant 

sted. 

 

I denne studien har jeg tatt utgangspunkt i å analysere situasjoner, men man kan ikke løsrive de 

rituelle situasjonene fra det som skjer i tiden før og etter. Veteranene har forberedt seg til 

deltakelsen i barnetoget og tattooene i løpet av veteranhelgene, og i egenøving og arbeid med 

uniformen. (Hochschild 1979:6) kritiserer analytisk situasjonisme for å løsrive situasjoner fra 

tiden før og etter de finner sted, og for å ikke trekke inn strukturene, og personligheten som 

interagerer innenfor strukturene. I denne studien har jeg forsøkt å både trekke inn personligheten, 

og strukturen veteranene er en del av, i analysen av situasjonene. Det er også trukket inn hvordan 

veteranene forholder seg til de ulike situasjonene både før og etter de har funnet sted. 

 
 
Studiens	  relevans	  og	  nye	  spørsmål	  
 

Rytmisk koordinering i rituell samhandling skjer overalt rundt oss. Ofte når ord blir for små, 

uttrykkes sterke kollektive følelser av glede og sorg gjennom ritualer. Masser av mennesker gjør 

bølgen i en idrettsarena, eller går i rosetog og holder minutter av stillhet. Det er derfor spesielt 

interessant å forsøke å nærme seg en forståelse av hvordan rituell interaksjonen påvirker de som 

deltar. 

 

Det er også viktig å forstå hvordan humor kan brukes til å skape positivitet og positive effekter i 

en organisasjon (Robert & Wilbanks 2012:1088). Veteranen opplever et sterkt fellesskap, og 

deltagelse i organisasjonen gjør dem glade, selv etter at møtet med hverandre er over. For 
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veteranene var det godt å føle tilhørighet, og tubaisten gledet seg så mye til å møte veteranene at 

han ikke fikk sove om natten. Er det ikke nyttig å forske mer på hva som gjør mennesker glade? 

 

I denne studien har jeg forsøkt å forstå kraften i veteranenes fellesskap og hvordan veteranene ble 

oppslukt i et sterkt positivt fellesskap. De organisasjoner eller fellesskap, som besitter kraften til å 

få medlemmene til å ville yte og handle i henhold til organisasjonens kollektive mål, fortoner seg 

for meg, som spesielt viktige å studere. Kraften i fellesskapet trenger ikke å resultere i groteske 

handlinger, eller brutale maktovergrep for å være interessante. Det er vel så viktig å forstå de 

gode fellesskapene, som de som utvikler seg til å bli onde. Det er viktig å forståelse av kraften i 

fellesskapet. 
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