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19.  EFFEKTER AF GARDERMÆSSIG KARAKTER 
 

a.    Indledning 
 

1. De Danske Garderforeninger har gennem årene haft et større antal effekter af for-
skellig karakter. Effekterne spænder over pyntegenstande med DG logo eller skyde-
logo, manchetknapper, slipsenåle og meget andet, og over til jubilæumstegn og me-
daljer. Disse effekter kan købes ved en række forskellige forhandlere efter aftale med 
De Danske Garderforeninger. 
 

2. Nedenstående liste over forhandlere af gardereffekter indeholder endvidere også 
henvisning til forhandlere af faner, som tidligere har været anvendt af lokale garder-
foreninger. Listen er ikke fuldt dækkende. 

 
b.    Leverandører 

 
1. De Danske Garderforeninger   

 
a. Effekter 

Garderslips, festtelegrammer, æresbreve, spillekort, garderbrevmærker, klister-
mærker, DG´s hædersgave til damer, Livgardens portvin og meget mere. 
 

b. Kontakt 

 Telefon: 3315 5204 

 www.garderforeningerne.dk 

 E-mail: sekretariatet@garderforeningerne.dk  
 

2. Knud Glavind 
 

a. Effekter 
Garderslips, gardertrøjer med DG’s logo, T-shirts med logo, manchetknapper, 
slipsenåle, spillekort, Livgardens portvin og meget mere. 
 

b. Kontakt 

 Telefon: 5854 8591 / 3054 3891 

 www.garderforeningerne.dk 

 E-mail: dgglavind@dbmail.dk  
 

3. Gardershop 
 

a. Effekter 
Forskellige effekter med Livgardens log samt DG’s logo. 
 

b. Kontakt 

 Telefon: 4587 9300 

 www.gardershop.dk  
 

4. Jydsk Emblemfabrik 
 

a. Effekter 
Forskellige effekter med DG’s logo, 10 års jubilæumstegn, sølvbjælker med gra-
vering, fremstilling af miniature tegn, 10, 25, 50 år. Garderslips m.v. 
 
 

b. Kontakt 

http://www.garderforeningerne.dk/
mailto:sekretariatet@garderforeningerne.dk
mailto:dgglavind@dbmail.dk
http://www.gardershop.dk/
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 Telefon: 7027 4144 

 www.jef.dk  
 

5. M.W.Mørch & Søns Eft.  
 

a. Effekter 
Jubilæumstegn 25, 40, 50, 60, 70, 75 års, krydsbånd, samt miniature ordner og 
tegn, montering af medaljer og tegn på stang, og meget mere. 
 

b. Kontakt 

 Telefon: 7027 4144 

 www.mwmorch.dk  
 

6. Københavns Flagfabrik 
 

a. Effekter 
Fremstiller faner, samt brodering og andre effekter, kontakt firmaet for priser. 
 

b. Kontakt 

 Telefon: 3325 8050 

 www.fanefabrik.dk   
 

7. Aalborg Flagfabrik 
 

a. Effekter 
Fremstiller faner, samt brodering og andre effekter, kontakt firmaet for priser. 
 

b. Kontakt 

 Telefon: 9812 4355 

 www.aalborgflagfabrik.dk  
 

8. Weidingerglas 
 

a. Effekter 
Diverse glasvarer med DG logo. 
 

b. Kontakt 

 Telefon: 4491 4555 

 www.weidingerglas.dk  
 
 

http://www.jef.dk/
http://www.mwmorch.dk/
http://www.fanefabrik.dk/
http://www.aalborgflagfabrik.dk/
http://www.weidingerglas.dk/

