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13. CEREMONIEL, del 4 
 
Årgangsparade   
 

a. Årgangsparade afholdes den første søndag i maj på Livgardens Kaserne i 
København. Alle gamle gardere kan deltage, ligesom pårørende er velkommen til 
at møde op og sammen med de gamle gardere overvære paraden. 
 

b. Årgangsparade afholdes for at højtideligholde både jubilæum for det enkelte 
indkaldelseshold, som for at vise tilknytningen mellem De Danske 
Garderforeninger og Den Kongelige Livgarde. 
 

c. DG’s Sekretariat udsender forud for årgangsparade information om paraden til de 
jubilerende indkaldelsesholds årgangsformand. Information vil indeholde 
oplysning om: 
• Paradedato og tidspunkter 
• Mødetid og sted for årgangsformanden forud for paraden 
• Kort orientering om paradens forløb 
• For 25 års jubilarerne orientering om kranselægning 

 
d. Normalt vil de jubilerende indkaldelsesholds årgangsformænd møde på DG 

kontorer forud for paraden, hvor de vil blive budt velkomne af Præsidenten, samt 
blive opdateret på paraden af DG’s forretningsfører. 
 

e. Det normale forløb for klargøring forud for årgangsparaden vil være: 
• 08.00 Portene til Livgardens Kaserne 
• 08.00 Gamle gardere begynder at ankomme 
• 09.40 25 års og 50 års jubilarer opstillet på eksercerpladsen mod Rosenborg 
• 09.40 Den øvrige del af paraden opstillet med ryggen mod Kongens Have og 

Gothersgade 
• 09.45 25 års og 50 års jubilarer marcherer forbi den opstillede parade og på 

plads på højre  
fløj af paraden 

• 10.00 Paraden rettes og afleveres til DG Præsident 
 

f. Når præsidenten har modtaget paraden vil denne byde velkommen til de 
deltagende i årgangsparaden. Præsidenten kan også her uddele eventuelle DG 
Hæderstegn, såfremt der er indstillet hertil. Præsidenten gør herefter omkring og 
afventer chefen for Den Kongelige Livgardes ankomst. 
 

g. Når chefen for Den Kongelige Livgarde træder ind på paradepladsen sker 
følgende: 
• Præsidenten retter de gamle gardere, og melder paraden af til obersten 
• Chefen for Den Kongelige Livgarde og præsidenten inspicerer paraden 

 
h. Forløbet når paraden inspiceres er således: 
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• CH/LG og Præsident bevæger sig herefter mod paradens højre fløj for at 
skridte fronten af, begyndende med vicepræsidenterne. 

• Når CH/LG begynder at skridte ”vicepræsidentkolonnen” af, vender 
årgangsformanden for 25 års jubilarerne sig om, og kommanderer: 
• ”Giv agt … Årgang ret” 
• ”Giv agt, se til … højre” 

• Årgangsformanden går herefter til årgangens højre fløj og venter på at melde 
af til CH/LG. Årgangsformanden melder med, at X antal gamle gardere er 
mødt frem til 25 års jubilæet  

• CH/LG, Præsident og årgangsformand skridter langsomt fronten af for 
jubilarerne.  

• Når denne er slut takker CH/LG årgangsformanden, der har indtaget retstilling. 
Herefter indtager årgangsformanden atter sin plads foran geleddet og lader 
røre. 

 
i. Efterfølgende årgange rettes op af årgangsformanden når årgangen forud for 

inspiceres, og herefter handles som beskrevet oven for. 
 

j. Opstilling af årgangsparade og årgangsformandens placering under inspektion er 
således: 

     Præsidiet 

 
                  Årgangsformand   
      25 år  
 Garderstatue            CH/LG 
 
 
      50 år 
       Krudthus 
 
       
  
      Årgange 
 
 
 
 
 
                   Pårørende    DG/MC klub      Årgange      Årgange               Årgange 

k. Efter inspektion bevæger CH/LG og Præsident sig mod plænens midte. 
 

l. Det videre forløb af paraden vil herefter være: 
• Livgardens musikkorps samt et vagtdetachement vil herefter tilslutte sig 

paraden 
• CH/LG holder en kort tale 
• CH/LG udbringer et 3-foldigt leve for Hendes Majestæt Dronningen 
• Kongesangen spilles 
• CH/ LG taler igen 
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• CH/ LG lader rette, præsentere gevær og lader se mod fanen, hvorefter fanen 
ved fanemarch føres til paradens højre fløj. 

• Når fanen er på paradens højre fløj, marcherer Livgardens musikkorps samt 
vagtdetachementet forbi den opstillede parade og aflægger honnør til de 
gamle gardere 

• CH/LG afleverer herefter til Præsidenten. 
• CH/LG gør klar til forbidefilering og stiller sig ud for Garderstatuen. 

 
m. Præsidenten overtager nu kommandoen over paraden igen, og: 

• Beordrer herefter årgangsformændene til at træde ind foran egen årgang 
• Når årgangsformændene er indtrådt retter Præsidenten paraden og lader den 

gøre højre om. 
 

n. Parade klar til forbidefilering. 
 

     MUK 

     Fanevagt 

     Præsidiet 

 
       
  CH/LG    25 år  
Garderstatue            
      Årgangsformand 
 
   Præsident   50 år 
       Krudthus 
 
       
  
      Årgange 
 
 
 
       
    
   
                               DG/MC klub      Årgange     Årgange               Årgange 

o. Præsidenten indtager sin plads foran vicepræsidenterne og kommanderer 
”Parade march”. 
 

p. Paraden sætter herefter i march, idet årgangsformændene sætter egen årgang i 
march. Det skal her huskes, at der skal være en afstand af 15 – 20 m til årgangen 
foran. 
 

q. Den samlede parade defilerer nu forbi chefen for Den Kongelige Livgarde, og 
aflægger honnør til højre, når CH/LG passeres.  
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r. Når årgangene har aflagt honnør for CH/LG vil de blive anvist plads af 

vicepræsidenterne i opmarch forud for kranselægning. 
 

s. Herefter lægges der en krans ved Garderstatuen af årgangsformanden for 25 års 
jubilarerne. Krans med bånd vil være indkøbt og medbragt af DG’s Sekretariat. 

 
t. Når kransen er på plads, står årgangsformand og dennes hjælper ret foran 

Garderstatuen, medens Musikkorpset spiller ”Kongernes Konge”. Når musikken 
slutter, træder årgangsformanden og dennes hjælper ind i paraden igen.  
 

u. Efter kranselægning føres først Den Kongelige Livgardes fane tilbage, idet den 
marcheres fra årgangsparaden og ind i Midterpavillonen. Paraden indtager 
retstilling, mens fanen føres ind. 
 

v. Præsidenten averterer ”Fanekommando og Musikkorps afmarch”.  
 

w. Årgangsparaden formeres herefter, og den ceremonielle del af paraden er dermed 
afsluttet. 

 
x. Resten af dagen står herefter på fotografering af de jubilerende årgange og 

kammeratligt samvær. 
 


