
G A R D E R B L A D E T
NOVEMBER 2020    NR.  10  I   109.  ÅRGANG

L I V G A R D E N S 
F O N D

G A R D E R  I  F O K U S

B A G  O M 

D É R  H V O R  V I  H O L D E R  V A G T

D E N N E  M Å N E D  S T I L L E R  G A R D E R B L A D E T  S K A R P T  P Å  D A N M A R K S  B E D S T  B E L L I G G E N D E  K A S E R N E

G A R D E R E N S  U N I F O R M E R

L I V G A R D E N S
K A S E R N E

+

+



2    G A R D E R B L A D E T  -  N O V E M B E R  2 0 2 0

GARDERBLADET

R E D A K T Ø R
apr-12 Andreas Dalsgaard 

garderbladet@garderforeningerne.dk

D E A D L I N E
1. november til Garderbladet december

1. december til Garderbladet januar

N Æ S T E  G A R D E R B L A D
Udkommer i uge 49 - 50

M A N G L E N D E  G A R D E R B L A D
Meldes på tlf. 33 15 52 04 eller
www.garderforeningerne.dk/

garderbladet

A N N O N C E T E G N I N G
Hent annoncepjece på 

www.garderforeningerne.dk/
garderbladet eller kontakt redaktionen

G A R D E R K A S E R N E N
Høveltevej 111-117, 3460 Birkerød

Tlf. 72 83 40 00
www.livgarden.dk

A D J U D A N T E N
DG Forbindelsesofficer

Kaptajn Morten Zibrandtsen
lg-g-le05@mil.dk

P R E S S E  &  I N F O R M A T I O N S O F F I C E R
Kaptajn Thomas Helbro Reimann

Tlf. 41 93 36 42
lg-g-le04@mil.dk

P R O T E K T O R
Hendes Majestæt Dronningen

P R Æ S I D E N T
maj-70 Jens Crone

F O R R E T N I N G S F Ø R E R
okt-77 Jan Stoltenborg

S E K R E T A R I A T E T
Tlf. 33 15 52 04

Livgardens Kaserne
Gothersgade 100, 1123 København K

www.garderforeningerne.dk
sekretariatet@garderforeningerne.dk
Åbent mandag - torsdag 09:30 - 14:30

R E V I S O R
dec-84 Michael Wienberg
Dansk Revision, Søborg

H V E R V E U D V A L G E T
dec-12 Albert Dieckmann

Tlf. 40 44 17 73 
mandfred17@hotmail.com

S K Y D E U D V A L G E T
okt-77 Jan Stoltenborg

Tlf. 81 61 20 73 
stoltenborg@mail.dk

B O W L I N G U D V A L G E T
sep-85 Henrik Agerlin

Tlf. 28 44 12 94 
henrik.agerlin@gmail.com

ISSN 0903-9422

BLADET

REGIMENTET

FORENINGEN

UDVALGENE

Indholdet i Garderbladet er ikke nødvendigvis sammenfaldende med 
redaktionens, De Danske Garderforening eller Livgardens synspunk-
ter. Eftertryk og kopiering tilladt med kildeangivelse. Garderbladet 
udgives 11 gange om året af De Danske Garderforeninger. Garder-
bladet trykkes som klima-netrual tryksag af KLS Pureprint. 
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Husk at du altid kan læse 
Garderbladet digitalt en uge 

før bladet udbrings. Se mere på
www.garderforeningerne.dk/

garderbladet

Brug koden ”gammelgarder”

garderforeningerne.dk @garderforeningerne @garderliv

M U S I K K O R P S E T  U N D E R  C O V I D - 1 9
Amalienborg-paraderne har været 

indstillet i over et halvt år, men 
Musikkorpset har stadig været i 

gang. Se mere på s. 8

L I V G A R D E N S  K A S E R N E
i Gothersgade har været udgangspunkt 
for Livgardens vagt i København i over 

200 år. Denne måned får du historien bag 
den gamle kaserne på s. 16

L I V G A R D E N S  F O N D
I mange år har der eksisteret 

legater ved Livgarden, men først 
i 2018 samles de alle i én samlet 

fond. Få historien bag Den 
Kongelige Livgardes Fond.

Se mere på s. 10

F O R S I D E N

O M  B I L L E D E T
Garder i blå galla på Amalienborg.

F O T O
APR-12 Andreas Dalsgaard

D E N  K O N G E L I G E 
L I V G A R D E S  F O N D

Den Kongelige Livgardes Fond har brug 
for din hjælp. Støt fonden med 200 kr. 

Donationer kan gives på følgende 
kontonummer: 3001 - 8560107537 eller 
på MobilePay nr. 42697 med anførelse: 

”Donation til Den kongelige 
Livgardes Fond”
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i gider snart ikke høre om det 
mere, men jeg er bange for, at 
den epidemi kan komme til at 
vare meget længe endnu. Igen 
har vi forsamlingsforbud og re-

strektioner, så foreningslivet må atter vige for fol-
kesundheden. Heldigvis kan vi stadig mødes – om 
end ikke ansigt til ansigt så i det mindste digitalt. 
Mange firmaer, foreninger og organisationer har 
med succes taget dette kommunikationsmiddel 
i brug, og turen er nu kommet til De Danske Gar-
derforeninger. 

Vi ligger jo alle under for vore myndigheders 
restriktioner, og dem skal vi klart overholde, for 
at bringe smittetrykket ned. På et virtuelt præ-
sidiemøde i starten af oktober måned, kunne et 
enigt præsidium hurtigt konstatere, at repræ-
sentantskabsmødet planlagt til afholdelse d. 10. 
oktober ikke bidrager til det, men måske snarere 
muliggør det modsatte. Derfor har vi for anden 
gang i år været nødaget til at aflyse det planlagte 
repræsentantskabsmøde. Det er så vidt jeg ved, 
uden fortilfælde, at organisationen helt har måtte 
opgive at samle foreningerne. Det er umådeligt 
ærgerligt – navnlig for Midtjydsk Garderforening, 
der igen måtte aflyse alle aftaler. 

Men særlig ærgerligt mener jeg det er, da 
repræsentantskabsmødet i år skulle have været 
udgangspunktet for en generel debat om vores 
gamle organisation, struktur og formål. Jeg ville 
i år have brugt min taletid på at redegøre for mit 
syn på fremtiden for De Danske Garderforenin-
ger. Og jeg kan godt afsløre, at der ikke ville være 
lagt fingre imellem. Med DG-UNG er vi trådt et 
skridt i den rigtige retning, men der ligger meget 
arbejde foran os, hvis DG skal have nogen gang 

på jord om 15 år. 
Vi har stærkt brug for forandringer, og det 

budskab mener jeg er afgørende at få ud til debat 
under de kommende formandsmøder såvel som 
ved repræsentantskabsmødet i Svendborg 2021. 

Derfor vil samtlige garderforeninger blive 
indkaldt til et videomøde torsdag d. 12. november 
2020 kl. 19:00, hvor jeg vil fremlægge mine visi-
oner for fremtiden i De Danske Garderforeninger. 
Jeg håber naturligvis, at mange foreninger vil 
bakke op om tiltaget – og ikke mindst tage mine 
pointer til efterretning og til debat lokalt og regi-
onalt. Alle foreninger er på nuværende tidspunkt 
indbudt og informeret om de tekniske detaljer, 
ellers kan DG sekretariat genfremsende informa-
tionen på forespørgsel. 

I denne måned stiller Garderbladet skarpt 
på Den Kongelige Livgardes Fond, som blev 
etableret tilbage i 2018. Fonden er af civilstyrel-
sen erklæret som en almennyttig fond, hvilket 
er ensbetydende med, at man nu kan betænke 
Livgarden med et større eller mindre beløb i sit 
testamente, uden at der skal betales skat af det. 

Hvad mange ikke er klar over er, at arveloven 
er indrettet på en sådan måde, at man faktisk 
kan betænke almennyttige organisationer, uden 
at det får negativ indflydelse på de pårørendes 
arvesum. I nogle tilfælde, kan man faktisk sikre 
sine pårørende mere, ved at betænke et almen-
nyttigt formål. 

Hvordan det hænger sammen, forklarer vi i 
månedens Garderblad, ligesom man vil kunne 
læse nærmere om, hvad bevæggrundene var for 
at oprette fonden, samt ikke mindst – hvad fon-
den har som formål og uddeler fondsmidler til. 
God læselyst 

MAJ-70 JENS CRONE
Præsident, De Danske Garderforeninger

HVOR LÆNGE 
VARER DET ENDNU?

V

G Å  P Å  O P D A G E L S E
... i Garderbladets nye digitale univers. 
På DG hjemmeside, kan du læse gamle 

som nye artikler fra Garderbladet. 
Læs eller genlæs f.eks.:

S E  M E G E T  M E R E  P Å

www.garderforeningerne.dk/nyheder

B E R E D S K A B S V A G T -
H O L D E T  E R  I N D S A T

Der var tale om en 
overskrift til Livgardens 
historiebøger, da bered-
skabsvagtholdet pr. 27. 

juni 2020 blev indsat som 
støtte for politiet.

I S O L E R E T
Den 12. marts besluttede 

regimentet at garder-
ne, skulle isoleres på 
Livgardens kaserner. 
Garderbladet hat talt med 

de isolerede gardere om 
deres opleverser.

G A R D E R E  U N D E R 
M I S S I L A N G R E B

De færreste var forberedt 
på den voldsomhed mis-
silerne ramte med, da Al 
Asad Airbase blev ramt af 

et historisk stort missilan-
greb i januar måned.

Q U E E N ´ S  G U A R D
Queen’s Guard er fæl-
lesbetegnelsen for de 

militære kontingenter, 
der har ansvaret for at 

bevogte den britiske 
kongefamilies residenser, 

både til hest og til fods.

C H R I S T I A N S B O R G
Selvom Kongefamilien 

ikke længere residerer 
på slottet, så har Livgar-
den fortsat vagtopgaver 
ved den historiske borg.  

Garderbladet ser nærme-
re på det gamle slot.

L I V G A R D E N  U N D E R 
K R I G E N  1 8 6 4

Den 2. slesvigske  krig 
var en militær- og po-

litisk katastrofe for Dan-
mark. Garderbladet ser 
nærmere på Livgardens 
rolle under krigen i 1864.
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1 / I  L I V G A R D E N 
på øvelse i Oksbøl N O T A T B A T A L J O N S C H E F E N

giver status

D E R F O R
går man fanemarch

K Æ M P E  S C O O P
for historisk samling

G A V E  T I L  F O R S Y N E R N E
→ Torsdag d. 15. oktober 
kiggede præsident Jens Crone 
forbi forsyningssektionen på 
Livgardens Kaserne. Enhedens 
gamle fjersyn var, med egne 
ord, efterhånden splittet ad, og 

enheden ønskede sig derfor et 
nyt fjernsyn på forsyningskam-
meret. Det mente præsidenten 
godt vi kunne efterkomme. God 
fornøjelse til forsynerne. 

H V O R  K R I G E R E  B L I V E R  T I L
→ I 1/II uddannes krigere, der 
kan deres håndværk. I oktober 
måned har hele kompagniet 
været i Kulsbjerg, hvor de to 
HRU-delinger uddannedes sam-
tidigt i hhv. forsvar og angreb. 

Fokus ligger på håndværket 
som enkeltkæmper i rammen af 
delingen, med henblik på at de 
kan ansættes i stående styrke 
efter endt HRU. 

K Æ M P E  S C O O P
“Operation Prins Aage 2” er netop fuldført – Prinsens 
store ordensspænde er landet i Livgardens Museum. 

E
fter et stort 
forarbejde kunne 
Livgardens histo-
riske leder Eric 
Bourgios med 

tilfredshed hjemtage Prins 
Aages store ordensspænde 
til samlingen. Projektet er 
lykkedes med økonomisk 
støtte fra Livgardens 
Historiske Samlings Venner 

(LGHSV) samt Den Kongeli-
ge Livgardes Fond. 
ORDENSSPÆNDET er rekvire-
ret fra en fransk samler, og 
har tilhørt den danske Prins 
Aage, der før sin tid i frem-
medlegionen har tjent som 
officer ved Den Kongelige 
Livgarde. I Fremmedlegio-
nens eget museum er det 
”lille, franske” ordenspænde 

udstillet. 
PSSST! Du 
kan læse 
mere om 
Prins Aage i 
Garder-
bladet for 
November 
2016. 
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S T A T U S  F R A  G A R D E R -
K A S E R N E N  I  H Ø V E L T E

I starten af oktober måned havde II/Livgarden det 
første udbrud af covid-19 blandt rekrutterne på hold 

AUG-20, men havde heldigvis held med at 
inddæmme og kontrollere smitten i enheden. 

B
ataljonschef ober-
stløjtnant Torben 
Egidiussen udtalte 
følgende: Vi har, 
lige siden starten 

af Corona-epidemien, arbejdet 
med målrettede foranstalt-
ninger mod smittespredning: 
Uddannelse og træning i 
”familiegrupper” og fokus på 
afstand, spredning, opdeling 
og hygiejne. I forbindelse 
med det første udbrud har vi 
gennemført hurtig og massiv 
testning og smitteopsporing. 
Det ser alt sammen foreløbigt 
ud til at have båret frugt. De 
smittede vi har, er isoleret 
til mindre, samlede grupper. 

Vi håndterer i øvrigt hele 
Corona-situationen i tæt 
samarbejde med vores egen 
dygtige overlæge og Styrelsen 
for Patientsikkerhed. Jeg 
håber, at de smittede rekrutter 
får et uproblematisk forløb, og 
hurtigt kan vende tilbage til 
kammeraterne.”
ET SÆRLIGT AFGØRENDE PUNKT 
for håndtering af smitte blandt 
rekrutterne, har være discipli-
nen i forhold til at efterleve de 
sundhedsmæssige retnings-
linjer såvel som forståelse for 
den ekstra tid, der har været 
brugt på at teste for covid-19. 
Her tilskrives rekrutterne stor 
ros for disciplienen og det 

udviste sammenhold. 
”VORES EVNE TIL hele tiden at 
fortsætte uddannelsen ”mest 
muligt – med flest mulige”, er 
afgørende for, at vi kan nå de 
vigtige uddannelsesmål vi har. 
De kommende gardere har en 
vigtig opgave, og de fortjener 
den bedst mulige uddannelse 
vi kan give dem – uanset 
vilkårene” udtaler Egidiussen 
og fortsætter: ”Vi gør os ingen 
forestillinger om, at dette er 
sidste gang, vi evt. bliver ramt 
af et smitteudbrud, men vi er 
betryggede i, at de ting vi gør, 
ser ud til at virke.”

N O T A T

M A N C H E T K N A P S Æ T

L Y K K E T R O L D

L G  T - S H I R T

S L I P S N Å L

PRIS

STK. PRIS

3 STK. PRIS

PRIS

198,00

250,00

200,00

65,00

T I L B U D

Normalpris kr. 350,00

2 stk kr. 450 - 3. stk. kr. 600
Kas assorteres efter eget valg

Bomulds t-shirt med
LG logo. Spar kr. 100,00

Normalpris kr. 95,00

S P A R 
K R . 1 0 0

N Y
M O D E L

T I L B U D

Bestil dine varer
på tlf.: 3054 3891

Vi pakker og sender
varerne med regning

... eller på mail
dgglavind@dbmail.dk

Du betaler den med-
følgende regning
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D E R F O R

. . .  G Å R  M A N  FA N E M A R C H

F
anemarchen er dateret 18. 
juni 1808, da en kongelig 
parolbefaling fastsatte, at 
den skulle afløse en endnu 
ældre parademarch, der for-

mentlig er kommet til allerede under 
kong Christian IV eller kong Frederik III i 
1600-tallet, og den var meget anvendt. 
Den 19. juni 1808 findes så en ny 
parolbefaling: ”Fra i Morgen af og saa 
fremdeles slaaes den nye Parademarch 
ved de herværende Regimenter, hvis 
Tambourer alt have lært den, ved de 
øvrige Infanterie Regimenter indføres 
den, naar Tambourerne have lært at 
slaae denne March; til Regimenterne 
og Bataillonerne i Provindserne sendes 
denne nye March opsat i Noder, som i 
Gaar er befalet”.

Det skal altid være én fra underof-
ficererne, som holder fanen. Dvs. fra og 

med sergent og opefter. Aldrig en me-
nig eller en korporal eller ”den slags”. I 
gamle dage hed han, som holdt fanen 
en: fændrik, et begreb de fleste kender 
fra julesangen ”Højt for træets grønne 
top”. Ordet fændrik lægger sig til ordet 
fane, og endelsen i fændrik, altså andet 
led i ordet, ”rik” betyder noget i retning 
af en stærk mand. Ligesom i Frederik, 
Ulrik eller Henrik. Dét, at holde fanen, 
er næsten den allerstørste ære en sol-
dat kan få. Så dén sergent, som holder 
fanen, kan regnes til den fineste af alle 
sergenterne.

Fanemarchens navn er opstået 
ved, at faneløjtnanten indleder den 
særlige march ved at råbe sin kom-
mando: »Fane! March«! til underoffice-
ren bagved, hvilket samtidig er signal 
til musikken om at starte på trommen 
med såkaldt langt forslag. Fanemarch 

eller honnørmarch for Dannebrog var 
musikalsk oprindelig tænkt for piber og 
trommer i hæren.

Det er en særlig svær march at 
udføre, idet man normalt marcherer til 
2/4-takt; men nærværende musik er 
imidlertid i den svære 6/8-takt – altså 
en tre-deling af musikken i stedet for 
den nemme to-deling. Denne sær-
prægede fanemarch er helt udpræget 
dansk, og man finder den ikke i andre 
lande. Den er også kaldt den ”Lille Na-
tionalmelodi”, fordi den jo bruges, når 
Dannebrog føres op. (Egentlig burde 
den nok hedde: ”Honnørmarch for Kon-
gen, Kongehuset og Fanen”, da disse 
tre faktorer i virkeligheden stemmer 
overens). Fanemarchen spilles bl.a. ved 
vagtafløsningen på Amalienborg Slot 
og dér, hvor der er brug for netop denne 
parademarch.

V E N L I G 
D O N A T I O N 

F R A  G A M M E L 
G A R D E R

→ Tidligt på efteråret kontaktede 
AUG-17 Hans Schmidt De Danske 

Garderforeningers Sekretariat med 
en forespørgsel om, hvorvidt vi 

kunne afhjælpe garderen med en stor 
samling af magasiner. Som garderen 

selv skrev: ”Jeg husker tydeligt, da 
jeg havde min første vagt som garder 
i Vagtkompagniet. Ikke mindst husker 

jeg, at når vagtteorien var læst, så 
kunne man sætte sig hen og bladre i 
de samme gamle magasiner, om det 
så var M! eller gamle Historie-maga-
siner og Illustreret Videnskab igen og 
igen. En tanke der ofte strejfede mig 
var, at man godt kunne have brugt 

lidt flere. Så derfor vil jeg tilbyde mine 
gamle magasiner, så de nye gardere 

har noget nyt at få tiden til at gå med.” 
I alt modtog De Danske Garderfor-
eninger ca. 120 magasiner, der vil 
blive fordelt på Livgardens vagter. 

→ Sommerens Garderskydninger 
på langdistance er nu overstået. I 
månederne august og september var 
det landsskydningen på 200 m, og den 
19. september var det skydningen i 
Vingsted, som blev afviklet.

For begge skydninger er det 
tydeligt, at COVID-19 har afholdt en hel 
del fra at komme en tur på skydeba-
nen.  Virussens udbredelse, de stadige 
udsving i smittetal og restriktioner i, 
hvor mange vi må samles har alle haft 
en tydelig indflydelse på deltagelse. 
Skydeudvalget tror ikke, at det har 
været udtryk for manglende lyst, men 
derimod alene et udtryk for at ville 

undgå mulig smitte.
For landsskydningen på 200 m 

vedkommende er alle resultater sendt 
ind, og er nu ved at blive gennemgået. 
Herefter vil resultatlisten blive udarbej-
det, og den endelige resultatliste for-
ventes klar inden jul, hvor den vil blive 
sendt til de deltagende foreninger samt 
blive lagt på De Danske Garderforenin-
gers hjemmeside under menupunktet 
”Skydning”.

Skydningen i Vingsted var trods 
et noget begrænset deltagerantal 
også i år en rigtig god oplevelse. Solen 
skinnede fra en skyfri himmel, så 
det kunne ikke være bedre. Der var 

god aktivitet på både 200 m og 50 m 
banerne, hvor der begge steder blev 
skudt mange gode resultater, om end 
ikke alle var helt tilfredse med, hvad de 
skød, men sådan er skydning jo også. 
Resultatlisten kan læses på De Danske 
Garderforeningers hjemmeside under 
menupunktet ”Skydning”.

Skydeudvalget vil gerne takke 
alle foreninger og gamle gardere for 
deltagelse i de to skydninger.

Næste skydning i regi af De 
Danske Garderforeninger bliver lands-
skydningen på 15 m i 2021. Hvordan 
COVID-19 vil påvirke denne, må tiden 
vise.

P R Æ S I D I E T S  S K Y D E U D V A L G  I N F O R M E R E R

Ø V E L S E  I  O K S B Ø L

→ Ultimo september, primo oktober 
har 1/I/LG været i Oksbøl for at 
deltage i Exercise Brave Lion, hvor de 
skulle agere fjendestyrke for andre 
enheder. Den første uge gik med 
træning forud for øvelsen.
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ugen op til efterårsfe-
rien havde vi et mindre 
udbrud af Corona 
blandt rekrutterne. I 

snævert samarbejde med overlæ-
gen og Styrelsen for Patientsik-
kerhed besluttede vi at teste hele 
uddannelsesbataljonen og tilbød 
tests til alt personel på kasernen. 
Rekrutterne blev testet to gange 
i samme uge og vi måtte holde 
dem til tjeneste på kasernen ind til 
lørdag, hvor vi fik de sidste svar på 
test. Heldigvis blev der ikke kon-
stateret flere smittede. Det viser at 
vores beskyttelsesforanstaltninger 
med at arbejde i familiegrupper 
og at have fokus på de generelle 
smittebegrænsende foranstaltnin-
ger virker. 

Da vi har undgået større ned-
lukninger pga. Corona, peger alt på, 
at vi kan gennemføre uddannelsen 
af hold august som planlagt, og vi 

forventer at de kan løse opgaverne 
i forbindelse med kongevagtspe-
rioden som forventet, MEN det 
balancerer på en knivsæg fra nu af 
og frem til 1. december. 

I efterårsferien blev Vagt-
kompagniets beredskabsvagthold 
indsat i Nordjylland som en del af 
Operation Mink. Deres opgave bli-
ver bevogtning, adgangskontrol og 
transport af noget af det forskellige 
personel, som er indsat til aflivning 
af mink. Endnu en opgave som ”er 
en større uvarslet hændelse, hvor 
politiets resurser ikke kan række” 
og dermed i tråd med forligstek-
sten for beredskabsvagtholdet 
– selv om det bestemt ikke var den 
type opgave, vi havde forudset, da 
vi startede uddannelse. 

Første Bataljon deltog her i 
efteråret i landets største samlede 
feltøvelse i Oksbøl, øvelse Brave 
Lion. Første Bataljon spillede 

fjende hele ugen over for enheder 
fra Jydske Dragonregiment, som 
er ved at uddanne sig til at indgå 
i NATO-beredskab. Det var en 
anderledes type opgave, bataljonen 
skulle løse som fjende, men der er 
ingen tvivl om, at bataljonen havde 

rigtig godt af at komme ud på en 
større feltøvelse, for det er ved 
at være længe siden. Jeg havde 
mulighed for at besøge bataljonen 
under øvelsen og fik et rigtig godt 
indtryk af den. 

Første Bataljon påbegynder 
efter efterårsferien Operation 
Gefion, som jo bl.a. er bevogtning 
af synagogen og den israelske 
ambassade. Forskellige enheder fra 
Første Bataljon kommer til at løse 
den opgave helt frem til foråret. 

Coronaen hærger endnu og 
præger vores hverdag, og vi kom-
mer til fortsat at have fokus på at 
gøre de rigtige ting for at begrænse 
smitten. Der er dog det positive 
ved denne pandemi, at vi hele tiden 
bliver klogere på at håndtere ting, 
og vi lærer noget nyt om, hvordan 
uddannelse også kan foregå. Noget 
af det vi har lært, vil vi faktisk 
fastholde, når vi engang er på den 
anden side af pandemien. Pas godt 
på jer selv. 

Pro Rege et Grege 

Der er indført smittebegrænsende foranstaltninger overalt i Livgarden, 
hvilket indtil videre har bidraget til en effektiv sikring mod smittespredning. En 
af foranstaltningerne er en opdeling af Garderkasernen, således at uddannel-
sesbataljonens to HBU kompagnier gennemfører uddannelsen uden kontakt. 
Midt foran cafeteriaet er der opsat et gult bånd, der adskiller cafeteriaet, og 
står som et fysisk symbol på den opdelte bataljon. 

Der er generel fokus på afstand, også når rekrutterne er indtrådt i gelleder. 

S T A T U S .

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde

C H E F E N  H A R  O R D E T

I
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i deltog blandt 
andet i en 
FB-hilsen der 
blev produceret 
af organisationen 
”Danske Ensem-
bler, Orkestre 

og Operahuse”, med deltagelse af 
musikere fra hovedparten af de 
professionelle klassiske orkestre i 
Danmark. Vi producerede selv en 
videohilsen til Hendes Majestæt 
Dronningen i anledning af 80 års-
dagen 16. april 2020, og ligeledes 
lavede vi sammen med tambour-
korpset et lille indslag på DR1 i 
programmet ”Danmark synger for 
Dronningen” samme aften. Vi har 
underholdt med trioer og tambou-
rer på 16 plejehjem i Livgardens 
to garnisonskommuner Allerød og 
Rudersdal, samt Frederiksberg og 
omegnskommunerne til Køben-
havn. Vi deltog med trompetist ved 
flere lejligheder, blandt andet ved 
kranselægninger i forbindelse med 
mærkedage, og begravelser og an-
dre ceremonier hvor det har været 
ønsket. Så selv om aktiviteterne før 
sommerferien var minimale, blev 

det da til lidt.
Efter sommerferien gennem-

førte vi en workshop, hvor musik-
korpset var delt op i mindre grupper 
der hver især blev instrueret af 
kompetente instruktører. Efter 
dette projekt gennemførte musik-
korpset fem udendørs koncerter i 
henholdsvis Roskilde, Fredensborg, 
Virum, Tølløse og København. 
Koncerterne blev gennemført med 
vores egen dirigent David M.A.P. 
Palmquist på podiet, og på trods 
af en konstant grå himmel, blev 
næsten alle koncerter afviklet som 
planlagt. Den ceremonielle del af 
musikkorpsets tjeneste forsøges 
gennemført med nødvendige 
justeringer, og i skrivende stund 
gennemføres vagtskifter på Fre-
densborg som normalt. Vagtskifter-
ne på Amalienborg bliver det næste 
der skal genoptages, og vi håber 
virkelig at det bliver en realitet 
inden for meget kort tid.

Musikkorpset forsøger at 
gennemføre et mindre antal kon-
certer frem mod jul med et meget 
begrænset antal publikummer i 
Stærekassen. Vi arbejder lige nu 

med en plan hvor vi starter lang-
som og trinvist op med publikum, 
hvilket betyder at der vil blive solgt 
billetter til to koncerter inden jul.

Fredag den 23. oktober 2020 
afholder vi en lukket koncert for 
Den kongelige Livgardes Musik-
korps Venneforening med 119 per-
soner på Parket. Øvrige etager i te-
atret vil være lukket. Hvis det bliver 

TEKST: ERIC ENSTRØM, ORKESTERCHEF 

M U S I K K O R P S E T

Den 11. marts 2020 blev musikkorpset sendt hjem til hjemmearbejde på ubestemt tid, 
samtidig med at resten af landet også lukket ned på grund af Corona. Fra nedlukningen og 
frem til sommerferien deltog vi i forskellige projekter, der opstod med baggrund i krisen.

Livgardes Musikkorps tjeneste under Corona-epidemien

V

en succes, afholder vi en koncert 
med filmmusik under ledelse af 
den Engelske dirigent David Firman 
fredag den 30. oktober 2020 efter 
samme skabelon. Der vil til denne 
koncert blive solgt 119 billetter på 
parket. Torsdag den 12. novem-
ber 2020 afholder vi en lukket 
koncert i samarbejde med Hærens 
Officersskole. Til denne koncert 
planlægger vi med fuld ”corona-be-
lægning” i Stærekassen hvilket 
betyder 227 personer fordelt på 
alle tre etager. Hvis det bliver en 
succes afvikles årets julekoncert 
under ledelse af Christian Kluxen, 
med temaet ”Tysk jul” mandag den 
30. november 2020 efter samme 
skabelon, og der vil blive udbudt 
227 billetter i salg.

Du kan holde dig orienteret 
om billetsalget til koncerterne 30. 
oktober og 30. november 2020 på 
www.livgardensmusikkorps.dk

En realisering af planen er 
selvfølgelig betinget af at der ikke 
sker en uforudset negativ udvikling 
i smittetrykket generelt, og at vi 
fortsat kan holde musikkorpset fri 
af corona-smitte.

I dagligdagen forsøger vi at 
minimere tilstedeværelse på 
arbejdspladsen mest muligt, og vi 
anvender så vidt muligt de digitale 
medier til fællesmøder m.v. Mu-
sikkorpset har i lighed med resten 
af regimentet fulgt et restriktivt 
forsigtighedsprincip, hvilket jeg 
mener, er den direkte årsag til, at 
vi indtil videre har holdt os fri af 
smitte i Livgardens Musikkorps.

Vi glæder os til igen at møde 
jer i forbindelse med vagtpa-

rader, ceremonier og 
måske i koncertsa-
lene, men indtil da 
ønsker vi at I alle 
må holde jer fri af 
Coronaens klamme 
greb

Vagtskifterne på Amali-
enborg bliver det næste 
der skal genoptages, og 
man håber på, at det bliver 
en realitet inden for meget 
kort tid.

Live på Youtube
Fredag d. 2. oktober 
afviklede Musikkorp-
set koncert i Stære-
kassen uden publikum. 
I stedet kunne alle 
følge koncerten live på 
Youtube hjemme fra 
sofaen. 
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G A R D E R  I  F O K U S

TEKST & FOTO
APR-12 ANDREAS

DALSGAARD

DET HAR ALTID VÆRET EN DRØM for mig at tage i 
Livgarden, men det blev lidt senere end 
planlagt, da jeg fik et elevjob som revisor 
hos Deloitte, og arbejdede der i fire år imens 
jeg læste en bachelor på aftenskole ved 
Syddansk Universitet. Så fandt jeg ud af, at 
revisor-vejen ikke var mig alligevel, og stod 
så og manglede noget at lave, og således 
blev det Livgarden. Tanken var egentlig at jeg 
bare skulle have et afbræk fra karrieren, og 
så finde en anden kandidat efter Livgaden. 
Men jeg er blevet ret bidt af det, så planen er 
nu at søge videre på officersskolen. 
JEG VAR LIDT KED AF, at vi mistede den første 
halvanden måneds uddannelse, men det har 
været en fantastisk oplevelse i Høvelte. Jeg 
kunne godt mærke, at jeg var lidt ældre end 
de andre, hvilket også er en af årsagerne til, 
at jeg søgte stillingen som Roste. Stillingen 
passer jo også godt på mine kompeten-
cer, hvor man arbejder rigtig meget med 
Excel-ark. 
SOM ROSTE ARBEJDER DU alle hverdage med fri i 
weekenden, så det er meget som en normal 
arbejdsuge. I mit Excel-ark sidder jeg med 
samtlige gardere, hvor min vigtigste opgave 
er at holde styr på, at ingen bliver forfordelt 
eller favoriseret, og egentlig bare sikre, at 
alle får nogenlunde de samme vagter, selv-
om det selvfølgelig er svært, i og med der er 
detachementer. Og så handler det meget om, 
at man ikke giver for mange hårde vagter i 
træk, så garderne kan overskue hverdagen. 
DET ER SKET ET PAR GANGE, at nogle er kommet 
med en hurtig kommentar om, at de har 
fået ret mange Amalienborg-vagter. Til de 
kommentarer lukker jeg ofte bare ørerne, da 
jeg ved, at jeg har det samlede overblik, og 
at ingen gardere får mange flere Amalien-
borg-vagter end andre. Selvfølgelig sker det 
nogle gange, at gardere er foran på de blå 
vagter, for at regnestykket kan gå op. Men så 
får vedkommende jo bare flere grønne vagter 
i næste måned. 
DET KAN SELVFØLGELIG VÆRE SVÆRT, når det er 
vennerne fra Høvelte, der kommer til en, og 
spørger om jeg ikke lige kan sætte dem på 
den ene eller anden vagt. Men der må jeg jo 
bare sige til dem, at de skal gå via kom-
mandovejen, og søge den specifikke vagt. Jeg 
gør i hvert fald alt hvad jeg kan, for ikke at 
favorisere nogen, selvom det kan være svært. 

G A R D E R  V I C T O R
2 5  Å R
R O S T E
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I  mere end 100 år  har  der  eksisteret  legater,  fonde og foreninger med det  gode formål , 

at  v i l le  støtte både nuværende og gamle gardere fra Den Kongel ige Livgarde.  I  2018 

blev en lang række af  d isse gamle legater  samlet  i  én fond,  kaldet  Den Kongelige 

Livgardes Fond.  Denne nye fond har s iden da bestræbt s ig  på at  dække og støtte al le 

aspekter  af  garderes behov,  på tværs af  rang,  og har fornyl igt  opnået status som ”al-

mennytt ig”  i  anerkendelse af  fondens alment velgørende arbejde.

DEN KONGELIGE 
LIVGARDES FOND

T E K S T :  A U G - 1 7  J O N A S  B .  N I E L S E N
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en Kongelige 
Livgardes 
Fond er 
resultatet af 
en længere 
årrækkes 
bestræbelser 
på at samle 
en række 
legater, som 
hver især 

støttede forskellige aspekter af Livgarden. Ar-
bejdet med at samle de mange legater startede 
tilbage i 2010 under daværende regimentschef, 
oberst Lasse Harkjær, som så en administrativ 
fordel i at samle de eksisterende legater under 
ét, for at effektivisere støtten til Livgarden. 
Oberst Harkjær forklarer, at ”alle legaterne hav-
de hvert deres regnskab, og hver deres styring. Og 
når man har sådan et legat i banken, så koster 
det typisk 500 kr. i administrationsomkostninger. 
Når man så kun kan uddele 3500 kr., så er det 
lidt ærgerligt at bruge de første 500 på at betale 
banken.” Men ideen om at kunne støtte mere 
bredt kom også ud af en særlig kontekst: ”I 
årene 2008 og 2009 var Livgarden involveret i 
nogle særligt tunge operationer i Afghanistan, 
hvilket desværre resulterede i flere sårede og 
faldne fra regimentet,” fortæller Lasse Harkjær. 

DE MÅNEDLIGE MELDINGER der i peri-
oden var om faldne gardere i udlandet skabte 
en fornyet interesse i støtten til Livgarden, og 
udefrakommende med sympati for Livgarden 
begyndte at donere penge, særligt til veteran-
arbejdet. Blandt disse kom langt den største 
donation fra familien Remmen, som blandt 
andet ejer Hotel d’Angleterre, med en donation 
på hele 5 millioner kroner. Familiens formue 
var skabt af den succesrige Henning Remmen, 
som i sine unge dage selv har gjort tjeneste 
som garder, og som derfor havde stor affektion 
for sit gamle regiment. Med baggrund i den 
store donation oprettedes ”Henning Remmens 
støttefond for Gardere” i 2010, som siden da 
har hjulpet veteraner og uddelt legater. 

I de senere par år kom også en række stør-
re donationer fra en garder i USA, som foretrak 
at forblive anonym. Oberst Mads Rahbek, nu-
værende Chef for Livgarden, fortæller selv, at 
”garderen i USA er en af de væsentligste årsager 
til at det her nogensinde lykkedes, fordi han 
startede med at give os nogle økonomiske mulig-
heder med det samme.”  På den måde blev de to 
gamle garderes generøsitet de skub, der dels 

satte gang i processen med at samle legaterne, 
og i sidste ende var med til at få fonden stablet 
på benene som den er i dag. Mads Rahbek, der 
kom til posten i 2016, genoptog således arbej-
det fra Lasse Harkjær, men fonden, som den 
ser ud i dag, blev skabt i Rahbeks billede.

FØR I  TIDEN  gik de fleste donationer til 
Livgarden igennem Officerskorpsets Fond, 
en gammel fond fra 80’erne, der som navnet 
antyder var skabt af officerer fra regimentet. 
Oprindeligt var hovedformålet bag denne 
fonds oprettelse at sørge for, at ejerskabet 
af Livgardens Historiske Samling blev sikret, 
hvis Livgarden pludselig skulle blive afskaffet: 
”Historisk Samling, og en række andre gaver, var 
jo ikke statens ejendom, men var derimod blevet 
skænket til regimentet i årenes løb. Derfor var 
der nogle driftige herrer, der skabte Officerskorp-
sets Fond, for at sikre, at Historisk Samling og de 
øvrige gaver havde en ejer, der hverken var staten 
eller en individuel officer, men derimod os alle 
sammen,” fortæller Lasse Harkjær. Eftersom 
fonden allerede var veletableret og anerkendt 
som almennyttig, havde det været Harkjærs 
oprindelige vision at legaterne skulle admini-
streres af denne fond.

Henning Remmen

Den succesrige erhvervsmand Henning 
Remmen, har selv i sine unge dage væ-
ret indtrådt i Livgardens gelleder. Igen-
nem et langt erhvervsliv har Henning 
Remmen opbygget en succesrig ho-

telvirksomhed, der bl.a. består af Hotel 
d’Angleterre. Henning Remmen solgte 
koncernen i 2007, men købte allerede 
4 år efter Hotel d’Angleterre tilbage. I 

dag administreres Remmen Foundation 
af hustru Else Marie Remmen. 

D
Fondsbestyrelsen

Fondsbestyrelsen er sammensat 
af fem personer. Den til enhver tid 

siddende regimentschef er født 
formand, mens Remmen Fonden 

selv udpeger en repræsentant i be-
styrelsen. Herudover sidder lederen 
af historisk samling samt en repræ-
sentant for det menige personel og 

befalingsmandsgruppen. 

Chef Livgarden
Oberst Mads Rahbek

Repræsentant for Remmen-familien
Oberst Lasse Harkjær

Højst rangerende stregbefalingsmand
Regimentsbefalingsmand Lars Risdahl

Leder af Livgardens Historiske Samling
Eric Lerdrup Bourgois

Repræsentant for det menige personel
Torben Schwabe
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Men på trods af at Officers-
korpsets Fond repræsenterede 
hele Livgarden, blev det i sidste 
ende vurderet, at det kunne 
opfattes som om, at den var for 
tæt knyttet til Officerskorpset 
specifikt. Lasse Harkjær uddy-
ber problematikken: ”Når det 
var Officerskorpsets Fond der 
administrerede budgetterne, så 
har det være nogens holdning, at 
det var officererne der scorede alle 
pengene, hvilket selvsagt ikke var 
tilfældet, som man også kunne se 
i regnskaberne.” Den Kongelige 
Livgardes Fond blev i stedet op-
rettet af Mads Rahbek som en ny 
fond, til at varetage administrati-
onen af de sammenlagte legater. 
Officerskorpsets Fond eksisterer 
stadig i dag, men varetager 
hovedsagligt administrationen af 
Historisk Samling. 

DEN KONGELIGE LIVGAR-
DES FOND  forvaltes af en fast 
bestyrelse på fire medlemmer, 
plus et enkelt medlem udpeget 
af familien Remmen som deres 
repræsentant i anerkendelse af 
deres store bidrag til fonden. 
De fire faste medlemmer består 
først og fremmest af Chefen for 
Livgarden, som er den til enhver 

tid siddende formand for fonden. 
Derudover er de tre andre be-
styrelsesmedlemmer lederen af 
Historisk Samling, en repræsen-
tant fra sergentkorpset i form af 
den højest rangerede stregbefa-
lingsmand, og til sidst, men ikke 
mindst, en repræsentant for det 
menige personel. Lasse Harkjær, 
som er udpeget repræsentant for 
familien Remmen i den nye fond, 
fortæller, at det var Mads Rahbek 
der ”besluttede, at det skulle være 
alle personelgrupper der var med-
ejere af den her nye fond. Og det 
var rigtigt set (…) Derfor repræ-
senterer vi alle personelgrupper 
med denne faste fordeling.” 

SOM CHEF for Den Kongelige 
Livgarde er det Mads Rahbek, der 
er siddende formand for fonden, 
og det er også ham, der i sidste 
ende skabte fonden som den er 
i dag. Om bestyrelsens sammen-
sætning forklarer Rahbek, at ”vi 
har jo prøvet at sammensætte en 
bestyrelse der dækker så bredt som 
muligt, uden den bliver for stor 
og for tung. Det er en enorm flek-
sibel model. Hvis der kommer en 
ansøgning ind, kan der lynhurtigt 
træffes en beslutning. Der skulle 
også være en repræsentant fra 

samtlige personelgrupper, samt 
en repræsentant fra Remmen-fon-
den, for det var det største enkelte 
bidrag. Det er så Remmen-fonden 
der udpegede deres repræsentant, 
og det er så blevet Lasse Harkjær. 
Så har vi også en repræsentant 
fra det menige personel, som for 
nuværende er Torben Schwabe. Vi 
vurderede at vi havde behov for én 
med fingrene dybt inde i erhvervsli-

vet med i fonden, ellers ville fonden 
blive en lille, lukket verden. De 
fleste af os fra militærverden er 
ikke så gode til fundraising, men 
det er de civile.”

DEN KONGELIGE LIV-
GARDES FOND  har mange 
dedikerede formål i kraft af 
diverse legater, som den formelt 
repræsenterer. Overordnet 
kan fonden siges at arbejde for 
anerkendelsen af gardere og fast 
personel ved Livgarden, gennem 
uddeling af legater til dem som 
har udmærket sig i både national 
eller international tjeneste. 
Økonomisk støtte går også til 
veteraner med enten fysiske 
eller psykiske skader pådraget 
ved internationale operationer. 
Fonden strukturer sine mål ud fra 
fire fokusområder, som fonden 
uddeler midler til, og de inddeles 
i mindelegater, hæderslegater, 
veteranstøtte samt en ”diverse” 
kategori, der går til de sager, som 
bestyrelsen vurderer har størst 
behov for pengene.

MINDELEGATERNE har til 
formål at anerkende indsatsen 
hos alle gardere, herunder kon-

DET ER 
EN ENORM 
FLEKSIBEL 
MODEL. HVIS 
DER KOMMER 
EN ANSØG-
NING IND, 
KAN DER 
LYNHURTIGT 
TRÆFFES EN 
BESLUTNING

Et af fondens 
vigtige formål er 
veteranarbejde. 

Blandt meget 
andet har fonden 
givet økonomisk 

støtte til veteran-
projekt Grønland. 

”Det er enormt 
vigtigt for os i fon-

dens bestyrelse, 
at vores veteraner 

har det godt. En 
vigtig del af det 

er, at veteraner-
ne kan ses med 

hinanden, så man 
også ved at alle 

har det godt” 
udtaler oberst 

Lasse Harkjær. 
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stabler, sergenter, musikere og 
officerer ved Livgarden, som har 
gjort en stærk indsats eller som 
har optrådt som rollemodeller 
inden for deres felt. Disse legater 
uddeles om sommeren ved Liv-
gardens årsdag, og bliver udgivet 
i de historiske legaters navne.   

HÆDERSLEGATERNE  hen-
vender sig særligt til dem som 
har været udsendt i international 
tjeneste. Legatet er en aner-
kendelse til dem, som kan siges 
at have gjort en ekstraordinær 
indsats i felten. Pengene hertil 
kommer direkte fra ”Henning 
Remmens Støttefond for Gar-
dere”, og som Lasse Harkjær 
fortæller, er ”de mennesker der 
får dem her - og det ord må man 
vist ikke bruge i Danmark – de er 
helte. Det er folk som har gjort 
noget fuldstændigt fantastisk, 
ofte i internationale operationer. 
De kan også gå til familien til en 
faldet garder, hvor det så er enken 
eller børnene der hædres. I dag har 
vi ikke lige så hårde kampe, som 
vi havde engang, men så kan det 
være gardere der har gjort en stor 

indsats for at træne lokale tropper. 
Det er nok nogle af de største lega-
ter – økonomisk – der bliver givet, 
og der er det selvfølgelig en stor 
hæder for dem der modtager dem.” 
Disse legater uddeles normalt på 
Henning Remmens fødselsdag d. 
23. februar.

VETERANARBEJDET hen-
vender sig til hjemvendte solda-
ter fra internationale operationer. 
Støtten kan f.eks. komme i form 
af økonomisk støtte til sammen-
komster, hvor gamle kammerater 
fra tidligere udsendte kompag-
nier mødes, for at sørge for at 
så mange som muligt kommer. 
Lasse Harkjær forklarer, at ”det 

er enormt vigtigt for os i fondens 
bestyrelse, at vores veteraner har 
det godt. En vigtig del af det er, at 
veteranerne kan ses med hinanden, 
så man også ved, at alle har det 
godt. Hvis der er nogle man ikke 
har set længe, kan man jo tjekke op 
på dem og se om de evt. er blevet 
bankdirektør i London, eller om de 
sidder derhjemme og kigger ind i 
væggen. For så kan vi rette vores 
opmærksomhed mod dem, som har 
det svært.”  

Mads Rahbek fortæller også, 
at fondens styrke netop ligger i 
dens fleksibilitet og hurtighed 
når de skal hjælpe veteraner: 
”Det som fonden gør, er netop at 
yde hurtig og effektiv støtte til vores 
veteraner, som er havnet mellem to 
stole i den offentlige forvaltning – 
Og det er ofte små beløb det hand-
ler om, hvor vi kan gøre en relativ 
stor forskel med de midler vi har. 
Denne fleksibilitet gør at en veteran 
f.eks. ikke mister sit arbejde fordi 
hans eneste transportmiddel bliver 
stjålet, og han efterfølgende må 
vente flere måneder på erstatnin-
gen fra sit forsikringsselskab. Her 
kan Fonden lægge ud for den nye 
cykel mens forsikringssagen kører 
på i flere måneder. Vi havde også 
en episode med en veteran, der 
risikerede at blive smidt ud af sin 
lejlighed fordi han var bagud med 
huslejen efter en svær tid, og hvor 
vi med få tusinde kroner kunne give 
ham lov til at blive boende alligevel 
– En veteran med et fast sted at bo 
er altid nemmere at hjælpe end en 

veteran uden bolig. Vores fond kan 
ofte træffe en hurtig beslutning om 
at sende støtte fordi vi som regel 
kender dem som er i knibe, og der-
for er der ikke behov for en længere 
sagsbehandling for at vurdere om 
den og den veteran er berettiget 
eller ej.”

DEN SIDSTE KATEGORI be-
står af penge doneret til fonden 
uden et øremærket formål, og 
som derfor kan gå til forskellige 
formål. Det kan være som under-
støttelse af de øvrige kategorier 
– f.eks. ekstra veteranstøtte eller 
tilskud til udgivelsen af Prins 
Jeans bog. Under Corona-nedluk-
ningen, hvor soldaterne måtte 
blive på kasernen i længere tid, 
kunne fonden også støtte med 
spil og andre ting som forbed-
rede situationen for garderne. 
Derudover kan pengene også gå 
til noget helt tredje da fonden 
også støtter projekter uden for 
Livgarden, hvis det altså har en 
livgardervinkel, som f.eks. særud-
stillinger om Livgardens Historie. 
Fonden har i samme forbindelse 
også givet støtte til STSOP’s 
(Støtte Til Soldater Og Pårøren-
de) sommer-camp, da børn af 
Livgardens egne veteraner også 
var med. Alle penge doneret til 
fonden, der ikke er øremærkede 
en bestemt sag, går som frie mid-
ler i denne kategori, som dermed 
kan bruges der, hvor bestyrelsen 
mener der er størst behovHæderslegaterne henvender sig særligt til dem som har været ud-

sendt i international tjeneste. Legatet er en anerkendelse til dem, 
som kan siges at have gjort en ekstraordinær indsats i felten.

En del af Livgardens artefakter fra de 
nyere internationale operationer, så 

som Armadillo og Clifton-lejrskiltene, 
har været i så dårlig forfatning, at der 
var fare for, at de ville gå til inden for 

få år. Med fondens hjælp er de histori-
ske genstande bevaret for eftertiden. 



 

Det lyder måske som at blæse 
med mel i munden, men du kan 
faktisk betænke Livgardens 
Fond, eller en anden almennyttig 
organisation, i dit testamente, 
uden at efterlade mindre til dine 
arvinger. I særlige tilfælde, kan 
dine arvinger faktisk få mere ud 
af arven. 

Grunden til det er, at almennyt-
tige organisationer er fritaget 
for at betale boafgift. Alt hvad 

du testamenterer til Livgardens 
Fond, går derfor ubeskåret til 
fondens arbejde, og du kan i din 
sidste vilje kræve, at fonden be-
taler boafgiften på vegne af dine 
arvinger. 

På den måde holdes dine på-
rørende skadefri, og din arv er 
samtidig med til at støtte et 
godt formål. Se meget mere om 
testamentering til Livgardes Fond 
via linket nedenfor.

Betænk et 
godt formål, 
uden at efter-
lade mindre til 
dine arvinger

HAR 
DU EN
SIDSTE
VILJE?

Se meget mere om testamenterings-
mulighederne til dit gamle regiment på

www.garderforeningerne.dk/testamente



Hvis du ikke har nogle direkte arvinger, altså 
ægtefælle, børn eller børnebørn, kan du betænke 
en almennyttig organisation med en del af arven,

 spare en del af tillægsboafgiften og gøre dine 
pårørendes arv større. 

Almennyttige organisationer er nemlig fritaget for 
boafgift, men de kan stadig betale afgiften på vegne 

af dine pårørende. På den måde støtter du en god sag, 
og dine arvinger får mere ud af arven. Dette kaldes 

30%-løsningen, og forklares bedst illustreret: 

En garder testamenterer 
hele sit bo på 1.000.000 

kr. til sin niece

En garder benytter 30% løsningen, og 
fordeler sit bo på 1.000.000 kr. til sin 

niece og Livgardens Fond

Bruttoarv til niece:
1.000.000 kr. 

Bruttoarv til niece:
700.000 kr. 

Nettoarv til niece:
700.000 kr. 

Bruttoarv til fonden:
300.000 kr. 

Nettoarv til fonden:
80.214 kr. 

Nettoarv til niece:
671.464 kr. 

Sådan kan dine pårørende 
få mere ud af arven 

Niecen betaler
boafgift af hele 
arvesummen på 

1.000.000 kr. 
(- 328.536 kr.)

Fonden er fritaget 
for boafgift, men 

betaler, på vegne af 
niecen, boafgift af niecens 

arv på 700.000 kr. 
(- 219.786 kr.)

Den Kongelige Livgardes Fond

Den Kongelige Livgardes Fond er en almennyttig fond, der støt-
ter personel og pårørende indenfor regimentet. Fonden støtter 
lige fra veteraner, med et særligt behov for hjælp, over pleje af 

aktivt personel, til bevaring af historiemæssige genstande. 

Fonden blev etableret i 2018 som en sammenlægning af en 
andre fonde og legater, herunder Henning Remmens støttefond 
for Gardere, de kongelige legater, Musikdirigent Krigsraad J. F. 

Vater og hustru Oline født Dragsteds Mindelegat 
og Prins Jeans af Orleans Mindelegat.
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Livgardens Kaserne
Den første lørdag efter  påske 1786 r ykker  Den 

Kongel ige L ivgarde t i l  Fods ind den nyligt  opfør-

te kasernebygning  i  h jørnet  mellem Øster  Vold-

gade og Gothersgade.  Men for  at  forstå ,  hvordan 

Den Kongel ige L ivgarde pludsel ig  kan indkvar te-

res i  én bygning,  med det  speci f ikke formål  for 

ø je ,  skal  v i  imidler t id  l idt  t i lbage i  h istor ien. 

I starten af 16 hundredetallet begynder Kong Christian IV at udvide befæstninger, 
der omgiver den gamle middelalder-by. På dette tidspunkt er havnefronten for det 
første langt mere tilbagetrukket, end den nuværende. Bymuren starter fra vandet 
omkring den nuværende Vester Voldgade og Løngangsgade (området bag Københavns 
Rådhus). Herfra strækker bymuren sig til krydset mellem Nørre Voldgade og H. C. 
Andersens Boulevard, hvor resterne af Jarmers Tårn kan ses i dag. Fra Jarmers Tårn 
fortsætter muren op til Nørreport, hvor den knækker mod øst, og fortsætter parallelt 
med Gothersgade, til den igen møder havnefronten omtrent hvor Det 
Kongelige Teater ligger i dag. I 

årene op til 1606 opfører 
Kong Christian IV et 
lystslot, der senere 
navngives Rosenborg i den 
nyligt anlagte Kongens 
Have. På dette tidspunkt 
ligger Rosenborg uden 
for Københavns gamle 
befæstningsvolde, der 
samtidig er under udvidelse 
med Tøjhushavnen og fra 
1618 med anlæggelsen af 
Christianshavn. 

Omkring år 1630 
beslutter Kong Christian 

imidlertid, at udvidelserne i syd ikke er 
tilstrækkelige, og påbegynder endnu 
en stor udvidelse af befæstningen, 
denne gang 

i nord og øst. På det tidspunkt slår 
volden et knæk ved Nørreport, hvor 
den løber ned langs nuværende Go-
thersgade og Christian IX´s gade (den 
gade vagtparaden drejer af på, på vej 
til Amalienborg). 

I forlængelse af udvidelsen af Kø-
benhavns befæstning mod nord vedta-
ges en byplan, der tager udgangspunkt 
i en nyanlagt Kongensgade (senere 
Gothersgade) som basislinje for den 
ny bydel, kyndigt navngivet som ”Ny 
København”. Ser man på et kort over 
Indre By, ses da også tydeligt, hvordan 
Gothersgade skærer den gamle bymid-
te midtover. På sydsiden snor gaderne 
sig lettere tilfældigt, 

D É R  H V O R  V I  H O L D E R  V A G T

T E K S T :  A P R - 1 2  A N D R E A S  D A L S G A A R D
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Christian IV er kendt for at igangsætte adskillige byggerier, og udvidelsen af Kø-
benhavn vidner i særdeleshed herom. Under Christian IV påbegyndes arbejdet med 
anlæggelsen af adskillige holme såsom Tøjhushavnen og Christianshavn. Også bymu-
ren påbegyndes udvidet under Christian IV, og da de nye volde endelig står færdige, 
strækker de sig fra den nuværende Langebro, rundt om Jarmers Tårn (der dog ikke 
længere indgår i befæstningen), videre langs Nørre Voldgade og Øster Voldgade til 
voldene rammer Kastellet i Nordøst.   

mens gaderne på nordsiden er ind-
delt i et kvadreret gadenet. 

Den nye befæstningslinje går 
nu fra Nørreport mod nordøst til den 
nyanlagte Sankt Annæ Skanse, der 
efter 1660 bliver til Kastellet. Således 
indkapsles Rosenborg af voldene. 
Kongens Have får dog lov til at bestå 
under by-udvidelsen, mens byen op-
føres på havens tilstødende grunde. 
På den nuværende eksercérplads 
indrettes krydderihaver, og omkring 
1609 opføres et destillérhus til be-
handling af de medicinske planter. 

Imidlertid går Christian IV´s 
botaniske have (krydderihaven) 
antageligt til grunde i hans senere år, 
da den unge kronprins Frederik (III) 
og Sophie Amalie afholder store 
ringridningsfester i Kongens Have. 
Historiske kilder peger endda på, at 
Kong Frederik III og Sophie Amalie 
ikke lader sig begrænse af hverken 
botaniske haver eller svenske belej-
ringer, idet fjendtlige propagandister 
under svenskerkrigene digter føl-
gende spottende vers: ”Holsten have 
vi vundet, og Jylland have vi vundet. 
Konning og Dronning de åg i ring, da vi 
gik Fyn og Sjælland ind.”

Under Kong Christian V opføres 
et nyt lysthus langs den nyanlagte 
Øster Voldgade, der består af to 

væksthuse. Det ene opføres 
omtrent hvor Destillérhuset før 
havde ligget, det andet nærmere 
Rosenborg med betegnelsen 
Pommeranshuset. 

Imellem de to væksthuse 
opføres et lysthus, der i dag gen-
kendes som midterpavillonen 
på Livgardens Kaserne, mens 
de to væksthuse er begyndelsen 
til henholdsvis Rosenborg- og 
Gothersgadefløjen på kasernen. 
Under Christian V´s sene 
regeringstid bliver det populært 
at henlægge taflet til lysthuset, 
hvor man spiser under pom-
merans- og citrontræer, der er 
plantet i store kobberurtepotter. 

I det hele taget synes 
Christian V at være svært 
begejstret for Pommeranshuset, 
og påbegynder således i 1699 en 
udvidelse af væksthusene. Chri-
stian V dør imidlertid samme år, 
men sønnen Kong Frederik IV 
ser til at udvidelsen færdiggøres, 
og d. 14. maj 1709 står udvidel-
sen færdig. De to væksthuse er 
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nu bygget sammen med Lysthuset 
i midten, og i hver ende er opført små 
pavilloner med fontæner. 

Betegnelsen Pommeranshus 
afløses sidenhen af det mere moderne 
begreb ”Orangerihuse”, og dette 
nye orangeri er et, for sin tid, yderst 
komplekst bygningsværk. Orangeriets 
kobbertage er indrettet som forskyde-
lige tage, der således kan åbnes og 
lukkes efter behov. Således kan man 
nu regulere klimaet i det næsten 300 
meter lange væksthus 

Moder skifter og i 1721 indser 
Frederik IV, at orangerihuset må vige 
for det nyeste i udviklingen – laurier-
huse (laurbærhuse). Således aftages 
kogeret af tagene, der i stedet finder 
anvendelse på Fredensborg, som er 
under opførelse nord for København. 

Under Christian VI forbedres 
anlægget æstetisk som teknisk. De 
tre pavilloner forbliver uberørte, men 
laurierhusene forsynes med en rund-
buet dør i midten af længdesiden. 
De bærende led på pillerne mellem 
vinduerne består af indbyggede søjler 
(pilastre), der i dag er markedet i 
facaden af orange mursøjler.

Efterhånden opstår et ønske om 
at føre en samlet indhegning omkring 
Rosenborgs forgrenede kompleks. 
Således opføres i 1735 en 100 meter 
lang mur til Gothersgade. Muren er 
3,75m høj, forsynet med piller og 
dobbeltport, og står helt frem til 
udvidelsen af Gothersgade i 1929. 

I 
1784 bestiger Frederik VI 
tronen og planlægger i tæt sam-
arbejde med general Huth at 
opføre flere kasernebygninger 
indenfor voldene i København. 
Således nedsættes i 1784 en 
kommission til ordning af 
indkvarteringsforholdene. Et 

første projekt går ud på at bygge flere 
kaserner langs med Sølvgade, hvor 
der allerede i 1771 er opført Sølvgade 
Kaserne. 

I alle tilfælde må man sande, at 
opførelse af kasernebygninger kræver 
afgivelse af jord fra Kongens Have, og 
således fremgår det af en kongelige 
resolution af 4. marts 1785, at laurier-
huset skal ændres til kaserne for Den 
Kongelige Livgarde til Fods. Herefter 
påbegyndes arbejdet med at omdanne 
midterpavillonen og laurierhuse-
ne samt at rydde den tilstødende 

lysthave. 
Kasernens bygmester er gene-

ralkvartermester, major i ingeniør-
korpset H.E. Peymann, der senere 
skal blive kendt som den øverst-
kommanderende i København under 
bombardementet i 1807. Den nye 
kasernebygning opføres i to etager 
samt en kvistetage, og opdelingen 
med de tre pavilloner bevares i 
byggeriet. En del af orangerihusets 
murværk får lov at bestå, hvilket ty-
deligt kan ses i dag, hvor adskillelsen 
mellem 1. og 2. sal genkendes på et 
langt gennemløbende bånd.

Også pavillonerne får lov til at 
bestå, og kan ligeledes fornemmes 
som en integreret del af bygningen 
i dag. Pavillonerne indrettes som 
officersboliger, og på gamle bygge-
tegninger af midterpavillonen ses 
hvordan rumfordelingen i store træk 

Midterpartiet i det lange hus er 
det tidlige antræk til Midterpa-
villonen fra Christian 5.s tid. I 

1740´erne bygges det sammen 
med pommeranshusene til en 
lang bygning med en mindre 

pavillon i hver ende. Fra balko-
nen over arkaden er der udsigt 

over det fine franske haveanlæg. 
Øster Voldgade løber bagved 

bygningen, hvor træerne står ved 
Østervold, og Gothersgade løber 

ude af syne til venstre.

Tegning til ”Majorens Bolig” 1792, det som 
senere bliver Chef Livgardens bolig. I dag 
er lokalerne indrettet som kontorfacilite-
ter, bl.a. for Chef Livgarden og De Danske 
Garderforeninger. Rumfordelingen svarer i 
store træk til rumfordelingen i dag. 

LYSTHUSET
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Livgardens Kaserne omkring 1830, før 
den øverste etage blev sat på i 1845. 

Øverst ses Eksercérhuset på Gothersgade, da-
teret 1917. Under illustreres spidsrodsstraffen 
eksekveret i Eksercérhuset. 

er bevaret frem til i dag.
Midlerne til opførelsen af kasernen frembringes 

ved at udspare omkostningerne til indkaldelser til 
militære øvelser i 1784, hvilke – med held i uheld – 
alligevel ikke kunne afholdes grundet en voldsom 
misvækst, hvorfor det er umuligt at skaffe tropperne 
tilstrækkelig forplejning. 

Fra Det militære Varemagasin leveres senere 
hen kaserneinventaret, hvilket bl.a. omfatter 220 
nye senge. Af gamle tegninger fremgår, at garderne 
indkvarteres i trefagsstuer, med en samlet belæg-
ningskapacitet på op til 300 mand. De 4 kompagnier 
indkvarteres lodret i bygningen, hvor der på nederste 
etage bl.a. indrettes køkken til hvert kompagni. 
Således kan Den Kongelige Livgarde til Fods d. 29. 
april 1786 rykke ind på en top moderne Livgardens 
Kaserne.

F
oruden ombygningen af orangerihuset, 
finder en anden stor opførelse sted 
omkring anlæggelsen af eksercérpladsen 
foran Rosenborg. I 1787 opføres således 
Gothersgade Eksercérhus på pladsens 
sydhjørne. Fra krydset hvor Landemær-
ket udmunder i Gothersgade, opføres, 
på bekostning af en nylig anlagt allé, en 

136m lang og 14m bred bygning med højtsiddende 
vinduer til gaden og store vinduer til haven. 

Eksercérhuset anvendes ikke alene af Den 
Kongelige Livgarde, men derimod af mange andre, 
i København garnisonerede regimenter. Den store 
bygning kan rumme op til flere kompagnier af 
gangen, og anvendes bl.a. til eksercits, gymnastik og 
bajonetfægtning. Foruden at fungere som øvelseslo-
kale, tjener eksercérhuset dog også et mindre flatte-
rende formål – nemlig til eksekution af den militære 
spidsrodsstraf, der anvendes helt frem til 1836. 

En anden af eksercérhusets funktioner, er som 
udgangspunkt for Københavns Garnisons vagtpara-
de. På dette tidspunkt af historien er det nemlig ikke 
kun Livgarden, der med musik marcherer frem og 
tilbage fra den kongelige residens. I 1850´erne skal 
garnisonsvagtparaden dagligt afløse hele 13 vagter 
rundt omkring i byen og på voldene med friske trop-
per. Af garnisonsvagten indgår hverken Livgarden 
eller Kastellets vagt. Allerede i 1761 udgår Livgarden 
af garnisonsvagten af hensyn til den omfattende 
vagttjeneste ved de kongelige slotte og palæer, og 
Kastellet holdes udenfor grundet dets status som 
selvstændig fæstning med egen kommandant. 

De til garnisonsvagten afgivne enheder, der skal 
afløse de 13 vagter, samles således i eksercérhuset, 
hvor de forud for vagten gennemgår 1-2 timers 
indøvelse, hvorefter vagten formeres med musik, 
og afleveres til kommandanten i København. Derpå 
marcherer vagtparaden ned af Gothersgade til Kon-
gens Nytorv, hvor Københavns Hovedvagt på dette 
tidspunkt er indrettet. Denne daglige rutine fort-
sætter frem til 1874, hvor hovedvagten på Kongens 
Nytorv flyttes til Kastellet, hvorefter eksercérhusets 
funktion som udgangspunkt for paraden ophører. 

Under Napoleonskrigene forsøger 
Danmark at forholde sig neutral til den 

væbnede konflikt i Europa. Men i efteråret 
1807 forsøger England at tvinge Frederik 
VI til at vælge side. Englænderne frygter 
at Napoleon vil få fingrene i den danske 
flåde, og dermed komme et langt stykke 
i genopbygningen af den franske flåde, 
og forlænger derfor den danske flåde 

udleveret til England. 

Da Frederik VI nægter, indleder eng-
lænderne d. 2. september 1807 et 

storstilet bombardement af København. 
Bombardementet lægger store dele af 
København i ruiner, og først på bombar-
dementets femtedag overgiver Danmark 
sig, hvorefter englænderne overtager den 
danske flåde. Efterfølgende stiller Dan-
mark sig på den franske alliances side. 

KRIGEN 1807 

H
ærordningen á 1842 normerer 300 
gardere og 120 rekrutter som freds-
styrke ved Livgarden. Med en kaser-
nekapacitet på ca. 300 mand, vokser 
således i 1840´erne behovet for en 
udvidelse af Livgardens Kaserne. Det 
besluttes at udbygningen skal ske i 
højden, og således udvides kasernen 

til den etageinddeling man kender i dag med tre 
fulde etager samt en loftetage.  

Midterpavillonen fastholder den originale 
indretning med tre etager, og domistikhuset ved 
Rosenborg forhøjes til to etager og bygges sammen 
med kasernebygningen. Den del af kasernen går i 
dag under navnet ”Rosenborglængen”, hvori den 
overdækkede marketenderport indrettes. I forbin-
delse med udvidelsen rejses en opsats på taget af 

Livgardens Kaserne 1853
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Midterpavillonen, hvor flagstangen senere placeres 
bag den første kartouche. 

Det skal imidlertid vise sig, at Livgarden kun 
når at få glæde af kaserneudvidelsen i kort tid. I juni 
måned 1853 udbryder en voldsom koleraepidemi 
i København. Det besluttes at Livgarden skal stille 
kasernen til rådighed for sundhedskommissionen 
til bolig for familier fra huse, der af sanitære grunde 
skal rømmes. 

Livgarden rømmer kasernen, og flytter mid-
lertidigt til Frederiksberg Slot, og d. 19. juli rykker 
788 personer fra de dårligste huse i byen ind på 
kasernen. Det skal senere vise sig, at de nye beboere 
bliver så glade for indkvarteringsforholdene, at de 
anmoder om at måtte blive på kasernen fremover. 
Det afvises, og ved årsskiftet 1853 – 1854 rykker 
Livgarden igen ind på kasernen. 

I 
1864 er Danmark igen i krig med Prøjsen, og i 
hele landet indkaldes forstærkningsmandskab 
til hæren, der nu skal stimles sammen på 
overfyldte kaserner. På Livgardens Kaserne 
indrettes derfor en teltlejr på eksercérpladsen, 
der senere bliver en fast installation, idet 
kasernen igen er blevet for lille til at rumme 
Den Kongelige Livgarde. Teltlejren sløjfes 

først efter 1909, hvor uddannelsen af rekrutter 
forlægges til Jægersborg Kaserne, der senere afløses 
af Sandholmlejren, og i 1985 afløses af Garderkaser-
nen i Høvelte. Således er det først efter 1909, at ka-
sernen kun tjener som indkvartering for Livgardens 
Vagtkompagni. 

Med tiden forbedres forholdene for de 
tjenstgørende soldater i hæren, og som følge af 
indførelsen af fuld forplejning for mandskabet, 
indrettes i 1925 kostforplejningen i Rosenborg-
længen. Ved den lejlighed udvides 
længen og sammenbygges med 
staldbygningen til omtrent 
den bygning, der kendes i 
dag. Kostforplejningen afløses 
sidenhen af Forsvarets cafete-
ria, der stadig ligger i samme 
bygning. 

I 1929 – 1930 omlægges og 
udvides Gothersgade, hvorfor 
Gothersgadepavillonen først rives 
ned, for derefter at blive genopført 
i de næste tre fag af Gothers-
gadefløjen. På den måde 
forbedres kasernens 
symmetri betragteligt, 
idet Gothersgadefløjen 
nu tæller 20 fag, mens 
Rosenborgfløjen 
tæller 19 fag. 

Samtidig med 
udvidelsen af Go-
thersgade nedrives 
eksercérhuset, uden 
at Livgarden kompen-
seres med nye lokaler. Den 
høje mur mod Gothers-
gade nedrives tillige 
og erstattes af et gitter 
båret af stenpiller, med en 
monumental gitterport ud 
mod Gothersgade.

U
nder den tyske besættelse i årene 
1940 – 1945 konstrueres tre store 
beskyttelsesrum til brug for kaser-
nens personel, hvor mandskabet må 
søge dækning under luftalarmerne i 
København. Livgarden får dog ind-
ledningsvis lov til at blive boende på 
Livgardens Kaserne. 

Den 19. august 1943 angriber besættelsesmag-
ten kasernen, hvilket medfører døde og sårede på 
begge sider. Angrebet bliver indsat fra Gothersgade 
mod Gitterporten, samt fra Øster Voldgade mod 

Indgang 2B og marketenderporten. 
Garder NOV-42 Johannes E. 

Olsen, der befinder sig på Livgardens 
Kaserne op til angrebet d. 29. august 
1943, fortæller her i et tilbageblik om 
sine oplevelser dagene før angrebet: 

”Hen over sommeren blev der 
stadig mere spænding. Den 27. august 
var jeg, samt nogle kammerater, i Tivoli. 
Da vi gik tilbage mod kasernen kort før 
midnat, talte vi med nogle politibetjente, 
der var meget berørte af, som forholdene 
i Danmark udviklede sig. 

Næste dag, blev spændingen ikke 
mindre, og om eftermiddagen blev en 
befalingsmand sendt til ministeriet efter 

en forseglet ordre, som han på en eller 
anden måde fik kendskab til indholdet 
af, hvorefter han udtalte, at han ikke 
ville opleve kasernen besat. 

Om aftenen den 28. august blev 
vi ført over på soldaterhjemmet, hvor 
der blev vist en Gøg og Gokke film. 

Klokken ca. 24 blev vi fuldt påklædt 
og sendt i seng. Klokken 04 blev vi 

vækket af skyderi. Døren til stengangen 
såvel gitterporten blev sprængt. To befa-

lingsmænd blev dræbt, og nogle af vagterne 
blev såret. Vi andre blev afvæbnet, og 

Garderstatuen foran Midterpavillo-
nen, der blev skænket Livgarden ved 

300 års jubilæet i 1958 af De Danske 
Garderforeninger, står som et minde for 
Livgardens faldne. Statuen forestiller en 
garder i blå vagtudrustning med bjørne-

skindshue på Frederik IX´s tid. 

Tyske soldater og skilderhus uden for Livgardens 
Kaserne. Hagekorset vajer over Midterpavillonen. 

Under den tyske besættelse af Livgar-
dens Kaserne nedtoges den originale 
kartouche over Midterpavillonen. På 

Livgardens 350 årsdag d. 30. juni 2008 
afsløredes De Danske Garderforenin-
gers gave til Den Kongelige Livgarde. 
Gaven var en ny kartouche, som blev 
opsat samme sted som den forrige. 
Motivet er Dronning Margrethe II´s 

monogram omgivet af ti faner, symbo-
liserende Livgardens enheder. 

KARTOUCHEN
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Livgardens Kaserne i dagene omkring den tyske kapitulation, 
maj 1945. Foto: Det Kgl. Bibliotek - Danmarks Kunstbibliotek 

F-16 og Hercules over København. I baggrunden Rosenborg Slot og Livgardens Kaser-
ne i anledning af Flyvevåbnets 70 års fødselsdag. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.

samlet på nogle stuer. Efter ca. en uge blev vi på lastbi-
ler kørt til Sandholmlejren, på ladet af tyske lastbiler.”

På Gothersgadefløjens facade mod eksercérplad-
sen blev senere opsat en mindetavle med navnene på 
Livgardens faldne, og på stenpillerne langs Gothers-
gade står synlige mærker efter projektiler, til synligt 
minde om angrebet d. 29. august 1943. 

Efter angrebet ønsker besættelsesmagten selv at 
anvende kasernen, og Livgardens personel flyttes til 
Sandholmlejren. Den tyske brug af kasernen i årene 
1943 – 1945 slider hårdt på de gamle bygninger, der 
nu står under et blafrende nazistisk svastika. Efter 
krigen samler Garderforeningen i København ind til 
en ny flagstang, da samme flagstang, der har båret 
hagekorset, ikke igen skal bære dannebrog. 

Den 7. maj 1945, efter den tyske kapitulation, be-
sættes kasernen af danske styrker, idet en kommando 
af modstandsgruppen Livjægerne overtager kasernen. 
Kort efter overdrages kommandoen til en kaptajn 
af Livgarden. Efterfølgende kan Livgarden igen tage 
kasernen i brug, og d. 10. juni 1945 afmarcherer den 
første vagtparade efter befrielsen igen til Amalien-
borg. 

F
or 234 år siden rykkede Den Kongelige 
Livgarde ind på den kaserne, der stadig i 
dag udgør omdrejningspunktet for vagten 
omkring Kongefamilien. Dagligt afgår 
vagtmandskab fra kasernen til Amalien-
borg og Kastellet, og jævnligt afgår vagter 
til Christiansborg. I busser afgår detache-
menter til Fredensborg, Marselisborg og 

Gråsten Slot. Og hver dag afløser vagtholdene på skift 
kasernevagten på Livgardens Kaserne. Hertil kommer 
de mange ceremonielle opgaver rundt omkring i 

Bronzebusten af Frederik 
III, der står på pladsen foran 

Rosenborg, blev afsløret 
som De Danske Garderfor-
eningers gave til Livgarden 
ved 325 års jubilæet i 1983. 
Busten er en afstøbning af 
originalen, der sidder over 
Kongeporten på Kastellet. 

BUSTEN AF
 FREDERIK III 

landet, der trækker på gardernes 
eksercits. 

I dag har vagttjenesten på Liv-
gardens Kaserne to primære formål – 
selve kasernevagten, hvor udstillede 
poster kontrollerer al bevægelse 
ind og ud af kasernen, samt vagten 
omkring Rosenborg, der udgør en del 
af den faste vagtbemanding. 

De senere år er sikkerheden 
omkring kasernen skærpet gradvist. 
Automatiske pullerter hindrer 
køretøjer i at køre ind på kasernen 
uden tilladelse, og døgnet rundt går 
mindst to gardere vagt ved kaserne-
indgangen. 

I december måned 2019 skærpes 
trykket på kasernen yderligere, da 
Vagtkompagniet vokser med endnu 
et vagthold. Således er der i dag 
indkvarteret fire vagthold, der samlet 
set tæller op mod 350 gardere. I dag 
løses Danmarks største nationale 
operation fortsat fra Livgardens 
Kaserne, der stadig lægger rammer 
til en aktuel og nødvendig enhed for 
Konge og Folk

Ved Gitterporten står i 
dag en hvid container, der 

anvendes af den udstillede 
vagtpost. Herfra indskrives 
besøgende på kasernen, og 
der udleveres gæstekort.

DEN HVIDE 
CONTAINER
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Uniform betyder ensar tet ,  men ved Den Kongel ige Livgardes oprettelse i  1658 var 
påklædningen alt  andet end ensar tet .  Det  samme kan s iges om uniformen gennem 

t iden,  der  både har ændret  udseende efter  seneste mil i tærmode såvel  som efter 
prakt iske hensyn.  Her på s iden gennemgår Garderbladet  hver måned garderens 

uniform -  fra de første i l lustrat ioner á 1660 t i l  uniformen i  dag.

G A R D E R E N S  U N I F O R M E R 

TEKST: DEN KONGELIGE LIVGARDE 350 ÅR - BIND 4

UNDER CHRISTIAN VII (1766 – 1808)

1785

ret 1787 bragte atter betydeli-
ge ændringer i uniformeringen. 
Kjolen var efterhånden blevet 
så snæver og udskåren foran, 
at den ikke beskyttede soldaten 
ordentligt, og derfor indførtes 
efter russisk/polsk mønster den 

såkaldte ”kurtka”, en våbenfrakke med ophæftede 
skødeflige. Fra Sverige antoges en rund har med 
lige skygge, der bedre skærmede for solen, afgjort 
ikke var køn og aldrig blev populær. 

→ Med indførelsen af den runde hat ændredes 
den militære hilsen. Hidtil havde alle undtagen 
grenadererne hilst ved at aftage hatten. Gre-
naderhuerne var dog ikke praktiske at aftage, og 
grenadererne hilste derfor ved at lægge hånden til 
huen. Denne honnør blev nu obligatorisk for alle 
militære personer. 

→ Den 16. december 1791 indførtes til sommer-
brug lange hvide lærredsbukser for alle fodfolks-
afdelinger. Tillige indførtes en af rustmester Kühl 
konstrueret døllebajonet med fjederlås. Den holdt 
lige til 1867. I 1794 indførtes en ny, ligeledes af 
rustmester Kühl konstrueret, flintelås med konisk 
fænghul og tildækkede låsedele, hvorved man spa-
rede nogle af de ca. 30 ladegreb, idet fængkrudtet 
ikke mere skulle hældes på panden, men under 
ladningen kom ud gennem det koniske fænghul. 

Å
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Tirsdag d. 10. nov. Kl. 19.30 skyttelau-
get: Med fokus på det kammeratligt sam-
vær afholder Skyttelauget skydeaften men 
også med kortspil og rafling. Stedet er som 
sædvanlig skydebanerne på Gl. Lindholm 
Skole. Tilmelding senest 7/11 til Flemming 
Hassing tlf. 9838 3122 hassing.flemming@

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling nr. 106: Husk gene-
ralforsamling den 4.. december på Kimbrer 
Kroen, Markedsvej 8, 9600 Aars. Bestyrel-
sen følger stadig udvikling omkring covid-19 
og regeringens forholdsregler vil gælde for 
alle arrangementer.

AFHOLDTE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: 23 medlemmer havde 
fundet vej til Danmarks nordligste bowling-
hal, SkawBowling, hvor vi indledte aftenen 
med gule ærter. Da klokken slog 20, tog 
vi hul på generalforsamlingen, hvilken var 

Vi må desværre meddele at planlagte 
arrangementer pt. er aflyst pga. COVID 19. 
Følg med på mail hvis situationen skulle 
ændre sig.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Marineforeningen har indbudt til et fore-
drag d. 10. nov kl. 19. Karsten Olesen (mari-
ner) vil fortælle om sin opvækst og ungdom 
i Hadsund, sin tid i Søværnet og andre gøre-
mål/oplevelser. Der serveres kaffe og et let 
traktement – for egen regning. Ledsagere er 
er også indbudt. Tilmelding til undertegnede 
senest lørdag den 7. nov.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Der indkaldes hermed 
til ordinær generalforsamling d. 19. novem-
ber.  Dagsorden i flg. vedtægterne. General-
forsamlingen afholdes på Restaurant Tron-
borg, i Garderstuen. Der er spisning kl. 19, 
tilmelding til formand Anders Bach Ander-
sen tlf. 2068 1848/8647 3009. Senest den 
11. november. Pris 150,00 kr. Efter spisning 
er der generalforsamling.
Den 4. december kl. 19 afholder vi vores 
hyggelige bankospil, i Garderstuen på Re-
staurant Tronborg.

 Brønderslev & Omegn GF 70 - 1/7 1947

Formand: MAJ-89 Jan Hall Andersen
Klarup Skolevej 6, 9270 Karup
Tlf. 41 17 42 08
Mail: zinksmeden@gmail.com

 Hadsund & Omegn GF 40 - 29/12 1917

Formand: SEP-62 Niels Vestergaard
Læsøgade 6, 9560 Hadsund
Tlf. 24 49 99 85
Mail: nielsvestergaard@privat.dk

 Himmerland GF 34 - 4/12 1914

Formand: NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75 MobilePay: 5749QC
Mail: kjso@stofanet.dk
www.garderforeningerne.dk/gf34
Facebook: Søg på Himmerland GF

1REGIO
N

Garderforeningerne i Nordjylland

Vicepræsident
JAN-80 Olav Vibild
Sundby Brygge 3, 2. 05, 9400 Nørresundby
Tlf. 28 14 35 01
Mail: olav@olavvibild.dk
Regionsskydeleder
NOV-75 Ernst Klysner
Engtoften 62, 9600 Aars
Tlf. 40 11 53 03 
Mail: ebklysner@hotmail.com
Regionsbowlingleder
MAJ-89 Mikkel Elmlund
Egeholmsvej 10, Overlade, 9670 Løgstør
Tlf. 24 98 44 68
Mail: mikkel.elmlund@jubii.dk

R E G I O N E R

 Nordjylland GF 10 - 24/3 1908

Formand: JAN-80 Olav Vibild
Sundby Brygge 3, 2. 05, 9400 Nørresundby
Tlf. 28 14 35 01 
Mail: kontakt@gfnordjylland.dk
www.gfnordjylland.dk
Facebook: Søg på Nordjylland GF

 Morsø GF 44 - 16/7 1918

Formand: SEP-64 Knud Rasmussen
Soelbergsvej 11, 7900 Nykøbing M
Tlf. 97 72 22 36
Mail: aak.rasmussen@gmail.com

Formand: FEB-78 Lars Zacho Rath
Fynsgade 14, 9800 Hjørring
Tlf. 23 44 07 20
Mail: larsrath@gmail.com
Facebook: Søg på Hjørring GF

 Hjørring & Omegn GF 56 - 14/3 1930

 Østvendsyssel GF 77 - 16/11 1971

Formand: NOV-93 Johnni Olesen
Algade 15, 9320 Hjallerup
Tlf. 21 49 51 87
Mail: johnniolesen@outlook.dk
Facebook: Søg på Østvendsyssel GF

 Vendsyssel GF 43 - 14/5 1918

Formand: DEC-06 Peter Christensen
Knoppen 6, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
Mail: peter@viland.dk
www.vendsysselgf.dk
Facebook: Søg på Vendsyssel GF

 Thisted Amt GF 04 - 8/4 1901

Formand: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. 97 98 17 67 / 20 90 79 01
Mail: n.godiksen@mail.dk
www.garderforeningerne.dk/gf04
Facebook: Søg på Thisted Amt GF

 Randers By & Omegn GF 08 - 1/2 1908

Formand: SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09
Mail: aaledamgaard@mail.tele.dk
www.garderforeningerne.dk/gf08

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Torsdag d. 26. november. Ef-

teråret er over os. Traditionens tro genopta-
ger vi derfor skydningen, så sigtekornet kan 
blive finjusteret til regionsskydningen. Skyd-
ningen foregår i Vodskov Skytteforenings 
lokaler. Disse findes på Vodskovvej 103 (ved 
rundkørslen nord for Vodskov) Der skydes 
torsdag d. 26. november. Skydningen starter 
kl. 19. Tilmelding senest 2 dage før til: Kim 
Tøttrup på Tlf. 4085 0415 / 2498 8900 mail: 
nyfaurholt@c.dk eller Jacob Dam Rasmus-
sen på Tlf. 2448 0186 eller mail jdamras-
mussen@gmail.com. Skydningen i 2021 er 
fastsat til d. 7. januar samt 11. februar.

Aflysning af arrangementer: Grundet 
udviklingen af Covid 19 måtte vi desværre 
aflyse vores foredrag med Borgmester Mi-
kael Klitgaard. Det betyder ikke, at det er 
aflyst, men at det er udskudt på ubestemt 
tid, da vi ikke kender fremtiden angående 
Covid 19. Vi har i Bestyrelsen valgt at aflyse 
vores kommende generalforsamling, da der 
er kommet mange nye lokale og nationale 
retningslinjer fra sundhedsstyrelsen. Denne 
er udskudt til at bestyrelsen finder det for-
svarligt at afholde. Jacob Dam Rasmussen

Peter Christensen

udsat fra april. Maj 60 Ole Vesterskov blev 
valgt til at styre slagets gang. Den nyforel-
skede formand aflagde sin halve beretning 
(Corona aflyste den anden halvdel), hvilken 
blev accepteret af forsamlingen, der på 
trods af diverse fejl og mangler, gerne vil-
le videre i teksten, da aftenens højdepunkt 
stadig lå foran dem. Det ikke reviderede 
regnskab blev fremlagt efter hukommel-
sen, men eftersom der igen var overskud på 
driften, fandt inden af de fremmødte grund 
til at anfægte dette. Her skal det nævnes at 
kassereren, der uden tvivl ville have gjort 
en bedre figur, denne aften havde meldt af-
bud, og det derfor var formanden der også 
stod for denne del af showet. Da der ikke 
var nogle indkomne forslag, blev det tid til 
aftenens højdepunkt: Udnævnelsen af Årets 
Garder. Det var med stor stolthed at jeg 
kunne overrække hæderen til FEB 75 Erik 
Kristensen, der med sit fantastiske humør 
og store engagement fortjent tog imod Gar-
deren, Glasset og klapsalverne. Herefter var 
der lynproces, da bestyrelsesmedlemmer, 
revisorer, revisorsuppleant, fanebærer og 
fanebærersuppleant alle blev genvalgt. Der 
blev drøftet om foreningen skulle genopta-
ge kammeratskabsaftnerne, hvilket der var 
stemning for. (efterfølgende er smittetallet 
for Frederikshavn Kommune steget i en så-
dan grad at dette ikke anses for værende 
muligt). Hermed slutter referatet, og der-
med også beretningen fra en hyggelig aften, 
hvor vi formåede at mødes, på trods af en 
anspændt Coronasituation. 

Bestyrelsen  

John F. Lund

Nordjylland GF: Den 8. september afholdtes 
vores traditionelle fugleskydning. Vores nye 
Fuglekonge blev jan. 67 - Charles S. Christensen, 
som ses stående sammen med afgående Fugle-
konge og formand Olav Vibild.

gmail.com
Onsdag d. 25. nov. Kl. 18.00 generalfor-
samling nr. 113 i Papegøjehaven: Indkal-
delse udsendes til alle medlemmer. En dej-
lig aften hvor vi efter generalforsamlingen 
samles om det traditionsrige torskebord el-
ler måske dyrekølle. Oplys ved tilmeldingen 
hvad du foretrækker. Husk det er nødvendigt 
at tilmelde sig, enten på telefon til Olav Vi-
bild 2814 3501 eller e-mail til kontakt@
gfnordjylland.dk 

Bestyrelsen følger stadig udvikling om-
kring covid-19 og regeringens forholdsreg-
ler vil gælde for alle arrangementer.

Jul. 78 Kristian Bengaard

Kjeld Sørensen

Niels Vestergaard
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Fredag d. 27. november: Kl. 18.30 spiller vi 
det traditionelle julelotterispil på Rindsholm 
Kro. Mød op med familien. Pga. den verse-
rende corona, er vi meget i tvivl om hvor 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Fugleskydning – lørdag den 21/11 kl. 

09:30: Kom og vær med til denne hyggelige 
aktivitet, hvor vi skal have kåret årets fug-
lekonge og –dronning. Der vil være kaffe og 
rundstykker fra morgenstunden og til mid-
dag er der smørrebrød, 150 kr./person. Øl/
vand 5,- kr. Sted: Skydebanen i kælderen på 
Lundgaardskolen, Tjørring. Tilmelding se-
nest 13/11 til OKT-77 Claus Eegholm eeg-
holm@post.tele.dk mobil: 6077 7777.
Julehygge – tirsdag den 15/12 kl. 18:00: 
Kom og vær med til denne hyggelige aktivi-
tet, hvor du har mulighed for at vinde store 
flotte præmier. Vi serverer glögg og æbleski-
ver, hvorefter vi går i gang med amerikansk 
lotteri (5,- kr. pr lod) efterflugt af banko (3 
plader for 100,- kr.). Mens vi spiller, er der 
kaffe og småkager. Sted: Skydebanen i kæl-
deren på Lundgaardskolen, Tjørring. Til-
melding nødvendig senest 08/12 til OKT-77 
Claus Eegholm eegholm@post.tele.dk mo-
bil: 6077 7777. Til begge arrangementer hol-
des god afstand og vi følger alle forskrifter 
i forbindelse med covid-19. Skulle ændrede 
forholdsregler gøre at vi må aflyse, vil alle 
tilmeldte få besked! 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Pokalskydning M/K på 15 m.: Tors-

dag den 5. november kl. 19 i Højmark Hal-
lens Skydekælder. Så er foreningens aktivi-
tetsprogram for 2020 ved at være udtømt. 
Det sidste arrangement er pokalskydninger 
på 15 m. som bestyrelsen forventer bliver 
gennemført. Her ved den sidste skydning 
afgøres det, hvilke to skytter m/k, der skal 
opbevare pokalen det næste års tid. Da 
skydningen i foråret ikke kunne gennemfø-
res på grund af Covid-19, er det de skytter 
m/k, der præsterer den højeste score ved 
aftenens skydning, der får overrakt pokalen. 
Men den heftige kamp om at få del i de fine 
Garderglas deltager alle i, der er otte præ-
mier i alt, så chancerne for at skyde sig til en 
Garderglas er rimelig stor. Efter skydningen 
mødes vi i ”Garderstuen” til hyggeligt sam-
vær og præmieoverrækkelse, samt Jans 
gode kaffebord. Mød nu op, alle kan deltage 
i skydningen uanset kvalifikationer, da vores 
interne regler tillader skydning med både al-
bue- og geværstøtte.

AFHOLDTE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Blev afviklet tirsdag 
den 15. september. Formanden blev udpe-
get som ordstyrer og gik herefter straks 
over til beretning om årets aktiviteter. Med-
lemstallet er desværre i tilbagegang og vi 
er nu nede på 40 medlemmer, så hold øje 
med om der går nogle gardere, som ikke er 
medlem af en forening. Der udleveres en 
gardernål samt en plakat med motiv af 3 
gardere ved tilmelding. Formanden gjorde 
desuden opmærksom på at foreningen har 
60 års jubilæum den 11. juni næste år og 
bad forsamlingen tilkendegive om det skal 
markeres, fx med en lille festlig middag. 
Dette blev vedtaget. Skydeudvalgsforman-
den Ivan Hovgaard kunne desværre beret-
te at skydningen går stærkt tilbage. Hvis 
man ønsker at skyde skal man også være 
medlem af Skyttekreds Bjerringbro. Kasse-
reren gennemgik regnskabet, som viste et 
overskud på 55 kr. Kontingentet for 2021 
fastsattes uændret til 300 kr. inklusiv de 10 
kr. der er forlods er øremærket til Julega-
vefonden. 

Herefter overgik man til valgene. Ole Fisker 
Andersen blev genvalgt som formand. Der 
var desuden genvalg af feb 74 Per Dalgaard 
og jun 85 Jacob Bøje Petersen til bestyrel-

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Garderskydning; Torsdag den 19. 

november fra kl. 18.30 i Skyttehuset, Sten-
vad Bygade 55. 8586 Ørum. Der skydes på 
15 m. bane, medlem jan.-59 Søren Bøjstrup 
er på banen, han giver gode råd, til hvordan 
man bedst rammer centrum. Efter skydnin-
gen er der Kirstens kaffe og kagebord til alle 
ledsagere og gardere. Du behøver ikke sky-
de, men kom og vær med omkring bordet til 
hyggesnakken, der er plads til alle.

 Viborg & Omegn GF 15 - 25/7 1909

Formand: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
Mail: saabyetjele@hotmail.com
www.viborggarderforening.dk 
Facebook: Søg på Viborg GF

 Skanderborg & Omegn GF 36 - 4/2 1916

Formand: AUG-72 Asger Thykjær
Hadrupvej 65, Vedslet, 8732 Hovedgård
Tlf. 21 66 65 59
Mail: brittaogasger@fibermail.dk
www.skanderborg-garderforening.dk

 Skive og Omegn GF 27 - 7/6 1912

Formand: SEP-62 Jørgen Smed Kjeldsen
Ahornvænget 41, 7800 Skive
Tlf. 41 57 31 42
Mail: ahornvanget41@webspeed.dk
Facebook: Søg på Skive GF

 Silkeborg & Omegn GF 30 - 4/5 1913

Formand: MAJ-89 Jacob Nørgaard
Sølystvej 118, 8600 Silkeborg
Tlf. 20 60 66 33
Mail: jakobnorgaard@yahoo.com
www.silkeborg-garderforening.dk
Facebook: Søg på Silkeborg GF

 Samsø GF 09 - 18/3 1909

Formand: JUL-71 Vagn A. C. Iversen
Mårup Skolegyde 10, 8305 Samsø
Tlf. 40 21 56 76
Mail: videsign@videsign.dk
www.samso-garderforening.dk

 Ringkøbing-Skjern GF 39 - 27/12 1909

Formand: JAN-72 Anders C. Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 51 76 98 91
Mail: acblindevej.20@gmail.com
Facebook: Søg på Ringkøbing-Skjern GF

Torvet 1
6950 Ringkøbing  

Tlf. 9732 1166
landbobanken.dk

Interesseret i en solid bank?

 Herning & Omegn GF 23 - 10/10 1911

Formand: OKT-77 Claus Eegholm
Munkgårdkvarteret 255, 7400 Herning
Tlf. 60 77 77 77
Mail: eegholm@post.tele.dk
Facebook: Søg på Herning GF

 Lemvig & Omegn GF 19 - 17/12 1910

Formand: Uffe Sværke 
Ringkøbingvej 45, 7620 Lemvig
Tlf. 52 13 55 96
Mail: usv@skov.dk 
Facebook: Søg på Lemvig GF

 Odder & Omegn GF 12 - 5/4 1909

Formand: APR-72 Jens Peter Pedersen
Smedegade 31, Ørting, 8300 Odder
Tlf. 20 32 33 18
Mail: garderforeningen.odder@gmail.com

 Holstebro & Omegn GF 26 - 6/5 1912

Formand: SEP-89 Søren G. T. Lund, 
Lindeborgvej 12, 7560 Hjerm
Tlf. 40 37 26 26
Mail: soerengtl@hotmail.com
Facebook: Søg på Holstebro GF

 Bjerringbro & Omegn GF 75 - 11/7 1961

Formand: JUN-68 Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 19 88
Mail: ole777964@gmail.com

Formand: DEC-83 Peder Byskov
Havhusevej 1, 8961 Alingåbro
Tlf. 86 48 68 22
Mail: byskov@rougso.net
Facebook: Søg på Djursland GF

 Djursland GF 55 - 7/4 1929

R E G I O N E R

JAN 72 Anders Bjerg

Claus Eegholm

Christian Brøgger

Bjerringbro GF: Under årets generalforsamling 
blev nov 55 Carsten Bomholt kaldt frem for 
forsamlingen. Præsidenten for DSL Christian 
Arildsen ville først og fremmest gerne takke ham 
for det store engagement han altid har lagt for 
gardersagen og viljen til at gå forrest og trække 
sin del af læsset. I alt 48 år i bestyrelsen blev det 
til, heraf 10 år som formand, og på trods af at han 
for længst har nået pensionsalderen, stadig er et 
aktivt medlem, som troligt møder op, hvorefter 
han oplyste at Danske Soldaterforeningers 
Landsraad har tildelt ham deres Æresmedalje, 
som han dermed gerne ville overrække. Et stort 
og velfortjent tillykke.

Feb. 74 Per Dalgaard

sen, genvalg af jul 75 Heine Bonnevie som 
suppleant, jun 68 Ole Andersen som fane-
bærer og dec 83 Ole Mortensen som revisor. 

2REGIO
N

Garderforeningerne i Midtjylland

Vicepræsident
JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
Mail: saabyetjele@hotmail.com
Regionsskydeleder
JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 51 76 98 91
Mail: acblindevej.20@gmail.com
Regionsbowlingleder
APR-09 Karsten Fruergaard
Skaldehøjvej 97, 8800 Viborg
Tlf. 21 23 27 70
Mail: karstenfruergaard@hotmail.com
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Så er det efterhånden – med skyldig for-
behold for ændringer – lykkedes at få pro-
grammet for 2020/21 til at falde på plads. 

 Als & Sundeved GF 60 - 12/12 1937

Formand: APR-72 Erik Michelsen
Sarupvej 3, 6470 Sydals
Tlf. 40 11 48 27
Mail: erik_michelsen@mail.dk
www.garderforeningerne.dk/gf60
Facebook: Søg på Als og Sundeved GF

 Esbjerg & Omegn GF 59 - 31/5 1935

Formand: AUG-76 Kim Andersen
Kornvangen 63, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 26 25 08 53
Mail: kimmichaelandersen@gmail.com
Facebook: Søg på Esbjerg GF

3REGIO
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Garderforeningerne i Sydjylland

Vicepræsident
MAR-93 Ulrik Baunsgård
Stakrogevej 51, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
Mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsskydeleder
MAR-93 Ulrik Baunsgård
Stakrogevej 51, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
Mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsbowlingleder
OKT-77 Jørgen Jeppesen
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 76 20 12 12 / 26 20 12 12 
Mail: mail@jeppe-reklame.dk

Garderforeningen for Aarhus og Omegn
GF 05 - 26/9 1902

Formand: 
MAj-77 Niels Erik Kjær
Ristrup Hovedgaard, Ristrupvej 39, 8471 Sabro
Tlf. 86 24 10 15 / 40 27 02 38
Mail: garderkjaer@gmail.com

Hjemmeside: www.aarhusgarderforening.dk
Facebook: Søg på Aarhus GF

R E G I O N E R

 Fredericia & Omegn GF 29 - 28/10 1912

Formand: OKT-77 Jørgen Jeppesen
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 76 20 12 12 / 26 20 12 12 
Mail: mail@jeppe-reklame.dk
www.garder-fredericia.dk
Facebook: Søg på Fredericia GF

 Midtjydsk GF 58 - 25/11 1934

Formand: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Stakrogevej 51, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
Mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Facebook: Søg på Midtjydsk GF

 Kolding & Omegn GF 06 - 7/8 1904

Formand: NOV-75 Ole Bork Jessen
Sjællandsvej 16, 6000 Kolding
Tlf. 40 26 00 59
Mail: ole@borkjessen.dk
Facebook: Søg på Kolding GF

GF 03 - stiftet 5/10 1889

Formand: JAN-70 Jørgen Bojsen Jensen
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld
Tlf. 20 29 58 85 Mail: joergenbojsen@turbopost.dk
www.dg-hs.dk
Facebook: Søg på Horsens GF

Garderforeningen for 
Horsens & Omegn

Støtter/bakker op/hjælper Den Kongelige 
Livgarde & De Danske Garderforeninger

 Ribe & Omegn GF 28 - 18/8 1912

Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
Tlf. 20 76 31 06
Mail: leifhave@hotmail.com

 Sønderjydsk GF 46 - 26/9 1920

Formand: JUL-73 Christian Lund
Industrivej 6, 1, 6630 Rødding
Tlf. 70 22 17 71 / 74 84 11 10 / 51 23 25 40
Mail: christianlund@clglasalu.dk
www.soenderjydskgarderforening.dk
Facebook: Søg på Sønderjydsk GF

 Haderslev GF 57 - 16/5 1933

Formand: JUL-71 John de Taeje
Nederbyvænget 414, 6100 Haderselv
Tlf. 40 91 76 50
Mail: detaeje@post4.tele.dk
www.garderforeningerne.dk/gf57

Takket være udstrakt velvilje hos vore sam-
arbejdspartnere er det lykkedes at finde 
”husly” til arrangementer og skydning jf. 
det udsendte program, som I forhåbentligt 
alle har modtaget via mail. Vi er jo fortsat 
underlagt mulighed/risiko for ændringer/af-
lysninger med kort varsel, men vi følger op 
på evt. problemer, og via e-mail informerer 
vi løbende om situationen. 
Lottospil: Vi håber især at se dig, din familie 
og gode venner til vort store årlige lottospil, 
torsdag den 19. november kl. 19.

Skydning: Første for skydeaften er 
onsdag den 21. oktober kl. 19.30. Skyde- og 
kammeratskabsaften (BN) – Skydeselska-
bet, Gammelting 7A, 6100 Haderslev
Kulturaften: Onsdag den 3. februar 
Generalforsamling (kun for medlemmer) 
onsdag den 10. marts. Husk tilmelding til 
alle arrangementer! Vel mødt.

På grund af COVID-19 har det været me-
get få arrangementer, der har været mu-
ligt at gennemføre, og foreningen har i den 
seneste periode kun deltaget i det meget 
reducerede arrangement omkring 5. SEP – 
De Udsendtes Dag. Arrangementet blev af-
holdt som et internt arrangement på Hader-
slev Kaserne med mulighed for deltagelse 
af fane, fanebærer og en enkelt yderligere 
repræsentant, i alt kun 10 eksterne deltage-
re fra de lokale soldaterforeninger.

John de Taeje
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Fredag den 13. november kl. 18:30: Gene-
ralforsamling og faneindvielse. Frimurerlo-
gen, Christiansgade, Aarhus C.  Dagsorden 
jf. vedtægterne. Alle bør møde op denne 
aften, hvor der afholdes en lille ceremoni, 
hvor vi sammen understreger, at den nye 
fane skal følge os i vores fremtidige virke, 
og at den vil være med os både ved festlige 
og alvorlige stunder. Deltag også i den hyg-
gelige spisning bagefter. Vælg mellem kogt 
torsk og engelsk bøf. Desserten er pandeka-
ger med is. Hæderstegn bæres. Pris: 100 kr./
pers. ekskl. Drikkevarer. Bindende tilmelding 
vedr. spisning til Jørgen Ø. Johnsen, tlf. 4075 
1724 eller e-mail info@arostelte.dk senest 
6. november.
Torsdag den 26. november kl. 19: Juleg-
løgg. Selskabslokalet, Skovvangsvej 127, 
Aarhus N. En aften hvor unge og ældre 
gamle gardere mødes til kammeratligt 
samvær og hygge. Nisserne serverer kraftig 
gløgg, æbleskiver og kaffe. Øl og vand kan 
købes. Pris: 70 kr./pers. Bindende tilmelding 
til Klaus Holck, tlf. 2339 1848 eller e-mail 
holck@oncable.dk senest 20. november. 
Torsdag den 24. december kl. 10:45: 
Glædelig jul på Gardergården. Vi ønsker de 
tjenestegørende gardere på Marselisborg-
vagten en glædelig jul. Der serveres gløgg 
og godter. Glem juletravlheden og kom til et 
par hyggelige timer og følg gerne vagten til 
afløsning. NB. Kun for medlemmer

Alle arrangementer afholdes i henhold til 
de enhver tid gældende Covid-19 instrukser. 
Evt. aflysninger vil blive meddelt tilmeldte 
deltagere samt ved opslag på foreningens 

Facebookgruppe og hjemmeside.
September og oktober måneds planlagte 
arrangementer blev desværre alle ramt af 
aflysninger. Ombygning i Aarhus Skøjtehal 
medførte, at årets keglespil den 18. sep-
tember måtte aflyses. Covid-19 situationen 
og det stigende smittetryk betød samtidig, 
at vi af sikkerhedsmæssige årsager følte os 
nødsaget til – med kort varsel – at aflyse 
såvel den planlagte spisning på Restaurant 
Kohalen og busturen til Strøjer Samlingen 
i Assens. Dette til trods for at deltageran-
tallene holdt sig inden for de udstukne ret-
ningslinjer for forsamlinger samt at såvel 
Restaurant Kohalen og Strøjer Samlingen 
på enhver måde overholder de sikkerheds-
mæssige forskrifter for servering.

Jan Møller

Aug-82 Jørn Bech

mange der vil komme. Derfor er det i år med 
tilmelding. Kommer der skærpede restrekti-
oner fra regeringen, så kan vi blive tvunget 
til at aflyse. Følg derfor venligst med på 
hjemmesiden hvor vi evt. vil meddele aflys-
ning. Tilmelding til formand Jens Saabye el-
ler formand for bowling, Karsten Fruergaard 
senest d. 22. november.

Se hele GarderButikkens 
sortiment i det digitale 

katalog på

www.garderforeningerne.dk/
garderbutikken
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AFHOLDTE ARRANGEMENTER
Årets generalforsamling blev afholdt den 
29.5 i Garderstuen. Formanden bød vel-
kommen og udtalte mindeord over afdøde 
Verner Pihl Hansen, som var medlem af 
foreningen hele sit liv. Vi deltog med fanen 
ved begravelsen. Af formandens beretning 
fremgik det, at aktiviteten havde været ret 
begrænset, et par aktiviteter var sat i bero 
grundet Coronasituationen. Der var afholdt 
et bestyrelsesmøde. Vi havde selvfølgelig 
deltaget i Flagdagen 2019. En hvervekam-
pagne havde givet 3 medlemmer. Beretnin-
gen godkendt. Kasserer Claes Hansen af-
lagde regnskabet, som blev godkendt. Der 
var genvalg til bestyrelsen,  formand Ove 
Elnegaard-Christensen samt Morten Dahl 
Skovdam, der ligeledes blev genvalgt som 
fanebærer. Årets jubilæumsvandrepokal til-
faldt Peder Eriksen, som ligeledes skal have 
60 års tegn. 
Flagdagen den 5. september: Fandt som 
tidligere sted på Koldkrigsmuseum Lange-
landsfort, med De Langelandske Soldater-
foreninger og Hjemmeværnet som arran-
gør. I alt deltog  ca. 120  personer. Årets 
taler var oberstløjtnant Jan Stoltenborg. 
En anonym (gl. garder) havde sponsoreret 
Langelands Brassband til at underholde. 
Efter afslutningen  takkede Ove Elne-
gaard-Christensen alle for deltagelsen i Pa-
raden, som var under kommando af major 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Kammeratskabsaften med 15m 

skydning er på Telemarken fredag d. 13. 
november. Vi starter skydningen kl. 18. Her-
efter fortæller Henning  og Jette Dam om 
deres motorcykeltur rundt på New Zealand.
Ledsagere er meget velkomne til at deltage 
i dette spændende foredrag. Efterfølgende 
spiser vi vores medbragte mad og hygger os 
med en kop kaffe. Øl og vand kan købes til de 
sædvanlige lave priser.

 Kerteminde & Omegn GF 48 - 15/2 1921

Formand: JAN-80 Steen Danielsen
Midskovvej 58, 5370 Mesinge
Tlf. 40 16 28 64
Mail: sd@bidro.dk

 Langeland GF 24 - 21/10 1921

Formand: JAN-63 Ove E. Christensen
Bjergvej 6A, Herslev, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 69
Mail: iec@post11.tele.dk

 Faaborg-egnen GF 22 - 27/8 1911

Formand: MAJ-66 Peder Olsen
Saugstedvang 9, 5600 Faaborg 
Tlf. 21 72 66 65
Mail: peo@mail.tele.dk

 Den Fyenske GF 02 - 6/7 1889

Formand: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S
Tlf. 20 73 40 89
Mail: hgprivat2@gmail.com
www.denfyenske.dk 
Facebook: Søg på Den Fyenske GF

4REGIO
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Garderforeningerne på Fyn

Vicepræsident
OKT-80 René Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 21 68 96 87
Mail: dytbaat1@gmail.com
Regionsskydeleder
FEB-81 Sendy Alstrøm
Bækkevej 9, Heden, 5750 Ringe
Tlf. 30 70 19 59
Mail: sehal@pc.dk
Regionsbowlingleder
NOV-75 Ole Vagn Jensen
Galdbjerg Kohavevej 21, 5874 Hesselager
Tlf. 62 24 12 50

 Assenskredsen GF 66 - 2/9 1945

Formand: JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8, 5610 Assens
Tlf. 22 99 37 12
Mail: tomkristensen@privat.dk

R E G I O N E R

15 meter skydning
I Faaborg, Nyborg og Svendborg
Se mere under respektive foreninger

NOV

Kammeratskabsaften
med Faaborg Garderforening
Se mere under Faaborg GF

NOV

ÅBNE AKTIVITETER 
FOR ALLE GARDERE

Jørn Jessen

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Tirsdag den 06.10 samt den 

13.10 kl. 19. 15 meter skydning, gevær og pi-
stol i FKS Hallen.
Utraditionel Garderstue: Torsdag den 19. 
november kl. 19.30. Vores tidligere bestyrel-
sesmedlem og fanebærer Kjeld Mortensen 
arrangerer vinsmagning med lidt fast føde 
som tilbehør denne aften. Det kommer til at 
foregå på hans adresse Spangsvej 90, 5210 
Odense NV. Vi skal smage udsøgte vine fra 
Piemonte der ligger i den nordvestlige del af 
Italien. Kjeld importerer selv vine herfra, og 
du kan helt sikkert gøre et godt køb på sel-
ve aftenen. Grundet lokalestørrelse er der 
plads til maksimalt 20 personer. Tilmelding 
senest den 16. november til Henrik Gattrup. 
Pris 175,- pr. person.

Bowling: Torsdag den 26.10, City Bow-
ling, rugårdsvej 46, 5000 Odense c. Tilmel-
ding til Rene Lyholm, lyholm67@gmail.com

Lidt fra formanden: I september afholdt 
Danske Soldaterforeningers Landsråd 
(DSL) det corona-forsinkede årlige Lands-
rådsmøde på Skive Kaserne. DSL er en 
sammenslutning af hærens soldaterfor-
eninger. Jeg deltog som repræsentant for 
DSL Region Fyn, Syd- og Sønderjylland, men 
den post blev overdraget til min suppleant 
Henning Terndrup fra Gardehusarforenin-

Jesper Carl Hansen

gen for Fyns Stift, idet jeg blev valgt til vice-
præsident som afløser af Carl Bratved fra 
Militærpolitiforeningen, som afgik efter det 
vedtægtsbestemte åremål. DSL har sam-
men med Flyvevåbnets Soldaterforeninger, 
Marineforeningerne og Forsvarsbrødrene 
en paraplyorganisation kaldet DSM, og som 
vicepræsident bliver jeg en del af DSM’s 
ledelse. Jeg vil gøre mit bedste for at leve 
op til dette nye hverv i DSL som skal tjene 
alle hærens soldaterforeninger incl. Marine 
samt flyvevåbnet.

Generalforsamling 2020 udsættes til 
marts 2021. Vores generalforsamling 2020 
er blevet udsat pga. coronavirus.  Vi har nu 
i bestyrelsen besluttet, at årets generalfor-
samling udsættes til marts måned 2021. 
Dette er med baggrund i den fortsatte smit-
terisiko ved afholdelse af arrangementer. Vi 
håber, at der er mere normale tilstande når 
vi kommer til foråret.   

Assens GF: Foreningens 75-års jubilæum d. 
02.09 blev markeret ved en kranselægning på 
stifteren og den 1. formand for Assenskredsens 
Garderforening – Mads Frøbjerg Jensens grav 
på Kærum Kirkegård. På grund af coronakrisen 
er festligholdelsen af vores jubilæum udskudt til 
september 2021.

Tom Kristensen

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling d. 19.11: Den årlige 
generalforsamling nr. 107 afholdes i år tors-
dag den 19. november kl. 18.00 på Hjemme-
værnsgården / Auditoriet, Niels Finsensvej 4 
i Vejle. Dagsorden tilsendes separat til hvert 
medlem. Efter generalforsamlingen ser-
veres der som sædvanligt Gule Ærter med 
pandekager til dessert. Prisen for Gule Ær-
ter er i år kr. 150 kr. + 10 kr. per drikkevare 
under spisningen, resten betaler GF Vejle. 
Tilmelding til spisning bedes ske senest den 
16.11 kl. 16 til Kai Hansen på mobil 2484 
4825 eller mail: k.internet38@gmail.com.

Info: Hvis du ikke jævnligt modtager mail 
fra vores medlemsregistrator Kai Hansen, 
så er det muligvis fordi, at vi har en forkert 
eller ingen e-mail adresse på dig. I så fald 
send besked om telefon, e-mail eller adres-
seændringer på  k.internet38@gmail.com

Kai Hansen    

 Vejle & Omegn GF 32 - 19/11 1913

Formand: JUL–71 Poul Arenkiel
Dyrhavevej 12, Ny Nørup, 7180 Bredsten
Tlf. 61 34 20 98
Mail: poul@arenkiel.dk
www.garderforeningenvejle.dk
Facebook: Søg på Vejle GF

 Varde & Omegn GF 72 - 8/5 1957

Formand: NOV-90 Carsten Christensen
Tranbjergvej 16, Helle, 6800 Varde
Tlf. 75 19 50 02 / 40 11 30 02
Mail: ccskovgaarden@godmail.dk
www.varde-omegns-garderforening.dk
Facebook: Søg på Varde GF
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Nu er der snart pyntet 

med julenisser butikkerne, og det er blevet 
mørket om aftenen, så mon ikke det skulle 
være lidt nemmere at få tid til lidt kamme-
ratligt snak gardere. Der er skydning tirsdag 
d. 3. og 17. november kl. 19-21. 
Juleafslutning: I marts satte Mette Frede-
riksen en stopper for vores vinter-skydning, 
så vi fik ikke skudt pokalskydningen. Jeg har 
derfor besluttet mig for, at der ved juleaf-
slutningen skal skydes om pokaler – en for 
herrer og en for damer. Der vil også være 
nogle fest-skiver. Juleafslutningen afholdes 
tirsdag d. 1. december kl. 18-22. Fællesspis-

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Husk skydning på 15 m i 

Lillebæltshallen hver onsdag fra kl. 18.30. 
Kontakt evt. Knud på tlf. 4021 6548.

Aflysninger: Grundet coronasituationen 
har vi i bestyrelsen besluttet at aflyse og 
udsætte årets generalforsamling samt at 
aflyse vores grillaften og bankospil. Vi gen-
optager alle aktiviteter når situationen igen, 
forhåbentlig inden alt for længe, når norma-
le tilstande. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Den 10. november sky-

des på 15m. i Ollerup fra kl. 19. Efter skyd-
ning er der kaffe og kage og gode historier.

Bowling: Den 19. november er der 
bowling for holdet. Der vil vi se, om det kan 
lade sig gøre som en julefrokost inden. Men 
må se om det lykkes i disse corona tider.

Hyggeskydning: Den 24. novem-
ber i Ollerup fra kl. 19. Der kommer skytter 
fra Tved, Hesselager og Brændeskov denne 
aften også. Kaffe og kage efter skydningen.
Generalforsamling: Den 27. november er 
der generalforsamling og spisning efterføl-
gende. Tilmelding til Poul på tlf. 4015 9014. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Husk juleafslutning: Den 8. december 
på 15m. i Ollerup, for hele familien fra kl. 19 
tilmelding til Ole 2043 0120 eller Finn 4032 
3438.

Garderforeningen i København

Formand: 
JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th. 2100 København Ø
Tlf. 23 71 15 43
Mail: formand@garderforeningen.dk

Kasserer & Registrator: 
APR-72 Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37, 2300 København S
Tlf. 42 54 09 06
Mail: kasserer@garderforeningen.dk

Reg: 9570 Konto: 4820509056
Mobilpay: 20413
Hjemmeside: www.garderforeningen.dk
Facebook: Søg på GF København

GF 01 - 25/8 1885

5REGIO
N

Garderforeningerne på Sjælland

Vicepræsident
JUL-74 Jon Nielsen
Taastrup Hovedgade 111 A, 3. sal – lejl. 5. 
Tlf. 40 21 05 35
Mail: jon.nielsen@mail.dk
Regionsskydeleder
SEP-68 Ole Olsen
Morænevej 19, 3550 Slangerup
Tlf. 29 90 32 98
Mail: ole.gerner.olsen@gmail.com
Regionsbowlingleder
JAN-70 Svend Clausen Beck
Søndertoften 86, 2630 Taastrup
Tlf. 20 86 66 90

 Vestfyn GF 33 - 23/5 1914

Formand: SEP-61 Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
Mail: haaning@haaningth.dk

 Svendborg & Omegn GF 37 - 6/7 1916

Kontaktperson: Poul Jakobsen
H.C. Ørstedsvej 72, 5700 Svendborg 
Tlf. 40 15 90 14
Mail: Paul.j.jakobsen@gmail.com 

 Nyborg & Omegn GF 42 - 6/3 1918

Formand: NOV-66 Kaj Nielsen
Teglvænget 2, 5540 Ullerslev
Tlf. 21 68 11 07
Mail: knt2u@mail.tele.dk
Facebook: Søg på Nyborg GF

Vi leVerer kun kValitet

Vi sylter rødbeder og laver 
agurkesalat. Vi laver is og 
fromager. Hos os PILLER vi 
kartoflerne pr. håndkraft, i det 
hele taget forsøger vi at lave 
alt det vi kan fra bunden. 

skovbyforsamlingshus.dk
Assensvej 17, 5400 

Bogense
64 81 15 16

 Nordfyn
Formand: OKT-80 René Rasmussen
Østergade 36, Særselv, 5471 Søndersø
Tlf. 21 68 96 87
Mail: dytbaat1@gmail.com
Bank.: 6863 1009583
www.nordfyns-garderforening.dk
Facebook: Søg på Nordfyn GF

GF 51 - 5/8 1924

R E G I O N E R

ÅBNE AKTIVITETER 
FOR ALLE GARDERE

Skydning i København
På banerne i DGI-byen
Se mere under GF København

NOV

Skydning på Lolland
i Kettingehallen
Se mere under Falster og Østlolland GF

NOV

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bankospil: Så er det atter tid til bankospil. 
Vi starter spillet præcis kl. 19 tirsdag den 17. 
november. Vi sælger plader fra kl. 18.30 til 
25 kr. stykket og 3 stk. for 60 kr. Der vil være 
fine præmier. Som tidligere år vil der også 
være kinesisk lotteri. Vi serverer kaffe/te og 
en julebolle, og det vil være muligt at købe øl 
og vand. Tilmelding senest tirsdag den 10. 
november via hjemmesiden www.garder-
foreningen.dk eller på tilmeldingstelefonen 
4081 0040 i tiden 3. til 10. november mel-
lem kl. 18 og 20. Ledsagere er velkomne.
Julefrokost: Årets julefrokost afholdes lør-
dag den 5. december kl. 13 i Cafeteriet på 
Frederiksberg Slot. Vi nyder et traditionelt 
julebord med øl og snaps og efterfølgende 
kaffe. Prisen er igen i år 150 kr. pr. deltager, 
og ledsagere er meget velkomne. Tilmelding 
senest torsdag den 26. november via hjem-
mesiden www.garderforeningen.dk eller på 
tilmeldingstelefonen 4081 0040 i tiden 19. 
til 26. november mellem kl. 18 og 20.

Arrangementerne afholdes med respekt 
af coronarestriktionerne, så tildeling af 
pladser sker efter først til mølle, hvis antal-
let af deltagere overskrider de på afholdel-
sen af arrangementet gældende regler for 
forsamlinger. 
Generalforsamling: Generalforsamlingen 
blev afholdt den 22. sep. Der var genvalg til 
alle, der var på valg. Referatet kan læses på 
foreningens hjemmeside.

SKYTTELAUGET
Kortdistance: Programmet for 

november og december på kortdistancen 
ser således ud: 4. november, Handicapskyd-
ning; 11 november, træning; 18. november, 
trekantskydning/træning; 25. november, 
træning; 2. december, træning; 9. december, 
julehygge.Alle dage er på banerne i DGI-By-
en i tidsrummet 18.30 – 21.00.

Trekantskydning 15 m: Skydes i 
DGI-Byen d. 18. nov. Mere herom vil tilgå. 

Ole Haaning Thomsen

Finn Madsen

NOV-66 Kaj Nielsen

ning (husk at invitere ledsagere). Af hensyn 
til køkkenet er tilmelding nødvendig på tlf. 
2168 1107. Som altid er det i Aunlsev-hallen 
på Kertemindevej. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bowling: Er der nogen som kunne 

tænke sig at bowle i hyggeligt selskab med 
andre gardere. Det foregår den 3. Mandag 
i måneden for yderlige oplysninger kontakt 
Niels Thor Rasmussen tlf 5132 8086.

Skydning: Husk der skydes i Særslev 
skytteforenings lokaler torsdag den 12/11 
klokken 18.30 Efter skydning er der spisning 
og hyggeligt socialt samvær blandt gamle 
gardere. Kom og vær med til en dejlig af-
ten, tilmelding til Renè Rasmussen tlf. 2168 
9687 eller mail dytbaat1@gmail.com se-
nest den 8/11.

AFHOLDTE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: 22 gardere var mødt 
op til vores generalforsamling som har 
været udsat siden marts måned på grund 
af Corona virus. Bestyrelsen fortsatte som 
tidligere og skydeudvalget blev nedsat til 
3 medlemmer. Efter generalforsamlingen 
blev der udleveret jubilæumstegn og sky-
depræmier fra landsskydning 2019. Deref-
ter blev vi alle bespist med dejlig mad som 
Inge Rasmussen fik serveret fint til os alle, 
efter spisning var der hyggeligt samvær og 
stemningen var rigtig god. Se hele vores re-
ferat og hvilke folk der fik jubilæumstegn på 
vores hjemmeside. Renè Rasmussen

Michael Schou-Hansen. Efter aftrædning 
var der spisning og kammeratligt samvær. 
Vi har efterfølgende fået god respons for 
arrangementet. Sluttelig en stor tak til Jan 
Stoltenborg.

Ove Elnegaard-Christensen

Jørn Knudsen
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bowling: Tirsdag den 10. november 

kl. 16 er der bowling i Mega Bowl, Mellem-
vang 5, Holbæk. Såvel herrer som damer 
er meget velkomne. Prisen for at deltage er 
65,00 kr., hvilket inkluderer såvel deltagelse 
som kaffe og småkager. Tilmelding Bent Pe-
dersen på telefon 5932 8219 eller pr. mail: 
karenbent@c.dk 

Bankospil – Aflysning: På grund af Corona 
situationen ser vi os desværre nødsaget til 
at aflyse vores jule bankospil onsdag den 
25. november 2020.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Lørdag den 14. nov. kl. 
12:30 afholdes der ordinær generalforsam-
ling, i kælderen under den gamle sportshal. 
Præstøvej 1, 4640 Faxe. Dagsorden efter 
lovene. Generalforsamlingen afsluttes med 
en let frokost, derfor tilmelding nødvendig 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Kommende skydedato-

er er: 12. og 26. november, 10. december, 7. 
og 21. januar, 4. og 18. februar samt 4. og 
18. marts. Vi starter kl 18:30 som sædvan-
ligt i Kettingehallen.
Generalforsamling 2020 afholdes d. 
18/11 kl 19  i Kettinge Forsamlingshus. Til-
melding til Jørn Kamper på tlf. 3162 2110 
eller på e mail kamper.nielsen@gmail.com. 
Dagsorden udsendes til alle medlemmer 
medio oktober.

I December er der julefrokost tirsdag den 
1. december kl. 1130. Tilmelding senest 23. 
november til Erik Schlüter SEP/66, mail: 
erik.schluter@live.dk eller Freddy Wilson 
MAJ/63 mail: freddywilson@outlook.dk el-
ler Mumiefonen: 6062 3141. Der vil fortsat 
ikke være sang. Ved frokosten i september 
blev vi enige om, at vi fra nytår skifter fro-
kostdag til 1. mandag i måneden. Vi håber 
at se rigtig mange af jer og som sædvanlig 
i godt humør. Dette gælder såfremt ikke 
andet kommer fra myndighederne. Kom-
mer der nyt fra myndighederne sender vi en 
meddelelse rundt til jer. Bestyrelsen i Gar-
dermumierne. 

AFHOLDTE ARRANGEMENTER
Årets generalforsamling den 10.9 blev 
i disse Corona-tider en discount udgave. 
27 medlemmer var mødt. Der var nogle få 
vedtægtsændringer og rettelser, der blev 
vedtaget. Generalforsamlingen gav besty-
relsen opbakning til at prøve nye tiltag for 
at kunne fastholde hjemsendte gardere i 
De Danske Garderforeninger. Formanden 
opfordrede foreningens medlemmer til at 
opsøge de gamle gardere, der endnu ikke 
er medlem af en garderforening. Kontin-
gent for 2021 fastholdt uændret. Til besty-
relsen var der genvalg til formand Jan-70 
Bjarne C. Jensen, og næstformand Juni-87 
Morten Lindgaard. Suppleant- 423-64 Bør-
ge L. Larsen blev valgt til nyt bestyrelses-
medlem. Til ny suppleant blev Okt-70 Eskil 
Holm valgt. Faneløjtnant Jan-67 Per S. Hel-
bæk ønskede ikke genvalg, hvorfor 332-64 
Flemming Kaiser blev valgt som ny fane-

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Skydningen fortsætter og i 

november er det d. 10 og 24. Der er stadig 
mulighed for at bestille lidt brød. Kontakt 
John på tlf. 5292 4802 i god tid.

Kære Garderkammerat. Vi ”bokser” også 
mod corona og er lige nu til tælling. Besty-
relsen har, beklageligvis, besluttet at aflyse 
årets andespil. Det er superærgreligt, men 
nødvendigt. I forbindelse med invitation 
til andespillet, ville du under normale om-
stændigheder have modtaget anmodning 
om betaling af kontingent, den får du så her. 
Hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice, 
bedes du betale via en bankoverførsel til: 
reg. 1551 konto. 3163276186 kr. 325,00 for 
2021, tak!

R E G I O N E R

 Holbæk Amt GF 21 - 24/3 1911

Formand: JAN-61 Jørgen T. Nielsen
Vestervang 21, 4520 Svinninge.
Tlf. 24 93 48 82
Mail: vestervang1940@gmail.com
www.holbaekamtsgarderforening.dk
Facebook: Søg på Holbæk GF

 Helsingør & Omegn GF 41 - 31/1 1918

Formand: FEB-75 Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. 49 13 51 46 / 40 42 23 91
Mail: larsson@skorstensfejer.dk
www.helsingoergarderforening.dk
Facebook: Søg på Helsingør GF

SKORSTENSFEJEREN I HALSNÆS 
Skortensfejermester Lars larsson

Lille Kregmevej 23 B
3300 Frederiksværk
Tlf. 47 72 12 42 / 40 42 23 91

 Haslev & Omegn GF 52 - 18/6 1924

Formand: MAR-67 Niels Chr. Jørgensen
Gildringeparken 4, 4690 Haslev
Tlf. 29 85 62 49
Mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

Gl. Roskilde Amts Garderforening
GF 17 - 22/1 1910

Formand: 
JAN-70 Bjarne C. Jensen
Løvkærsvej 6, 4040 Jyllinge
Tlf. 61 60 65 49
Mail: g.roskilde.g@gmail.com
Registrator: 
JAN-59 Tommy Hansen
Bakkedraget 64, 4000 Roskilde
Mail: tommy-inger@mail.tele.dk
Kasserer: 
JUL-69 Heino Larsen
Søvang 30, 4000 Roskilde
Mail: h.petlar.gmail.com 

Hjemmeside
www.garderforenngerne.dk/gf17
Facebook: Søg på Gl. Roskilde GF

Frederiksborg Amts Garderforening
GF 18 - 12/12 1910

Formand: 
MAR-92 Kim Dahl Olsen
Kirsebærhaven 10, 3540 Lynge
Tlf. 21 46 10 11
Mail. cdc-ko@mail.dk

Kasserer & registrator: 
DEC-83 Steen M. Munk
Tlf. 60 80 66 62
Mail: Steen.M.Munk@gmail.com

Hjemmeside
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk 
Facebook: Søg på Frederiksborg Amt GF

 Falster & Østlolland GF 14 - 25/7 1909

Formand: APR-82 Kent H. Andersen
Orebyvej 71, 4990 Sakskøbing
Tlf. 40 21 70 65
Mail: kha@privat.dk 
Facebook: Søg på Falster og Østlolland GF

 Bornholm GF 11 - 20/9 1908

Formand: NOV-93 Peter Kofoed-Dam
Storegade 41, 3740 Svaneke
Tlf. 23 25 90 04
Mail: svanegaard1@gmail.com
www.garderforeningerne.dk/gf11 
Facebook: Søg på Bornholm GF

 Faxe & Omegn GF 38 - 13/11 1916

Formand: OKT-80 Michael Hansen
Rosenvænget 21, 4690 Haslev
Tlf. 41 78 50 59
Mail: peter@pedersen.mail.dk

Gardermumierne

Er du over 63 år? 
Så kan du blive 
medlem af Garder-
mumierne i dag.
Årskontingent 
kr. 100 

Kontakt sang- og 
frokostlaugets 
forsanger Erik 

Schlüter på mail: 
erik.schluter@

live.dk

nov. 74 Tommy Aaboe

løjtnant! Følgende modtog hæderstegn: 10 
år, 05-77 Leif Nørregård, 40 år, 01-80 Brian 
Finn Jensen, 50 år, jul-69 Leif Fokking, jul-
69 Heino Larsen, jul-69 Helge Dam, 60 år, 
058-60 Keld Jordy Hansen. Følgende hav-
de soldaterjubilæum: 50 år, Jan-70 Bendt 
Ortmann, Jan-70 Bjarne C. Jensen, Jan-70 
Eskil Holm, 60 år, 366-60 Arne Jørgensen, 
113-60 Knud R. Sørensen, 168-60 Thomas 
Thomassen.

Bemærk: Vores andespil i november hæn-
ger i en tynd coronatråd! Se nærmere på 
vores hjemmeside! Erik Rye Andersen, Sep-68

på peter@pedersen.mail.dk eller tlf. 2521 
5811. SU. 01-11. 

Pbv Anders Lejre

Erik Schlüter SEP/66

Langdistance: For langdistancen 
er der skydning på Københavns Skyttecen-
ter således i november og december, hvor 
vi mødes i SKAK-huset kl. 08: 8. november, 
300m; 22. november, 50 m; 06. december, 
juleafslutning. Yderligere information om 
Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås 
ved henvendelse til formanden, Jan Stol-
tenborg, på mail stoltenborg@mail.dk eller 
telefon 8161 2073. Jan Stoltenborg
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Julehygge: Tirsdag den 8. december kl 19 
inviteres I til Julehygge med gløg og æble-
skiver i Garderstuen på Sorgenfri Slot.

Skydning: I november måned skyder 
vi den 9. og den 23. har vi juleskydning med 
skægskydning. Dette sker kl. 16 på skydeba-
nerne under Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 
53, 2800 Lyngby. Udlevering af præmier 
og spisning af vores sammenbragte mad 
foregår i Garderstuen på Sorgenfri Slot. Til-

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bowling: Vi er nu godt i gang med hjem-

mesæsonen, men har plads til flere M/K på 
banerne. Første gang for nye bowlere, er en 
gratis omgang. Så kom og vær med hver 
onsdag, fra klokken 14-15 i Køge Bowling 
Center. Opstart 6. januar. Bowlingformand 
Steen Rasmussen, telefon 2985 9028.

Skydning: Generalforsamling i Skytte-
afdelingen i forbindelse med første skydeaf-
ten den 2. oktober.
Referatet er tilgængeligt på vores hjemme-
side. Vi skyder hver tirsdag fra 19 til 21, alle 
er velkomne.
Opstart 5. januar. Skydeformand Svend 
Vahlgren telefon 6128 5361.
Banko: Arrangementet finder sted 23. no-
vember. Vi afholder det traditionsrige ban-
kospil på denne dato. Vi vil følge regeringens 
forskrifter. Invitation bliver udsendt snarest. 
Glæd jer til denne dejlige aften. Arrange-
mentet afhænger af corona-situationen på 
tidspunktet for afholdelsen.
Juleafslutning skydning/bowling: Arran-
gementet finder sted december. Der vil blive 
udsendt særskilt invitation.

Garderstuen: Er åben sammen med skyd-
ningen, hver tirsdag fra klokken 19-21.  Vi 
er klar i ”Bundstykket” med Corona-sikker 
betjening. 
Glædelig jul: Bestyrelsen ønsker alle i vor 
forening, samt familie, en glædelig jul og et 
godt nytår.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bowling: 10. og 24. november samt 

1. og 15. december.
Vinterskydning: 2. november og 7. de-

cember.

R E G I O N E R

Nordre Birks Garderforening

Formand: 
NOV-61 Lars Rønne
Tlf. 45 83 02 19 / 51 76 12 00
Mail: roenne@c.dk
Næstformand & Kasserer: 
MAj-65 Jørgen Skov Andersen
Tlf. 20 90 28 00
Mail: joergen@skovandersen.dk
Skydeformand
Maj-63 Freddy Wilson
Tlf. 21 68 49 31
Mail: freddywilson@outlook.dk
Hjemmeside: www.nordrebirksgarderforening.dk

Foreningen dækker: Brønshøj, Gladsaxe, Herlev, 
Måløv, Kirke Værløse, Smørum, Ledøje, Birkerød, 
Gentofte, Furesø, Rudersdal, Hørsholm og Lyngby.

GF 62 - 19/11 1941

 Kalundborg & Omegn GF 53 - 18/4 1926

Formand: MAJ-66 Finn Thormod Nielsen
Lynggårdsstien 9, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 87 38 / 60 49 92 58
Mail: lyngsti9@gmail.com

 Køge & Omegn GF 45 - 15/10 1919

Formand: SEP-85 Henrik Agerlin
Hovedgaden 54 L, 4140 Borup
Tlf. 28 44 12 94 Mail: henrik.agerlin@gmail.com
www.koogf.dk
Facebook: Søg på Køge GF

 Høje-Taastrup & Omegn GF 78 - 29/11 1976

Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Taastrup Hovedgade 111 A, 3. sal – lejl. 5. 
2630 Taastrup Tlf. 40 21 05 35
Mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

FORSIKRINGSMÆGLERE
Forsikringsmægler Jon Nielsen

 Møn GF 20 - 22/1 1911

Formand: NOV-71 Claus M. Jæger-Hansen
Saksenborgvej 2, 4780 Stege
Tlf. 55 81 11 91
Mail: cjh@post12.tele.dk

140 år - siden 1877

Tlf. 55 86 15 00 · www.moensbank.dk

 Sydsjælland GF 07 - 27/10 1907

Formand: NOV-67 Erik O. H. Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 40 15 18 24
Mail: hm.rev@mail.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk 
Facebook: Søg på Sydsjælland GF

 Stevns GF 31 - 20/7 1913

Formand: NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8, 4672 Klippinge
Tlf. 56 56 14 00 / 40 40 84 00
Mail: boso@privat.dk
www.stevnsgarderforening.dk

 Nordsjælland GF 16 - 3/12 1909

Formand: NOV-75 Bo Toft Rasmussen
Bøgevej 11, 3400 Hillerød
Tlf. 27 26 49 01
Mail: bo@botoft.dk
www.nsgarder.dk 
Facebook: Søg på Nordsjælland GF

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Garderstue: Garderstuen har frokostmøde 
torsdag d. 12. november kl 11. Der er ikke 
foredrag på dette møde. Tilmelding til Claus 
tlf. 2082 7545 senest onsdsg d. 11. novem-
ber. Pris 100,00 kr

Pokalskydning: Vi har pokalskydning 
med pionerforeningen mandag d. 16. no-
vember kl 18. Det er i Fladsåhallen og der 
skydes på 15 m. Der er efterfølgende spis-
ning i garderstuen, husk at tilmelde til Arne, 
tlf. 4021 2448.

Juleskydning: Vi har juleskydning 
mandag d. 7. dec. kl. 18. Det er i Fladsåhallen 
der skydes på 15m, og der er efterfølgende 
spisning i garderstuen, tilmelding til Arne tlf. 
4021 2448.

Bestyrelsen informerer: Vores kontingent 
skal indbetales på bank konto  reg 6822  kto  
1204008. En lille bøn fra vores registrator, 

Nordre Birks GF: Mandag den 28 september 
afholdt vi Fugleskydning. Vi fik relativt hurtigt 
skudt vinger, klør, hale og hoved af. Brystpladen 
tog naturligvis længere tid, da den sad med 4 
kraftige skruer. Fugledronning blev Bente Wilson 
og Fuglekonge blev Niels Jensen. Efter præmie-
overrækkelsen spiste vi vores medbragte mad. 
Det var en hyggelig aften for de fremmødte.

Køge GF: National Flagdag. Vor fane startede 
ud fra morgenstunden med arrangement for 
veteranerne i Solrød Kommune. Så gik turen 
til Lovparken i Køge. Her stod Foreningen i 
samarbejde med Veteran Cafe Køge, for stande 
i parken med forskellige tiltag, såsom veteran 
køretøjer, kaffe- og pølsevogn. Inden regnen kom, 
var der parade med Roskildegarden forrest, samt 
11 faner, hvor der blev afsløret en foreløbig min-
desten for de falde veteraner. Her var der taler 
af Borgmesteren, Formanden for Veteran Cafeen 
samt Formanden for Garderforeningen. Paraden 
marcherede derefter til Lovparken, for hyggeligt 
samvær og afslutning. Derefter deltog fanen for 
første gang i arrangementet i Greve Kommune, 
hvor foreningen havde en stand og hvor Formand 
Henrik Agerlin blandt andre holdt tale. 

melding er af hensyn til maden nødvendig 
til Freddy Wilson på 2168 4931 eller mail: 
freddywilson@outlook.dk. Begge dage er 
vores ledsagere velkommen.

AFHOLDTE ARRANGEMENTER
Medlemsmøde: Vores medlem Christen 
Duus Andersen fortalte i detaljer om Gen-
foreningen. Christen, der er fra Als, havde 
virkelig sat sig ind i alle detaljer, og han for-
talte informativt om problemerne i Sønder-
jylland fra 1848 til 1920.

Jørgen Skov Andersen

Sekretær, Steen Rasmussen

Henning Kraiberg knudsen

Vores formand, Jørgen Torben Nielsen, 
rundede den 19. september 2020 fire snese 
levede år. Bestyrelsen skillingede sammen 
til en flaske rimelig cognac, som fødselaren 
så ud til at modtage med stor glæde. Rigtig 
hjertelig til lykke til Jørgen!

Hans Peitersen (Jan 73)
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Knuds Julebanko: Lørdag den 28. novem-
ber kl. 17:30 afholder vi traditionen tro årets 
Julebanko. Vi starter med at spise vores 
medbragte mad, inden vi går over til Banko-
spillet. Af hensyn til afstandskrav pga. Co-
vid-19, har vi valgt at flytte arrangementet 
til Antvorskov Stuen på Antvorskov kaserne. 
Alle medlemmer med familie er velkom-
men. Tilmelding til Lars på tlf. 3137 4590 
senest den 18/11.

29.11 MAJ-47 GF 42
 106 Harald Jensen
 Vesterhavnen 9, St. 3, 5800 Nyborg
09.12 JUL-45 GF 43
 545 Niels Stellan Høm
 Skovbrynet 17, 9900 Frederikshavn
12.12 NOV-46 GF 59
 292 Helge Larsen
 Klostervej 29, 37, 6900 Skjern

20.11 NOV-51 GF 34
 618 Svenning Jensen
 Himmerlandsparken 7, 1. 14, 9600 Aars

Guldbryllup 
14.11 NOV-60 GF 01
 819 Steen V. Grubert og fru Marianne
 Nivåhøj 78, 01. 01., 2990 Nivå
Diamantbryllup
01.10 NOV-54 GF 05
 Peer Villsen og fru Else
 Stavnsvej 43, 8381 Tilst
19.11 MAR-57 GF 57
 468 Laurids G. Mink og fru Magdalene
 Humlevænget 2, 6100 Haderslev
Krondiamantbryllup 
26.11 NOV-52 GF 40
 748 Frede Nørgaard Larsen og fru Gudrun
 Industrivej 5, 9550 Mariager
Jernbryllup
17.12 NOV-51 GF 22
 Erik Juul Andersen og fru Aase
 Egevej 77, 5683 Haarby

R E G I O N E R

 Australien GF 98 - 23/10 1984

Formand: MAR-94 Jacob M. Hoffmeyer
46 Devenport Street, Lyons 2606, ACT, Australia
Tlf. +61 437 437 842
Mail: jacob@hoffmeyergraphics.com

 Kalifornien GF 92 - 15/3 1942

Formand: NOV-54 Krisitan Poulsen
161 Oak Meadow Road, Sierra Madre, CA
91024-2661, USA
Tlf. 1 (626) 3553 371
Mail: scankp1@verizon.net
www.garderforening.dk/califgf.htm
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Garderforeningerne i udlandet

Vicepræsident
Amin Amirian
Tlf. +44 (0) 741 153 4422
Mail: amin.amirian@gmail.com

 Øst Kanada GF 96 - 11/3 1958

Formand: JAN-74 Poul Rasmussen
111 Rexway Dr. Georgetown, ON L7G 1R3, Canada
Tlf. 905 873 7929
Mail: poulj.rasmussen@gmail.com
www.garderforening.dk/ecgf/html

 Vest Kanada GF 95 - 18/10 1944

Formand: FEB-71 Jan Bjerreskov
PO Box 1021, Black Diamond, AB T0L 0H0, Canada
Tlf. (403) 808-3433
Mail: bjerre@telusplanet.net
www.garderforening.dk/wcgf.html

 Storbritannien GF 99 - 22/4 1992

Formand: Amin Amirian
Tlf. +44 (0) 741 153 4422
Mail: amin.amirian@gmail.com
www.garder-uk.com
Facebook: Søg på Storbritannien GF

 Pacific Northwest GF 97 - 9/10 1968

Formand: FEB-81 Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street, Redmond, WA 98052, USA
Tlf. 1 206 963-3334 
Mail: vko61@hotmail.com
www.garderforening.dk/pacificnorthwestgf.html

 New York GF 91 - 31/5 1928

Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
1241 Hulls Highway, Southport, CT 06890, USA
Tlf. 1 203 259-0767
Forening: new_york_garderforening@hotmail.com
Mail: klarsen@wwalliance.com
Facebook: Søg på New York GF

 Mellemstaterne GF 93 - 13/2 1943

Formand: MAR-86 Peter BK Diessel
2650 N. Lakeview Avenue
Unit 3008, Chicago, IL 60614
Tlf. (847) 690-1774 / 312-882-9191
Mail: peter@thediessels.com
Facebook: Søg på Mellemstaternes GF

 Singapore GF 100 - 3/3 2003

Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore, 438791
Tlf. +65 9066 8726
Mail: sduvier@hotmail.com Skype: sduvier
www.garderforening.dk/singaporegf.html

95 år

90 år

Bryllupsdage

Runde fødselsdage (fra 50) bringes auto-
matisk. Fødselsdage nævnes fra d. 15. i må-
neden til d. 14. i følgende måned. Meddelelse 
til redaktionen er kun nødvendig, hvis dagen 
ikke ønskes nævnt. 
Bryllupsdage mm. skal anmeldes til redak-
tionen. Dødsfald anmeldes til DG sekretariat. 

Personalia

Lars Fravsbøl

 Vestsjælland GF 13 - 23/5 1909

Formand: JUN-97 Lars Goth Fravsbøl
Rosenvej 4, 4241 Vemmelev
Tlf. 31 37 45 90
Mail: lgfravsbol@gmail.com

Søndre Birks GF: Ved foreningens generalfor-
samling blev jubilæumstegn overrakt til: (set 
stående fra venstre) Toni Glud, Henning Grevsen 
(40 år) Christian Unna-Lindhard, Erik Højgaard 
Kristensen (10 år). (Siddende fra venstre) Jens 
Crone, Jan Willmarst (50 år) Bagerst Jacob 
Hjorth med fanen

Aflysning. Vi kede af at måtte meddele at vi 
desværre bliver nødt til aflyse foreningens 
andespil. Vi havde jo forventet at corona-si-
tuationen ville være stabiliseret her til ef-
teråret. Men som I sikkert alle ved, er smit-
tetallet stigende, forskellige begrænsninger 
er indført, herunder et forsamlingsforbud 
for over 50 mennesker. Så et arrangement 
af denne karakter, med 70-80 deltagere 
i alle aldre, tæt forsamlet i mange timer, 
med hygge, latter og snak vil ikke være for-
svarligt at gennemføre.

AFHOLDTE ARRANGEMENTER
Generalforsamling. Med et halvt års for-
sinkelse afholdt vi den 25. september vor 
83. ordinære generalforsamling på Frede-
riksberg Slot. Først generalforsamling i den 
fine Riddersal med efterfølgende spisning 
og hygge i sidefløjen. Fanen førtes ind, og 
inden vi gik i gang med dagsordenen, min-
dedes vi i ærbødighed og et minuts stilhed 
vore afdøde kammerater afsluttet med 
et ”Æret være deres minde”. Som 1. punkt 
på dagsorden blev Knud Basballe valgt til 
dirigent og han førte generalforsamlingen 
sikkert igennem de øvrige punkter. Alle be-
retninger og regnskaber blev enstemmigt 
godkendt. Herunder en kontingentforhø-
jelse til kr. 330,00. Under pkt. 6-12, valg til 
poster, modtog formand Jens Crone ikke 
genvalg. Til ny formand blev febr. 71 Carl 
Aage Lausten valgt. 2. suppleant, april 72 
Niels Banche Petersen blev valgt til besty-
relsen. Som 2. suppleant blev valgt nov. 74 
Lars Andersson. Som revisorsuppleant blev 
valgt febr. 71 Erik Nielsen. På øvrige poster 
var der genvalg. Under pkt. 13 blev Jens 
Crone hyldet af bestyrelse og forsamling
Han blev med forsamlingens stående ap-
plaus udnævnt til æresmedlem af Søndre 
Birks Garderforening. Kasserer Flemming 
Martinussen overrakte Danske Soldaters 
Landsråds (DSL) æresmedalje i guld med 
tilhørende diplom. En hæder som kun gan-
ske få har den ære at modtage. På besty-
relses vegne overrakte næstformand Jakob 
Hjorth en gave i form af et flot bordflag med 
24 karat guldbelagt fod og indgraveret hil-
sen i bunden. Feb. 71 Carl Aage Lausten

 Søndre Birk GF 61 - 14/6 1938

Formand: FEB-71 Carl Aage Lausten
Fiskernes Vej 5, 2670 Greve
Tlf. 40 40 64 52
Mail: cal@lausten.dk
www.sbg.dk
Facebook: Søg på Søndre Birk GF

 Vestlolland GF 50 - 20/1 1924

Formand: NOV-65 Jens Høyer
Strandvej 5, 4900 Nakskov
Tlf. 23 25 73 06
Mail: strandvej05@gmail.com

husk at meddele os eventuel adresseæn-
dring, og vigtigt også ændringer i mailad-
resse. Ændringer kan meddeles på mail adr:  
hm.rev@mail.dk
NB! Man bedes orientere sig igennem pres-
sen, hjemmeside, mm. om annoncerede ar-
rangementer kan gennemføres pga. Coro-
nakrisen. Se også på vores hjemmeside.

Kristian Rasmussen
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15.11 MAR-65 GF 22
 965 Erik Bomann
 Birkevej 30   
 5672 Broby
18.11 SEP-65 GF 60
 531 Jørgen C. S. Jacobsen
 Sørens Møllevej 33
 6440 Augustenborg
20.11 MAJ-65 GF 52
 276 Svend-Erik Andersen
 Kalvehave 6h
 4100 Ringsted

21.11 MAJ-60 GF 52
 152 Tage P. Hylleberg
 Kildevang 14
 4690 Haslev
23.11 MAJ-60 GF 10
 334 Knud Edvard Traberg
 Egensevej 155a, St.Tv.
 9270 Klarup
26.11 NOV-59 GF 21
 533 Børge Larsen
 Hørve Kirkevej 31
 4534 Hørve
28.11 SEP-60 GF 01
 679 Erik Rathjen Larsen
 Teglgårdsvej 316
 3050 Humlebæk
29.11 MAR-60 GF 12
 304 Bent Kjeldsen
 Røddalsminde 28
 8300 Odder
30.11 JUL-60 GF 16
 576 Hans Serritzlew
 Cedervej 7
 3650 Ølstykke
01.12 MAR-60 GF 37
 267 Gerhard H. Christensen
 Lundsager 82
 5750 Ringe
05.12 SEP-60 GF 78
 754 Steen Eliasen
 Kirkestien 16 A, Sengeløse
 2630 Taastrup
09.12 NOV-59 GF 22
 521 Aksel Madsen
 Kohavegyden 10
 5672 Broby
14.12 MAR-60 GF 61
 211 Leif Lerke
 Sølyst Alle 10
 2660 Brøndby Strand

19.11 NOV-55 GF 01
 506 Claes S.M. Pedersen
 Engvej 20a, St. Th30
 2791 Dragør
26.11  GF 16
 Jørgen Janlow
 Søndre Fasanvej 87 D. 2. L.2
 2000 Frederiksberg
29.11 NOV-55 GF 10
 070 Niels Bang Tykskov
 Grønlands Torv 7, 15.Th.
 9210 Aalborg SØ
29.11 NOV-55 GF 21
 611 Thyge Bjørnager Dam
 Barsebæk 94
 4300 Holbæk
08.12 MAJ-55 GF 01
 732 Johannes Berg Poulsen
 Tjørnholmvej 50
 2680 Solrød Strand

16.11 FEB-71 GF 43
 Peter Carl Hansen
 L.P. Houmøllers Vej 166
 9900 Frederikshavn
17.11 JUN-71 GF 16
 Jens Erik Skov
 Vandværksvej 7, Ganløse
 3660 Stenløse
20.11 JAN-71 GF 01
 Tom Fredmann Sørensen
 Lindeengen 23
 2740 Skovlunde
22.11 FEB-71 GF 16
 Niels Jørgen Pedersen
 Kathøjvej 2
 3080 Tikøb
23.11 JUL-71 GF 18
 Jørn U. Birkjær Madsen
 Duevej 1 A
 3450 Allerød
23.11 FEB-74 GF 03
 Jens Krogh
 Søndrevej 2
 8700 Horsens
24.11 FEB-71 GF 05
 Erik Nielsen
 Ladegårdsbakken 7
 8380 Trige
25.11 JAN-71 GF 18
 Hans Figge
 Femkløvervej 5
 3310 Ølsted

20.11 MAR-91 GF 45
 Thomas Buus Kristensen
 Grubberholmsvej 14d
 4600 Køge
21.11 MAR-91 GF 62
 Peter Behrendorff Madsen
 Ræveholmen 22
 2860 Søborg
25.11 MAR-91 GF 02
 Claus Høyer Nissen
 Ugletoften 227,Højby
 5260 Odense S
25.11 MAR-93 GF 21
 Steffen Højmann Hansen
 Vossevænget 2
 4300 Holbæk

16.11 JUL-81 GF 21
 Martin Larsen
 Eriksholmvej 3
 4390 Vipperød
17.11 APR-82 GF 53
 Claus Sørensen
 Chr Den 2 Vej 11
 4400 Kalundborg
21.11 MAJ-80 GF 23
 Ove Skinnerup
 Valeursvej 3
 7400 Herning
24.11 JAN-80 GF 05
 Poul Albrechtsen
 Rudegårds Alle 23
 2840 Holte
29.11 OKT-80 GF 30
 Finn Dohn K. Mikkelsen
 Lille Søgade 2, St.Th.
 8600 Silkeborg
04.12 MAJ-80 GF 03
 Ivan Madsen
 Sindballevej 7, Rårup
 7130 Juelsminde
09.12 FEB-81 GF 03
 Jens Jakobsen
 Klakring Stationsvej 35
 7130 Juelsminde
12.12 OKT-80 GF 07
 Ole Søren Bagger
 Arløsetorpvej 4
 4262 Sandved
14.12 JAN-80 GF 39
 Erik S. Østergaard
 Holstebrovej 94, Hanning
 6900 Skjern

60 år

50 år

Dødsfald

Vi trykker din hilsen for kr. 75,00. 
Send din tak til: 
garderbladet@garderforeningerne.dk 
(mærk med emnet ”Tak”).

Få din takkehilsen i GARDERBLADET

Tak

75 år

70 år

80 år

P E R S O N A L I A

Min oprigtige tak til Odder Garderfor-
ening, hvor deres formand J.P. Pedersen 
glædede mig med sit fremmøde, og en 
flaske garder portvin. Sidst men ikke 
mindst tak for kortet fra præsidenten 
for De Danske Garderforeninger, Jens 
Crone. 

210 MAJ-51 Helge Haumann

Hjerteligt tak til Garderforeningen for 
Horsens og Omegn for den opmærk-
somhed, der blev vist mig, til min 90-års 
fødselsdag, både med besøg og gave. Og 
stor tak til præsidenten for De Danske 
Garderforeninger Jens Crone for det 
flotte personlige brev. Med Garderhilsen

774 NOV-51 Finn Hye Nielsen

Hermed tak til Silkeborg og Omegns 
Garderforening for venlig opmærk-
somhed i anledning af min 85 års 
fødselsdag, som blev fejret med en 
dejlig familieweekend i et stort hus ved 
Mariager fjord. Tak for mails fra garder-
kammerater.

482 marts 57 Jens Dahl-Nielsen.

Mange tak til Den Fynske Garderfor-
ening for vingaven til min 70 års fødsels-
dag. Tak for overbringelsen fra formand 
Henrik. Mvh. 

 jan. 71 Frederik Jensen (lillebror)  

Tak til alle fra Garderforeningen i Køben-
havn, Skyttelauget og Gardermumierne 
og pårørende, der deltog i bisættelsen 
af JAN 58 Mogens Blomsterberg. Tak til 
fanevagten. Det var en smuk højtidelig-
hed. Helt i Mogens’ ånd.

Jane Blomsterberg

85 år

JUL-45  GF 36
539 Bent Dalgaard
NOV-52  GF 46
601 Niels Linding Hovgård
SEP-59  GF 01
359 Mogens Thomsen
JAN-71  GF 33
Bjarne Hedegaard Nielsen
APR-72  GF 08
Ole Bjarne Hansen

29.11 JUL-91 GF 15
 Carl Ejner S. Sørensen
 Kjellerupvej 84
 8620 Kjellerup
30.11 MAR-91 GF 10
 Dennis Klausen
 Selenevej 16
 9210 Aalborg SØ
08.12 NOV-90 GF 01
 Jesper Bagner
 Skodsborgvej 209
 2850 Nærum
08.12 MAR-92 GF 07
 Hans H. E. Amundsen
 Egon Fischers Vej 18
 7430 Ikast
08.12 FEB-90 GF 100
 Christian Dam Andersen
 13 Cove Drive
 03-11 Marina Collection
 098327 Sentosa, Singapore
10.12 MAR-91 GF 18
 Søren Terp
 Dyssevænget 5
 3300 Frederiksværk
14.12 MAJ-90 GF 52
 Lars Dam
 Vordingborgvej 380
 Høsten, 4690 Haslev

25.11 JAN-71 GF 29
 Jørgen Tamberg
 Overgade 31
 7000 Fredericia
30.11 AUG-72 GF 52
 Klaus Behrendt Petersen
 Vandværksvej 65
 4800 Nykøbing F
01.12 JAN-71 GF 08
 Steen Christensen
 Sparrehusvej 8, Tvede
 8930 Randers NØ
04.12 JUL-71 GF 01
 Flemming Sørensen
 Fyrrehaven 6
 3630 Jægerspris
05.12 JAN-73 GF 31
 Helge Rasmussen
 Humlemosevej 4
 4660 Store Heddinge
06.12 JUL-70 GF 60
 Jesper Lilbjerg Dam
 Gammel Løkke 1, Guderup
 6430 Nordborg
06.12 JAN-72 GF 62
 H.T. Thiim
 Bavnehøj Park 17, St.Th.
 3500 Værløse
14.12 FEB-71 GF 06
 Ove Østerby Hansen
 Rønningsminde 25
 6000 Kolding

22.11 SEP-66 GF 57
 470 Ejner Iversen
 Hamisgårdvej 3e
 6500 Vojens
22.11 MAR-65 GF 55
 109 Knud Skjødt Bager
 Strandagervej 1
 8500 Grenaa
24.11 NOV-64 GF 01
 Walther Holmberg
 Søndervangs Alle 54
 2500 Valby
01.12 JUN-67 GF 30
 903 Erik Krogh
 Ladelundsvej 14
 8600 Silkeborg
01.12 MAJ-65 GF 57
 274 Arne Møller Bramsen
 Lokesvej 6
 6100 Haderslev
02.12 JUN-67 GF 62
 901 Børge Pedersen
 Maltegårdsvej 13
 2820 Gentofte
03.12 NOV-65 GF 51
 672 Tage Aa. Rasmussen
 Sundruse 13
 5471 Søndersø
05.12 NOV-65 GF 14
 651 Flemming Thrane
 Sundby Alle 44
 4800 Nykøbing F
05.12 MAJ-65 GF 39
 213 Hans Østergaard
 Muldbjerg Byvej 20,Hover
 6971 Spjald
06.12 NOV-66 GF 26
 596 Karl Zacho
 Pogagervej 1
 7550 Sørvad
06.12 NOV-66 GF 66
 564 Poul Thomsen
 Odensevej 3a
 5620 Glamsbjerg
10.12 MAJ-65 GF 57
 210 Carsten D. Bohsen
 Hejsager Næsvej 104
 6100 Haderslev
10.12 JUN-67 GF 78
 923 Jens Ole C. Bjørn
 Midtervej 3, Sengeløse
 2630 Taastrup 
12.12 NOV-68 GF 13
 329 Per Hommelgaard
 Kærlighedsstien 2, St. Th
 4700 Næstved

30.11 NOV-51 GF 95
 692 Kurt M. Christensen
 Okotoks, Ab T1s 1b7
 Canada
02.12 MAJ-53 GF 01
 683 Hans J. Goldschmidt
 Lundebjerggårdsvej 152, 
 01. Tv, 2740 Skovlunde



362 ÅRS TRADITIONER
Indfanget i ét armbÅndsur

Med respekt for historie, pligt og præcision

The Guardsman’s watch K2 er designet og fremstillet i nært samarbejde 
med Livgarden og har tilladelse til at anvende regimentsmærket. Uret har 

funktioner der relaterer direkte til den kongelig livgardes historie og daglige 
tjenesteforhold.

www.klingertwatches.com


