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J U L E A F T E N S F E J D E N
Juleaftensdag 1771 kl. 8 under pa-

raden blev ordren læst op for gar-
derne at, livgarden til fods skulle 

nedlægges, og at garderne fik hver 
tildelt til et nyt infanteriregiment. 

Se mere på s. 14

V E T E R A N P R O J E K T  G R Ø N L A N D 
Veteranprojektet besøger Nuuk i forbin-
delse med Flagdagen for tredje år i træk. 

Læs om turen til Grønland på s. 18

T H E  G U A R D S M A N ’ S  W A T C H 
I 2019 lancerede Klingert Watches 
det første garderur ‘The Guards-
man’s Watch’. Klingert Watches 

har netop lige lanceret deres 
nyeste model – ‘The Guardsman’s 

Watch K2’. Se mere på s. 16

F O R S I D E N

O M  B I L L E D E T
Helikopter over en flight line i 
Afghanistan. I denne måned fortæller 
premiereløjtnant Mathias Kristensen 
om sin mission i Afghanistan. Læs 
artiklen på side 8. 

F O T O
Premiereløjtnant Mathias Kristensen 

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”



G A R D E R B L A D E T  -  D E C E M B E R  2 0 2 0     3     

et vil kun tiden vise. Jeg har nu 
for første gang i DG’s historie 
holdt et ”world wide” videomø-
de, hvor alle foreninger har haft 
mulighed for at lytte med på en 

til aftenen tilpasset beretning, som oprindeligt 
skulle være afgivet ved det ordinære repræsen-
tantskabsmøde i Grindsted. Vore intentioner var, 
at videomødet skulle afholdes fra Sekretariatet, 
så det ligesom gav en lille følelse af kasernelugt, 
men et pludseligt udbrud af Covid-19 gjorde, at 
vi skyndsomt måtte oprette et ”studie” udenfor 
kasernen. 

Jeg var da lidt spændt på at se, hvor man-
ge foreninger der loggede sig på, ligesom jeg var 
spændt på at holde min beretning til et kamera. 
Nu er det gjort op. 48 indenlandske foreninger 
og 3 udenlandske foreninger deltog i dette for-
søg. Ikke en fuld repræsentation, men det svarer 
godt med deltagelsen i et ordinært repræsen-
tantskabsmøde. Tak til alle jer, der lyttede med. 
Beretningens indhold og kommentarer hertil 
afventer jeg naturligvis med spænding, men jeg 
tror lige foreningerne må sunde sig lidt, og sum-
me lidt over indholdet. 

Denne måned er der også masser af indhold, 
du kan summe over i dit Garderblad. Vi skal først 
til Afghanistan, hvor premiereløjtnant Mathias 
Kristensen fortæller om sin udsendelse. Han gi-
ver et spændende indblik i en mission, i et land, vi 
midt i corona-overskrifterne måske har glemt at 
tænke over, stadig kæmper med efterrystelserne 
fra krigen. 

Andre personer der selv kæmper med efter-
rystelser fra udsendelser i f.eks. Afghanistan, er 
desværre mange af vore veteraner. Nogle af dem 
kan du læse om i månedens blad, hvor vi bringer 
en beretning fra Veteranprojekt Grønland, der for 
tredje gang har været afsted under overskriften 
”Det hele værd”. Det glæder mig, at et projekt af 
den art kan stables på benene – og måske ikke 
mindst, at det lige netop hér lykkedes at gennem-
føre, trods de mange nedlukninger det forgangne 
år. 

Nu da vi har ramt december måned, skal I 
naturligvis ikke snydes for en lille julehistorie. 
Redaktøren har været nede i sine gemmer, og 
fundet en interessant, og nok for mange, ukendt 
historie frem om Livgarden i Christian VII´s tid, 
der juleaften tog kampen op imod lukning. 

Vi går nu ind i den første vintermåned, hvor 
mange aktiviteter rundt om i foreningerne ple-
jer at gå på stand-by. Men i denne tid er plejer 
mere eller mindre død. Foreningsarrangementer 
bliver aflyst på stribe, og det går naturligvis ud 
over foreningslivet. Men, jeg oplever da også, at 
nogle foreninger er kreative og deler ugentlige 
aktiviteter op i flere hold, så man på den måde 
overholder gældende retningslinjer for at samles. 
Det føles, som foreningen lever – lidt. Det er godt 
fundet på.

Vi kan nu kun håbe på, at vi i det nye år lang-
somt kommer tilbage til mere normale tilstande, 
selv om man kan være i tvivl herom. Jeg vil her-
med ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår

MAJ-70 JENS CRONE
Præsident, De Danske Garderforeninger

KOMMER DG TIL AT 
SE IND I EN NY TID, 

EN NY ÆRA?

D

S T Ø T  O P  O M 
I R A K - P R O J E K T E T

I Livgardens Historiske Samling 
arbejder vi pt. på at dokumentere 

og beskrive Livgardens betyd-
ningsfulde indsats i Irak. 

→ Derfor har vi brug for dig, der har været udsendt 
med Livgarden til Irak! Vi er allerede godt i gang med at 
indsamle dokumentation om de forskellige missioner 
og udsendelser fra tidligere tjenstgørende gardere, der 
allerede har henvendt sig, men vi har brug for at endnu 
flere melder sig til projektet!

Målet er at få så mange beretninger indsamlet 
som muligt, store som små – om hverdagens rutine, 
kammeratskabet, de helt særlige oplevelser og hæn-
delser og meget mere! Vi vil nemlig gerne kunne give 
et helt billede af, hvordan det var at være udsendt som 
garder til Irak. Har du f.eks. ærmemærker, kort eller 
andre genstande fra missionen, modtager Samlingen 
dette med stor tak, da målet også er en bedre formid-
ling (og udstilling i Livgardens Museum) om Livgardens 
indsats i Irak. 

Så har du været udsendt til Irak, 
og kunne tænke dig at fortælle om det? 

Kontakt Julie Simper, enten på mobil: 5086 5366 
eller mail: lg-g-hist07@mil.dk

Vil du læse mere om projektet, så gå ind på vores 
hjemmeside: www.livgardenshistoriskesamling.dk

N O T A T



4    G A R D E R B L A D E T  -  D E C E M B E R  2 0 2 0

K Æ M P E  S C O O P 
for Livgardens Historiske Samling N O T A T D E R F O R

passer vi godt på gardersablen

M Y S E T Y F U S
hærgede vagtkompagniet

H I S T O R I S K  O R I E N T E R I N G
for hele organisationen

R E X - T U R  M E D  M U N D B I N D E N  B E K O S T E L I G  ” B L A F F E R ”
→ Rex-turen for hold 
AUG-19 er vel overstå-
et, og rekrutterne fra 
indkaldelsesholdet kan 
nu endelig kalde sig 
gardere. Trods covid-19 
lykkedes det at gen-
nemføre den traditions-

rige Rextur, med enkelte 
– til tiden tilpasset – 
ændringer i soldaternes 
adfærd i felten. Stort 
tillykke med Rex´erne 
og ikke mindst titlen 
som garder. 

→ Vores mangeårige og særdeles vellidte med-
lem Vagn Skovsgaard, der nød gardertilværelsen i 
Sandholmlejeren, havde 
på trods af en oplevel-
sesrig tid i Livgarden, nu 
gennem nogen tid set 
frem til at blive aftrådt, 
og dermed vende hjem 
til fødegården i Vend-
syssel. 
Vagn stod, med udsigt 
til hjemsendelse en uge 
senere, strunk og fuld af 
håb og forventning med 
hele 27 kr. på lommen, 
hvilket var udbetalingen 
de fik hver 3. uge, og 
med en god plan – 
syntes han selv.  Vagn 
besluttede at blaffe til 
Birkerød Station, for at 
lade DSB bringe ham 
videre til København, 
for at fejre den glade 
tid i Livgarden. Det 

skal dog nævnes at der til paraden om lørdagen 
forinden, var blevet givet strenge ordre på IKKE 

at blaffe til eller mod 
København, men med 
vinden i ryggen og 
optimismen i god be-
hold, var der intet der 
kunne stoppe Vagn… 
Ja, det er så her det 
hele går galt, for den 
gode Vagn var så 
uheldig, at i en af de 
forbipasserende biler 
på landevejen, der sad 
Premierløjtnant N.G. 
Lund. En hård mand 
der ikke var kendt for 
at se igennem fingre 
med noget. Straffen 
faldt mandag morgen 
som det fremgår af 
appellisten. 5 dages 
beredskabsvagt til 084 
Vagn Skovsgård. 

E K S T R A  R E X T U R
→ Grundet COVID-19 
kunne nogle af rekrut-
terne fra II/LG ikke 
deltage på Rexturen i 
oktober. Det blev der 
rettet op på i november, 

hvor den til dato, del-
tagermæssigt, mindste 
Rextur blev gennemført. 
Tillykke med velgen-
nemført tur og velkom-
men i garderfamilien. 

Peter Christensen fra Vendsyssel GF genfortæller 
her om en garderoplevelse fra 1957. 
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M U S E T Y F U S
I disse corona-tider har Livgarden tilpasset sig pandemien. 

Der er ekstra fokus på afstand, afspritning og hygiejne på ka-
sernerne, og det har fået en gammel garder til at mindes 
sin tid i Livgarden, hvor et lokalt udbred af musetyfus 

satte vagtkompagniet på den anden ende. Med sine 
egne ord, fortæller garderen her. 

M
in funktion i 
vagtkompagniet 
var kontorordi-
nans, hvor jeg 
havde til opgave 

at opstille de dagle vagtlister, 
lave mandskabslister til de 
forskellige mønstringer – og så, 
formentlig fordi jeg var nyud-
dannet bankassistent – deltog 
jeg i lønudbetalinger og holdt 
styr på kassebeholdningen. 
Det gik alt sammen meget godt 
indtil en dag, hvor de ringede fra 
vagten på Amalienborg om, at vi 
straks skulle sende 4-5 afløsere 
for nogle vagter, som var kom-
met på hospitalet med voldsom 
diarré. Det klarede jeg i første 
omgang, men samtidig var der 
mange af garderne hjemme på 
kasernen, der meldte sig syge, 
og jeg måtte flere gange ændre 
vagtlisterne for den kommende 
dag. 
DAGEN EFTER fortsatte udvik-
lingen, og det var efterhånden 
svært for mig at finde folk til 
vagten, som ikke havde været 
symptomfri i 2 døgn. Først blev 
de syge indlagt på militærhospi-
talet, men her var kapaciteten 
hurtigt opbrugt, så de syge blev 
i stedet sent til kommunehospi-
talet, Blegdamsvej Hospital og 
Rigshospitalet. 
Det var svært for mig at holde 
styr på, hvor de forskellige 
gardere var henne, og lønnings-
dagen nærmere sig med hastige 

skridt. Systemet var dengang 
sådan, at de indlagte på militær-
hospitalet fik løn udbetalt der, 
medens dem, der var indlagt de 
3 andre steder, skulle have løn 
fra kompagniet. 
NETTOLØNNEN var 15 kroner pr. 
uge (plus en badebillet til bade-
anstalten i Allegade – der var 
nemlig ingen badefaciliteter på 
Gothersgade Kaserne). Jeg blev 
udstyret med et bundt tikrone-
sedler i den ene brystlomme, og 
et bundt femkronesedler i den 
anden, og med en mandskabs-
liste blev jeg så kørt i jeep til de 
3 ovennævnte ikke-militære ho-
spitaler for at finde de indlagte 
gardere og give dem ugelønnen 
(dog ingen badebillet). 
De kommende dage brugte jeg 
på at afstemme kassen, men 
manglede 15 kroner. Heldigvis 
opdagede jeg fejlen og meldte 
det selv – det kostede dog en 
inddraget weekendorlov. 
Der var fortsat store problemer 
med at lave vagtlister, og en 
morgen meldte jeg mig selv 
på infirmeriet med hovedpine. 
Jeg ville bare have nogle piller, 
men det kunne der ikke være 
tale om. Jeg havde selvfølgelig 
musetyfus ligesom alle andre, 
og skulle straks melde mig 
på kommunehospitalet for 
indlæggelse. 
DER LÅ JEG SÅ i nogle dage sam-
men med en del andre. Nogle 
blev efterhånden udskrevet som 

raske, men jeg blev sammen 
med ca. 20 andre, som man sta-
dig anså for at være smittebæ-
rere, sendt til Farum kaserne, 
hvor vi nu kom i karantæne. 
Vi skulle aflevere vores fækalier 
i et bækken, hvorpå vi satte et 
mærkat med tjenestenummer 
på låget. Bækkenindsamlingen 
blev så hver formiddag afhentet 
af en lastbil fra Seruminsti-
tuttet, og dagen efter blev det 
meddelt, hvem der var bakterie-
fri og kunne udskrives. 
DER VAR NATURLIGVIS stor 
spænding, når de daglige 
meldinger fra Seruminstituttet 
kom, og efterhånden var vi kun 
2-3 mand tilbage, som blev 
yderligere isoleret. Mit samlede 
ophold varede ca. 20 dage. Det 
skal her nævnes, at man fandt 
ud af, at diarreen skyldtes en 
kærnemælkskoldskål lavet 
med inficerede æg i køkkenet på 
Gothersgade. 
Musetyfus hedder nu salmonel-
la-forgiftning, det lyder finere og 
forekommer stadig – men kan 
naturligvis ikke sammenlignes 
med corona. Epidemien dengang 
var begrænset til Gothersgade, 
men fik en del omtale i pressen. 
Jeg husker en vittighedstegning 
på bagsiden af Berlingske, der 
viser en særdeles trængende 
garder på vagt ved Amalienborg. 
Han bøjer sig krampagtigt sam-
men, så bjørnen sidder skævt, 
og geværet er ved at vælte. 

N O T A T

S C O O P  F O R  L I V G A R D E N S 
H I S T O R I S K E  S A M L I N G

Takket være økonomisk støtte fra 
Augustinus Fonden, Livgardens 

Historiske Samlings Venner og Liv-
gardens Officerskorps Fond, er det 

lykkedes at erhverve prins Aages sto-
re ordensspænde. Ordensspændet, 

der nu indgår i Livgardens Historiske 
Samling, er udstillet for offentlighe-
den i Livgardens Museum på Livgar-

dens Kaserne i København.

E
rhvervelsen af 
prins Aages store 
ordenspænde – 
Fremmedlegionen 
har ”det lille” – er 

et kæmpe scoop for Livgar-
dens Historiske Samling” 
udtaler Eric Lerdrup Bour-
gois, Historisk leder ved Den 
Kongelige Livgarde. ”Prins 
Aage var først og fremmest 
en særdeles afholdt officer 
ved Den Kongelige Livgarde 
og hans kongelige ophav og 
den videre tjeneste ved Den 
Franske Fremmedlegion 
gør ham til en helt særlig 
historisk personlighed for 
os. Jeg er derfor særdeles 
glad for, at vi nu har den 
genstand, som bedst 
lader folde hele prinsens 
historie ud – nemlig hans 
STORE ordenspænde, der 
er et vidnesbyrd om såvel 
hans kongelige ophav som 
hans mange militære me-

ritter” fortsætter Livgardens 
historiske leder. ”Jeg ser 
frem til, at vi kan genåbne 
museet på den anden side af 
de nuværende COVID-foran-
staltninger, så offentligheden 
også kan få adgang til at se 
ordenspændet” afslutter Eric 
Lerdrup Bourgois.
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D E R F O R

. . .  P A S S E R  V I  G O D T  P Å  G A R D E R S A B L E N

G
ardersablen er del af 
garderens vagtudrustning, 
og dens oprindelige beteg-
nelse i den danske hær er 
”Livgardersabel M/1854”. 

Sablen udmærker sig ved at have 
været båret af titusender af gardere i 
forbindelse med vagttjenesten. Hertil 
kommer, at sablen har en international 
europæisk historie på over 200 år, 
idet den som krigsbytte er gået fra 
Frankrig til Tyskland, og fra Tyskland 
til Danmark. 

Sablen er et enkelt og elegant kort 
sidevåben bestående af et rillet greb 
med parerbøjle og parerstang støbt af 
messing i et stykke samt en enægget, 
let krummet klinge, der er ca. 59. cm 
lang og ca. 3,5 cm bred. Totallængde 
73 cm med en vægt på ca. 0,94 kg. 

Den danske gardersabel har som 
model og som effekt en internatio-
nal forhistorie, først og fremmest i 

Frankrig, hvor den blev brugt af det 
franske infanteri under Revolutions- 
og Napoleonskrigene. Betegnelse i 
Frankrig var ”Sabre d´Infanterie”, og på 
eksemplarer ved Livgardens Historiske 
Samling, ses at messinggreb mv. er 
fremstillet i Versailles og klingerne i 
”Manufacture Imperiale du Klingenthal” 
(den kejserlige fabrik i Klingenthal). 

Napoleon I Bonaparte tabte 
endeligt i slaget ved Waterloo i 1815 
til en koalition af bl.a. Storbritannien 
og Preussen, og her tog preusserne et 
stort antal sabler fra franskmændene 
i krigsbytte. 

I Preussen var sabeltypen allerede 
i 1808 indført som en efterligning af 
den franske sabel, men krigsbyttet 
supplerede sabelbeholdningen, og 
blev først og fremmest fordelt blandt 
linie- og grenaderregimenterne. Ved 
Livgarden findes således sabler med 
preussiske produktionsstempler som 

”D” for Danzig og ”S” for Spandau i 
grebet. Desuden findes en sabel med 
kong Friederich Wilhelm af Preussens 
kronede initialer. 

Ved treårskrigens udbrud i 1848 
var sablen således bredt udbredt i de 
tyske regimenter, og blandt de store 
mængder krigsbytte, der tilgik Dan-
mark efter sejrerene i den 1. slesvigske 
krig, var et stort antal infanterisabler. 
Sablen fangede Livgardens inte-
resse, og man indstillede derfor til 
krigsministeriets Direktion for Arméens 
Materiel, at Livgarden til Fods til brug 
for underofficerer, underkorporaler, 
spillemænd og menige gardere fik 
udleveret 544 stk. af den preussiske 
infanterisabel, som efter Livgardens 
opfattelse havde vejende fortrin i 
forhold til den hidtil anvendte danske 
infanterisabel med hensyn til både 
udseende og brugbarhed. 

→ Om ganske få dage er det igen tiden, 
hvor Gardernes Landsskydning på 15 m 
endnu en gang tager sin begyndelse. Ved 
årsskiftet skal vi dyste inden for egen 
forening og på landsplan i skydning på 15 
m, og invitation hertil er udsendt til alle 
foreninger.

Ved den sidste landsskydning på 15 m 
blev vi ramt af Corona-virussen, og hvordan 
dette måske igen kan komme til at få en 
indvirkning på Landsskydning 2021 er ikke 
til at vide. Usikkerheden skal dog ikke hin-
dre, at der indbydes til og afvikles Lands-
skydning i De Danske Garderforeninger.

Skydeudvalget håber, at mange 
foreninger og gamle gardere vil tage 
udfordringen op, og mødes til en hyggelig 
aften på skydebanen. Restriktioner for 
afstand, afspritning og andet vil der for alle 
skydebaner være taget højde for, så med 
passende opmærksomhed kan det godt 
lade sig gøre at gå på skydebanen.

Landsskydning 15 m skydes, som 
den plejer, som en hjemmebaneskydning i 
månederne januar-februar-marts. 

Slutteligt vil skydeudvalget gerne sige 
tak for i år, og på gensyn på skydebanerne 
i 2021.  

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

I N D Ø V E L S E  I 
F R E D E N S B O R G

P R Æ S I D E N T E N S 
O R I E N T E R I N G 

→ Nogle af garderne fra 1. Vagthold 
var i slutningen af oktober måned til tjene-
ste ved Fredensborg Slot. Her er de på 
vej tilbage til slottet efter endt 
indøvelse ved Skipperhuset.

→ Der var fint besøg ved 
Livgardens Gruppeførerkursus 
den 26. oktober. Chefen 
for Hærkommando-
en, general Michael 
Lollesgaard, besøgte 
kurset, der den dag 
øvede angreb. Kurset 
foregår i rammen af 1 
HRU-kompagni, men 
er et “joint venture” 
med kursister og 

instruktører på tværs af Livgar-
dens enheder.

→ Som reaktion på årets aflyste 
repræsentantskabsmøde, ønskede 
præsident Jens Crone mulighed for 
at afgive den mundtlige beretning, 
der skulle være afgivet på det aflyste 
møde. Det er første gang en præsident 
taler til organisationen ved et digitalt 
møde, og samtidig første gang, at alle 
foreninger reelt har haft mulighed for at 
deltage – danske såvel som udenland-
ske foreninger. 51 foreninger, heraf 3 
udenlandske, lyttede til orienteringen, 
Hvis du ikke fik hørt orienteringen, eller 
ønsker at genhøre den, kan den tilgås 
på www.garderforeningerne.dk/nyheder 

”Kære Garderkammerater. 
Velkommen til dette historiske 
øjeblik i DG historie.” Således 
indledte præsident Jens Crone 
sin orientering på et videomø-

de torsdag d. 12. november. 
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or et år siden meldte vi 
beredskabsvagtholdet 
klart 1. december. Det 
var et resultat af det 

seneste forsvarsforlig og det har 
betydet en markant operativ foku-
sering i såvel Vagtkompagniet som 
i uddannelsesbataljonen.

I skrivende stund er dele af 
Beredskabsvagtholdet på 2 timers 
beredskab i København og dele 
indsat i Operation Mink i Nord- og 
Vestjylland. Beredskabsvagtholdet 
har desuden i løbet af året også 
været indsat i grænsebevogtning 
fra Nordjylland, på Sjælland og til 
Bornholm.

Dele af Livgardens I Bataljon er 
indsat i Operation Gefion ved Syna-
gogen i København og i Operation 
Mink i Nordjylland. 

Vi har i år haft et kompagni i 
Irak (dem med raketangrebet) og 
et kompagni i Estland. Vi taklede 
Covid-19 udbruddet i foråret, 
samt den forsinkede indkaldelse 
af hold april, og her i november 
takler vi så igen Covid-19 udbrud. 

47 af vores nuværende 
gardere kommer fra de 
7 nedlukkede kommu-
ner i Nordjylland og 25 
af rekrutterne på Hold 
December kommer også 
fra de 7 Nordjyske Kom-
muner. Det giver nogle 
udfordringer med de 
nuværende restriktioner.

 I det hele taget så 
har der været mange ud-
fordringer for enhederne 
ved Den Kongelige Livgarde i 2020.

Når jeg ser på den professio-
nalisme og det engagement samt 
den holdning, som alle enheder 
og deres personel udviser i disse 
meget omskiftelige situationer, så 
er jeg imponeret og stolt.

Den Kongelige Livgarde løser 
de pålagte opgaver. Det har vi gjort 
siden 1658, og det gør vi stadig i 
2020.

Vi har desværre i år måttet 
aflyse alle vores traditionelle 
aktiviteter bl.a. Årgangsparade, 
Årsdagsparade, Urparade, Hjem-

sendelsesparade, Gardenparty, 
Blå fest, Åbent hus, vagtparader/
vagtceremoniel i perioder, og vi har 
kun kunnet deltage i meget få ar-
rangementer med Tamburkorpset 
og Musikkorpset. Alt i alt mange 
af de aktiviteter hvor vi, der er i 
Livgarden, møder jer der har været 
i Livgarden, og det er vi faktisk kede 

af må være på den måde. Vi har 
til gengæld i 2020 oplevet, hvor 
meget ”Garden bag Garden” støtter 
os, når der er behov for det. Uanset 
om det er til gardere, der er corona 
internerede eller støtte til Den 
Kongelige Livgardes Fond, så vi 
kan støtte og hjælpe dem, som har 
behov for det.

2020 og Corona har haft langt 
mere alvorlige konsekvenser for 
nogle af jer gamle gardere og det 
er jeg meget bevidst om.

Jeg vil benytte lejligheden til 
at ønske jer og jeres familier en god 
jul og et godt nytår.

Pas godt på jer selv og 
hinanden, så vi kan ses igen, når 
restriktionerne tillader det. De 
bedste hilsner.

Pro Rege et Grege

Oberst Mads Rahbek kan efter det første år med beredskabsvagtholdet gøre 
status. Enheden har allerede vist sit potentiale ved at være indsat som en del 
af grænsebevogtningen under Covid-19, og i skrivende stund er beredskabs-
vagtholdet indsat i operation Mink i Nord- og Vestjylland. 

Adskillige aktiviteter har været aflyst det forgangne år. Bl.a. har Vagtkom-
pagniets vagtparader til og fra Amalienborg i perioder været indstillet. I 
stedet er til- og aftrædende vagtstyrke blevet transporteret i busser. 

U D F O R D R I N G E R N E S  Å R

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde

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

F
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TEKST & FOTO
PREMIERLØJTNANT

MATHIAS KRISTENSEN
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SOM NYUDNÆVNT PREMIERLØJTNANT ER DRØMMEN 
AT KOMME UD I  SKOVEN OG FØRE SINE SOLDATER.  AT 
BLIVE EN DYGTIG TAKTIKER OG EN BEDRE LEDER.  MEN 
FOR DE FLESTE SOLDATER ER DRØMMEN OGSÅ AT 
KOMME UD I  DEN STORE VERDEN, AT SE BRÆNDPUNK-
TERNE VED SELVSYN OG TJENE DANMARK OG DANSKE 
INTERESSER I  EN KONFLIKTFYLDT VERDENSORDEN. 
JEG SKULLE NETOP TIL AT BEGYNDE PÅ DET FØRSTE, 
DA MIN KOMPAGNICHEF PRIKKEDE MIG PÅ SKULDEREN. 

in chef fortalte mig 
at Livgarden skulle 
stille med en officer 
til NATO-missionen 
Resolute Support i 
Kabul, Afghanistan. 
”Du vil have godt 

af at blive kastet lidt på dybt vand ude i 
den store verden” lød det fra min chef, 
og før jeg vidste af det var jeg på vej til 
Afghanistan. Missionerne hænger ikke 
længere på træerne og som nyudnævnt 
officer kan der gå mange år før mulig-
heden byder sig – så jeg greb den. 

DANSKE SOLDATER 
I  AFGHANISTAN

Danmark har været til stede i Afgha-
nistan i snart 20 år. Danske specialstyr-
ker deltog i 2002 i den amerikansklede-
de ”Operation Enduring Freedom” og 
senere deltog konventionelle styrker i 
den NATO-ledede mission Internatio-
nal Security Assistance Force (ISAF). 

ISAF-missionen var forankret i NA-
TOs artikel 5, populært kaldet ’muske-
tereden’, der definerer et angreb på et 
NATO-medlemsland som et angreb på 
hele NATO. Og det er netop ISAF-mis-
sion fra 2002-2014, der er det første de 
fleste tænker på, når man indleder en 
samtale om Afghanistan. Og med rette. 
Danmark mistede 37 soldater i Afgha-
nistan som følge af kamphandlinger. 
De fleste kan se de hårde kampe i den 
sydlige Helmand-provins for sig, for 
det blev dækket bredt i nyhedsmedier, 
dokumentar- og spillefilm. Danmark var 
i de hårdeste kampfølinger siden 1864. 
Danskerne var indsat med opgave at 
skabe fred i Afghanistan. 

Siden har missionen og opgaven 
ændret sig markant. ISAF-missionen 
er lukket ned og erstattet af Resolute 
Support Mission, der ikke er forankret i 

NATOs artikel 5. Den helt store forskel 
er, at missionen ikke er en kampmis-
sion, men den fokuserer på træning, 
rådgivning og støtte til afghanske 
sikkerhedsstyrker og andre nationale 
institutioner. 

Der er mange meninger om Dan-
marks indsats i Afghanistan og hvilken 
forskel det har gjort for det afghanske 
folk, sammenholdt med hvilken pris vi 
og afghanerne har betalt både økono-
misk og menneskeligt – særligt under 
ISAF-tiden. Èt er dog uomtvisteligt, 
og det er den store indsats og det offer 
danske soldater, herunder den Kongeli-
ge Livgarde, har gjort. Men efter at have 
deltaget i kamphandlinger i et land, 
har Danmark også erkendt et ansvar for 
genopbygningen – og det er den vi er i 
gang med som del af Resolute Support 
– nu kørende på hold 13. 

AFGHANISTAN I  DAG

Men det Afghanistan jeg er udsendt til 
er langt fra et fredfyldt land endnu. Der 
kæmpes daglige kampe mellem Taliban 
og de afghanske sikkerhedsstyrker 
rundt i Afghanistans provinser, og de 
afghanske sikkerhedsstyrker melder 
om tabstal på mellem 20 og 30 dræbte 
om dagen. Det sætter et kæmpe pres på 
sammenhængskraften i den afghanske 
hær. Samtidig gennemfører Taliban nå-
lestiksoperationer i Kabul; likvideringer 
af højerestående officerer, politikere og 
embedsmænd. 

Et af Talibans foretrukne metoder 
er brugen af magnetiske sprængladnin-
ger, de kan sætte på siden af offerets 
køretøj. Vi kan jævnligt høre eksplosi-
oner og skudsalver uden for lejren. Ta-
libans metoder begrænser umiddelbart 
ødelæggelserne til de tiltænkte ofrer, 
og det er faktisk i tråds med Talibans 
politiske agenda. USA og Taliban indgik 

M

HVOR MANGE 
ER EGENTLIG 
KL AR OVER, 
AT VI  HAR 
DANSKE SOL-
DATER MIDT 
I  ALT DETTE 
ANNO 2020? 
HAR VI  HELT 
GLEMT AF-
GHANISTAN? 
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nemlig d. 29. februar 2020 en aftale, der indebærer 
at Taliban skal starte fredsforhandlinger med den 
afghanske regering herunder at Taliban ikke må 
angribe koalitionsstyrker eller civile. Til gengæld 
skal USA være ude af Afghanistan d. 1. maj 2021. 

Det gode er, at Taliban ikke har angrebet 
koalitionsstyrker siden aftalen blev indgået og lige 
nu finder der historiske fredsforhandlinger sted 
mellem Taliban og den afghanske regering i Doha. 
Det dårlige er, at Taliban og den afghanske regering 
ikke engang kan blive enige om rammerne for 
forhandlingerne – og Taliban har alle kortene på 
hånden. 

Det er en yderst interessant tid, for spørgsmålet 
er, om den afghanske regering selv kan stå imod 
Taliban, der prøver at tilbyde et regeringsalterna-
tiv. Og midt i det hele har vi danske soldater, der 
fortsætter arbejdet ufortrødent, men som alligevel 
afventer de helt store politiske beslutninger. Men 
hvor mange er egentlig klar over, at vi har danske 
soldater midt i alt dette anno 2020? Har vi helt 
glemt Afghanistan? 

MULIGHED FOR LÆRING

Trods min unge tjenestealder skulle livet som 
officer vise sig at være alsidig. Jeg er uddannet som 
delingsfører for en mekaniseret infanterideling, 
men det var meget langt fra hvad jeg fik i hænder-
ne, da jeg trådte ud i den smog-fyldte luft i Kabul. 

Jeg sidder i den danske stab i lejren Hamid 
Karzai International Airport North, der er en 
af de største koalitionslejre i Kabul – langt fra 
delte spring, BSO-øvelser og eksercits. Her er jeg 
bindeledet mellem alle danske enheder i Kabul og 
Forsvarskommandoen i Danmark. I staben gennem-
fører vi al rapportering til Danmark og sørger for at 
beslutninger truffet i Danmark bliver udført i Kabul. 
Her er det vigtigste våben tastatur og mus. 

Udover at være stabsofficer, har jeg også fået 
helt konkrete funktioner at varetage herunder 
rollen som sikkerhedsofficer for hele det danske 
kontingent samt presse- og informationsofficer 
m.v. Jeg giver også efterretningsopdateringer til de 
danske soldater i lejren, der ikke bliver opdateret 
på truslen og hændelserne i Kabul og resten af 
Afghanistan i forbindelse med deres daglige virke. 
Man kan godt glemme, at man befinder sig i et 
konfliktfyldt område, når man har sin daglige gang 
bag høje t-walls. 

Mine forskellige funktioner bliver normalt 
delt ud på flere stabsofficerer, men på grund af 
COVID-19 skal alle nationer minimere antallet af 
personer i missionsområdet, og det betyder at de, 
der kommer afsted, får flere opgaver. Til gengæld 
kommer man bestemt ikke til at kede sig, og jeg 
mindes min kompagnichefs ønske om at jeg skulle 
komme på dybt vand. 

Stabsarbejdet og mine flere funktioner har givet 
mig en bred kontaktflade, mange forskelligartede 
opgaver og mulighed for at komme rundt i missio-
nen, for at møde enhederne, forstå den forskel de 

gør og støtte dem i arbejdet. Det har også været en 
unik mulighed for læring indenfor felter jeg ikke 
har haft det store kendskab til, men som er nød-
vendige, når Danmark udsender soldater til verdens 
brændpunkter. I samme henseende har jeg lært, 
hvordan udsendelser er organiseret og administre-
ret gennem operationsstaben i Forsvarskommando-
en – faktisk helt op til NATO i Bruxelle. Det er ikke 
noget man lærer hverken på hærens officersskole 
eller i geledderne som nyudnævnt premierløjtnant. 

Da min udsendelse startede i slutningen af juli, 
var der danskere i fire forskellige lejre i Kabul. Alt 
fra militærrådgivere på den afghanske officersskole 
og missions hovedkvarter, kampsoldater, der gen-
nemfører sikrings- og eskorteopgaver, militærpoliti, 
sprængstofhundebidrag og selvfølgelig logistikken, 
der får det hele til at køre rundt. 

Både rollen som sikkerhedsofficer og presse-
officer fordrer at jeg besøger lejrene og de danske 
enheder. Jeg har ansvaret for at sikkerheden for 
dansk personel og danske aktiver optimeres, og det 
kræver at man kommer rundt i lejrene og ser det 
hele ved selvsyn. Det er også ude ved enhederne at 
de gode historier findes, som danskerne har krav på 
at høre. Når politikerne udsender danske soldater 
har de og hele den danske befolkning, efter min 
mening, krav på at kunne følge med i udviklingen.

Men som dansk soldat har man begrænset 
bevægelsesfrihed i Kabul. Det skyldes ganske 
naturligt trusselsbilledet. Man kan ikke bare tage 
turen i en Mercedes Vito. Transport foregår med 
helikopter eller ’ground moves’ i pansrede køretø-
jer. Men hvem har nogensinde takket nej til at flyve 
i en Black Hawk-helikopter? COVID-19 har også 
begrænset bevægelsesfriheden væsentligt, idet man 
ønsker at begrænse smitte mellem lejrene. Det kræ-
ver derfor et anerkendelsesværdigt formål at tage 
turen fra den ene lejr til den anden. På trods af det, 
har jeg været privilegeret at kunne besøge lejrene 
med danske soldater. 

ET LYSPUNKT I  BJERGENE

I bjergene et stykke uden for Kabul ligger den 
afghanske officersskole, Afghan National Army Of-
ficers Academy (ANAOA). Siden skolens grundlæg-
gelse i 2013 har danskere været med til at uddanne 
afghanske officerer. I september 2020 kulminerede 
det med udnævnelsen af kadet nr. 5000, der samti-
dig markerede skolens succes og afghanernes evne 
til selv at drifte uddannelsen. 

Af samme positive årsag blev det internatio-
nale bidrag reduceret og danskerne helt hjemtaget 
fra oktober 2020. En vaskeægte succeshistorie om 
Danmarks engagement i Afghanistan, der fortjente 
at blive fortalt til danskerne. 

Jeg havde fornøjelsen af at blive kørt af det 
danske sikrings- og eskortebidrag til Camp Qargha, 
der er en mindre britiskledet lejr lidt udenfor 
ANAOA. Her talte jeg med de sidste to danske 
rådgivere og deres britiske og newzealandske kol-
legaer. Særligt lejrens øverstkommanderende, en 

1.
Den danske hundefører 
gennemfører undervis-
ning for de afghanske 
hundeførere. Til venstre 
ses major Hazem, der 
bl.a. har fungeret som 
tolk for hundeførerne.

2.
Sikkerhedssituationen i 
Afghanistan betyder, at 
man som udsendt har 
begrænset bevægelses-
frihed. Derfor foregår en 
del af transporten med 
helikopter. 

3.
Premiereløjtnant Mathias 
Kristensen (første fra 
venstre) med sine folk, 
major Hazem og spræng-
stofhundebidraget.
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britisk brigadier, havde rosende ord om 
danskernes engagement. 

Min opgave var at dække udnævnel-
sen af kadet nr. 5000, der skulle mar-
keres ved en parade på officersskolen. 
Sikkerhedsopbuddet var omfattende, for 
det var netop en begivenhed, der stod 
højt på Talibans ønskeliste. Ved paraden 
sværgede kadetterne ved koranen og 
deres våben, at de ville tjene den afghan-
ske hær. Det var en stor oplevelse at se 
paraden og de kadetter, der snart skulle 
bevise deres værd på slagmarken. 

Yderst i paraden stod en deling med 
kvindelige kadetter. De så stolte ud, og 
det vidner om to ting. For det første ér 
den afghanske hær nået så langt, at kvin-
der bliver optaget i hæren og tilmed som 
officerer. For det andet var det tydeligt, 
at man ønskede at vise omverdenen det, 
for afghanske pressefolk sværmede om-
kring de kvindelige kadetter for at tage 
billeder af dem. 

LEDELSE AF SPECIALISTER

Forward Operating Base OQAB er en lille 
amerikanskledet base, hvor en mindre 
del af det amerikanske flyvevåben holder 
til og støtter det afghanske flyvevåben. 
Her har Danmark udsendt et spræng-
stofhundebidrag, der bidrager direkte til 
sikkerheden i lejren. Bidraget består af 
en hundefører, hund og en sikringsmand, 
og jeg endte med at arbejde tæt sammen 
med bidraget. Det lå ikke i kortene, men 
da bidragets nærmeste danske ledelse 
tog hjem, et par danske rådgivere fra 
flyvevåbnet, stod hundebidraget uden 
et klart dansk tilhørsforhold. Vi optog 
dem under den danske stab og jeg blev 
nærmeste leder for to ildsjæle. 

For en ny officer, der brænder for 
ledelse af soldater men som er udsendt i 
en stabsfunktion, var det kærkomment at 
få nogle folk og skabe optimale betin-
gelser for deres opgaveløsning. Det gav 
anledning til ofte at besøge ’drengene’, 
få indgående kendskab til deres arbejde 
og tale med deres amerikanske ledelse i 
lejren. I løbet af udsendelsen fik vi startet 
træning op med de afghanske hundeføre-
re. Det var både spændende og menings-
fyldt, og gav mulighed for at møde og 
arbejde med afghanske soldater, som de 
fleste, med undtagelse af nogle rådgivere, 
ikke ser meget til. 

Når dagligdagen foregår bag fem 
meter høje t-walls, så møder man ikke 
særlig mange lokale. Jeg fik et godt 
forhold til den afghanske major Hazem, 
der er chef for de afghanske sikkerheds-
styrker i Kabuls lufthavn. Major Hazem 
ynder også at agere tolk for den danske 

hundefører, når han underviser afgha-
nerne. En god fyr, der sætter stor pris på 
koalitionsstyrkerne og det danske bidrag 
– og man blev naturligvis inviteret til te, 
hvilket var ganske hyggeligt.

HJEM TIL LIVGARDEN – MEN 
HVAD MED AFGHANISTAN? 

Det er en stor oplevelse at være en del 
af Danmarks snart tyveårige historie i Af-
ghanistan. Jeg har mødt mange interes-
sante personer fra NATO og andre allie-
rede nationer, fået nye venskaber og ikke 
mindst lært en masse om det at udsende 
danske styrkebidrag og om at indgå i en 
multinational koalition. En ung australsk 
delingsfører bemærkede min rex på bry-
stet, spurgte ind til betydningen og fandt 
det meget spændende. Senere overrakte 
han mig sin enheds mønt, som symbol på 
venskab og samarbejde mellem Austra-
lien og Danmark. Jeg kvitterede ved at 
overrække en rex med fortællingen om 
regimentet, dets historie og hvor stor en 
milepæl det er for nye gardere at få den 
overrakt. Han blev både glad og stolt, 
fordi han kunne se at mærket betød 
noget for mig. 

Afghanistans fremtid er usikker. 
Afghanistan, NATO, FN og alle na-
bolande har holdt vejret under den 
amerikanske valgkamp. USA udgør langt 
størstedelen af NATO-bidraget, og hvis 
USA trækker hele sit bidrag hjem, vil 
alle andre formentlig følge trop. Taliban 
står stærkt ude i provinserne, hvor der 
bliver kæmpet hårde kampe. Det bliver 
spændende at følge – også hvorvidt og i 
hvilken sammensætning vi vil se danske 
soldater i Afghanistan. Man kan i hvert 
fald håbe, at der snart kommer fred til 
det krigsplagede land

Premiereløjtnant Mathias Kristensen og australsk 
delingsfører ved udveksling  af mønt og rex.

Under en parade for udnævnelse af kadet nr. 5000 
fra den afghanske officersskole marcherede en deling 

bestående af kvindelige kadetter på paradepladsen. I 
dansk optik er det ikke revolutionerende, men det vid-
ner om at kvantespring i Afghanistans hær, hvor man 

nu er parat til at udnævne kvindelige officerer. 
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G A R D E R  I  F O K U S

TEKST
AUG-17 JONAS 

B. NIELSEN

FØR JEG SØGTE IND I LIVGARDEN læste jeg på lærerud-
dannelsen i Roskilde, men efter et års studie 
besluttede jeg mig for at det ikke var mig, og 
jeg fik lyst til at prøve kræfter med noget andet. 
Min far havde selv gjort tjeneste i Den Kongelige 
Livgarde i sin tid, og han havde altid fortalt en 
masse sjove historier fra dengang. Jeg havde 
også længe tænkt på at gøre krav på min værne-
ret og tage en tur i forsvaret, og det valgte jeg så 
at gøre efter jeg droppede ud. Min far anbefalede 
selvfølgelig at jeg søgte ind i Livgarden, så det 
var det jeg valgte. Derudover havde jeg også 
hørt, at det skulle være den hårdeste værnepligt 
af dem alle, og det lød også lidt vildere med otte 
måneders tjeneste frem for bare fire. 
DEN GRØNNE TJENESTE STARTEDE først en måned senere 
end planlagt grundet corona. Selvom jeg var ind-
kaldt på hold APR-20 startede vi først i starten 
af maj. Det gjorde at vores træningsprogram på 
Høvelte blev kortet ned, og mange ting blev skå-
ret fra - og det var særligt vores grønne tjeneste 
som blev nedprioriteret. Vi fik f.eks. ikke lige så 
meget march-træning som vi ellers skulle have 
haft, og vores REX-tur i Oksbøl lå allerede ugen 
efter vores første uge i felten. På samme vis hav-
de vi kun haft minimal forudgående træning med 
geværeksercits før vores Vagt- og eksercitsud-
dannelse-periode. Så hele forløbet på Høvelte 
var bestemt præget af en intens træning med 
en stejl læringskurve. Da vi endelig roterede ind 
i Vagtkompagniet resulterede diverse corona-
tiltag, og vores stadigt manglende præcision i 
geværeksercits, i, at vi i en længere periode blev 
kørt i busser ned til Amalienborg. Vi fortsatte 
derfor intenst med træningen af geværeksercits 
og parademarch i vores ø-dage et stykke efter 
vores indrotering. 
JEG GLEMMER ALDRIG vores første parademarch ned 
gennem strøget. Jeg husker også at det var 
langt hårdere og mere intensivt end jeg havde 
forventet, og adrenalinen pumpede virkelig 
når man gik. Men det var også en virkelig fed 
oplevelse endelig at få lov til at gøre det man 
havde trænet op til i flere måneder. Den seneste 
såkaldte ”anden bølge” af corona har dog gjort, 
at vi i en periode måtte indstille f.eks. afløs-
ningspatruljer igen, og beredskabsvagtholdet er 
også blevet bedt om at støtte forskellige steder 
i Nordjylland i forhold til aflivningen af Mink. Så 
Corona-epidemien påvirker os stadig meget.  
EFTER ENDT TJENESTE har jeg tænkt mig at søge ind i 
politiet, da jeg synes at det lyder som et virkeligt 
spændende arbejdsmiljø. Jeg ved også at der er 
mange ting, jeg kan tage med mig fra min tid i 
Livgarden, både med vores træning i bevogtning 
og den generelle arbejdsmoral vi får indgraveret. 
Og sammenholdet kommer jeg bestemt aldrig til 
at glemme heller.

G A R D E R  M A R I A
A P R - 2 0
4 .  V A G T H O L D
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BLIV EN DEL AF
DANMARKS STØRSTE
SOLDATERFORENING

FÅ EN GRATIS 
GARDERPL AKAT

Meld dig ind i  Garden bag Garden,  og vær med t i l  at  støtte vores 
gamle regiment.  Meld dig ind i  dag,  og modtag en garderplakat 

som velkomstgave.  Som medlem af  De Danske Garderforeninger 
får  du ydermere t i lsendt GARDERBLADET 11 gange om året , 

og får  samtidig adgang t i l  at  hav af  akt iv i teter. 

5 0  C M  X  7 0  C M

UDSALGSPRIS

195KR.
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GAR DERBLADET
B L I V  A B O N N E N T  P Å

O G  M O D T A G  B L A D E T  I  D I N  P O S T K A S S E  1 1  G A N G E  Å R L I G T

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

* Når du bliver medlem af De Danske Garderforeninger, bliver du automatisk 
abonnent på Garderbladet, og modtager bladet i din postkasse 11 gange årligt 

(juli undtaget). Hvis du melder dig ind i november måned, får du en valgfri 
garderplakat tilsendt. Prisen for et års medlemskab afhænger af den valgte 

lokalforening, og starter fra kr. 275,00. 

S Å D A N  B L I V E R  D U  M E D L E M

Find din lokalforening og bliv medlem på
www.garderforeningerne.dk/indmeldelse

FRA
275KR.
ÅRLIGT*

I N D M E L D E L S E S T I L B U D I N D M E L D E L S E S T I L B U D

BLIV MEDLEM HER BLIV MEDLEM HER

Medlemskab af valgfri
 Garderforening 

+
11 stk. Garderbladet om året

+
GRATIS Garderplakat

(vagtafløsning på A-borg)

Medlemskab af valgfri
 Garderforening 

+
11 stk. Garderbladet om året

+
GRATIS Garderplakat

(henstilling på A-borg)
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STRUENSE

Født i Preussen 1737

Møder kong Christian VII
 i 1768 under kongens 

udlandsrejse

Følger med den enevældige 
konge til Danmark, hvor
 han bliver udnævnt til

 kongens livslæge

Bliver fortrolig med dron-
ning Caroline Mathilde efter

 at have varioleret (en
 forløber til vaccination) 

kronprins Frederik 
mod kopper.  

Udvikler sidenhen et fortro-
ligt forhold til dronningen 
som dronningens elsker

Yder stor indflydelse på 
kongen, og indsætter sig

 selv som gehejmekabinets-
minister med magt
 til på egen hånd at

 udstede kabinetsordre. 

Er stor tilhænger af oplys-
ningsidealerne, og indfører 
over 1800 ordrer om alt fra 
uindskrænket pressefrihed, 
afskaffelse af totur og privi-

legier for adelen etc.

Skaber sig adskillige 
fjender ved hoffet, og bliver 

således kuppet i 1772

Kendes skyldig i majestæts-
fornærmelse og dømmes 

til døden. Henrettet på 
Øster Fælled, hvor kroppen 

sættes på hjul og stage.

Christian VII 
er en af de 
mere farve-
rige konger 
af Danmark, 
når man ser 
tilbage på 
kongeræk-
ken. Her 
følger et kort 
oprids af 
kongens liv. CH

RI
ST

IA
N 

VI
I

K O N G E  A F  D A N M A R K 
Efter længere tids sygdom dør 
Frederik V d. 14. januar 1766 
som 42 årig. Samme dag bliver 
den 16 årige Christian udråbt 

som konge fra 
Christiansborg 

Slots balkon. 
Året efter afslutte-

des ceremoniellet omkring 
tronskiftet med en salving i 
Frederiksborg Slotskirke. 

R A S T L Ø S 
Det står tidligt klart, at den unge 

konge ikke er normal, hvilket til-
lægges manglende modenhed 
ved den tidlige tronbestigel-
se. Efter et mislykket forsøg 
på at regere efter egne 
begreber, erklærer Christian 

VII at han vil ”rase” i to år, og 
turer derfor rundt i København 

med den prosituerede ”Støv-
let-Cathrine”, hvor det ofte kommer 
til slagsmål med ordensmagten. 

Æ G T E S K A B
I 1766 indgår Christian VII ægte-
skab med sin kusine, den 15-årige 

prinsesse Caroline Mathilde 
af Storbritannien – søster til 
den engelske konge Georg 3. De 
bliver gift ved en prokurationsviel-
se i London, hvor brudens storebror er 
stedfortræder for Christian VII. 

TEKST: HISTORIKER, AUG-09 KASPER B. A. VESTERGAARD 

J U L E A F T E N S F E J D E N  1 7 7 1

Tanken om nedlæggelsen af den kongelige livgarde var ikke en ny i 1771. Allerede tilbage i 
1762 var den franske officer Claude-Louis de Saint-Germainblevet hidkaldt til Danmark 

for at reorganisere den danske hær, og blev i den forbindelse udnævnt til feltmarskal. Be-
hovet for en reformation af hæren kom efter det ublodige felttog mod Mecklenburg i 1762, 

hvor hæren havde vist sig at være mangelful indøvet, organiseret og kommanderet.  

Garder eller afsked!

en danske hær gennemgik 
1760’erne og start 1770’erne en 
række forskellige reformer efter 
preussisk forbillede, med en lille 
kerne af hvervede professionelle 
tropper, rundt omkring fra Europa, 

men primært fra de forskellige tyske hertugdømmer. 
Disse kunne suppleres med tvangsudskrevne danske 
bønder. Han (Claude-Louis, red.) anså Den Kongelige 
Livgarde til Fods og Den Kongelige Livgarde til Hest 
som to unødvendige og dyre paraderegimenter.

Fra maj 1770 til januar 1772 regerede Dronning 
Caroline Mathilde sammen med Johann Friedrich 
Struensee (kongens livlæge) i kongens navn, da han 
ikke selv var i stand til det. Det var ikke kun mili-

tæret der lå under for Struensees mange reformer. 
udenrigspolitikken blev fredeligere, de offentlige 
udgifter blev reduceret gennem afskedigelser og 
reducering af pensioner, tortur blev afskaffet, der 
blev indført trykkefrihed og en række andre tiltag. 
Struensee fik udstedt over 1800 ordrer i sin korte 
regeringsperiode. 

DET VAR I  FORBINDELSE  med disse reformer 
at man valgte at nedlægge Den Kongelige Livgarde 
til Hest i maj måned i 1771. Dette skete mere eller 
mindre ubemærket. I december kom turen så til Liv-
garden til Fods. Livgarden adskilte sig fra andre dele 
af hæren ved at den primært bestod af soldater fra 
Danmark og Norge i modsætning til resten af hæren, 

D
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L I V S L Æ G E N 
I 1768 drager kongen på udlandsrejse, 
hvor han bl.a. besøger sin svoger, kong 
Georg af England. På rejsen møder 
Christian VII lægen Struense, som han 

ansætter som rejselæge. 
Christian VII bliver så 

begejstret for Struense, 
at han ansættes ved hoffet. 
Struense tilraner sig sidenhen en 
betydelig magt, og ender med at 
regere i kongens sted. 

F O R S Ø M T  O G  F O R R Å D T
Christian VII nærer ikke den store 
interesse for sin hustru dronning Ca-
roline Mathilde, og forsømmer sine 
besøg i dronningens gemakker. I 
mangel på omsorg indleder 

dronningen i stedet et 
forhold til Struense, 

hvem hun – hvad der bli-
ver almindeligt kendt – får 
en datter sammen med. 

E F T E R L A D T  A L E N E
I 1772 underskriver Christian VII Struenses døds-

dom efter et kup mod livslægen. Mathilde Caro-
line erkender sit forhold til Struense, hvorefter 

ægteskabet ophæves og eks-dronningen 
deporteres til Celle i Tyskland. Hun dør blot 
3 år senere, hvilket Christian VII er kendt 
for at kommentere på med ordene ”Det var 
synd – hun havde ellers gode lægge”. 

som bestod af hvervede udlændinge.
Ordren om nedlæggelsen blev læst højt for gar-

derne om morgenen den 24. december under para-
den. Livgarden skulle nedlægges og garderne skulle 
overgå til hærens andre regimenter som grenaderer, 
hvilket skabte stor utilfredshed blandt garderne, 
dels fordi livgarderne havde nogle forrettigheder 
frem for de andre soldater, for eksempel rangerede 
en sekondløjtnant i Livgarden over en primære 
løjtnant i hæren, men ligeså vigtigt, var garderne 
hvervet specifikt til Livgarden og ikke til hæren. 

Da der ankom et kompagni grenaderer på 
Christiansborg slotplads for at overtage vagten, 
fulgte garderne fanen ud på slotspladsen, da de 
alle havde aflagt faneed som deres ære krævede, 
de ikke brød. I stedet for at forlade slotspladsen og 
marchere tilbage til deres kvarter efter vagtskiftet, 
påsatte garderne bajonetter og smed grenaderen 
ud og besatte vagtstuen. De nægtede at forlade den 
før kongen enten havde genoprettet livgarden eller 
givet garderne deres afsked - ”garden eller afsked” 
blev deres fælles kampråb. 

BLANDT KØBENHAVNS BORGERE  var der 
stor sympati for gardernes sag. Mange borgere kom 
op på Christianborg Slot til den besatte vagtstue 
med julemad og juleøl til garderne. Mens besættel-
sen af vagtstuen stod på, var et andet af livgardens 
kompagnier marcheret op til kongen på Frederiks-
berg Slot, for at bede kongen om at genoverveje 
nedlæggelsen af Livgarden.

Garderne marcherede mod slottet formeret i 
karré, da de forventede at blive angrebet af rytteriet. 
Dette skete dog ikke, og da de ankom til slottet 
blev de mødt af Livgardens kommandant oberst 
Haxthausen som var redet i forvejen for at få en 
aftale i hus med kongen. Struensee havde ikke 
forventet gardernes reaktion, som de facato var et 
mytteri og strafbar med døden, Men han var dog 
blevet så bange at han gik ind på gardernes krav om 
at blive afskediget. 

Samtidig var stemningen ude i byen på garder-
nes side, og store grupper af borgere havde samlet 
sig på Slotsholmen for at vise sympati for gardernes 
sag. Oberst Haxthausen red ind til Christianborg for 
at tale garderne til rette og fortælle dem, at kongen 
var gået ind på deres krav.  Trods det nægtede 
garderne at forlade vagten før hver og en havde fået 
sine hjemsendelsespapirer.

Ud på aftenen fik Københavns-kommandant 

ordrer til at slotspladsen skulle rømmes inden 
daggry, med det gode eller det onde, og store dele 
af københavns garnison fik ordre til at møde op på 
pladsen kl 1. Det var imidlertid lykkedes Livgardens 
officerer at overtale garderne til at drage hjem til 
deres kvarterer og første juledag fik alle der ønskede 
det, deres rejsepas, og de kunne alle rejse hjem som 
frie mænd i deres garderuniformer. 

Efterfølgende udgav Struensee den 6. januar en 
kabinetsordre, hvor mindet om livgarden ”fuld-
stændigt skulle udslettet fra militæretaten,” hvilket 
betød, at livgardens officerer alle blev sat à la suite 
ved andre regimenter, samt at ingen måtte vise sig i 
garderuniformer.

NEDLÆGGELSEN AF LIVGARDEN og garder-
nes mytteri var med til vise hvor skrøbelig Struense-
es magtposition egentlig var. Den store utilfredshed 
med Struensee, både fra militæret, borgerne og 
hoffet, gjorde det muligt for kongens stedmor en-
kedronning Juliane Marie og hendes søn arveprins 
Frederik samt en gruppe medsammensvorne, med 
støtte fra militæret, at 
gennemføre et kup, hvor 
de arresterede Struensee 
og dronning Caroline 
Mathilde natten mellem 
den 16. og 17. januar 
1772. Den samme dag 
blev ordren om livgar-
dens genoprettelse givet. 
Den Kongelige Livgarde 
til Fods kunne allerede 
den 18. januar afløse 
vagten på Christians-
borg. Derimod blev Den 
Kongelige Livgarde til 
Hest først genoprettet 
den 27. maj.

Struensee blev 
senere dømt til døden, 
alle hans reformer blev 
annulleret, han blev 
halshugget og sat på 
hjul og stejle.

Siden da har svaret 
til folk, der har talt om 
at opløse livgarden, 
været: ”husk hvordan 
det gik Struensee”

S T R U E N S E E  B L E V 
S E N E R E  D Ø M T  T I L 
D Ø D E N ,  A L L E  H A N S 
R E F O R M E R  B L E V  A N -
N U L L E R E T,  H A N  B L E V 
H A L S H U G G E T  O G  S AT 
PÅ  H J U L  O G  S T E J L E . 
S I D E N  D A  H A R  S VA R E T 
T I L  F O L K ,  D E R  H A R 
TA LT  O M  AT  O P L Ø S E 
L I V G A R D E N  VÆ R E T 
” H U S K  H V O R D A N  D E T 
G I K  S T R U E N S E E ”
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The Guardsman’s WaTch
E N  Æ G T E  P A S S I O N

I 2019 lancerede 
Klingert Watches det 

første garderur 
‘THE GUARDSMAN’S WATCH’ 

Klingert Watches har 
netop lige lanceret 
deres nyeste model 
– ‘The Guardsman’s 

Watch K2’.

TEKST
LEONORA BERG
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he Guards-
man’s Watch 
til Den 
Kongelige 
Livgarde 
er resul-
tatet af en 
passion for 
autentiske 
og robuste 
ure foruden 
en livslang 
kærlighed til 
– og respekt 

for – Den Kongelige Livgarde. The Guards-
man’s Watch er Den Kongelige Livgardes 
første officielle garderur.  Uret er designet og 
fremstillet i nært samarbejde med Livgarden, 
og har derfor tilladelse til at anvende regi-
mentsmærket.  

Designer og innovatør bag uret er Jacob 
Klingert, som selv er tidligere garder.  Han 
tegnede de første skitser til et garderur, 
dengang han selv var vagtgående i 2008.  Han 
følte, at det kunne være spændene at skabe 
et taktisk militært armbåndsur med mange 
funktioner, der 
relaterede direkte 
til Den Kongelige 
Livgardes historie 
og daglige tjeneste-
forhold.

“Da jeg var 
vagtgående i 2008, 
fik jeg ideen til 
uret. Jeg skilte mit 
armbåndsur ad og 
malede røde indi-
katorer på urskiven, 
der viste hvornår, jeg 
skulle stå foran skil-
derhuset. Jeg ved jo 
godt, at garderne har 
klaret sig i lang tid 
uden denne funktion, 
men jeg kunne rigtig 
godt lide designet, og 
det unikke ‘look’ det 
gav samt funktio-
nen”. Siger Jacob

Men det var 
først i 2015, at 
Jacob begyndte at 
arbejde videre på 
sin garderursdrøm. 

Jacob arbejdede hjemme i sin lejlighed, som 
hurtigt blev fyldt med designtegninger og 
prototypeure.  Den lange vej fra tegnebrættet 
til det færdige produkt tog næsten 4 år, og i 
nært samarbejde med ureksperter og militært 
personel, blev det helt rigtige ur udviklet. 

Jacob og holdet bag Klingert 
Watches brugte deres stærke 
passion for militærhistorie og 
produktdesign til at skabe et 
unikt og professionelt kvalitets 
ur. Efter mange prototyper og 
krævende tests, blev et ur, der 
kunne imødekomme militærets 
høje standarder for pålidelighed 
og brugbarhed lanceret. Det 
første begrænsede antal ure kom 
i produktion, og var klar til de 
første Gardere i januar 2019.  Uret 
blev godt modtaget og var udsolgt 
på lidt over 12 måneder.

THE GUARDSMAN’S 
WATCH K2
Nu lancerer teamet det opdate-
rede ur ‘The Guardsman’s Watch 
K2’. 

“Vi har talt med vagtgående 
gardere og lyttet til deres forslag 
om forbedringer, og har bl.a. 
skiftet urværket ud til et Schweizisk 
Quartzværk for at opnå så præcis 
tidsvisning som muligt. Nu til dags 
er næsten alle autentiske mili-
tærure lavet med et Quartz urværk, 

da de kan tåle mere. Foruden det har vi lavet en 
masse små designændringer.  Vi har lavet selve 
uret 1mm bredere, så det nu er 42mm, ændret 
konstruktionen således, at det nu kan holde til 3 
bars tryk (300m vandtæt), samt er det blevet la-
vet smallere for bedre komfort. Uret er lavet til at 
blive brugt, og med det menes, i alle situationer 
som ens tid i Garden vil udsætte en for. Uret har 
både bevist sig slidstærkt og holdbart gennem 
alt slags vejr på flere Rexture.  Der findes mange 
militære ure på markedet, men det unikke ved 
dette ur er, at det er skræddersyet til tjenesten i 
Den Kongelige Danske Livgarde”. Siger Jacob. 

UNIKKE TIMING FUNKTIONER
Uret har funktioner, der tager udgangspunkt i 
garderens vagtmønster, der er tilrettelagt ud 
fra kvartersintervaller. Urskiven er inddelt i 
hhv. sorte og røde felter. De sorte felter illu-
strerer de første 10 minutter, hvor garderen 
kontinuerligt skal bevæge sig frem og tilbage 
inden for sin postrute. De røde felter illu-
strerer de sidste fem minutter, hvor garderen 
skal stå stationært foran sit skilderhus.  Den 
to-timer ”aktive vagt Indikator” er mærket 
med hvidt på urkransen. Denne indikator 
fungerer sammen med timeviseren, og viser 
de to timer, hvor garderen går sin vagt i det 
designerede vagtområde.  For at benytte den-
ne hvide ”aktive vagt Indikator” kan garderen 
dreje drejekransen, så kransens røde mærke 
peger, på den tid vagten starter. Dermed kan 
garderen se sit 24-timers vagtskema på uret 
blot ved et øjekast dag og nat.  

Udover disse timingfunktioner har uret en 
synkroniseringsfunktion, som er en historisk 
militær funktion. Dette hjælper militært 
personel til at synkronisere deres ure før en 
mission, og for Livgarden er det en brugbar 
funktion at benytte inden vagttjeneste for 
at sikre, at alles ure viser præcis samme tid. 
Udover denne militære præcision så er uret 
selvfølgelig vandtæt og endda ned til 300m.

Holdet bag Klingert Watches’ fremtidige 
håb er, at uret bliver købt af alle vagtgående 
gardere, ikke bare til felt- og vagttjeneste, 
men også som et stærkt og evigt minde om 
deres specielle tid i den Kongelig Livgarde. 
Uret egner sig også til outdoor- og militæren-
tusiaster, og er allerede blevet købt af samlere 
verden over. 

Læs mere om The Guardsman’s Watch på 
www.klingertwatches.com, hvor du også har 
mulighed for at købe uret

FAKTA
OM

URET 

Urkrans - sandblæst stål med DLC-belægning  I  Urværk – Swiss 717, 5 jewels, guldbelagt. 
Eol (end of life indication)  I  43mm diameter, 10mm dyb  I  Urkassemateriale 316L rustfri 
stål  I  Skruekrone – dobbelt lås system  I  Urskive – sort antirefleks  I  Glas – Ridsefast 
Krystal safirglas  I  Vandtæt til 300m / 1000ft  I  Luminous – Swiss Super-Luminova®  I  
Antimagnetisk – 18.8 Oe  I  Urrem – 22mm bred – læder/nylon

T
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

Fredag den 23. oktober mød-
tes oberst Mads Rahbek med 
forhenværende garder Jacob 
Klingert, hvor Den Kongelige 
Livgardes Fond fik overrakt 

en check på kr. 15.000,-.

Klingert Watches udtaler 
selv, at de er stolte af at støt-

te Den Kongelige Livgarde, 
og har flere gange doneret 
til Den Kongelig Livgardes 

Fond, hvilket Klingert 
Watches har lovet at blive

ved med i fremtiden.
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D E T  H E L E  V Æ R D  3
V E T E R A N P R O J E K T  G R Ø N L A N D 

Den 3.  -  10.  september gennemfør te Veteranprojekt  Grønland for 

tredje gang s in  årl ige t i lstedeværelsedel i  og om Nuuk.  Projek-

tet  er  et  samarbejde mellem enkeltpersoner t i lknyttet  Den 

Kongel ige Livgarde og KFUM Soldaterrekreat ion i  Høvelte . 

TEKST: GERTH SLOTH BERTHELSEN & MADS RASMUSSEN FOTO: VETERANPROJEKT GRØNLAND 

A
LLEREDE KORT 

EFTER HJEMKOM-

STEN fra tilstedevæ-

relsesdelen i 2019, 

modtog vi den første 

donation til brug 

for projektet i 2020. 

Den lød på kr. 20.000 

skænket af Den 

Kongelige Livgardes 

Musikkorps, en overraskende flot gestus og en 

stor ære. 

Indsamlingen af de nødvendige midler fort-

satte gennem resten af året, og samtidig startede 

planlægningen af den næste støttekoncert. 

Koncerten var udset til at løbe af stablen i Stære-

kassen i København foråret 2020. Den Kongelige 

Livgarde, Den Kongelige Livgardes Musikkorps og 

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps støttede 

som tidligere op om arrangementet på fornem-

meste vis. 

T BREV MED USD 100 FRA ELAINE. 

Arbejdet gik støt fremad. Omkring 

juletid modtog vi et brev fra USA 

med en donation på 100 dollar fra 

Elaine, en pensioneret sygeplejerske med blandt 

andet 14 års tjeneste ved Orlando Veteran’s 

Administration Medical Center i Florida. 

Elaine havde besøgt Grønland i 2019, og 

i den forbindelse boet på Sømandshjemmet i 

Nuuk. Her var hun via en medarbejder blevet 

bekendt med Veteranprojekt Grønland, og det 

lå hende efterfølgende meget på sinde at yde et 

bidrag til projektet. 

I en senere mail til os fortalte Elaine, at hun 

også havde besøgt Danmark, herunder Amalien-

borg. Hun skrev: ”Da jeg besøgte det kongelige 

slot i Danmark, sagde jeg til soldaten, der stod i 

skilderhuset - ”jeg har taget mig af amerikanske 

veteraner som sygeplejerske. Tak for din tjeneste 

for Danmark og for verdenen”. Han svarede ikke, 

men slog hælene sammen og saluterede mig. Jeg 

følte mig dybt beæret over, at han gjorde dét for 

mig!” 

Elaines donation og historie varmede 

projektet meget, men mon ikke historien varmer 

ethvert garderhjerte - og lidt flere til.

E
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ITUATIONEN MARTS 2020. Det 

er donationer som dem fra Den 

Kongelige Livgardes Musikkorps 

og Elaine, der sammen med alle 

andre bidrag uanset form og størrelse, tilsammen 

muliggør realiseringen af projektets tilstedevæ-

relsesdel. 

Glæden var derfor stor i begyndelsen af 

marts i år, da vi kunne konstatere, at de nød-

vendige midler til tilstedeværelsesdelen i 2020 

var tilvejebragt. Nu ville der være god tid til at 

tilrettelægge årets rejse og indsats i Grønland. 

Planlægningen af støttekoncerten var 

trukket ud af praktiske årsager. Men, nu var der 

ligeledes god tid til at få den på plads. Indtægter-

ne ville kunne overføres til næste projekt i 2021. 

Men så ramte Covid-19 os alle. Som de fleste 

andre aktører og aktiviteter måtte vi gå på stand-

by med en gnavende usikkerhed om, hvorvidt 

tilstedeværelsesdelen overhovedet ville kunne 

gennemføres i år, eller om den måtte udskydes 

til 2021. En udskydelse ville betyde tab af vigtigt 

momentum for projektet. 

Støttekoncerten måtte selvsagt udskydes på 

ubestemt tid. Men vi fortsatte planlægningen af 

rejse og indsats for at være på forkant, hvis en 

åbning skulle vise sig. 

ÅGEN LETTER. Fase 1 af genåbning 

af indrejse til Grønland kom i juni 

måned. Men ikke før fase 2 indtraf 

i slutningen af juli kunne projektet 

honorere de gældende krav og betingelser. Det 

stod nu klart, at vi som udgangspunkt kunne 

rejse afsted i år som planlagt. 

I ventetiden afgik én af KFUM to projekt-

medarbejdere. Men kontaktofficershjælperen fra 

Den Kongelige Livgarde var hurtig til at træde til 

som afløser med regimentets billigelse. Vigtigt 

var, at han selv til daglig blandt andet arbejder 

med veteraner fra regimentet og, at han havde et 

godt kendskab til soldaterrekreationen. 

Alt faldt på plads, og den samlede projekt-

gruppe stod klar til afrejse 3. september. Det var 

svært at skjule, at lettelsen var lidt større end 

stor. 

Traditionen tro mødtes vi til en tidlig kop 

morgenkaffe på KFUM Soldaterhjem i Høvelte, og 

satte derefter kursen mod Kastrup. 

De fleste af os havde ikke rejst under 

Covid-19, og det var derfor en speciel oplevelse 

at ankomme til en halvtom lufthavn. Flyet til 

Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord) var derimod som 

altid fyldt godt op. 

Der skulle bæres mundbind under rejsen, 

og vores rejseoperatør havde udstyret os med 

et lidt mere end farverigt et af slagsen. Det gav 

anledning til en del smil og flere små snakke om 

projektet i fly og lufthavne. 

Et vigtigt element i tilstedeværelsesdelen 

er projektets deltagelse i flagdagsceremonien i 

Nuuk. Derfor er ankomsttidspunktet kritisk - når 

vi frem i tide? Vejrforholdene kan skifte meget 

hurtigt i Grønland med store forsinkelser til 

følge. Men vi nåede til Kangerlussuaq, og efter 

fem timers ophold, kunne vi fortsætte planmæs-

sigt til Nuuk. 

NKOMSTEN I NUUK. Sømands-

hjemmet i Nuuk er en helt særlig 

base for projektet under opholdet. 

Hjemmet kan bedst sammenlignes 

med KFUM Soldaterhjem, men med en tilhø-

rende hoteldel af høj standard. Dette giver en 

genkendelighed midt i alt det nye, der er særlig 

vigtig for de deltagende veteraner fra Soldaterre-

kreationen. 

Ved ankomsten blev vi som altid hjerteligt 

modtaget af bestyrerparret, medarbejdere og 

volontører. 

Andendagen i Nuuk d. 4. september er vanen 

tro en hektisk dag for projektet, idet meget skal 

nås inden Flagdagen dagen efter. 

Morgenen var overskyet og regnfuld, men 

solen begyndte gradvist at titte frem, da vi 

satte ud på dagens orientering i Nuuk. Som et 

særligt tiltag i år havde vores samarbejdspartner 

i Grønland, Veterancafé Grønland, arrangeret, 

at gåturen samtidigt udgjorde Mindeløbet 2020 

(Veterans And Their Families), der således fandt 

sted i Grønland for første gang. 

Turen bruges udover orientering til at 

frembringe materiale til projektets flagdagsvideo. 

Videoen blev færdig engang ud på de små timer. 

LAGDAG I NUUK 2020. På flagdagen 

inden årets højtideligholdelse, 

skulle vi nå at deltage i flagdags-

arrangementet ved projektets 

hjemkommune Allerød. Grundet tidsforskellen 

måtte vi tidligt op og være klar til at sende vores 

hilsen live til kommunen, Den Kongelige Livgar-

de og alle de fremmødte, der herefter så vores 

flagdagsvideo på storskærm. 

Flagdagen er ikke en officiel flagdag i Grøn-

land. Men bestyrerparret på Sømandshjemmet 

kom til os og spurgte, om ikke de skulle sætte fla-

get i dagens anledning. Denne gestus blev vi alle 

ganske beæret over, og projektet stillede derfor 

S

T

A
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Tid til fordybelse

Det er blevet en fast tradition af 
Veteranprojekt Grønland sender 

en live flagdagshilsen hjem til 
regimentet d. 5. september.
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som dagens andet punkt til en lille, men for os meget særlig og nærværende 

flaghejsning. Og Flagdagen vil fremadrettet være en flagdag for Sømands-

hjemmet i Nuuk. 

Med deltagelsen i flagdagsceremonien i Nuuk deltager projektet i an-

erkendelsen af og bidrager til opmærksomheden på de mere end hundrede 

veteraner og deres pårørende i Grønland. 

Den officielle højtideligholdelse foregik for andet år som et samarbejde 

mellem Arktisk Kommando og Kommuneqarfik Sermersooq (Nuuk Kom-

mune), og blev derfor afholdt på Nuutoqaq (Nuuk Lokalmuseum). Grundet 

Covid-19 var antallet af deltagere begrænset til halvtreds. 

Ceremonien indledtes ganske smukt med musik spillet af medlemmer 

af Nuuk Strygeorkester. Nuuk borgmester gav en meget nærværende tale og 

derefter vicechefen for Arktisk Kommando. Så talte Veterancafé Grønland, 

der samtidigt stod for uddelingen af Børnemedaljen til de stolte fremmødte 

børn. Sluttelig talte Veteranprojekt Grønland. 

Projektet medbragte som særlig gestus og overraskelse tre videohilsner 

til veteranerne og deres pårørende i Grønland til visning under højtidelig-

holdelsen. Hilsnerne var fra Forsvarsminister Trine Bramsen, Medlem af 

Folketinget Aaja Chemnitz Larsen og Landsformand for Danmarks Veteraner 

og Veteranstøtten Niels Hartvig Andersen. Nuuk Strygeorkester afsluttede 

herefter ceremonien på smukkeste vis. Dernæst var der mulighed for at 

mødes på kryds og tværs under den efterfølgende reception. 

Igen i år foregik højtideligholdelsen og den synlige anerkendelse af 

veteranerne og de pårørende i Grønland i en unik ramme og på ærefuld vis. 

Dagen var dog endnu ikke omme. Efter højtideligholdelsen på Nuutoqaq 

var det retur til Sømandshjemmet og klargøring til årets netværksmøde for 

veteraner og de pårørende i Grønland. Mødet blev afholdt i samarbejde med 

Veterancafé Grønland. Grundet Covid-19 var antallet af deltagere begrænset 

til femogtyve personer. 

På mødet drøftedes blandt andet de respektive aktiviteter i det forgange 

år og mulighederne i samarbejdet med Veterancafé Grønland fremover. 

Hermed gik endnu en lang og begivenhedsrig dag på held. 

RETS TUR I FJORDEN. Turen i fjorden er et andet vigtigt ele-

ment i tilstedeværelsesdelen. Efter de tre første meget travle 

dage, er der et stort behov hos de deltagende veteraner fra 

Soldaterrekreationen for ro og tid, til at få de mange indtryk 

og oplevelser bearbejdet. 

6. september rykkede vi derfor ud i Nuuk Fjorden. Vi forlod Sømands-

hjemmet og satte kurs mod Tidevandstrappen i Nuuk Havn. Morgenluften 

var kold, og alle var spændte på, hvordan vejet ville blive under sejladsen, og 

hvad dagen ville bringe. Den lille Targa fra Nuuk Water Taxi kom glidende 

ind til trappen og hurtigt var vi ombord. 

Den første del af turen væk fra Nuuk er altid bjergtagende - fjelde, is, 

dybde, ro, vand, luft og de første isbjerge. Oplevelsen bibringer en fornem-

melse af at være på vej ud i uendelig- eller intetheden. Når båden godt 

halvvejs drejer ind mod bunden af fjorden forstærkes oplevelsen yderligere 

- oplevelsen af at være meget langt fra alfavej. 

På turen ud blev der fisket for at sikre aftensmaden, og en enkelt havde 

modet til en dukkert i det kun få grader varme vand. 

OOQQUT OG ’ALARMERING’. Vi anløb vores destination i 

Qooqqut, der består af en håndfuld sommerhuse og en lille 

restaurant med tilhørende to- mandshytter. 

Fisken blev afleveret til restauranten, og efter indkvarte-

ringen i hytterne kunne vi gå til bords og nyde vores fangst på formidabel 

vis. Energien var opbrugt, og næsten alle gik hurtigt til køjs. 

Men kort efter kom den første ’alarmering’ - de, der var blevet oppe, 

havde lovet at vække resten, hvis nordlyset kom. Og det gjorde det. Lyset 

dansede på nattehimlen over fjeldet i mere end en time, og forsvandt så, lige 

så pludseligt som det var kommet. 

Efter en stille og eftertænksom morgen, og udlevering af madpakker 

satte vi ud på dagens differentierede program. En gruppe på fire ville prøve 

kræfter med det nærmeste fjeld for at nå toppen, mens resten af os gik langs 

kysten for at nå over til en elv, hvor man efter sigende kunne fange fjeldør-

reder med hænderne. 

Men lad det være sagt straks - alene to af de fire nåede toppen, mens 

kun to af os andre fik rørt ved ørrederne - op af vandet fik vi dem aldrig. Til 

gengæld fik vi hjulpet et par danskere i et af sommerhusene, der havde fået 

deres ankertov viklet ind i skruen, så de kunne komme sikkert hjem til Nuuk. 

ET HELE VÆRD - IGEN. Projektet fik fortsat sin oplysende 

indsats i Grønland og støtten til opbygningen af netværket for 

veteranerne i landet og deres pårørende. 

De deltagende veteraner bidrog og fik det tiltrængte 

midlertidigt frirum, der efterfølgende kan være med til at understøtte dem i 

deres videre forløb. 

Under et år med Covid-19 og de mange aflyste aktiviteter og indskrænk-

ninger lykkedes det projektet at gøre en forskel for de få og for de mange, og 

desuden at bidrage til fastholdelsen af fokus på dele af veteransagen. Derfor 

var det det hele værd - igen 

Å

Q

D

” V E T E R A N P R O J E K T  G R Ø N L A N D 
O G  T I L S T E D E VÆ R E L S E S D E L E N 

V I L L E  I K K E  K U N N E  G E N N E M F Ø -
R E S  U D E N  S T Ø T T E N  F R A  D E N 

K O N G E L I G E  L I V G A R D E ,  D E N 
K O N G E L I G E  L I V G A R D E S  M U -

S I K K O R P S  O G  D E N  K O N G E L I G E 
L I V G A R D E S  TA M B O U R K O R P S . 

I  A L  Æ R B Ø D I G H E D  TA K  F O R 
S T Ø T T E N  P R O J E K T E T,  S Å  V I 

K A N  H J Æ L P E  A N D R E ”
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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)

1806

ronprinsen (Frederik 6.) interes-
serede sig levende for Hærens 
tarv, og dermed også for påklæd-
ningen, og indførte en række 
bestemmelser, der tog sigte på 
ikke alene at give et pynteligt, 
men tillige et praktisk og krigerisk 

præg. En interesse der næredes af samtlige euro-
pæiske fyrster på denne tid. 

→ Den 27. maj 1803 indførtes kalveskindstorny-
steret i Hæren til afløsning af den tidligere sejl-
dugsrandsel, og den 8. juni approberede Kongen 
grenaderhue for officerer og menige ved infanteriet 
Denne grenaderhue er bjørneskindshuen. Den hav-
de en noget anden form end efter 1842, var taget 
efter østrigsk mønster og havde en besætning af 
flettede snore og kvaster. Disse huer blev anskaf-
fet for kongelig regning for alle grader og førtes i 
inventar også for officererne. Gardens hue havde 
blå puld i uniformens rabatfarve. 

→ Samtidig indførtes lange mørkeblå pantalons 
i Hæren. De var snævre og knappedes forneden 
som gamacher. Livgarden beholdt dog de hvide 
bukser. Som første land afskaffede Danmark 
hårpisken. Dette vakte ikke udelt glæde overalt, da 
den betragtedes som en nødvendig attribut til den 
militære påklædning, og der gjordes forskellige 
forsøg på at bevare den, blandt andet ved at skjule 
den i den efterhånden meget højre krave, der kunne 
gå op til midt på øret. 

K



 

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.

Hvis du ønsker at betænke 
Livgardens Fond i dit testamente, 
kan du få gratis rådgivning og
hjælp til at formulere et tillæg
til dit eksisterende testamente. 

Kontakt advokat Phillip 
Borreschmidt og hør nærmere. 

+45 3319 3705 pab@mazanti.dk

FÅ HJÆLP TIL ET GRATIS 
TILLÆG TIL TESTAMENTET



ØEN K ARRIERE I 
DRONNINGENS 

TJENESTE

I juli 2020 overdrog Major Søren P. Østergaard teten som 

Chef for Vagtkompagniet efter godt 8 år på posten. Men hvem 

er manden der har stået i spidsen for Vagtkompagniet i de 

seneste turbulente år for Danmark og Livgarden, og hvordan 

har han personligt sat sit præg på Vagtkompagniet som det er i 

dag? Det satte vi os på Garderbladet for at finde ud af. 

T E K S T  A U G - 1 7  J O N A S  B .  N I E L S E N



T I L B A G E B L I K

I 2021 runder Garderbladet 
den 110’ende årgang. Det 

markerer vi her i dit digitale 
Garderblad med et tilbage-
blik på nogle af de bedste 

artikler, der har været udgi-
vet i Garderbladet. 
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M
ajor Øster-
gaard går med 
til at stille op 
til interview, 
og jeg aftaler 
at møde ham 
ved Hendes 
Majestæt 
Dronningens 
residens på 
Fredensborg 
Slot, hvor han 
opholder sig 
sammen med 
Detachemen-
tet fra Vagt-
kompagniet. 
Jeg ankom-
mer med tog 
til Hillerød, 

hvor jeg bliver hentet af en kører der fører mig til Fredensborg. Solen 
skinner, og der er sommer i luften. Vi hilser selvfølgelig på garderne, da vi 
træder ind på slotspladsen. En premierløjtnant tager imod mig og fører mig 
ind til stuen, hvor Majoren sidder. ”Vent her, tak,” siger Premierløjtnanten 
med en bestemt tone. ”Hr. Major, din gæst er ankommet.” ”Tak, bare send 
ham ind.” Jeg træder ind i rummet og bliver mødt af et venligt smil. ”Jeg 
håber turen gik godt, sid endelig ned,” siger Majoren og byder på kaffe. Vi 
giver selvfølgelig ikke hånd, grundet Corona-virus-restriktioner, men sætter 
os direkte ned om et sofabord dækket op med kaffe og kage. Jeg hiver 
mine forberedte spørgsmål til hans baggrund frem, og starter selvfølgelig 
med at stille det mest oplagte spørgsmål.

Nå Søren, aftjente du selv værnepligt som vagtgående garder? 
”Nej, jeg ville faktisk gerne have været i Livgarden, men der var halvandet 
års ventetid dengang, og det havde jeg jo ikke rigtigt tid til at vente på.” Han 
forklarer at han i stedet søgte noget der lignede, og indtrådte derfor i Dron-
ningens Livregiment i Aalborg i 1987, hvor han efter 3 måneders tjeneste 
blev udtaget til Sergentskolen. ”Jeg ville naturligvis gerne på sergentskole, 
jeg ville gerne være officer. Så efter at have været på sergentskolen i Søn-
derborg kom jeg tilbage til ”Dronningens”, for senere at starte på Officers-
skolen på Frederiksberg slot.” Herefter arbejdede Østergaard i forskellige 
afdelinger indenfor Forsvaret, heriblandt efterretningstjenesten.  

Hvornår startede du så din tjeneste i Livgarden? ”I år 2000 gik jeg 
ud af Forsvaret, efter ansøgning om tjenestefri uden løn, og læste Jura i et 
års tid på Københavns Universitet.” Men kort efter ringede den daværende 
personelchef for Hæren og spurgte Østergaard, om ikke han ville vende 
tilbage til Forsvaret. Det ville han gerne, på betingelse af at han ikke skulle 
til Jylland. Personelchefen tilbød så, at han frit kunne vælge, hvor han 

ville gøre tjeneste. ”Hvis det er tilfældet, så vil jeg gerne til Livgarden.” Han 
fortæller det stadig med en vis tilfredshed i stemmen. ”Så lykkedes det jo 
alligevel. Så jeg kom til Livgarden d. 1. februar 2002.”

Ja, der er jo mange veje til at blive garder. Hvorfor ville du så 
gerne i Livgarden, og ikke til Jylland? ”Det passede ikke så godt med 
mit privatliv og alt muligt andet på det tidspunkt” svarer han, og forklarer 
at det var en af grundende til at han stoppede i 2000. Planen var nemlig at 
han skulle blive i Jylland i en længere årrække, for derefter at komme på 
videregående uddannelse i Købehavn. Han fortsætter og siger: ”Men min 
far havde været ved Livgarden, og havde været modstandsmand, så der var 
en familietradition, kan man sige, for at komme til Livgarden. Han blev også 
glad for, at jeg kom derind.” 

Hvad lavede du i din første tid i Livgarden? ”Egentligt var det 
noget med at jeg i starten skulle have noget med HR at gøre.” Han tilføjer 
at det også var meningen at der skulle høre en udsendelse med under 
tjenesten ved Livgardens stab, hvilket han gerne ville. ”Men da jeg mødte 
ved regimentet, sagde Chefen for Livgarden, at jeg skulle være Chef for 
Ledelsessektionen.” Det skulle være en nyoprettet sektion for at holde styr 
på Livgardens daværende mange forskellige andre sektioner og koordinere 
arbejdet i staben bedre. 

”Men så sagde jeg til Flemming Rytter (daværende regimentschef, 
red.), at det syntes jeg ikke var nogen god ide, for så godt kendte jeg jo ikke 
Livgarden. Jeg havde ikke så meget forstand på blå tjeneste, og der var 
andre ting jeg gerne ville have mere erfaring med inden jeg blev sat i en 
central rolle, der refererede direkte til Chefen for Livgarden.” Men Chefen 
for regimentet sagde, at han ikke mente at Østergaard var forudindtaget, 
”og det havde han jo ret i. Så jeg startede som Chef for den nyoprettede 
ledelsessektion.” 

Som ny i Livgarden, hvordan var det så pludseligt at sidde med 
sådan en central rolle? ”Jeg skulle jo udøve en vis grad af kontrol. Det var 
jeg nu forsigtig med. Det skal man være når man nu starter. Jeg tror at jeg 
gjorde det, som er meget fornuftig for alle nye der kommer til regimentet 
udefra, hvad enten man er værnepligtig, officer eller befalingsmand: Man 
skal ikke stille sig op og sige, ”det var da noget mærkeligt noget”, eller 
”det er da noget mærkeligt tøj de har på, på vagt.” Man skal acceptere de 
værdier som Livgarden bygger på – de er meget særlige. Det er det der gør 
Livgarden så stærk. Det er noget med at sætte sig ind i, hvad det er for en 
moral og etik, og hvad er det for nogle værdier, der er på det her arbejds-
sted.” Han beklager kort at det måske lyder lidt diffust, men bringer så et 
konkret eksempel med sin første vagt på Amalienborg. 

”Efter et halvt år skulle jeg på min første vagt, og jeg kunne regle-
mentet forfra og bagfra. Og det vandt selvfølgelig ret stor respekt hos den 
major jeg var på vagt med, og hos den sergent jeg skulle samarbejde med. 
Og de gardere jeg var ude og kontrollere. Så en god måde at komme ind et 
nyt sted på, det er at sætte sig ind i, hvordan det er man gør det her, og så 
vente med at stille sig kritisk op, før man ved noget om det.”

E T  P O R T R Æ T  A F  M A J O R  S Ø R E N  P .  Ø S T E R G A A R D
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Så det var den måde du lærte Livgarden at kende 
på? ”Nu kendte jeg jo også en del fra forskellige soldater-
historier fra min far osv., og jeg vidste også hvad Livgarden 
var. Men jeg vidste også, i kraft af de tjenestesteder jeg 
havde været ved før, at nogle så anderledes på Livgarden, 
end vi måske selv gør, og end vi har fortjent. Den bedste 
modtagelse jeg nogensinde har fået noget sted i Forsvaret, 
det har været ved Livgarden. Og det er også den bedste 
korpsånd jeg nogensinde har oplevet, det er der overhove-
det ingen tvivl om.” 

Hvad tilbragte du så din tid med i årene frem 
til 2012? ”I 2003 blev jeg som kaptajn udsendt til den 
danske bataljon i Kosovo, i virkeligheden sammen med en 
Husar-bataljon, men det var en del af pakken da jeg blev 
ansat ved Livgarden.” Kort tid efter sin tilbagekomst til 
Livgarden blev Østergaard tilbudt en stilling i Forsvarets 
Efterretningstjeneste. Selvom han var glad for at være i 
Livgarden, sagde han ja til tilbuddet.

”Efterretningstjenesten interesserede mig også en 
del.” Det indebar igen en udsendelse til Balkan, hvor 
Østergaard befandt sig i 7 måneder. Da han kom tilbage 
fra udsendelse, var den post han var blevet stillet i udsigt 
efterfølgende ikke ledig alligevel, og alternativet var en 
stilling inden for den mere analytiske del, hvilket han ikke 
var interesseret i. Så Østergaard vendte tilbage til Livgar-
den i 2006. ”Det var jeg selvfølgelig også glad for, det ville 
jeg egentligt hellere.”

Tilbagekomsten kom midt i den store Forsvarsreform, 
hvor Forsvaret blev skåret en del ned. ”Jeg blev heldigvis 
tilbage ved regimentet, i den kraftigt decimerede regi-
mentsstab.” Her arbejdede han som sagsbehandler for det 
internationale område, heriblandt udsendelserne i Kosovo 
og Irak, og samtidigt i presse og informationstjenesten. 
En vigtig del af sit arbejde i Staben var at underrette om 
Livgardens faldne og sårede i International tjeneste. ”Men 
egentligt var det meningen, at jeg skulle til Afghanistan i 
2007 som Chef for Efterretningssektionen, med ISAF hold 
4, sammen med Kim Kristensen. Jeg var få dage fra at 
stille ved bataljonen, da det så blev lavet om.” 

Han forklarer at han i stedet fik et tilbud om at blive 
tilbage som Stabschef ved Livgarden, og i den forbindelse 
blive udnævnt til major. Det ville han oprindeligt ikke, men 
de blev så enige om, at det var bedst at Østergaard blev 
hjemme for at tage sig af mulige faldne og sårede fra 
krigen. ”Og det blev der desværre også god brug for. På et 
tidspunkt havde vi en falden soldat om måneden, i en ret 
lang periode, og mange sårede soldater,” fortæller han, og 
forklarer at det var en utrolig travl periode på alle måder. 
”Og så sad jeg som Stabschef frem til 2011.”  

I 2011 blev det så bestemt at der skulle udsendes 
en major fra Livgarden til Afghanistan, og alle pilene 
pegede på Østergaard. Og det var han klar på. Men han 
ville kun tage af sted på én betingelse: at hun kunne få sin 
majorstilling i Livgarden igen, når han vendte tilbage fra 
Afghanistan. Det sagde Chefen for Livgarden ja til, men en 
anden majorstilling kom hurtigt på tale.

”Jeg var blevet spurgt om jeg kunne tænke mig at 
være Chef for Vagtkompagniet, og det kunne jeg selvføl-
gelig godt. Fordi for mig er det en meget ærefuld stilling 
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at blive tilbudt. Så i virkeligheden er det ikke en stilling 
man kan sige nej til. Hvis der er nogen der mener at man 
er egnet til det, at man har evnerne til det, så skal man 
også sige ja.” 

Det har jo så været dit første job i Vagtkompag-
niet. Hvad var dit indtryk af vagttjenesten dengang? 
”Dengang var den meget ceremonielt og traditionelt 
præget.” Han fortæller hvordan hans forgænger selv var 
kommet til vagtkompagniet i en turbulent tid i 00’erne 
hvor Livgarden var på forsiden af aviserne, hvilket for-
gængeren så fik rettet op på. ”Men jeg havde nogle ideer 
til hvordan man kunne anskue tjenesten på nogle andre 
måder og operationalisere det lidt.” 

”I dag er vi langt mere operative. Nogle anskuer det 
måske som om, at vi var dårligere før. Det var vi ikke, i 
mine øjne. Nu har vi sat det mere i faste rammer og tiden 
er en anden. Der er en anden trussel ude i samfundet. Der 
er større opmærksomhed på os. Og det gør måske også 
at vi har fået lidt større berettigelse i andres øjne. Ikke i 
vores egne øjne, vi har altid passet ordentligt på konge-
huset.” Han fortsætter og siger, at ”dengang var der ikke 
nogen trussel som der er nu, og dengang gik det ud på at 
se pæne ud – hvilket det også gør i dag, det er en del af 
vores DNA. Det har noget med disciplin og moral at gøre.” 

Han sammenligner Livgarden med The Queens Guard 
i England, hvor vagten mest er til pynt og bliver taget ind 
om natten, når der ikke er turister. Der er det politiet der 
har ansvaret. Men Livgarden i Danmark har en opera-
tiv opgave: ”Sker der noget, så kan garderen fastfryse 
situationen, til politiet kommer frem.” Han fortæller at der 
dengang i nullerne nok var en anden stemning og tradition 
for spas på vagterne. ”Hvis man var garder dengang, så 
var det en sport ”at snyde” befalingsmændene, eller offi-
ceren der var på vagten. Det kunne være at løbe rundt om 
rytterstatuen inde på pladsen, eller løbe ned i Nyhavn og 
tage en kvittering for en øl med, for at fremvise den stolt 
til andre gardere. Det var sikkert morsomt dengang, og 
har vel været i tidsånden. Og beskyttelsen af kongehuset 
har nok været intakt alligevel. Men sådan er det bare ikke 
i dag. Det er en anden tid, og det forstår garderne godt.” 

I 2015 var der så terrorangreb i København. Hvor-
dan kom det til at påvirke dig og vagtkompagniet? ”På 
det tidspunkt kom min tid indenfor efterretningstjenesten 
mig rigtigt meget til gode. Nu skal jeg nok lade være med 
at rose mig selv i udpræget grad, men det var sådan, at to 
måneder før terrorangrebet, der havde jeg selvstændigt 
hævet beredskabet i Kompagniet”. Han fortsætter og si-
ger: ”Dengang, som nu, havde jeg et rigtigt godt samarbej-
de med efterretningstjenesten, og efterretningstjenesten 
har jo noget med personlige relationer at gøre. Jeg havde 
nogle gode relationer med folk fra FE. Jeg begyndte også 
at have et meget godt samarbejde med PET, og på den 
baggrund samlede jeg nogle informationer jeg lavede til 
Vagtkompagniets egne efterretninger. Og ud af det billede 
jeg dannede mig, kunne jeg se, at truslen i hvert fald ikke 
var blevet mindre. Og derfor skærpede jeg beredskabet 
to måneder før terrorangrebet.” Han tilføjer at han efter-
følgende med god samvittighed kunne redegøre overfor 
Forsvarsministeren, hvilke foranstaltninger der var blevet 
truffet i opløbet. 

Han forklarer også at der i den efterfølgende evalue-
ringsproces havde været særligt fokus på flere mangler 
hos politiet, blandt andet dårlig træning med våben. ”Og 
vi havde da også ved Livgarden nogle ting som jeg godt 
kunne tænke mig var bedre. Jeg havde overvejet om jeg 
skulle gå sådan mere offentligt ud med det, eller om jeg 
bare skulle holde det (inden for Livgarden). Politiet valgte 
den offentlige strategi, og det mente vi bestemt også var 
en overvejelse værd.” Han forklarer, at blandt de ting som 
episoden i den grad viste Livgarden manglede, var bedre 
sigtemidler til våbnene, stikveste, og tyr* (beskyttelses-

udrustning, skudsikker vest, mv). Men Livgarden valgte 
ikke den offentlige strategi. ”Jeg fortrød det faktisk lidt, 
et års tid senere, da Politiet fik en terrorpakke på 800 
millioner. Forsvaret fik ingen penge. Og Livgarden fik slet 
ingen,” siger han tørt. 

Nu havde du jo fra starten af arbejdet på at 
operationalisere Vagtkompagniet. Var der noget som 
episoden ved Krudttønden viste at Vagtkompagniet 
manglede? ”Altså jeg kunne se, at det som var markant 
fraværende, det var et situationsbillede af, hvad der skete 
inde i København. Politiet var ikke så meget opmærksom 
på os, og jeg er ikke sikker på, at de regnede så meget 
med os. Det ville jeg gerne ændre.” Han siger at der var 
en akut mangel på efterretninger som Livgarden kunne 
arbejde ud fra, ”så det brugte jeg noget tid på. Det er nok 
også fordi jeg har den baggrund, som jeg nu har. Og derfra 
begyndte jeg at udvikle Kompagniet i operativ retning.” 

Han nævner at han allerede to-tre år før attenta-
tet på Krudttønden i København talte med chefen for 
Nationale Operationer i Hæren, ”hvor jeg sagde, at vi har 
en udfordring, for vi har ikke nogen taktisk reserve. Vi har 
ikke ekstra gardere at sætte ind, hvis der sker noget. Og 
enhver militær grundlæggende lærdom, helt fra sergent-
skolen og op efter, siger, at man skal have en tredjedel 
i reserve, når man indsætter enheder.” Han fortæller at 
man stadigvæk dengang grinte lidt af Livgarden, og at 
dem fra Hæren ikke mente at Livgarden havde brug for 
den slags, siden de jo bare ”stod til pynt” og at det var 
politiet der havde ansvaret. 

”Så kom terrorangrebet jo. Og jeg kunne bare pege 
ned på Amalienborg og sige: hvor mange politifolk var 
der på Amalienborg under terrorangrebet? Der var nul.” 
Politiet havde været udstrakt rundt omkring i København 
hele natten, forklarer han, og de havde ikke tænkt sig at 
stationere politi på Amalienborg, fordi de vidste at der 
stod garderne som bevæbnede vagter. ”Og det tror jeg 
nok åbnede øjnene en del rundt omkring. For ja, hvis der 
sker noget på slottet, dukker politiet selvfølgelig op med 
en indsatsleder og tager styringen, men hvornår sker det? 
Det skete i hvert fald ikke under terrorangrebet.” Garder-
ne, der på aftenen ved attentatet havde gået tre timer 
ude, med kun tre timers hvile for at bemande alle poster 
som dobbeltposter og tillige netop holde en tredjedel i be-
redskab, blev hurtigt slidt op. ”Og det var sådan det fjerde 
vagthold opstod. Det har jeg arbejdet rigtig, rigtig meget 
for, både internt og eksternt i Forsvaret.” Han fortæller, at 
hver gang han f.eks. mødte Forsvarsministeren i forskel-
lige regi, så forklarede han den udfordring det var ikke at 
have en reserve. ”Og det er der blevet lyttet til.” 

Blandt andre operative tiltag var jo også vagt-
taskens tilbagevenden til sin oprindelige funktion. 
Hvilke overvejelser lå bag den beslutning? ”For mig 
har det været et spørgsmål om at bevare Livgardens 
særkende, vores disciplin og vores høje moral, samtidigt 
med at vi skulle være mere operative. Det er klart, at der 
er en balance. Vi skal ikke væk fra vores afløsningspa-
truljer, vores vagtuniform og vores bjørneskindshue.” Han 
forklarer at det da ville være meget nemmere, hvis bare 
man udskiftede hele den blå uniform med den grønne, og 
langt mere operativt. ”Men det er ikke alting der er bedre, 
bare fordi det er nemmere, eller billigere. Det er vores 
DNA, og det skal vi værne om. Så for mig har det været 
ekstremt vigtigt at fastholde symboler på Livgarden. Så 
da vi afskaffede gejlingen af vagttasken, indførte vi samti-
digt, at den stadig skulle være velpudset.” 

I foråret 2020 kom coronavirus så til Danmark. 
Hvordan påvirkede det dig og vagtkompagniets 
opgave? Han griner kort da jeg skifter over til emnet. 
”Jamen altså, det har sådan set ikke påvirket mig så 
meget. Vagtkompagniet skal løse opgaven, om der så er 
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orkan, hedebølge eller Corona, så skal vi løse opgaven. Det der har påvirket 
os mest, har været udefrakommende faktorer. Vagtkompagniet har været 
intakt, alle har kunnet løse opgaven, intet problem.” 

Han forklarer, at det dog i starten var noget af en udfordring for garder-
ne at overholde afstandskravet under tjenesten, når det ikke var operativt 
begrundet. ”Vagtkompagniet har ikke været sendt hjem, på den måde. 
Faktisk har Kompagniet været interneret på kasernen i stedet for. Det der 
har påvirket os, har været dem udenfor kaserneporten. Det var far og mor 
som syntes at det var synd.” Han fortæller at han til tider blev lidt træt af 
pårørende og enkelte garderes uforståenhed overfor situationen. ”Til et vel-
komstforedrag med de nye gardere måtte jeg simpelthen sige, ”prøv at hør: 
Jeg har været udsendt fem gange i internationale missioner, jeg har boet i 
en container i fem gange et halvt år, spærret inde i en lejer hvor man oftest 
risikerede at blive skudt efter, hvis man bevægede sig uden for. Så nu synes 
jeg sådan set lige, at I skal slappe lidt af – I har boet her en uge.” 

Han nævner, at der også blev sørget for en masse velfærd for garderne, 
mens de var interneret på kasernerne, og takker blandt andre Garderfor-
eningerne for deres støtte med fladskærms-tv og andet. ”Så på den måde 
var der ikke nogen garder der var ked af det. Der blev selvfølgelig taget 
hensyn til de gardere, der havde udfordringer med deres familie eller 
andet – vi er jo ikke umenneskelige. En glad garder er nu engang en bedre 
bevogtningssoldat, end en der er det modsatte. Og derfor passer vi også på 
dem.” Han fortæller hvordan almindelige Københavnere nogle gange havde 
stået ude foran hegnet og råbt ind, at de var for mange eller at de ikke holdt 
ordenligt afstand. 

Der havde tilmed været enkelte episoder, hvor en politipatrulje var 
stoppet op og havde kigget ind. ”Og det har vi selvfølgelig måttet forholde 
os til. For det kan godt være at vi gerne må være mere end 10. Men når 
Dronningen går på fjernsyn og siger, at nu skal I høre efter hvad statsmini-
steren siger, og man så efterfølgende ser garderne ikke ”hører efter” hvad 
Dronningen lige har sagt, så kan jeg godt stå og sige, jamen det gælder ikke 
os - Men det forstår hr. og fru Danmark ikke.”

Han forklarer at det også påvirkede selve vagten en del. ”Det er vist 
ikke set siden 2. verdenskrig at man har indstillet afløsningspatruljer. Og 
det har også været en udfordring. Når man begynder at gøre tingene på en 
anden måde, så falder disciplinen og moralen også. For så kan man måske 
som garder, befalingsmand eller officer sige, jamen hvis det er lige meget, 

så er der måske andre ting som også er lige meget.” Han tilføjer og siger, 
”så derfor har det ligget mig meget på sinde at komme hurtigt tilbage til det 
at gå parade igen.” 

”Alle midlertidige foranstaltninger har det med at blive permanente 
med tiden. Jo længere tid vi er væk fra det, jo større er risikoen for at nogle 
vil sige, at der ikke er grund til, at vi har afløsningspatruljer, eller ”hvorfor 
bruge tid på at tage blåt tøj på”, eller ”hvorfor gå igennem København, når vi 
kan køre derned.” Så for mig har det været vigtigt, hurtigst muligt at vende 
tilbage til normalen, sådan at vi har vores DNA intakt. Det synes jeg er 
vigtigt.”

Nu hvor du snart giver teten videre som Chef for Vagtkompagniet, 
hvad står så tilbage som den stærkeste erindring for dig? ”Det jeg 
husker allerbedst, er faktisk en sørgelig begivenhed, men det ramte mig. Og 
det er nok derfor det har sat sig.” Han beskriver at det var kort tid efter at 
han var blevet Chef for Vagtkompagniet, og hvordan han de forgangene år 
som Kontaktofficer var taget ud med Regimentschefen og koordineret, når 
der var døde eller hårdt sårede fra regimentet, og at han egentligt var lettet 
over ikke at skulle gøre det mere. 

”Så sker der så det, at den første der dør ved Livgarden, efter jeg var 
skiftet til Vagtkompagniet, faktisk er en fra Vagtkompagniet. Det sker på 
den måde, at en garder bliver syg nede på Gråsten, bliver indlagt på Sønder-
borg Sygehus og ret kort tid efter bliver fløjet til Odense Universitetshospi-
tal, hvor det viser sig at han har meningitis.” Han fortæller at han talte med 
regimentschefen om at han personligt ville tage derover og se situationen 
an. Situationen gik stærkt, og han kunne med baggrund i sin store erfaring 
som Kontaktofficer fornemme, at det gik den helt forkerte vej. 

”Det var rigtigt vigtigt for mig, at jeg kunne komme før de pårørende 
og tale med lægerne, så jeg vidste præcis hvor vi var, i forhold til at tale 
med faren, der var på vej til Odense fra Jylland. Også fordi han kom med to 
uerfarne officerer fra Hæren, der ikke havde prøvet at håndtere sådan en 
situation før. Min Chef mente ikke, at jeg skulle køre derover, for der var jo 
allerede nogen fra Hæren der tog sig af det. Men det gjorde jeg nu alligevel. 
Det var jo en af mine gardere! Så jeg kørte en sen aften til Odense, og 
ankom på hospitalet ca. 20 min. før de andre ankom ovre fra Jylland med 
faren. På det tidspunkt var det bare et spørgsmål om at der skulle slukkes 
for respiratoren, så det var meget sørgeligt. Så kom faren, med de der to 
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Livgarden, eller vi vil gerne flytte Livgarden til Vordingborg. For vi har en 
rolle nu, som vi måske ikke helt havde før. Det er ikke noget vi ”leger”, det 
er en militær enhed med en meget reel operativ opgave. Det er Danmarks 
statsoverhoved vi bevogter. Det er egentligt helt vildt, at Danmark har be-
troet os sådan en opgave, og at vi er i stand til at løse den. Det er faktisk en 
ret fornem opgave, og det skal man være stolt af. Det er jo det man er stolt 
af som garder, og det har man også lov at være! Jeg siger det også til gar-
derne: nyd det nu. I forstår ikke hvad det vil sige, før I ikke er her mere. Det 
gælder for alle ved Livgarden, også for befalingsmænd og officerer – alle.” 

 
Vi kan forstå at din fremtidige stilling kommer til at være i Hendes 

Majestæt Dronningens Adjudantstab. Havde du selv regnet med at du 
ville komme derhen? ”Jeg havde to ting jeg godt kunne tænke mig, når 
jeg engang skulle videre. Det ene var tilbage til efterretningstjenesten, og 
det andet var at være adjudant for Dronningen. Jeg havde ikke turde regne 
med at blive adjudant, for man skal være helt særligt udvalgt, og i sidste 
ende er det Dronningen der skal sige ja. Hun skal synes at det er en god 
ide, at Søren fra Nødebo bliver adjudant. Og det gjorde hun så. Det er helt 
fantastisk. Altså det at være garder, og få lov at gå vagt for Dronningen, 
det er utroligt fornemt. Det at være officer, og få lov at være adjudant for 
Dronningen, det er utroligt fornemt. Så for mig at se kan man sgu ikke nå 
højere. Det bliver ikke bedre. Så det er jeg ret stolt over.”

Tillykke med stillingen. Men selvom du forlader Livgarden vil du jo 
altid være garder. Fortsætter du som engageret medlem i De Danske 
Garderforeninger? ”Ja bestemt - Én gang garder, altid garder – og jeg er 
jo allerede medlem.”

officerer, og så overtog jeg den derfra. Så der gik jeg faktisk ind i min gamle 
rolle som Kontaktofficer.” 

Han prøvede efterfølgende at fortælle faren hvad det drejede sig om, 
og moren, der var i Sverige og ikke kunne nå hjem, var med på en telefon. 
”Og så skulle vi slukke for respiratoren. Sygeplejersken sagde, at når man 
slukker for respiratoren, så kunne der gå mellem 10 min. og to timer før 
man var død. Det var faren med på, og så slukkede han for respiratoren. Da 
der havde været slukket ret kort tid, måske et par minutter, sagde faren 
”nå, det var det” og gik ud. Sygeplejersken prøvede at forklare ham, at hans 
søn ikke var død endnu, men jeg tror ikke at faren rigtigt forstod det. Han 
var i chok. Og moren lagde også bare på. Men garderen var ikke død endnu 
(om end bevidstløs). Og så stod jeg der og tænkte, at jeg da ikke bare kunne 
lade min garder dø alene. Så jeg stod der og holdt ham i hånden i… jeg tror 
i 20 minutter, og snakkede til ham, før han så døde. Derefter gik jeg ud, og 
talte lidt med faren, som lidt senere blev kørt hjem af de to andre officerer 
fra hæren. Så sad jeg dernede i min bil, midt på parkeringspladsen ved ho-
spitalet, kl. 4 om morgenen - alene, og selvfølgelig ret ked af det. Nu havde 
jeg så mistet en garder - som måske kunne have overlevet, hvis man havde 
fundet ud af lidt tidligere, at han havde meningitis.” 

Han fortæller at planen var, at han senere skulle til Aarhus sammen 
med regimentschefen, for at hjælpe faren med alt det der følger med et 
dødsfald. ”Men så holdt jeg der, og jeg var selvfølgelig rigtig ked af det. Jeg 
havde jo ikke regnet med, at jeg skulle have med flere faldne eller døde 
soldater at gøre, i hvert fald ikke i ”fredstid”, og nu sad jeg midt i det igen.” 

Han besluttede sig for at køre tilbage til København for at fortælle om 
dødsfaldet til sit kompagni. Først ved befalingsmandsmødet om morge-
nen (”Kødrand”), hvor alle befalingsmændene var samlet. ”Da jeg skulle 
fortælle dem det, begyndte jeg faktisk at græde, for det 
var for stor en belastning for mig, med alt det jeg havde i 
bagagen fra min tid som Kontaktofficer.” 

Han beskriver hvordan nogle af hans gode befa-
lingsmænd efterfølgende kom op og klappede ham på 
skulderen og sagde ”Det er helt ok Chef – du er også et 
menneske.” ”Det er jeg dem stadig meget taknemmelig 
for, den dag i dag.” Da han senere skulle fortælle det til 
garderne, måtte han lige trække noget luft, da han ikke 
syntes at det gik an at stå at tude foran garderne. ”Så 
stod jeg der kl. 8 til morgenappel, og flaget gik på halvt.”

Nogle af garderne, særligt dem fra samme Vagthold 
på Gråsten Slot, var selvfølgelig også hårdt medtaget 
af at have mistet en kammerat, og man begyndte at 
tale om hvorvidt nogle gardere, der havde været særligt 
tætte på den afdøde garder, skulle fritages kortvarigt fra 
tjenesten. 

”Men der måtte jeg bare være hård og sige, at det 
kan da godt være at der er en soldat der dør, det har vi 
også været ude for i Afghanistan. Men vagten stopper 
ikke af den grund. Operationerne de fortsætter. Vi kan 
ikke bare stoppe op, og ikke lave noget i en uge, fordi 
en af vores kammerater er døde. Det kan vi ikke. Så 
der måtte vi bare sige, at i morgen skal I på vagt igen. 
Ligesom den bog som Kim Kristensen skrev om operati-
onerne i Helmand (”I morgen angriber vi igen”), kunne jeg 
kun sige ”I morgen går vi på vagt igen.” Han fortsætter 
og siger, at døden er en del af det at være soldat, og det 
skal man være klar over. ”Men den stærkeste erindring, 
det var det dødsfald der, hvor jeg troede at det ikke var 
noget jeg skulle have at gøre med mere, og pludselig 
stod jeg der midt i det igen.”

Du sagde at Vagtkompagniet var meget traditi-
onelt præget da du overtog. Synes du selv at du har 
lykkes i din mission med at gøre det mere operativt? 
”Ja, det har jeg. Helt klart. Da jeg overtog kompagniet, 
så var der nok ikke så mange der regnede os for noget, 
andre end os selv. I dag er vi respekteret af politiet, af 
PET-livvagterne og resten af Forsvaret. De respekterer 
os, og anser det vi laver som værende en rigtig, operativ, 
national opgave, hvad det i sagens natur også er. Det 
er der overhovedet ingen tvivl om. Og det synes jeg er 
stort, for det har også noget at gøre med at der nu ikke 
er flere der kommer og siger, at nu vil vi gerne nedlægge 
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Generalforsamling nr. 106 - udsættes 
til senere: Vor generalforsamling d. 4. 
dec. er blevet udsat på grund af Covid-19. 
Bestyrelsen har besluttet at årets general-
forsamling udsættes til senere. Dette med 
baggrund i den forsatte smitterisiko ved 
afholdelse af arrangementer. Vi håber det 
bliver mere normalt i det nye år. Følgende  
jubilarer skal have jubilæumstegn:  50-års 
tegn: Aug-67 Sigurd Sørensen; Apr-69 Ja-

R E G I O N E R

 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

 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

Generalforsamlingen år 2019 vil blive 
slået sammen med år 2020. Der kommer 
skriftlig besked om tidspunkt og sted, samt 
en dagsorden. Opkrævning af kontingent 
kr. 300 for 2021 med bankkontonummer 
vil også fremgå af indbydelsen. Jubilæum-
stegn 2019 vil blive uddelt sammen med 
2020 tegn. Ove Bak Pedersen  05-54 er ud-
nævnt til æresmedlem. Æresmedlemsbe-
viset er overbragt personligt af formanden.

Knud Rasmussen

Aflysning af julearrangement i december 
måned. De nye restriktioner omkring co-
vid-19 gør at vi desværre må aflyse vores 
planlagte julearrangement.
Garderforeningen for Hjørring og omegn 
vil gerne styrke garderbevægelse i Nord-
jylland og i Hjørring og omegn. I den forbin-
delse har bestyrelsen for Garderforeningen 
for Hjørring og omegn har besluttet at gå 
dialog med Garderforeningen for Nordjyl-
land omkring evt. fusion af de to foreninger. 
Målet er at kunne præsentere et oplæg og 
et beslutningsgrundlag på generalforsam-
lingen i marts måned 2021. 

AFHOLDTE ARRANGEMENTER
Flagdag: Garderforeningen for Hjørring og 
omegn deltog med foreningens fane på den 
nationale flagdag den 5. september 2020, 
hvor bl.a. borgmester Arne Boelt talte, og 
takkede alle udsendte. Arne Boelt er lige-
ledes tidligere garder, og er nu borgmester i 
Hjørring Kommune. Lars Zacho Rath

cob Engelbrect Jacobsen; Jan-70 Jens 
Jørgen Laustsen; Jan-70 Kai Velling. 40 
års tegn: Marts-61 Niels Peter Steffensen; 
Nov-61 Erik Bækhøj Andersen; Nov-78 Arne 
Balling; Febr-81 Niels Kragelund; Maj-81 
Vagn Børgesen. 25-års tegn: Nov-94 Bo 
Halling Langberg. 10 års tegn: Jørgen Ole 
Høgh Sørensen. Jubilæumstegn udleveres 
kun ved generalforsamling. Såfremt du ikke 
finder dit navn i listen ovenfor, og du mener 
dig berettiget til at modtage et jubilæum-
stegn, må du henvende dig til formand Kjeld 
Sørensen på mobil 2174 7775. 

Facebook: Vi har en Facebook gruppe, kun 
for medlemmer i Himmerlands Garder-
forening. Er du på Facebook og ikke med i 
gruppen endnu, så ser vi frem til at få en 
anmodning om optagelse fra dig.

Julen 2020: Bestyrelsen i Himmerlands 
Garderforening ønsker alle medlemmer 
og deres familie en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår 2021. 

Kjeld SørensenAFHOLDTE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Foreningen har af-
holdt generalforsamling med deltagelse 
af 10 medlemmer. Formanden Niels Ve-
stergaard aflagde beretning. Foreningen 
kan ikke forvente flere yngre medlemmer, 
repræsentantskabet har vedtaget en ny 
strategi. Den nye forening ”Ungegarder” 
bliver oprettet i de større byer med mange 
uddannelses muligheder. Ca. 85 % af de ind-
kaldte gardere er nu medlemmer i den nye 
forening. Foreningens regnskab blev aflagt 
af kasserer Preben Grøn. Regnskabet viser 
et overskud på godt 9000 kr. og en formue 
på godt 19000 kr. Der var genvalg til samt-
lige tillidsposter i foreningen. Bestyrelsen 
består af 01-1989 Chris Jellesen Bager, 03-
1993 Søren Hjelm Hansen, 01-1989 Søren 
Tapdrup, Preben Grøn og Niels Vestergaard. 
Bestyrelsen fik til opgave at undersøge mu-
lighederne for at arrangere foredrag af en 
person med meget kendskab til kongehu-
set. Et foredrag i regionen med en kendt of-
ficer. Der blev uddelt 50. års hæderstegn til 
Per Seeberg og 25. årstegn til Lasse Krogh. 
Ved en senere lejlighed i det private hjem 
i Assens fik Frede Nørgaard Larsen 65 års 
tegn. Det er 3. gang foreningen uddeler et 
sådan tegn

Niels Vestergaard

M A N C H E T K N A P S Æ T

L G  T - S H I R T

S L I P S N Å L

PRIS

3 STK. PRIS

PRIS

198,00

200,00

65,00

T I L B U D

Normalpris kr. 350,00

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

Normalpris kr. 95,00

S P A R 
K R . 1 0 0

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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 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

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Mandag den 8. febru-
ar kl. 19 afholder foreningen ordinær ge-
neralforsamling i ”Garderstuen” Højmark 
Forsamlingshus, Adelvej 41, Højmark, 6940 
Lem St.

Bestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Garder-
forening vil gerne ønske foreningens med-
lemmer, deres familie og bladets læsere en 
glædelig Jul samt et godt og lykkebringen-
de Nytår. 

JAN 72 Anders BjergKOMMENDE ARRANGEMENTER
Med de nu gældende Corona regler er det 
svært at planlægge møder i foreningen. 
Generalforsamling: Den 6. november måt-
te aflyses, hvornår vi kan få den afviklet er 
usikkert lige nu (31 oktober). Men der udsen-
des mail, når det er forsvarligt at vi mødes 
igen.

Skydning: Det samme gælder for Gar-
derskydning i Skyttehuset i Stenvad, det 
kan blive torsdag den 21. januar 2021, her 
sendes der også mail ud til alle, vi har mail 

adresse på. Pas nu godt på jer selv i denne 
tid, så vi kan mødes igen, når tingene bliver 
mere normale.

AFHOLDTE ARRANGEMENTER
Bankospil i Skyttehuset i Stenvad blev af-
viklet fredag den 9. oktober, med meget tæt 
på 30 gardere og ledsagere. Der var sørget 
for at Corona-regler blev overholdt med 
hensyn til afspritning og afstand. Der er 
billeder fra aftenen på Garderforeningens 
Facebook side, som passes af Steen Erik, 
du kan også finde billeder fra besøg til med-
lemmers runde fødselsdage.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Torsdag d. 7. januar samt 

11. februar 2021. Disse skydninger kan blive 

NOV -98 Jacob Dam Rasmussen

aflyst grundet Corona. Dette er årets første 
skydninger, så sigtekornet kan blive finjuste-
ret til regionsskydningen. Skydningen fore-
går i Vodskov Skytteforenings lokaler. Disse 
findes på Vodskovvej 103 (ved rundkørslen 
nord for Vodskov) Der skydes torsdag d. 7. 
januar samt d. 11. februar 2021. 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 Rasmussen på Tlf. 2448 0186 eller 
mail jdamrasmussen@gmail.com

Så er året 2020 ved at synge på sidste 
vers. Et noget specielt år, som har stået 
i pandemiens tegn. Dette har berørt alle. 
At holde afstand er ikke altid lige nemt, og 
dette har betydet stort socialt afsavn for 
mange, og måske enda frygt for hvilken vej 
pandemien vil gå. For vores forening har det 
betydet aflysning af alle planlagte arrange-
menter inkl. vores generalforsamling. Hvor-
når denne kan afholdes på forsvarlig vis vi-
des ikke i skrivende stund,men  jeg ser frem 
til, at vi alle kan mødes igen til spændende 
kommende arrangementer i vores forening. 
Nu går vi julen i møde, og jeg håber at I alle 
må få en hyggelig jul inden for jeres socia-
le boble – for sammen og hver for sig er vi 
stærke. Jeg vil på vegne af bestyrelsen øn-
ske jer en rigtig glædelig jul, samt et godt 
nytår, og håber at vi snart kan ses igen på 
forsvarlig vis.

 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

 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

Kære medlemmer. Da foreningens aktivi-
teter primært består i aflysninger, har jeg 
denne gang valgt at berette om en episode, 
der stammer tilbage fra 1957. Den historie 
kan du læse forrest i bladet på ”Notat sider-
ne”. De bedste hilsner

DEC-06 Peter Christensen

Aflysning: Vi er desværre nødsaget til, 
grundet Corona/Covid 19,  at aflyse årets 
julebanko den 4. december.

 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

John F. Lund

Desværre har Covid-19 sat en stopper for 
at vi kan mødes fysisk og da vi har svært 
ved at gennemføre generalforsamling, ju-
lebanko og skydning virtuelt, så vil vores 
arrangementer først blive genoptaget i det 
nye år. Men derfor kan vi jo sagtens mødes 
virtuelt med vores soldaterkammerater. 
Kald nogen op via telefon eller sociale me-
dier og ønsk dem god jul eller tag en slud-
der om kammeratskabet og soldatertiden. 
Det bliver helt sikkert en oplevelse her i ti-
der, hvor vi ikke kan mødes fysisk.
Bestyrelsen er i fuld gang med at se på 
næste års arrangementer og det vil du høre 
mere om her og via vores andre kommuni-
kationskanaler, herunder Budstikken.
Vi vil gerne være flere medlemmer i Gar-
derforeningen for Nordjylland og vil derfor 
bede dig om, at kontakte de gardere, som 
du ved ikke er medlem af en garderforening. 
Hvis du får en indmeldelse på plads, så vil vi 
sende dig en Garderplakat og den indmeld-
te vil få en gardernål som velkomstgave.
Vi vil ønske dig og din familie en rigtig god 
jul og et godt nytår. Husk at du også kan fin-
de os på www.garderforeningerne.dk 

Jul 78 - Kristian Bengaard



36    G A R D E R B L A D E T  -  D E C E M B E R  2 0 2 0

R E G I O N E R

 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
N

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

 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

 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

AFHOLDTE ARRANGEMENTER
Onsdag d. 23 sep. afholdte Varde og om-
egnes garderforening den årlige ålespisning 
på Henne Stationskro. Det var foreningens 
første arrangement siden generalforsam-
ling pga. Corona. 15 gamle garder var 

Bestyrelsen: ”Vi er jo fortsat underlagt mu-
lighed/risiko for ændringer/aflysninger med 
kort varsel, men vi følger op på evt. proble-
mer, og via e-mail informerer vi løbende om 
situationen”. Således skrev vi i OKT-bladet 
– og desværre blev det hurtigt aktuelt, idet 
regeringen sidst i oktober varslede med nye 
stramninger, herunder et forsamlingspå-
bud på max. 10 personer, der umuliggjorde 

stort set alle planlagte aktiviteter, så det 
blev desværre nødvendigt, at udsende mail 
vedr. aflysninger af arrangementer, herun-
der skydning, onsdagsmøder samt Lotto i 
november og december. Tilbage resterer 
juleskydning den 16. DEC, men også den 
hænger i en tynd tråd. I skrivende stund er 
vi fortsat usikre på vilkår og muligheder for 
arrangementer planlagt i januar og februar 
2021, men vi informerer løbende – og håber 
det bedste. Bestyrelsen ønsker jer alle en 
god og hyggelig juleaften med jeres kære 
samt et godt og lykkebringende nytår – 
samt de bedste ønsker for 2021.

John de Taeje

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Følgende arrangementer er udskudt:
13. november 2020: Generalforsamling 
samt indvielse af foreningens nye fane. 
Udskydes til 2021. Indkaldelse til general-
forsamling vil ske med 14 dages varsel i 
henhold til vedtægterne ved opslag på for-
eningens hjemmeside, i foreningens Face-
book gruppe samt ved SMS.
8. januar 2021: Uddeling af hæderstegn. 
Udskydes til senere afholdelse i 2021. Årets 
jubilarer vil blive informeret direkte af for-
manden. Dato vil blive offentliggjort ved op-
slag på foreningens hjemmeside, i forenin-
gens Facebook gruppe samt ved SMS.

På bestyrelsesmøde den 30. oktober 2020 
blev det besluttet at aflyse følgende plan-
lagte arrangementer: 26. november:  Juleg-
løgg, 24. december: Glædelig jul på Garder-

gården.
Modtager du endnu ikke SMS så send en 
mail til Jørgen Ø. Johnsen  info@arostelte.
dk. Som overskrift skriver du: SMS-service 
GF Aarhus og Omegn. I tekstfeltet bedes du 
anføre navn, adresse og mobilnr. 
Glædelig jul og godt nytår: Året går på 
hæld og vi må konstatere, at det har væ-
ret et år, hvor vores foreningsliv har været 
nærmest ikke-eksisterende. Vi har efter-
levet myndighedernes påbud og restrikti-
oner og vi takker for jeres tålmodighed og 
forståelse. Better safe than sorry. Vi håber 
at 2021 bliver året, hvor vi atter kan trække 
vejret frit, hvor vi kan mødes med familie og 
venner i gode som dårlige stunder. Og hvor 
vi kan genoptage fritidsinteresser og for-
eningsliv uden begrænsninger. Vi ser frem 
til jeres fortsatte opbakning om foreningens 
arbejde og arrangementer. Vi i bestyrelsen 
sender jer og jeres familier vores bedste øn-
sker om en rigtig glædelig jul og et godt og 
lykkebringende nytår. 

Jan Møller

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

 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

 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

Glædelig jul og godt nytår: Garderfor-
eningen vil ønske alle vores medlemmer 
Glædelig Jul og et godt nytår! Vi er rigtig 
kede af, at vi har set os nødsaget til at afly-
se vores generalforsamling og begge vores 
bankospil på grund af den Coronagæst, CO-
VID-19, som åbenbart vil belejre os en rum 
tid endnu. Programmet for 2021 vil blive 
lagt, når COVID-19 tillader, at vi kan afholde 
forsvarlige arrangementer.

 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

Asger Thykjær
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Vi måtte aflyse vores skyd-

ning i November på grund af de nye Corona 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Garderstue: Torsdag den 17.12 afholdes vo-
res store julefrokost. Vi har flyttet vores ju-
lefrokost til Bullerup skyttehus. Mølledam-
men 18 i Bullerup Tilmelding til formanden 
Henrik Gattrup på mail hgprivat@gmail.dk
Skydning: Tirsdag den 01.12 kl. 19. 15 me-
ter skydning, gevær & pistol.

 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

 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
N

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Vi afvikler fortsat den ugent-

lige skydning på15 m i Lillebæltshallen hver 
onsdag fra kl. 18.30. Husk at der skal bæres 
mundbind fra hallens indgang til skydeba-
nen og retur. Kontakt evt. Knud på tlf. 4021 
6548

Desværre har vi i årets løb været nødsa-
get til at aflyse mange arrangementer pga. 
corona situationen. Lad os håbe at tingene 
retter sig i løbet af 2021. Nu står julen for 
døren og bestyrelsen for Vestfyns Garder-
forening ønsker alle gamle, såvel som nye 
gardere med familier en rigtig Glædelig Jul.

Ole Haaning Thomsen

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Juleafslutning: Hvis vi må for Corona, 

så holder vi d. 8. december juleafslutning 
på 15m. i Ollerup fra kl. 19.00 Af hensyn til 
arrangement, tilmelding til Ole 2043 0120 
Eller Finn 4032 3438 senest 1. dec. Der er 
også tilmelding til REG Bowling denne aften.

Garderforeningen vil ønske alle medlem-
mer af foreningen og deres familier en rigtig 
god jul og et lykkebringende Nytår. Med en 
tak for opbakningen til foreningen i disse 
COVID 19 tider, vi håber på et godt 2021 
som kommer til at stå i repræsentantska-
bets tegn. Finn Madsen

I denne udgivelse skulle der have været 
nyheder fra generalforsamlingen med foto 
af alle dem, der skulle have års-tegn. Det 
satte statsministeren en stopper for med 
forsamlingsforbuddet. Hvornår der igen kan 
blive mulighed for en generalforsamling er 
usikkert – måske til februar. I hører nærme-
re. I december er der ingen skydning – alle 
bruger tiden på julehygge med æbleskiver 
og gløgg. Således ønskes I alle en rigtig god 
jul og et godt nytår. Jeg glæder mig til at vi 
ses i det nye år. Vi starter skydningen tirs-
dag d. 5. januar. 

NOV-66 Kaj Nielsen

regler. Angående skydning her i December 
kan i ringe til Renè Rasmussen tlf 2168 9687 
eller mail dytbaat1@gmail.com for at høre 
nærmere om der er skydning Torsdag den 
10/12.2020.

Nordfyns GF ønsker alle gardere og deres 
familie en glædelig jul og godt nytår.

 Renè Rasmussen

Jesper Carl Hansen

Arrangementer er sat i bero: Med bag-
grund i de fortsat høje smittetal og restrik-
tioner omkring deltagerantal mv., så har vi 
besluttet, at alleaktiviteter sættes i bero 
indtil situationen normaliseres igen.
Hvervekampagne: Vores forening mister 
medlemmer. Vi er i skrivende stund 69 med-
lemmer. Alle medlemmer opfordres til at 
kontakte venner og bekendte, der er gamle 
gardere – men som ikke er medlemmer af 
en garderforening. Nye medlemmer af en 
forening vil få tilsendt en gratis garderpla-
kat og Garderbladet gøres gratis tilgæn-
geligt for alle interesserede i november og 
december 2020.
God jul og Godt Nytår: Bestyrelsen ønsker 
alle foreningens medlemmer En rigtig god 
jul og Et Godt Nytår, hvor coronapandemien 
forhåbentligt aftager og dagligdagen igen 
indfinder sig for alle.    Tom Kristensen

 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

Aflysning af BANKO: Corona sætter igen 
sine spor i vort samfund p.t., og det gælder 
også for vore arrangementer i Vejle Garder-
forening. På grund af den seneste udvikling 
og retningslinjer fra myndighederne er vi 
desværre nødt til også at aflyse vort årlige 
Banko-arrangement, som oprindeligt var 
fastsat til den 10. december. 
Mailadresser: Desuden sker udviklingen 
desværre så hurtigt, at de informationer, 
som vi får trykt her i Garderbladet, når at 
blive ændret inden bladet kommer ud. Det 
er vi selvfølgeligt meget kede af, men noget 
vi ikke kan styre i Garderforeningen. I disse 
tider er vi derfor dybt afhængige af jeres 
mailadresser, for at kunne kommunikere 
ændringer hurtigere, hvorfor vi kun kan op-
fordre jer alle til at sikre at vor medlemsre-
gistrator Kai Hansen har din korrekte mai-
ladresse. Hvis det ikke er tilfældet, sender 
du blot en mail til: k.internet38@gmail.com.
Vejle Garderforening ønsker en GOD JUL 
og et GODT NYTÅR til alle – og pas godt på 
hinanden. Leif Lyder Jensen

Se hele GarderButikkens 
sortiment i det digitale 

katalog på

www.garderforeningerne.dk/
garderbutikken

fremmødt, til ålespisning.  I alt en hyggelig 
aften hvor det hele blev gennemført efter 
sundhedsmyndigheders retningslinier. Efter 
spisning var der kammeratlig samvær.

Garderforeningen ønsker alle medlem-
mer,  en rigtig glædelig jul, samt en godt 
nytår. Pas godt på jer selv og hinanden der-
ude, vi ses engang i det nye år.
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Vi bliver desværre, tvunget af omstændig-
hederne, nødt til at aflyse vores frokoster 
resten af året og første frokost i januar. Så 
snart tingene ændrer sig er vi på banen 

AFHOLDTE ARRANGEMENTER
Frihedsmuseet: Ved besøget på Friheds-
museet deltog 30 medlemmer og ledsa-
gere. Det var en fin rundvisning i det nye 
museum. 

Bestyrelsen ønsker Garderforeningens 
medlemmer og deres familier en glædelig 
jul og et godt nytår. Vi håber, at 2021 vil 
blive et mere almindeligt foreningsår, så 
vi atter kan mødes til arrangementer uden 
Corona-restriktioner.

SKYTTELAUGET
Kortdistance: Sidste skydning i år 

er afholdt, og vi ser nu frem til 2021, hvor 
der den 6. januar er handicapskydning og 
spisning, og almindelig træning igen onsdag 
den 13. og 20. januar Alle dage er på baner-
ne i DGI-Byen i tidsrummet 18.30 – 21. Alle 
skydninger er med start kl. 18.30.

Langdistance: Første skydning på 
200 m bliver søndag den 10. januar, hvor vi 
mødes i SKAK-huset på Københavns Skytte-
center. 

R E G I O N E R

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

GF København: Den 12. oktober samledes 28 af 
foreningens ældste medlemmer og bestyrel-
sesmedlemmer til den årlige Seniorfrokost på 
Kastellet.

Grundet Coronavirussituationen har be-
styrelsen valgt helt at aflyse alle arrange-
menter til og med Nytårstorsken. 
Den ordinære generalforsamling er plan-
lagt til afholdelse mandag, d. 15. februar 
kl. 18:30 i Sergentmessen. Det senere tids-
punkt end vanligt, giver bestyrelsen en må-
ned mere til gennem Garderbladet at med-
dele evt. udskydelse. Bestyrelsen håber på 
jeres forståelse for, at vi her står i en helt 
ekstrem situation.
Nogle ord fra formanden: Om få dage 
skulle vi fejre FAG’s 110 års fødselsdag, 
men lige som stort set alle andre arrange-
menter i 2020 er dette også blevet aflyst. 
Vi håber på, at vi igen i 2021 kan begynde at 
afholde vores arrangementer. Dette skal jo 
ikke forhindre mig I at ønske alle medlem-
mer og deres familier en glædelig jul, samt 
et godt nytår. Vi ses i 2021! Mvh. Kim Dahl 
Olsen / Formand
Der anmodes indgående om, at I alle der 
ikke har tilmeldt jeres kontingent til PBS/
NETS gør det inden den kommende kon-
tingentopkrævning. De af jer, der ikke, efter 
foreningens optegnelser, har tilmeldt sig, 
vil modtage et brev med et indbetalings-
kort. Af dette fremgår de oplysninger, der 

Erik Schlüter SEP/66

Jan Stoltenborg

Jørn Knudsen

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
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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

ÅBNE AKTIVITETER 
FOR ALLE GARDERE

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

DEC

igen. Vi ønsker jer og jeres familier en rig-
tig glædelig jul samt et godt nytår. Vi ses 
i 2021.

FÆLLESARRANGEMENT

Høje Taastrup og Omegn, Gl. Roskilde og 
Søndre Birk kalder igen sammen til et fælles 
åbent arrangement og denne gang i selskab 
med Helge Milo. Helge Milo er sidste nuleven-
de person, der har deltaget i Churchillklubben. 
Helge Milo vil fortælle om hans tid i ”klubben”, 
og hvorledes det var at være en del af den 
danske modstandsbevægelse. 

Arrangementet finder sted i Koncertsalen, Ta-
astrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, 2630 Ta-
astrup, torsdag den 28. januar kl. 18:00-22:00.
Vi begynder som vanligt aftenen med fælles 
spisning, hvor der i år er arrangeret 3 stk. us-
pecificeret smørrebrød, kaffe og kage til en 
samlet pris af kr. 125,- Øvrig drikkelse for egen 
regning. Overskuddet går ubeskåret til Livgar-
dens Fond.
Du har her muligheden for at invitere din 
ledsager med til en hyggelig og spændende 
aften. Dette arrangement er også åbent for 
andre foreningers medlemmer, så reserver 
dagen nu, for der lukkes for tilmelding, når vi 
er nået op på 90 tilmeldte deltagere. 
Grundet Covid-19 situationen følger deltager-
antallet de gældende restriktioner, hvorfor 
antallet kan ændre sig undervejs.

Tilmelding til en af formændene i de 3 for-
eninger: Høje Taastrup og Omegn ved Jon 
Nielsen på jon.nielsen@mail.dk eller tlf. 4021 
0535. Gl. Roskilde ved Bjarne C. Jensen på 
bjarne.carl.jensen@gmail.com eller tlf. 6160 
6549. Søndre Birk ved Carl Aage Lausten på 
cal@lausten.dk eller tlf. 4040 6452.
På gensyn i Taastrup. 

Sidste tilmeldingsfrist er 14. januar 2021. 
Tilmeldingen er bindende og der betales ved 
ankomst på mødestedet
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Det eneste der kører pt. er 

skydning og det er heller ikke sikkert, derfor 
bedes du kontakte John Sundsgaard på tlf. 
5292 4802 for at få sidste nyt.

På trods af corona, er det stadig juleaften 
d. 24. december, i den anledning vil besty-
relsen ønske dig og dine en glædelig jul. 
Hvis du endnu ikke har betalt kontingent, er 
det nu sidste chance, TAK. Kr. 325 på reg. 
1551 konto 3163276186.

Nov. 74 Tommy Aaboe

AFHOLDTE ARRANGEMENTER
Indvielse af Mindesten for Veteraner: Vo-
res fane, deltog i den endelige indvielse af 
mindesten ved Køge Å, for faldne veteraner. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: I henhold til vedtæg-
terne afholdes der ordinær generalforsam-
ling mandag, den 18. januar. Sidste frist 
for indsendelse af forslag til behandling på 
generalforsamlingen er den 15. december.  
Nærmere oplysninger om generalforsamlin-
gen vil tilgå medlemmerne.

Husk at betale kontigent for 2021 kr. 
300- til foreningskonto : 0537 0000669342 
senest d. 11/12 2020 Da der ikke bliver op-
krævet af BS grundet tekniske årsag Mail er 
sendt til medlemmer.

På grund af de sundhedsmæssige for-
hold kan der være ændringer i foreningens 
arrangementer med kort varsel, så med-
lemmerne bedes orientere sig på forenin-
gens hjemmeside, hvor arrangementer og 
ændringer heri bliver annonceret, ligesom 
de kan blive udsendt direkte til medlem-
merne via e-mail.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydningen: Der er ingen skydnin-

ger i december. Første skydedag i det nye år 
er mandag den 11. januar fra kl 16-19. Der er 
normal skydning mandage i lige uger, og den 
første skydedag i måneden er vores ledsa-
gere også velkommen. Der skydes på elek-
troniske skydebaner under Lyngby Idrætsby, 
Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby.

Bingo aften: Tirsdag den 26. janu-
ar arrangerer vi årets store Bingo spil. Det 
foregår på Cafè Ny Holte Port, Øverødvej 
19, 2840 Holte. Alle medlemmer og gl. 
gardere med familie og venner er meget 
velkommen. Der vil som sædvanlig være 
mange flotte præmier og chancen for at gå 
hjem med en eller flere gevinster er derfor 
meget stor. Vi starter kl. 18.30 med at spise 
3 stk. smørrebrød, 1 øl, 1 snaps og kaffe til 
kun 120 kr. Selve bingospillet, som kan be-
stå af 3 spilleplader, koster kun 50 kr. Der er 
tilmelding til Freddy Wilson på 2168 4931 
eller mail: freddywilson@outlook.dk eller 
Jørgen Skov Andersen på 2090 2800 eller 
mail: joergen@skovandersen.dk senest den 

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

 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

 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

 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

Der blev ved denne lejlighed lagt kranse, 
også fra vores forening samt holdt min-
detaler. Blandt deltagerne var bl.a. Køges 
Borgmester, Næstkommanderende fra 2 
BTL ved Den Kongelige Livgarde, to Tambu-
rer fra Livgarden og Formanden for Køge og 
Omegns Garderforening.

Glædelig jul samt godt nytår: Bestyrelsen 
ønsker alle i vor forening, samt familie, en 
glædelig jul og et godt nytår.

Sekretær, Steen Rasmussen

Karsten Jensen

Henning Kraiberg knudsen 

Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og 
et godt nytår! Bestyrelsen beder om forstå-
else for, at vi i den nuværende situation ikke 
kan besøge medlemmer på mærkedage i 
det omfang, som vi plejer at gøre.
Endelig har bestyrelsen med beklagelse 
modtaget underretning om at Ove Egemoes 
Jensen, afgik ved døden den 21. oktober i 
en alder af 99 år. Bisættelsen fandt sted fra 
Højby Kirke, og foreningen deltog med fane. 
Ove blev indkaldt til tjeneste ved Livgarden 
i november 1940 og var ved sin død, så vidt 
vides, det sidste nulevende medlem af vo-
res forening, som forrettede tjeneste under 
besættelsen. Æret være vores garderkam-
merats minde.

Hans Peitersen (Jan 73)

Steen Fjeldsøe Hansen

DEC-83 Steen M. Munk

behøves, for at melde betalingen til PBS. 
Gebyret for opkrævning via indbetalingskort 
hæves fra 2021 til 50 kr. Kontingentet for 
det kommende år besluttes fortsat af gene-
ralforsamlingen. Næste opkrævning bliver 
udsendt med betalingsfrist første bankdag 
i 2021.
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AFHOLDTE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Vi har afholdt vore år-
lige generalforsamling lørdag d. 24. oktober. 
Ny indvalgt i bestyrelsen blev, Niels Christi-
an Grüner. Årets overskud i foreningen blev 
kr. 5043.  Kontingent uændret kr. 350 årligt, 
inkl. Garderbladet. Se udførligt referat på 
hjemmesiden. 

Bestyrelsen informerer: Vores kontingent 
skal indbetales på bank konto i Sydbank  
reg 6822  kto  1204008. Husk at skrive jeres 
navn  på indbetalingen En lille bøn fra vores 
registrator, husk at meddele os eventuel 
adresseændring, og vigtigt også ændringer 
i mailadresse. Ændringer kan meddeles på 

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

6REGIO
N

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

 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 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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Fællesarrangement: Søndre Birk, 

Høje Taastrup og Omegn og Gl. Roskilde hol-
der igen et fælles åbent arrangement tors-
dag 28. januar kl. 18. Denne gang i selskab 
med Helge Milo. Helge Milo er sidste nule-
vende person, der var medlem af Churchill-
klubben. En af de første modstandsgrupper 
i Danmark under besættelsen. Helge Milo 
vil fortælle om hans tid i ”klubben”, og hvor-
ledes det var at være en del af den danske 
modstandsbevægelse. Se den fulde indby-
delse under åbne aktiviteter foran ved Regi-
on 5. Vi glæder os til at få jeres tilmelding

Mindeord. Vort æresmedlem 440-maj-
52 Oberstløjtnant S, W. Jørgensen er ikke 
mere. Ved S. W’s bortgang har Livgarden 
og DG mistet en markant personlighed, der 
vidste hvad han ville, der aldrig talte i sløret 
eller tvetydigt sprog. Derfor var S. W. en højt 
værdsat og respekteret personlighed. S. W. 
var i 52 år et mangeårigt og trofast medlem 
i Søndre Birks Garderforening, hvor han i 
årene 1984-1991 var foreningens formand. 
S. W. gjorde det på sin måde. Den direkte 
tiltaleform skulle vi civile lige vende os til, 
men det gav også mange sjove timer, for S. 
W. var i besiddelse af megen humor, som 
mange af vor forenings medlemmer i dag 
stadig kan tænke tilbage på. Livgarden og 
DG var hans et og alt. De sidste par år gik 
det hastigt tilbage med S. W’s helbred, men 
hans skarpe hjerne fungerede til det sidste. 
Mindst 2 gange om måneden ringede han 
mig op for at få en melding. Vor foreningsfa-
ne stod bårevagt og førte an, da S. W’s båre 
blev ført ud af kirken til tonerne af ” I did it 
my way”, smukt fremført af en trompetist 
fra Livgardens Musikkorps. Æret være S. 
W’s minde.
Vi nærmer os slutningen på dette kaoti-
ske corona-år, der vendte op og ned på al-
les dagligdag og vores foreningsliv i Søndre 
Birks Garderforening. Tak for jeres tålmo-
dighed og forståelse for alle aflysninger, 
flytninger og ændringer i arrangementerne. 
Hele bestyrelsen ønsker jer en glædelig og 
fredfyldt jul og et godt nytår, hvor vi forhå-
bentligt får en mere normal hverdag. 

Feb. 71 Carl Aage Lausten

 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

Jul 74 Kristian Rasmussen

mail adr:  hm.rev@mail.dk
Vi har på grund af Corona indstillet ak-
tiviteterne i december og indtil viderer i 
Garderstuen og Skyttelauget. Følg med på 
hjemmesiden og i dagspressen når vi forsig-
tigt kan starte op i gen. Bestyrelsen ønsker 
god jul, og godt nytår, og håber at vi kan ses 
noget mere i 2021.

Sydsjælland GF: På generalforsamlingen blev 
der tildelt følgende tegn:  DSL- tegn i sølv til juli 
74 Kristian Rasmussen; DSL- tegn i sølv til maj 
70 Finn B. Hansen; 40-års tegn til maj 70 Finn B. 
Hansen; 40-års tegn til april 79 Bjarne Karl Jo-
hannesen; 40-års tegn til maj 80 Per Rasmussen; 
40-års tegn til maj 80 Claus Cortz Jørgensen; 40 
års tegn til november 55 Normann Hansson; 50-
års tegn til juni 68 Ole Christiansen; 60-års tegn 
til maj 59 Svend Aage Hovgaard.

Kære medlemmer. Så længe Conora situ-
ationen i Danmark er på det niveau vi ser i 
øjeblikket, bliver der ikke afholdt yderligere 
arrangementer i 2020. Bestyrelsen vil vur-
dere situationen igen i starten af 2021 og 
nærmere information sendes ud herefter. 
Bestyrelsen vil ønske alle en glædelig jul 
samt godt nytår.

Bjarne Nolsøe Frederiksen

256 Jørgen Skov Andersen

20.1. Betaling til banken kan ske på Reg. 
nr. 1551 konto 3161028487 for både bingo 
og mad vil være meget fint. Husk at skrive 
hvem betalingen kommer fra. Kom i god tid 
til en hyggelig Bingoaften.

Julemødet den 8. december er aflyst på 
grund af Corona med forbud på mere end 
10 personer. Bestyrelsen ønsker jer alle 
en Glædelig Jul, med håbet om at vi må få 
mere aktivitet i 2021.



G A R D E R B L A D E T  -  D E C E M B E R  2 0 2 0     41     

16.12 NOV-60 GF 01
 886 Jørgen M. Fabricius
 Gladsaxevej 21, 1.Th.
 2860 Søborg
17.12 NOV-59 GF 01
 452 Harry K. Pedersen
 Tangevej 14
 2740 Skovlunde

17.12 NOV-55 GF33
 314 Anders Mikkelsen
 Nørregade 164
 5592 Ejby
22.12 NOV-55 GF 13
 542 Mogens Due
 Kongebrovej 47
 4180 Sorø
26.12 MAJ-55 GF 09
 888 Erik Gunnar Nielsen
 Hellemosevej 2
 8305 Samsø
27.12 JAN-57 GF 28
 820 Preben Bjerre
 Sortebrødregade 15, 1.Th.
 6760 Ribe
28.12 NOV-55 GF 32
 111 Gunnar Juhl Overby
 Kærvej 13
 7100 Vejle
02.01 NOV-54 GF 16
 895 Peter Jakobsen
 Stormgårdsvej 15
 4050 Skibby
05.01 JAN-58 GF 57
 342 Olaf Henningsen
 Dalgade 16, St.Tv.
 6100 Haderslev
05.01 MAJ-56 GF 22
 282 Henning E. Christensen
 Østergade 1 A, St.Th.
 5600 Faaborg
10.01 MAJ-56 GF 43
 189 Jens Jørgen Mikkelsen
 Kirkevej 251, Tolne
 9870 Sindal
12.01 NOV-55 GF 01
 339 Ole Tjørnov
 Marie Grubbes Alle 7
 2800 Kongens Lyngby

15.12 NOV-51 GF 04
 605 Henry Christensen
 Hovedgaden 43e, 01 0003
 7752 Snedsted
23.12 MAJ-51 GF 50
 472 Arne Nymann Fausing
 Vibehaven 504, 01 0014
 4800 Nykøbing F
26.12 MAJ-52 GF 36
 324 Knud Aage Jensen
 Eskebækparken 57, 1. Tv.
 8660 Skanderborg
02.01 MAJ-52 GF 62
 436 Knud Lund-Petersen
 Lyngskrænten 23
 2840 Holte
10.01 MAJ-52 GF 39
 120 Aksel Mortensen
 Holmegaardsbakken 14, 1
 6950 Ringkøbing

16.12 JUL-65 GF 51
 364 Mogens Nielsen
 Kærbyvej 37 B
 5466 Asperup
18.12 SEP-65 GF 62
 613 Flemming Egholm Lund
 Emiliekildevej 13 D
 2930 Klampenborg
20.12 MAJ-65 GF 51
 229 Kurt Henning Larsen
 Skolegade 29
 5450 Otterup
21.12 JUN-67 GF 01
 902 Poul E. M.M. Jørgensen
 Falkoner Alle 45, 02. Th
 2000 Frederiksberg
21.12 MAJ-65 GF 75
 309 Ivan Søren Karlsen
 Møllebakken 51
 9500 Hobro
26.12 MAJ-66 GF 07
 093 Finn B. S. Pedersen
 Skovsyrevej 63
 4700 Næstved
26.12 MAR-65 GF 21
 145 Vagn Leth Larsen
 Langebjergvej 2
 4573 Højby Sj.
26.12 SEP-65 GF 62
 564 Torben Ø. Greenfort
 Vasevej 35
 2840 Holte
29.12 NOV-67 GF 16
 420 Jan Ustrup
 Dalby Husevej 14
 3630 Jægerspris
01.01 JAN-67 GF 18
 480 Jørgen Mortensen
 Kløvervej 19
 3600 Frederikssund
01.01 MAJ-66 GF 05
 109 Bjarne Nielsen
 Kirkevænget 247
 8310 Tranbjerg J
02.01 MAJ-66 GF 23
 981 Niels Christian Nørager
 Hovedgaden 48
 6933 Kibæk
02.01 JUL-65 GF 42
 328 Hans F. H. Henrichsen
 Birkevej 27
 5800 Nyborg
04.01 NOV-67 GF 05
 244 Erling Pallesen
 Holmevej 288
 8270 Højbjerg

Hermed en stor tak for opmærksomhe-
den i forbindelse med min 70 års fød-
selsdag den 4/10-20. Med venlig hilsen

NOV-71 GF52 Hans Erik Hansen

En stor tak til Garderforeningen for 
Haslev og Omegn for opmærksomheden 
på min 70 års fødselsdag d. 4 oktober 
2020. Det var en rigtig fin overraskelse 
og jeg glæder mig til og at nyde flasker-
nes indehold. Med venlig hilsen 

JAN-74 GF 52 Peter Jacobsen

Tak til Den Fyenske Garderforening, for 
fremmøde og vingave, i anledning af min 
70 års fødselsdag.

Feb. 71 – Tommy Andersen

Hjertelig tak til Ribe & Omegns Garder-
forening for opmærksomhed og besøg
til vores Guldbryllup d. 16/10 2020.

Nov-65714 Jens Caspersen og frue

MAJ-52  GF 61
440 Svend W. A. Jørgensen
NOV-52  GF 02
783 Hans P. Hansen
MAJ-53  GF 23
573 Børge Egelund Larsen
NOV-53  GF 27
232 Thaarup Petersen
MAJ-54  GF 32
710 Jørgen Dupont
MAJ-54  GF 34
731 Poul Arne Nielsen
NOV-54  GF 17
865 Johannes C. Thomasen
NOV-54  Gf 51
899 Kjeld Nielsen
MAR-58  GF 45
573 Bent Darmer
SEP-61  GF 02
289 Birger Aslerin
MAJ-66  GF 13
081 Bruno Nielsen
OKT-74  GF 44
Kjeld Bak

02.01 JUL-90 GF 07
 Lars Husmand
 Frøhaven 16e
 2630 Taastrup
02.01 MAR-91 GF 34
 Thomas Bo Christensen
 Dr. Dagmars Vej 22
 9600 Aars
03.01 JUL-92 GF 10
 Ian Michael Diget Kilde
 Kornbakken 6
 9400 Nørresundby
13.01 NOV-93 GF 10
 Claus Byskov
 Bryggen 41
 9240 Nibe
13.01 NOV-91 GF 33
 Klaus H. Hansen
 Bygvænget 2
 5500 Middelfart

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

85 år

90 år

Runde fødselsdage (fra 50) 
bringes automatisk. Fødselsda-
ge nævnes fra d. 15. i måneden 
til d. 14. i følgende måned. 
Meddelelse til redaktionen er 
kun nødvendig, hvis dagen ikke 
ønskes nævnt. 
Bryllupsdage mm. skal anmel-
des til redaktionen. Dødsfald 
anmeldes til DG sekretariat. 

Personalia

17.12 AUG-82 GF 01
 Jan Marquard Jensen
 Ålbrobakken 7
 2730 Herlev
17.12 OKT-80 GF 06
 Jørgen Haastrup Knudsen
 Bogensevej 40
 6000 Kolding
19.12 AUG-82 GF 30
 Jørgen Dahl Pedersen
 Sølystvej 63 A
 8600 Silkeborg
24.12 JAN-80 GF 59
 Bent Hygum
 Elmegade 15, 1.
 6740 Bramming

30.12 OKT-87 GF 62
 Jesper Kamp Nielsen
 Lundeskovsvej 26
 2900 Hellerup
31.12 OKT-80 GF 18
 Jørn Erik Vedel Olsen
 Folevang 6
 3400 Hillerød
01.01 MAR-84 GF 41
 Christian Langberg
 Kofod Anchers Vej 65, 1. Th
 3060 Espergærde

15.12 JAN-71 GF 03
 Kaj Fjeldbo Andreasen
 Hadrupvej 69
 8732 Hovedgård
18.12 FEB-71 GF 23
 Arne Kjærgaard Jensen
 Hartmannsvej 63
 7500 Holstebro
18.12 JAN-71 GF 46
 Jørn Otto Dahlmann
 Elmevej 16
 6780 Skærbæk
18.12 FEB-71 GF 61
 Carl Aage Lausten
 Fiskernesvej 5
 2670 Greve
23.12 OKT-70 GF 18
 Torben Nyegaard Olesen
 Tvingsbakken 11, Annisse
 3200 Helsinge
24.12 NOV-71 GF 45
 Flemming Hansen
 Torvet 9, 2.
 4600 Køge
24.12 NOV-72 GF 38
 Leif Steen Christensen
 Møllevej 32
 4683 Rønnede
26.12 FEB-71 GF 16
 Niels Peter Jeppesen
 Fasanvej 15
 3550 Slangerup
30.12 AUG-72 GF 60
 Knut Heldtberg
 Langbrogade 1, St. Tv
 6400 Sønderborg
31.12 FEB-71 GF 32
 Palle Iversen
 Ndr Stationsvej 5
 8721 Daugård
04.01 JUL-70 GF 05
 Erik Sørensen
 Østergade 14, St.Tv.
 8300 Odder
09.01 APR-70 GF 02
 Allan From
 Sanderumvej 50, Sanderum
 5250 Odense Sv
09.01 JUL-71 GF 33
 Arne Høegh
 Engvej 4, Bregninge
 4892 Kettinge
10.01 NOV-71 GF 98
 Henrik Christian Nimb
 59 Dolphin Crescent
 Whale Beach, Nsw 2107
 Australia
14.01 APR-72 GF 01
 Kaj Lykke Majlund
 Lille Kannikestræde 4, St.Tv
 1170 København K

09.01 MAJ-65 GF 27
 204 Kresten Christensen
 Rybjergvej 55, Rybjerg
 7870 Roslev
10.01 MAJ-66 GF 57
 115 Nis Peter Hjort Erlang
 Gammel Hørregårdsvej 54
 6100 Haderslev

18.12 SEP-60 GF 01
 644 Ole Jøhnk Mikkelsen
 Televænget 16, 01. Th
 2770 Kastrup
21.12 MAJ-61 GF 38
 897 Ole Brint
 Frederiksgårdsvej 19, 01. Th
 4180 Sorø
25.12 NOV-60 GF 66
 783 Arne Jull Madsen
 Ebberupvej 103
 5631 Ebberup
29.12 JAN-63 GF 10
 012 Rasmus K. Rasmussen
 Solskovvej 36,
 9460 Brovst
03.01 MAR-61 GF 43
 839 Hans Chr.Jørgensen
 Erantisvej 6
 9870 Sindal
05.01 SEP-62 GF 28
 919 Palle L. Bramming
 Sønderportsgade 1, 1.
 6760 Ribe
06.01 MAJ-60 GF 62
 406 Jørn Lykke Munk
 Brannersvej 23, 1. 0035
 2920 Charlottenlund
12.01 NOV-59 GF 01
 Leo Birk Kurt Nikolaisen
 Tom Kristensens Vej 22,1Th.
 2300 København S



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

M A N C H E T K N A P S Æ T

g l æ d e l i g  j u l  f r a 

g a r d e r B u t i k k e n

S L I P S N Å L

K A Y  B O J E S E N  S T Å L G A R D E R

F L A S K E S K J U L E R

D G  L I V R E M

G A R D E R  T I L  J U L E T R Æ E T
PRIS

PRIS

PRIS

PRIS

PRIS

PRIS

198,00

65,00

675,00

298,00

350,00

149,00 T I L B U D
Normalpris kr. 350,00

Normalpris kr. 95,00

Normalpris kr. 975,00

Håndlavet af gammel garder

T I L B U D

L Y K K E T R O L D
STK. PRIS

250,00
2 stk kr. 450 - 3. stk. kr. 600
Kas assorteres efter eget valg

N Y
M O D E L

S P A R 
K R .  3 0 0

Se hele GarderButikkens sortiment 
i det digitale katalog på

www.garderforeningerne.dk/
garderbutikken


