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G A R D E R B L A D E T  O N L I N E

Husk at du altid kan læse 
Garderbladet digitalt en uge 

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

garderbladet

Brug koden ”gammelgarder”

garderforeningerne.dk @garderforeningerne @garderliv

J U L E G A V E R  T I L  V A G T E N
Traditionen tro har Garderforeningen i Køben-
havn været rundt med julegave til vagten juleaf-

tensdag. Ligeledes har Chef Livgarden uddelt DG´s 
julegave. Se mere på notatsiderne fra s. 4.

D É R  H V O R  V I  H O L D E R  V A G T
Denne måned ser vi nærmere på 

rigets nok vigtigste slot - Christiansborg. 
Få historien bag den historiske 

bygning på s. 14.

O M S K O L I N G
Livgarden har modtaget de nye 

Piranha V, og er nu ved at omsko-
le til afløseren af den gamle IKK.

Se mere på s. 10.

F O R S I D E N

O M  B I L L E D E T
Snestorm over vagtparaden på vej til 
Amalienborg d. 6. januar 2020. 

F O T O
APR-12 Andreas Dalsgaard

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

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

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

”Donation til Den kongelige 
Livgardes Fond”
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å kom vaccinen endelig. Hvor det 
dog glæder et gammelt garder-
hjerte at vi endelig – om end der 
endnu er lang vej – har udsigt til 
enden på pandemien. Vi trænger 

til at få vores frihed igen. En frihed der betyder, 
at vi snart igen kan mødes i vores foreninger, ud-
veksle vores garderminder, indtage vores gule 
ærter og skåle for vores dronning, uden frygt for 
at blive smittet – og uden tanke på afspritning og 
afstand. Og, hvad der hertil glæder mig usigeligt 
er, at covid-19 snart ikke længere skal fylde som 
det ene store emne i min klumme. Et emne jeg ef-
terhånden har tærsket godt og grundigt igennem.

Men. Vi er der ikke helt endnu, så I må bære 
over med, at emnet endnu vil fylde her i indled-
ningen af Garderbladet.  

Det sidste Garderblad – for januar måned – 
nåede desværre at gå i trykken, før redaktøren 
kunne notere de mange aflysninger af forenings-
arrangementer, som de nye restrektioner har 
medført. Vi kan, må og bør ikke se hinanden pt. 
Men så vil jeg i stedet her komme med en opfor-
dring. Lad os prøve at tage kontakt til de gamle 
kammerater, der måske sidder ensomt og uden 
den store sociale kontakt. En enkelt telefonop-
ringning kan være til stor opmuntring, og en glim-
rende lejlighed til lidt soldatersnak midt i mørket.

Jeg håber at alle er kommet godt ind i det 
nye år 2021. Vi har nok alle sammen stået tro-
fast og holdt øje med garderne på Amalienborg. 
”Står de nu ordentligt? er kommandoen korrekt? 
smækker de med geværerne?” – er tanker, vi alle 
står med, mens vi stolt tænker tilbage på vores 
egen tid i trøjen, og forklarer de omkringværen-
de detaljer, man kun kender, fordi man selv har 
været der. 

Vi har lyttet til HM Dronningens nytårstale og 
ligeså til Statsministerens, og hvad handlede de 
mest om, Corona. Ja, den virus er godt nok med-
virkende til, at de fleste taber humøret, ja, det er 
ligefremt svært at blive 
ved med at holde fanen 
højt. Netop som vi var ved 
at forlade det meget kede-
lige år 2020, og vi troede, 
at nu skulle vi blot overstå 
et par vintermåneder, for 
derefter at se frem imod 
et mindre smittetryk, så 
sætter ”fjenden” et angreb 
ind med en ny virusart, der 
spreder sig endnu hurtige-

re. Nye restriktioner, og en opfordring til at undgå 
Slotspladsen nytårsaften. 

Den melding var formentlig en skuffelse for 
vore gardere, der var på vagt denne mindeværdi-
ge aften, og nok kunne have set frem til en stem-
ningsfuld aften med humørfyldte mennesker, der 
passerer slotspladsen med alle mulige sjove be-
mærkninger. 

En anden mindeværdig vagt er naturligvis 
juleaftensvagten, hvor de fleste gardere for før-
ste gang fejrer julen uden familien. Midt i alle af-
lysningerne, var der heldigvis én ting, som stadig 
var som ”plejer”. Chef Livgarden tog sin vante tur 
rundt til vagterne, og overbragte vores julegave 
til garderne. Ligeledes sørgede vi i øvrigt også for, 
at de professionelle soldater samt kollegerne ved 
politiet, der bl.a. står vagt ved synagogen også fik 
en julegave. 

Også Garderforeningen i København – der 
selv har tradition for at besøge vagterne juleaf-
tensdag – har været rundt med julegaver. Og i 
Aarhus var den stedlige forening forbi gardergår-
den for at ønske garderne en glædelig jul. Tak for 
jeres indsats. Det er traditioner og initiativer som 
dette, der illustrerer os som garden bag garden. 

Som pandemien udvikler sig nu, så har vi 
indset, at vore digitale videomøder er kommet 
for at blive. De Danske Garderforeninger er ikke 
gået i stå. Vi står stadig overfor store og uløste 
opgaver, som vi må løse ved afholdelse af vide-
omøder, og den udfordring tager vi naturligvis op 
i Sekretariatet. Vi må se i øjnene, at de kommen-
de formandsmøder skal afvikles digitalt, thi der 
er visse emner, der ikke lader vente på sig før de 
skal behandles på et efterfølgende repræsen-
tantskabsmøde. 

Hvorvidt vi kommer dertil, at selve repræ-
sentantskabsmødet også må afholdes digitalt, 
må tiden vise, og det vil kun gøre udfordringen 
større. Men, vi er jo gardere, så den udfordring 
løser vi sammen i fællesskabets ånd. Jeg hå-

ber, at med forårets kom-
me vil der langsomt blive 
åbnet mere og mere op 
i det danske samfund og 
at vort regiment vil kunne 
gennemføre mange af de 
ceremonielle handlinger vi 
ser frem til. Og tro mig, de 
venter kun på en god an-
ledning til at stille op

MAJ-70 JENS CRONE
Præsident, De Danske Garderforeninger

GODT NYTÅR

S

S T A T U S  V E D 
L I V G A R D E N 

V I  H A R  B R U G  F O R 
D I N  M E N I N G !

Normalt giver 
Chef Livgarden 
en status på Liv-

garden ved DG repræ-
sentantskabsmøde. Dét 
møde måtte desværre 
aflyses i 2020, hvorfor 
DG nu har sat obersten 
i stævne torsdag d. 11. 
februar, hvor chefen vil 
give en status til DG. 

Oberstens status 
udgives digitalt, og kan 
streames fra De Danske 
Garderforeningers 
hjemmeside samt på 
vores Facebook-side. 
Du kan selv se med på 
www.garderforeninger-
ne.dk/nyheder samt på 
Facebook @garderfor-
eningerne. 

Vi vil rigtig gerne høre din mening om Garder-
bladet, så vi kan blive endnu bedre til 
at lave et godt magasin. I februar måned 

kan du derfor deltage i vores online undersøgelse 
af Garderbladet. Giv din mening til kende, 
og deltag i lodtrækningen om en stålgarder 
fra Kaj Bojesen til en værdi á kr. 975,00. 
Giv din mening til kende her: 
www.garderforeningerne.dk/garderbladet

Torsdag d. 11. februar kl. 19 vil Chef 
Livgarden oberst Mads Rahbek 
give en status på regimentet til 
De Danske Garderforeninger. 

Hvad mener du om Garderbladet? 
Hvad vil du gerne høre mere om? 

Hvad kan vi gøre bedre? 
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J U L E G A V E R  U D D E L T 
til de vagtgående gardere juleaften N O T A T D E R F O R  H E D D E R  D E T

”Den kongelige Livgarde”

N Y E  R E G I M E N T S S L I P S
på vej til Den Kongelige Livgarde

F O R S V A R E T S  N Y E  G A M E C H A N G E R
De nye kampfly er på vej til DK

J U L E G A V E R
→ Det er en fast tradition, at 
De Danske Garderforeninger 
pakker julegaver til alle gardere, 
der er på vagt juleaften. Således 
pakkede præsident Jens Crone 
sammen med Sekretariatet 
i december måned over 200 
gaver til de vagt-ramte gardere.  
Det høje antal gaver skyldes, 
at Livgarden – foruden de faste 
vagtruster ved de kongelige 
slotte og palæer – pt. også 

løfter operation Gefion med vagt 
ved blandt andet den jødiske 
synagoge i Krystalgade. Det er 
ligeledes fast tradition, at Chef 
Livgarden besøger vagterne 
juleaftensdag og overbringer 
gaverne med ønsket om en 
glædelig jul. I år havde Chef 
Livgarden selskab af Garder 
Kristiansen, Landstalsmand for 
de værnepligtige. 

L I V G A R D E - A R T E F A K T E R  E R 
T I L B A G E  P Å  G A R D E R K A S E R N E N

Det er Bevaring Sjælland i Køge, som 
har stået for konserveringen af de 
skrøbelige artefakter. Det har været et 

stort og tidskrævende arbejde at konservere 
f.eks. lejrskiltene. Udfordringen er dels slid 
fra vejrliget under fremmede himmelstrøg, 
transporten hjem - samt dagligdagssliddet på 
Garderkasernen. Og så er der også det væ-
sentlige forhold, at artefakterne er fremstillet 

af de forhåndenværende materialer og maling, 
som ikke alle er lige holdbare i længden. Men 
det er lykkedes Bevaring Sjælland at sikre 
genstandene for eftertiden. Den omfattende 
konserveringsopgave har kun været mulig 
takket være en større donation fra Tømrerme-
ster Hans-Jørgen Langhoff og hustru Grethe 
Langhoffs Fond til Den Kongelige Livgardes 
Fond.

En række af Livgardens artefakter fra de nyere internationale 
operationer, så som Armadillo og Clifton-lejrskiltene, er 

tilbage på Garderkasernen efter endt konservering.
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N O T A T

M A R - 6 1

N O V - 8 1

D I L E M M A E T  I  N O R D

” V I  S K A L  V Æ R E  H E L D I G  H V E R 
G A N G .  T E R R O R I S T E N  S K A L  K U N 

V Æ R E  H E L D I G  É N  G A N G ”

→ Til årgangsparaden den 2. 
maj 2021 på Livgardens Kaserne 
kan vi mødes og fejre vores 60-
års garderjubilæum.

På grund af covid-19 er der ikke 
på nuværende tidspunkt planlagt 
en frokost efter paraden for de 
fremmødte, men det vil der blive  
alt efter, hvor mange der møder 
op, og hvis covid-19 tillader det. 

Det er kun holdkammerater, der 
modtager Garderbladet, der ser 
denne opfordring, så har du kon-
takt til andre holdkammerater, 
så opfordre dem til at deltage.
Af hensyn til det praktiske, send 
en mail til 500811 Poul Breiten-
stein pmbr@mail.dk  og tilmelde 
dig med soldaternummer, navn 
og telefonnummer, gerne inden 
den 22. marts 2021.

Jeg vil på et senere tidspunkt 
kontakte alle, der har tilmeldt 
sig.

Poul Breitenstein

→ Undertegnede har oprettet 
en Facebookgruppe med navnet 
”Livgardens HOLD NOV 1981”. 
Der er p.t. 44 medlemmer. Ikke 
mange og vi skal helst have 
”styr på Svendene” inden 40 års 
jubilæum i 2021.

Jeg opfordrer dig til at tilmelde 
dig ind i gruppen og/eller invitere 
dine kammerater fra vores hold 
til at blive medlem af gruppen. 
Send gerne din e-mailadresse 
(den du bruger på Facebook) 
til mig så vil jeg sørge for, at 
du bliver medlem af gruppen. 
Send din mail til finnoghanne@
profibermail.dk. På forhånd tak 
Garderhilsen

Chefsergent Finn Kjær, 
1. Vagthold NOV 1981.

→ Den sikkerhedspolitiske situation i Ark-
tis er i forandring. Rusland og Kina har øget 
deres fokus og aktiviteter i Arktis, og der 
tegner sig i stigende grad et stormagtsspil 
i regionen, hvor også USA øger sin tilstede-
værelse. Udviklingen kræver et øget dansk 
engagement i Arktis og Nordatlanten.       

På www.forsvaret.dk kan du læse meget 
mere om de danske såvel som vores allie-
redes forberedelser på fremtidens storpoli-
tiske skueplads. Tekst og foto: Forsvaret. 

→ Når der bliver fundet ulovligt 
fyrværkeri, gammel ammunition fra 
krigens tid, eller hvis en bombetrussel 
tikker ind, så er det Ammunitionsryd-
ningstjenesten, der rykker ud. Mød de 
højt specialiserede soldater, som lever 

i symbiose med sprængstofferne. På 
www.forsvaret.dk kan du læse om 
Ammunitionsrydningstjenesten, der 
rykker ud, når politiet ringer om en 
potentiel eksplosionsfare. Tekst og foto: 
Forsvaret. 

J U L  P Å  G A R D E R G Å R D E N

Vores ”Jul på Gardergården” 
arrangement havde vi tidligere 
aflyst. Så det vakte yderligere 

glæde hos formanden, da detache-
mentschef MJ Peter Reinhold ringede 
og spurgte om foreningen ville komme 
og overrække den traditionelle julehil-

sen til de vagtgående gardere.” Skriver 
Aarhus Garderforening til Garderbladet 
og fortsætter: ”Juleaftensdag kl. 10:30 
mødte formanden og AUG-09 Kasper B. 
A. Vestergård derfor op på Gardergår-
den. Og mens detachementschefen 
gjorde honnør, fik to gardere overrakt 

foreningens gaver til detachementet. 
MJ Peter Reinhold afsluttede herefter 
mødet med en pæn tale, hvor han ud-
trykte glæden ved, at vi som forening al-
tid bakker garderne op, når de opholder 
sig på Marselisborg.” slutter foreningen. 
Foto: Jørgen Ø. Johnsen.

”

”Det var som om juleglæden blev løftet til et højere niveau, da der kom 
meddelelse om, at Majestæten flyttede juleresidensen til Marselisborg”

Teodor og Telemax er helt vitale for ammunitionsryddernes 
opgaveløsning, fordi de muliggør undersøgelse og destrukti-
on af evantuel farlig ammunition fra en sikker distance.

Fregatten Niels Juel på patrulje ved Grønland i som-

meren 2020. Foto: Marinekonstabel Mathias.
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N O T A T

L I D T  O M  B J Ø R N E N  O G  S O L E N
I nogle bøger om Livgarden har man kunnet læse, at Livgarden fik 

bjørneskindshuer i 1803, og at Solen blev indført til bjørneskindshuerne i 1808. 
Nu viser ny forskning udført af militærhistorikeren Jørgen Koefoed Larsen, at
 dette ikke er rigtigt. Livgarden fik først bjørneskindshuer i 1806, og Solen er 

tidligst indført omkring 1820, og med sikkerhed var den indført i 1822.

TEKST: JAN-73 OLE THUREHOLM

I 
en endnu ikke offentliggjort 
artikel med titlen ”Bjørneskinds-
huer i Danmark 1802-1828”, som 
forfatteren velvilligt har stillet til 
min rådighed, fortæller forfatteren 

om de særlige forhold, der vedrørte 
Livgardens uniformer, herunder de 
anvendte hovedbeklædninger. Histori-
en er følgende:

I 1789 HAVDE LIVGARDEN fået en speciel 
Garderhat M 1789, medens de øvrige 
infanteriregimenters grenaderkom-

pagnier (to pr. regiment) 
fik Grenaderhat M 1789, 

der begge var russisk 
inspirereret. Disse 
hatte blev senere 
anvendt som basis 
for bjørneskinds-

huerne.

Ved århundredeskiftet (1800) 
ønskede Danmark et nyt design af 
hovedbeklædning for regimenternes 
grenaderkompagnier og Livgarden i 
form af en bjørneskindshue af cana-
disk sortbjørn, som stadig anvendes 
til Livgardens bjørneskindshuer.

Huerne blev fremstillet ved at 
trække bjørneskind over en eksiste-
rende hat, og ikke som i dag, hvor 
der opbygges en ramme til at forme 
pelsværket.

De øvrige infanteriregimenters 
grenaderer fik de nye bjørneskindshu-
er fra 1803 ifølge Kongelig Resolution 
af 8. juni 1803. Livgarden skulle efter 
planen have en speciel Garde bjørne-
skindshue M 1805. Det var en større 
og mere elegant bjørneskindshue, 
med mere pelsværk, højere fjer og 
finere detaljer.

Livgardens bjørneskindshuer 
blev godkendt af kronprinsen (den 
senere Frederik VI) ved Munderings-
reglementet af 5. december 1805 
og Plan til Nye Huer, dateret 6. de-
cember 1805. Da huerne først skulle 
fremstilles, blev de først taget i brug i 
midten af 1806.

Fjeren var ikke længere fremstil-
let af fjer, men var lavet af uld.

KIGGER MAN PÅ Johannes Senns 
tegning af en garder fra 1806-1807, 
viser denne et skilt med kronet 
våbenskjold og to skjoldbærere. Det 
er Danmarks lille våbenskjold, som 
blev anvendt af garderne indtil 1819. 
Medens garderne bar ”Det lille Rigs-
våben”, så tyder det på, at officererne 
bar ”Det store Rigsvåben” på 
deres huer.

Hvad der ved første øjekast 
ligner en sol, viser sig ved nær-
studie af originaltegningen at være 
hår fra bjørneskindshuen. Desværre 
er et sådant skilt ikke bevaret.

Garderhat M 1789, der 
senere blev brugt som mo-

del for inderhat til garde 
bjørneskindshue M 1805

Garder i 1806-1807 med den 
nye Garde bjørneskindshue 
M 1805 (Johannes Senn)

Approberingstegning i 1816 af 
Livgarden til Fods officers uniformer. 

Det er den første tegning, vi har af 
Bjørneskindshue M 1808/1812. (Af-
tegning af approberingstegning fra 

1816 foretaget af J.K. Larsen).

Chakot M 1822 til Liv-
gardens feltuniform 

(Hyllesteds 
uniforms-
værk 1828)

Skilt fra ”Casque” (hjelm) M 1810 fra ”Livgarden til 
Hest”. Skiltet, som blev brugt her, var efter alt at 
dømme det samme, som Fodgarderne bar på bjørne-
skindshue M 1805.  (Bornholms Museum).

RIGET FATTEDES PENGE, så fra 1808 
indførtes en billigere bjørneskinds-
hue. Denne fik Livgarden i 1812 
(M 1808/1812). Inderhatten var en 
ligesidet chakot med skrå top, som 
havde fået pelsovertræk. De gamle 
skjolde (både store og lille rigsvåben) 
fra bjørneskindshue M 1805 skulle 
genbruges på bjørneskindshue M 
1808/1812 ifølge resolutioner af 24. 
oktober 1812 og 30. oktober 1812. 
Officererne fik særligt fine ”guld 
cordons” (guldfangsnore) på bjørne-
skindshuerne. Samtidig bestemtes 
det, at bjørneskindshuerne fremover 
var inventar, så officererne ikke selv 
skulle anskaffe dem.

Indtil 1808 bar garderekrutterne 
hatte, og det samme gjorde underoffi-
cererne uden for normal tjeneste. I 
1808 fik garderekrutterne udleveret 
chakot M 1808 med hvid fjer og blå 
top og muligvis hvide snore. Samtidig 
fik Livgardens skarpskytter udleveret 
chakot M 1808 med kort grøn fjer og 
grønne snore, rifler, Hirschfænger og 
sorte bælter. Dette var en feltuni-
form. Til vagt og almindelig tjeneste 
bar de altid den alm. gardeuniform 
inkl. bjørneskindshue.

I oktober 1811 får gardens 
underofficerer også udleveret chakot 
M 1808 af samme model som rekrut-
terne, men med sølvsnore.

FØRST FRA 1813 bestemmes det, at 
også garderne skal bære chakot M 
1808. Det er muligt, at de allerede 
har haft dem til brug uden for normal 
tjeneste, men dette er uklart ud fra 
kilderne.

Yderligere bestemte Kongen 
den 21. december 1813, at bjørne-
skindshuerne fremover kun skulle 

bruges ved parader og særlige 
lejligheder.

En ny udgave af chakoten 
(M 1815) blev udleveret til 
Livgarden i 1816. Men på 
dette tidspunkt er der ikke 
sol på chakoten.

Først omkring 1820, 

hvor rigsvåbnet blev forandret (den 
norske løve udgik officielt i 1819, 
selvom Norge var afstået til Sverige i 
januar 1814), får chakoten en sol med 
det nye rigsvåben. Solen er i hvert 
fald i brug fra 1822 og det i grundlæg-
gende samme form som i dag.

Til venstre en Skarpskytte fra 
”Livgarden til fods” i den fra 1816 
indførte og i 1822 let forandrede 

”Grenaderchakot”, som de bar 
til deres feltuniform. Skarpskyt-
terne bar til vagttjeneste samme 
uniform som alle andre gardere 

inkl. hvide bandolerer og hvid 
fjer med blå top. Til højre ses 

Vagt og paradeuniform for 
”Livgarden til Fods” i 1828, inkl. 
bjørneskindshue M 1808/1812 

med de efterfølgende forandrin-
ger i skilte og tilbehør siden da.  

(Hyllested 1828)
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N O T A T

N Y E  R E G I M E N T S S L I P S

F O R S V A R E T S  N Y E  G A M E C H A N G E R

Chefen satte næstkommanderende på 
opgaven som lød: At komme med forslag til 
mindst et, moderne og elegant slips til brug 

for ALT personel ved og udenfor Livgarden, der 
gerne vil vise deres hengivenhed for vores gamle 
regiment. 

En bred kreds i og rundt om Livgarden har 
været involveret i processen. Den finder sted i 
tæt samarbejde med en anerkendt slipsebutik 
i København. Efter udvikling og fintuning af en 
længere række prototyper, som har været i bred 

høring, har chefen for Livgarden besluttet, at gå 
videre med to slips. Status lige nu er, at prøveek-
semplarer af de to slips er i produktion, og de for-
ventes at kunne forelægges chefen for Livgarden 
i starten af 2021. Herefter regner vi med relativ 
hurtigt, at kunne starte den egentlige produktion 
og ikke mindst præsentation og distribution op. 

Salget af slipsene vil ske gennem Garders-
hop, og hele projektet er kun muligt takket være 
Den Kongelige Livgardes Fond. 

Fra Lockheed Martins fabrik i Forth Worth i 
USA skrives der snart danmarkshistorie. Det 
sker, når Danmarks første nye kampfly ruller 

ud fra fabrikken. L-001 bliver halenummeret på det 
første kampfly, der i løbet af efteråret og vinteren 
vil gennemgå en række avancerede tests, inden det 
formelt overgår til dansk ejerskab i 2021. Men det er 
ikke en hvilken som helst flyvemaskine, Danmark, 

som det tiende land i verden, snart bliver ejer af. Det 
er et kampfly, der besidder en række egenskaber, 
som hører fremtiden til, og derfor blandt militære 
eksperter betragtes som det mest avancerede 
kampfly, verden hidtil har set. Du kan læse meget 
mere om det nye kampfly på www.forsvaret.dk. Tekst 
og foto: Forsvaret.

Chefen for Den Kongelige Livgarde besluttede i starten af 
2020, at hele regimentet skulle have nye regimentsslips. 

Danmarks nye kampfly F-35 er på vej. Men hvad er det for et fly, hvad kan 
det, hvad gør det særligt og hvorfor valgte Danmark netop F-35?

→ I december måned overrakte præsident Jens 
Crone Den Kongelige Livgardes Fond en tidlig julegave 
i form af en gavecheck på 10.000 kr. Beløbet gives 
uden krav til anvendelse, således at fonden kan bruge 
pengene, hvor der skønnes størst behov.

→ Fredag d. 11. december kunne oberst Mads 
Rahbek endelig tildele oversergent Nicolai Forsvarets 
Medalje for Sårede i Tjenesten. Medaljen tildeles for 
de skader, som oversergent Nicolai pådrog sig på en 
fodpatrulje i Helmand-provinsen på ISAF hold 9. Ved 
samme lejlighed kunne oberst Mads Rahbek give 
oversergent Nicolais to sønner børnemedaljer, 
fordi deres far har været udsendt til Estland 
med Livgarden i 2020.

C H E C K  T I L  L I V G A R D E N

M E D A L J E  F O R 
S Å R E D E  I  T J E N E S T E N



8    G A R D E R B L A D E T  -  F E B R U A R  2 0 2 1

N O T A T

D E R F O R

. . .  H E D D E R  D E T  D E N  K O N G E L I G E  L I V G A R D E

D
en Kongelige Livgarde er nav-
net på vores gamle regiment, 
men hvad kun få er klar 
over er, at regimentet først 
officielt modtog det navn d. 

1. november 1961. Før da hed regimentet 
blot ”Livgarden”. Navneændringen skyl-
des, at man efter 2. verdenskrig tog fat 
på en række initiativer, der skulle skabe 
forudsætninger i hele hæren for en bedre 
jordbund for kampmoralen – herunder 
korpsåndsfølelsen. Således vedtoges 
allerede i 1951 foranstaltninger til at 
erstatte infanteriet og artilleriets klang- 
og farveløse (og i betydelig udstrækning 
historiske forkerte) nummerbetegnelse 
med enhedens historisk korrekte navn. 

Egentlig er navnet ”Den Kongelige 
Livgarde” ikke historisk korrekt, idet 
regimentet aldrig tidligere har haft den 
titel. Derimod har det været navnet for 
det i 1866 nedlagte søsterregiment ”Den 

Kongelige Livgarde til Hest”, der fra sin 
oprettelse i 1661 hed ”Den Kongelige 
Livgarde”, mens vores gamle regimentet 
har haft adskillige andre navne. 

For eksempel blev regimentet 
oprettet i 1658 under navnet Kongens 
Livregiment til Fods, men skiftede allere-
de 16 år efter – da regimentet fik titel af 
et garderegiment – navn til ”Vor Garde til 
Fods”, hvor det faktisk – af kong Christian 
V – bestemtes, at dette navn aldrig måtte 
ændres. Det skete imidlertid i 1763, da 
man tillagde regimentet adjektivet ”kon-
gelige”. Det er da også på dette tidspunkt 
i historien, at vi kommer tættest på det 
nuværende navn, hvor regimentet således 
hed ”Den Kongelige Livgarde til Fods” 
mens søsterregimentet kaldtes ”Den Kon-
gelige Livgarde til Hest”. 

Det var under navnet ”Den Kongelige 
Livgarde til Fods” at regimentet deltog i 
de blodige slesvigske krige i 1848-50 og 

1864. Men i skyggen af katastrofen i 1864 
begyndte en eksekvering af store traditi-
ons-nedslagtninger i hæren – som reelt 
udsprang af hærloven á 1842, hvor man 
hensynsløst slagtede hærens åndelige 
værdier, og tilintetgjorde med et penne-
strøg regimentets navn i 1867, hvorefter 
det blot kaldtes ”Livgarden”. 

94 år senere – i 1951 – besluttede 
man imidlertid at gøre op med fortidens 
indskrænkninger af den historiske klang, 
og indførte navnet ”Den Kongelige Liv-
garde”. Der skulle imidlertid gå 10 år, før 
navnet endelig blev officielt. 

Det første antræk til at indføre 
navnet skete på regimentets 300-årsdag, 
hvor H.M. Kong Frederik IX d. 30. juni 1958 
overrakte regimentet en fane med dets 
fremtidige navn. Hermed blev det, Den 
Kongelige Livgarde. På billedet ovenfor 
taler Frederik IX med den nye foran 
sænket foran sig. 

TLF. +45 33 12 82 53
POST GIRO NR. 3409 - 1023071
DANSKE BANK. 3409 - 3015127201
E-MAIL: mwm@mwmorch.dk

KONGELIG HOFLEVERANDØR

Leverandør til Ordenskapitlet - Grundlagt 1830

453-193-MAR-60 Peter Ohm-Hieronymussen

GARDERFORENINGERNES 25 & 50 ÅRS JUBILÆUMSTEGN
DG HÆDERSTEGN - FÆLLESEMBLEM - DG-NÅLE - BLAZERMÆRKER

DG-SLIPS I POLYESTER

DRONNING OLGAS VEJ 9
2000 FREDERIKSBERG 

CVR. NR. 89 69 70 18
www.ordensbaand.dk

→ Tre medlemmer af besty-
relsen fra Garderforeningen i 

København besøgte juleaften de 
vagtgående gardere på Garder-
kasernen, Livgardens Kaserne, 
Kastellet og Amalienborg. De 
medbragte en julegave til hver 
af de vagtgående, så de har en 
erindring om, at de var på vagt 
juleaften. Som tidligere år blev 

delegationen vel modtaget, 
men i år med respekt for 
corona-restriktionerne.

Julegaver blev 
modtaget iført mund-

bind og handsker 
på Amalienborg.

Undervejs mødte 
delegationen Chef Livgar-
den, der også fik en gave i 

julens anledning

Beredskabsvagtholdet 
på Livgardens Kaserne 

modtager gaverne fra 
Garderforeningen i 

København

E N  M I N D E -
V Æ R D I G  V A G T
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odt nytår til jer alle. Jeg 
håber, at mange af jer 
nød gardernes flotte 
eksercits på Amali-

enborg nytårsaften i forbindelse 
med Majestætens nytårstale. En 
tale som, om muligt, ramte os alle 
endnu mere direkte i år. Det var 
en halvtom slotsplads, og der var 
heller ikke det store menneskemyl-
der 1. januar, sådan som vi plejer 
at opleve det. Tak, fordi I respekte-
rede ønsket om ikke at møde op 1. 
januar, så vagtparaden og det redu-
cerede vagtskifte kunne gennemfø-
res på bedst mulige måde uden at 
samle for mange mennesker.

Her på den første tjenestedag 
efter nytår, er der igen lidt liv på 
kasernen. Vi fortsætter uddan-
nelsen af hold DEC 2020, så de 
kan overtage vagten til april. De 
professionelle soldater i I/LG er 
indsat i nationale operationer med 
Operation Gefion i København, Blå 
Grænse i Rødby og nogle er indsat 
med podningsopgaver i testcentre-
ne i hovedstaden. 

Vi har 
i 2020 løst 
mange opgaver, 
som ikke lige 
er deciderede 
soldateropga-
ver, men vi har 
bidraget dér, 
hvor nationen 
havde brug for 
støtte. Når der i 
vores baret-
mærke står ”For 
Konge og Folk”, 
så forpligter det.  
Lige nu har nationen, ”For Folk”, be-
hov for støtte til at bekæmpe den 
største trussel, nemlig pandemien, 
og så støtter vi naturligvis. Den 
opgaveløsning, som Livgarden har 
leveret igennem 2020, har været 
gennemført med kvalitet, profes-
sionalisme og ordentlighed. Det er 
jeg stolt af, og den indsats vil jeg 
gerne takke for.

Her i de første måneder af 
det nye år vil det blive hårdt for 
os alle, men jeg håber, at vi til 

foråret og til sommer kan komme 
tilbage til mere normale tilstande 
og gennemføre vores traditionelle 
aktiviteter igen.

2021 vil blive præget af 
nationale operationer og vagttjene-
ste samt en enkelt udsendelse til 
Kosovo med Stabskompagniet I/LG. 
Der kan nemt komme flere opgaver 

til støtte for nationen i bekæmpel-
sen af pandemien; det kan vi lige så 
godt forberede os på.

Jeg ved ikke, om I tænker over 
det i hverdagen, men når I sidder i 
sofaen om aftenen med familien, 
går tur med hunden eller står 
op om morgenen, så er der altid 
personel fra Livgarden indsat i 
nationale operationer, på vagt eller 
anden opgaveløsning et eller andet 
sted, for vi løser fortsat vores 
opgaver ”For Konge og Folk”.

Indtil vi kommer igennem pan-
demien, vil jeg bede jer passe godt 
på hinanden og overholde de givne 
retningslinjer, så vi samlet kommer 
godt igennem disse udfordringer 
og forhåbentlig kan mødes igen til 
foråret.

Pro Rege et Grege

Garderne er trådt til gevær på Amalienborg Slotsplads nytårsaften. Grundet 
covid-19 havde Livgarden henstillet til, at man ikke mødte op på slotspladsen. 
Det vante menneskemylder over nytåret var således markant reduceret. 

Støtte til civilsamfundet: Livgardens soldater støtter civilsamfundet ved de hvide 
covid-19 testcentre, der er opsat flere steder i landet. Billedet er fra foråret, men 
soldater støtter stadig ved podningsteltene. Foto: Nikolaj Thide, Forsvaret

F O R  K O N G E  O G  F O L K

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde

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

G
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OMSKOLING

TEKST
THOMAS REIMANN & 

APR-12 ANDREAS
DALSGAARD
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ver to måneder har 2. mekaniserede infanterikompagni 
været i gang med modtagelsen af deres nye Piranha V, 
som afløser den gamle Piranha IIIc, som ikke længere 
skal anvendes i infanteriet.

Med sine 32 tons i vægt og en længde på 8,3 meter 
og en højde på 2,5 meter uden Stabiliseret VåbenStati-
on (STAVS) er det et stort køretøj. Derfor har forvent-
ningerne til køretøjet også været begrænsede forud for 
omskolingen af besætningen.

Efter omskolingen til kørsel med Piranha V, så er 
humøret steget væsentligt. Kørere og vognkommandø-
rer er overrasket over køretøjets evner på landevej og i 

terræn.
”Vi sætter ikke Piranha V fast i terrænet, som vi gjorde 

det med Piranha IIIc. Vores frygt om køretøjets evner i ter-
rænet var ubegrundede og vi ser frem til at lære at bruge 
dem i taktisk ramme” er nogle af de udtalelser, besæt-
ninger fortæller om. En af besætninger fortæller blandt 
andet om oplevelsen, hvor en Piranha V trak en IKK (In-
fanteriKampKøretøj) fri i øvelsesterrænet, efter IKK’en 
havde sat sig på ”maven” og derfor ikke kunne komme 
fri. Det vidner om et køretøj med mange kræfter.

I denne uge har besætningerne været i Jægerspris 

P I R A N H A  V
O M S K O L I N G  T I L

Besætningerne t i l  de nye pansrede mandskabsvogne,  kaldet  Pir in-

ha V,  er  nu i  gang med omskol ingen.  I  december måned var  solda-

terne for  første gang ude at  skyde med køretøjerne.

TEKST: APR-12 ANDREAS DALSGAARD

O
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og skudt med STAVS monteret på vognene.
Det har været en god oplevelse med de 

små forbedringer, der er sket på STAVS samt 
for skytten nede i vognen. Der er også nogle 
udfordringer, som besætningerne nu skal 
arbejde med i forhold til Piranha IIIc, men de 
skal nok blive løst i nærmeste fremtid.

”Vi vil også komme til at kigge på andre 
emner i forbindelse med indsættelsen af køretø-
jerne i den taktiske ramme, idet der er forskel på 
Piranha V og Piranha IIIc. Men det skal vi bare 
træne os ud af” fortæller en vognkommandør. 

Men glæden er stor hos besætningerne på 
køretøjerne og de glæder sig alle til at benytte 
dem på øvelserne i fremtiden og træne samar-
bejdet med kompagniets infanterigrupper.

Men der er også mange forbedringer i 
forhold til den gamle model. Blandt andet er 
mandskabsrummet udstyret med bedre sæder 
til soldaterne, så de bedre kan beskytte mod 
følgeskader ved påkørsel af IED’ere (Improvi-
sed Explosive Devices).

I den kommende tid vil vi løbende skrive 
om uddannelsen og brugen af disse nye 
køretøjer, som også vil bliver mere synlige på 
vejene og i terrænet omkring Garderkasernen 
i Høvelte.

SKARPSKYDNING
Vognkommandøren holder øje med 
effekten af det tunge maskinge-
værs ild ude i målområdet og kan 
således korrigaere skytten, så 
målet/målene nedkæmpes.

RUMMELIG
Her er et billede af sæderne, 
som er udstyret med H-seler og 
polstrede sæder på en måde, som 
kan afbøde følgerne af en evt. IED 
(Improvised Explosive Device).

STORT KØRETØJ
Med sin længde på 8,3 meter og 
en højde på mindst 2,5 meter, så er 
det et stort køretøj, der nu er i brug 
hos stående styrke i Livgarden.

1 1

2

2

3

3
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E N  M I L E PÆ L  F O R  F R E M T I D E N S  H Æ R

55 år har den velkendte M113, måske bedre kendt som 
infanteriets PMV, tjent det danske forsvar. General Bjørn 
Bisserup kaldte i foråret 2019 overdragelsen af de nye 
køretøjer en milepæl for fremtidens hær og udtalte: 
”Prianha 5 medfører øget sikkerhed for den enkelte soldat 
og er designet til at løse opgaver i fremtidens forsvar. De nye 

køretøjer skal sammen med bl.a. moderniserede og opdaterede kampvogne, 
nye patruljekøretøjer og nyt artilleri og luftværn sikre, at Hæren står stærkt 
til at løse fremtidens opgaver”

I alt har Forsvaret investeret 4,5 milliarder kroner i den nye variant 
af pansrede mandskabsvogne, der løbende leveres frem til år 2023. Det 
er den schweiziske producent Mowag der over i alt 4 år leverer 309 nye 
infanterikøretøjer i seks forskellige modeller: En infanteri model, en 
kommandomodel, en sanitetsmodel, en mortérmodel, en mekanikermo-
del samt en ingeniørmodel.

F R A  B Æ L T E  T I L  H J U L

Den store synlige forskel på de gamle M113 og de nye 
Piranhaer er skiftet fra et bæltebaseret til et hjulbaseret 
køretøj. En beslutning der har mødt en del skepsis fra 
flere sider. Men på trods af, at det nye køretøj er basseret 
på hjul, er køregenskaberne angiveligt de samme – om 
end i nogle tilfælde en opgradering. Både mobilitet og 

tophastighed er øget, og så vil muligheden for at trykjustere hjulene øge 
komforten og mindske støjen for køretøjets passagerer.

I det tilfælde Piranhaen eksempelvis kører på en vejsidebombe, vil 
den også ofte selv kunne køre fra stedet med et eller flere ødelagt hjul, 
hvor et bæltekøretøj normalt skal bjærges.

Frihøjden på de nye Piranhaer er 55 cm, hvilket betyder, at risikoen 
for at bunden af vognen støder på sten eller murbrokker formindskes. 
Desuden forventer Hærstaben, at Piranhaen af den grund vil kunne bru-
ges i sneberedskabet. Og så har det 32 tons tunge køretøjer en vadevne på 
op til 1,5 meters vanddybde.

Infanterimodellen, som nu indfases i Livgarden, er udstyret med et 
tungt maskingevær i et stabiliseret våbensystem oven på Piranhaen. For-
uden besætningen på 3 personer, kan køretøjet medbringe 9 passagerer, 
og så har den en aktionsradios i terræn på 550 km

I FORBINDELSE MED opbyg-
ningen af den nye 1. Bri-
gade, der er en del af det 
seneste forsvarsforlig fra 
2018, er Forsvaret ved at 
opgradere store dele af 
forsvaret til fremtidens 
hær. En af de væsentlige 
elementer, er den nye 
pansrede ambulance. 

DEN PANSREDE AMBULANCE 
er en af de 6 versioner af 
Piranha´erne. Foruden at 
være terrænstærk byder 
Piranha V på større sik-
kerhed for sanitetssol-
daterne, der skal støtte 
de kæmpende enheder 
ved fronten. Den er 
bedre pansret end sine 
forgængere, og er bedre 
til at modstå tryk fra 
eksploderende miner og 
andre sprængladninger. 
Det er vigtige egenska-
ber, når man helst skal 
være tæt på fronten

BEHANDLERRUMMET i de nye 
ambulancer er større 
end i de tidligere vogne. 
Der er plads til masser 
af udstyr, og behand-
lerne kan på den måde 
være på farten i længere 
tid ad gangen uden at 
løbe tør for forbindinger 
og andet materiel til 
behandling. 

I ALT FÅR sanitetssoldater-
ne 37 Piranha V, der skal 
fungere som ambulan-
cer. Sanitetssoldaterne 
får to udgaver, hvor den 
ene skal bruges til eva-
kuering patienter, mens 
den anden skal være 
forbindeplads. Ambulan-
cen har plads til to hårdt 
kvæstede patienter eller 
alternativt en hårdt 
kvæstet og tre mindre 
hårdt kvæstede. 

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

TEKST
APR-12 ANDREAS

DALSGAARD

SELVOM JEG KOMMER FRA KØBENHAVN, har jeg faktisk 
aldrig rigtig set noget til Livgarden. F.eks. har 
jeg aldrig gået på Strøget, mens Livgarden 
kom marcherende forbi. Da jeg blev kaldt ind 
til Forsvarets dag, tænkte jeg egentlig ikke 
så meget over det – andet end, at det jo er 
noget med, at man skal måles og vejes og 
egentlig bare overstås. Men et par dage før, 
begyndte tankerne at køre, og jeg tænkte lidt 
tilbage på min efterskole, hvor vi var meget 
ude i naturen, og kom frem til, at jeg egentlig 
ret godt kunne li´ det. Så jeg overvejede om 
det måske var noget for mig at prøve igen, 
og så valgte jeg – ret impulsivt – at melde 
mig så snart jeg kunne. Jeg havde egentlig 
tænkt, at jeg skulle være ski-instruktør i mit 
sabbatår. Men nu, som tiderne er, var det ret 
heldigt at jeg valgte Livgarden i stedet for, 
da jeg jo nok bare var sendt hjem igen fra 
Alperne. 
DET VAR EN STOR OMVÆLTNING at møde ved Livgar-
den. Man kommer ind et sted, hvor der er 
nogen, hvis ord bare er lov, og det skal man 
selvfølgelig lige indfinde sig med. Man kom-
mer ind i en verden, hvor der er nogle ting, 
som bare skal gøres. På gymnasiet kunne 
man jo godt komme til at blive væk en enkelt 
dag, hvis man ikke lige orkede sit liv. Det 
kan man bare ikke her. Og det er selvfølgelig 
en klar omvæltning i forhold til, hvor man 
kommer fra. Der er ikke noget som hedder 
”Det magter jeg ikke”. 
DET VAR EN SUPER HYGGELIG OPLEVELSE at være på 
vagt juleaften. Det var jo min første jul, som 
ikke foregik sammen med min familie, men 
til gengæld var jeg sammen med rigtig gode 
venner. Man kunne godt mærke, at det var 
en speciel vagt – f.eks. kom oberst Rahbek 
og Garderforeningen i København forbi med 
gaver. Det betød selvfølgelig også, at der 
hele tiden skulle være ekstra præsentabelt 
i vagtstuen, så man fik lidt ekstra rengøring 
juleaftensdag, end hvad man måske lige er 
vant til. Men der blev sørget rigtig godt for 
os, og vi fik da også et rigtigt julemåltid med 
and og flæskesteg. 
JEG VAR I TREDJE AFLØSNING, da vi havde vagtskifte 
første juledag, og det er nok den fedeste 
vagt jeg har haft. Der var rigtig mange 
mennesker som kom og kiggede – klart flere 
mennesker end jeg før har oplevet – og især 
familier med små børn, der gik og pegede på 
de store soldater. Det var en stor oplevelse. 

G A R D E R  K Ø L L E
2 1  Å R
A U G - 2 0



De steder Livgarden i  dag bestr ider 

vagtt jeneste har al le  dét  t i lfældes,  at  de i 

større el ler  mindre udstrækning står  i  den 

skikkelse,  som de i  s in  t id  blev opfør t  i .  Men 

al le  regler  har  en undtagelse,  og i  dette 

t i lfælde gælder det  Chr ist iansborg Slot ,  der 

først  står  i  s in  nuværende skikkelse i  1928. 

Her følger h istor ien om det ,  man med rette 

kan betragte som r igets vigt igste slot ,  og det 

hele begynder med blodgi ldet  i  Roski lde. 

Dér   hvor
vi  holder

vagt

TEKST
APR-12 ANDREAS

DALSGAARD
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Slotsholmen har i århundrede 
været centrum for rigets magt. 
Den første konge, som for alvor 
samler rigets administration er 
Christoffer af Bayern. Her følger 
et oprids af regenterne. 

Disse har 
regeret fra 
S L O T S H O L M E N

C H R I S T O F F E R  A F  B AY E R N
Er den første til at flytte ind på Kø-
benhavns Slot. Christoffer af Bayern 
regerede i perioden 1440 – 1448. 

C H R I S T I A N  I
Bliver konge af både 

Danmark, Norge og 
Sverige, og sørger 
for at Kalmarunionen 
genoprettes. Christian 

I regerede i perioden 
1448 – 1481. 

K O N G  H A N S 
Er den første danskfødte prins i 
over 100 år, der bliver konge af 
Danmark. Kong Hans regerede 
i perioden 1481 – 1513. 

Christ iansborg

vi  holder

I 
årene 1146 – 1157 udkæmpes en blo-
dig borgerkrig i Danmark. Krigen er 
egentlig kulminationen på en meget 
lang stridighed mellem forskellige 
grene af kongeslægten, der alle 
søger at blive eneherskende konge 
af Danmark. Den mest magtfulde af 
de stridende parter er i begyndelsen 
Svend Grathe, der støttes af de sjæl-
landske herremænd – herunder den 
senere Valdemar den Store. Svends 
stridspartner, Knud Magnussen der 
støttes af de jyske herremænd, for-
søger gentagende gange at indtage 
Sjælland, men bliver slået tilbage 

hver gang.
Knud søger nu hjælp hos den tyske konge 

Frederik I, der indkalder til et mæglingsmøde 
i 1154, hvis endelige udfald bliver, at Svend 
udnævnes til konge af Danmark, mens Knud får 
en række besiddelser i Jylland, på Sjælland og i 
Skåne. Freden hersker for en stund i Danmark. 

I tiden der følger begår den nye konge af 
Danmark imidlertid den store fejl at negligere 
og underkende sine tidligere alliancepartnere 
ved at fratage dem titler og udstede nye love 
udenom tinget. Det medfører oprør i Skåne, og 
Valdemar – fulgt af de sjællandske herremænd 
– ender med at indgå en alliance med Knud 
Magnussen. Knud og Valdemar lader sig hylde 
som konger af Danmark i Viborg, og Svend må 
flygte til Skåne. Borgerkrigen er igen brudt ud. 

Valdemar, Knud og Svend mødes i 1157 til 
et fredsforhandlingsmøde, hvor de deler riget 
i tre. Valdemar bliver konge af Jylland, Knud 
af Fyn, Sjælland og øerne, mens Svend bliver 
konge af Skånelandene. Parterne enes om be-
tingelserne, og aftaler at forsegle aftalen med 
et forsoningsgilde i Roskilde. 

Det skal imidlertid vise sig, at Svend ikke 
er tilfreds med aftalen, og falder under gildet 
Knud og Valdemar i ryggen med den hensigt at 
blive enekonge. Svends følgesvende angriber 
Knud og Valdemar. Knuds hoved kløves, men 

Valdemar formår at afværge angrebet og flygter 
fra Blodgildet i Roskilde sammen med barn-
domsvennen Absalon. 

I Jylland gifter Valdemar sig med Knud 
Magnussens søster, og sikrer dermed opbak-
ningen fra de herremænd, der indtil nu har 
støttet Knud. Et par måneder senere står slaget 
mellem Valdemar og Svend i omegnen syd 
for Viborg. Slagets udfald bliver, at Valdemar 
besejrer Knud, og Valdemar udråbes som ene-
konge af Danmark. 

Valdemar går nu hastigt i gang med at 
cementere sin position, og lykkedes året efter 
i 1158 med at få sin barndomsven Absalon 
udnævnt som Biskop af Roskilde. Valdemar og 
Absalon danner nu en stærk alliance mellem 
konge og kirke, og går til aktiv bekæmpelse af 
venderne fra Rügen, som under borgerkrigen 
har haft frit spil til at udøve røveriske overfald 
på de danske kyster.  

Ifølge Saxo får Absalon overdraget byen 
Havn af Valdemar – og dermed også ansvaret 
for byens forsvar. Som et led i forsvaret af byen 
såvel som kysterne omkring, opfører Absalon 
i 1167 en mindre borg på en holm, beliggende 
i farvandet ud for byen – imellem Sjælland 
og Amager. Borgen opføres i kridtsten med 
en ringmur, som omgiver en borgplads med 
enkelte bygninger opført i tegl. Borgen døbes 
Absalons Borg. 

Absalon testamenterer senere både by og 
borg til bispestolen i Roskilde, der råder over 
byen indtil 1245, hvor kong Erik Plovpenning 
inddrager den efterhånden betydnings-
fylde handelsby. Det 
fører til en langvarig 
konflikt mellem 
kirke og konge, 
mens byen samtidig 
angribes og hærges 
af det tyske Han-
seforbund, der ser 
med bekymring 
på Københavns 

Absalons borg bestod af en op mod fem 
meter høj ringmur, som omsluttede en 

borggård med forskellige bygninger opført 
i tegl. Borgen dukkede op i forbindelse 

med opførelsen af det nuværende Christi-
ansborg Slot i begyndelsen af 1900-tallet. 



18    G A R D E R B L A D E T  -  F E B R U A R  2 0 2 1

C H R I S T I A N  I I
Bliver kendt som Christian 
Tyran efter det sto-
chholmske blodbad i 
1520. Christian II regerede 

i perioden 1513 – 
1523. 

F R E D E R I K  I
Kupper kong Christian II og indsætter sig 
selv som konge af Danmark indtil sin død. 
Frederik I regerede i perioden 1523 – 1533. 

C H R I S T I A N  I I I
Arver tronen men må belejre Kø-
benhavn under Grevens Fejde, da 
byen støtter den afsatte Christi-
an II som konge af Danmark. 
Christian III regerede i 
perioden 1534 – 1559. 

F R E D E R I K  I I
Arver et stærkt kongerige 

og lykkedes med at 
hævde sig som 

det ubestridte 
statsoverhoved. 
Frederik II rege-
rede i perioden 
1559 – 1588. 

stigende position som handelscentrum. 
Men trods stridighederne mellem konge 

og kirke formår Absalons Borg i vid udstræk-
ning at virke som et effektivt værn mod 
middelalderens sørøvere og fremmede fjender 
i over 200 år. Først i 1367, hvor kong Valdemar 
Atterdag står overfor et stridbart sammenløb 
af nordtyske stater, oprørske jyske stormænd 
og Hanseforbundet, må borgen se sit endelige. 
Kong Valdemar tvinges til at rømme Danmark 
og efterfølgende drage i eksil i udlandet. I 
mellemtiden sender Hanseforbundet et halvt 
hundrede stenhuggere til København for at 
ødelægge Absalons borg – sten for sten, helt 
til grunden. 

I 1370´ERNE BEGYNDER OPFØRELSEN af en ny borg 
ovenpå ruinerne af Absalons Borg. 
Stridighederne mellem konge og kirke 
om København huserer endnu, og der er 
derfor uklart, hvorvidt det er Valdemar 
Atterdag eller Bispestolen der opfører 
den nye borg. Dog står det klar, at bis-
pestolen, efter Valdemar Atterdags død i 

1375 overtager borgen. Men op vokser en ny, 
større og stærkere befæstning der med tiden 
får navnet Københavns Slot. 

Den nye borg bygges som en ringborg med 
omgivende voldgrav og et stort solidt tårn 
som indgangsparti. Det vides ikke, hvornår 
borgen står færdig, men i 1387 omtales en 
høvedsmand på stedet, så der står slottet med 
sikkerhed. Roskildes biskopper beholder mag-
ten over Københavns Slot helt frem til 1417, 
hvor Erik af Pommern definitivt inddrager 
ejendomsretten over Københavns Slot under 
kongemagten, og dermed sætter et endeligt 
punktum for stridighederne mellem kirke og 
konge – i hvert fald hvad angår dette emne. 

I 1440 bestiger Christoffer af Bayern tro-
nen, og flytter tre år efter – i 1443 – ind på 
Københavns Slot, og slottet bliver for første 
gang kongens bolig. Indtil dette tidspunkt af 
historien er det typisk, at kongen befin-
der sig på en stadig rundrejse med hele 
kancelliet (en middelalderlig betegnelse 
for ministerier og embedsværk). Men i 
midten af 1400 tallet begynder man at 
betragte Københavns Slot som centrum 
for rigets styre og kancelliets 

hjemsted. 

Ligeledes bliver det centrale finanstyre 
knyttet til Københavns Slot, og fra midten af 
1400 tallet strømmer skatter og kongelige ind-
tægter fra hele landet til tårnet på Københavns 
Slot. Således vokser Københavns betydning 
som administrations- og handelscentrum i 
Danmark, og København indtager med tiden 
funktionen som rigets hovedstad. 

Over små 300 år tjener Københavns Slot 
som bolig for skiftende konger af Danmark. 
Undervejs ombygges forskellige dele af slottet, 
men slottet som helhed bevares over årene. Et 
skelsættende år for Københavns Slot må siges 
at være året 1658, hvor Kongens Livregiment 

oprettes og dermed indgår i vagten om-
kring Københavns Slot. 

I 1707 – under Kong Frederik IV – tales 
om at nedrive det gamle slot, for at opbygge 
et nyt og større Københavns Slot. Det 
gamle middelalderlige slot er efterhånden 
for småt og umoderne til de enevældige 
konger. Frederik IV vælger imidlertid en 
billigere model, og udfører en gennem-
gribende renovering af slottet, som 
afsluttes i 1727. Og resultatet? – ikke 
tilfredsstillende. Hele fundamentet er 
utilstrækkeligt, og Frederiks efterfølger 
Kong Christian VI, der bestiger tronen 

i 1730, bestemmer året efter i 1731 at 
nedrive Københavns Slot. 
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C H R I S T I A N  I V
Opfører en lang rækker, for Køben-
havn, ikoniske bygninger såsom 
Børsen og Rundetårn. Fører også en 

masse krig mod Sverige, 
såvel som landet 

tæt på banke-
rot. Christian 
IV regerede i 
perioden 1588 
– 1648.

F R E D E R I K  I I I
Opretter Den Kongelige 
Livgarde, fører krig mod 

Sverige, og tvinges 
senere til at afstå 

Skåne, Halland 
og Blekinge. 
Frederik III 
regerede i 
perioden 1648 

– 1670. 

C H R I S T I A N  V
Forsøger forgæves at 

generobre Skåne, 
Halland og Blekin-
ge, men lykkedes 
til gengæld med 
at etablere danske 

kolonier i Afrika og 
Vestindien. Christian 

V regerede i perioden 
1670 – 1699. 

GENOPBYGNINGEN AF DET NYE SLOT be-
gynder for alvor i 1733, hvor 
grundstenen til slottet lægges 
af Christian VI. Forud for at 
kunne lægge den første sten, 
har man udført et omfattende 
arbejde med opkøb og rydning 
af tilstødende grunde, samt ikke 

mindst omlægning af voldgrav, pilotering og 
udvidelse af Slotsholmen, således at grunden 
nu kan rumme Christian VI´s ambitioner for 
det nye slot. 

Slottet opføres som et prægtigt firflø-
jet senbarok-palads inklusive ridebane og 
slotskirke. Hovedslottet er en stor karré med 
et højt tårn og spir. Den ydrer slotsgård består 
af et ridebaneanlæg omgivet af to fløje med 
henholdsvis ridehus og hofteater. Imellem de 
to fløje forbindes hovedindgangen og den ydre 
slotsgård til Købehavn af marmorbroen, der 
stadig står i dag.

Byggeriet et ekstremt dyrt. Så dyrt, at de 
samlede byggeomkostninger beløber sig til et 
halvt års samlede indtægter fra hele riget – el-
ler værdien af al ejendom på Sjælland tilsam-
men. Nysgerrigheden omkring indretningen 
af det nye prægtige slot er angiveligt så stor, 
at det udtrykkeligt pålægges skildvagterne af 
Den Kongelige Livgarde til Fods kun at lade 
personer med reelle ærinder på byggepladsen 
passere ind. 

I år 1740 står Christian VI´s borg færdig, 
og den døbes – meget nærliggende – Christi-
ansborg. Den 26. november rykker Kongefami-
lien fra den midlertidige residens på Frede-
riksberg Slot til Christiansborg under et stort 
optog igennem byen, anført af Den Kongelige 
Livgarde til Hest mens fodfolksafdelingen står 
antrådt langs ruten. 

I årene der følger udfolder et storslået 
hofliv sig på Christiansborg, mens magten ar-
bejder i kongens mange kamre. Således huser 
Christiansborg foruden Kongefamilien også 
højesteretten, hofretten, finanskontorer samt 
boliger til embeds- og hoffolk. Det skønnes 
at slottet rummer et hof på næsten 1.000 
personer og er på dette tidspunkt det største 
slot i Nordeuropa med sine 348 sale, værelser 
og gemakker.

Christiansborg danner sidenhen bolig for 
Frederik V og efter ham Christian VII. De fle-

ste kender den sørgelige historie om Christian 
VII, der efter dramaet med Caroline Mathilde 
og Johann Struense, efterlades alene tilbage 
på Christiansborg, hvor han senere kupper 
arveprins Frederik sammen med sønnen Fre-
derik VI, der indsættes som kronprinsregent 
indtil Christian VII´s død i 1808. Hvad der 
blot gør historien om Christian VII en smule 
sørgeligere er, at der i 1794 udbryder en brand 
i arveprinsens gemakker. 

Før Kongens Livregiment (Den Kongelige Livgarde) 
blev oprettet i 1658, havde forskellige andre enheder 
ansvaret for kongens sikkerhed. En af de enheder var 
Drabantgarden, som blev oprettet af Kong Frederik 
II i 1571. Drabantgarden bestod af 50 mand samt en 
fører. I 1763 opløses drabantgarden, og soldaterne 
indlemmes i Livgarden.  

Slotsholmen med det gamle Københavns Slot, 
kort tid før det første Christiansborg bygges. 

På kortet er med stiplede linjer illustreret hvor 
det nye. Slot kommer til at ligge, samt hvordan 

kanalerne omkring holmen ændres.
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Branden udvikler sig voldsomt og 
hurtigt de næste timer, og ender med at 
fortære hele hovedbygningen såvel som 
slotskirken. I løbet af natten lægges hele 
hovedbygningen i aske således, at kun de 
rygende, sværtede og vaklende mure står 
tilbage. 70-80 mennesker omkommer i 
flammerne under deres heltemodige red-
ningsarbejde.

Dermed brænder Christiansborg ned 
til fundamentet, og kongefamilien er 
husvild. Kort tid efter branden lykkedes det 
Kongefamilien at erhverve de fire palæer 
på Amalienborg, hvorefter Christian VII og 
kronprinseparret tager bolig her. Hensigten 
er blot, at Amalienborg skal danne midler-
tidig residens for Kongefamilien, mens man 
opfører et nyt Christiansborg. Historien 
vil det imidlertid anderledes, og Christian 
VII bliver den sidste regerende konge til at 
have reel fast residens på Christiansborg. 

KORT TID EFTER CHRISTIANSBORGBRANDEN 
tages adskillige initiativer 
til at påbegynde genopbyg-
ningen af slottet. Situationen 
forværres dog året efter i 
1795 under Københavns 
brand, hvor store dele af 
byen (også) lægges i aske, og 

man må åbne slotsholmsområdet med det 
nedbrændte Christiansborg, så de mange 
husvilde kan søge ly med tilladelse til at 
bygge midlertidige huse på slotspladsen.  

I 1803 indkalder og udpeger Frederik VI 
arkitekten C.F. Hansen som hovedarkitekt 
til opførelsen af det andet Christiansborg. 
Den moderne stil er nu klassicismen, som 
adskiller sig en del fra den barokke stil, det 
første Christiansborg er opført i. På trods 
heraf, formår C.F. Hansen at genanvende 
de tilsodede, men stadig stående, ydre mur-
værker til at skabe en bygning med et helt 

F R E D E R I K  I V
Overvejer kraftigt at 

nedrive det gamle 
Københavns Slot, 
men vælger i stedet 
en gennemgriben-
de renovering, der 

tager over 20 år. 
Fredrik IV regerede i 

perioden 1699 – 1730. 

C H R I S T I A N  V I
River Københavns Slot ned til funda-
mentet med henblik på at udvide 
Slotsholmen og bygge et storslået 
og pragtfuldt nyt slot. Slottet kaldes 

naturligvis Christians´ borg. 
Christian VI regerede i 

perioden 1730 – 1746. 

F R E D E R I K  V
Vokser op på det glamourøse 
første Christiansborg, og bliver 

den eneste konge, der regerer 
hele sin embedsperiode fra det 

første Christiansborg. Frederik V 
regerede i perioden 1746 – 1766. 

K Ø B E N H A V N S  B R A N D
Klokken 15 fredag d. 
5. juni 1795 udbryder 
en brand i flådens 
lager for kul og 
tømmer på Gammel-
holm. Da arbejderne 
allerede er gået 
hjem, går der lang tid 
før brandslukningsar-
bejdet begynder. En 
lang periode med tør-
ke, og en kraftig vind 
medfører hertil, at 
branden hurtigt bre-
der sig til det gamle 
København. Først om 

søndagen d. 7. juni 
dør branden ud, efter 
at have fortæret 909 
huse og gjort knap 
6.000 indbyggere 
hjemløse. Et stort 
antal af de hjemløse 
slår sig nu ned blandt 
ruinerne fra det 
første Christiansborg, 
hvor det hedder sig, 
at murresterne er af 
en sådan størrelse, 
at en hel familie kan 
have en bolig i en 
vinduesniche. 

Det første Christiansborg
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C H R I S T I A N  V I I
Er mest af alt kendt for miseren med 

Caroline Mathilde og Struense. Chri-
stian VII bliver den sidste konge, der 

reelt regerer fra Christiansborg, 
idet slottet brænder for første 
gang i 1794. Christian VII regere-
de i perioden 1766 – 1808. 

F R E D E R I K  V I I
Tager Christiansborg i brug som vinterre-
sidens, og regerer således delvist landet 
fra det gamle slot. Frederik VII bliver den 
sidste enevældige konge, idet Danmark 
får sin første grundlov i 1848. Frederik VII 
regerede i perioden 1848 – 1863. 

andet udtryk end det foregående. 
Et særligt kendetegn ved det andet Chri-

stiansborg er, at slottet opføres uden tårn eller 
spir. I det hele taget opføres det andet Chri-
stiansborg i en noget mindre prægtig udgave 
sammenlignet med forgængeren. Hovedbyg-
ningen bliver kun i tre fløje, således der nu 
er åbnet op mod ridebanen, og dermed bliver 
hovedfacaden vendt mod slotspladsen. 

Genopbygningen af det andet Christians-
borg begynder, men skrider langsomt fremad. 
Store dele af byen skal i disse år genopbygges, 
og det tærer på ressourcerne. I 1807 forvær-
res situationen i København igen. Landets 
økonomi er anspændt, og bombardementet 
af København ødelægger et stort lager af 
tømmer, som skulle have været anvendt til 
genopbygningen. Det løses imidlertid ved at 
anskaffe tømmer ved nedrivningen af Hørs-
holm Slot (Hirschholm) samt fra den ufærdige 
Marmorkirke ved Amalienborg. 

Det tager næsten 25 år at genopbygge det 
andet Christiansborg, der først står tilstræk-
keligt indvielsesklar d. 1. november 1828. Den 
nu kronede Frederik VI viser dog kun ringe in-
teresse for slottet, og hverken Frederik VI eller 
Kronprins Christian (VIII), som er vokset op 
på Amalienborg, ønsker at forlægge residens 
til Christiansborg. Christiansborg, der ellers 
er indrettet til kongelige residens, reduceres 
således til repræsentations- og gæsteindkvar-
teringsslot. 

Det skal dog vise sig, at bestræbelserne på 
at indrette Christiansborg til et kongeslot ikke 
er helt spildte, idet Kong Frederik VII – der 
krones i 1848 – tager slottet i brug samme år. 
Først ved at samle hoffets administration på 
slottet, for senere selv at bruge Christiansborg 
som vinterresidens. 

Det er på dette tidspunkt, at en af histo-
riens fredeligste overgange til demokrati 
finder sted (hvis man ser bort fra følgerne i 
Slesvig). I marts måned 1848 samles et stort 
folketog på Christiansborg Slotsplads, der 
snart efter fører til afskaffelse af enevælden 
og indførelse af en demokratisk grundlov. 

I forlængelse af enevældens afskaffelse, 
ophører også kongens fuldstændige ret til at 
benytte statens ejendom og indtægter. Det re-

D A N M A R K  B L I V E R  D E M O K R A T I S K 
På sit dødsleje i 1848 pålægger Christian VIII 
sin søn Frederik VII at indføre en forfatning for 
helstaten, der på dette tidspunkt består af det 
egentlige kongerige Danmark samt hertugdøm-
merne Slesvig, Holsten og Lauenborg. En uge efter 
sin trobestigelse udsteder Frederik VII et reskript 
om en ny forfatningsordning, der foreslår et fælles 
rigsråd for kongeriget og hertugdømmerne, som 
skal bestå af lige mange medlemmer fra kongeriet 
og hertugdømmerne. 

Ikke alle mener dog, at dette reskript er vidtgå-
ende nok, og med de nationalliberale i spidsen 
marcherer borgerne i København mod kongens 
vinterresidens på Christiansborg for at kræve en fri 
forfatning og en mere nationalistisk udenrigspolitik 
– der bl.a. skal indlemme hertugdømmet Slesvig – 
samt ikke mindst, at kongens regering, der er imod 

indlemmelse af Slesvig, går af. 
Frederik VII er dog så fremsynet, at han allerede, 
ved optogets ankomst til slotspladsen, har afske-
diget sin regering, og åbnet vejen for at denne en 
samlingsregering af nationalliberale politikere. På 
det efterfølgende første statsrådsmøde bebuder 
kongen, at han ikke længere anser sig som ene-
vældig monark, hvormed styreformen de facto er 
konstitutionel monarkisk. 

I Slesvig er stemningen anderledes dyster med ud-
sigten til at nationalliberale kræfter snart vil føre 
ejderpolitiken ud i livet, og dermed adskille Sles-
vig-Holsten ved at indlemme Slesvig i Danmark, og 
overlade Holsten for sig selv til det Tyske Forbund. 
I Slesvig gør man sig i stedet forhåbninger om 
at blive en del af det Tyske Forbund gennem en 
tyskpræget slesvig-holstensk stat. 

sulterer i, at Christiansborg overdrages til in-
denrigsministeriet som statens ejendom, men 
at kongen har brugsret og vedligeholdelses-
pligt til slottets indre. Kongens private midler 
rækker dog ikke længere til vedligeholdelse 
af det store slot, og Frederik VII ender med at 
afstå den ene fløj til Rigsdagen. Samme fløj, 
hvor folketingssalen ligger i dag. 

Erfaringerne efter det første Christians-
borgs brand har medført, at man nu er særlig 
opmærksom på ikke at lade historien gentage 
sig. Det andet Christiansborg er således forsy-
net med brandmure, brandvagter, jerndøre og 
slukningsmateriel. Hvad man imidlertid ikke 

er klar over er, at slottet rummer en række 
svagheder i murene, som ild nemt kan sprede 
sig i. 

Da en kakkelovn i nærheden af Rigsdagen 
d. 3. oktober 1884 starter en brand, er Chri-
stiansborg – næsten på forhånd – dømt til at 
nedbrænde – Igen. De mange brandhæmmen-
de initiativer sænker dog brandens udvikling 
tilstrækkelig meget til, at man kan nå at redde 
størstedelen af inventaret fra slottet, så tabet 
ikke bliver nær så stort som ved den første 
brand. Ved denne brand lykkedes det også at 
redde ridebanefløjene såvel som slotskirken 
og Thorvaldsens Museum. 
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IL FORSKEL FRA opfø-
relsen af det første 
og andet Christi-
ansborg, skal det 
tredje Christians-
borg ikke opføres 
af en konge, men 
derimod af en 

demokratisk valgt Rigsdag. Langt 
flere stemmer skal høres, og langt 
flere personer og grupper har in-
teresse i byggeriet, hvilket – som 
det ofte er gældende – betyder en 
lang og besværlig proces. Det po-
litiske billede er præget af spæn-
dinger mellem højre og venstre, 
og de to grene har vidt forskellige 
meninger til, hvordan det tredje 
Christiansborg skal opføres.

Umiddelbart efter branden 
sendes bud efter arkitekten The-
ophilus Hansen med besked om, 
at udfærdige et forslag til et nyt 
Christiansborg, så man hurtigst 
muligt kan påbegynde genop-
førelsen. Theophilus Hansens 
forslag forkastes dog snart af 
Landstinget, hvorefter en lang og 
sej kamp begynder. 

Adskillige arkitektkonkur-
rencer afholdes, men flere gange 
mislykkedes man med at finde et 
kompromis. En af de helt store 
anstødssten er sammenblandin-
gen af rigsdag og kongeslot. Fra 
politisk side ønsker man ikke at 
være gæster i kongens gemakker, 
og arkitekterne insisterer på, at 
de to dele skal adskilles og opfø-
res med forskellige arkitektoniske 
udtryk. 

20 år efter branden forsø-
ger man stadig at få enderne til 
at mødes, og man åbner på ny 
en arkitektkonkurrence i årene 
1905-06. Konkurrencen fører til, 
at man endelig i 1906 – under 
højlydte protester – beslutter sig 
for valget af arkitekt, og endelig 
kan begynde opføresen af det 
tredje Christiansborg. 

Resultatet bliver, at det tredje 
Christiansborg skal rumme de 
samme funktioner som før bran-
den: Rigsdag, højesteret og re-
præsentationslokaler for kongen. 
Indledningsvis er kongens lokaler 
udelukkende tænkt til repræsen-
tation, men da Christian X, efter 
sin tiltræden i 1912, meddeler, 
at han ønsker at tage residens 
på Christiansborg, må arkitekten 
tilbage til tegnestuen. 

Snart efter arkitektkonkur-
rencen er afsluttet, lægges de 
første sten til det tredje Christi-
ansborg, der igen opføres på fun-
damentet fra de tidligere slotte. 
Også store dele af ydermurene fra 
det første og andet Christians-
borg anvendes til det tredje. Det 
er i sig selv beundringsværdigt, at 
mure fra 1736, der har overlevet 2 
store brande, igen kan anvendes. 

Selvom projektet på dette 
tidspunkt er planlagt og sat i 
værk, er det ikke ensbetydende 
med, at man kender den endelige 
udformning. Undervejs møder 
arkitekten nye krav, som må ind-
arbejdes i tegningerne. Og i 1922 
kommer Christian X – formentlig 
i efterspillet fra påskekrisen – på 
andre tanker, og meddeler, at han 
alligevel bliver boende på Ama-
lienborg. Det får dog kun mindre 
betydning for den endelige 
udførelse af repræsentationslo-
kalerne. 

Færdiggørelsen af det tredje 
Christiansborg sker i etaper. Såle-
des kan Rigsdagen allerede flytte 
ind i sin fløj i 1915, højesteret kan 
flytte ind i 1918, men først i 1928 
anses hele slottet officielt som 
færdigt. 

Det tredje Christiansborg 
står stadig i dag som en storslået 
trefløjet bygning, der gennem-
skæres af to porte – Kongepor-
ten og Dronningeporten, som 
forbinder den indre slotsgård 

( 1 )   Kongefløjen

( 6 )  Indgang til Højesteret

( 1 1 )   Tårnet

( 1 6 )   Indre Slotsgård

( 2 )   Prins Jørgens Gård

( 7 )   Ridehuset

( 1 2 )   Indgang til Folketingsfløjen

( 3 )   Slotskirken

( 8 )   Marmorbron

( 1 3 )   Rigsdagsgården

( 4 )  Dronningeporten

( 9 )   Kongeporten

( 1 4 )  Teatermuseet

( 5 )   Thorvaldsens Museum

( 1 0 )   Folketingsfløjen

( 1 5 )   Staldene

med henholdsvis Slotspladsen og 
Prins Jørgens Gård. Kongeporten 
har i praksis ringe betydning, da 
ingen af slottets hovedafsnit har 
indgang herfra. 

Dronningeporten, der forbin-
der den indre slotsgård med Prins 
Jørgens Gård udgør hovedindgan-
gen til de kongelige lokaler. Lige-
ledes er der indgang til højesteret 
fra Prins Jørgens Gård. Det er i 
øvrigt værd at nævne, at man har 
genbrugt indgangspartiet fra det 
andet Christiansborgs kongeport 
som indgangsparti til højesteret. 
På modsatte side af Christians-
borg finder man i dag Rigsdags-
gården, der udgør hovedindgan-
gen til Folketingsfløjen. Over 
Kongeporten står Christiansborg-
tårnet, der med sine 106 meter er 
Københavns højeste tårn. 

LIVGARDENS FØRSTE VAGT 
på Christiansborg 
Slot efter branden i 
1884 fandt sted d. 14. 
januar 1924, mens 
den første kongevagt 
trak op d. 12. januar 
1928. I Prins Jørgens 

Gård er der indrettet vagtstuer 
for officerer, befalingsmænd og 
vagtmandskab. 

Vagten marcherer normalt 
fra kasernen ad Rosenborggade 
– Frederiksborggade – Købma-
gergade – Amagertorv – Højbro 
Plads – Kirkeløngangsporten 
til Prins Jørgens Gård. Eftersom 
Christiansborg ikke er kongebolig 
oprettes vagterne kun ved særlige 
lejligheder såsom audiens, stats-
råd, ambassadørmodtagelse og 
kongelige aftenselskaber
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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 FREDERIK VI (1808 – 1839)

1837

elvom de for Livgarden 
ikoniske blå bukser med 
hvide stribe indførtes i 
1822, fastholdtes de hvide 
bukser til brug ved galla. 
Bjørneskindshuen beskri-
ves tillige som gallahue, 

foroven forsynet med pynte- og fangsnore 
såvel som den blå-hvide chakotfjer. Foran 
var huen forsynet med et forsølvet mes-
singskilt, i hvis midte det forgyldte danske 
rigsvåben findes. Hertil havde hagerem-
men forsølvede chupper (små beskyttende 
metalplader). 

→ En bestemmelse af 24. september 
1826 fastsatte, at tilfældig afgang af 
bjørneskindshuer skulle erstattes med 
nye huer, ligeledes af bjørneskind (og ikke 
af hestehår, som det har været brugt i 
Frankrig). Jægerne fik en ny grøn fjer til 
chakot´en, og endelig bestemtes det den 9. 
december, at Livgarden årligt skulle have 
15 nye par røde vagtvanter. 

→ I 1830 fik Livgarden til Fods nye 
geværer af model 1822; geværerne måtte 
dog kun bruges til skydning, idet de gamle 
geværer stadig skulle anvendes til daglig 
tjeneste. Året efter reglementeredes 
bandolerer af simslæder; de blev farvet 
hvide og kunne nu spændes længere eller 
kortere efter garderens størrelse. 

S
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Æresmedlem: Bestyrelsen har på årets 
sidste møde udnævnt nov-54 Orla Juul 

AFHOLDTE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Aftenen blev som al-
tid indledt med spisning, men de 24 frem-
mødte blev i år p.g.a coronaen snydt for 
den traditionelle menu med sild og forlo-
ren skildpadde – i stedet blev der serveret 
en platte + 1 garderøl. Efter spisningen 
bød formand Anders Bach Andersen vel-
kommen og i den efterfølgende beretning 
konstaterede han, at nok havde livet i for-
eningen som alle andre steder været præ-
get af den nuværende krise, men det var 
alligevel lykkedes at gennemføre 5 ud af 10 
planlagte arrangementer. Året havde budt 
på deltagelse i Nytårsgudstjeneste sam-
men med HJV, Krolf og grill, deltagelse i 
Flagdag, Foredrag om ”Kongehuset som 
arbejdsplads” ved Anna von Lowzow og 
endelig generalforsamlingen. Anders Bach 
Andersen fratræder som formand og tak-
kede for mange gode år i bestyrelsen, hvor-
af han har været formand i 11.  Han havde 
mærket, at IT også havde fundet indpas i 
garderforeningerne og havde ikke den for-
nødne tid og overskud til fuldt ud at give sig 
i kast med det. Der skulle nye kræfter til.                                                                                                                                             
Og så understregede han, at det stadig 
var ”mødet” – mødet mennesker imellem 
og samtalen, som fortsat skulle være det 
vigtige og bærende. ABA takkede til sidst 
bestyrelsen og øvrige medlemmer for en-
gagement og godt samarbejde. Kasserer 
Niels Rubach aflagde derefter regnskabet, 
som blev godkendt. Bestyrelsen havde stil-
let forslag om gennemgribende ændringer 
i foreningens vedtægter. Dirigent Lars Niel-
sen førte med sikker hånd de fremmødte 
gennem de gældende vedtægter og de 
forslåede ændringer. Ændringerne blev 
vedtaget Dagsordenens næstsidste punkt 
var valg til bestyrelsen John F Lund valg-
tes som ny formand. Til bestyrelsen valg-
tes Jesper Møller Petersen (Nyvalg) Chr 
Bønlykke Bech  (genvalg) og Søren Dam 
Kjeldsen (genvalg). Leif Bodilsen Kaldahl 
og Peter Lindberg Nielsen blev genvagt 
som fanevagt og –løjtnant. Følgende mod-
tog tegn Clifford Lossin og Kjeld Halkær 
Kjeldsen modtog begge 50-års tegnet for 
medlemskab. Der var garderøl til følgende 
medlemmer med runde fødselsdage: Peter 
Lindberg Nielsen 50 år Niels Henrik Heintz 

R E G I O N E R

 Randers By & Omegn GF 08 - 1/2 1908

Formand: John Lund
Kildebakken 29, 8920 Randers NV
Tlf. 20 20 39 91
Mail: john.lund.kildebakken@gmail.com
www.garderforeningerne.dk/gf08

 Nordjylland GF 10 - 24/3 1908

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

 Morsø GF 44 - 16/7 1918

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

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

 Hjørring & Omegn GF 56 - 14/3 1930

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

 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

Generalforsamling: Vi har en generalfor-
samling hængende fra sidste år og den plan-
lægger vi til den 14. april. Sæt et kryds i ka-
lenderen. Der kommer nærmere info senere.
Jagtlaugets generalforsamling: Er plan-
lagt til den 4. maj 2021. Også her vil med-
lemmerne høre nærmere.
Den 1. juni: Det er aftalt med Esben Buch, 
at vi laver et arrangement med ham i Urte-

haven i Nørresundby den 1. juni 2021.
Grillarrangement: Og endelig vil vi afholde 
vores traditionsrige grillarrangement den 
17. august 2021.

Heldigvis er lægerne godt i gang med at 
vaccinere os, og verden går forhåbentlig 
mod bedre tider. Vi har i bestyrelsen forsig-
tigt lagt et program for 2021 og vi glæder os 
til at rulle det ud. Men det hele afhænger af, 
at vi får lov til at samles.

Jul. 78 Kristian Bengaard

Garderforeningen for Hjørring og omegn er 
i dialog med Garderforeningen Nordjylland 
omkring en fusion, hvor de overordnede tan-
ker er rundsendt til samtlige medlemmer i 
foreningen. Fusionen har til formål at styrke 
garderbevægelsen i Nordjylland til størst 
mulig gavn for alle nuværende og tidligere 
gardere:
-I en overgangsperiode består bestyrelsen 
af de to bestyrelser.
-Fælles kontingentopkrævning.
-Fælles registrering af skydeaktiviteter.
-Lokale aktiviteter herunder deltagelse 
med fane.
Den endelige beslutning skal tages på den 
ordinære generalforsamlingen som vi for-
venter kan blive afholdt i marts måned 
2021, dog med den usikkerhed, at der fort-
sat er omkring Covid-19. 

Lars Zacho Rath

Nielsen til det syttende æresmedlem i for-
eningens 106 årige historie. Garder nov-54 
Orla Juul Nielsen har i en menneskealder 
været medlem af Garderforening. Desuden 
har han været i bestyrelsen for Garderfor-
ening for Hobro og Omegn. Endvidere har 
han været fanebærer for foreningen. Æres-
medlem kan kun den blive, der foruden som 
medlem af Himmerlands Garderforening (i 
gf kan optages enhver person som har tjent 
i Den Kongelige Livgarde, og som ikke har 
været straffet for en, i offentlig mening, 
vanbærende handling) også har gjort sig 
særlig fortjent af foreningen, og som nyder 
almindelig anseelse og agtelse.
Kontingent 2021: Himmerlands Garderfor-
enings kontingent for 2021 er alene kr. 300. 
Beløbet kan betales på MobilePay 5749QC 
eller konto 9217-675-05-28242. Husk at 
oplyse soldater nr. og navn.
Skaf et nyt medlem: Hvis du, som medlem 
af vor forening, skaffer et nyt medlem, vil du 
få halvt kontingent et år. Skaffer du to med-
lemmer får du et helt års kontingent 

Kjeld Sørensen

LANDSSKYDNING 15 M 2021

→ I skrivende stund er det uvist, hvorvidt 
Covid-19 situationen i Danmark har medført en 
fortsat lukning for al indendørs idrætsaktivitet, 
og derved også en lukning af al 15 m skydning 
for garderforeningerne. Vi kan kun håbe, at si-
tuationen har ændret sig, og at dette har givet 
mulighed for, at vi kan komme i gang med at 
skyde Landsskydning 15 m.

Alle gardeforeninger er i løbet af første 
halvdel af januar blevet orienteret om Lands-
skydningen, og skydeskiver er udsendt til et 
antal foreninger.  

Landsskydning på 15 m er også i år 
planlagt til at kunne skydes i perioden januar, 
februar og marts, som en dyst mellem alle 
gamle gardere, med fokus på den kammeratlig 
dyst inden for egen forening, og så på dysten 
på landsplan

Skydeudvalget håber naturligvis på 
muligheden for også i år at kunne afvikle 
Landsskydning 15 m, og at mange garder-
foreninger vil bruge en sådan mulighed til at 
skabe aktivitet ikke bare på skydebanen men 
også i foreningerne. 

På et forhåbentligt gensyn på skydebaner-
ne til Landsskydning 15 m.

Præsidiets Skydeudvalg
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Tirsdage i februar fra 

kl. 19:00 til kl. 21:00, på 15 m banen under 
Lundgårdskolen i Tjørring. Her står vi klar 
til at hjælpe, hvis du ønsker det. Vi har også 
kaffe på kanden, så vi kan få en hyggesnak. 
Mulighed for landsskydning i februar og 
marts. Hvis yderdøren til kælderen skulle 
være smækket i, så ring til MAJ-80 Steen 
Rytoft Lillegaard tlf.: 5091 3288, så vi kan få 
den åbnet igen - også hvis du er i tvivl om der 
er skydning. Du kan altid holde dig orienteret 
på vor Facebook side ”Garderforeningen for 
Herning og Omegn”.

Bowling: Torsdag den 11/02 og 
25/02 kl. 19:00. Alle kan deltage til disse 
hyggelige sammenkomster. De der har lyst, 
kan og vil har mulighed for at deltage i Re-
gionsbowling ved Tinghallen i Viborg, Husk 
at vi har stolte traditioner i denne turnering, 
idet vi har vundet 10 år i træk. Dato følger! 
Sted: Herning Bowlinghal, Fyrrevej 6, 7400 
Herning. Tilmelding: OKT-77 Bjarne Albæk, 
Tlf.: 2286 7949, bjarnealbak@gmail.com 
Generalforsamling: Du indkaldes hermed 
til den årlige generalforsamling (med for-
behold for aflysning grundet corona): I hen-
hold til foreningens love §18 indkaldes der 
herved til generalforsamling torsdag d. 4. 
marts 2020 kl. 18.30 på Hotel Eyde, Torvet, 
7400 Herning. Forslag som ønskes behand-
let tilstilles formanden skriftligt senest 8 
dage før generalforsamling. Menuen vil i år 
være stegt flæsk med persillesovs hertil 1 
øl/vand samt kaffe. – alt dette for kun be-
tales 220,- kr. Tilmelding senest 22. februar 
til: Claus Eegholm tlf.: 6077 7777; e-mail: 
eegholm@post.tele.dk. Hold dig orienteret 
på Facebook: Garderforeningen for Herning 
og Omegn.

Vi har som alle andre foreninger været 

Godt nytår til alle gardere i Silkeborg og 
Omegn. Vi håber, at 2021 bliver et år, hvor 
vi kan afvikle vores arrangementer i Garder-
foreningen. I første omgang har bestyrelsen 
besluttet at udskyde vores årlige general-
forsamling til senere på året. Vi håber, at 
udskydelsen gør det muligt at afholde ge-
neralforsamlingen fysisk som normalt.   Vo-
res aktiviter for 2021 vil udvikles i takt med 
at Covid-19 situationen tillader det. Hold jer 
opdateret på vores hjemmeside.

Jakob Nørgaard, Formand

 Silkeborg & Omegn GF 30 - 4/5 1913

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

 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
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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

 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

 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

 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

Claus Eegholm

OBS! Da de generelle forsamlingsrestrik-
tioner, (max 10 deltagere) på grund af Co-
vid-19, er gældende indtil 28. februar 2021, 
er det ikke muligt at generalforsamlingen 
kan afholdes. Bestyrelsen har derfor valgt 
af udskyde generalforsamlingen til senere 
på året. JAN 72 Anders Bjerg

hårdt ramt af restriktionerne i forbindelse 
med CORONA og vi har derfor måttet aflyse 
såvel Fugleskydning og Julehygge- begge 
arrangementer, der trækker rigtig mange 
Garderer. Følg os på Facebook: ”Garderfor-
eningen for Herning og Omegn”.

Hej alle medlemmer af Djurslands Garder-
forening. Med de Corona regler der er lige 
nu (29/12 2020), kan vi ikke sige hvornår vi 
kan/må mødes i det nye år, men I får mail 
fra bestyrelsen, så snart vi kan mødes for-
svarligt til en aktivitet, vi har flere ting på 
bedding. Pas godt på jer selv i familien, og vi 
mødes igen til garderhygge. På gensyn fra 
Djurslands Garderforening.

jan.-63 Chr. Brøgger

Kære garderkammerater. ”I aften står vi 
igen ved et årsskifte. Vi ser frem og vi ser 
tilbage. Vi ser frem med fortrøstning og for-
ventning, og vi ser tilbage – blev året, som vi 
havde håbet det? Nej! - Året 2020 bragte os, 
hvad ingen havde forestillet sig.” Dette var 
starten på talen, Hendes Majestæt Dron-
ningen holdt nytårsaften, og hvor har hun 
dog ret. Vi har nu så småt taget hul på 2021, 
og på trods af en vaccine, må vi desværre 
nok stadig væbne os med tålmodighed. Der 
er stadig lange udsigter til at vi igen kan mø-
des i Skyttehuset på Grønlandsvej, til at vi 
kan komme ud og se spændende virksom-
heder, til julefrokost og mange af de andre 
hyggelige ting vi foretager os i fællesskab. 
Vi i bestyrelsen glæder os i hvert fald til at 
vi igen skal sætte os sammen, for at lave et 
nyt og spændende program.

DEC-06 Peter Christensen

Generalforsamling 2021: Vi kan desværre 
ikke indkalde til generalforsamling i marts 
måned som vi skal iht. vedtægterne, men 
vi håber på en afholdelse efter Påske, så er 
der forhåbentlig så meget styr på COVID19, 
at vi må samles igen. Men følg med på Fa-
cebook, hjemmeside og via mail. eller kon-
takt formanden.

Niels Godiksen

50 år, Erik Moestrup 75 år, Anders Bach 
Andersen 75 år, Henning Lausteen 80 år 
Holger Christensen 90 år og endelig æres-
medlem Erik Brejnegaard 93 år Afgående 
formand Anders Bach Andersen modtog De 
danske Garderforeningers Hæderstegn for 
sit mangeårige virke som formand. 

AUG 79 Søren Dam Kjeldsen
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
I bestyrelsen er vi kede af, at vi har måttet 
aflyse og udsætte alle planlagte aktiviteter 

Året 2020 har været meget stille i vores 
forening. Vi nåede, lige akkurat at få afholdt 
vores årlige generalforsamling, inden Dan-
mark blev lukket ned dagen efter. Og da vi 
igen fik lov at forsamle os i mindre forsam-

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

 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

 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

 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

Aarhus GF: Bestyrelsen lytter koncentreret til 
præsident Jens Crones beretning.1

fra marts måned 2020 og til nu. Vi ved heller 
ikke, hvordan de kommende måneder kom-
mer til at forløbe. Vi tillader os dog at være 
forsigtigt optimistiske. Vi sætter blandt an-
det vores lid til, at de igangværende vacci-
nationer og fortsat god og hensynsfuld ad-
færd hos den enkelte vil føre til lempelser i 
restriktionerne, så vi atter kan mødes frit i 
større forsamlinger. Og det vil vi fejre med 
jer og jeres bedre halvdel, når muligheden 
foreligger. Hvad vi har tænkt os at byde på, 
vil vi ikke afsløre her. Vi kan dog røbe så me-
get, at arrangementet ikke kommer til at 
vælte budgettet for nogen. Så, stay tuned.

Aflysning: Med baggrund i de gældende 
Covid-19 restriktioner ved redaktionens af-
slutning har vi besluttet af aflyse den tid-
ligere annoncerede bowlingaften, torsdag 
den 4. februar 2021. 
Torsdag den 12. november var bestyrel-
sen samlet til et fyraftensmøde hos for-
mand Niels Erik Kjær. Anledningen var at 
præsident Jens Crone, på et videomøde, 
ville afgive den beretning, som oprindeligt 
skulle have været afgivet på det aflyste 
repræsentantskabsmøde i Grindsted. Efter 
et let traktement blev der lyttet intenst til 
beretningen. Efterfølgende havde vi en god 
diskussion om præsidentens pointer og visi-
oner. Og vi endte med at Jørgen Ø. Johnsen 
nedsætter og leder et udvalg, der bl.a. skal 
udarbejde en strategi og handlingsplan for, 
hvordan vi rekrutterer nye medlemmer og 
søger at fastholde de eksisterende. Udval-
get kommer til at bestå af 2 bestyrelses-
medlemmer samt et eller flere medlemmer 
af foreningen. 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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Katteskydning: Mandag den 1. februar 

kl. 19.00: 15-meter katteskydning. Sammen 
med andre gardere og med Skanderborg 
Marineforening kan du deltage i katteskyd-
ningen på 15-meter banen i Morten Børup 
hallen. Der er fine præmier at vinde. Alle er 
automatisk tilmeldt, så vi glæder os til at se 
dig. Pris for skydning er 50 kr. inkl. krudt og 
præmier. Der serveres gratis kaffe. 

Skydning: Mandagene den 8. og 15. 
februar kl. 19.00: 15-meter skydninger i 
Morten Børup Hallen, Møllegade 45, 8660 
Skanderborg. Ud over skydning er der også 
god mulighed for at møde andre gardere. 
Derfor opfordres du til at komme og skyde. 
Tag gerne en anden garder med til skydning. 
Pris for skydning er 25,00 kr. pr. serie á 25 
skud. Der serveres gratis kaffe.

Betaling af kontingent for perioden 
01.10.20 – 30.09.21. Hvis du uheldigvis 
skulle have glemt at betale dit kontingent 
for perioden 01.10.2020 – 30.09.2021 vil vi 
sætte meget stor pris på, at du betaler sna-
rest muligt, så vi ikke skal bruge ressour-
cer på at inddrive forfalden kontingent. Du 
kan nu blot swipe beløbet på MobilePay, nr. 
97839. Se mulighed for betaling via netbank 
i årsbrevet af den 27. december 2020. Vi vil 
så gerne beholde dig i vores forening.

Asger Thykjær

 Viborg & Omegn GF 15 - 25/7 1909

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

 Skanderborg & Omegn GF 36 - 4/2 1916

Formand: AUG-72 Asger Thykjær
Hadrupvej 65, Vedslet, 8732 Hovedgård
Tlf. 21 66 65 59
Mail: brittaogasger@fibermail.dk
www.skanderborg-garderforening.dk
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Som I jo alle ved er vi omfat-

tet af Coronaregler sammen med skyttefor-
eningen, derfor er vores skydning Torsdag 
den 11/2-2021 klokken 18.30 aflyst. Jeg 
skal være den første til at beklage det men 
desværre er reglerne sådan. Håber I alle har 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Tirsdag den 02.02.21 samt 

den 09.02.21 KL. 19.00. 15 meter skydning, 
gevær & pistol. FKS Hallen Tranehøjen 5. 
Såfremt forsamlingsforbuddet stadig er 
gældende skydes der kl. 18.00.
Generalforsamling: Torsdag den 25.02.21. 
Se mail fra formanden.

Generalforsamling 2021: Kære gardere. 
Ifølge vores vedtægter skal vi holde ge-
neralforsamling inden 1. marts. Men med 
de corona-restriktioner der løber indtil 28. 
februar, bliver dette umuligt at overhol-
de. Vi ved gennem DSL og andre kilder at 
foreninger og selskaber ikke kan anklages 
for lovbrud i den henseende. Den Fyenske 
Garderforenings generalforsamling er der-
for udsat på ubestemt tid. Det er vores håb 
at vi kan afholde generalforsamlingen den 
15. april, som er en normal garderstueaften, 
men det må tiden vise, og det vil nok blive 
under helt andre former end vi har været 
vandt til i 131 år. I vil blive orienteret når vi 
ved mere. 

 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
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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

 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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning 15m: Den 9. februar på ba-

nen i Ollerup fra kl. 19.00. Den 23. februar 
hyggeskydning. Nærmere info ved Ole 

Bowling: Hvis alt går som det skal, så 
bowler vi på banerne i SVB. d. 4. februar fra 
kl. 18.45.

Grundet alle de Corona restriktioner der 
er, er det svært at planlægge noget i for-
eningen, vi håber snart vi er over det vær-
ste, så vi igen kan lave det, vi altid har gjort. 
Der har ikke været generalforsamling eller 
jule arrangementer, ej heller REG bowling. 
Så det er svært at komme med nyt, men en 
ting er sikker, vores rep-møde sidst i maj er 
reduceret til kun et møde og ikke andet. Så 
alt det som var arrangeret, er aflyst.

Finn Madsen

ÅBNE AKTIVITETER 
FOR ALLE GARDERE

Skydning 
på kort- og langdistance
Se mere under GF København

FEB

Bowling
i MEGA-BOWL, Holbæk
Se mere under Holbæk GF

09/02

forståelse herfor - ingen skal kunne sige at 
de er blevet smittet ved en af vores skydnin-
ger. Jeg vil ikke kunne bære, at en af vores 
gamle gardere skulle blive syg. Håber vi kan 
ses i Marts måned til skydning, men det af-
hænger jo af om reglerne bliver ændret eller 
forlænget.

Generalforsamlingen ville vi afholde i 
Marts måned, men indtil vi ved nærmere 
om regler først i januar, tør vi ikke sætte 
dato på endnu, og håber I forstår at vi ud-
sætter den til senere. Renè Rasmussen

Henrik Gattrup

Jesper Carl Hansen

Bestyrelsen

Se hele GarderButikkens 
sortiment i det digitale 

katalog på

www.garderforeningerne.dk/
garderbutikken

linger, fik vi afholdt vores årlige ålespisning 
på Henne Stations kro inden landet mere el-
ler mindre blev lukket ned igen. Med hensyn 
til generalforsamling i 2021 vil vi løbende 
vurdere om den kan afholdes i Marts måned 
som vedtægterne siger og om vi må det for 
sundhedsmyndighederne.
I foreningen er vi også gået glip af mange 
arrangementer/fejringer. Dronningens 80 
års fødselsdag, 75 års fejring for Danmarks 
befrielse, 100 års fejrind for genforening af 
Sønderjylland, DG rep. i Grindsted måtte 
også aflyses.
Et nyt tiltag: Da Covid-19 giver os i lidt ud-
fordring, med at komme i kontakt med vo-
res medlemmer via Garderbladet. Fordi der 
er en frist, for at få et indlæg med i bladet. 
Derfor vil vi fremover også prøve at bruge 
mail og facebook noget mere, hvis der er 
ting vi hurtig skal sætte gang i eller hurtig 
må aflyses. Så derfor, er i på facebook og 
IKKE med i gruppen, så søg i vores gruppe 
Varde og omegns Garderforening om opta-
gelse. Det gælder naturligvis også for gam-
le garder, der ikke er medlem af garderfor-
eningen. 
Kender I nogle medlemmer, der ikke mod-
tager vores mail, så må i gerne kontakte for-
manden Carsten Christensen på 4011 3002 
så vi kan få dem på vores mail liste. Det var 
alt for nu. Ind til vi forhåbentlig snart kan 
ses igen. Pas godt på jer selv og hinanden.
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Gardermumierne holder stadigvæk lukket. 
Vi afventer myndighedernes melding om, 
hvornår vi må samles igen. Det bliver forhå-
bentlig snart. Vi savner jer og håber I alle er 
kommet godt ind i det nye år. Hvis andre læ-
ser dette, er der åbent for nye medlemmer.

Erik Schlüter SEP/66

Vi håber meget på, at vi kan gennemføre 
generalforsamlingen d. 12. april. Men i disse 
Covid-19-tider er alt usikkert: Så følg med i 
Garderbladet og på hjemmesiden.

Kære garderkammerat. I skrivende stund 
er der ingen der ved hvad der sker, virker 

R E G I O N E R

 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

Se hele GarderButikkens 
sortiment i det digitale 

katalog på

www.garderforeningerne.dk/
garderbutikken

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

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

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

Frederiksborg Amts Garderforening
GF 18 - 12/12 1910

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

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

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

 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

 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

 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

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

Men sikkert er det, at kontingentet vil blive 
opkrævet til betaling d. 1. april. Og igen, igen 
og igen. Vil I, der ikke har tilmeldt kontingen-
tet til PBS, ikke være rare at gøre det? Hvis 
I har behov for hjælp hertil, må I meget ger-
ne kontakte sekretær/kasserer/registrator 
DEC-83 Steen M. Munk på tlf.: 6080 6662. 
I der ikke er tilmeldt PBS vil blive opkrævet 
yderligere 50 kr, for det er det, det koster 
foreningen at opkræve kontingentet via ind-
betalingskort.
Vores hjemmeside er funktionel. Brug den! 
Bestyrelsen vil bruge denne til oplysninger, 
som vi ikke kan nå at få med i Garderbladet.

DEC-83 Steen M. Munk

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Der indkaldes til or-
dinær generalforsamling tirsdag den 16. 
marts 2021 kl. 19.00 på Frederiksberg Slot. 
Dagsorden i henhold til foreningens love. 
Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal indgives til formanden 
senest den 15. februar.
Nordisk gardertræf i Stockholm: Gar-
derforeningen har modtaget en invitation 
til nordisk gardertræf i Stockholm i dagene 
16. og 17. juni 2021. Programmet omfatter 
bl.a. besøg i Riddarhuset, Högvaktsaflösning 
ved Stockholms Slot, Jubilæumskoncert i 
anledning af Livgardets 500 års jubilæum 
og meget mere. Program kan ses på Gar-
derforeningens hjemmeside www.garder-
foreningen.dk. Prisen for deltagelse i dette 
arrangement er 1.000 SKR pro persona. Der 
er mulighed for at booke hotelværelser for 
1.450 SKR for enkeltværelser/1.650 SKR 
for dobbeltværelse pr. nat. Se nærmere her-
om på hjemmesiden. Bestyrelsen arbejder 
i øjeblikket på mulig fælles transport til og 
fra Stockholm den 15. juni hhv. 18. juni. Led-
sagere er meget velkomne til dette arrange-
ment. Afhængig af covid-19 situationen kan 
aflysninger forekomme.

Bestyrelsen har besluttet at vi tidligst 
starter med årets arrangementer i marts. Vi 
håber til den tid, at smittetrykket er mind-
sket, og at restriktionerne omkring forsam-
lingers størrelse er lettet. Der bliver derfor 
ingen stegt flæsk og persillesovs i år. Vi hå-
ber, at se medlemmerne til generalforsam-
lingen i marts.

SKYTTELAUGET
Kortdistance: I skrivende stund er 

det uvist, om der bliver skydning på 15 m ba-
nerne i februar. Vi krydser fingre og håber, og 
i så fald vil der være træning onsdag d. 10. 
februar og fødselsdagsskydning onsdag d. 
24. februar. I marts måned vil der være han-
dicapskydning og spisning onsdag d. 3 marts 

Jan Stoltenborg

og efterfølgende træning hver onsdag må-
neden ud. Alle dage med start kl. 18.30 på 
banerne i DGI-Byen. Hvis vi kan mødes til 
handicapskydning i marts skal tilmelding til 
spisning ske til formanden ikke senere end 
28. februar

Langdistance: Langdistance sky-
der følgende søndage: 7. februar, 21. februar 
7. marts og 21. marts  2021, hvor vi mødes 
i SKAK-huset på Københavns Skyttecenter 
til morgenkaffe kl. 08.00. 

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

Jørn Knudsen



G A R D E R B L A D E T  -  F E B R U A R  2 0 2 1     29     

Generalforsamling 2021: Grundet de, i 
skrivende stund, gældende restrektioner 
kan der ikke meldes ud om tidspunkt for 
afholdelse af vores generalforsamling. Når 
der er mulighed for nærmere præcisering, 
vil dette blive meldt rundt til alle medlem-
mer.
Mindeord: Køge og Omegns Garderforening 
har mistet et af sine mangeårige medlem-
mer, idet 530544, Maj 1962 Svend Vahlgren 
døde natten til torsdag den 10/12 2020 ef-
ter længere tids kamp mod kræften. Svend 
blev indmeldt i De Danske Garderforeninger 
i januar 1984 og blev straks efter i maj 1984 
optaget i Køge og Omegns Garderforening, 
hvor hans store passion for skydning i fle-
re skytteforeninger er kommet skytterne i 
vores forening til gode. Svend var en meget 
dygtig skytte. Ved landsskydningerne på 15 
m lå hans resultater oppe i den fornemme 
ende, ofte i intervallet mellem 193 og 200 
points. Da vi i 2017 skulle have ny skytte-
formand faldt valget naturligt på Svend, 
selvom han med sit beskedne og altid rolige 
gemyt ikke mente, at han var berettiget til 
at overtage jobbet. Vi vil komme til at sav-
ne Svend i foreningen og vore tanker går til 
Hanne og til familien, som Svend satte me-
get højt. Æret være Svend Vahlgrens minde.
Hjemmesiden: Husk at besøge den, hvor 
der er opdaterede nyheder fra foreningen, 
samt billeder fra afholdte arrangementer, 
nye som gamle og især fra besøg hos vore 
fødselarer.

Vi håber Corona restriktionerne ophæves i 
løbet af sommeren, så vi kan mødes igen til 
efteråret. I vil blive orienteret om nye og af-
lyste aktiviteter i Garderbladet eller på mail.
Skydningen: vil også blive genoptaget, når 
vi igen må mødes og må være mindst 20 
deltagere.
Generalforsamling aflyses i februar må-
ned. Bestyrelsen håber på, at vi kan se vores 
medlemmer til en Generalforsamling til ef-
teråret, mere om det enten i Garderbladet, 
i et brev eller på mail, hvis vi har din mail 
adresse.
Din mail-adresse kan sendes til: Joer-
gen@skovandersen.dk. Vi ønsker jer alle et 
rigtig godt forår og sommer og på gensyn 
til efteråret.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Frokostmøde: Vi forsøger at afholde et fro-

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

 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

 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

Se hele GarderButikkens 
sortiment i det digitale 

katalog på

www.garderforeningerne.dk/
garderbutikken

Sekretær, Steen Rasmussen

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bowling: tirsdag den 2. og tirsdag 

den 16. februar, samt tirsdag den 2. marts. 
For tilmelding mv., se under ”arrangemen-
ter” på www.gf78.dk

Vinterskydning: mandag den 1. febru-
ar og mandag den 1. marts.

Bowling: I skrivende stund er landet lukket 

ned igen, og bowlinghallerne er ikke åbne, 
så vi får ikke startet 2. halvsæson som plan-
lagt. Når der er klarhed over fremtiden, så 
vil der blive sendt meddelse til alle spillerne 
om, hvordan resten af sæsonen bliver afvik-
let. For evt. aflysninger i de planlagte ar-
rangementer, se venligst på hjemmesiden: 
www.gf78.dk

Henning Kraiberg Knudsen

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bowling: Tirsdag den 9. februar 

2021 kl. 16.00 forventer vi at kunne afholde 
bowling i Mega Bowl i Holbæk. Tilmelding 
som altid til Bent på telefon 5932 8219 el-
ler pr. e-mail til: karenbent@c.dk. Henset til 
Corona-situationen vil aflysning med kort 
varsel kunne komme på tale.
Generalforsamling: Årets generalforsam-
ling er i Gardersablen fastsat til afholdelse 
onsdag den 24. februar 2021. Desværre 
tvinger Coronaen os til at flytte også dette 
arrangement. Vi lover at melde en ny dato 
ud, så snart vi har et realistisk bud på, hvor-
når det kan lade sig gøre. 

Opkrævning af kontingent: Kontingentet 
for 2021-2022 blev på seneste generalfor-
samling fastsat til 325,00 kr. Beløbet bedes 
indbetalt pr. MobilePay til vores kasserer, 
Jens Kristensen, på telefon 2449 4194 eller 
til sekretæren, Hans Peitersen, på telefon 
3060 1868. Hvis I foretrækker bankoverfør-
sel kan dette ske til konto nr. 1551 5423147. 
Til dem, som vi ved ikke har adgang til at 
betale via MobilePay eller bankoverførsel, 
vil der blive udsendt girokort.

Hans Peitersen (Jan 73)

vaccinen, hvor mange har fået stikket, hvor-
når slår det igennem, hvornår nærmer vi os 
mere normale tilstande? I forlængelse af 
foranstående, ved bestyrelsen heller ikke 
hvornår vi kommer i gang igen. 
Generalforsamling: Vi har dog, med alle 
forbehold, tænkt at afholde generalfor-
samling d. 16. marts. Du vil naturligvis blive 
holdt orienteret, enten, eller.
Hvis du endnu ikke har betalt kontingent, 
er det sidste chance. Vi udmelder meget nø-
digt medlemmer, men har heller ikke råd til 
at betale dit Garderblad, hvis ikke du betaler 
dit kontingent.

pbv. nov. 74 Tommy Aaboe.

 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

 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

Fortsættes

Maj 65 Jørgen Skov Andersen
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: I lyset af Covid-19 har 
vi i bestyrelsen valgt at udskyde vores Ge-
neralforsamling den 15. februar 2021 indtil 
omstændigheder igen tillader det. Samtidig 
er alle arrangementer sat på pause, indtil vi 
igen har normale forhold. Indkaldelsen vil 
fremgå i garderbladet.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling fredag den 26. marts 
2021. Det er jo så kun et halvt år efter den 
sidste coronaforsinkede generalforsamling 
blev afholdt.  I skrivende stund (ultimo de-
cember) er det usikkert hvordan corona-si-
tuationen vil være i samfundet sidst i marts 
måned. Vi vil dog meget gerne gennemføre 
den i marts måned, da det er den rigtige ter-
min i henhold til vedtægterne. Men vi kan bli-
ve nødsaget til at udskyde den. Eventuel ny 
dato vil så blive bragt i marts nummeret, pr. 
e-mail og på Facebook. Men planen lige nu 
er den 26. marts i Glostruphallens Restau-
rant kl. 18.30, hvor generalforsamlingen 
gennemføres iht. dagsorden. Sidste punkt 
er overrækkelse af jubilæumstegn. Med-
lemmer der i år er berettiget til et jubilæum-
stegn vil blive kontaktet skriftligt forinden.

GarderGolf: I DG regi har vi en landsdæk-
kende golfturnering ”De Danske Garder-
foreningers uofficielle golfmesterskab” 
Spiller du golf og har lyst til at være med 
i en gruppe af golfspillere, der mødes efter 
aftale og tage nogle runder golf sammen. 
Og får en gardersnak undervejs eller bagef-
ter? Ægtefæller/kærester/gæster er også 
velkomne. Vi kan også deltage i regions-tur-
neringen. Her mødes vi med spillere fra an-
dre garderforeninger fra region 5 (Sjælland, 
Møn, Falster, Lolland og Bornholm) Er du 
interesseret i at deltage i denne nye aktivi-
tet og har et DGU nummer, så ring/skriv til 
Carl Aage Lausten, cal@lausten.dk, telefon 
4040 6452. Du kan også se mere på www.
gardergolf.dk
Mindeordene over 140440-MAJ-52 Ober-
stløjtnant S. W. Jørgensen i december 

nummer af Garderbladet var skrevet af 
æresmedlem MAJ-70 Jens Crone. Det var 
desværre ikke kommet med.
Vi har stadig en lille gruppe medlemmer vi 
mangler e-mail adresser på. Får du aldrig 
mails fra os, f.eks. jule-og nytårshilsnen her 
for nylig ved årsskiftet? Så send venligst 
en e-mail med dit navn til Niels Langstrup, 
nielslangstrup@youmail.dk Så kommer du 
med på listen.

Kære alle. Håber, I er kommet godt ind i 
det nye år - trods den vedholdende corona 
nedlukning. Denne virus har også betydet, 
at det har været vanskeligt at planlægge 
arrangementer i denne vinter. Generalfor-
samlingen den 25. februar er for nuværende 
ikke aflyst, men ved fortsat forsamlingsfor-
bud må vi desværre nok udsætte general-
forsamlingen til senere. Indkaldelse vil blive 
udsendt på mail til jer, som vi har mailadres-
se på, øvrige pr. brev.

Jens Høyer

kostmøde i Garderstuen d. 11. marts kl. 11-
1400. Sidste frist for tilmelding d. 9. marts 
til Claus på tlf 2082 7545.
Generalforsamling: Vi forsøger at afholde 
Generalforsamling Lørdag d. 10 april, hvis 
forholdene tillader. Nærmere vil tilgå!

Bestyrelsen informerer:
Vores kontingent skulle have været betalt 
senest d. 31. december. med kr. 350  på bank 
konto i Sydbank  reg 6822  kto  1204008. 
Der skal stå navn på indbetalingen. Vi har en 
del medlemmer der mangler at betale. Hvis 
ovennævte ikke er sket, så er man meldt 
ud af  foreningen, og får ikke Garderbladet. 
Man kan  blive genindmeldt hvis man indbe-
taler iflg. ovennævnte.

Vi har på grund af Corona indstillet aktivi-
teterne i februar for Garderstuen og Skytte-
lauget. Følg med på hjemmesiden og i dags-
pressen når vi forsigtigt kan starte op igen.

Jul 74  Kristian Rasmussen

22.02 NOV-51 GF 03
 738 Hans M. Hansen
 Ravnebjerget 6, 8700 Horsens
01.03 MAJ-52 GF 52
 446 Mogens Jensen
 Fælledvej 21, Benløse, 4100 Ringsted
04.03 NOV-51 GF 56
 760 Verner K. Pedersen
 Brogården 72, 9850 Hirtshals

23.02 MAJ-48 GF 75
 537 Johannes Rigtrup
 Terp Skovvej 7A, 8860 Ulstrup
02.03 NOV-47 GF 01
 Laue Georg Nielsen
 Bakkegårds Alle 14, 1.Tv.
 1804 Frederiksberg C

Bryllupsdage

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

95 år

90 år

Runde fødselsdage (fra 50) bringes automa-
tisk. Fødselsdage 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 anmeldes til redakti-
onen. Dødsfald anmeldes til DG sekretariat. 

Personalia

Krondiamantbryllup 
03.03 MAJ-52 GF 50
 394 Otto Larsen og Fru Ebba
 Halsted Hegevej 94, 4900 Nakskov

Lars Goth Fravsbøl

 Vestsjælland GF 13 - 23/5 1909

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

 Søndre 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

Feb. 71 Carl Aage Lausten
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NOV-40  GF 21
984 Ove Egemoes Jensen
MAJ-48  GF 32
520 Ove Nielsen
MAJ-48  GF 58
486 Elvin Larsen
MAJ-54  GF 07
002 Bent Pugerup Christensen
MAJ-54  GF 36
694 Jens A. Christensen
MAJ-54  GF 32
710 Jørgen Dupont
MAJ-54  GF 57
755 Aage Kampp
JUL-58  GF 20
830 Finn Jørgen Christiansen
MAJ-59  GF 23
077 Tage Jespersen
SEP-59  GF 17
317 Aksel Sandberg Jensen
MAR-61  GF 72
710 Hugo Toft
MAJ-62  GF 45
544 Svend Vahlgren
JUL-62  GF 21
704 Arne Dahl
JAN-63  GF 44
043 Knud Erik Christensen
JAN-63  GF 04
130 Jens Vestergaard
JAN-63  GF 04
145 Christian Sandahl Jørgensen
JAN-64  GF 06
048 Svend Erik Christensen
SEP-64  GF 43
637 Jakob Jensen
JUL-69  GF 23
Ernst Fjølner
JAN-72  GF 21
Ole Johansen

16.02 SEP-66 GF 01
 378 Per Cilliborg Schmidt
 Svanevænget 3, 1.Tv.
 2100 København Ø

18.02 MAJ-60 GF 56
 446 Erling Johannes Kofoed
 Svanelundsbakken 19, 03.Tv
 9800 Hjørring
18.02 MAJ-61 GF 30
 Palle Andersen
 Knudsvej 29 A
 8680 Ry
18.02 SEP-62 GF 18
 Jørgen Schrøder
 Fagerlunden 5
 2950 Vedbæk
24.02 SEP-60 GF 62
 745 Jørgen Larsen
 Irishaven 39
 2765 Smørum
25.02 MAJ-60 GF 03
 447 Carl Laurits Hussmann
 Geneesgade 18, St.
 8700 Horsens
26.02 SEP-59 GF 01
 320 C. Lennart L. De Scheel
 Tranevænget 10, 2.Tv.
 2900 Hellerup
28.02 SEP-60 GF 50
 697 Erling A. Larsen
 Nellikevej 2
 4930 Maribo
07.03 MAJ-62 GF 60
 503 Jørgen Skovmand
 Kildevej 1
 6430 Nordborg
08.03 JUL-60 GF 14
 594 Erik Conny Christensen
 Fynsvej 15, St.Th.
 4800 Nykøbing F
08.03 MAJ-60 GF 08
 Leif Finn Hansen
 Rypevej 15
 8930 Randers NØ
10.03 JAN-60 GF 34
 138 Arne Mathiasen
 Limfjordsvej 57, St.
 9670 Løgstør
12.03 NOV-60 GF 01
 Mogens Poul Tassing
 Oksbølvej 42
 2610 Rødovre
13.03 MAJ-62 GF 17
 511 Mathias Nissen Rossen
 Langengen 56, Svogerslev
 4000 Roskilde
14.03 MAJ-60 GF 12
 340 Niels Lillemose
 Mejsevej 6, 8300 Odder

15.02 JUL-71 GF 30
 Preben Kilsgaard Mortensen
 Store Kongensgade 63a, 
 03, 4, 1264 København K
15.02 JUL-71 GF 58
 Peter Sørensen
 Gammel Bøvlvej 32
 7260 Sønder-Omme

Stor tak til medlemmerne i Nordsjæl-
lands Garderforening for de flotte hils-
ner i anledning af min 85 års fødselsdag.
Speciel tak til foreningens registrator, 
Georg Rossing, der kom med mange 
festlige dråber, som vi havde megen 
glæde af, både den Kgl.Livgardes  port-
vin og flaskerne indeholdende ”Havgas-
se” øl, som er særdeles spændende.
Tak for fremmødet. Med garderhilsen

Jørgen Janlow
 
Stor tak til Vestsjællands Garderfor-
ening for hilsen og vingave ved min 75 
års fødselsdag. Mvh

Nov68 778329 Per Hommelgaard

Mange tak til Garderforeningen i Køben-
havn ved Jørn og til Mumierne ved Peter 
for personligt fremmøde med gaver i an-
ledning af min 90 års fødselsdag. Mange 
tak til vor præsident for det venlige brev. 
Og mange tak for hilsen på telefon og på 
digitale medier fra garderkammerater.
169683 maj 53, Hans J. Goldschmidt

Hjertelig tak for opmærksomheden ved 
min 90 års fødselsdag. En speciel tak 
til præsident Jens Crone for de pæne 
personlige ord.

618-nov-51

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

02.03 JUL-90 GF 01
 Morten H. Poulsen
 Mogens Alle 69
 2800 Kongens Lyngby
03.03 JAN-90 GF 41
 Peter Steentoft
 Phistersvej 15,3.Th.
 2900 Hellerup
04.03 NOV-90 GF 23
 Kenneth P. Sonne-Schmidt
 Byghaven 8, Snejbjerg
 7400 Herning
04.03 NOV-91 GF 39
 Carsten Slyk
 Vestergårdsvænget 3
 7500 Holstebro
05.03 JUL-93 GF 50
 Allan Gunner Pedersen
 Svingels Alle 48
 4900 Nakskov
07.03 NOV-90 GF 05
 Hannibal Terje Sand Olesen
 Rudolph Wulffsgade 12, 
 01. Tv. 8000 Aarhus C

08.03 NOV-92 GF 01
 Henrik Nielsen
 Fruens Toft 10, Glud
 7130 Juelsminde
08.03 MAJ-90 GF 55
 Peter Skovgaard Jensen
 Feldbækvej 14, Korup
 8410 Rønde

17.02 NOV-81 GF 15
 Steen S. Andersen
 Spanggårdvej 4, Spanggård
 9632 Møldrup
02.03 JUL-81 GF 05
 Tony Lykke Kristensen
 Eriksminde 32
 8450 Hammel
04.03 APR-82 GF 05
 Johannes Skov Mikkelsen
 Gernersvej 1a
 8260 Viby J
06.03 FEB-81 GF 03
 Hans-Christian Christensen
 Molsgårdvej 17
 7182 Bredsten
09.03 AUG-82 GF 13
 Peter Christensen
 Rødhættevej 5
 4200 Slagelse

17.02 APR-72 GF 15
 Poul Erik Berg
 Haugårdsvej 18
 8830 Tjele
25.02 JUL-71 GF 05
 Jørgen Truelsen
 Skåde Højgårdsvej 103
 8270 Højbjerg
01.03 JUL-72 GF 03
 Aage Rørbye
 Surmosevej 1
 7150 Barrit
01.03 JUL-71 GF 12
 Jon Jensen
 Lærkevej 48, Hou
 8300 Odder
02.03 NOV-71 GF 01
 Lars Ive
 Krogvej 4
 2830 Virum
05.03 JUL-71 GF 09
 Vagn A.C. Iversen
 Maarup Skolegyde 10, 01.
 8305 Samsø
10.03 JAN-71 GF 72
 Knud Sonne Jensen
 Markskellet 4
 6870 Ølgod
11.03 APR-76 GF 16
 Preben Niemeier
 Lillevangsvej 329
 3480 Fredensborg
12.03 JUL-72 GF 02
 Jess Kjeld Banggaard
 Rødegårdsvej 104, 2.Th.
 5000 Odense C
13.03 NOV-71 GF 41
 Gert Bruhn
 Olaf Rudes Vej 1, 0013
 3000 Helsingør

18.02 NOV-67 GF 57
 225 Arne Brix Petersen
 H.P. Hanssensvej 15
 6100 Haderslev
20.02 MAR-66 GF 05
 828 Børge Simonsen
 Kærbyvej 11
 8200 Aarhus N
22.02 JAN-66 GF 77
 788 Svend Erik Thomsen
 Jakobsgade 4
 9320 Hjallerup
22.02 MAR-66 GF 78
 897 Jens Møller Bertelsen
 Stendiget 20
 2630 Taastrup
24.02 JAN-66 GF 44
 679 Max B. Mortensen
 Bjørnvadbro 41, Tøving
 7950 Erslev
25.02 MAJ-64 GF 40
 304 Agner Skjødt
 Torbenfeldvej 29
 2665 Vallensbæk Strand
25.02 NOV-65 GF 51
 727 Tommy Brandt Hansen
 Gulløkken 55, Moderup
 5471 Søndersø
28.02 MAR-66 GF 01
 915 Søren Schou
 Ved Bellahøj Syd 19b, 10. Tv
 2700 Brønshøj
28.02 MAJ-66 GF 16
 152 Jens Henning Thomsen
 Skovvej 13 A, Sønderby
 4050 Skibby
01.03 JUL-65 GF 01
 463 Jens Vindekilde
 Borgergade 42, 4.Tv.
 1300 København K
02.03 MAJ-66 GF 60
 010 Erik Johan Clausen
 Dybbøløstenvej 28
 6400 Sønderborg
03.03 JUL-69 GF 17
 Heino Larsen
 Søvang 30
 4000 Roskilde
04.03 MAJ-70 GF 61
 Jens Crone
 Fasanvænget 94
 2791 Dragør
05.03 MAR-66 GF 02
 Bruno Rasmussen
 Holevænget 2
 5210 Odense NV
06.03 SEP-65 GF 01
 583 Ole R. Christoffersen
 Kajerød Have 65
 3460 Birkerød
06.03 NOV-65 GF 61
 713 Egon Berg Kristensen
 Bastebjerg 11
 2690 Karlslunde
08.03 JAN-66 GF 10
 789 Søren Jensen
 Bredgade 20a, 01
 9490 Pandrup 
11.03 MAR-66 GF 05
 896 Rasmus J. Rasmussen
 Mejlbyvej 28
 8370 Hadsten
11.03 MAJ-66 GF 07
 079 Kai Helge Nielsen
 Elmealle 47
 4760 Vordingborg
12.03 JAN-66 GF 40
 728 Erik K. Mikkelsen
 Randersvej 33
 9550 Mariager

17.02 NOV-55 GF 53
 610 Henning Andersen
 Munkesøparken 1 D, 1. 0116
 4400 Kalundborg
22.02 MAR-61 GF 62
 722 Henning Kastel
 Strandvejen 276-A
 3070 Snekkersten
02.03 MAJ-57 GF 08
 623 Mogens La Cour
 Spindevej 8, St 0003
 8900 Randers
05.03 MAJ-56 GF 10
 055 Anders A. Jacobsen
 Hjedsbækvej 384a
 9541 Suldrup
07.03 JAN-59 GF 05
 813 Søren Blirup Jensen
 Søtoften 9
 8250 Egå
14.03 NOV-56 GF 42
 815 Jørgen Jensen
 Krogyden 7
 5540 Ullerslev
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