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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

G E N I N D S A T  I  T J E N E S T E
Forsvaret er ved at udfase Dysekanon M/84, men 
en ny og forbedret udgave af panserværnsvåbnet 

M72 er under indfasning. Se mere på s. 12.

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 hoved-

bastionen og byens citadel, hvor Livgarden 
dagligt stiller med vagtmandskab. Dyk 

med ned i historien om Kastellet på s. 18.

N A T O  M I S S I O N  I R A Q
Mens vi herhjemme kæmper med 

smittetryk og vaccinationer, kæmper 
to gardere i Irak med at opbygge den 

irakiske hær. Se mere på s. 8.

F O R S I D E N

O M  B I L L E D E T
Vagtgående garder på Kastellet. 
Denne måned retter vi blikket mod 
Kastellets historie, og gennemtravler 
de mange anekdoter om det gamle 
citadel. Læs historien på s. 18.

F O T O
Martin Witt, Design By Witt

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

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

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

”Donation til Den kongelige 
Livgardes Fond”
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i går nu ind i den første for-
årsmåned, og mod lysere tider 
som man siger. Men allerede 
nu kan vi sige, at det mundhæld 
holder ikke. Alt hvad vi foreta-

ger os, ja selv vores opførsel i samfundet er 
bestemt af Covid-19 restriktioner. Nu er det et 
år siden Danmark lukkede ned første gang vi 
kender nu alle de forskellige terminologier om 
testede, smittede, indlagte, intensive, døde, 
alle sammen ord i en række, og nu den nyeste 
version B 117, der nærmest lyder som et bom-
befly under 2. Verdenskrig. Vi er bogstavelig 
talt i en form for krig, hvor indsatsen sættes 
ind på forskellige fronter. Men vi går et forår 
og en varmere periode i møde samtidig med at 
vaccinationerne tager til, så vi skal nok komme 
igennem det, det er bare hvornår? Derfor må vi 
væbne os med det manglende ord i sammen-
hængen, tålmodighed. 

Som gammel garder har vi lært, hvad tål-
modighed vil sige, og selvfølgelig kommer vi 
igennem den næste tid også, for vi står sam-
men. Vi indordner os, og det gør vi, fordi det har 
vi lært, når det er fornuftigt.  

Årgangsparaden første søndag i maj er 
næste store begivenhed, men vi må desvær-
re skuffe jer endnu engang. På et møde den 
2. februar er CH/LG og jeg blevet enige om 
at udskyde paraden, indtil smitte og vaccine-
program får gjort det muligt at mødes i større 
sammenhæng. Vi forventer at paraden i stedet 
kan gennemføres søndag d. 10. oktober 2021. 

Foreningslivet er mere eller mindre gået 
i stå, men det er ikke ensbetydende med, at 
organisationen ligger stille. Vi forbereder os til 
en fremtid i DG, hvor også DG-UNG indgår. Det 
gøres ikke uden en ændring i vore fælles ved-
tægter. Til dette er der nedsat et vedtægtsud-
valg, hvori der sidder et medlem fra hver af de 
danske regioner. 

Det projekt, som vi har døbt DG-UNG, er 
en af de største nyskabelser i DG historie. Har 
man ikke helt forstået meningen og overvejel-
serne, der har været gjort omkring projektet, 
så kan man over de næste tre udgivelser af 
Garderbladet læse om baggrunden, projekt-
fasen og status på side 6. Det er ikke ment 
som en reprimande, for det må man jo ikke, og 
det skal jeg heller ikke. Det er derimod blot en 
genopfriskning af hukommelsen, og en grund-
læggende orientering til alle medlemmer af 
DG. 

Den hurtige og korte orientering om optak-
ten til projekt DG-UNG.
De Danske Garderforeninger har altid væ-
ret en stærk soldaterforening, der for årtier 
tilbage lå på et nogenlunde konstant med-
lemstal på omkring 15-16.000 medlemmer. 
Efter indgåelse af flere forsvarsforlig, hvor 
tjenestetiden og mandskabsstyrken blev væ-
sentlig reduceret, fik vi i DG ikke det antal nye 
indmeldelser, som man kunne ønske. Det tog 
man dog meget roligt i begyndelsen, for vi var 
jo stadig en stor soldaterforening. Men lang-
somt begyndte medlemstallet at falde, og det 
sidste årti fossede medlemmerne ligefrem ud 

af foreningerne. 
Vi havde lidt ondt af os selv og frem for alt, 

så havde vi selv mange forklaringer og und-
skyldninger hertil. Med den stigende ”lækage” 
viste interpolationer, at medlemstallet ville 
falde til omkring 6000 – 7000 medlemmer i 
2030. For uanset hvor mange medlemmer 
hverveudvalget skaffede, så viste tendensen 
sig ved, at hver gang der blev meldt et med-
lem ind, så blev to medlemmer meldt ud. Så-
dan kunne det jo ikke fortsætte. 

Dét blev optakten til, at præsidiets pro-
jekt DG-UNG opstod i 2018. Ved forelæggel-
sen af DG-UNG på repræsentantskabsmødet 
i Slagelse i 2019 blev det vedtaget, at vi fik 
en 3-årig prøveperiode til at arbejde med DG-
UNG. Mod dokumenterede data til bedømmel-
se af projektet, ville man derefter tage stilling 
til projektets endelige gennemførelse ved 
repræsentantskabsmødet i 2022. Det er den 
prøveperiode vi nu befinder os i, og det er det, 
vi nu prøver at cementere.

Det er en kendsgerning i mange organisa-
tioner – DG inklusiv – at man ønsker ændrin-
ger, men ingen forandringer. Lad mig vende 
det på hovedet og sige, at uden forandringer 
får man ingen ændringer, og det har vi brug for, 
hvis vi skal fremstå som en mere moderne og 
attraktiv forening. Det er netop derfor, at vi har 
sat forandringshjulet i gang, men der er endnu 
en lang vej at gå i denne proces. 

Stiller vi den enkelte garderforening høje-
re end et samlet De Danske Garderforeningers 
overlevelse? Det spørgsmål har jeg tit stillet 
mig selv. Vi skulle gerne indenfor en overkom-
melig fremtid finde et fælles fodslag, og vi kan 
jo begynde med at tænke over: Hvad vil vi med 
De Danske Garderforeninger i fremtiden? Det 
er sagen i en nøddeskal. Præsidiet har med 
DG-UNG givet det første bud. Baggrunden for 
hvorfor, får du på side 6 

MAJ-70 JENS CRONE
Præsident, De Danske Garderforeninger

FREMTIDEN FOR DG

V

D A T O E R  I  2 0 2 1
ÅRGANGSPARADEN der normalt 

afholdes første søndag i 

maj, er i år udskudt grundet 

covid-19. Paraden planlægges 

i stedet gennemført til efter-

året, hvor det umiddelbart sy-

nes muligt igen at må mødes i 

større forsamlinger.

HVORNÅR: 10. OKTOBER 

HVOR: LIVGARDENS 

KASERNE 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE afholdes i år af Svendborg Garder-

forening. Det er gratis at deltage i selve mødet, og alle medlem-

mer af De Danske Garderforeninger kan deltage. 

HVORNÅR: 29. MAJ HVOR: SVENDBORG 

DELTAGELSE: NÆRMERE INFORMATION SE S. 17

GARDERMARCH afholdes med det formål at støtte 

Livgardens veteranarbejde. Marchen er for alle interes-

sere, og tilbyder ruter på henholdsvis 8, 18 og 30 km. 

HVORNÅR: 26. SEPTEMBER HVOR: HØVELTE 

DELTAGELSE: BILLETKØB PÅ GARDERMARCH.DK 

ÅBNER I LØBET AF FORÅRET
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P I C N I C  I  S N E E N 
Kold ”felt-dåb” for rekrutterne N O T A T P R I N S  J E A N S  A F  O R L É A N S

officer ved Livgarden

U D N Æ V N E L S E
til chefsergent for I/LG

P R O J E K T  D G - U N G
Baggrunden for gamechangeren

V I N T E R U D N Æ V N E L S E
T I L  C H E F S E R G N E T

P I C N I C  I  S N E E N
→ Efter en udsædvanlig kold 
vinter, er der formentlig mange 
rekrutter og gardere, der glæ-
der sig til mildere temperaturer 
i felten og på slotspladsen. 

→ En oversigtsbog over Wars-
zawapagtens hærmateriel fra 
1963, er tilgået Livgardens Hi-
storiske Samling. Oversigten vil, 
sammen med en masse andet, 
indgå i samlingens nye formid-
ling af Den Kolde Krig, når der 
igen åbnes for besøgende. 

→ Den 18. januar kunne 
oberst Mads Rahbek ud-
nævne seniorsergent Henrik 
til Chefsergent. Chefser-
gent Henrik er Bataljons-
befalingsmand i I/LG. Stort 
tillykke med udnævnelsen.

→ Brrrw! Rekrutterne fra 3. de-
ling, 2. uddannelseskompagni var 
på en ekstraordinær kold første 
felttur i begyndelsen af januar 
måned. Alle gamle gardere ved, 

at der er mange ting som skal 
tillæres på den første felttur. Hel-
digvis knep det ikke med at holde 
hovedet koldt for rekrutterne. 
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I en Downtown 
Abbey lignende 
verden befinder 
den danske RAF-
pilot Herman 
Andersen sig 
blandt andre unge 
piloter.

Med ungdommens 
mod begiver han 
og resten af de 
unge piloter sig ud 
i en verden med 
brølende maskiner, 
vilde luftkampe, 
kærlighed og 
erotik.

299,- 

PASTORALE
KRIG OG KÆRLIGHED

Max Ulrich Klinker

Romanen koster

I boghandlenfra 9. april 2021

L I V G A R D E S A B E L

→ Ingen opgave er for stor for 
Livgardens Museums Guidekorps - 
bare den giver mening for Livgarden! 
Da samlingen ikke har fået set be-
holdningen af Livgardesabel M/1854 
(dem garderne og sergtenterne 
stadig anvender) grundigt igennem 
– historisk set – for stempler mm. 
siden 1982, så var det på høje tid 
med en grundig statusgennemgang.
Og hvem træder til – uden forbe-
hold, med ultra kort varsel og med 
krav om brug af værnemidler mv. 
naturligvis det samlede Guidekorps. 
Det er i den grad holdning og “pro 
rege et grege”!

P R I N S  J E A N  A F  O R L É A N S

P
rins Jean af 
Orléans, hertug 
af Guise, blev 
født i Paris i 
1874. Han blev 

uddannet som officer i 
Danmark, hvor søsteren, 
prinsesses Marie, var 
blevet gift med prins 
Valdemar - der var yngste 
søn af Christian 9. Den 5. 
maj 1894 mødte han som 
rekrut nummer 11-1-1894 
ved Livgarden i Danmark. 
Efter officersskolen blev 
han premierløjtnant ved 
Livgarden og senere 
optaget i Officersskolens 
stabsafdeling, hvorefter 
han forrettede tjeneste 
ved Generalstaben. I 1899 
fulgte udnævnelsen til 
kaptajn à la suite (uden 
for nummer), og prins 
Jean forlod Danmark. Un-
der 1. Verdenskrig tjente 
han ved Fransk Røde Kors. 
Prins Jean af Orléans 
døde i 1940. Prins Jean 

var onkel til prins Aage.
Prins Jean har meget 

stor betydning for Livgar-
dens Historiske Samling. 
Ved Livgardens 250 års ju-
bilæum i 1908 skænkede 
prinsen en større historisk 
billedsamling til Livgarden 
(ca. 2500 foto, kobberstik, 
akvareller mm.), som i 
dag er en vigtig del af 
Samlingen.

I 1928 stillede han 
et legat til rådighed for 
chefen for Livgarden til 
fortsat udgivelse af en 
lille bog om Livgarden, 
der uofficielt er blevet 
kendt som „Prins Jeans 
Bog“. Legatet, der i dag 
er en del af Den Kon-
gelige Livgardes Fond, 
tillader fortsat, at der kan 
opdateres og trykkes en 
Prins Jeans Bog, der kan 
gives til garderne som 
minde om tjenesten ved 
Livgarden. 

Et nyt fotografi fra 1897 af prins Jean d´Orleans er 
kommet til offentlighedens kendskab. Fotografiet 

er et af mange fine minder fra tidligere 
tjenestegørende ved Livgarden. 

N O T A T

→ Præsidiets skydeudvalg har des-
værre måtte træffe den beslutning, 
at Landsskydning 15 m for 2021 må 
aflyses. Skydeudvalget havde håbet, at 
landsskydningen kunne gennemføres i 
en tilpasset form, men med en forlæn-
gelse af gældende restriktioner frem til 
i skrivende stund 28. februar, så er det 
ikke muligt at gennemføre skydningen 
på en fair måde med nogenlunde lige 
vilkår for alle foreninger. Ser vil lidt frem 
i tiden, vil de næste tilbud til alle gamle 
gardere være Landsskydning 200 m og 
skydningen i Vingsted. Også for disse 
arrangementer må vi alle afvente den 
coronamæssige  udvikling, og i forhold 
hertil vil der naturligvis blive informeret 
om afholdelse i kommende numre af 
Garderbladet.
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2014 FORSØGTE MAN at be-
svare spørgsmålet og knække 
koden ved at invitere de unge 
gardere indenfor i organisatio-

nen, tilbyde gratis medlemskab det første år, 
give et helt års gratis forsmag på forenings-
livet, lave velkomstarrangementer og sende 
gratis Garderblad med posten.

Udsigten til et gratis introduktions år 
medførte hurtigt, at DG blev talmæssigt 
rigere. Hvervefremstødende på Garderkaser-
nen indkasserede rekordhøje indmeldelser, og 
Sekretariatet lå vandret i dagevis, når stakke-
ne med håndskrevne indmeldelsesblanketter 
skulle afkodes og indtastes. Målet var at nå et 

stabilt leje på 11.000 medlemmer igen. 
Idegrundlaget i tiltaget var såmænd vel-

begrundet såvel som udbredt i erhvervslivet. 
Giv kunden en gratis forsmag på dit produkt 
– så skal kunden nok blive hængende, når 
først han er overbevist. Problemet var bare, at 
kunden ikke blev hængende. Så hvad gik galt?

Dybest set var problemet, at produktet 
ikke tiltalte kunden. Produktet var for dyrt, 
og i mange tilfælde besværligt at betale – i 
de fleste tilfælde nemt at glemme. Uanset 
årsagen, blev gratisterne ikke omsat til beta-
lende medlemmer. Det lykkedes at tiltrække 
– men betalingerne udeblev og fastholdelsen 
mislykkedes.

DET MEDLEMSBOOST man observerede i 
årene efter 2014, var derfor – om end nok så 
reelt – uden økonomisk gevinst for DG. Som 
Direktør Varnæs siger i Matador: ”Det giver en 
stakket varme, at pisse i bukserne”. Tilbuddet 
om gratis medlemskab var, på trods af mange 
gode intentioner, en kortsigtet løsning til at 
stabilisere medlemstallet, der endte med at 
blive en økonomisk klods om benet. 

Efter et par år med moderate stigninger i 

medlemstallet, havde et status quo indfun-
det sig i årene 16-17, hvor medlemstallet lå 
stabilt på ca. 10.500. Pr. 31. december 2018 
var det samlede medlemstal styrtdykket til 
9.947 – heraf ca. 500 gratister. 

KONSEKVENSEN stod helt fast ved udgan-
gen af 2018. Der var behov for et drastisk 
tiltag for at vende skuden. Det var lykkedes at 
tiltrække unge medlemmer, men omkostnin-
gen var for stor og effekten ubetydelig. 

Mangen repræsentanter beklagede sig 
endog over det nyttesløse arbejde der lå i 
opkrævningsprocessen: ”Kan I ikke prøve at 
fortælle de unge gardere, at de skal betale, 
når de har meldt sig ind” og ”Hos os melder vi 
dem ud med det samme og sparer frimærket 
på girokortet – de gider alligevel ikke betale”. 

Gratisterne blev hverken populære eller 
rentable. Vi prøvede og fejlede. Noget nyt 
måtte gøres. Mere af samme skuffe var ikke 
vejen frem. Arbejdet på et nyt og drastisk for-
slag blev derfor påbegyndt henover efteråret 
2018. Om det fortæller vi nærmere om her på 
siden i næste måned.

N O T A T
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SAMLET ANTAL MEDLEMMER PR. 31. DECEMBERFASTHOLDELSESEVNE

HVERVEMØDER

ANTAL REKRUTTEREDE MEDLEMMER BLANDT VÆRNEPLIGTIGE

RINGERE FASTHOLDELSE

Hvert år ved årsskiftet gør Sekretariatet status på medlemstallet, når halvårsafgiften opkræves. Efter medlemstal-
let havde været i frit fald over en årrække, indførtes gratistordning, der stabiliserede medlemstallet i 2014. Herefter 
lykkedes det at præstere en mindre medlemsstigning, indtil tallet styrtdykkede ved nytår 18/19.

Så mange medlemmer kunne DG fastholde igennem 
årene, når man sammenligner med, hvor mange der 
oprindeligt blev rekrutteret ved hvervemødet. I gen-
nemsnit betalte 55% den første kontingentopkrævning.

gange årligt 
afholder DG 
hvervemøde på 
Garderkasernen 
i Høvelte for det 
nyeste indkaldel-
seshold. Hver-
vemøderne er den 
vigtigste aktivitet 
i rekrutteringen af 
nye medlemmer 
til organisationen.

3
Opgørelser viser, at gratisord-
ningen forringede evnen til at 
fastholde medlemmer.

55%

Årgange fra 2010 - 2013

Årgange fra 2014 - 2017

År 1 55%

År 2 36%

År 3 29%

År 4 25%

År 5 25%

År 6 22%

År 7 15%

Efter 1 år Efter 2 år

57%

54%

39%

32%

I
DA VI  RUNDEDE 10.000 – IGEN

B a g g r u n d
Hvordan tiltrækker og fastholder 
vi de unge medlemmer? Det er 
formentlig et spørgsmål, som 
samtlige foreningsaktive medlem-
mer har stillet til sig selv siden 
stiftelsen af fællesrepræsentati-
onen i 1912. Over 3 korte kapitler 
går vi her på siden bag om pro-
jektet DG-UNG, og fortæller om 
bagrunden, status og udsigten. 

I

del

400

300

500

600

700

Årsopgørelse over antal rekrutterede medlemmer på Hverveudvalgets hvervemøder. Efter gratisordningen 
indføres i 2014, observeres en markant stigning i antallet af årlige rekrutteringer. 

800
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2010

337

10.061

2012

2012

540

10.335

2014

2014

637

10.203

2011

2011

447

10.796

2013

2013

404

10.197

2015

2015

737

10.278

2016

2016

708

10.344

2017

2017

721

10.351

2018

2018

711

9.994
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eg har i en tidligere 
udsendt video orien-
teret om situationen 
i Livgarden igennem 

2020 og perspektiverne på 
2021. På det område er der ikke 
så meget nyt lige nu. Vi løser 
opgaverne under de gældende 
restriktioner, og indtil nu ser det 
ud til at fungere, selv om det er 
besværligt ind i mellem.

Når man i disse coronatider 
finder tid til at tænke over tinge-
ne, eksempelvis på nogle af de 
utallige gåture, som mange har 
kastet sig over, så er der mange 
emner, man kan vende. 

Lad mig komme med et par 
emner, som er værd at tænke 
over.

Hvorfor er du medlem af en 
soldaterforening? 

Har du tænkt over, hvorfor 
man har en soldaterforening?

Har du tænkt over, hvad 
formålet er med din soldater-
forening, De Danske Garderfor-
eninger?

Hvis man læser i fællesved-
tægterne for De Danske Garder-
foreninger (DG), står der blandt 
andet følgende om formålet med 
foreningen:

- ”Genoplive og fastholde 
kammeratskab, sammenhold, 
korpsånd og traditioner”

- ”Knytte alle garderforenin-
ger sammen i en stærk helhed, 
der i respekt og loyalitet for 
kongehuset opretholder samhø-
righedsforholdet til Livgarden”

- ”Støtter Livgarden hvor 
muligt, især gennem opmuntring 
og belønning af tjenestegørende 
gardere”

Lidt længere nede i teksten 
står desuden:

- ”Støtte værdige og træn-
gende tjenestegørende og gamle 
gardere, eller deres pårørende”

Hvis man ser helt overordnet 
på det, så er der to spor, nemlig 
at støtte kammeratskabet og 
støtte de tjenestegørende og 
tidligere gardere ved regimentet.

Ser man på regimentets 
udvikling igennem de sidste 100 
år er fokus ændret fra den store 
værnepligtsproduktion med op-
stilling af mobiliseringsenheder 
til nationens forsvar til en værne-
pligtsproduktion til vagttjenesten 
og opstilling af professionelle 
enheder bl.a. til nationale og 
international operationer. 

I takt med at vi som nation 
har haft flere og flere soldater 
udsendt i internationale opera-
tioner, er behovet for at ”Støtte 
værdige og trængende tjeneste-
gørende og gamle gardere, eller 
deres pårørende” steget, særligt 
inden for de sidste 30 år.

Set fra regimentets syns-
punkt har vi brug for en stærk 
garderforening nu og om 10 og 
20 år. Vi har behov for en garder-
forening, som fortsat kan støtte 
regimentet ”hvor muligt, især 
gennem opmuntring og beløn-
ning af tjenestegørende gardere” 
og ”Støtte værdige og trængende 
tjenestegørende og gamle garde-
re, eller deres pårørende”.

Som jeg nævnte i min 
videohilsen, synes jeg, at vi også 
igennem det sidste år har set 
gode eksempler på den støtte.

Så tilbage til mit indlednings-
vise spørgsmål. Hvorfor er du 
medlem af en soldaterforening? 

Er det for kammeratskabet 
skyld? Er det for at støtte Liv-
garden og dets nuværende eller 
tidligere personel, eller er det 
begge dele? 

Under tjenesten i Livgarden 
dannes der nogle ufatteligt stær-
ke kammeratskaber. Hvem har 
ikke fået hjælp af en kammerat 

under de udfordrende strabadser 
i tjenesten?

Foreningslivet i Danmark er 
i udvikling fra et meget lokalt 
fokus til et mere regionalt og 
netværksbaseret fokus, under-
støttet af de teknologiske mulig-
heder. De yngre generationer er 
vænnet til, at mange venskaber 
og netværk passes via nettet 
regionalt eller globalt og med 
langt mindre fysisk fremmøde 
lokalt. En udvikling som kan ses 
på medlemstallet i mange små 
lokale foreninger i Danmark. 
Derfor er de yngre generationers 
opfattelse af, hvordan man plejer 
og opretholder kammeratska-
bet nok anderledes, end hos os 
der er lidt ældre. Ligeledes tror 
jeg, at mange unge har mere 
fokus på, ”hvad får jeg ud af det 
her?” Kammeratskabet er ikke 
altid nok til at drive det fysiske 
engagement i en forening. Til 
gengæld kan jeg se, at de yngre 
generationer er enormt fokuse-
rede og engagerede, når de har 
en ”sag” med et klart defineret 
formål. ”Hvorfor er det her vig-
tigt? Hvad gør det her godt for?” 
De yngre generationer er måske 
ikke så pligtdrevne, som vi lidt 
ældre er, men de er fantastisk 
engagementsdrevne og kan ska-
be overbevisende resultater, når 
det er en sag, de går ind for. Det 
ser jeg hver dag med garderne. 
De er utroligt pligtopfyldende, 

netop fordi de går ind for sagen 
og er stolte af det, de er med til 
at skabe.

Den udvikling er en stor 
udfordring for DG. Hvordan får 
DG værnet om og opretholdt 
kammeratskabet for de yngre ge-
nerationer, og hvad har de yngre 
generationer egentlig behov for? 

Hvordan får DG italesat de 
to kerneområder, og hvordan 
får man skabt en udvikling, som 
både tilgodeser, at der er behov 
for en ”sag” og samtidigt får 
fastholdt kammeratskabet.

Rækken af emner man kan 
tænke over på sine corona gåture 
er lang, og der er helt bestemt 
meget, man kan diskutere, når 
vi igen kan mødes lokalt i vores 
garderforeninger og til repræsen-
tantskabsmødet.

En ting står helt klart for mig. 
Livgarden har brug for DG, nu og 
om 10 og 20 år. Så støt op om 
din garderforening, den støtter 
Livgarden. 

Pas godt på jer selv og hinan-
den til vi igen kan mødes. 

Pro Rege et Grege

G A R D E N  B A G  G A R D E N

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde

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

J
VIDEOBRIEF Obersten orienterer De Danske Garderforeningers medlem-
mer om situationen ved Den Kongelige Livgarde på video.



I R A Q
To gardere. På én mission. Udsendt til Bagdad. Fortæller om NATO mission
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” V O R E S  U D S E N D E L S E  S T A R T E D E  I 
O K T O B E R  2 0 2 0  M E D  T O  U G E R S 
K A R A N T Æ N E  P Å  S K I V E  K A S E R N E ”
Mens vi herhjemme kæmper med smittetryk og vaccinationer, kæm-

per to gardere i Irak med at opbygge den irakiske hær. Anders og 

Troels er udsendt som en del af det danske bidrag til NATO Mission 

Iraq, og fortæller her til Garderbladet om deres opgaver i Bagdad. 

NATO mission Iraq, dækker over hele NATO’s træningsmis-
sion i Irak, hvor vi selv er udsendt til og placeret ved hoved-
kvarteret (HQ) for NATO Mission Iraq (NMI). Selve HQ ligger 
i det der kaldes den Internationale zone også tidligere kendt 
som den grønne zone. 
HQ er placeret i den multinationale, men amerikansk drevet 
lejr Union III. Det er en relativ lille lejr, der har sin historie helt 
tilbage til 2003. Så det er en gammel, men veldrevet lejr, 
hvor pladsen er fuldt udnyttet, hvilket de forskellige facilite-
ter også bærer præg af.
Grundet lejrens placering i den Internationale zone, er der 
en høj trussel for raketangreb, hvilket vi desværre også har 
oplevet et par gange under vores ophold. Angreb der ikke har 
ramt selve lejeren, men dog lige på den anden side af hegnet. 
Der er ligeledes en høj trussel for spionage i hele lejren, da 
der er flere forskellige HQ’er, og ikke kun NMI’s HQ, der er 
placeret her i Union III. 

Det danske bidrag til NMI, består af et command team 
og et stabsbidrag, der opstilles og bemandes som enkelt-
mandsudsendte via de forskellige hjemlige myndigheder. 
Et livvagtsbidrag, hvis primære opgave er livvagtstjeneste 
for den danske general og hans nærmeste rådgiver.
Et sikrings- og eskortebidrag, der på hold 1, er opstillet af 1. 
pansrede ingeniørbataljon, hvoraf en delings værdi er opstil-
let og tilgået fra Letland. Dette bidrags opgave er transport 
og sikring af de forskellige rådgivere og trænere fra NMI-sta-
ben, når de skal ud til møder med de irakiske enheder og mi-
nisterier, der er placeret rundt omkring Bagdad.
Et støtteelement der varetager den nationale administrative, 
kommunikations og logistiske støtte for alt dansk personel 
i Union III.

Hovedopgaven for NMI-staben er på det politiske og stra-
tegiske niveau at hjælpe den irakiske regering med at få 
opbygget deres forsvarsstruktur. Ikke efter en dansk eller 
NATO-model, men en model, hvor det er irakerne, der selv 
står for processen, med råd og vejledning fra NATO. →

Opgaven for NATO’s 

træningsmission er 

at rådgive det irakiske 

forsvarsministerium, 

kontoret for den 

nationale sikkerheds-

rådgiver samt irakiske 

militære skoler og ud-

dannelsesinstitutioner. 

Missionen er således 

ikke en kampmission. 

Missionen består i 

alt af omkring 500 

personer.

NATO
MISSION 

IRAQ

NATO
MISSION 

IRAQ

Juletræ i Bagdad

TEKST: ANDERS & TROELS
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Der hvor Livgarden pt. bidrager med personel, er 
som enkelmandsudsending i henholdsvis staben og 
støtteelementet. Hvilket også i fremtidige udsendel-
ser, ses at være det, som Livgarden vil kunne kom-
me til at støtte med.

Vores udsendelse startede tilbage i midt oktober 
2020 med to ugers karantæne på Skive kaserne. 
Dette for at nedbringe muligheden for, at der var 
nogle af os som skulle medbringe COVID-19 til mis-
sionsområdet.
Selvom det var to lange uger, så gav det en god mu-
lighed til at lære de andre fra holdet at kende, idet 
hovedparten af styrken kommer fra Ingeniørregi-
mentet.

Selv om alle nationer, der indgår hernede, har over-
holdt div. former for karantæne, så er vores hverdag 
meget præget af COVID-19 situationen, hvilke bille-
det af os også antyder. For at mindske spredningen 
af COVID, så skal alle bære mundbind, når man er to 
eller flere sammen. Ligeledes er brugen af håndvask 
og sprit meget udbredt, når man går rundt fra byg-
ning til bygning.
Det betyder også, at der desværre ikke, som vi ken-
der fra andre missioner, er den helt store sociale 
aktivitet på kryds og tværs internt blandt alle dan-
skere, eller med folk fra de andre forskellige nati-
oner. Man holder sig til sine nærmeste kolleger, og 
forbliver i sin smittegruppe.

For mit eget vedkommende (anders), så er det-
te min 7. udsendelse (Afghanistan, Irak, Kosovo og 
Ukraine). På denne udsendelse er jeg placeret i støt-
teelementet og har ansvaret for det nationale logi-
stikvirke, hvilket er en noget kompleks og udfordren-
de sag, når man ser på lejerens placering, midt inde 
i Bagdad, og hvor vi som nation, ikke selvstændig har 
medbragt en transportkapacitet, men derimod er 
afhængige af andre nationer, til flyttet af vores ud-
rustning og materiel.

For Troels’ vedkommende, så er dette hans første 
udsendelse, som blev udskudt fra juli til november 
pga. covid. Han er tilknyttet staben, og virker som 
stabsbefalingsmand i en af stabens sektioner. Vores 
opgaver er mangeartede, og forgår inden for NATO’s 
doktriner og computersystemer, hvilke til tider kan 
være lidt udfordrende, da de adskiller sig noget fra, 
hvad vi er vant til fra dansk side

Lejren, kontoret og indkvarteringen. Her 

har Anders og Troels deres hverdag i Irak

NATO
MISSION 
IRAQ



BLIV INSPIRERET til jeres næste kulturhistoriske rejse på Cultours.dk
Kontakt os på telefon  86 10 86 05 eller e-mail rejser@cultours.dkSe det udførlige program for alle rejserne på Cultours.dk, eller få det tilsendt BLIV INSPIRERET til jeres næste kulturhistoriske rejse på Cultours.dk

Kontakt os på telefon  86 10 86 05 eller e-mail rejser@cultours.dk

Spørgsmål?  
Send en mail til 

rejser@cultours.dk eller 
tlf. 86 10 86 05. 

Militærhistoriske rejser med ekspertrejseledere
- du rejser med interesserede deltagere, spiser og bor godt.

Pris kr. 9.985,-
Vi besøger alle 5 invasionsstran-
de bl.a. Omaha Beach samt Dun-
kerque, Dieppe, Bayeux, Ste. Mère 
Église, Arnhem og meget mere. 
Ekspertrejselederne fortæller og 
viser videoer og film i bussen. Du 
ser de mest spændende museer 
og steder, hvor kampene forgik.

Afgange i 2021:
5. -11. juli
30.august - 5. september 
13. - 19. september

Normandiet D-dag

29. nov. - 12. dec 2021  Pris kr. 43.845,-
Washington med Arligton kirkegården, monumenter, museer. 
80 års mindehøjtidligheden for overfaldet på Pearl Harbor 7. 
december 1941. Stederne, hvor angrebet fandt sted, museer 
og seværdigheder i Honolulu. Japan med besøg i Tokyo og 
Hiroshima. Forlængelse kr. 7.985,- 

Pearl Harbor  
og Washington  
med forlængelse 
til Japan

15. - 23. sept. 2021  Pris kr. 13.385,-
Med bus over Stockholm ti Åbo, Hangø og Helsinki. Besøg i 
Mannerheimlinien. Leninsgrads krigsskuepladser, museer, 
krigskirkegårde og mindesteder. Kampene ved Narva. 
Rundt om Finske Bugt.

Den finske  
Vienterkrig og 
Leningrads 
belejring

23. - 28. aug. 2021  Pris kr. 12.985,-
Duxford flybase og museum, Bletchley Park, Imperial War 
Museum, London med Churchill War Rooms. Eisenhowers 
hovedkvarter i Porthmouth, admiral Ramseys hovedkvarter i 
Dover. Canterbury.

England 1940-44

Vi besøger nazisternes store paradepladser i Nürnberg, 
byen og det fremragende museum. I München nazismens 
centrale steder bl.a. Führerbau, Feldherrnhalle, museet. 
Universitetsgården, hvor modstandsgruppen ”Hvide Rose” 
med søskendeparret Sophie og Hans Scholl blev arresteret. 
Vi besøger Berchtesgaden og Obersalzberg med Ørnere-
den, hvor vi kører med Hitlers egen elevator.

Nürnberg, München 
og Berchtesgaden 
med Ørnereden

13. - 19. sept. 2021   Pris kr. 9.445,-

13. - 21. aug. 2021 Pris kr. 17.885,-
Vi besøger Hitlers hovedkvarter under Frankrigsfelttoget i 1940, 
grænsefortet Eben Emael, Eisenhowers hovedkvarter, togvognen i 
Compiégne, Villier-Bocage, St. Malo,  Guernsey og Jersey med de 
mest velbevarede bunkere fra 2. Verdenskrig, museer og tunneller 
på Kanaløerne. Mortain, Batterie Todt og La Coupole, affyrings-
bunkeren for V3 og V2. 

Normandiet,  
Guernsey og Jersey 

30. aug. - 5. sept. 2021 Pris kr. 8.945,-
Historiens største slagtehus og nazisternes port og bolværk 
mod øst. Krigens største bunkeranlæg, ”Riese”, og området, 
hvor Guldtoget (måske) er. Auschwitz og Krakow, Generalgu-
vernementets hovedstad og Hans Franks residens, Schindlers 
fabrik, museer og Ostwall, tyskernes forsvarslinje mod Polen, 
bygget samtidig med Siegfriedlinjen mod Frankrig.

Polen 
1939 – 45

5. -11. okt. 2021 Pris kr. 13.885,-
Du oplever det historiske Rom, som det er nu, som det 
var i krigsårene, og som det var for 2000 år siden, vi 
besøger blandt andet Mussolinis Rom, Forum Romanum, 
Colloseum og Getapos hovedkvarter i Via Tasso. Besøg i 
oldtidsbyen Pompeji (tilkøb)

Kampene i Italien 
– Mussolinis Rom

Du kan trygt melde dig til vores rejser. Aflyser vi rejsen tilbagebetaler vi det indbetalte beløb

GARDERRABAT: Alle medlemmer af Garderforeningen får kr. 250,- i rabat  
pr. person på militærhistoriske rejser, ved tilmelding senest 28. marts 2021
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G E N I N D S A T      I
TJ E N E S T E

FOTO: FORSVARET



G A R D E R B L A D E T  -  M A R T S  2 0 2 1     13     

2

3

G E N I N D S A T      I
TJ E N E S T E

Imens Forsvaret er ved at udfase Dysekanon 

M/84, er en ny og forbedret udgave af panser-

værnsvåbnet M72 under indfasning på den jyske 

hede. Der er tale om en markant forbedring – 

både i forhold til betjening såvel som agilitet. 

D
EN GAMLE DYSEKANON M/85 er velkendt 
af mange gamle gardere som et tungt 
og klodset panserværnsvåben, der på 
ryggen af soldaten ofte kunne hænge 
fast i lavt hængende grene, eller 
støde mod rammen, når man desperat 
forsøgte at passere igennem et vindue 
under bykamp. I løbet af 2021 er det 
helt slut med M/85´eren, mens et nyt 
og moderne panserværnsvåben er 
under indfasning. 

Det nye panserværnsvåben, med 
det mundrette navn M72 ECLAW 
(Enhanced Capability Light Antitank 
Weapon), er indkøbt af forsvarets ma-

terieltjeneste i 2018 hos det norske firma Nammo, og minder i 
høj grad om en tidligere version af våbnet (M72 PNÆV), som i 
25 år har været på tvungen pension. 

Den oprindelige M72 er amerikansk produceret, og blev 
introduceret til det amerikanske infanteri i 1963 som det 
72´ende system inden for amerikanske raketaffyringssystemer. 
I Danmark indførtes våbnet i 1972, hvilket altså i dansk sam-
menhæng har givet den betegnelsen M72. 

Den nye M72 er et enkeltskuds, skulderaffyret, 66 mm 
panserværnsvåben, som både skiller sig ud på den nemme 
betjening såvel den nemme transport af våbnet. Der er tale om 
en engangsvåben, der således ikke kan genlades efter brug. 

Selvom udseendet og navnet minder meget om forgæn-
geren, der blev benyttet indtil man indførte det canadiske 
panserværnsvåben AT-4 i 90´erne, så er der tale om en videre-
udvikling med markante forbedringer. Eksempelvis har det nye 
våben 50 procent større gennembrydningsevne sammenlignet 
med den gamle. Det betyder at panserværnsvåbnet kan gen-
nembryde op til 450 mm panser. →

TEKST
APR-12 ANDREAS

DALSGAARD
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INDFASNING ER I FORSVARET lig med om-
skoling, så i terrænet omkring Holste-
bro Kaserne har dragonerne i januar 
måned været ude i vinterkulden, for at 
lære at betjene det nye panserværnsvå-

ben. Således skriver Forsvaret i en beret-
ning om øvelsen: 

Ved skydebane 53 står folkene fra 4. 
kompagni II/Panserinfanteribataljon hos 
Dragonerne og lytter i bidende vinterkulde. 
Seniorsergent Peter er ved at demonstre-
re siddende skydestilling med den nye 
panserværnsraket, og rundt om i rækkerne 
nikkes der. Kort efter opløses gruppen, og 
forsvinder ind mellem nåletræerne for på 
egen krop at mærke, hvordan det nye våben 
er at arbejde med i terræn, og dermed er 
indfasningen af det nye panserværnsvåben 
i det danske forsvar i gang.

I halvmørket står, knæler og kravler 
soldaterne i makkerpar frem mod skyde-

stillingen og udsynet 
over det åbne terræn. 
”Køretøj, højre, 200 
meter” kalder én, ob-
servationen bekræftes 
af skytten, der kalder 
”Bagblæst fri”, og tryk-
ker på aftrækkeren.

Bagefter går snak-
ken livligt, og specielt 
det faktum, at den 
nye M72 er lettere, 
kortere og ret enkel at 
håndtere begejstrer. 
”Man kan bære den 
helt ind til kroppen, 
og den hænger ikke 
fast i alt muligt”, som 
en soldat udtaler. En 
anden stemmer i med 
en historie om at sidde 
fast i et kældervindue 
under en bykam-
pøvelse i Finnerup, 
fordi man havde den gamle AT-4 panser-
værnsraket på ryggen. Historien udløser 
latter og genkendende nik. Seniorsergenten 
samler gruppen, opsummerer erfaringerne, 
hvorefter RUDER 4 sadler op, og kører mod 
skydebane 7, hvor den skarpe test foregår.

Vinden blæser med cirka seks sekund-
meter på tværs af Bane 7. Ikke nok til at 
skytterne i væsentlig grad skal tage højde 
for det. I grupper af fire makkerpar afgiver 
soldaterne hver fire skud med 21 mm ind-
stik mod skiverne, der står 100 meter ude. 
Til træningen bruges en genladelig version 
af M72´eren. 

 Resultaterne er blandede, men bestemt 
tilfredsstillende, som seniorsergent Chri-
stopher fra Faggruppe Kamp i Oksbøl siger 
det: ”Selv med minimal tid brugt på omsko-
lingen, så har det været en succes. Noget af 
den virkelig brugbare læring, vi kan trække ud 
af det her er, at selvom det i mange henseen-

der er et plug’n’play våben, så gælder der de 
samme regler som ved dit almindelige våben-
brug: Vil du være en god panserværnsskytte, 
så starter du med din basis våbenuddannelse. 
Så simpelt er det”.

Efter sidste soldat har afgivet sit skud, 
samles alle omkring skydestillingen 100 
meter længere bagude. Seniorsergent Peter 
udpeger en skytte, der skal sende dagens 
skarpe raket mod panserpladen ude på 
heden.

 Forventningsfyldt stimler kammerater-
ne sammen i respektfuld afstand, hiver mo-
biltelefonerne frem og giver sig til at filme. 
”Der må skydes”-ordren gives, og sekundet 
efter lyder der et hult drøn, og granaten 
sejler mod målet, der rammes sikkert. 
Anerkendende jubel og rygdunk følger, og 
dagens omskoling sluttes med smil

P A N S E R N Æ V E N

M 7 2  E C L A W
KALIBER:  6 6  MM   I    LÆNGDE:  UNDER 1 M   I     VÆGT:  3,4 KG

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

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

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

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

TEKST: DEN KONGELIGE LIVGARDE 350 ÅR - BIND 4

UNDER CHRISTIAN VIII (1839 – 1848)

1843

en 29. februar 1840 bestemtes, at 
kapperne fremtidig skulle knappes 
skiftevis til højre og venstre. Herom 
skives følgende: ”Da de nu regle-
menterede Overkioler ere med 2 
rader Knapper, bør samme vexelvis 
knappes til begge Sider, for at slidet 

saavel paa Klæde som paa Knaphuller kan blive lige 
fordelt paa begge Sider, hvorved Kiolerne ville blive 
mere varige og tillige bevare et bedre Udseende efter i 
længere Tid at have været brugte.” 

→ Den 6. marts 1840 bestemtes, at skiltene med 
det kongelige navnechiffer på Livgardens patrontasker 
efter en fremsendt prøve nu skal være af messing i 
stedet for hidtil forsølvet. 4. april samme år approbe-
redes ny prøve til de chakot´er, som var reglemente-
ret til daglig brug uden for tjeneste under gevær for 
underofficerer og regimentstambouren ved Garden. 

→ Den 9. maj 1842 indførtes de kongelige navne-
træk på garderens skulderklapper og den nuværende 
nationale kokarde (i røde og hvide farver). Den 14. maj 
afskaffedes chakot´en, og bjørneskindshuen indførtes 
til al den tjeneste, hvor chakot´en hidtil havde været 
båret. 

→ Bevæbningen blev fastsat til otte underofficers 
rifler, 82 underofficers glatløbede musketter, 84 meni-
ge rifler og 736 menige glatløbede musketter, der alle 
endnu var med flintlås. Perkussionslåsen (hane, der 
bringer en løs fænghætte til at eksplodere) blev først 
indført i Livgarden den 3. august 1844.  

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

TEKST
AUG-17 JONAS 

B. NIELSEN

G A R D E R  I S A B E L L A
4 .  V A G T H O L D
A U G - 2 0
INDEN JEG STARTEDE I LIVGARDEN, arbejdede jeg i en 
guldsmed i fem år. Jeg kommer helt fra Løg-
stør i Nordjylland, og færdiggjorde gymnasiet 
på HHX i Fjerritslev - det er derfor en lang tur 
for mig, når jeg skal fra kasernen og hjem. Jeg 
var sådan set aldrig i tvivl om, at jeg gerne ville 
aftjene min værneret i forsvaret. Der er en lang 
tradition i min familie med at gøre tjeneste i 
militæret, og der er også mange af mine fami-
liemedlemmer, som er gamle gardere selv. 
Selvom jeg som kvinde også har, hvad man må-
ske kan kalde en mere feminin side, så havde 
jeg samtidig en del af mig, der faktisk virkelig 
havde lyst til at komme ud i noget mudder og 
få neglene beskidte. Jeg havde også hørt at Liv-
garden opfordrede kvinder til at søge, og at det 
samtidigt skulle være den hårdeste værnepligt 
af dem alle – Så der var dér valget faldt. 
Min bror var faktisk i Livgarden lige nøjagtigt 
et år inden det var min tur, og derfor havde jeg 
også en unik indsigt i, hvordan Livgarden var, 
allerede inden jeg startede. Min bror var på 1. 
vagthold og var af rimelig solid bygning, så der 
var også lidt forbavselse fra nogle i familien 
over, om jeg, som jo ellers bare passede mit 
arbejde i en guldsmed, nu også kunne blive 
garder. Men det lod jeg mig nu ikke påvirke af.

DA JEG STARTEDE I HØVELTE tilbage i August opleve-
de jeg heldigvis ikke det samme ”rekrutchok” 
som man nogle gange taler om. Selv om der 
i starten selvfølgelig var en masse ting man 
skulle vænne sig til, fik jeg virkelig gavn af al 
den information om Livgarden, jeg havde suget 
ud af min bror, da han selv i sin tid var hjemme 
på weekend. Jeg vidste derfor nogenlunde på 
forhånd, hvad jeg skulle forvente af sergenter-
ne, og hvad de forventede af mig. Jeg endte 
faktisk også med at blive ret vild med felten, 
som jeg ikke helt syntes var så hård, som min 
bror havde fremstillet det – men på REX-turen 
lærte jeg da også, hvad det vil sige at have ondt 
i fødderne! Men det er jo også en del af det, og 
når det blev hårdt, mindede vi hinanden om, at 
det jo var det, det handlede om: Det er jo ikke 
fedt at komme hjem og fortælle, hvor dejligt 
det havde været med solskin og alting. Det sjo-
ve er jo at fortælle historierne om, hvor meget 
det regnede, og om hvordan man næsten ikke 
kunne gå til sidst. →
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SVENDBORG 2021

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

Nu hvor jeg tænker tilbage på tiden i Høvelte, 
var det mest af alt bare rart med alt den 
gode plads og de fredelige omgivelser den lå 
i. Mens der på kasernen i København er larm 
og lastbiller alle vegne, lyder det nærmest 
som om at man er under angreb når bare et 
enkelt fly flyver over Høvelte.

DA VI ROTEREDE IND i Vagtkompagniet var min før-
ste vagt en Amalienborg vagt. Den glemmer 
jeg nok aldrig. Jeg skulle nemlig som PFG 
være med til at føre patruljen rundt ude på 
slotspladsen ved vagtskiftet, hvilket ingen af 
os jo havde prøvet før. Så jeg gik op i sergent-
stuen og fik sergenten til at pege rundt, hvor 
jeg skulle gå ude på pladsen, og da jeg stadig 
var lidt i usikker, husker jeg tydeligt at han 
sagde: ”Når du er derude, så er du ikke i tvivl”. 
Og det fik han heldigvis ret i.
Jeg blev ret hurtigt PFG+’er, hvilket resulte-
rede i, at jeg fik flere grønne vagter på Livgar-
dens Kaserne som NK, og færre blå vagter 
på Amalienborg. Det er i det hele taget en 

lidt anden oplevelse at være ”+er”, da man jo 
ikke bliver udsat for helt det samme som de 
andre. Selvom man selvfølgelig har et større 
ansvar, så er det jo ikke det samme, som når 
jeg hører nogle af mine garderkammerater 
tale om ømme fødder på en Silverstone-vagt. 
Men jeg har sendt en ansøgning afsted om 
at komme på Amalienborg igen – det skulle 
man ellers ikke tro, at man ville savne.

EFTER LIVGARDEN har jeg tænkt mig at søge ind 
på HA Jur. og få mig en bachelor, for på sigt 
at vende tilbage til Forsvaret. Jeg blev faktisk 
meget inspireret af den sekondløjtnant, 
som vi havde på Høvelte som delingsfører. 
Han talte meget varmt om uddannelsen til 
sekondløjtnant, og det lød som en utrolig al-
sidig lederuddannelse, på en lidt anden måde 
end sergentuddannelsen var. Jeg vidste godt 
at jeg ikke ville søge HRU (Hærens Reakti-
onsstyrke Uddannelse, red), men jeg havde 
godt overvejet GSU (Grundlæggende Sergent 
Uddannelse, red). Men vi fik ikke særligt me-

get at vide om sekondløjtnantsuddannelsen, 
så inden jeg vidste af det, var ansøgnings-
fristen overskredet. Men med en bachelor i 
baggagen tror jeg alligevel, at det vil passe 
mig bedre at søge ind i Forsvaret igen om 3 
år på Hærens Officersskole. 

SELVOM MIN BROR måske havde drillet mig lidt 
med, om jeg nu også kunne klare mosten i 
Livgarden, så er jeg ret stolt over nu at kunne 
sige, at jeg har klaret det rimeligt godt indtil 
videre. Min gamle farfar, som er på plejehjem 
nu, har også været i Livgarden, og modtager 
også Garderbladet hver måned. Ham besøgte 
jeg en dag i uniform, og han spurgte mig, om 
jeg ikke godt ville tage baretten på indenfor, 
for hans skyld, og han blev fuldstændigt rørt 
bare af at se mig der som garder - ligesom 
han selv havde været det i sine unge dage. Og 
nu ser han særligt frem til mine besøg, så jeg 
også kan fortælle ham lidt om, hvordan det 
står til i hans gamle regiment

R E P R Æ S E N T A N T S K A B S M Ø D E

De Danske Garderforeninger afholder Repræsentantskabsmøde i Svendborg 
d. 29/5-21 kl. 10:30 på Hotel Svendborg, centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.

Det er gratis at deltage. Efter mødet er der valgfri frokost for egen regning.

Efter mødet serveres der frokost i hotellets restaurant. Dette er 
valgtfrit og for egen regning. Selve møde er gratis at deltage i.

Pris for frokost inkl 1 øl/vand kr. 255,00

Mødetid: 10:15
Mødestart: 10:30
Frokost: 13:45 (forventet)

Yderligere information
Kontaktperson Mar-61 Poul Juul Jakobsen
Tlf. 4015 9014

Tilmelding til møde med navn og forening sendes til 
paul.j.jakobsen@gmail.com

Tilmelding til frokost med navn, adresse, forening, årgang, og tlf. 
nr. sendes til paul.j.jakobsen@gmail.com

Betalingen forgår ved bankoverførsel til Nordea 
Reg. 2680. konto nr. 8980473083

Tilmelding og betalingsfrist senest 3/5-21

Ved afbud efter 10/5-21 refunderes indbetaling for frokost ikke.

P R I S  O G  I N F O R M A T I O N T I L M E L D I N G



Dér   hvor
vi  holder

vagt

TEKST
APR-12 ANDREAS

DALSGAARD

FOTO: FORSVARET
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ningslinje, hvilket besvarer hvorfor et citadel 
skulle være en by i byen. 

VELKENDT FOR DE FLESTE ER, at bastionerne på Ka-
stellet i København vender både væk fra og 
ind mod den gamle by. Forklaringen bag er, at 
et citadel – foruden at virke som befæstning 
mod ydre trusler – igennem historien også har 
været tænkt som en forskansningsmulighed 
mod indre trusler. Det er således kendeteg-
nende for et citadel, at det næsten altid kan 
forsvares i 360 grader. 

Men tilbage til det københavnske citadel. 
Som sagt påbegynder Frederik III en opgrade-
ring af Sankt Annæ Skanse, hvilket han ind-
kalder den hollandske ingeniørofficer Henrik 
Rüse til for at udføre. Skansen ombygges nu til 
et femtakket stjernemønster med en bastion 
ved hver vinkelspids, og det hele omgives af 
en dobbelt voldgrav mod landsiden. Herlighe-
den kaldes nu Citadellet Frederikshavn.

Indvendigt opføres aflange lave bygninger 
– i dag kendt som stokkene – hvori mandska-
bet kan indlogeres. Med årene får stokkene 
navn efter den funktion de opfylder. Eksem-
pelvis døbes den stok, hvor Kastellets kom-
mandant bor Generalstok, mens den stok der 
huser artilleristerne døbes Artilleristok. → 

KASTELLET I 
KØBENHAVN, hvortil 
vagtkompagniet 
dagligt siden 
1970´erne har 
afgivet en vagt-
styrke, er i dag 
en af Nordeuro-
pas bedst beva-
rede citadeller, 
og står som et 
håndfast histo-
risk eksempel 
på datidens 
fremmeste og 

mest avancerede teknologi indenfor befæst-
ningsanlæg. Historien om den nordlige skan-
se er lang, og starter – hvor mange historier i 
grunden starter – med den byggelystne kong 
Christian IV. 

I perioden 1620 – 1630 bestemmer Chri-
stian IV sig nemlig for, at Københavns skal 
udvides – både mod sydvest med anlæggel-
sen af Christianshavn, og i nord ved at føre 
voldene fra det nuværende Nørreport til op 
omkring det nuværende Østerport, hvor forlø-
beren til Kastellet, Sankt Annæ Skanse, er 
under opførelse i midten af 1620´erne.

Sankt Annæ Skanse er først anlagt med 
henblik på at beskytte indsejlingen mod Kø-
benhavns Havn, men kommer nu til at spille 
en hovedrolle i befæstningen af København, 
der under udvidelsen af voldene vokser til 
omtrent dobbelt størrelse sammenlignet med 
middelalderbyen. 

DET SKAL SNART VISE SIG, at Christian IV har udvist 
rettidig omhu ved anlæggelsen af de nye 

skanser, idet 
de allerede i 
1659 får sin 
ilddåb under den 
svenske storm på 
København. De 
nye skanser er 
imidlertid ikke de 
eneste, der får sin 
ilddåb her. Det i 
1658 nyligt op-
rettede Kongens 
Livregiment får 
på samme tids-
punkt sin ilddåb, idet det bl.a. er gardere som 
befæster voldene i forsvaret mod de fremstor-
mende svenskere. 

Det er rimeligt at antage, at Sankt Annæ 
Skanses effektive forsvarsegenskaber under 
den svenske belejring har overbevist Frederik 
III om, at en udvidelse af skansen til et egent-
ligt kastel er fornuftigt. I 1662 påbegyndes 
således en væsentlig opgradering af skansen 
til byens nye citadel. 

ET CITADEL ER I 1662, hvor det nye Kastel opføres, 
ikke en ny opfindelse. Tværtimod har man i 
tusindvis af år opført citadeller rundt omkring 
i de byer, hvor magten har været udøvet fra. 
Ordet citadel tangerer det engelske ord for by 
– city – hvilket menes at referere til citadel-
lets funktion som en by i byen. 

I gamle middelalderbyer støder man ofte 
på citadeller – enten i sammenhæng med eller 
frigjort fra byens ydre befæstning – og de gen-
kendes nemt som ”befæstningen i befæstnin-
gen”. Citadeller har typisk været befæstnin-

gens stærkeste bastion, idet 
kongen, hertugen, greven – 
eller hvem der i den pågæl-
dende by har været øverst 
i magthierarkiet – således 
kunne forskanse sig her. 
Dermed er et citadel tænkt 
som den sidste tilbagetræk-

Kastel let

vi  holder

Sankt Annæ Skanse 
er forløberen til 
Kastellet, men minder 
i stor udstrækning 
om tankegangen bag 
udbygningen. 

K Castel Sant’Angelo 
Et af de mere berømte citadeller findes på 

kanten af Vatikanstaten i Rom. Det runde 
Castel Sant’Angelo giver om noget indtryk-
ket af citadellets 360 graders forsvarsevne. 

FOTO: FORSVARET
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ET ER EGENTLIG TANKEN, at det nye citadel 
– nøjagtig som traditionen i sam-
tiden foreskriver – skal indrettes 
som en by i byen, og således huse 
bageri, bøssemagerværksted, torv, 
slot og kirke, men da Rüse afleve-
rer Kastellet til Frederik III, står 
kun de bygninger tiltænkt militære 

anliggender opført. 
Det ændrer imidlertid ikke på, at man stadig 

har planer om at opføre et mindre slot i forbin-
delse med alarmpladsen, omtrent hvor kirken 
ligger i dag. Her kan kongen – i det tilfælde at de 
københavnske borgere skulle gøre oprør – søge 
tilflugt fra masserne, omgivet af 1.800 soldater på 
bastionerne omkring. 

Tanken er i virkeligheden ikke ny, idet pla-
nen om et slot på Sankt Annæ Skanse allerede 
eksisterer i Christian IV´s tid, men nu synes 
tiden inde til at opføre et slot i barok stil, der skal 
kaldes Det Kongelige Hus. Planerne skitserer et 
fremherskende slot midt i Kastellet ca. på størrel-
se med Gyldenløves Palæ på Kongens Nytorv. Fra 
hjørnestenen til toppen af spirret vil højden af 
slottet nå op i 37 meters højde, hvilket er omtrent 
på højde med Rundetårn. 

Selvom alt dette lyder af meget, er slottet dog 
kun planlagt til at rumme 87 værelser, idet det 
ikke er tilsigtet som residensslot, men derimod 
kun som tilflugtssted i det tilfælde, at kongen 
ikke kan være i sikkerhed andre steder. 

Hvorom alting er, så skal det vise sig, at 
Frederik III snart kan få brug for sit residens på 
Kastellet, selvom det endnu ikke er opført – men 
netop af selvsamme grund. For da borgerne i 
København hører om kongens planer for Kastels-
slottet, breder der sig en harme over kongens 
mistro til egne undersåtter. Borgerne fortørnes 

over, at kongen, efter de selv har hjulpet ham til 
at blive enevældig hersker i et arvekongerige, 
ikke stoler mere på dem, end at han stadig ser et 
behov for et tilflugtssted. Af den grund opgiver 
Frederik III formentlig byggeplanerne, og får 
formildet sine støtter igen. 

DET KONGELIGE HUS bliver altså aldrig en realitet. 
Til gengæld indrettes Kastellet med adskillige 
fængselsceller, og får snart status af statsfængsel. 
En funktion der siden vil fylde adskillige sider i 
bøgerne om Kastellets historie. En af de første 
mere prominente personer, der fængsles på 
kastellet er Peder Griffenfeld, der efter at have 
ytret en mildere politik overfor arvefjenden Sve-
rige kommer i unåde, og på Kongens ordre føres 
til Kastellet af Livgarden til Hest, hvor han ender 
med at afsone 10 års fængsel.   

På den tomme plads midt i Kastellet, hvor 
Frederik III har droppet planerne om et kon-
geslot, besluttes i stedet af opføre et mindre 
kontroversielt byggeri, og i 1704 kan Kastelskir-
ken indvies. Få år efter opføres endnu en bygning 
op ad kirkens mure, der skal blive til Kastellets – 
nærmest mytologiske – arrestbygning. 

Muren imellem kirken og fængselscellerne 
indrettes med aflange huller. Således kan de 
indsatte fanger ubeset følge med i de kirkelige 
handlinger og påhøre gudstjenesterne stadig iført 
lænker. 

I 1772 bliver Kastellet centrum for de konge-
lige eskapader, da man modtager den nu væltede 
Johan Struensee, der sammen med Grev Brandt 
venter på deres dom – lænket til væggen bag 
gittervinduet i tre måneder, kun afbrudt af forhør 
i parolestuen i kommandantbygningen, der ligger 
overfor kirken i modsatte side af Kastellet.

P E D E R 
G R I F F E N F E L D

Griffenfeld kommer i 1662 i 
Frederik III´s tjeneste som leder 
for Kongens Bibliotek og Arkiv. 

Som kongens kammersekretær 
er Griffenfeld med til at formulere 
Kongeloven af 1665 (enevældens 

forfatning), er bliver efterføl-
gende en af hovedmændene 
i opbygningen af enevældens 

magtapparat. 

Griffenfeld er et af de første 
eksempler på en embedsmand af 
borgerlig herkomst, der gør karri-

ere på baggrund af sine personlige 
kvalifikationer. Griffenfeld adles i 

1673, og udnævnes i 1674 til kans-
ler – et af rigets højeste poster. 

I 1676 kommer Griffenfeld imid-
lertid i unåde hos kongen, idet han 

går ind for en mildere kurs mod 
arvefjenden Sverige. Under den 

skånske krig lader Christian V ham 
falde, anklager ham for korruption, 
embedsmisbrug og landsforræde-

ri, og dømmer ham til døden. 

Om morgenen d. 6. juni skal 
henrettelsen finde sted på retter-
stedet i Kastellet, men lige i det 

øjeblik, hvor bødelen står klar til at 
eksekvere henrettelsen, afbryder 
Christian V med råbet: ”Holdt, der 
er pardon!”, og benåder dermed 

Griffenfeld. I stedet dømmes Grif-
fenfeld med livsvarigt fængsel. 

D

Københavns befæstning som 
det tog sig ud i slutningen af 
1600-tallet. Til venstre ses det 
nyligt opførte Kastel, der danner 
kronen på værket i befæstningen.  
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U D F A L D E T  M O D  C L A S S E N S  H A V E
Tidligt om morgenen d. 31. august 1807 samles en 
dansk styrke på ca. 2.200 mand på Kastellet for at 
foretage et udfald mod Classens Have, der ligger i 
området nord for det nuværende Østerport. Formå-
let er at afbrænde bygninger og nedhugge træer, så 
de danske batterier frit kan beskyde de belejrende 
engelske tropper. 

I det store og hele betegnes udfaldet som en 
succes – hvis man alene ser på udfaldets formål. 

Classens Have sikres, bygningerne i området 
brændes ned, og træer bliver fældet. Men ser man 
på det store billede, må man betegne udfaldet som 
nyttesløst og ligegyldigt. I slutningen af august 
har englænderne allerede nedgravet artilleristil-
lingerne – men ikke i området ved Classens Have. 
Derimod står englænderne omkring søerne, og 
Classens Have er i bund og grund uden strategisk 
betydning for belejringsstyrkerne.

NDER BOMBARDEMENTET af Køben-
havn i 1807, kommer Kastellet 
atter i spil. England er i krig 
mod Napoleon, og har netop 
forlangt udlevering af den 
neutrale danske flåde, som 
kronprinsregent Frederik VI 
har nægtet. 

En engelsk flådestyrke bestående af 24 
linjeskibe og 30.000 mand afgår derfor mod 
Øresund for at landsætte en massiv styrke 
i omegnen af Vedbæk. Hvis ikke Danmark 
frivilligt overgiver flåden, skal kongen tvinges 
til det. I håb om at overbevise englænderne 
om den danske neutralitet, udrustes den 
danske flåde ikke, og kan af selvsamme årsag 
ikke sættes ind mod den fjendtligt indstillede 
engelske flåde. 

Englænderne omringer snart København 
– fra Svanemøllen til Kalvebod – og begynder 
at nedgrave artilleristillinger. Den talmæssigt 
såvel som udrustningsmæssigt underlegne 
danske styrke i hovedstaden har ikke mange 
muligheder, hvorfor den øverstkommande-
rende general Ernst Peymann må forlige sig 
med modige og dristige udfald såsom det be-
rømte udfald mod Classens Have foretaget 
fra Kastellet.

Den 2. september 1807 indleder eng-
lænderne bombardementet af København, 
som varer ved til d. 5. september, før man 
formulerer en kapitulation, og accepterer at 
overgive flåden. I den efterfølgende måned 
besætter engelske tropper Kastellet, mens 
man udruster den danske flåde. Det samlede 
udbytte for englænderne er 80 krigsskibe – 
heraf 17 linjeskibe og 17 fregatter – samt 
243 transportskibe. For Danmark er det 
nu definitivt slut med på den florissante 
periode. Desuden er Danmark tvunget ud af 
neutraliteten, og slutter sig efterfølgen-
de til blandt de franske allierede.  

EFTER ENGLÆNDERNE er afsejlet med den 
danske flåde som krigsbytte, rykker 
danske styrker igen ind på Kastellet. 
I 1847 opføres den velbe-
varede og ikoniske 
Kastelsmølle på 

U

Kastelskirken opført i starten af 1700-tal-
let. Bagved ses den røde arrestbygning. 
Imellem fængselscellerne og kirken boredes 
huller, således at de indsatte ubeset kunne 
følge de kirkelige handlinger. En samtidig 
beskrivelse lyder således: ”… som gemeenlig 
Stats-Fanger i dette Castel blive bevarede, 
saa er Fange-Huset med Kirken saaledes 
indlemmet, at alle Arrestanter kand høre 
Prædiken, og saaledes bivaane Gudstje-
nesten, uden at føres til Kirken, eller have 
særdeles Prædiken hos sig”.

Kongens Bastion, som afløser for to tidligere 
stubmøller. Møllen er Københavns sidste møl-
le, og forsyner efterfølgende Kastellets bageri 
i Søndre Magasin. 

I løbet af 1870´erne forsynes Kastellet 
med flere nye bygninger, herunder hoved-

vagtsbygningen, der i 1874 overtager orga-
niseringen af den københavnske garnison-

svagt. Samme bygning er i dag indrettet som 
vagtstue for Livgardens vagtmandskab. →
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tyskerne tidligt om morgenen ankommer til 
Norgesporten, der er lukket og låst, anbringes 
en sprængladning på porten. Porten sprænges 
og tyskerne stormer ind på Kastellet med råb 
om, at de kommer som venner. Den danske 
vagt på 8-9 mand overrumples hurtigt, og 
Kastellet er for første gang i historien indtaget 
med vold af en fremmed magt. 

De tyske tropper fortsætter fra kastellet 
sydpå mod Amaliegade, hvor de efterfølgende 
velkendte kampe mellem garderne på Ama-
lienborg og besættelsesmagten finder sted. 
Et af de mest berømte billeder fra morgenen 
d. 9. april 1940, af kaptajn Henningsen der 
forhandler ildophør, er taget lige uden for 
Kastellet på Esplanaden. 

I besættelsestiden tager de tyske tropper 
selv Kastellet i brug, der også under tysk 
kontrol bl.a. anvendes som militærfængsel. 
Dette varer ved frem til befrielsen i 1945, hvor 
gardere efterfølgende deltager i bevogtning 
af adskillige af besættelsesmagtens øverste 
lederr, der fængsles på Kastellet. 

I RESPEKT FOR DE MANGE, der har været udsendt, 
beslutter regeringen i 2009 at etablere et Mo-
nument for Danmarks Internationale Indsats 
efter 1948. Monumentet indvies officielt af 
H.M. Dronningen på flagdagen d. 5. september 
2011. Monumentet er placeret i Prinsessens 
Bastion, og er offentligt tilgængeligt. 

Det over 350 år gamle citadel er i dag en 
moderne arbejdsplads. Kastellet hører stadig 
under Forsvaret, og huser bl.a. Forsvarsmi-
nisteriet, Forsvarskommandoen , Forsvarets 
efterretningstjeneste, ejendomsstyrelsen og 
auditørkorpset. Den Kongelige Livgarde afgi-
ver dagligt klokken 12 en mindre vagtstyrke 
til Kastellet

FTER DET ENGELSKE BOMBARDEMENT af 
København, indledes en dis-
kussion om eksistensberetti-
gelsen af Københavns Befæst-
ning. Det er nu tydeliggjort, 
at befæstningen ikke længere 
er tilstrækkelig til at beskytte 
byen mod et bombeangreb, da 

de moderne ballistiske brandbomber blot kan 
skydes ind over voldene. 

I 1840´erne nedsætter kong Christian VIII 
en militærkommission, der skal komme med 
en betænkning om det danske fæstningsfor-
svar. To år efter fremkommer kommissionen 
med et forslag om helt at nedlægge Køben-
havns efterhånden yderst forældede befæst-
ning. Det sker ikke, men på søsiden udbygges 
byens forsvar med opførelsen af flere nye 
frontforter. 

I 1864 lider Danmark et svidende nederlag 
til Preussen, hvilket tilskrives en betyde-
lig indvirkning på viljen til at modernisere 
forsvaret af København. Efter et slag, hvor 
Danmarks fremmeste militære formået skulle 
være demonstreret, og man stadig erkendte en 
betydelig underlegenhed, synes tiden moden 
til at modernisere befæstningen. 

I 1867 vedtager Rigsdagen således ”Lov 
om nedlæggelsen af en del af Københavns 
fæstningsværker”. Loven vedrører hele 
voldsystemet på Sjællandssiden, der i 1870 
overgår til Københavns Kommune, som efter-
følgende begynder en bebyggelse af arealerne. 
Kastellet får imidlertid lov til at bestå, og 
forbliver på Hærens hænder. 

Dermed er det slut for Kastellets strategi-
ske forsvarsbetydning, der nu definitivt udgår 
af den københavnske befæstning. I løbet af 

1880´erne påbegynder Krigsministeriet opfø-
relsen af Københavns nyere befæstning, der 
kommer til at strække sig fra Taarbækfortet i 
nord, og i en halvcirkel rundt om København 
– via Lyngby, Bagsværd, Herlev, Glostrup – til 
Brøndby Strand i syd. 

KASTELLETS HISTORIE som forsvarsværk er nu en 
saga blot, og efter enevælden afskaffes i 1849 
ophører funktionen som statsfængsel også. 
Dog fortsætter Hæren med at bruge Kastellets 
faciliteter som kaserne og militærfængsel. 

I 1940 går den tyske besættelsesmagt i 
land på Langelinje, og sætter straks i stormløb 
mod kastellet, hvor den øverstkommanderen-
de danske general og generalstaben bor. Da 

E

C H E Y E N N E 
M O U N T A I N
C O M P L E X

Man fristes til at tro, at konceptet i et 
citadel for længst er forældet i takt 
med udviklingen af moderne våben. 

Det er dog ikke helt tilfældet. 

Midt i Colorado, USA, 600 meter under 
Cheyenne Mountain, har det amerikanske 

forsvar nemlig indrettet et enormt bunker-
kompleks, der kan modstå atomangreb, og 
hvorfra det amerikanske forsvar kan ledes. 

Kaptajn Henningsen forhandler ildophør med 
den tyske besættelsesmagt udenfor Kastellet. 

Samme sted står i dag Frihedsmuseet. 

K Ø B E N H A V N S
N Y E  B E F Æ S T N I N G

I løbet af 1880´erne påbegynder Krigs-
ministeriet opførelsen af Københavns 
nyere befæstning, der kommer til at 

strække sig fra Taarbækfortet i nord, og 
i en halvcirkel rundt om København – 

via Lyngby, Bagsværd, Herlev, Glostrup 
– til Brøndby Strand i syd. 
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Voldene omkring København har i århundreder omgivet rigets ho-
vedstad som en skal mod ydre trusler. Her følger et kort oprids af de 
væsentligste årstal for Københavns Befæstning og Kastellets historie.  

K Ø B E N H AV N S  B E FÆ S T N I N G  &  K A S T E L L E T
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Absalon opfører Absa-
lons borg på Strand-
holmen, det senere 

Slotsholmen. Samtidig 
opføres Københavns 

første befæstning - en 
vold med voldgrav, der 

omkranser byen. 

Frederik II forestår en 
gennemgående forstærk-
ning og modernisering af 

befæstningen.

Arbejdet på Sankt Annæ 
Skanse påbegyndes.

Kastellet opføres i sin 
nuværende skikkelse.

Kastelskirken indvies.

Johan Struensee og 
Grav Brandt fængsles 

på Kastellet. 

Kastelsmøllen opføres.

Regeringen vedtager 
”Lov om nedlæggelsen 
af en del af Københavns 

fæstningsværker”, og 
Kastellet udgår som 
en del af Københavns 

befæstning. 

Kastellet indtages af 
besættelsesmagten d. 

9. april.

Monumentet for Dan-
marks Internationale Ind-
sats efter 1948 indvies. 

I begyndelsen af 
1500-tallet forsynes 
voldene med mure og 

tårne af teglsten.

Christian IV fortsætter 
moderniseringen og 
udbygger sidenhen 

befæstningen.

København belejres af 
svenskerne og forløberen 
til Kastellet får sin ilddåb. 

Griffenfeld fængsles 
på Kastellet.

Kommandantgården 
opføres

Kastellet besættes af 
engelske tropper efter 

bombardementet af 
København.

Kastellet ophører som 
statsfængsel.

Kastellet overtager orga-
niseringen af Københavns 

garnisonsvagt. 

Den Kongelige Livgarde 
overtage permanent 
vagten på Kastellet.

Krigsministeriet påbegyn-
der opførelsen af Køben-

havns nye befæstning.

FOTO: FORSVARET



KOMMENDE ARRANGEMENTER
Kom og spil Gardergolf. For alle 

golfspillende gardere. Sted: Randers Fjord 
Golfklub, Murhusbakken 21, 8930 Randers. 
Tid: Lørdag den 5. juni. Løbende start fra kl. 
9:30. Der spilles stablefort. Tilmelding først 
til mølle princippet. Greenfee kr. 200,00. 
Fritspil Golfring 2021 gratis. Præmier: Til 
vinderen af matchen er der en jubilæums 
vandrepokal (GF medlem). Desuden for hver 
5 deltagere. Endvidere er der præmie til den 
der kommer nærmest flaget på green på 
alle par 3 huller i et slag. Præmievindere - 
uanset art - skal være til stede i klubhuset 
for at modtage præmien. Såfremt præmie-
vinderne ikke er til stede vil præmien blive 
tildelt den næste i rækkefølgen. Starttid får 
du fra golfboks senest dagen før matchen. 
Efter golfrunden er der fællesspisning kl. ca. 
14.30. Matchfee 100,00 kr. + drikkevarer. 
Vi håber som sædvanlig på stort fremmø-
de. Der er bestilt godt vejr. Alle gardere er 
velkommen til at deltage. Der er mulighed 
for at tage en ledsager med. Vil du med? 
Bindende tilmelding senest mandag den 31. 
maj, til matchleder juni-85 Tommy Jensen 
SMS/mobil 2099 7248 eller mail: garder.
himmerland@gmail.com.

Nyt medlem: Nov-81 Steen Juulsgaard

Facebook: Vi har en åben Facebook gruppe, 
kun for medlemmer i Himmerlands Garder-
forening. Er du på Facebook og ikke med i 
gruppen endnu, så ser vi frem til at få en 
anmodning om optagelse fra dig. Kontakt 
administrator juli-92 Peter Mortensen SMS/
mobil 2577 5245 eller mail@petm.dk 

Indbetaling af kontingent: Det er snart tid 
til indbetaling af kontingent og foreningen 
skal gerne have din indbetaling senest man-
dag d. 12. april 2021. Kontingent er fortsat 
kr. 300,00. Beløbet kan overføres til konto 
9217 – 6750 528 242 i Jutlander Bank og 

 Hadsund & Omegn GF 40 - 29/12 1917

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

 Himmerland GF 34 - 4/12 1914

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

1REGIO
NNORDJYLLAND

Regionrådsformand
JAN-80 Olav Vibild
Sundby Brygge 3, 2. 05
9400 Nørresundby
Tlf. 28 14 35 01
Mail: olav@olavvibild.dk

HOLD ØJE MED IKONERNE

Åbent arrangement for alle gardere

Forestående skydearrangement

Forestående bowlingarrangement
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Det er ikke nemt at spå om fremtiden i skri-
vende stund. Vi har derfor ikke udsendt Bud-
stikken for første halvår, som vi plejer. Så 
snart vi kender lidt om åbningen af samfun-
det, vil vi sørge for at fremsende informatio-
ner om vores arrangementer. Vores foreløbi-
ge planer for 2021 er selvfølgelig påvirket af 
vaccinationsforløbet; men vi holder forsigtig 
fast ved vores planlagte aktiviteter, som er:
Generalforsamling: Vi har en general-
forsamling hængende fra sidste år og den 
planlægger vi til den 14. april 2021. Sæt et 
kryds i kalenderen. Der kommer nærmere 
info senere.
Jagtlaugets generalforsamling: Er plan-
lagt til den 4. maj 2021. Også her vil med-

Generalforsamling: Indbydelse må vente 
til der gives grønt lys til ”større” forsam-
linger.
Kontingent for år 2021 kr. 300 skal jo be-
tales, så oplysningerne kommer her. Jyske 
bank 7380, konto nr. 1017473. Betaling om-
gående. 
Mail: Medlemmernes mailadresse bedes 
sendt til formanden. Adressen står ovenfor. 
I så fald kan indbydelser udsendes hurtigt.

Generalforsamling: Foreningen skal holde 
den årlige ordinære generalforsamling se-
nest i marts måned jfr. vedtægterne. I for-
bindelse med forlængelse af nedlukningen 
frem til den 28. februar herunder fasthol-
delse af forsamlingsforbuddet på grund af 
covid-19, er det meget usikkert om vi kan 
afholde generalforsamlingen i marts må-
ned. Vi håber dog det bliver muligt i april 
eller maj men vil indkalde via e-mail, og 
Facebook, når vi kender den endelige dato.
Jubilæum: Derudover vil vi afholde det 
udsatte 90-års jubilæumsarrangement når 
det bliver muligt. 
Når de øvrige arrangementer bliver igang-
sat igen, vil foreningens medlemmer blive 
orienteret via e-mail og facebook.

Lars Zacho Rath

 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

 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

 Østvendsyssel GF 77 - 16/11 1971

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

 Vendsyssel GF 43 - 14/5 1918

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

 Thisted Amt GF 04 - 8/4 1901

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

 Randers By & Omegn GF 08 - 1/2 1908

Formand: 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

 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

2REGIO
NMIDTJYLLAND

Regionrådsformand
JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47
8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
Mail: saabyetjele@hotmail.com

HOLD ØJE MED IKONERNE

Åbent arrangement for alle gardere

Forestående skydearrangement

Forestående bowlingarrangement

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Grundet corona er vi 
nødsaget til at udsætte vor planlagte årlige 
generalforsamling. I henhold til foreningens 
love § 18 indkaldes der herved til general-
forsamling. Torsdag d. 6. maj kl. 18.30 – Be-
mærk ny dato. På Hotel Eyde, Torvet, 7400 
Herning. Forslag som ønskes behandlet 
tilstilles formanden skriftligt senest 8 dage 
før generalforsamling. Menu: Stegt flæsk og 
persillesovs og 1 øl/vand samt kaffe betales 
220 kr. Tilmelding senest 23. april til: Claus 
Eegholm tlf. 6077 7777; e-mail: eegholm@
post.tele.dk Claus Eegholm

KOMMENDE ARRANGEMENTER
50 års jubilæum: Vi arbejder på en ting i be-
styrelsen - vores 50 års jubilæum. Vi plan-
lægger at holde fest for medlemmer samt 
ledsager, hvis Corona tillader det, lørdag d 
20. november. Sæt derfor allerede kryds i 
kalenderen denne dato.

Jeg håber, at I alle er kommet godt fra start 
i året 2021, selvom vi alle er stærkt begræn-
set grundet Corona. Dette er en tid, hvor 
vi alle må indfinde os med socialt afsavn. 
Grundet de nationale retningslinjer, har vi i 
bestyrelsen ikke lavet noget program endnu 
for 2021. Der er ingen grund til at planlæg-

NOV -98 Jacob Dam Rasmussen

ge arrangementer, som pt alligevel ikke kan 
og må afholdes. Dog har vi holdt et virtuelt 
bestyrelsesmøde. Vi har ikke afholdt vores 
generalforsamling for 2020 endnu, men 
alle i bestyrelsen fortsætter naturligvis på 
sine poster indtil vi på lovlig vis kan afvikle 
vores generalforsamling på forsvarlig vis, 
men vi kan ikke pt sætte en dato for dette. 
Vi ser alle i bestyrelsen frem til, at det for-
håbentligt snart bliver forsvarligt at mødes 
igen.

Kære garderkammerater. Egentlig hav-
de jeg håbet på at skrive om indkaldelse til 
generalforsamling og måske en byvandring 
i vores smukke Skagen, men nej, desværre 
ikke. Vi sidder stadig bare her og venter på 
at vaccinen virker, at den nye dreng i klas-
sen ”den engelske mutation” bliver parkeret 
i skammekrogen, hvor den hører til, og at 
hverdagen vender tilbage – men der er da 
også takter i den retning. I dag d. 1. februar, 
tonede Magnus Heunicke frem på skær-
men, og sendte de mindste skolebørn tilba-
ge i skole, og tilbage til en hverdag de så de-
sperat har brug for. Vi skal nok klare os uden 
foreningsarrangementer lidt endnu, men vi 
glæder os inderligt til at mødes igen, især 
nu hvor der er et lille lys ude i horisonten. 
Den 17. december 2020, sov SEP-64 
Jakob Jensen stille ind, efter et langt og 
indholdsrigt liv. Vores tanker går til Helen, 
pigerne og familien. Foreningen var repræ-
senteret med en flot bårebuket og kort.

DEC-06 Peter Christensen

Jul. 78 Kristian Bengaard

lemmerne høre nærmere.
Urtehaven: 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.

Knud Rasmussen 

er overførsel ikke registreret senest pr. 15. 
marts 2021 vil foreningen fremsende op-
krævning via PBS. For spørgsmål kontakt 
foreningens kasserer JUL-92 Peter Mor-
tensen, tlf. 2577 5245 eller mail@petm.dk

Kjeld Sørensen
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Generalforsamling: Vi vil i slutningen af 
april fremsende indkaldelse til generalfor-
samling den 8. juni i Lunden (med forbehold 
af Covid-19 situationen). Sammen hermed 
vil vi kommunikere omkring det resterende 
årsprogram for 2021. Hold jer opdateret på 
vores hjemmeside. Garderhilsen.

Jakob Nørgaard

Aflysning: Forenignen aflyser indtil vide-
re generalforsamlingen, som ifølge ved-
tægterne, skal afholdes inden udgangen 
af marts måned. Grundet er at vi ikke ved 
hvordan situation er med Corona og hvor-

Generalforsamling: 2020 bliver et år vi vil 
huske, men ikke med glæde. Det har været 
et år, som ingen af os troede at vi skulle 
opleve. Først blev vores generalforsam-
ling udsat, så blev årgangsparaden aflyst, 
landsskydningen var underligt decimeret, 
og i oktober måtte vi så helt aflyse gene-
ralforsamlingen. Aflysningen skete, fordi 
vi ikke ville være årsag til smittespredning 
blandt vores medlemmer. Det er stadig be-
styrelsens mening, at der ikke bliver afholdt 
møder, der kan være årsag til smittespred-
ning. Belært af erfaring er der ikke fastsat 
nogen dato for 2021 - endnu, og den bliver 
først afholdt når samfundet er åbnet mere 
op. Det kommer forhåbentligt til at ske hen 
på foråret. I bliver kontaktet pr. mail eller 
brev når datoen bliver lagt fast. De af jer, 
der endnu ikke har fået betalt kontingentet 
for 2021, kan betragte dette som en rykker. 

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

 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

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

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

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

 Viborg & Omegn GF 15 - 25/7 1909

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

 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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Regionrådsformand
MAR-93 Ulrik Baunsgård
Stakrogevej 51
7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
Mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

HOLD ØJE MED IKONERNE

Åbent arrangement for alle gardere

Forestående skydearrangement

Forestående bowlingarrangement

Ole Bork Jessen, formand

Et nyt år er i gang, men Corona’en har fort-
sat et fast greb om os alle og har endda ud-
viklet sig med en særlig smitsom variant. Vi 
må desværre erkende, at vore arrangemen-
ter i marts er i farezonen – men myndig-
heders og regeringens råd og vejledninger 
har naturligvis altid højeste prioritet – og 
dermed også vore medlemmers ve og vel. 
I første runde har regeringen stort set luk-
ket alle aktiviteter gældende til 28. febru-
ar – men myndighederne har meldt ud, at 
det kan bliver forlænget, muligvis frem til 
1. april 2021. Vi håber selvfølgelig det bed-
ste - men realistisk forventer vi aflysning 
af arrangementer af hele marts: 9. marts – 
Kammeratskabsformiddag, 10. marts – Ge-
neralforsamling samt 31. marts – Skyde- og 
kammeratskabsaften. Heldigvis er der også 
gode nyheder, idet de første 2 vacciner er 
godkendt, endda med meget høj effektivi-
tet, samt at vaccinationsprogrammet er i 
fuld gang og forventes afsluttet med hoved-
parten af Danmarks befolkning sidst i juni 

2021. I skrivende stund er vi fortsat usikre 
på vilkår og muligheder for arrangementer 
planlagt senere i 2021, men vi informerer 
løbende via SMS eller mail (NB. Husk at 
melde e-mail ind til registrator Ejvind Bom-
me) – vi håber det bedste.

John de Taeje

 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?

 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

 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
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Hvis der er åbnet op igen vil der være gar-
derstue samt bowling.
Garderstue: Torsdag den 18/3 kl. 19.30.
Vagtbygningen, Odense Kaserne, Sdr. Bou-

Aflysninger: Foreningsarrangementer er 
fortsat i bero pga. coronavirus. Det er med 
beklagelse, at vi fortsat må oplyse om af-
lysninger/udskydelser af arrangementer i 
garderforeningen. Vi kan ikke med god sam-
vittighed lave arrangementer, når samfun-
det er nedlukkket med baggrund i fortsat 
coronavirus. Eneste lyspunkt er, at der nu er 
gang i vaccinationer imod corona, men det 
tager tid at få det udbredt til befolkningen. 
Generalforsamling er udskudt. Vi infor-
merer nu om, at årets generalforsamling 
desværre er udskudt på grund af corona. 
Det er endnu ikke forsvarligt, at lave arran-
gementer. Vi udmelder en ny dato, når sam-
fundet igen åbnes op. Nærmere information 
vil fremgå af kommende garderblade. 
Kontingentopkrævning: Vi planlægger at 
udsende den årlige kontingentopkrævning 
som normalt. Det årlige kontingent er kr. 
300,00. Beløbet bedes indbetalt til vores 
konto i Fynske Bank, registreringsnummer 
6850, kontonummer 0001050741 senest d. 
01. april – husk at notere navn, så kassere-
ren kan registrere din indbetaling.

Første virtuelle bestyrelsesmøde: Nu da 
vi ikke må mødes, må vi tænke nyt. Så for 
første gang i Vejle Garderforenings historie 
har vi i januar afholdt et bestyrelsesmøde 
virtuelt – og det med stor success. Tidens 
udfordringer gør at vi hele tiden har brug for 
at justere planer, og det kræver megen eks-
tra koordinering og dialog. Vi er derfor glade 
for at tidens udfordringer ikke stopper os for 
at holde bestyrelsemøder.  

Nytårsparolen: Corona sætter stadig sine 
spor, og det gælder også for vore arrange-
menter. Vi har udskudt Nytårsparolen, men 
vi håber at kunne afholde den som en For-
årsparole i stedet. Det vil dog først være, 
når vi er sikker på at kunne afholde den 
uden nogen former for risiko. Information vil 
tilgå direkte til alle medlemmer via e-mail.
Generalforsamling: Med hensyn til Gene-
ralforsamlingen for 2020, så vil det blive 
endelig besluttet på vort bestyrelsemøde i 
marts, om den kan afholdes inden udgan-
gen af april, eller den udskydes til vores or-
dinære 2021 Generalforsamling i november. 
Også her vil information tilgå direkte til alle 
medlemmer via e-mail.
Mailadresser: I disse tider er vi derfor dybt 
afhængige af jeres mailadresser, for at kun-
ne kommunikere ændringer hurtigere, hvor-
for vi kun kan opfordre jer alle til at sikre 

 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

 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

 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

Se hele GarderButikkens 
sortiment i det digitale 

katalog på

www.garderforeningerne.dk/
garderbutikken

Vejle GF: Virtuelt bestyrelsemøde i Vejle Garder-
forening den 21. januar 2021.

4REGIO
NFYN

Regionrådsformand
OKT-80 René Rasmussen
Østergade 36, Særslev
5471 Søndersø
Tlf. 21 68 96 87
Mail: dytbaat1@gmail.com

HOLD ØJE MED IKONERNE

Åbent arrangement for alle gardere

Forestående skydearrangement

Forestående bowlingarrangement

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Under de nuværende for-

hold angående COVID 19 og dens restriktio-
ner, er det desværre svært at sige om vi kan 
have vores skydeaften Torsdag den 11/3-
2021. På nuværende tidspunkt er det nok 
ikke muligt men vi sætter datoen af til hygge 
aften, nærmere datoen kan i henvende jer til 
mig enten på tlf. 2168 9687 eller mail dyt-

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

Fortsættes

levard 21.
Bowling: Torsdag den 25/3 kl. 19. Til-

melding til Rene Lyholm på mail lyholm@
gmail.com

Lidt fra Formanden. Kære Gardere. Marts 
er årets første forårsmåned. Og forår træn-
ger vi til. Corona-bøvlet har nu stået på i 1 
år. Nogle af jer er måske allerede vaccineret 
eller har fået indkaldelse til Vaccine. I skri-
vende stund er det umuligt at vide hvordan 
restriktioerne er i marts. Vi må se i øjnene 
at de fleste af første halvår af 2021’s akti-
viteter nok bliver udskudt, men I må gerne 
forberede jer på, at vi vil holde generalfor-
samling i april, hvis vi må. Jeg glæder mig 
til, at vi kan mødes til et garderarrangement 
på den anden side af sommerferien. Det må 
da kunne lade sig gøre! Pas godt på jer selv.
Generalforsamling: Ifølge vores vedtæg-
ter skal vi holde generalforsamling inden 1. 
marts. Men med de corona-restriktioner der 
løber indtil 28. februar, bliver dette umuligt 
at overholde. Vi ved gennem DSL og andre 
kilder at foreninger og selskaber kan ikke 
anklages for lovbrud i den henseende. Den 
Fyenske Garderforenings generalforsamlin-
gen er derfor udsat på ubestemt tid. Det er 
vores håb at vi kan afholde generalforsam-
lingen den 15. april som er en normal gar-
derstueaften, 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 orien-
teret når vi ved mere. Henrik Gattrup

Jesper Carl Hansen

Tom Kristensen

at vor medlemsregistrator Kai Hansen har 
din korrekte mailadresse. Hvis det ikke er 
tilfældet, sender du blot en mail til: k.inter-
net38@gmail.com. Leif Lyder Jensen

dan forsamlingsforbud er. Hvordan og hvor-
når det kan afholdes ved vi ikke, men følg 
med på vore hjemmeside, Facebook, mail og 
i garderbladet. Bestyrelsen

På grund af Covid-19 er vi nødt til at udskyde/
aflyse vores traditionsrige regionsskydning på 
Fyn. I 2021 er det Vestfyns GF der er værter, 
og aftalen med dem er at såfremt situationen 
tillader det, vil vi forsøge at afvikle skydningen 
senere på året. Jeg skal ligeledes meddele at 
landsskydningen på 15 meter er aflyst i 2021. 
Fra skydeudvalgets medlemmer skal lyde et håb 
om at vi kan gennemføre et minimum af skyd-
ninger i 2021. Hold jer orienteret i Garderbladet, 
samt i egen forening. Sendy Alstrøm
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Hvis vi må for corona er 

der 15m. skydning i Ollerup 2. og 4. tirsdag 
i marts fra kl. 19 og efterfølgende kaffe og 
kage. Desuden forventer vi regionsskydning 
i Assens, hvortil der vil være fælleskørsel, 
samt en hyggeskydning i Hesselager. Nær-
mere information følger.

Kontigent: Har du husket at betale dit 
kontingent til foreningen? sidste frist var 
1. marts. Med jeres opkrævning til forenin-
gen er der også sendt en aktivitetsplan for 
2021/2022 til jer og den kan også findes på 
vores side under garderforeningerne.
Repræsentantskabsmøde: Som det ser 
ud lige nu, er der Repræsentantskabs møde 
her i Svendborg og kun mødet den 29/5.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Der er skydning/kamme-

ratskabsaften tirsdag d. 9. og 23. marts kl. 
19-21. Afslutning holdes tirsdag d. 6. april 
18-22. Husk tilmelding på tlf. 2168 1107. Det 
sker kun, såfremt forsamlingsforbuddet til-
lader det. 

Hvem skulle tro, at det ville blive så svært 
at samles i en Garderforening? Jeg håber, 
at vi når at mødes bare en enkelt gang inden 
sæsonen er forbi d. 23. marts. Skulle der 
opstå en mulighed for at mødes lovligt, hø-
rer I straks fra mig. Jeg holder jer orienteret 
her og via mail, til de der har oplyst adresse. 

NOV-66 Kaj Nielsen

Vores generalforsamling udsættes indtil 
Corona restriktioner tillader, at vi kan sam-
les forsvarligt. I marts udsendes kontingent 
opkrævning pr. mail og brev. Vi er kede af 
det lave aktivitetsniveau, vi vil prøve at lave 
noget hen over sommeren/efteråret. Det 
trænger vi alle til.

For en sikkerheds skyld og for at overhol-
de vores vedtægter, indkaldes der herved til 
Ordinær generalforsamling tirsdag den 6. 
april kl. 11. Mødet finder sted i Spisesalen på 
Kastellet. Dagsorden i henhold til vedtæg-
terne. Der tages forbehold for myndigheder-
nes evt. restriktioner. På bestyrelsens vegne.

Erik Schlüter SEP/66, forsanger

R E G I O N E R

 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

 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

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

Bestyrelsen

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Nordisk gardertræf i Stockholm: Besty-
relsen modtager gerne informationer om, 
hvem der ønsker at deltage i turen til Stock-
holm i dagene 16. og 17. juni. Vi arbejder med 
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NSJÆLLAND & ØERNE

Regionrådsformand
JUL-74 Jon Nielsen
Taastrup Hovedgade 111A, 03. 05
 2630 Taastrup
Tlf. 40 21 05 35
Mail: jon.nielsen@mail.dk

HOLD ØJE MED IKONERNE

Åbent arrangement for alle gardere

Forestående skydearrangement

Forestående bowlingarrangement

en fælles rejse med afrejse fra København 
den 15. juni og retur den 18. juni.

Tildeling af jubilæumstegn og general-
forsamling – udsat: Da restriktionerne i 
forbindelse med COVID-19 er forlænget til 
den 28. februar, er det bestyrelsens vurde-
ring, at forsamlingsbegrænsningerne ikke 
vil blive hævet så meget, at vi kan mødes til 
generalforsamling og tildeling af jubilæum-
stegn den 16. marts. Arrangementet udsky-
des derfor indtil videre.

SKYTTELAUGET
Kortdistance: Hvis vi er så heldige, 

at der er åbnet for indendørs idræt i marts, 
så vil der være skydning i DGI-byen onsdag 
d. 17., 24. og 31. marts samt onsdag d. 7., 14. 
og 21. april.

Langdistance: Hvis forsamlings-
loftet er hævet til mere end 5 personer, vil 
vi kunne mødes på Københavns Skyttecen-
ter søndag d. 21. marts og 11. april. Vi vil i 
så fald starte dagen med morgenkaffe kl. 
08.00, inden vi går på banerne.
For yderligere oplysninger om Garderfor-
eningens Skyttelaug og dets aktiviteter kan 
formanden kontaktes på mail stoltenborg@
mail.dk eller telefon 8161 2073.

Jørn Knudsen

Jan Stoltenborg

Skydning 
på kort- og langdistance
Se mere under GF København

MAR

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

09/03

 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

Generalforsamling: Grundet corona-situa-
tionen ved vi endnu ikke hvornår vi får lov 
at afholde vores generalforsamling. Vi må 
vente og se tiden an?
Skydning: Landsskydningen på 15 m er af-
lyst i år. Hvis der igen åbnes for mulighed for 
skydning på vores egen 15 m bane, afvikler 
vi skydning lokalt. Det vil i så fald være hver 
onsdag fra kl. 18 til kl. 20 i kælderen under 
Lillebæltshallerne i Middelfart. Hvis du har 
spørgsmål så ring til skydeudvalgsformand 
Knud Warming på tlf. 4021 6548.
Kontingentopkrævning: Hvis du fortsat 
ønsker at være medlem af Garderforenin-
gen og modtage Garderbladet, er det vig-
tigt, at du husker at betale kontingentet. 
Girokort er udsendt. Ole Haaning Thomsen

Finn Madsen

Renè Rasmussen

baat1@gmail.com for at høre nærmere om 
det lykkes. Hvis restriktioner forlænges efter 
den 28/2 så er det nok umuligt, samtidig vil 
jeg sige at Landsskydning 2021 er aflyst .

Generalforsamlingen skulle være afholdt 
i Marts måned, men en enig bestyrelse er 
blevet enige om at udsætte vores general-
forsamling til senere, når vi alle ved nær-
mere om de gældende restriktioner angå-
ende COVID 19. Nærmere vil tilgå på mail 
eller hjemmeside. 
Facebook: Vi i bestyrelsen vil gerne bede 
vores medlemmer om at tilmelde sig på vo-
res Facebook side, det vil gøre det nemmere 
at fortælle jer om nye tiltag og arrangemen-
ter i vores forening også generalforsamling 
og skydning og bowling,
Adresseændring: Jeg vil bede alle med-
lemmer om at melde adresseændring til 
mig når man flytter, det er ærgerligt ikke 
at få information og Garderblad fordi DG og 
foreningen ikke ved man har ændret adres-
se.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bowling: Tirsdag den 9. marts kl. 

16.00 håber vi at kunne afholde bowling i 
Mega Bowl i Holbæk. Tilmelding som altid 
til Bent på telefon 5932 8219 eller pr. e-mail 
til: karenbent@c.dk. Henset til Corona-situ-
ationen vil aflysning med kort varsel kunne 
komme på tale.

Fejring af GF 21’s 110 års jubilæum: Ju-
bilæet er i Gardersablen fastsat til afhol-
delse lørdag den 27. marts 2021. Desværre 
tvinger Coronaen os til for nærværende at 
aflyse arrangementet.  
75 og 70 års jubilæum: Den 1. januar kun-
ne Per Børgesen, som er det ældste nule-
vende medlem af GF 21, fejre 75 års jubilæ-
um som medlem af en garderforening. Den 
19. november 2020 kunne foreningens tid-
ligere formand gennem 44 år, Kaj Kristen-
sen, fejre 70 års jubilæum som medlem af 
en garderforening. Rigtig hjertelig tillykke til 
dem begge og mange tak for altid trofast 
medlemskab.
GF 21’s facebook gruppe: Gruppen er med 
57 medlemmer i rigtig god fremdrift. Vi sy-
nes i bestyrelsen, at det er en god og nem 
måde at kommunikere med jer medlemmer 
på, og for jer, til at række ud til hinanden. 
Så kig ind på Holbæk Amts Garderforenings 
facebook gruppe.

Kære Garderkammerat. Lidt nyt fra din 
forening. Coronaen er stadig over os og i 
skrivende stund, er restriktionerne blevet 
forlænget yderligere. Bestyrelsen håbede 
på en generalforsamling 16. marts, den er 
nu skudt til hjørne, foreløbig til ultimo april. 
Vores vedtægter siger at generalforsamlin-
gen skal holdes inden 1. maj, og det håber 
vi på, men det er jo en hel ekstraordinær 
situation vi befinder os i. Du bliver naturlig-
vis holdt orienteret. I kulisserne arbejder vi 
videre. Vores hjemmeside er snart klar, det 
glæder vi os til.

Generalforsamling: I skrivende stund vi-
des det ikke, om det er muligt at afholde vor 
generalforsamling inden for den fastlagte 
tids termin. Lige så snart der er overblik, får 
hvert enkelt medlem besked om dette.

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

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

 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

 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

Steen Rasmussen

Bowling er stadig ramt af nedlukning, men 
spillerne vil blive underrettet, hvis der sker 
ændringer. Vi kan kun håbe, at vi får spillet 
nogle enkelte gange i første halvår.

Henning Kraiberg Knudsen

nov. 74 Tommy Aaboe

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: 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.

Kontingentet for 2021 er 330 kr. og vil blive 
opkrævet til betaling d. 6. april. I der ikke er 
tilmeldt PBS vil blive opkrævet yderligere 
50 kr, for det er det, det koster foreningen at 
opkræve kontingentet via indbetalingskort.
15M landsskydning: Grundet Covid-19 
situationen, samt forlængelsen af restrik-
tionerne for indendørsaktiviteter, har Præsi-
diets Skydeudvalg truffet den afgørelse at 
aflyse årets 15 m Landsskydning indendørs. 
Da der landsdækkende ikke vil kunne ska-
bes lige vilkår for alle deltagende. Forhå-
bentlig vil situationen være en anden, når vi 
går mod lysere og varmere tider, så 200 m 
Landsskydning og Vingsted skydningen kan 
afholdes. DEC-83 Steen M. Munk

Hans Peitersen (Jan 73)
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Kære medlemmer i Stevns Garderfor-
ening. Jeg håber alle er kommet godt ind i 
det nye år. At 2021 også vil give en del udfor-
dringer, er der nok ingen tvivl om. Grundet 
forlængelse af corona-restriktioner er det 
ikke muligt at afholde generalforsamling 
i.h.t. vedtægter. Den må desværre udskydes 
på ubestemt tid. Vi vender tilbage når situa-
tionen bedres. En positiv melding fra Hum-
lemose er, at fuglen til vores fugleskydning 
er udklækket og beslået. Vi håber at kunne 
afholde den traditionsrige skydning i juni 
måned. Vi håber på en bedring af situatio-
nen efter påske, men for nuværende er en 
planlægning af året desværre ikke mulig. 
Ved de gamle garderes runde mærkedage 
kigger vi så vidt muligt forbi, og med behørig 
afstand afleverer den obligatoriske hilsen. 
Med håbet om et snarligt gensyn.

Generalforsamling: Vi havde håbet, at 
kunne give klar besked om, hvorvidt datoen 
for den berammede generalforsamling hol-
der. Men i skrivende stund (ultimo januar) er 
corona-restriktionerne netop blevet forlæn-
get til den 28. februar. Hvis der bliver åbnet 
op i marts måned, bliver det sikkert kun 
med små lempelser. Det ender derfor nok 
med, at vi må udsætte generalforsamlin-
gen. Vi kan ikke sige den nye dato endnu, og 
kan i øvrigt heller ikke komme i kontakt med 
lokalebookingen i Glostrup hallen mens der 
er nedlukning. Vi vil derfor under alle om-
stændigheder give jer besked på anden vis 
så snart vi ved mere. Så hold øje med jeres 
e-mail, Facebook og se efter på hjemmesi-
den www.sbg.dk 
I den forbindelse en venlig, men kraftig op-
fordring til jer, som vi mangler e-mail adres-

Krondiamantbryllup 
20.05 NOV-53 GF ??
 576 Hans Willy Østergaard og hustru Erna 
 Holmegaardvevj101 Lind, 7400 Herning
Diamantbryllup
30.03 MAJ-54 GF 07 
 Kresten Breinholt Thorslund og frue
 Holmevej 29, Næstelsø, 4700  Næstved

14.04 NOV-45 GF 46
 667 Asger Juul Jørgensen
 Østervænget 70, 6630 Rødding

16.03 NOV-51 GF 23
 121 Knud Jørgen Ladehoff
 Østertoften 59, Lind, 7400 Herning
17.03 NOV-52 GF 18
 762 Ove Bjerregaard
 Skolekrogen 64, 3500 Værløse
01.04 MAJ-52 GF 01
 011 Carl Christian Clausen
 Overgaden Neden Vandet 1a, St.
 1414 København K
09.04 NOV-55 GF 01
 333 Ivan H. Juhler
 Granparken 189, 2800 Kongens Lyngby

17.03  GF 01
 Niels Christian Eigtved
 Trondhjemsgade 2, 02. Tv, 2100 København 
18.03 JAN-58 GF 01
 331 Dan Baltzersen
 Skovgårdshave 11, 3200 Helsinge
23.03 NOV-54 GF 02
 483 Jørn J. S. Hansen
 Holstedvej 22, 5200 Odense V
30.03 MAR-57 GF 01
 453 Richardt E. Andreassen
 Strandvejen 163A, 02. Tv, 2900 Hellerup
02.04 MAJ-56 GF 57
 224 Bent Peter Skøtt
 Rudevej 3, Hvinderup, 6070 Christiansfeld

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

85 år

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

 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

Aflysning: Desværre måtte vi på grund af 
forsamlingsforbuddet aflyse vores gene-
ralforsamling den 25. februar. Der vil blive 
indkaldt til generalforsamling senere, når 
det bliver muligt. Dagsorden bliver udsendt 
ifølge vedtægter. På bestyrelsens vegne. 

Jens Høyer

se på. Hvis du aldrig får e-mails fra os, er du 
en af dem vi tænker på. Send da en lige en 
hilsen med dit navn til Niels Langstrup på 
e-mail: nielslangstrup@youmail.dk så kan 
vi hurtigt holde dig opdateret fremover. Hvis 
du ikke bruger e-mail, så ring til Carl Aage 
på telefon 4040 6452, så vi ved besked.

Feb. 71 Carl Aage Lausten

Bestyrelsen informerer: Generalforsam-
ling 2021 var bestemt til at blive afholdt 
lørsdag, den 10. april 2021, men p.g.a. Coro-
nasituationen er den udsat. Nærmere tilgår. 
Øvrige arrangementer er ligeledes udsat 
indtil videre.

Jul 74 Kristian Rasmussen.

 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

Nov-67 Søren Sørensen

 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
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15.03 JUL-60 GF 15
 569 Mogens Thorsager
 Tranemosevej 6
 8800 Viborg
22.03 MAR-61 GF 62
 817 Christian Eugen-Olsen
 Strandvejen 272 B, 1. 14
 2920 Charlottenlund
23.03 SEP-61 GF 41
 241 Søren H. Johnsen
 Stürups Plads 3, 3. 01
 3000 Helsingør
25.03 MAR-62 GF 01
 Benny Bigum
 Fuglehavevej 112
 2750 Ballerup
26.03 SEP-60 GF 46
 730 Svend Erik Schütt
 Nørremarksvej 60 C
 6270 Tønder
01.04 MAJ-60 GF 05
 423 Peter Tilma
 Spurvevej 5
 8450 Hammel
02.04 SEP-60 GF 33
 710 Hans Aagaard Sørensen
 Sjobjergvej 8, Husby
 5592 Ejby
03.04 JUL-60 GF 46
 623 Hans Peter Jacobsen
 Flensborgvej 102
 6200 Aabenraa
03.04 MAR-60 GF 21
 327 Henning Kristensen
 Skovlundevej 9
 4500 Nykøbing Sj.
10.04 NOV-60 GF 01
 819 Steen V. Grubert
 Nivåhøj 78, 01
 2990 Nivå
14.04 JAN-61 GF 01
 165 Mogens Bøhn
 Kongshøjparken 43
 3550 Slangerup

18.03 JUL-72 GF 16
 Flemming R. Jensen
 Englodden 1a
 3600 Frederikssund
22.03 JUL-71 GF 10
 Bjarne Skinnerup
 Skomagergade 27, 2. $04
 9240 Nibe
22.03 JUL-75 GF 60
 Esben Von Holstein
 Gammel Aabenraavej 12
 6400 Sønderborg
23.03 JUL-71 GF 20
 Jørgen Frederik Petersen
 Oddermose Strandvej 4
 4780 Stege
24.03 AUG-72 GF 37
 Gudmund Larsen
 Skårupøre Strandvej 91
 5881 Skårup Fyn
26.03 OKT-74 GF 18
 Lennart Andersen
 Østervang 41, St.Th.
 3400 Hillerød
28.03 NOV-71 GF 04
 Bent Olesen
 Vorupørvej 76
 7700 Thisted

17.03 JAN-66 GF 62
 652 Hans Henrik Ringsing
 Værebrovej 22, 07, 2
 2880 Bagsværd
17.03 APR-68 GF 16
 705 Preben Woergaard
 Nyhusevej 1 G
 3400 Hillerød
17.03 NOV-66 GF 46
 621 Jørgen K.-Skrumsager
 Skravevej 9
 6630 Rødding
19.03 AUG-67 GF 05
 Ejvind Piil
 Magnoliavej 10
 8260 Viby J

20.03 MAR-91 GF 57
 Lars Kristensen
 Havremarksvej 27
 6500 Vojens
22.03 MAJ-90 GF 23
 John Teglborg Houe
 Kjelding Høj 35
 7600 Struer
26.03 MAR-91 GF 10
 Michael Sørensen
 Keldbækvej 41
 9240 Nibe

17.03 JAN-83 GF 30
 Stig Nørskov-Jensen
 Nigerleq 36
 3905 Nuussuaq
19.03 FEB-81 GF 01
 John Jørgensen
 Nærum Vænge 44, St. Tv
 2850 Nærum
21.03 JUN-83 GF 04
 Ole Pedersen
 Klitmøllervej 45
 7700 Thisted
21.03 FEB-81 GF 57
 Claus Jacobsen
 Sandbjergvej 19
 6535 Branderup J.
22.03 OKT-80 GF 62
 Lars-Erik Brenøe
 Parkovsvej 19
 2820 Gentofte
22.03 APR-82 GF 60
 Steen Nordby Nielsen
 Fjelby 16, Skovby
 6470 Sydals
25.03 OKT-80 GF 15
 Arne Boll Augustinussen
 Timianvej 34
 8800 Viborg
25.03 FEB-81 GF 04
 Tyge Lundø Dahl
 Søparken 26, Mejrup
 7500 Holstebro
05.04 NOV-81 GF 21
 Ivar Thyssen
 Sværdsholtevej 10b
 4295 Stenlille
06.04 JAN-83 GF 13
 Henrik Carlsen
 Nyrupvej 69
 4180 Sorø
10.04 MAJ-80 GF 38
 Peter Pedersen
 Birkelunden 3
 4683 Rønnede
14.04 JUL-81 GF 12
 Ivan Christensen
 Wergelands Alle 33
 2860 Søborg

Tak til Formanden for Garderforeningen 
for Aahus og Omegn, Niels Erik Kjær for 
den venlige hilsen på min 75-års fød-
selsdag. En gang garder - altid garder. 
Gode hilsner

Juli-1965 Ebbe Juul-Heider

En stor tak til Holstebro og omegns 
Garderforening ved Søren Lund ved min 
75 års fødselsdag og tak for den dejlige 
flaske Portvin.

Nov.66 - 596 Karl Zacho

NOV-46  GF 59
292 Helge Larsen
NOV-46  GF 08
742 Simon Bach
MAJ-51  GF 16
Berner Christensen
NOV-51  GF 03
847 Robert Kjeldgaard Grønne
MAJ-52  GF 18
064 Preben Escherich Holkjær
MAJ-52  GF 01
355 Erik Dahl
NOV-52  GF 16
956 Ib Hansen
NOV-53  GF 13
498 Hans Jørgensen
MAJ-54  GF 98
751 Kristian Lund-Jensen
NOV-54  GF 32
875 Sven Aage Nielsen
MAJ-56  GF 78
128 Henning Fomsgaard Nielsen
NOV-58  GF 10
094 Knud Erik Jeppesen
MAJ-60  GF 41
435 John Udengaard Frank Larsen
MAR-61  GF 37
809 Mogens V. Pedersen
MAJ-62  GF 08
Henning E. Klemmensen
JUL-63  GF 16
659 Paul Kristian Vest
AUG-67  GF 62
044 Claus Christian Nimb
FEB-75  GF 37
Henning Poulsen
NOV-81  GF 53
Ernest Walther Andersen

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

30.03 MAR-91 GF 62
 Jesper Christensen
 Bøgeparken 161
 2800 Kongens Lyngby
06.04 JUL-90 GF 29
 Mogens Bjerning
 Tangsvej 16
 6950 Ringkøbing
06.04 MAR-91 GF 21
 Jesper Justesen
 Skyhøj 19
 4300 Holbæk
07.04 MAJ-90 GF 30
 Niels Henrik Haugaard
 Tingvejen 18,Voel
 8883 Gjern
12.04 JUL-91 GF 02
 Brian Brok-Jørgensen
 Lungstedvangen 94
 5250 Odense Sv
14.04 JUL-91 GF 15
 Chr. H. M. Mikaelsen
 Rolsøvej 17
 8240 Risskov
14.04 MAR-92 GF 13
 Ole Rasmussen
 Helsingevej 43
 4281 Gørlev

29.03 JUL-71 GF 60
 Svend Ove R. Petersen
 Stolbrogade 21, Guderup
 6430 Nordborg
02.04 JUL-71 GF 13
 Niels Frandsen
 Stillidsvej 8
 4200 Slagelse
02.04 JUL-71 GF 23
 Bent Erik Rathleff
 Lind Hovedgade 14a, 01, 07
 7400 Herning
06.04 JAN-70 GF 01
 Birger Løvenkrone
 Egedalsvænge 8, 02. Mf
 2980 Kokkedal
08.04 NOV-71 GF 34
 Bent Markussen
 Ranunkelvej 23
 9500 Hobro
12.04 APR-72 GF 26
 Harry Laustsen
 Sarpsborgvej 50
 7600 Struer

20.03 MAJ-66 GF 03
 061 Jens J. Svanberg Lund
 Tamdrup Kirkevej 28
 8700 Horsens
20.03 NOV-66 GF 59
 607 Finn Thor Sørensen
 Skoleparken 11, 05. Tv
 6705 Esbjerg Ø
25.03 MAJ-65 GF 03
 198 Ivan Pedersen
 Rousthøjsparken 8
 7130 Juelsminde
26.03 MAJ-66 GF 22
 003 Peder Olsen
 Saugstedvang 9
 5600 Fåborg
27.03 JUL-65 GF 19
 Carsten Anderskov
 Grummesgårdparken 32
 7620 Lemvig
28.03 MAR-66 GF 17
 942 Karl H.Kjeldsen
 Søndergårdsvej 62
 3500 Værløse
29.03 JAN-66 GF 30
 667 Bjarne Dalgas
 Århusvej 28, St.Th.
 8600 Silkeborg
29.03 AUG-67 GF 01
 070 Per Johan Pedersen
 Borgergade 26, 02. 04
 1300 København K
01.04 MAJ-66 GF 14
 Kaj E. Larsen
 Hesnæsvej 19
 4871 Horbelev
02.04 MAR-66 GF 41
 906 Jørgen Skov
 Mjølnersvej 12
 3000 Helsingør
06.04 MAR-67 GF 08
 750 Bjarne B. N. Brøndum
 Karmarkvej 10, Laurbjerg
 8870 Langå
06.04 JAN-66 GF 55
 659 Niels Pauli Juncher
 Østre Skovvej 31
 8500 Grenå
10.04 MAJ-65 GF 39
 257 Egon Jensen
 Vestervænget 64
 6900 Skjern
14.04 MAJ-66 GF 44
 975 Bent Kvols Kristensen
 Gyring Nielsensvej 2
 7900 Nykøbing M.
14.04 MAR-65 GF 46
 995 Peter Friis Møller
 Møllevænget 30
 6200 Aabenraa

02.04 NOV-55 GF 11
 649 Ole Kure Marker
 Hegnedevejen 25, Pedersker
 3720 Aakirkeby
05.04 SEP-57 GF 18
 944 Kaj Knudsen
 Dalen 16
 3390 Hundested
05.04 MAR-57 GF 72
 528 Gunnar V. Pedersen
 Blichersveh 4, 01. Th
 6800 Varde
09.04 MAJ-56 GF 52
 102 Henning Jensen
 Horsetoftevej 28
 4100 Ringsted
10.04 NOV-56 GF 05
 804 Jørgen Erik Pedersen
 Broloftet 14, 1. Tv.
 8240 Risskov
13.04 NOV-54 GF 58
 485 Peter Kristian Frandsen
 Stakrogevej 31
 7330 Brande



KLAR TIL TJENESTE
FORBEREDT PÅ EKSTREMER

the guardsman’s watch er udviklet 
specielt til den kongelige livgarde.

uret er lavet til at tjene de vagtgående 
gardere med en klar og akkurat 
tidsangivelse, dag og nat, i al slags 
vejr, ved hjælp af den indbyggede 24 
timers vagtkalender. Samtidigt er det 
konstrueret til at modstå de ekstreme 
forhold, der kan gøre sig gældende, 
der hvor livgarden opererer, om det 
er nationalt eller internationalt. 

THE GUARDSMAN’S WATCH K2     WWW.KLINGERTWATCHES.COM
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der hvor livgarden opererer, om det 
er nationalt eller internationalt. 
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