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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

E F T E R  L I V G A R D E N
Garderbladet har mødt gammel garder Jakob 

Ellemann-Jensen til en snak om ”dengang jeg var 
soldat” og tiden efter Livgarden. Se mere på s. 16.

A N D E N  K A R L  G U S T A V  K R I G
Kun København stod tilbage, da Livgarden 
blev kastet ud i sin ilddåb. Dyk med ned i 
historien om Livgardens krige på s. 24.

N A T O  M I S S I O N  K F O R
I/Livgardens Stabskompagni er nu 

certificeret og klar til NATO Mission 
KFOR. Se mere på s. 10.

F O R S I D E N

O M  B I L L E D E T
I/Livgarden under certificeringsøvel-
se forud for NATO Mission KFOR.

F O T O
Presseofficer Thomas Reimann

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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om maj du søde milde, gør sko-
ven atter grøn - en dejlig tysk 
sang skrevet af C. A. Oberbech 
og med melodi af W. A. Mozart 
helt tilbage i 1791, og senere 

oversat til dansk. Mange af os har i denne tid 
benyttet og opdaget naturen på ny, når vi hav-
de brug for at gå en tur, når vi følte os aller-
mest indelukkede og trængte til et pusterum i 
den friske luft. Det kan anbefales at fortsætte 
hermed, for nu myldrer anemoner frem i skov-
bunden og bøgen springer som bekendt ud i 
maj. 

Vi skal nyde denne frihed, som bliver stør-
re og større efterhånden som varmen tager til 
og vaccinationsprogrammet forhåbentligt får 
has på den sidste rest af Coronasmitten. Vi vil 
så gerne have vores frihed igen, men tålmodig-
hed. Vi er snart ved målet.

I maj måned plejer vi at holde vor årgangs-
parade, men den er som bekendt udsat til den 
10. oktober, og her håber jeg at se rigtig mange 
årgange og 2 gange 25 og 50 års jubilarer fra 
2020 og 2021. Det vil og skal blive en festdag, 
når vi igen kan søge den nære kontakt, mellem 
gamle garderkammerater. Det glæder vi os 
alle til, og jeg er sikker på at København denne 
dag vil mærke de stærke bånd, der er mellem 
gamle gardere på kryds og tværs af årgange. 

Men forinden har vi endnu et stort arran-
gement, årets Gardermarch, der løber af sta-
blen den 26. september. Forberedelserne har 
været i gang et stykke tid, og der er allerede 

åbnet for tilmelding. Det bliver stort og det 
bliver godt. Men for at det hele skal gå op i en 
højere enhed, så skal der hjælp til. Jeg vil her 
appellere til, at foreningerne giver denne an-
modning videre blandt deres medlemmer. Det 
burde være en mulig opgave. 

I de 2 foregående numre i Garderbladet 
har jeg kort fortalt om situationen omkring 
medlemstilbagegangen i De Danske Garder-
foreninger, og hvad der lagdes til grund for 
vort UNG-projekt: 

”Konsekvensen stod helt fast ved indgan-
gen til 2019. Der var behov for et drastisk tiltag 
for at vende skuden. Det var lykkedes at til-
trække unge medlemmer, men omkostningen 
var for stor og effekten ubetydelig. Mange for-
eninger beklagede sig endog over det nyttes-
løse 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 ikke ind, men ud”. 
Vore tiltag ser i dag ud til at have den øn-

skede effekt på medlemstallet, men det er 
endnu for tidligt at spå om den reelle virkning 
på længere sigt, men jeg tror, at vi er på ret-
te vej. Det glade budskab er i hvert fald, at vi 
har rundet mere end 10.000 betalende med-
lemmer. Det har også afstedkommet et nyt 
udviklet WEB baseret medlemskartotek, som 
p.t. er under test og som senere frigives til for-
eningerne til eget brug formodentlig omkring 
februar 2022.

Derfor er det også med spændt forvent-
ning til vort repræsentantskabsmøde i Svend-
borg 29. maj, hvor UNG-projektet igen skal 
drøftes og bedømmes, men nu på helt andre 
præmisser, hvor vi trods alt har en mere stati-
stisk baggrund at bedømme projektet på.  

De Danske Garderforeninger prøver hele 
tiden at udvikle sig mod mere synlighed i det 
offentlige rum. Det er så moderne med Pod-
cast om forskellige emner, og hvem skulle 
have troet for få år tilbage, at De Danske Gar-
derforeninger nu er hoppet med i dette forum. 
Vor kommunikationsansvarlige har allerede 
flere udsendelser på tapetet og første udsen-
delse kan allerede nu findes på vores hjemme-
side. Her er det gammel garder og officer Ja-
kob Ellemann-Jensen, der bliver interviewet, 
som den første i flere udsendelser. Det bliver 
spændende at følge alt sammen. Du finder 
podcasten på vores hjemmeside 

MAJ-70 JENS CRONE
Præsident, De Danske Garderforeninger

IMENS VI VENTER 
PÅ GENÅBNING

K
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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. 24

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
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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

G A R D E R - P O D C A S T  S E R  D A G E N S  L Y S
→ I maj måned lancerer De Danske Gar-
derforeninger sin helt egen garder-podcast 
under navnet ”Garderliv”. Det er redaktøren 
af Garderbladet APR-12 Andreas Dalsgaard 
og AUG-17 Jonas Bech Nielsen der står bag 
projektet, og ambitionerne – de er store. I 

første omgang udkommer podcasten i to 
tema-serier. Den første kalder de ”Efter 
Livgarden”, hvor Jonas og Andreas månedligt 
taler med en i offentligheden kendt gammel 
garder – indledningsvis med formand for Ven-
stre Jakob Ellemann. I den anden serie, som 

de kalder ”Livgardens Krige”, dykker Andreas, 
i selskab med historikeren Ebbe Juul Heider, 
ned i Livgardens historie – fra det første til det 
sidste slag om København. Du kan allerede nu 
lytte med på de første afsnit på
www.garderforeningerne.dk/garderliv 

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

→ På en råkold tirsdag i april måned mødte ca. 400 
rekrutter på Garderkasernen i Høvelte – klar til at tage 
fat på 8 måneders tjeneste ved Den Kongelige Livgar-
de. Først venter 4 måneders intensiv træning og ud-
dannelse før den står på 4 måneres vagttjeneste ved 
Vagtkompagniet. De næste mange dage og uger bliver 
langvarige og intense – heldigvis bliver sammenhol-
det og kammeratskabet skabt med det samme. Held 
lykke til alle rekrutter – I kommer til at elske det! 
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→ Kronebilen kommer lang-
somt trillende, og på bagsæ-
det kan man skimte en stor, 
bredskygget hat. Straks ryger 
geværerne op på ”slotspladsen”. 
Ved rattet sidder SEP-58 Peter 
Henrik Horsten, og bag ham sid-

der en figurant. Peter har været 
”royal chauffør” på II Bataljons 
Blå Vagtøvelse i mere end ti år, 
og Peter ved udmærket, hvordan 
garderne skal reagere. I 2020 
overdrog Peter vederlagsfrit den 
flotte gamle Daimler limousine 

til Gardernetværk, så den fortsat 
kan udgøre en uvurderlig rekvisit 
under den sidste klargøring af 
garderne til tjenesten i Vagt-
kompagniet. Nu er tiden kommet 
til, at Peter selv giver stafetten 
videre som chauffør. 

N O T A T

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

KONGELIG HOFLEVERANDØR

Leverandør til Ordenskapitlet - Grundlagt 1830

453-193-MAR-60 Peter Ohm-Hieronymussen

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

DG-SLIPS I POLYESTER

DRONNING OLGAS VEJ 9
2000 FREDERIKSBERG 

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

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

O P E R A T I V 
C E R T I F I C E R I N G

U D N Æ V N E L S E  T I L 
O V E R S E R G E N T

P E T E R  G I V E R  S T A F E T T E N  V I D E R E

→ Den 26. marts blev indkal-
delseshold DEC-20 kontrol-
leret for deres ceremonielle 
kunnen. Både som enkeltmand 
i forhold gejling, puds og pres, 
men også i andre sammen-
hænge, så som afløsningspa-
truljer, eksercits under gang 
og ikke mindst et vagtskifte på 
en Kongevagt. Afslutningsvis 
blev garderne fremstillet for 
Livgardens Fane, hvor oberst 
Mads Rahbek fortalte om fa-
nens historiske betydning, men 
også om de forpligtigelser, der 
nu påhviler Hold DEC-20. Nu 
er vagten snart jeres!

→ Onsdag d. 17. marts kunne 
oberst Mads Rahbek udnævne 
sergent Troels fra Vagtkom-
pagniet til oversergent. Tillyk-
ke med udnævnelsen.

→ Den 23. marts var garder-
ne fra Hold DEC-20 igennem 
den operative certificering. Her 
skal de vise, at de sikkert kan 
håndtere både små og store 
hændelser af ikke-ceremoniel 
karakter på vagterne. 
Helt fra ”turisten der spørger 
om vej” og hele vejen op til 
det værst tænkelige. Både 
enkeltmand og enheden 
bliver udfordret og testet. 
Certificeringen gennemføres 
af Chefen for Den Kongelige 
Livgarde, et kontrolteam fra 
Livgardens stab og ikke mindst 
en lang række ”skarpe øjne” 
fra Vagtkompagniet med 
kompagnichefen i spidsen, så 
der bliver lagt mange kræfter i 
at sikre niveauet, og at hjælpe 
garderne med at få de sidste 
småting på plads.



MEDLEMMER I DG-UNG

ANTAL REKRUTTEREDE 

betalende medlemmer befandt der sig i DG-UNG pr. 31. 
demceber 2020. Samtlige medlemmer bidrager med sam-
me afgift til DG som foreningsmedlemmerne. 

Årsopgørelse over antal rekrutterede medlemmer på Hver-
veudvalgets hvervemøder. Efter gratisordningen indførtes 
i 2014, observeres en markant stigning i antallet af årlige 
rekrutteringer. En stigning, som hverveudvalget har formået 
at fastholde.

1168

å formandsmøderunden i 
2019 præsenterede præsidiets 
arbejdsgruppe et forslag, der var 
tilsigtet at løse udfordringen og 

besvare spørgsmålet. Der var tale om et projekt, 
der nok kan betegnes som det mest markante 
ændringsforslag for DG organisation siden stif-
telsen af fællesrepræsentationen i 1912.

DET ARBEJDSGRUPPEN præsenterede, var 
et delvist opgør med det foreningsbasserede 
medlemskab. For at afhjælpe de udfordringer, 
man havde sporet som de mest udbredte i den 
tidlige projektfase, var det afgørende at placere 
medlemskabet centralt.

Det skulle nemlig gøres billigere, og prisen 
skulle være den samme – uanset om med-
lemmet boede i Frederikshavn eller Maribo, 

betalingsformidling og kommunikation skulle 
strømlines, og alt overflødigt barberes væk. Væ-
sentligst af det hele var, at det hele skulle køre 
automatisk, og udtrykkes i en langt mere agil og 
moderne form. 

Papirblanketterne blev kasseret og erstattet 
af en elektronisk løsning. På hvervemødet sen-
der personen en sms, og får snart efter et link 
til indmeldelsessiden retur. Når alle nødvendige 
data er opsamlet, sendes personen videre til Mo-
bilePay, hvor indmeldelsen konfirmeres med et 
swipe og en fast automatisk betalingsaftale. Og 
prisen? 240 kr. på årsbasis, delt i fire kvartalsvi-
se rater á 60 kr. Nemt, hurtigt, overkommeligt. 

Medlemskabet blev også enklere og 
målrettet. For 60 kr. i kvartalet får medlem-
met Garderbladet tilsendt – enten fysisk eller 
digitalt. De gule ærter blev udskiftet med en 
årlig årgangsfest for hele årgangen (fordelspris 
til medlemmerne – naturligvis), og fordelskor-
tet Garderkortet blev aktivt inddraget som en 
direkte medlemsfordel. 

PÅ FORMANDSMØDERUNDEN i 2019 opnåede 
præsidiet en forhåndsgodkendelse til at søsætte 
projektet, begyndende med hold APR-19. Siden 
da er seks hold indrulleret under DG-UNG, og 
tæller nu over 1.100 medlemmer. Den særlige 

form for tilknytning er kun skitseret til at løbe i 
en 10-årig periode. Herefter overflyttes medlem-
met til en foruddefineret eller specifikt ønsket 
forening. 

Indtil videre taler statistikken sit eget tyde-
lige sprog. Vi er blevet bedre til at fastholde de 
yngre årgange. For hold APR-19, der er længst 
fremme i anciennitet, er det lykkedes at fast-
holde 29 procentpoint flere medlemmer i første 
betalingsår og 49 procentpoint flere medlem-
mer i andet betalingsår. 

Det er naturligvis et for spinkelt grundlag til 
at drage en konklusion, og man kan næppe kalde 
nogen tendens, men alt tyder på, at de senere 
hold også vil vise en positiv udvikling i fasthol-
delsestallet. 

Grundet covid-19 har det ikke været muligt 
at afholde de planlagte årgangsfester, der 
fra starten har været grundlaget for at binde 
årgangene sammen i regi af DG. Hvordan et helt 
år uden aktivitet på det område vil få indflydelse 
på medlemstallet er svært at spå om. 

DG-UNG er indtil videre kun godkendt som 
en forsøgsordning, løbende frem til repræ-
sentantskabsmødet i 2022. På det møde skal 
foreningerne tage stilling til nye vedtægter, 
der endeligt integrerer projektet som en fast 
bestanddel af De Danske Garderforeninger. 

3
DA VI RUNDEDE 10.000 – IGEN

S t a t u s
Hvordan tiltrækker og fastholder vi 
de unge gardere? Det er formentlig 
et spørgsmål, som samtlige for-
eningsaktive medlemmer har stillet 
til sig selv siden stiftelsen af fæl-
lesrepræsentationen i 1912. Over 3 
korte kapitler går vi her på siden bag 
om projektet DG-UNG, og fortæller 
om baggrund, projektfase og status.  
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SAMLET ANTAL MEDLEMMER PR. 31. DECEMBER

PROCENTVIS FASTHOLDTE MEDLEMMER

Da man i 2014 indførte gratisordningen, var den affødte sideeffekt, at medlemstallet ikke længere var lig med 
antallet af betalende medlemmer. På grafen viser den røde kurve det officielle antal foreningsmedlemmer, 
mens den sorte kurve indikerer mørketallet, der er det reelt betalende antal foreningsmedlemmer. Da gratisord-
ningen udfases i 2018 udligner de to kurver sig selv igen. Den blå kurve, der fra 2019 indikerer det samlede antal 
medlemmer, opsummerer antallet af betalende forenings- og DG-UNG medlemmer. 
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E R  D U  K L A R  O V E R . . .
→ Hver gang Garderbladet udkommer 
i din postkasse, sørger vi for, at det også 
udkommer digitalt. Det er blevet til lidt 
af en samling, som du kan læse på:

garderforeningerne.dk/garderbladet

Koden til dit digitale Garderblad fremgår 
altid på s. 2.

GARDERBLADET
MARTS 2021    NR.  3   I   110.  ÅRGANG

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

N A T O  M I S S I O N  I R A Q

D Y S E K A N O N  M / 8 4
E R  T I L B A G E

T O  G A R D E R E  F O R T Æ L L E R  O M

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

+

GARDERBLADET
FEBRUAR 2021    NR.  2   I   110.  ÅRGANG

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

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

B J Ø R N E N 
O G  S O L E N

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

E T  K I G  P Å 

+

N O T A T

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 boghandlen

A R K T I S K E  N Ø D H J Æ L P S K A S S E R  P Å  S T A N D - B Y
→ Arktisk Kommando, der leder de dan-
ske aktiviteter i og omkring Grønland og 
Færøerne, har nu 160 nødhjælpspakker 
liggende på stand-by i Island, klar til at 
blive kastet ud til nødstedte i det arktiske 
område. Der er tale om 16 stk. 10-packs 
nødhjælpskasser, som er udviklet i et 
samarbejde med Siriuslæger, og inde-
holder blandt andet overlevelsesdragter, 

GPS, liggeunderlag, soveposer, tykke 
sokker og handsker, kogegrej, nødblus, 
telt, medicin samt mad med højt kalorie-
indhold. Hver 10-pack kan redde 10 nød-
stedte personer i fem døgn. I maj måned 
lander en anden sending i Kangerlussuaq, 
Grønland, således at Arktisk Kommando i 
alt råder over 350 nødhjælpskasser. 

→ Operatører fra 
Frømandskorpset 
og personel fra Sø-
værnskommandoen og 
Forsvarsakademiet har i 
to uger frem til slutnin-
gen af marts deltaget 
som instruktører i øvelse 
Obangame Express 2021. 
Øvelsen omfattede i alt 
31 lande og fandt sted i 
og omkring Guineabugten 
og i Atlanterhavet ud 
for det vestlige Afrika. 
Obangame Express 

øvelserne har kørt siden 
2010, og Danmark har 
deltaget siden 2016. 
Forsvarets deltagelse i 
øvelserne er en del af den 
samlede danske indsats 
mod pirateri og anden 
maritim kriminalitet i 
Guineabugten. Slutmålet 
er at gøre ”Ghana Special 
Boat Squadron” i stand til 
selvstændigt at gennem-
føre maritime boarding 
operationer. 

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

Store og små bygge-
opgaver udføres i 

ind- og udland

SON-BYG A/S
Oldenvej 10B
3490 Kvistgård
CVR nr. 28502826
Mail: michael@mssas.dk

OKT-86 M.R.S. Sonne-Schmidt

→ Ved Danske Artillerire-
giment i Oksbøl er man nu 
halvvejs med Hærens mest 
komprimerede konstabel-
uddannelse. 36 
konstabelelever 
gennemgår 
uddan-
nelsen til 
professio-
nel soldat, 
der i alt er 
normeret til 
ni måneder. 
Normalt skal 
man først have gen-
nemført den fire måneder 
lange HBU (Hærens Bases 
Uddannelse) for at blive 

konstabelelev, hvorefter 
otte måneders uddannelse 
i HRU (Hærens Reaktions-
styrke Uddannelse) skal 

gennemføres for at 
blive professi-

onel soldat. 
Men ved 
uddannel-
sesforlø-
bet hos 
Danske 

Artilleriregi-
ment er de to 

uddannelser lagt 
sammen til ét, kompri-

meret forløb, hvor eleverne 
uddannes som specialister 
ved artilleriet. 

→ Det er et fast indslag under 
Livgardens vagtinspektion, at der 
gøres en form for midtvejsstatus. 
Man ser frem mod de kommende 4 
måneders vagttjeneste, og tilbage 
på de 4 måneders uddannelse ved II 
Bataljon. I den anledning anerkendes 
to gardere med en pris for en særlig 
fremhævelsesværdig indsats. Den 
første pris kaldes “Viljen Vandt” og 
blev d. 26. marts givet til garder 
Nissen, der på trods af udfordringer i 
baglandet under tjenesten, har kæm-
pet for at vise, at han kunne håndtere 
disse udfordringer og stadig klare sig 
godt. Den anden pris kaldes “Post 
for Gevær” og blev givet til garder 
Therp, for garderens professionelle 
indstilling til tjenesten, om det var i 
felten eller det ceremonielle. Tillykke 
til garderne.

→ Soldater fra bataljonens STKMP 
har de sidste mange måneder trænet 
og uddannet sig frem mod udsendel-
se til Kosovo, hvor enheden fra maj 
måned skal løse bevogtningsopgaver. 
Høveltegård dannede i april rammen 
om Hærens certificering af enheden, 
hvor regimentschefen og bataljonsche-
fen benyttede lejligheden til at sige et 
par ord til enheden, inden den drager 
afsted. God tur soldater - pas på Jer 
selv og hinanden.

→ Den 9. april klokken 04.15 iværksatte 
Tyskland et angreb på Danmark og Norge. 
Tyskerne krydsede grænsen til Sønderjylland, 
hvor det kom til kamp. Da angrebet blev er-
kendt fra dansk side, fik chefen for Livgarden, 
oberst Kristian Knudtzon, telefonisk direkte 
ordre fra Krigsministeriet Alarmér Livgarden 
og klar til modaktion! Alarmering og klargøring 
til kamp blev effektueret ved kongevagten på 
Amalienborg, hvor garderne kom i kamp mod 
de tyske styrker. På billedet ses en Rex, der 
blev beskadiget af et tysk projektil.  

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

A N E R K E N D E L S E 
A F  G A R D E R E

S T K M P  K L A R  T I L 
C E R T I F I C E R I N G

A M A L I E N B O R G 
9 .  A P R I L
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ige op til påske 
roterede vi hold 
december 2020 ind 
til Vagtkompagniet og 

hjemsendte hold august 2020, 
og her den første dag efter påske 
blev kasernen atter fyldt med 
nye rekrutter.

De går rundt iført kedel-
dragter og med farvede bånd 
i delingsfarverne, mens de 
venter på iklædningen. De første 
eksercitslektioner er allerede 
i gang, og jeg bliver hver gang 
lige imponeret over, hvor langt vi 
kan nå med uddannelsen på fire 
måneder. Der kæmpes virkeligt 
bravt med at gå i takt, stå ret og 
rør, samt vendingerne. Jeg tror, 
at I alle kan huske glimt af de 
første dage ved Livgarden og den 
enorme mængde af nye indtryk, 

som møder den unge rekrut. 
Vi arbejder fortsat under de 

mange Covid-19 restriktioner, 
men det hænger sammen og 
med den nye tjenestemodel, hvor 
man har tjeneste i 10 dage og fri i 
4 dage, samt de mange covid-19 
tests, vi får gennemført, ser det 
ud til, at vi når målet og kan være 
klar til rotationen i slutningen 
af juli.

I Livgardebataljon udsender 
dele af stabskompagniet som be-
vogtningsdeling til Kosovo i april. 
De blev certificeret midt i april og 
med et rigtigt fint resultat. Ope-
ration Gefion i København samt 
grænsebevogtningen i Rødby 
overtager I Bataljon fra starten af 
maj og frem til sommer.

I sidste nummer bad vi om 
økonomisk hjælp til udgivelsen 

af Prins Jeans bog, og det har 
været dejligt at opleve opbak-
ningen fra Livgardens mange 
støtter. Både Garderforeningerne 
og Gardernetværk har doneret til 
projektet og mange enkelt per-
soner har doneret små og store 
beløb, så vi nu i skrivende stund 
har modtaget 117 donationer på 
tilsammen godt 70.000 kr. Det 
er et vigtigt skridt i den rigtige 

retning, og det vil jeg gerne takke 
for. 

Med den øgede mængde 
værnepligtige skal vi uddele 
omkring 1200 Prins Jean bøger 
om året, så hjælpen er virkelig 
værdsat. Skulle du ikke have nået 
at donere, kan det fortsat nås 
på Mobil Pay 42697. Tak for din 
støtte.

Vi afventer nu, i lighed med 
alle jer andre, den trinvise genåb-
ning af landet, og vi ser frem til 
at vende tilbage til mere normale 
arbejdsvilkår og muligheden for 
igen at kunne samles omkring 
vores korpsånds- og traditions-
bærende arrangementer. 

Pro Rege et Grege.
Pas godt på jer selv og hinan-

den, til vi igen kan mødes

N Y T  L I V  P Å  K A S E R N E N

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde

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

L
INDKALDELSE Nye rekrutter er mødt ved Livgarden, hvor eksercitsuddan-
nelsen allerede starter, før rekrutterne er omklædt til uniform.  

KFOR I Livgardens Stabskompagni er nu certificeret og klar til at blive en 
del af NATO Mission KFOR i Kosovo. 
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TEKST: PRESSEOFFICER THOMAS REIMANN

K F O R

For Stabskompagniet i I/LG har klargøringen til udsendelsen til Kosovo været 
hverdag de seneste måneder. Efter påske kunne 2. Brigade, der er ansvarlig for 

udsendelsen, afholde den afsluttende certificeringsøvelse forud for udsendelsen.

Afsluttende øvelse for 
Stabskompagniet

or at kunne 
skabe så rea-
listisk øvelse 
som muligt, var 
Høveltegård 
omdannet til 

Camp Novo Selo, som skal være 
soldaternes hjem de næste tre 
måneder.

Soldaterne udsendes som en 
bevogtningsdeling og skal derfor 
bestride vagten af lejren samt 
kunne reagere som Quick Reacti-
on Force (QRF), skulle der opstå 
situationer, hvor uvedkommende 
er kommet ind i lejren.

”På denne øvelse vil soldater-
ne opleve mere end de forhåbent-
lig vil dernede” forklarer kaptajn 
John, ansvarlig for øvelsen og 
ansat i 2. Brigade og fortsætter 

”I 99% af tiden, sker der ikke det 
store, men vi bliver selvfølgelig 
nødt til at øve alle slags scenarier 
på denne øvelse. Blandt andet en 
afsøgning efter mulige indtræn-
gende på en stor parkeringsplads 
i lejren, hvor køretøjer kan blokere 
for udsyn og skabe masser af 
gemmesteder.”

Stabskompagniets opgave er 
at lave adgangskontrol døgnet 
rundt samt være QRF i hele 
lejren. Derfor er holdet inddelt i 
tre grupper, som tørner om tjene-
sten over et tre dages forløb: En 
dag på vagt, en dag som QRF og 
en vagt-fri dag, hvor der gennem-
føres supplerende uddannelse 
og forefaldende arbejde. Faktisk 
som vi kender det fra Vagtkom-
pagniets tjeneste.

F

Den sidste dag gennemførtes 
en kontrol at soldaternes niveau 
for de enkelte tænkte scenarier, 
som de kan forventes at komme 
ud for på udsendelsen.

Her var fokus lagt på ad-
gangskontrollen herunder search 
af køretøjer, som er den store 
opgave, men soldaterne blev 
også testet i førstehjælp samt en 
enkelt opgave i at gennemsøge 
lejrens store parkeringsplads.

”Alt i alt har de et højt niveau 
og soldaterne har formået at 
tage de seneste måneders 
uddannelse til sig og vist at de 
behersker den kommende ud-
sendelses opgave flot”, afslutter 
kaptajn John fra 2. brigade.

I forbindelse med den sidste 
uges øvelse, var det også tid til 
en lille udsendelsesparade, hvor 
både chefen for Den Kongelige 
Livgarde, oberst Mads Rahbek 
og chefen for I/Livgardebataljon, 
oberstløjtnant Thomas Lunau, 
kom forbi og ønskede soldaterne 
en god tur med beskeden om at 
passe på sig selv og hinanden
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G A R D E R  I  F O K U S

TEKST
APR-12 ANDREAS

DALSGAARD

I LØBET AF 2.G TOG JEG PÅ SESSION, og havde egentlig ikke 
tænkt mig, at jeg skulle søge ind. Men da jeg så 
hørte lidt om mulighederne, og fik at vide, at hvis 
jeg ville i Livgarden lige efter gymnasiet, så var der 
kun 10 pladser tilbage, så tænkte jeg – ”okay, hvis 
det skal være, så skal det være nu.” Og så mødte 
jeg egentlig bare op den 3. august 2020. Jeg har en 
kammerat der har været i Livgarden, og som havde 
fortalt – meget kort – om hvordan det var, og hvad 
man lavede. Men jeg prøvede på ikke at spørge for 
meget ind til det, så jeg fik lov til at opleve Livgar-
den, uden at kende til det hele på forhånd. Jeg har 
ikke selv haft familie, der har været i Livgarden, så 
jeg kom helt uvis om, hvad der skulle ske. Ingen 
havde fortalt mig noget. 

JEG VED FAKTISK IKKE hvor inspirationen til at blive sol-
dat i Livgarden kommer fra. Mange jeg har talt med, 
har i løbet af årene set Livgarden gå igennem byen, 
og set vagtskiftet på Amalienborg. Jeg havde aldrig 
set et vagtskifte før mit eget. Så det var virkelig en 
meget spontan idé jeg fik, som så er ført til – nu 
snart – otte rigtig gode måneder. Og det kunne 
ligeså godt være gået rigtig galt, men det har været 
vildt fedt, og vi har lært vanvittigt meget. Nu står 
jeg her og skal snart videre, men jeg ved bare, at de 
kammerater man har fået herinde – de holder ved. 
Så det er i hvert fald en ting man ikke siger farvel 
til, når man bliver aftrådt til civil. 

JEG HAVDE FORSØGT at forberede mig mentalt, men 
jeg fik lidt af et rekrutchok da jeg første gang 
blev vækket af trompet og genet ud på gangen. 
Der tænkte jeg bare – ”okay, så er vi i gang”. Og 
der skete jo så meget bare den første uge, og jeg 
tænkte bare – ”okay, jeg vidste ikke, at man kunne 
lære så meget på så kort tid”. På den måde fik jeg et 
rekrutchok. Jeg blev meget bevidst om, hvor meget 
man egentlig kan nå på en enkelt dag. Man løber jo 
frem og tilbage hele tiden. Man skynder sig for at 
vente – alting foregik i et hurtigt tempo. Men man 
tilpassede sig hurtigt til det, og det blev hurtigt ens 
hverdag. 

DET MEST MINDEVÆRDIGE ved Livgarden – det er nok kliche 
at sige – men det er helt klar Rex-turen. Vi havde jo 
allerede haft to feltture, hvor man kom tæt på hin-
anden, men Rex-turen tog det skridtet videre. Især 
den her strand-march til sidst på Rex-turen, hvor 
vi bare gik og gik på stranden ved Vesterhavet i stik 
modvind. Det var vanvittigt hårdt. Men vi var gode til 
at hjælpe hinanden, og vi gik så man skiftedes til at 
gå i læ. Det var virkelig et eksempel på, hvad sam-
menholdet kan gøre, når man bliver sat i en presset 
situation. Vi stod sammen og gennemførte. 

G A R D E R  V I K T O R
2 0  Å R
A U G - 2 0
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Livgarden lærer det samme” 
forklarer sergent Johan.

For seniorsergent Per har 
kurset rykket ved instruktører-
ne og deres læring undervejs 
mellem de to dele af kurset, 
som betyder at kursisterne har 
en større sikkerhed i virket som 
skyde-instruktør og en forståelse 
for, hvorledes soldaterne skal 

vejledes til bedre våbenvirkning.
”Dette var første gang vi kørte 

kurset. Nu vil regimentet se på, 
hvorledes det skal fungere frem-
over, men det er min personlige 
holdning, at vi gerne skulle have 
to kurser om året grundet den 
store udskiftning af instruktører” 
afslutter seniorsergent PerTEKST: PRESSEOFFICER THOMAS REIMANN

L I V G A R D E N

I december gennemførte seniorsergent Per den første del af 
gevær skydeinstruktørkurset for befalingsmænd for så i sidste 

uge af marts at gennemføre sidste del inkl. eksamen.

Skydeinstruktørkursus
for befalingsmænd

ormålet med 
kurset er få 
befalingsmæn-
dene op på et 
højere instruk-
tivt niveau, som 

kan højne en bedre våbenvirkning 
for både Hærens Basisuddannel-
se men også Reaktionsstyrke-ud-
dannelsen” forklarer seniorser-
gent Per.

Kurset er oprettet af 2. KAP 
under DAR og afholdes normalt 
over to uger i træk. Men for Den 
Kongelige Livgarde ses dette ikke 
muligt at gennemføre henset til 
indkaldelsen af værnepligtigt tre 
gange om året. Derfor har regi-
mentet fået lov til at gennemføre 
det over to perioder af en uges 
varighed per gang.

”Det har haft den virkning, at 
instruktørerne har taget læringen 
med sig efter første periode og 
dermed opnået nogle praktiske 
erfaringer, inden vi fortsætter 
med sidste periode” forklarer 
seniorsergent Per.

Det har været muligt for regi-
mentet at se nogle forbedrede 
resultater allerede, og derfor ses 
der nu frem til næste målepunkt 
om fire måneders tid.

For en af eleverne på kurset, 
har kurset givet en masse læring.

”Udover at få ensrettet in-
struktørvirket ved alle Livgardens 
enheder, så har vi også fået nogle 
gode værktøjer til at hjælpe skyt-
terne den rigtige vej i forståelsen 
af våbenvirkningen og samtidig 
sikrer vi os, at alle soldater ved 

F”

ELEKTRONISK SKYDETAVLE På skydebanen får skytten med 
det samme indblik i, hvor det afgivne skud har truffet pladen.
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Uniform betyder ensar tet ,  men ved Den Kongel ige Livgardes oprettelse i  1658 var 
påklædningen alt  andet end ensar tet .  Det  samme kan s iges om uniformen gennem 

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

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

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

TEKST: DEN KONGELIGE LIVGARDE 350 ÅR - BIND 4

UNDER FREDERIK VII (1848 – 1863)

1855

Den 8. september 1852 fastsat-
tes, at Livgarden fortsat skal 
bære hvide ravndugsbukser til 
galla og revuer (parader). Den 
11. september samme år be-
stemtes, at Livgardens uniform 
skal sys med samme form og 

snit som Hærens øvrige uniformer. Dette betød, at 
knaprækkerne på den toradede kom til at skråne 
let udad opefter med en forskel på ca. 7,5 cm i 
bredden. 

→ Der var indvendige brystlommer og skødlom-
mer, og bukserne blev fremover syet med gylp 
og tinknapper i stedet for tidligere en store klap 
og overtrukne knapper. I tornystrene indførtes 
patronlomme. Brødposens hylster blev fremstillet 
af gråt i stedet for hvidt ravndug, og posen blev 
forsynet med et isyet rum til en snapseflaske. 

→ Den 27. januar 1855 reglementeredes den 
enradede kraprøde våbenfrakke med samme sølv-
krave og opslag som den blå, dog blåt underlag 
og hvid kant. Den skulle, indtil den blå var opslidt, 
kun bruges til galla. Denne røde uniformsfrakke 
bruges fortsat til galla. Den 6. juni 1855 bestem-
mes, at skuldergehæng og patrontasker med ban-
doler skulle bibeholdes, men at tornysterremmen 
skulle laves af simslæder i stedet for af klæde og 
uden brystrem. 

D



ER DU KLAR TIL AT GÅ 

WWW.GARDERMARCH.DK

H E L E  V E J E N ?

* Early-bird-pris er for alle, der er tidligt ude, og køber billet senest d. 26. juli 2021. Herefter 
stiger prisen til 195,00. Børn op til 12 år på 8 km rute kr. 85,00. Kr. 95,00 efter 26. juli. 
Billetten inkluderer adgang til marchen samt march-medalje/pin.

Gardermarch er for alle, store som små, unge som gamle, soldater som civile. Hvis du vil 
med ud at gå, og samtidig støtte Livgardens veteranarbejde, så er det nu, du skal slå til. 

Vælg mellem 3 forskellige distancer på 8, 18 eller 30 km, når du går med til Gardermarch 
søndag d. 26. september 2021. Alle tre ruter starter og slutter på Garderkasernen i 
Høvelte, og fører dig ud i øvelsesterrænet, Tokkekøb Hegn og Store Dyrehave.

EARLY-BIRD-PRIS

165,00
INDTIL 26. JULI*

T i l m e l d d i g n u på



Jakob Ellemann-Jensen
–  E F T E R  L I V G A R D E N  –
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» Korpsånd betyder noget, 
og hvis man synes det er 
åndsvagt, så er det fordi 
man ikke har været der «

n fredag efter-
middag i marts 
måned var 
Garderbladet 
inviteret af Jakob 
Elleman-Jensen 
til at kigge forbi 
hans kontor på 
Christiansborg til 
en garder-snak. 
Det kom på bag-
grund af et nyt 
fokus på at række 
ud til gamle 
gardere uden for 

Livgarden, som på den ene eller den anden 
måde, kunne siges at være nået til tops 
inden for deres felt, ’Efter Livgarden’. Af 
gode grunde lå Jakob Elleman-Jensen højt 
på den liste, og vi havde derfor i en periode 
været i korrespondance med Ellemanns 
pressesekretær, for at finde en tid der pas-
sede – men det var bestemt ikke nemt i en 
tid med genåbningsforhandlinger. Vi drog 
derfor spændte afsted gennem indre by fra 
Livgardens Kaserne mod Christiansborg, nu 
hvor det endelig kunne lade sig gøre. 

I ventesalen bliver vi hentet af en ung 
medhjælper fra sekretariatet, som fører 
os op til 2. sal hvor Jakob ventede på os. 
Efter at have snørklet os igennem gangene 
på ”borgen” ender vi i et stort hjørnekon-
tor med udsigt over byens tage, og hvor 
eftermiddagsolen skinnende indbyder over 

et stort mødebord dækket med kaffekopper. 
Her møder vi en afslappet Jakob Elleman 
Jensen, der med et stort smil og opsmøgede 
ærmer byder os velkommen. 

Mens vi hurtigt får sat vores udstyr 
på plads, går snakken med løst og fast om 
forholdende i DG og Livgarden. Vi får sat os 
ned om bordet, med en kop kaffe hver, og 
fortsætter samtalen. 

Jakob, vi kunne rigtig godt tænke os at 
høre dig fortælle om dengang du startede 
som soldat. Du startede jo første gang i 
Livgarden som værnepligtig i 1992. Hvor-
for Livgarden, og hvorfor soldat?

”Jeg har altid, da jeg var dreng, gerne ville 
være soldat. Jeg var glad for naturen, jeg 
var glad for at være ude. Derudover havde 
jeg også en lidt udefinerbar følelse af at der 
var en pligt i det. Der er jo en grund til at 
det hedder værnepligt. Nu er vi jo så privi-
legerede at bo i et land, hvor vi lever i rime-
lig fred og fordragelighed med vores om-
verden. Så synes jeg ærgerligt talt godt, at 
man kan ranke ryggen og stille sig op frivil-
ligt og tage noget ansvar.” Da Jakob var til 
Session havde han været vældigt motiveret 
til at aftjene sin værnepligt, og anmodede 
direkte om at komme i Livgarden, på trods 
af at han havde trukket frinummer. Men det 
var dog ikke førsteprioriteten dengang: ”Jeg 
må desværre nok tilstå, at jeg sendte en 
ansøgning om at blive jægerpilot dengang. 

Jeg fik aldrig noget svar. Så jeg tror det var 
et kæmpestort nej tak. Men jeg er glad for 
at tingene gik den vej som de gjorde. Jeg 
startede i november 1992 ved Livgarden, 
og det var alle tiders. Simpelthen. Jeg lærte 
utroligt mange ting i min tid i Forsvaret, 
og særligt min tid i Livgarden, men jeg tror 
at dét, jeg lærte mest af, det var den første 
aften. Det her med at man sidder inde på 
den her stue, med 9 andre gutter som kom-
mer fra alle egne af landet, med alle typer 
af baggrunde. Her er man bare fælles om 
det. Om du har en fancy bil eller en far, der 
er udenrigsminister – uanset hvad, er der 
ikke noget som gør, at du skiller dig ud. Her 
er alle det samme værd, og på det tidspunkt 
er dét i hvert fald ikke særligt meget. Så det 
med at møde de her andre svende og få det 
til at fungere, det lærte jeg meget af. Det 
der næsten kunne måle sig med dét, var da 
jeg næsten præcis et år senere, som meget, 
meget ung sergent, fik, havde jeg nær sagt, 
udleveret mine egne 10 gardere. Og det 
med så at skulle få dem til at fungere, det 
var fedt. Altså at få lov til at stå som 20-årig 
værnepligtig sergent oppe på Høvelte, med 
de her 10 knægte som jo bare var samme 
alder som mig selv, og så få lov til at ”for-
me” dem, det var virkelig fantastisk. Jeg ses 
stadig med mange af dem, heldigvis, så helt 
vanvittigt har det tilsyneladende ikke været 
– eller også har de tilgivet mig.” →
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Ja, for du bliver jo nemlig udtaget til at 
være værnepligtig sergent. Hvor lang tid 
går der ca. før du bliver det?

”Jeg havnede på sergentskolen i Sønder-
borg i januar 1993, det vil sige efter kun to 
måneder oppe på Høvelte. Vi startede med 
at blive kaldt ”Sergent-elev-aspirant-ansø-
ger-måske-på-prøve”, for lige at indikere 
for os, at det bestemt ikke var helt sikkert. 
De lavede så en særlig REX-tur for os op 
til julen i 1992, som selvfølgelig var rigtig 
festlig, oppe i Horserød Hegn og omegn 
– og vi gik jo selvfølgelig hjem, som man 
skal. Jeg startede så på sergentskolen i 
Sønderborg i 1993, hvor vi så var en deling 
på 28 Gardere og en enkelt konstabel fra 
Bornholms Værn – han tog det meget pænt. 
Han lærte at når der blev sagt ”ro!” skulle 
man sige ”psst” og ikke ”halløj”, og så bar 
han over med vores evindelige pudsen af 
vores støvler og REX’er ude på gangen. Men 
ellers var vi 28 gardere, som insisterede på 
at benævne os selv som Gardere, og ikke 
som sergentelever, for det er jo finere at 
være Garder.”

I tiden hvor du starter som værneplig-
tig i begyndelsen af 90’erne sker der jo 
samtidigt en hel masse på Balkan, hvor 
konflikten i Jugoslavien hurtigt spidser til. 
Hvordan kunne du mærke at det påvirkede 
tjenesten dengang?

”FN-missionerne ændrede i den grad 
karakter og blev mere alvorlige, og det var 
jo en del af det vi så ind i som sergentelever 
– verden havde ændret sig. Selve tanken 
om at der sådan set var krig på Europas 
kontinent, i vores egen baghave, syntes jeg 
var helt afsindigt. Min far var jo udenrigs-
minister på det tidspunkt, og det gjorde jo 
også tingene lidt nære for mit vedkommen-
de. Jeg kom tilbage som sergent i november 
’93 til 1. og 2. kompagni i 1. Livgardens ba-
taljon. Jeg var gruppefører ét, første deling, 
første kompagni, første bataljon – hvis du 
satte hele hæren op på ét geled, så var jeg 
fløjmand. De her kompagnier, som jeg var 
sammen med, var udset til at blive udsendt 
til Kroatien i 1995. Jeg kom så på Løjtnants-
skole (i stedet for, red).” Han forklarer, at 
han tidligere havde prøvet at søge ind på 
Løjtnantsskolen inden for Livgarden, men 
faktisk havde fået afslag. ”Men så blev jeg 
ringet op en dag i sergentmessen inde på 

Livgardens Kaserne. Det var obersten, som 
spurgte, om jeg stadigvæk var interesseret 
i at komme på løjtnantsskole, og det kunne 
jeg bekræfte at jeg var. Jeg kan huske, at 
han sagde, at der var opstået to pladser, 
den ene i Jyske Dragonregiment, og den 
anden i livgarden – men det var til Sjæl-
landske Livregiment. Og som Garder blev 
jeg jo straks betænkelig ved det! Men dels 
fik jeg at vide, at det var et udmærket re-
giment, og dels fik jeg at vide, at jeg skulle 
være kampvognsdelingsfører. Og det lærer 
man relativt hurtigt at leve med. Det betød, 
at jeg røg afsted til Sjællandske Livregi-
ment – og at jeg derfor ikke røg med mine 

Gardere ud (til Kroatien, red). Og det har 
jeg det simpelthen stadigvæk skidt med. 
Det var min daværende chef, og nuværende 
gode ven, Kim Kristensen, som skulle være 
udsendt som kompagnichef sammen med 
mange af mine gamle gardere. De opleve-
de nogle ting på den udsendelse som var 
grimt, men da de havde de blå hjelme på, 
var der ikke så meget de kunne gøre ved det 
- så der ville jeg sgu gerne have været med. 
Det må jeg sige. Selvfølgelig var jeg glad 
for at komme på Løjtnantsskole, jeg var 
glad for mine kampvogne, jeg var glad for 
at blive udsendt senere, men jeg er rigtig 
ked af at jeg ikke var med der. Særligt fordi 
jeg havde nogle fænomenale Gardere. En 

gang imellem møder man nogle mennesker 
i tilværelsen, hvor man sådan lidt karikeret 
siger, at hvis de ringede og sagde ’nu tager 
vi i krig’ så gør man det – og sådan havde 
jeg det med mine Gardere og min chef.”

Men du får jo så lov at blive udsendt 
senere. I 1996 overgår du til at være 
reserveofficer i Danmarks Internationale 
Brigade, og tager sideløbende en bachelor 
i HA. jur. (handelsjura, red) på Københavns 
handelsskole. Dér tager du også senere 
din kandidat, men inden da bliver du jo så 
udsendt til Bosnien. Hvordan kom det til 
at ske?

”Sjællandske Livregiment skulle stille med 
staben og et stabskompagni til Den Danske 
Bataljon i Bosnien på det tidspunkt, så 
jeg spurgte selvfølgelig, hvad muligheden 
var for, at jeg kunne komme ud med mine 
kampvogne. Dertil svarede de, at det måske 
kunne blive muligt i 2005, og mens det an-
det her var i ’99. Til den tid ville jeg jo være 
færdiguddannet og i gang med alt mulig 
andet, så det skulle jeg ikke. Så jeg søgte 
en stilling som forbindelsesofficer i vores 
operationssektion, og blev i den forbindelse 
hurtigt midlertidigt udnævnt til kaptajn. Så 
jeg var dernede på SFOR hold 8, hvor jeg i 
det første stykke tid var forbindelsesofficer, 
og i den anden del var jeg – formentlig den 
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sejeste titel, som jeg tror, at jeg nogen sinde 
kommer til at have – ”Battle Captain”. Det 
lyder jo som en fyr med forkromet hjelm og 
seksløbere i siden, à la John Wayne.”

De fleste kan jo nok godt forstille sig hvad 
en kampvognsfører går og laver, men kan 
du forklare lidt om hvad du lavede i din 
rolle som forbindelsesofficer?

”Jeg var forbindelsesledet mellem det der 
hed ”Friendly Forces”. Det indebar blandt 
andet forbindelsen mellem den danske 
operationssektion og en række andre 
aktører i området, heriblandt FN, OSCE 
og NATO. ”Det var sjovt, helt ærligt, at få 
lov at arbejde med sådan en international 
affære. Jeg havde også forbindelsen når vi 
havde sådanne større religiøse eller etniske 
begivenheder i området, hvor én etnicitet 
skulle besøge sit gamle område. Der var jo 
foregået en vis opdeling af etniciteterne i 
området, så vi var typisk med for at sørge 
for, at tingene gik som det skulle. Så når FN 
eller OSCE var med, så var vi med. Det gav 
en masse sjove og spændende oplevelser, 

som midnatsgudstjeneste i Maglaj, som 
ellers var muslimsk på det tidspunkt.”

Hvad var den mest mindeværdige oplevel-
se du tog med derfra?

”Jamen på plussiden var der en masse kam-
meratskaber. Det at lære mennesker at ken-
de på den måde, hvor man bor to fyre sam-
men i en 20 fods container i syv måneder… 
så kommer man jo relativt tæt på. Især fordi 
der på sådanne udsendelser også er nogle 
oplevelser som er vanskelige, og som er 
gode lige at fordøje med en kammerat. Jeg 
vil sige, at en af de oplevelser som efterlod 
et stort indtryk på mig i forhold til hvor 
grufuld krig er, var en massegrav vi var ude 
og åbne sammen med nogle af de FN-poli-
tifolk vi arbejdede sammen med. Her bliver 
alle ligene altså hevet op og transporteret 
hen til et forsamlingshus og lagt i plastik, 
og så skulle de prøve at identificere dem – 
men det meste var rådnet væk. Og så var 
der de her små barnelig, med hovederne 
ved siden af, fordi man lige havde kappet 
dem af med en spade… de lugter ikke → 

» En gang imellem 
møder man nogle 
mennesker i tilvæ-
relsen, hvor man 
sådan lidt karikeret 
siger, at hvis de 
ringede og sagde 
’nu tager vi i krig’ 
så gør man det – og 
sådan havde jeg det 
med mine Gardere 
og min chef «
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særligt godt kan jeg fortælle. Det er sådan et meget 
konkret billede på, at grusomhederne i krig, de er 
frygtlige. Og det tror jeg er et meget godt billede 
på, hvad det var der foregik dernede.” 

Nu er det nok en offentligt kendt hemmelighed, 
at man dengang ikke var omstillet eller klar til 
at tage imod de veteraner der vendte hjem fra 
Balkan. Og det du beskriver her, er jo ganske ræd-
selsfuldt. Oplevede du eller dine kammerater selv 
et svigt da I vendte hjem til Danmark?

”Jeg tror navnlig, at der hvor mine gamle gardere 
havde været nede og sidde i 1995, der havde der 
været nogle svære oplevelser. De havde nogle gode 
chefer med, som var gode til at tage sig af deres 
svende, men Forsvaret var på det tidspunkt på 
ingen måde gearet til at håndtere, at vores soldater 
blev udsat for nogle ting, som i den grad er nødven-
digt at bearbejde når man kommer hjem. Navnlig 
da det var FN-mandatet, som man var udsendt fra, 
var man vidner til en masse frygtlige ting, som man 
hverken havde mandat, midler eller kapacitet til at 
skride ind overfor. I dag er der stadig mange som 
går rundt med ting i rygsækken, som de ikke skulle 
have båret selv. Dem tror jeg man ville kunne have 
afværget mange af, hvis man havde håndteret det 
ordentligt fra starten af. Det gjorde man ikke, og 
det var ikke af frådende ondskab, men fordi man 
ikke vidste bedre. Det er man blevet dygtigere og 
dygtigere til undervejs. Man har fået en veteranpo-
litik, både hvad angår de som er fysisk og psykisk 
tilskadekommende, men også os som ikke er, med 
både en støttedel og en anerkendelsesdel. Begge 
ting kan naturligvis forbedres, men bare det at 
Danmark overhovedet fik en veteranpolitik, det var 
et stort fremskridt.”

Du vender så hjem fra Bosnien og færdiggør din 
kandidat på Handelsskolen i København. Sidelø-
bende med det, vælger din far at trække sig ud af 
politik. Gjorde du selv nogle overvejelser dengang 
om en potentiel fremtidigt politisk karriere?

”Ja og nej.” Jakob fortæller om dengang ved folke-
tingsvalget i 1998, hvor det stod mellem hans far, 
Uffe Ellemann og socialdemokraten Poul Nyrup. De 
havde stået relativt tæt overfor hinanden det meste 
af valgkampen, men i de sidste meningsmålinger 
svinger det ud til fordel for Nyrup. ”Jeg husker så, 
at jeg så en forside på Politiken med overskriften: 
”Elleman bliver aldrig statsminister”. Jeg sad inde 
i en bus og kiggede ned på den, hvor jeg nærmest 
højt for mig selv sagde: ”Jo jeg gør”. Så tanken lå 
der et eller andet sted - men ambitionen haltede. 
Og det var der flere grunde til.” Jakob have nemlig 
selv oplevet hans far som barn, hvor han som 

politikker syntes at gå glip af en masse ting. ”Og 
det syntes jeg egentlig var synd for ham.” Selv følte 
han også at han måtte høre på meget fra andre, om 
ting hans far have gjort eller sagt, og det ville han 
ikke udsætte sine egne børn for. Dertil havde Jakob 
en masse andre jern i ilden. ”Jeg var startet som 
jurist i PwC, hvor jeg også blev konsulent. Så skifte-
de jeg til IBM, hvor jeg sad i nogle år og blev chef 
for en juridisk afdeling, ”Contract and negotiati-
ons”, hvorfra jeg så senere skiftede til Store Nord.” 
Men efter flere år i det private erhvervsliv, blev 
Jakob Ellemans politiske ambitioner vækket af en 
samtale han havde haft med en nær ven, der endte 
med at fortsætte hele natten. ”Jeg husker, at jeg 
sad i sofaen sammen med min ven, hvor vi sad og 
så TV sammen. Jeg sad som vaneligt og skældte ud 
på de der ”fuldstændigt uduelige” politikkere som 
jo optrådte i fjernesynet. Jeg kan ikke huske hvad 
det præcist var, men jeg husker højligt at have sagt 
noget à la, ”jamen ved I ikke hvor pengene kommer 
fra” og ”man kan jo ikke bare hæve skatterne”. Jeg 
sad og var meget, meget klog på et område, som jeg 
ikke nødvendigvis vidste så meget om. Min gode 
ven siger så til mig, at ”enten, så lader du være med 
at brokke dig, når vi ser fjernsyn, eller også så går 
du ind i politik. Du vil jo tydeligvis gerne, men så 
må du lade være med at lege mandagstræner”. Det 
sad vi så og drøftede til kl 4 om morgenen, og på 
det tidspunkt virkede det så til at være en god ide 
at gå ind i politik. Så det gjorde jeg”.

Så det var den aften der afgjorde, at du ville gå ind 
i politik?

”Ja, han havde jo ret i at der lå noget latent – jeg 
havde jo lyst til at blande mig. Jeg bildte mig også 
ind, at jeg havde noget at bidrage med, at jeg havde 
en anden profil end mange af de kolleger jeg har 
nu. Og et eller andet sted handlede det også om 
det ansvar der lå i det.” Han refererer tilbage til 
dengang han meldte sig ind i Livgarden, hvor han 
pointerer, at det også dengang handlede om at tage 
ansvar. ”Jeg var jo udsendt der i 1999-2000 fordi 
det var et interessant job, ja, men også for at tage 
ansvar – for man skal tage ansvar her i landet. Og 
når jeg er gået ind i politik, så er det bestemt ikke 
kun fordi det er interessant at stemme, men også 
fordi jeg synes at man skal tage ansvar.”

Du nævner i starten ”pligt” i forbindelse med at 
være soldat. Var det også ”pligt” til at tage ansvar, 
der drev dig til at blive politikker?

”Ja, det var det. Men ikke forstået som en ”sur” 
pligt. Jeg tror at det var Mærsk McKinney Møller 
der sagde, at ”den der har evnen, har pligten”. Og 
jeg tror på, at hvis man mener, at man har noget 
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særligt at tilføre og bidrage med – som de der er 
der, ikke kan gøre mindst lige så godt – jamen så 
skal man også gøre det. Især hvis alternativet er 
bare at slå sig ned som den mandagstræner, som 
jeg – med rette – blev beskyldt for at være. Det er 
simpelthen for nemt, og så må man enten holde sin 
mund, eller tage noget ansvar.”

Efter 8 år i det private erhvervsliv bliver du 
kandidat for venstre i 2010 i Odense Øst kredsen, 
og bliver ved folketingsvalget i 2011 valgt ind i 
folketinget for Fyns storkreds. Hvordan var det 
dengang dels at være nyvalgt folketingsmedlem, 
og dels at være i opposition?

”Det er klart sjovere at være i regering end i oppo-
sition, sådan er det jo. Fordi der har man bedre mu-
lighed for at få ting gennemført. Men jeg startede 
lige da Venstre var kommet i opposition i 2011, og 
Helle Thorning var blevet statsminister.” Og Jakob 
kunne bestemt mærke, at det var en omvæltning 
at gå fra et velbetalt job i det private erhvervsliv, 
til at være helt ny i folketinget. ”Det at være ’den 
nye dreng i klassen’ på Christiansborg, var jo sådan 
lidt en øjenåbner for ’at så nemt var tingene jo ikke, 
som det så ud udefra’. Men der var også en erken-
delse af, at der var brug for mig, og for nogen med 
den baggrund som jeg havde. Jeg blev på et tids-
punkt kritiseret af en i øvrigt god socialdemokra-
tisk kollega, som sagde, at ’der da var alt for mange 
akademikere’ - og jeg var jo en af de der ’akademi-
kere’. Der må jeg sige, at det var første gang i mit 

liv, at jeg var blevet kritiseret for at have for meget 
uddannelse. Det er jo rigtigt at jeg er akademiker, 
men jeg har både arbejdet i en skrothandler, jeg har 
været soldat på den ene, den anden og den tredje 
måde, jeg har været jurist…. Og det der med at 
have en soldaterbaggrund, og også at have en er-
hvervsbaggrund, det gør bare nogle ting nemmere. 
F.eks. det at vide, at hele verden ikke bare er som 
den ø vi sidder på (Slotsholmen, red).”

I 2017 bliver forsvarsforliget for 2018-2023 for-
handlet, og i det tidlige forår falder der noget af en 
bombe i Livgarden-regi. Forsvaret blev bedt om 
at finde ud af, hvor man kan opnå besparelser, og 
en ekstern rapport viser, at man kan spare nogle 
penge ved at nedlægge de tre kamptrop-regimen-
ter – Gardehusarregimentet, Dragonregimentet og 
Den Kongelige Livgarde. Det betød lige pludselig, 
såfremt det blev en realitet, at Livgarden ville 
stoppe med at eksistere som regiment. Vi (en 
delegation fra DG, red) var faktisk forbi og besøge 
dig herinde, for at forklare, hvorfor det var fuld-
stændig håbløst, det man havde skitseret. Du vir-
kede dengang meget lydhør overfor vores pointe, 
så vi har længe villet spørge: var det dig der satte 
en stopper for projektet dengang?

”Jeg ved ikke om det kun var mig, men det var i 
hvert fald også mig. Jeg kan godt huske den fuld-
kommen overflødige ordstrøm fra Jeres side om 
vigtigheden af Den Kongelige Livgarde. Og når jeg 
siger, at den var overflødig, så er det fordi, at de → 
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kloge og rigtige ting I sagde, det vidste jeg 
jo godt i forvejen. Jeg holdt en række rela-
tivt flammende indlæg, både for den davæ-
rende forsvarsminister, folketingsgruppen 
og statsministeren, som handlede om, at 
det med regimenter, det betyder noget. 
Mange af de soldater som er faldet i kamp, 
det er ikke Dannebrog de har på deres grav-
sten – det er deres regimentsmærke, som 
er mejslet ind i granit på deres gravsten. 
Det som folk har tatoveret på deres bryst, 
det er Livgardens sol, ikke Dannebrog. 
Det som jeg går rundt med om mit eget 
håndled, det som jeg har i min nøglering, 
det er Livgardens sol. Det betyder noget. 
Korpsånd betyder noget, og hvis man synes 
det er åndsvagt, så er det fordi man ikke 
har været der. Regimenter betyder noget, 
symboler betyder noget og historie betyder 
noget. Og det har jeg holdt mange, lange 
taler om til de her forhandlinger. Det er 
jo sådan, at man aldrig skal true, men her 
sagde jeg, at ’hvis I nedlægger Livgarden, så 
vælter jeg regeringen’. Jeg tror dog ikke, at 
det var det der gjorde det. Beslutningen var 
vist truffet på det tidspunkt – og derfor trak 
de nok også lidt på skuldrene. Men jeg var 
dybt bekymret ved udsigten til det. Og det 
var ikke på grund af sentimentalitet eller 
mine egne minder ved Livgarden, for de 

består jo uanset hvad: Det var af bekymring 
for den fremtidige korpsånd, det fremtidige 
fællesskab i Forsvaret, for dér kan de her 
regimenter noget, som tal, opstillinger og 
regneark ikke kan.”

I 2019 er der så folketingsvalg igen, hvor 
du bliver genvalgt og Venstre tilmed går 
pænt frem. Regeringsmagten skifter 
dog alligevel til Socialdemokratiet. Der 
udbryder efterfølgende konflikt i Venstre 
mellem formand Lars Løkke og næst-
formand Kristian Jensen, som kort efter 
begge trækker sig fra deres poster. I 
september samme år bliver der så afholdt 
ekstraordinært landsmøde, og her ender 
du jo så med at blive valgt som formand. 
Hvordan var det for dig på den måde at gå 
i din fars fodspor?

”Det var mange ting. Det var angstprovo-
kerende, men også forbundet med ydmyg-
hed, stolthed og en god del overraskelse.” 
Jakob forklarer, at det nok ikke var nogen 
velbevaret hemmelighed, at han og Lars 
Løkke havde talt om muligheden for, at 
han kunne overtage formandsposten på 
sigt. Men den ene begivenhed havde taget 
den anden på en måde, han slet ikke havde 
kunne forstille sig. ”Det betød så, at da 

» Mange af de sol-
dater som er faldet 
i kamp, det er ikke 
Dannebrog de har 
på deres gravsten 
– det er deres regi-
mentsmærke, som 
er mejslet ind i gra-
nit på deres grav-
sten (...) korpsånd 
betyder noget, og 
hvis man synes det 
er åndsvagt, så er 
det fordi man ikke 
har været der «
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røgen var ved at lægge sig og folk kiggede 
sig omkring, at der var én der måtte række 
hånden op. Og det gjorde jeg.”

Altså én der tog noget ansvar?

”Lige præcis, og det gjorde jeg så. Og som 
du så elskværdigt siger, så havde vi et godt 
valg i 2019, hvor målingerne lige nu godt 
måtte ligge på et bedre sted. Men på trods 
af det, har jeg ikke fortrudt det et sekund. 
Det har været hårdt, svært, spændende og 
udfordrende, en masse ting – men jeg har 
ikke fortrudt det. Jeg synes igen, at når folk 
kigger på mig og siger, ’jeg vil godt have, 
at det er dig der tager den her stafet, og 
går videre med den’, jamen så gør man det 
også, og så tager man den stafet og går op 
over bakken og håber, at folk følger med.”

Nu nævner du selv at I har haft nogle lidt 
hårde meningsmålinger på det sidste. 
Som gammel soldat, kan du så mærke om 
det hjælper at vide, hvad det vil sige at gå 
30 km i modvind, med 30 kg på ryggen, 
vabler på fødderne og hele verden imod 
sig?

”Ja dengang var det måske 30 km, i dag tror 
jeg mere at det var 50 – historierne bliver 
i hvert fald ikke dårligere med årene! Det 
kan måske godt lyde som en floskel, men 
der er jo noget om det der med, at når man 
står derude og er sulten, det er mørkt, det 
er træls, og der er langt hjem - så er der 

nogle ting man må affinde sig med. Og det 
er nogle vilkår. Vilkårene kan godt være 
træls, men jeg kan ikke gøre noget ved dem 
– regn, sol og vabler er vilkår, og en gang i 
mellem er det også et vilkår, at folk forlader 
partiet. Det har givet os en masse tumult, 
men den del af det kan jeg ikke gøre noget 
ved. Og så længe at man accepterer vilkå-
rene, og netop har lært, at der er noget der 
hedder vilkår, som man ikke kan ændre på, 
så er det nemmere at fokusere sin energi 
på andre ting som faktisk kan ændres. For 
mig handler det om at udforme politik, og 
i disse dage handler det om at udfordre re-
geringen på genåbningen af Danmark. Den 
del er noget jeg kan gøre noget ved, det er 
noget jeg kan forholde mig til og arbejde 
med, og det er noget som jeg forhåbentlig 
kan få mine svende, min folketingsgruppe, 
til at følge mig i. Det er jo de første to linjer 
i enhver bog om ledelse: Følg Mig. Så går 
man forrest, og så skal det nok gå.”

Når næste forsvarsforlig skal forhandles, 
tror du så at Livgarden står for skud igen?

”Det kan jeg ikke forstille mig. Jeg er jo af 
den opfattelse, at nu skal vi nært sagt til 
at opruste. Vi har jo en række forpligtelser 
i forhold til de andre NATO-lande, vi har 
en verden omkring os som er noget mere 
ustabil, uforudsigelig og urolig end den 
hidtil har været. Vi har lige set et USA, 
som de seneste 12 år har vendt sig væk fra 
Europa. Først med Obamas ’Pivot to Asia’, 

hvor man skulle fokusere mere på Stille-
havet, og så med præsident Trumps fokus 
på sig selv, kan man vel sige, og Amerika 
i en eller anden grad. Altså et USA, vores 
storebror som altid har raget kastanjerne 
ud, der ser andre steder hen.” Han nævner 
en række udfordringer i verden som han 
ser det, med særligt konflikterne i Afrika og 
Mellemøsten og de migrationsudfordringer 
det medfører, den stigende selvsikkerhed 
fra Kinas side og truslen fra autoritære le-
dere som Erdogan og Putin. ”I den situation 
tror jeg at det er vigtigt at vi markerer, at 
vi faktisk er en værdig NATO-partner, at vi 
faktisk når op til vores forpligtigelser der, 
og, meget vigtigt, at vi engagerer os fuldt 
og helt i det europæiske forsvarssamarbej-
de.”

Skal vi op på de 2% (af BNP, red)?

”Med tiden skal vi. Det var et rigtigt politi-
kersvar, men med tiden skal vi. Vi kan ikke 
bare overlade vores skæbne til andre.”

Til allersidst, Jakob: hvis du skal give et 
godt råd til en kommende garder der star-
ter i Livgarden, hvad skulle det så være?

”Der er mange gode råd. Først og fremmest, 
nyd det. Sæt pris på dine kammerater. Hver 
gang du har mulighed for at gøre noget for 
dem, så gør det – for på et tidspunkt, så er 
det dig der skal bede om hjælp.”

EFTER LIVGARDEN
JAKOB ELLEMANN-JENSEN
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Nederlag
Danmark giver 
afkald på de danske 
besiddelser øst for 
Øresund – Skåne, 
Halland og Blekinge 
samt Bornholm. 

Livregimentet
Imellem de tro krige 
oprettes Kongens 
Livregiment – hvad 
der senere bliver 
til Den Kongelige 
Livgarde.

ANDEN

KRIG
KARL GUSTAV

( 1 6 5 8  -  1 6 6 0 )

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

OPTAKTEN

MODSTAND

FREDEN
Karl Gustav X af Sverige har 
travlt med et erobringstogt i 
Nordtyskland, hvilket giver dan-
ske Kong Frederik III en oplagt 
mulighed til at erklære sven-
skerne krig, og indleder således 
Første Karl Gustav Krig i 1657. 

Karl Gustav X går til hurtigt modvær-
ge, og erobrer på kort tid Jylland.

En streng isvinter sætter ind, og 
svenskerne går over isen til Fyn, og 
fortsætter derfra til Lolland, Falster, 
og står snart 20 km fra København.

Karl Gustav X ved, at tyske soldater 
er på vej til Sjælland for at und-
sætte Frederik III, og 
accepterer af freds-
forhandle. 

Danmark giver 
afkald på de danske 
besiddelser øst for 
Øresund – Skåne, 
Halland og Blekinge 
samt Bornholm. 

Besejret ved Fredericia
I Fredericia leder Rigsmarsk Anders Bille forsvaret af 
byen, men bliver besejret af den krigsvante svenske hær.

Frederik IIIKarl Gustav X
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Undsætning
I oktober må en 
nederlandsk flåde 
med friske solda-
ter og forsyninger 
til København 
kæmpe sig forbi 
det svensk-besatte 
Kronborg.

SVENSKERNE KOMMER - IGEN

DANSK OFFENSIV

KRONBORG FALDER

STORMEN

Karl Gustav X er ikke 
tilfreds med freden, og 
erklærer igen Danmark krig 
i 1658. 10.000 kampklare 
svenske soldater går i land 
nord for København, og slår 
sig ned i svenskerlejren – i 
området øst for Brønshøj. 

Det svenske forsøg på at indtage København 
slår fejl, og nu er det danskernes tur til at gå i 
offensiven. En stor styrke går i land ved Kerte-
minde på Fyn, og besejrer snart efter resterne 
af svenskerhæren, der har samlet 
sig i Nyborg. 

De efterfølgende freds-
forhandlinger i 1660 
bliver blot en cemen-
tering af Roskildefre-
den – dog kommer 
Bornholm igen på 
danske hænder.  

Under Københavns belej-
ring indtager svenskerne 
Kronborg, og kontrollerer 
dermed hele indsejlingen 
til Øresund. Besætningen 
får fri afmarch under 
forpligtelse af, ikke igen at 
genere den svenske konge.

I februar måned 1659 ønsker Karl Gustav en 
afgørelse efter at have belejret den danske 
hovedstad i et halvt år. Natten mellem d. 10. 
og 11. februar 
indleder sven-
skerne, hvad 
der skal blive 
kendt som 
stormen på 
København. 

Svenskerne graver sig lang-
somt ind på voldene, mens 
artelleriet bombarderer 
København. Den 23. august 
får Livgarden sin egentlige 
ilddåb under Generalud-
faldet, hvor det lykkedes 
at erobre store mængder 
svensk belejringsudstyr. 

”MED 
VAJENDE 
FANER OG 
KLINGENDE 
SPIL”
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Bestyrelsen mødes i april måned 2021 for 
at drøfte afholdelse af generalforsamling 
for 2019 og 2020, og hvorvidt vi samtidig 
kan overholde de restriktioner, der kom-
mer fra myndighederne i forbindelse med 
covid-19. Derudover forventer vi at kunne 
afholde et jubilæumsarrangement i samme 

GARDERGOLF 
REGION I, DEN 5. JUNI 2021

Kom og spil Gardergolf Grundlovsdag! 
Sted: Randers Fjord Golfklub, Murhus-
bakken 21, 8930 Randers. Tid: Lørdag d. 
5. juni. Løbende start fra kl. 9:30. Der spil-
les stablefort. Greenfee kr. 200,00, Fritspil 
Golfring 2021 gratis. Præmier: Til vinderen 
af matchen er der en jubilæums vandrepo-
kal (GF medlem). Desuden for hver 5 del-
tagere. Endvidere er der præmie til den der 
kommer nærmest flaget på green på alle 
par 3 huller i et slag. Præmievindere - uan-
set art - skal være til stede i klubhuset for 
at modtage præmien. Såfremt præmievin-
derne ikke er til stede vil præmien blive til-
delt den næste i rækkefølgen. Start-tid får 
du fra golfboks senest dagen før matchen. 
Efter golfrunden er der fællesspisning kl. 
ca. 14.30. Match-fee 100,00 kr. + drikkeva-
rer. Vi håber som sædvanlig på stort frem-
møde. Der er bestilt godt vejr. Alle gardere 
er velkommen til at deltage. Der er mulig-
hed 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

R E G I O N E R

 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

 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

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
Fregattens dag den 9. maj: Der er fa-

neparade ved Det Gamle Rådhus i Ebeltoft 
kl. 17.30. Derefter går vi til Fregatten JYL-
LAND med musik. Der sendes mail ud med 
flere detaljer i god tid før – ellers læs i lo-
kalaviserne om programmet for dagen.
Grillaften hos Berit og dec. 83 Peder Byskov 
fredag den 11. juni kl. 18. Vi besøger dem 
på Havhusevej 1, 8961 Allingåbro. Her vil vi 
have nogle hyggelige timer sammen med 
andre garderfamilier. Af hensyn til indkøb, er 
der tilmelding til Peder Byskov, 8648 6822, 
byskov@rougso.net eller Christian Brøgger, 
8633 6027, broeggerskovly@mail.dk senest 
d. 7. juni. Nov. 81 Karl Rathje er klar med 
grillen den 11. juni. Medbring selv drikkeva-
rer, tilbehør, tallerkner og bestik. Kaffe-te og 
kage er der til alle tilmeldte. Velkommen til 
alle denne sommeraften.

jan. 63 Chr. Brøgger

Fregattens dag
Faneparade i Ebeltoft
Se mere under Djursland GF

09/05

 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

Kære garderkammerater
Så står vi på tærsklen til endnu en gene-
ralforsamling, som desværre også bliver 
udsat. Ikke aflyst, blot udsat. Som jeg ef-
terhånden har skrevet mange gange, er vi 
stadig udfordret af Coronaen, og vi er i be-
styrelsen blevet enige om, at vi ikke kom-
mer til at afholde nogle arrangementer på 
denne side af sommerferien. Men men men, 
der er lys i horisonten. En ny hverdag med 
vacciner og glade dage venter forhåbentlig 
forude, og vi vil med et bestyrelsesmøde i 
maj planlægge næste sæsons program. Der 
er i løbet af det forgangne år blomstret nye 
ideer frem, og med de efterhånden mange 
aflyste arrangementer, er der et spænden-
de program i vente. Vi har ydermere beslut-
tet at vente med at sende kontingentop-
krævningen ud, indtil vi har programmet på 
plads, for derved at spare på portoen – det 
betyder derfor, at du ikke skal bruge din 
april, siddende længselsfuldt i vindueskar-

DEC 06 Peter Christensen

men og vente på posten kommer cyklende 
med girokortet i hånden, men derimod nyde 
forårets lune solstrejf, solsortens sang og 
måske en dejlig kold Gin & Tonic i stedet for. 
Så kan du samtidig give en gammel solda-
terkammerat et opkald, og genoplive min-
der fra tjenesten, og vedligeholde de mange 
fornøjelige løgnehistorier der retteligt også 
følger med. Med venlig hilsen, og håbet om 
et solbeskinnet forår og en varm sommer i 
vente.

 Randers By & Omegn GF 08 - 1/2 1908

Formand: OKT-77 John Lund
Kildebakken 29, 8920 Randers NV
Tlf. 20 20 39 91
Mail: john.lund.kildebakken@gmail.com
www.garderforeningerne.dk/gf08

 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

Det går lidt langsomt med at få åbnet 
samfundet og dermed at kunne afvikle vo-
res arrangementer. Denne info skrives ult-
imo marts og med alle de bump på vejen 
for vacciner og genåbning til at kunne for-
samle folk, så er vi holdt op med at gætte 
på arrangementers afholdelse. Vi vil derfor 
afvente mere præcise budskaber fra myn-
dighederne og derefter orientere jer om 
fremtidige arrangementer i Garderforenin-
gen. Men vi savner samværet og glæder os 
til at kunne ses igen.
Husk at du også kan finde os på www.
gfnordjylland, www.garderforeningerne.dk 
og på Facebook/GF Nordjylland.

Jul. 78 Kristian Bengaard

 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

forbindelse. Nærmere information fra be-
styrelsen når bestyrelsesmødet er afholdt.

Lars Zacho Rath

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

 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
Generalforsamling: Torsdag d. 10. juni 
afholdes generalforsamling i ”Paradiset”, 
Kasernevej 9. Kl. 18 er der spisning. Selve 
generalforsamlingen starter kl. 19. Dette er 
selvfølgelig under forudsætning af, at det er 
tilladt at forsamles i større antal end de 5, 
der er tilladt pt. Skulle der komme nye re-
striktioner, der forhindrer afholdelse af ge-
neralforsamlingen, så vil mødet blive aflyst. 
Følg derfor hjemmeside og Facebook for 
yderligere informationer. Husk tilmelding til 
formand Jens Saabye senest søndag d. 6. 
juni.  

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

 Vejle & Omegn GF 32 - 19/11 1913

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

 Varde & Omegn GF 72 - 8/5 1957

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

3REGIO
NSYDJYLLAND

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

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

 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?

 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

 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

 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

Regeringen har nu fremlagt planerne for 
den gradvise åbning af Danmark, men plan-
lægningen er fortsat baseret på, at smitte-
tallet ikke stikker af og vaccineleverancerne 
dukker op som planlagt, hvilket danner bag-
grund for en ganske stor usikkerhed.
Vi har derfor i bestyrelsen vurderet, at vore 
planlagte arrangementer i april og maj ikke 
vil kunne gennemføres under de gældende 
restriktioner – hvorimod vi fortsat håber på, 
at vi kan gennemføre den udskudte general-
forsamling samt Trekantskydningen.
Vi har i første omgang måttet udsætte vores 
planlagte generalforsamling først i marts, 
derefter maj og nu håber at kunne gen-
nemføre denne i løbet af juni måned, men vi 
informerer løbende via SMS eller mail (NB. 
Husk at melde e-mail ind til registrator Ej-
vind Bomme) – vi håber det bedste.

John de Taeje

Jan-80 Povl Christensen
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Gardergolf: Du inviteres hermed til 

Gardergolf Fyn’s golfturneringer. Det er må-
ske noget for dig? Der er planlagt to turne-
ringer: Første match lørdag den 29. maj kl. 
10.00 ved Vestfyns Golfklub, Krengerupvej 
27, 5620 Glamsbjerg. Anden match bliver 
lørdag den 3. juli i Odense Eventyr Golf. For 
hver match er der følgende præmier: Num-
mer 1, 2 og 3 modtager henholdsvis 3, 2 og 
1 flaske(r) rødvin. Begge arrangementer 
afsluttes med spisning og præmieover-
rækkelse. Hvis du har spørgsmål vedr. golf 
så kontakt Henrik Skovgaard Larsen på tlf. 
2939 8775.

Skydning: Der er nu åbnet op for skyd-
ning på 50 m bane ved Søbadet i Middelfart. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Mandag den 3/5 og ef-

terfølgende hver mandag. 200m. skydning 
kl. 19:00, Rødskebølle Bodøvej 34, 5700 
Svendborg. Patroner til skytteforenings pri-
ser, en god mulighed for træning til Lands-
skydning og Vingsted skydning.

Årgangsparaden i KBH er flyttet til 
søndag d. 10. oktober.
March til krigergraven den 13/5, nærmer 
info Poul Jacobsen 4015 9014.
REP Møde i SVB den 29 på hotel Svendborg 
tilmelding til Poul, hvis du vil deltage. Men 
som det ser ud lige nu er det med begrænset 
deltagere.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Nordisk gardertræf i Stockholm: Der er 
fortsat ingen afklaring af, om vi kan komme 
til Stockholm i dagene 16. og 17. juni 2021, 
men vi håber stadig. Hotelværelse kan boo-
kes på Hotel Scandic Grand Central enten 
ved www.scandichotels.com eller ved te-
lefon +46 08 517 517 00. Bookningskode 
BLIV140621. Sidste frist for bookning, der 
skal gøres individuelt, er den 14. maj 2021. 
Annullering af foretagen bookning kan ske 
indtil den 14. juni 2021 kl. 18.00. Bestyrel-
sen vil gerne have informationer om, hvem 
der ønsker at deltage i turen til Stockholm. 
Prisen for deltagelse er 1.000 SKK pro per-
sona hertil kommer overnatning på 1.450 
SKK for enkeltværelse/nat og 1.650 SKK/
nat for dobbeltværelse. Har du spørgsmål 

R E G I O N E R

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
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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

Skydning 
på langdistance
Se mere under GF København

MAJ

Der skydes mandage fra kl. 18 til kl. 20. Hvis 
du har spørgsmål vedr. skydning så ring til 
skydeudvalgsformand Knud Warming på tlf. 
4021 6548.

Generalforsamling: Grundet restriktioner-
ne i forbindelse med Covid-19 er årets ge-
neralforsamling, der normalt afholdes i maj, 
udsat på ubestemt tid. Spørgsmål i den for-
bindelse kan rettes til Ole på tlf. 4025 1988. 

Ole Haaning Thomsen

 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

Finn Madsen

 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 

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

 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

 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

 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

 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

Foreningsarrangementer er fortsat i bero 
p.g.a. coronavirus. Vi er fortsat tvunget til 
aflysninger med baggrund i corona. Vi infor-
merer i garderbladet, når der igen er mulig-
hed for afholdelse af arrangementer.
Forårsskydning: Bryggeriet Vestfyen Cup 
2021 er aflyst. Vi ser os desværre nødsaget 
til at aflyse vores traditionsrige forårsskyd-
ning i Assens i maj. Vi har kontaktet skytte-
foreningen for at få informationer omkring 
afholdelse af skydning p.t. Det er desværre 
forbundet med talrige restriktioner/forbud 
omkring baneforhold og ophold i og omkring 
standplads og ikke mindst forsamlingsfor-
bud på 5 personer i opholdslokalet.  Med 
baggrund i alt dette har vi besluttet, at afly-
se skydningen i dette forår. 
Kontingentopkrævning for 2021: Har du 
husket, at få dit kontingent betalt? Gar-
derforeningen har fortsat løbende udgif-
ter - herunder ikke mindst de halvårlige 
afgiftsbetalinger til De Danske Garderfor-
eningers sekretariat. Beløbet er beregnet 
på baggrund af de enkelte foreningers med-
lemsantal. Beløbet anvendes fortrinsvis til 
produktion og udsendelse af Garderbladet. 
Vi er derfor afhængig af, at medlemmer-
ne får indbetalt det årlige kontingent som 
sædvanligt. Det årlige kontingent er Kr. 
300,00 og forfaldsdato var den 01. april 
2021. Beløbet kan indbetales til vores konto 
i Fynske Bank, registreringsnummer 6850, 
kontonummer 0001050741  – husk at op-
lyse navn, så kassereren kan registrere din 
indbetaling. Tom Kristensen

 Assenskredsen GF 66 - 2/9 1945

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

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

Skydning på 200m
med Svendborg Garderforening
Se mere under Svendborg GF

MAJ

Gardergolf
I Vestfyns Golfklub, Glamsbjerg
Se mere under Vestfyn GF

29/05



G A R D E R B L A D E T  -  M A J  2 0 2 1     29     

Gardermumierne kan desværre endnu 
ikke afholde den traditionelle frokost. Alt-
så ingen frokost i maj. Vi håber og tror at 
vi snart får mulighed for at ses. Pas fortsat 
godt jer selv og hinanden.

SKYTTELAUGET
Langdistance: Skydning på langdi-

stancen har ligeledes været lukket ned i en 
længere periode, men nu er der igen skyd-
ning på Københavns Skyttecenter. Morgen-
kaffen og standpladserne er klar til at tage 
imod kl. 08:00 således: Søndag d.16. og 30. 
maj samt 13. og 27. juni: Træning kl. 08:00. 
Alle dage mødes vi i ”SKAK-huset” på den 
store parkeringsplads lige efter opkørslen til 
skyttecentret.

Efter nogle lange og trælse måneder er 
det forhåbentligt begyndt at se lidt lysere 
ud; ikke blot med vejret, men i særdeleshed 
for vores mulighed til igen at kunne bevæge 
os mere. Kortdistancen er lukket med for 
sæsonen 2020/2021, og hvordan det bliver 
med næste sæson, må vi vente og se.
Skyttelauget råder over geværer og nød-
vendigt udstyr, der kan lånes på banerne, 
ligesom der vil være mulighed for at få råd 
og vejledning fra gamle og erfarne skytter. 
Yderligere oplysninger om Skyttelauget og 
dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til 
formanden på telefon 8161 2073 eller mail 
stoltenborg@mail.dk. 

Jan Stoltenborg

er du velkommen til at kontakte formanden.

Restriktionerne i forbindelse med coro-
na-virus fortsætter, så det ikke er muligt 
at samles mere end ti personer udendørs. 
Derfor er der heller ingen arrangementer i 
maj. Bestyrelsen håber, at vi kan genoptage 
normale aktiviteter i efteråret 2021. Da vil 
vi forhåbentlig alle være blevet vaccineret 
eller haft muligheden herfor, og restriktio-
nerne lempet.

Da åbningen af samfundet blev annon-
ceret den 23/3, kunne vi konstatere, at det 
ikke ville være muligt at spille mere bow-
ling i sæsonen 20/21, og derfor er resten af 
sæsonen aflyst. En mærkelig sæson blev 
derfor afsluttet uden nogen vinder, men 
med mange tabere. Vi håber nu på, at den 
kommende sæson, der skal begynde til sep-
tember, kan blive afviklet uden de store pro-
blemer. God sommer ønskes alle.

Henning Kraiberg Knudsen

Kære medlemmer, når I læser dette, for-
venter vi i bestyrelsen at have afsluttet 
opkrævning af kontingent til foreningen 
for 2021.Tak for Jeres bidrag! Vi glæder os 
til efteråret, hvor vi håber at vende stærkt 
tilbage med en ny Gardersabel med gode 
arrangementer. Afslutningsvis ønskes I alle 
og jeres familier en rigtig god og helsebrin-
gende sommer!

R E G I O N E R

 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

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

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

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

Frederiksborg Amts Garderforening
GF 18 - 12/12 1910

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

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

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

 Bornholm GF 11 - 20/9 1908

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

 Faxe & Omegn GF 38 - 13/11 1916

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

 Haslev & Omegn GF 52 - 18/6 1924

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

 Falster & Østlolland GF 14 - 25/7 1909

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

Gardermumierne

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

Kontakt sang- og 
frokostlaugets 
forsanger Erik 

Schlüter på mail: 
erik.schluter@

live.dk

 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

Hans Peitersen (Jan 73)

Erik Schlüter SEP/66

JAN-70 Jørn Knudsen

GARDERGOLF 
REGION V, DEN 5. JUNI 2021

Lørdag, den 5. juni 2021 er der mulighed 
for at spille Gardergolf på Golfklubben 
Storstrømmens bane i Nykøbing Falster. 
Mødetid er kl. 9.45, i klubhuset Kringel-
borg alle 9, 4800 Nykøbing Falster. Efter 
registrering er der en kort instruktion 
for turneringen og første start er 10.20. 
Efter turneringen er det planen, at vi 
får lidt at spise og drikke (hvis ellers det 
er tilladt). Deltagere er nuværende og 
gamle gardere og ægtefæller også fra 
andre dele af landet. Tilmeldingsgebyr 
er kr. 400 inkl. Greenfee (medlemmer af 
Golfklubben Storstrømmen kr. 200). Ge-
byret dækker fortæring, drikkevarer og 
lidt præmier. Er der nogen, som har lyst 
at sponsere præmier hører jeg gerne.
Tilmelding (senest 25. maj 2021) på 
mail: 54822250@mail.dk, hvor du bedes 
angive navn, klub, medlemsnummer og 
hcp. 

NOV-68 Peter Müller
tlf. 5482 2250 / 2147 3475
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Mindeord: Bestyrelsesmedlem FEB 71 
Dennis Østerholt er ikke mere. Ved Dennis’ 
bortgang har vor forening mistet et trofast 
og afholdt medlem gennem 50 år. Bestyrel-

 

Guldbryllup
03.07 JUL-71 GF 10
 Niels K. Thygesen og frue
 H. C. Hansens Vej 3, 9210 Aalborg SØ

02.06 MAJ-42 GF 01
 306 Kjeld Arnberg
 Pile Alle 27, 05. 2, 2000 Frederiksberg

26.05 MAJ-51 GF 01
 379 Mogens Christian Mogensen
 Niels Andersens Vej 8, 01. 6, 2900 Hellerup
04.06 NOV-47 GF 23
 707 Gunnar Madsen
 Lumbyesvej 9, Lind, 7400 Herning

16.05 MAJ-51 GF 17
 532 Bent Volfing
 Roskildevænge 22, St.Tv., 4000 Roskilde
22.05 NOV-50 GF 18
 642 Jens Christian Bøgh
 Bækkevej 25, 3550 Slangerup
24.05 NOV-50 GF 62
 70 Benny Steenbergh
 Telefonvej 4 C, 3.Tv., 2860 Søborg
25.05 MAJ-52 GF 50
 394 Otto Gregers Niels Larsen
 Halsted Hedevej 94, 4900 Nakskov
29.05 MAJ-52 GF 18
 489 Aksel Sylvest Pedersen
 Rådhusvænge 11, St.Tv.
 3600 Frederikssund
08.06 NOV-52 GF 16
 785 Poul Johannes Jeppesen
 Kastanie Alle 20, 3600 Frederikssund
10.06 NOV-52 GF 41
 787 Henning Petersen
 Gurrevej 161 C, 3000 Helsingør

 
16.05 JAN-57 GF 01
 785 Mogens Kok Rasmussen
 Bregnerødvej 85, St. 7, 3460 Birkerød
18.05 NOV-55 GF 01
 469 Axel Hansen
 Valmuemarken 18, 01 V, 2830 Virum
26.05 MAJ-56 GF 05
 347 Jørgen Nielsen
 Bushøjvej 270, 8270 Højbjerg
09.06 NOV-55 GF 13
 567 Karl Ernst Holm Hansen
 Mindeshovedvej 20, 4230 Skælskør
14.06 MAJ-56 GF 15
 237 Tage Jensen Maagaard
 Mønsted Skovvej 7, 8800 Viborg

R E G I O N E R

 Australien GF 98 - 23/10 1984

Formand: DEC-85 Peter Birger Terkildsen
Grasse France Tlf. +61 404 787 011
Mail: peter@terkildsen.info

 Kalifornien GF 92 - 15/3 1942

Formand: NOV-54 Krisitan Poulsen
Tlf. 1 (626) 3553 371
Mail: scankp1@verizon.net

6REGIO
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Garderforeningerne i udlandet

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

 Øst Kanada GF 96 - 11/3 1958

Formand: JAN-74 Poul Rasmussen
Tlf. 905 873 7929
Mail: poulj.rasmussen@gmail.com

 Vest Kanada GF 95 - 18/10 1944

Formand: FEB-71 Jan Bjerreskov
Tlf. (403) 808-3433
Mail: bjerre@telusplanet.net

 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
Tlf. 1 206 963-3334 
Mail: vko61@hotmail.com

 New York GF 91 - 31/5 1928

Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
Tlf. 1 203 259-0767 Mail: klarsen@wwalliance.com
Mail: new_york_garderforening@hotmail.com
Facebook: Søg på New York GF

 Mellemstaterne GF 93 - 13/2 1943

Formand: MAR-86 Peter BK Diessel
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
Tlf. +65 9066 8726
Mail: sduvier@hotmail.com Skype: sduvier

85 år

90 år

95 år

100 år

Bryllupsdage

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Lerdueskydning: Onsdag den. 26 maj 

kl. 18 på Nykøbing Landevej 13, 4200 Sla-
gelse. Vi mødes under vindmøllerne. Der 
skydes i to grupper med og uden jagttegn, 
under kyndig vejledning af vores instruktø-
rer. Traditionen tro er der tændt op i grillen. 
Tilmelding: til Lars Fravsbøl på 3137 4590 
eller på mail lgfravsbol@gmail.com

 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

 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

 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

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

 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

 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

 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

sen har mistet en loyal og god ven. Dennis 
blev medlem allerede som tjenstgørende i 
1971. Var medlem af bestyrelsen i 37 år, fa-
nebærerløjtnant og kasserer i skyttelauget. 
Havde vi andre brug for hjælp eller var der 
opgaver der skulle løses, så var Dennis altid 
klar, og altid med en rolig og positiv tilgang. 
Dennis var i sandhed en ægte garder og en 
engageret deltager i foreningens aktivite-
ter og arrangementer gennem alle årene. 
Dennis var velfortjent bærer af De Danske 
Garderforeningers hæderstegn og Danske 
Soldaters Landsråds fortjensttegn i sølv. 
Dennis blev bisat fra Roskilde Domkirke lige 
efter påske. Hvor vor fane naturligt var til-
stede og gamle gardere var mødt op for et 
sidste farvel. Æret været Dennis’ minde.

Feb. 71 Carl Aage Lausten
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18.05 MAR-91 GF 01
 Carsten Berntsen Hyld
 Birkevænget 8
 4700 Næstved
18.05 NOV-90 GF 34
 Jesper Fomsgaard
 Horshøjvej 5
 9500 Hobro
23.05 NOV-91 GF 45
 Martin Juul Andersen
 Søndervang 9
 4040 Jyllinge
23.05 JAN-90 GF 62
 Rasmus Blom
 Fortunvej 71
 2920 Charlottenlund
25.05 JUL-91 GF 02
 Michael Stentved
 Plantevej 33, 2.Th.
 2870 Dyssegård
25.05 MAR-91 GF 38
 Jørgen Henrik Nielsen
 Herluf Trollesvej 28
 4700 Næstved
07.06 MAR-91 GF 13
 Lars Weber Strate
 Frederikslundvej 12
 4200 Slagelse
09.06 NOV-91 GF 01
 Thomas Greve
 Hyld Ager 39
 2770 Kastrup
10.06 MAR-93 GF 02
 Lars S. Kristoffersen
 Anne Maries Alle 53
 5250 Odense Sv
11.06 JUL-91 GF 13
 Stig T. Eriksen
 Koldhøjvej 6
 4200 Slagelse
12.06 JUL-91 GF 18
 Flemming Hansen Dyrendal
 Kuhlaus Vej 145
 4700 Næstved

16.05 NOV-65 GF 03
 711 Jens Erik Hansen
 Overbyvej 57a
 7130 Juelsminde
16.05 MAJ-66 GF 28
 085 Karl Markussen
 Overmarken 78
 6670 Holsted
17.05 MAJ-66 GF 02
 106 Mogens Christensen
 Hjortetakken 48
 5250 Odense Sv
19.05 MAJ-66 GF 72
 007 Henning Kock Jensen
 Søndre Egknudvej 3
 6870 Ølgod
21.05 JUL-66 GF 01
 262 Jesper Gram-Andersen
 Opnæsgård 77, 01. Th
 2970 Hørsholm
21.05 MAR-66 GF 12
 694 Gunnar Pedersen
 Christianslund 56
 8300 Odder
22.05 AUG-67 GF 100
 103 Erik Lauridsen
 Park House Roppongi #208
 4-2-8 Roppongi, Mintato-Ku
 Tokyo 106-0032, Japan
23.05 NOV-65 GF 16
 668 Sverre Teilmann
 Rørengen 6
 3630 Jægerspris
28.05 NOV-65 GF 06
 634 Anton Mosbæk Jensen
 Mørkholtvej 14
 6092 Sønder Stenderup
02.06 MAR-66 GF 51
 926 Arne Ingemann Hansen
 Lumby-Tårup-Vej 59
 5270 Odense N

15.05 NOV-59 GF 32
 528 Jørgen Svane Schmidt
 Damvej 8
 7300 Jelling
19.05 JUL-60 GF 78
 519 Ejner Bering-Bryld
 Flordalsvej 41
 4520 Svinninge
21.05 JUL-60 GF 18
 622 Poul Erik Ipsen
 Fabriksvej 3
 3310 Ølsted
26.05 JAN-63 GF 31
 194 John Nielsen
 Byvangen 9A
 4673 Rødvig Stevns
27.05 SEP-61 GF 01
 148 Claus Havemann
 Strandvejen 161, 04. Tv
 2900 Hellerup
30.05 MAJ-61 GF 01
 929 Palle Wulff-Jørgensen
 Ved Kildevældskirken 1, 
 St. Tv., 2100 København Ø
31.05 MAR-62 GF 01
 400 Niels Erik Westphal
 Næsbyholmvej 37, St
 2700 Brønshøj
05.06 NOV-66 GF 62
 610 Søren Holm Pedersen
 Ellegårds Park 5
 3520 Farum
06.06 MAJ-60 GF 21
 354 Erling Ole Mortensen
 Hovvejen 13b
 4534 Hørve
09.06 MAJ-60 GF 20
 380 Niels Carl Jensen
 Risbækvej 3a, Nyborre
 4791 Borre
09.06 JAN-61 GF 50
 655 Niels Brandenborg
 Mimosevej 19
 4920 Søllested

18.05 NOV-81 GF 39
 Mogens Kjær
 Langagervej 22
 6900 Skjern
20.05 NOV-81 GF 03
 Ove Kjærskov Nielsen
 Fogedvænget 76
 8722 Hedensted
20.05 FEB-81 GF 03
 Klaus Krøner
 Havrevej 3
 7130 Juelsminde

17.05 JAN-73 GF 01
 Johnny Hestehave
 Medelbyvej 2, 6. 1
 2610 Rødovre
21.05 AUG-72 GF 32
 Søren Overgaard
 Esbern Snares Vej 7
 7100 Vejle
23.05 JUL-72 GF 01
 Anders C. R. Pedersen
 Store Kongensgade 79 A, 2.
 1264 København K
28.05 JUL-71 GF 51
 Jørgen Christiansen
 Jydby 26
 5450 Otterup
28.05 JUL-71 GF 60
 Hans Rasmussen
 Lillemadevej 9
 6430 Nordborg
29.05 JAN-71 GF 60
 Henning Paulsen
 Gl. Broagervej 9a
 6400 Sønderborg
30.05 NOV-71 GF 23
 Karlo Kragsig Kristensen
 Nørregårdsvej 15
 7330 Brande
08.06 NOV-71 GF 06
 Erik Jacobsen
 Tøndervej 27
 6580 Vamdrup
08.06 JAN-73 GF 72
 Dion Bertram Nielsen
 Markvænget 18
 6800 Varde
09.06 JUL-71 GF 15
 Jørn Nielsen
 Over Kærsholm Vej 1
 8620 Kjellerup

Præsidie, Sekretariat, Søndre Birks 
Garderforening og Nordre Birks Garder-
forening bedes modtage min hjerteligste 
tak for de fine vine samt fremmøde jeg 
blev til del i anledning af min 75 års 
fødselsdag. Samtidig vil jeg takke for de 
mange hilsner jeg modtog per telefon, 
per brev og på Facebook. Det varmede 
mig meget.  

Jens Crone, maj-70

Tak til Sydsjællands Garderforening 
ved Erik O Harder Mikkelsen for den 
smukke vin-og blomsterhilsen til vores 
diamantbryllup.

Lissi og maj 54
742. Kresten Thorslund

Stor tak til Gl. Roskilde Amts Garder-
forening for hyggeligt fremmøde af 
næstformand Morten Lindgaard på min 
75 års fødselsdag og for den dejlige 
flaske portvin.

MAR-66  942 Karl H. Kjeldsen

Stor tak til Niels Chr. Jørgensen, 
formand Haslev Garderforening, for 
fremmøde med gave til min 90 års fød-
selsdag. Og stor tak til Præsidenten for 
de danske Garderforeninger Jens Crone  
for den smukke personlige hilsen.

446 Maj 52 Mogens Jensen

Tak til formanden for Viborg Garderfor-
ening Jens Saabye for fremmødet med 
den fine gave på min 80 års fødselsdag.   

Jul 60 569 Mogens Thorsager

En stor tak til Viborg og omegns gar-
derforening, ved formanden Jens Såby 
ved min 85 års fødselsdag. Tak for den 
dejlige flaske portvin. 

Maj 1956 nr. 132 Jens Mølgaard.

Tak til Garderforeningen for Hadsund 
og Omegn v/Niels Vestergaard og Søren 
Hjelm Hansen for fremmøde og gave 
i anledning af min 75-års fødselsdag. 
Det glædede mig meget. Bedste garder 
hilsen

Jan 66, 695728 Erik K. Mikkelsen

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

NOV-51  GF 10
783 Frederik Adamsen
MAJ-52  GF 23
506 Jørn Dalby
MAJ-54  GF 01
964 John Ove Hansen
NOV-54  GF 30
164 Jørgen Kaspersen
NOV-54  GF 13
393 Christian V. Nielsen
JUL-57  GF 10
829 Anders J. B. Christensen
JUL-58  GF 61
873 Mogens Kjær-Hansen
JAN-67  GF 17
521 Per Sixten Helbæk
AUG-67  GF 01
081 Erik Axel Madsen
FEB-71  GF 61
Dennis Østerholt 
JAN-77  GF 06
Jørgen Engelbreth
DEC-83  GF 61
Erik Kristensen

12.06 MAR-93 GF 55
 Leon Frederiksen
 Rugvangen 12
 8560 Kolind

21.05 JUL-81 GF 03
 Jens Damgård Pedersen
 Kokvrøvlvej 11, Træden
 8740 Brædstrup
23.05 MAR-83 GF 23
 Jørn Valdemar Søndergaard
 Rugvænget 13
 7280 Sdr. Felding
25.05 JUL-81 GF 61
 Jesper Clemensen
 Ammekær 58, Udsholt
 3250 Gilleleje
26.05 JUL-81 GF 01
 Ken Michael Poulsen
 Lærkevej 38
 4040 Jyllinge
26.05 JUL-81 GF 29
 Freddie Skov-Hundevad
 Hvileholmsvej 33
 5550 Langeskov
28.05 JAN-80 GF 01
 Kim Nebel
 Sandkaj 27, St. Tv
 2150 Nordhavn
31.05 NOV-81 GF 51
 Kim Sigurd Gram
 Drosselvænget 6
 5400 Bogense
01.06 APR-79 GF 01
 Per Højland Nielsen
 Falkevej 15
 3400 Hillerød
07.06 NOV-81 GF 01
 Finn Reenberg
 Røntoftevej 26
 2870 Dyssegård
09.06 NOV-81 GF 72
 Karsten Bruhn Madsen
 Islandsvej 6
 7200 Grindsted
10.06 AUG-82 GF 01
 Steffen Kjelmann
 Egilsgade 12, 4.Th.
 2300 København S

04.06 JAN-67 GF 21
 Ole Falck
 Skovgårdsvej 2, Egholm
 4070 Kirke Hyllinge
04.06 MAR-67 GF 03
 085 Hardy Birkenfeldt
 Brokbjergvej 9
 8752 Østbirk
06.06 NOV-65 GF 05
 643 Jørn Ejvind Hansen
 Kaløvej 30, Mejlby
 8530 Hjortshøj
06.06 APR-69 GF 97
 465 Rolf B. Christensen
 679 Eastvale Court
 Gloucester, Ontario,K1j-6z7
 Canada
08.06 FEB-69 GF 62
 Peter Schrøder
 Enighedsvej 16, 3.Th.
 2920 Charlottenlund
10.06 JAN-68 GF 14
 619 Alex N. Frederiksen
 Fuglsangvej 19
 4800 Nykøbing F
10.06 SEP-65 GF 33
 560 Asger Frank-Nielsen
 Irisvej 15
 5500 Middelfart
12.06 JAN-66 GF 62
 779 Arne Højer Nielsen
 Gormsgade 8, 5. 51
 2200 København N
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KKLLAARR  TTIILL  TTJJEENNEESSTTEE  
FFOORRBBEERREEDDTT  PPÅÅ  EEKKSSTTRREEMMEERR

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.


