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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 udbringes. Se mere på
www.garderforeningerne.dk/

garderbladet

Brug koden ”gammelgarder”

garderforeningerne.dk @garderforeningerne @garderliv

L I V G A R D E N  I N D E F R A
Mød chefen for Vagtkompagniet Major H.C. 
Rørvang i Garderbladets portræt af chefen 

for danmarks største kompagnbi. s. 14.

S K I L D E R H U S E T
Vi har alle sammen stået foran det. Denne måned 

stiller vi skarp på det røde skur - bedre kendt 
som skilderhuset. Se mere på s. 10.

U K R A I N E
Soldater fra Livgarden har 

uddannet ukrainske soldater. 
Se mere på s. 8.

F O R S I D E N

O M  B I L L E D E T
Vagtparaden på Strøget d. 14. januar. 
Rød galla er anlagt i forbindelse med 
HMD 50-års regeringsjubilæum. 

F O T O
apr-12 Andreas Dalsgaard Schultz

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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THE GUARDSMAN’S 
WATCH

Gardernes officielle ur 
udviklet i samarbejde med den 

kongelige livgarde

er i skrivende stund har vi netop 
overstået en spændende januar 
måned, desværre uden festlig-
holdelse af Hendes Majestæt 
Dronningens 50-års regentju-

bilæum. Den festligholdelse har vi til gode til 
september. Vi har afsluttet endnu en EM-tur-
nering i håndbold, hvor de danske herrer leve-
rede en flot indsats og fik en vel fortjent bron-
zemedalje. Langsomt er vi gledet ind i februar 
måned hvor endnu et sportsarrangement OL 
i vintersport, der endnu engang er omgærdet 
af forskellige landes politiske holdninger. Men 
skjult bag sportsbegivenhederne er der andre 
mørke og truende skyer, der truer vort ver-
densbillede. De vestlige lande, har fået stor-
politikken at føle når den er værst. Alt kan ske, 
men vi håber at det ikke sker. År 2022 skulle 
nødigt gå hen at blive det år, hvor vi tænker 
tilbage på ”Det fordømte forår”.

Februar måned begyndte med fejringen 
af Kronprinsesse Mary med hendes 50-års 
fødselsdag den 5. februar. Den fejredes oveni 
Danmarks genåbning, der betød, at mange 
mennesker var mødt op på slotspladsen i hå-
bet om at få et glimt af Kronprinsessen. Og 
det fik de. Mange gamle gardere har gået vagt 
for den unge familie gennem årene, ved Kan-
cellihuset og det seneste årti foran Frederik 
den VIII’s Palæ. Mange gamle gardere ønsker 
Kronprinsessen og familien alt godt i årene 

fremover, og vi håber naturligvis, at Kronprin-
sessen er blevet fejret på behørig vis. De Dan-
ske Garderforeninger har lykønsket Kronprin-
sessen med en flot gave.

De Danske Garderforeninger ser ind i et 
travlt forår, der altid er præget af mange mø-
der i regionerne over hele landet. Det er ikke til 
at forstå, at det er 3 år siden vi introducerede 
DG-UNG som et forsøgsprojekt i DG. Og det 
er det, det hele handler om på disse møder. 
Der skulle gerne være enighed om, at DG-
UNG optages i De Danske Garderforeninger 
som årgangsklynger, og der skulle gerne være 
enighed om, at de udsendte og tilrettede Fæl-
lesvedtægter finder nåde i forsamlingen på 
repræsentantskabsmødet til maj i Holstebro. 
Jeg tror, at alle nu har forstået, at dette pro-
jekts vedtagelse er en afgørende faktor i vor 
forenings videre udvikling.

Selv om det de sidste 2 år har været en ro-
lig foreningsperiode, så er der alligevel arbej-
det intenst i foreningerne. Flere foreninger har 
taget til efterretning, at det i visse områder i 
regionerne har været nødvendigt at lægge for-
eninger sammen i større enheder. Vi har i dag 
61 danske foreninger, og hertil 9 foreninger i 
udlandet. Flere foreninger har ligeledes taget 
vor opfordring op med at arrangere åbne ar-
rangementer på tværs af foreningerne. Det er 
glædeligt.

Til maj plejer vi jo at afholde vor årgangs-
parade på Livgardens Kaserne i Gothersgade. 
Jeg skal blot minde om, at årgangsparaden er 
flyttet til den 13. august 2022, hvor den afhol-
des i forbindelse med Livgardens afholdelse af 
en 100-års fodboldkamp mellem Svea Livgar-
den og Den Kongelige Livgarde. 

Programmet for dagen er nu fastlagt, 
og kan ses længere fremme i bladet. Jeg vil 
gerne understrege, at udover datoen, så er 
alt omkring selve årgangsparaden som det 
plejer. Men jeg håber, at I alle vil støtte op om 
det efterfølgende arrangement. Det vil selv-
følgelig  - og som altid - være gratis at delta-
ge i årgangsparaden, såvel som at overvære 
fodboldkampen, men der vil blive solgt sidde-
pladser på en tribune, som opstilles til arran-
gementet, ligesom det vil være muligt at købe 
frokostpakker på forhånd  ▪

DET FORDØMTE FORÅR?

H

MAJ-70 JENS CRONE
Præsident, De Danske Garderforeninger
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G A R D E R F O R E N I N G E R N E S
gave til HMD afleveret N O T A T V E LY K K E T  G A R D E R T R Æ F

mellem 3 sjællandske foreninger

F U S I O N  P Å  S J Æ L L A N D
velkommen til Haslev-Faxe GF

I K K - B E S Æ T N I N G E R
øver i hollandsk simulator

U K R A I N E S  U D E N R I G S M I N I S T E R  P Å  K A S T E L L E T
→ Den ukrainske udenrigsminister Dmytro 
Kuleba var i slutningen af januar måned på 
officielt besøg i Danmark. I den forbindelse 

var udenrigsministeren forbi Kastellet, hvor 
han blev modtaget af en æreskommando fra 
vagtkompagniet. Dmytro Kuleba lagde en 

krans ved Monumentet for Danmarks Inter-
nationale Indsats efter 1948, hvorefter han 
besøgte Minderummet ledsaget af CH/LG.

N O T A T

G A R D E R F O R E N I N G E R N E S  G A V E N Y  B I O G R A F I  O M  J I N G L E  J I M
→ På vegne af 10.500 gamle 
gardere, der (næsten) alle-
sammen har stået vagt om 
Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe 2, afleverede præ-
sident Jens Crone i januar 
måned De Danske Garder-
foreningers gave i anledning 
af majestætens 50-års jubi-
læum. Gaven er produceret 
af glaspusteriet Backhaus 
Brown og møbelsnedkerne 
Egeværk, og har i runer 
indgraveret "Dronningen.

→ Snart kan du erhverve dig 
mini-biografien om legenden 
Jungle Jim, der blandt de 
fleste gamle gardere er kendt 
for at udtale: ”Vi gik syv mand 
ind i junglen. To kom tilbage. 
Jeg bar den anden”. Mød den 
ellers anonyme befalings-
mand, der overfor den menige 
garder aldrig glemte at spille 
rollen som den barske soldat. 
Overskuddet fra salget vil gå 
til veteranarbejdet.  
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N O T A T

F U S I O N  P Å  S J Æ L L A N D
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→ Lørdag d. 22. januar 
blev der holdt stiftende 
generalforsamling i Haslev 
– Faxe Garderforening. 
Foreningen er stiftet af de 
to lokale garderforenin-
ger i Faxe Kommune, der 
tilsammen kan bryste sig af 
over 200 års virke. Tanken 
om sammenlægning opstod 
for nogle år siden, da begge 
foreninger kunne konstatere 
nedgang i medlemstallet. 
For at kunne effektuere 

tanken var det for begge 
foreninger nødvendigt at 
ændre i vedtægterne. Da 
dette endelig var på plads 
spændte Covid-19 ben, 
og sammenlægningen 
blev udsat 1,5 år. Nu er 
foreningen en realitet og 
foreningen håber at få vendt 
udviklingen i positiv retning. 
Formand i den nye forening 
er Niels Chr. Jørgensen 
med Michael Hansen som 
næstformand.

V E L L Y K K E T  G A R D E R T R Æ F 

→ 50 gamle gardere 
og ledsagere fra de tre 
sjællandske foreninger 
Høje-Taastrup, Gl. Roskilde 
Amt og Søndre Birk var i 
slutningen af januar samlet 
til kammeratskabsaften. 
Det er en fast tradition, at 
de tre foreninger mødes i 
til et fællesarrangement, 
og arrangementet var igen 
i år velbesøgt. Under årets 
arrangement underholdte 

tidligere chauffør ved Kon-
gehuset og gammel garder 
Søren Sørensen om sit 
erhvervsmæssige livsforløb, 
hvoraf han i en lang årræk-
ke i 90´erne var chauffør 
for Dronningen og med-
lemmer af den kongelige 
familie. Undervejs blev der 
indsamlet over 1.500 kr., 
som doneres til Livgardens 
veteranarbejde.

→ ”Vi har med hold AUG21 valgt 
oprette en ny form for betroet tjene-
ste og dermed oprettet muligheden 
for at blive PIO-hjælper (hjælper for 
presseofficeren) ved Livgarden,” for-
klarer presseofficer Thomas 
H. Reimann.
 ”De som bliver 
valgt til PIO-hjæl-
pere, skal først 
og fremmest 
være vagtgå-
ende gardere, 
men vil blive 
inddraget i 
andre dele 
af Livgardens 
aktiviteter. Senest 
har de to nuværende 
PIO-hjælpere, GD Mad-
sen og GD Drastrup, været med på 
REX-turen, og haft ansvaret for at 
lave Instastories under hele øvelsen, 
og det har haft en positiv effekt", 
fortæller Thomas H. Reimann og 

fortsætter: ”De vil også, hvis muligt, 
komme med på uddannelsesdage/
øvelser med stående styrke eller 
konstabeleleverne, for at fortælle 
om den del af Livgardens tjeneste. 

Sidst men ikke mindst, kan 
de have større fokus på 

Vagtkompagniets 
opgaveløsning, 

så der kommer 
mere om den 
tjeneste på 
diverse sociale 
medier.”

 De to 
nuværende 

PIO-hjælpere 
er glade for, at 

vagttjenesten fylder 
mest, men at der også er 

tid til anderledes oplevelser ved hele 
regimentet. Regimentet er nu i gang 
med at finde GD Madsens og GD 
Drastrup afløsere på Hold DEC21.

P I O - H J Æ L P E R

→ Det er ikke for sent at 
skyde landsskydning på 15 
m for 2022. Der kan skydes 
frem til udgangen af marts, 
og har din forening ikke 
planlagt skydning, så kontakt 
en naboforening som har en 

skydeaften på programmet. 
Jo flere gamle gardere og jo 
flere foreninger som deltager, 
jo mere spændende er Lands-
skydningen. På et forhåbent-
ligt gensyn på skydebanerne 
til Landsskydning 15 m.
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N O T A T C H E F E N  H A R  O R D E T

K A L E N D E R  2 0 2 2

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

1 0 0 - Å R S  F O D B O L D K A M P

V I N G S T E D  S K Y D N I N G

G A R D E R M A R C H

Å R G A N G S P A R A D E  &

LØRDAG D. 21. MAJ I HOLSTEBRO

LØRDAG D. 13. AUGUST PÅ LIVGARDENS KASERNE

LØRDAG D. 17. SEPTEMBER I VINGSTED VED VEJLE

LØRDAG D. 25. SEPTEMBER, GARDERKASERNEN HØVELTE

2 1 .  M A J

1 3 .  A U G

1 7 .  S E P

2 5 .  S E P

→ Hollænderne har den samme 
IKK som den danske hær, med meget 
få variationer. De har bygget en hel 
bygning fyldt med computere, servere 
og simulations-kabiner, som gengiver 
indersiden af arbejdspladserne for 
kørerne, skytterne og kommandører-
ne på IKK’en. 

Fløjkompagniets besætninger 
kunne således træde ind i et uddan-
nelsesmiljø, som til forveksling ligne-
de bilen hjemme på Garderkasernen. 

Anvendelsen af simulation har 

flere fordele: Simulationen kan gen-
skabes for besætningerne på skærme 
i et dedikeret tilbagemeldingslokale 
efter en handlebane, så forbedre- og 
fastholdelsespunkter kan identificeres 
gennem en styret selvevaluering; der 
kan spoles tilbage i simulationen, 
så enkeltmomenter kan tages om; 
vejrfænomener og terræn kan ændres 
efter behov. 

Det er til gengæld svært at 
genskabe en realistisk modstander, 
som ikke ser alt hele tiden; modsat 
menneskelige skytter og komman-
dører, så bliver de digitale af slagsen 
aldrig trætte, ligesom systemet en 
gang imellem ”bøvser” og kan finde på 
at flippe en IKK på hovedet i simulati-
onen uden varsel. 

Sådanne uddannelsesaktiviteter 
bliver derfor heller aldrig erstatning 
for rigtig træning i IKK’erne i terræn 
mod en ligeværdig, menneskelig 
modstander. Simulation kan nogle 
ting, men ikke alt. Det er til gengæld 
en god måde at træne visse aspekter 
af kampen med IKK’erne og et godt 
afbræk fra den sædvanlige uddannel-
seshverdag på Garderkasernen.

1 / I / L G  I 
I K K - S I M U L A T O R 

I  H O L L A N D
I uge 3 var IKK-besætningsmedlemmerne fra 
Fløjkompagniet i Holland for at anvende den 

hollandske hærs IKK-simulator. 

TEKST& FOTO: KAPTAJN OLE, KOMPAGNICHEF

Man sidder enten i kabiner inde i byg-
ningen eller i de mobile trailere, som 
kan kobles til systemet fra en garage i 
kælderen. Systemets grafik er fra midt 
00’erne, men brugbar.
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om I ved, så indehol-
der uddannelsen i dag 
4 mdr. med grundud-
dannelse målrettet 

de 4 måneders vagttjeneste og 
beredskabsopgaven til støtte 
for politiet i tilfælde af større 
uvarslede hændelser, eksempel-
vis terror.

Terrortruslen har medført 
at garderne i dag har fået en del 
nyt udstyr, hvilket også stiller 
store krav til uddannelsen. De 
har i dag stikveste under den blå 
uniform, alle har radio, og der er 
moderne sigtemidler på gevæ-
rerne, og vagttasken er fyldt med 
førstehjælps materiel og ekstra 
ammunition.

Vagttjenesten er som I 
kender den, men de oplevelser 
eller hændelser, som garderne 
udsættes for i dag er anderle-
des end tidligere. Beredskabs-
vagtholdets opgave er af en 
ganske anden karakter. Her skal 
garderne på skift være klar til at 
rykke ud fra Livgardens kaserne 
og støtte politiet med bevogtning 
og afspærring. Når garderne 
indsættes sammen med politiet, 
har de samme magtbeføjelser 
som en betjent.

Hvad er det så for nogle unge 
mennesker, vi har i dag?  De er 
meget forskellige fra vores gene-
rationer, og derfor skal de også 
håndteres på en lidt anden måde.

Helt generelt er de alle frivil-
lige og meget interesserede i at 
gøre tingene rigtigt. De vil meget 
gerne være rigtig gode til det, de 
skal lave. For de unge gardere 
betyder fællesskabet utroligt 
meget. De vil være en del af et 
fællesskab, også et fællesskab 
med de førere de har. Vi løser 
opgaverne sammen. Det er ikke I 
og Jer, men vi og os.

Garderne er meget selvstæn-
dige og går meget op i at gøre 
tingene godt, så de selv og især 
deres gruppe eller deling får ros. 
Derfor tager de også kritik meget 
personligt, og de tænker længe 
over det, for de vil jo gerne gøre 
det bedre. De er ikke særligt 
pligtopfyldende, fordi det er en 

pligt, men de udfø-
rer deres pligter/
opgaver, fordi de 
finder, at det giver 
mening.

De har behov 
for at vide, hvorfor 
de skal det ene 
eller det andet. 
Når de har forkla-
ringen, så kan de 
udrette det mest 
utrolige. De forstår 
virkelig at tage 
ansvar og håndtere 
meget forskellige 
problemstillinger 
på en hensigts-
mæssig måde, 
også selv om de 
ikke har fået en de-
taljeret instruktion 
først.

De er utålmo-
dige. Ting skal fik-
ses nu. De er vant 
til at kunne Google 
sig til et svar med 
det samme, og 
mangler de noget, 
så køber de det på 
nettet. Derfor kan de ikke forstå 
eller affinde sig med, at beslut-
ninger tager lang tid, eller at der 
mangler noget på depotet. 

Hvis det ikke længere inte-
resserer dem, så vælger de noget 
andet og føler sig ikke forpligtet 
til at gøre noget færdigt. De 
kaster sig bare ud i noget nyt.

De unge kommunikerer 
anderledes end vi gamle. For 
eksempel så betyder kropsspro-
get på afsenderen af et budskab 
mere end 58%, tonelejet mere 
end 38% hvorimod selve det, der 
bliver sagt, kun vægter 7%. Man 
kan altså sige det helt rigtige til 
garderne, uden at de fanger det, 
fordi de fokuserer på afsenderens 
kropssprog og toneleje. Det kan 
jo til tider give lidt udfordringer 
med hærens mere konservati-
ve kommunikationsvaner. Men 
man skal huske på at de fleste 
officerer og befalingsmænd er i 
samme alderskategori.

De unge vil gerne vide, hvad 

deres egen rolle er i opgave-
løsningen, og hvad de får ud af 
det. De har nok mere fokus på 
dem selv, end vi måske havde 
tidligere, men de gør til gengæld 
en kæmpe indsats for at løse 
opgaven bedst muligt. De sprin-
ger sjældent over hvor gærdet 
er lavest. Samlet set opleves 
de meget mere ansvarlige end 
tidligere generationer, hvis de 
altså tror på projektet og tror 
på sagen. I det hele taget er det 
med ”Hvorfor gør vi det”, utroligt 
vigtigt.

Garderne er generelt meget 
gode til at lære nyt stof, og de er 
gode til at omsætte det i praksis 
og samlet set er de mere enga-
gement- og motivationsdrevne 
og meget mindre pligt drevne 
end tidligere genrationer. De gør 
det altså ikke så meget af pligt, 
men de gør det, fordi de mener, 
at det er det rigtige at gøre.

Er alt det her så et problem 
for Livgarden? Nej, 
det synes jeg egentlig 

ikke. Jeg er meget tilfreds med 
de Gardere, vi har i dag, og der 
er færre, som laver ulykker, men 
der er selvfølgelig stadig nogen.

Når jeg ser, hvordan de løser 
opgaverne, både på vagterne og 
i kontakten med civile, så er jeg 
helt tryg. De kan deres opgaver, 
og de tænker sig om, tager an-
svar og handler i situationen. 

Vi har i dag mange situati-
oner på vagterne med trusler, 
psykisk syge, førstehjælp til 
borgerne og meget andet og 
vores gardere håndterer disse 
situationer rigtigt godt.

Så curlingbørn, det har vi 
ikke, men bekymrede forældre, 
det møder vi ind imellem.

Pro Rege et Grege  ▪

C U R L I N G B Ø R N . 
D E T  H A R  V I  I K K E .

Oberst Mads Rahbek
Chef for Den Kongelige Livgarde

S
VAGTTASKEN 
er ikke længere 
gejlet. I stedet 
er den pakket 
med første-
hjælpsudstyr 
og ekstra 
ammunition. 
Et godt billede 
den virkelighed 
som garderen 
arbejder i anno 
2022.

C H E F E N  H A R  O R D E T
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TEKST: AUG-17 JONAS B. NIELSEN FOTO: FORSVARET

I skrivende stund har Rusland opmarcheret mere end 
100.000 soldater langs den russiske grænse til Ukraine, og 

ifølge den amerikanske efterretningstjeneste kan en storsti-
let russisk invasion af Ukraine finde sted når som helst. 

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

ens mange 
holder vejret i 
denne tilspid-
sede situation 
og afventer 

Ruslands næste træk, så har 
danske soldater, inklusive perso-
nel fra Den Kongelige Livgarde, 
de seneste par år været på en 
række udsendelser til Ukraine, 
for at forbedre den Ukrainske for-
svarsevne overfor sin overlegne 
nabo. 

For at forstå den nuværende 
situation i Ukraine, må man spole 
tiden tilbage til 2014. Dengang 
førte pro-europæiske opstande 

på Maidan-plad-
sen i Kiev til, 

at den da-

værende pro-russiske præsident 
måtte forlade landet, og med ét 
slag gik Ukraine fra at orientere 
sig mod Rusland i øst, til NATO 
og EU i vest. 

Det ledte efterfølgende til en 
russisk overtagelse af Ukrainske 
militærbaser på Krim-halvøen, 
som efter en ikke-anerkendt 
folkeafstemning blev annekteret 
af Rusland. Denne annektering er 
aldrig blevet anerkendt, og blev 
hårdt fordømt i NATO. Samtidigt 
opstod der i det østlige Ukraine 
borgerkrigslignende tilstande, 
hvor pro-russiske separatister, 
med støtte fra Rusland, gik i 
kamp mod de Ukrainske rege-
ringsstyrker. 

De to største byer i Don-
bass-regionen, Donetsk og 

Luhansk, faldt hurtigt i 
oprørenes hænder, men 

de sidste 7 år har fronten 
stået stort set stille. I årenes løb 
har konflikten kostet tusindvis af 
menneskeliv på begge sidder, og 
det har endnu ikke været muligt 
for Ukraine at genindtage de 
tabte områder. 

INTEROPERATIONABILITET

Siden 2015 har forskellige 
NATO-operationer ledet af 

briterne og canadierne forsøgt 
at hjælpe de Ukrainske styrker, 
bl.a. med at nå op til NATO-stan-
darder inden for militæroperati-
oner, for på sigt at opnå såkaldt 
”NATO-interoperationabilitet”. 
Det er nemlig forudsætningen 
for, at NATO-landes militære kan 
samarbejde tæt med hinanden. 

Personel fra Forsvaret har i 
flere omgange været med til at 
støtte disse operationer i form af 
såkaldte enkeltmandsudsendel-
ser, hvor instruktører fra forskel-
lige grene af Forsvaret er blevet 
sendt afsted til Ukraine. Her har 
forskelligt stampersonel fra Den 
Kongelige Livgarde også været 
udsendt, og både konstabler og 
oversergenter har medvirket som 
instruktører for Ukrainske solda-
ter. Udsendelserne har i de fleste 
tilfælde foregået i såkaldte mo-
bile træningsenheder (MTT), og 
har derfor fundet sted forskellige 
steder rundt om i landet – dog 
altid langt bag fronten i øst. 

Blandt de tidligere udsendte 
til Ukraine finder man Overser-
gent Svankjær, som til dagligt 
er tilknyttet Vagtkompagniet. 
Han fortæller til Garderbladet, 
at formålet med indsatsen også 
havde et bredere sigte end bare 
at føre de Ukrainske styrker til 

M

NATO-standarder. Det handlede 
ifølge ham helt basalt om at gøre 
ukrainerne til bedre soldater, 
for selvom mange af dem havde 
meget front-erfaring, så havde de 
færreste af dem en solid solda-
teruddannelse i bagagen. 

”Det kunne være alt fra 
manglende bevidsthed om, hvor 
man pegede sit våben hen, til 
hvordan man bedst muligt lavede 
et del-spring fremad. Jeg opleve-
de ofte, at når jeg bad dem om at 
lave en manøvre, som jeg havde 
vist dem, så var de i stedet meget 
ivrige efter at vise mig deres egen 
måde at gøre tingene på. Det var 
ikke fordi, de ikke kunne så mange 
af tingene, de havde bare deres 
egen måde at gøre dem på.”

Men én ting var at lære de 
ukrainske soldater om de tek-
nikker og tankegange der ligger 
bag infanteri-taktik i NATO-regi, 
noget andet var det at overbevise 
dem om brugbarheden i deres 
egen situation på frontlinjen. 

”Nogle gange så har de også 
en anden virkelighed. Når vi skal 
fortælle om vores doktriner og 
standarder, så har vi jo nogle 
standard mål for, hvor bred og 
dyb en kampstilling f.eks. må 
være. Men når de ukrainske 
soldater er i kamp, så kan deres 
deling måske fylde 10x så meget, 
fordi de er så tyndt spredt ud. 
Og så kan vores kampmåde 
ikke fungere i deres virkelighed. 
Så kan jeg stå og fortælle dem, 
hvordan de kan kommunikere 
imellem hinanden under øvelsen, 
mens der i virkeligheden måske 
er 400 m hen til den næste mand 
i enheden. Så vi prøver at lære 
dem noget, men det er ikke altid 
at de tager det til sig, eller føler 
at det ikke giver mening.”

Det danske bidrag til træning 
af Ukrainske soldater har fundet 
sted i regi af de britiske og cana-
diske operationer i landet, Orbital 
og Unifier, hvor Danmark også 
har støttet med sprogofficerer og 
tolke i russisk. 

I skrivende stund holder 
alle vejret for, at de ukrainske 
soldater ikke får brug for at an-
vende de ny-tilegnede militære 
færdigheder på ukrainsk grund. 
Uanset hvad, må man forvisse 
sig om, at ukrainerne står bedre 
rustet til at modstå, hvad end 
der må komme, med hjælpen fra 
Svankær og de NATO-soldater, 
der har bidraget til uddannelse af 
den ukrainske hær  ▪
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Militærhistoriske rejser med ekspertrejseledere
- du rejser med interesserede deltagere, spiser og bor godt.

Pris kr. 9.985,-
Vi besøger alle 5 invasions-
strande bl.a. Omaha Beach 
samt Dunkerque, Dieppe, 
Bayeux, Ste. Mère Église, 
Arnhem og meget mere. Eks-
pertrejselederne fortæller og 
viser videoer og film i bussen. 
Du ser de mest spændende 
museer og steder, hvor kam-
pene forgik.

Afgange i 2022:
25. april -1. maj
11. – 17. juli
5. - 11. september 

Normandiet D-dag

20. – 27. maj  Pris kr. 17.485,-
Vi besøger Stalingrad og skuepladserne for 3 måneders despe- 
rate kampe i og udenfor byen. Museer og den kæmpestore 
tyske kirkegård. I Moskva Kreml, Den røde Plads, Militærmuseer 
og vigtige historiske steder.

Stalingrad  
og Moskva

14. – 22. September  Pris kr. 13.385,-
Med bus over Stockholm til Åbo, Hangø og Helsinki. Besøg 
i Mannerheimlinien. Leninsgrads krigsskuepladser, museer, 
krigskirkegårde og mindesteder. Kampene ved Narva. 
Rundt om Finske Bugt.

Den finske  
Vinterkrig og 
Leningrads 
belejring

22. – 27. august  Pris kr. 12.985,-
Duxford flybase og museum, Bletchley Park, Imperial War 
Museum, London med Churchill War Rooms. Eisenhowers 
hovedkvarter i Porthmouth, admiral Ramseys hovedkvarter i 
Dover. Canterbury.

England 1940-44

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

Nürnberg, München 
og Berchtesgaden 
med Ørnereden

5. – 11. september   Pris kr. 9.495,-

12. – 20. juni  Pris kr. 17.885,-
Vi besøger Guernsey og Jersey, museer og tunneller, og de 
mest velbevarede bunkeranlæg fra 2.Verdenskrig. Vi besø-
ger Mortain, Villier-Bocage, Merville Batteriet, togvognen i 
Compèigne, Eisenhowers hovedkvarter i Reims, og Hitlers 
hovedkvarter under Frankrigsfelttoget. Med fly til Guernsey og 
bus tilbage fra St. Malo

Normandiet,  
Guernsey og Jersey 

25. april – 1. maj Pris kr. 9.485,-
Vi besøger Wolfsschantze, Hitlers hovedkvarter, hvor atten-
tatet fandt sted i 1944. Danzig med 2. Verdenskrig museet, 
Westerplatte, SS- og ridderborgen Marienburg. Pennemünde 
med V-1 og V-2 forsøgsområdet.

Østprøjsen

19. – 24. april  Pris kr. 10.945,-
Over 400.000 italienere faldt i bjergene ved Isonzofronten. 
Her samlede Hemingway stof til romanen ”Farvel til våbne-
ne”, her blev kaptajn Rommel dekoreret med Kejsertysklands 
højeste orden. Mange kampplader ligger næsten uberørte 
hen. Med fly fra Kastrup til Venedig og retur.

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

Isonzoslagene  
– de blodigste i 
1. Verdenskrig
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på en række tilfældigheder. I 
mange år har Buller vedligeholdt 
Nyboder – det gamle boligkvarter 
for flådens folk ved Kastellet. 
Men da værkstedet lukkede som 
et led i den gradvise udlicitering 
af service i Forsvaret, rykkede 
Buller til Holmen. 

Det var her, mens Buller 
gik og vedligeholdte på marine-
stationens gamle bygninger, at 
han satte sig for at undersøge, 
hvordan man egentlig bygger 
et skilderhus. Bare sådan af ren 
faglig interesse. På det tidspunkt 
blev skilderhusene bestilt og 
bygget ude i byen – typisk af det 

snedkeri, der bød ind med den 
skarpeste pris. 

Men at regne ud, hvordan 
man bygger et skilderhus, skal 
vise sig at være mere komplice-
ret end forventet. Der findes ikke 
nogen drejebog, eller fuldkomne 
tegninger. Og ved nærmere 
undersøgelse viser det sig snart, 
at Skilderhuset forekommer i en 
halv snes forskellige udgaver. 
Alle sammen udadtil identiske 
– men opbygget vidt forskelligt 
af nærmeste forhåndenværende 
materialer. 

Det lykkes dog Buller at 
fremskaffe en gammel arbejds-

TEKST & FOTO: APR-12 ANDREAS DALSGAARD SCHULTZ

Det er næsten ligeså ikonisk for Amalienborg, som bjørneskindshuerne 
er for Livgarden. Vi har alle sammen stået foran det – mange af os 

søgt tilflugt i det under et stormvejr. Men hvor kommer det fra, 
og hvem fremstiller egentlig skilderhuset?

S K I L D E R H U S ET

å en gråkold 
torsdag i januar 
måned fortsatte 
jeg forbi kasernen, 
og videre ned ad 

Gothersgade. Dagen startede 
nemlig ikke som vanligt på Se-
kretariatet, men derimod i sned-
keriet på Holmen. ”Du kører bare 
ind igennem porten og drejer til 
højre. Adressen er Henrik Gerners 
Plads og øøh .. Anders! Hvad fan 
er det postnummeret er herud 
til? .. 1439.” Omtrent sådan lød 
instruktionen – så skulle jeg nok 
kunne finde frem. 

I snedkeriet på Holmen 
huserer Per – af alle omkring sig 
kaldet Buller. Han er fra det, man 
nok vil betegne som den gamle 
garde, og en af de sidste af sin 
slags. Igennem det meste af sit 
arbejdsliv har han arbejdet som 
snedker for Forsvaret. 

På parkeringspladsen foran 
MP´ernes station tager Bullers 
makker Anders imod, og fører 
an til snedkeriet. På vej ind når 
jeg at kaste et blik på bunken af 
ophugget tømmer malet i højrød. 
Det er en del af de 25 skilderhu-
se, der er kasseret. De har været 
malet med materialer, der ikke 
længere må arbejdes med. 

Midt i lokalet står Buller og 
arbejder på et nyt skilderhus. En 
korpulent herre med hård hud i 
håndfladerne. Snart efter jeg er 
trådt ind ad døren, får jeg at vide, 
at jeg godt lige kan give et nap 
med. Livgarden skylder mindst 
200 arbejdstimer for de mange 
skilderhuse han har bygget til 
regimentet. 

At Buller og Anders bygger 
skilderhuse for Forsvaret beror 

P

Formen af skilder-
huset er en sam-
mensætning af et 

9-sidet prisme og en 
tilsvarende pyramide, 
der tilsammen er 3,5 
meter højt. Åbningen 

er tilvejebragt ved 
at fjerne det meste 

af to af siderne fortil 
og på et tidspunkt 

forhøjet af hensyn til 
gardernes høje hoved-

beklædning. 

DET RØDE SKILDERHUS med 
hvide kanter og top er på 
tagets forside forsynet 
med den regerende mo-
narks monogram. Førhen 
maledes monogrammet 
på, men i dag påsættes det 
som et stort klistermærke. 

D E S I G N
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DET MANGEKAN-
TEDE og unikke 
danske skilder-
hus kan i formen 
føres tilbage 
til det første 
Christiansborg, 
men har siden 
gennemgået en 
vis udvikling. 

ET HALVT ÅR. Så lang tid anslår Buller, at fremstillin-
gen af 25 nye skilderhuse vil ta´ ham og Anders. De 
udskærer dog også alting selv - lige pånær de lister, 
som Buller ovenfor er ved at sætte på Skilderhuset. 

tegning, som danner grundlag 
for hans konstruktion, og hurtigt 
kan han regne ud, at det vil være 
meget billigere for Forsvarets at 
lade Buller bygger skilderhusene, 
end at bestille dem ude i byen. 
Og således ender Buller med 
at være manden, der bygger 
skilderhus. 

 
T U N G M ETA L L E R  O G  T R Æ L I M
Lige nu er Buller og Anders 
i gang med at bygge 25 nye 
Skilderhuse. De skal erstatte 
25 skilderhuse, som var malet 
i blyholdig maling, og nu ligger 
ophugget foran snedkeriet. 
Egentlig var Buller gået i gang 
med at renovere de gamle, da 
arbejdstilsynet pludselig satte en 
stopper for det. ”De kom en dag 
og lukkede hele værkstedet. Vi 
måtte slet ikke arbejde med det 
materiale, der var malet på de 
gamle skilderhuse. Og hele værk-
stedet skulle fanme totalrenses. 
De endte med at lukke værkste-
det i et halvt år.” 

Det er en større opgave et 
fremstille 25 skilderhuse. For 
det første består ét enkelt hus af 
over 100 forskellige specialfrem-
stillede trædele. Alle de små 
komponenter – på nær et par en-
kelte lister – udskærer Buller og 
Anders selv på deres maskiner 
på Holmen. Det har taget dem et 
par måneder, og resultatet står 
nu samlet i mindst tyve flytte-
kasser i hjørnet af snedkeriet. 

Når først Buller går i gang 
med at samle et skilderhus, skal 
det gå hurtigt. Trælimen tørrer 
på et kvarter. Det er hvad Buller 
har til at samle den 9-sidede 
prismeform. Hvis han ikke kan 
nå at sætte det hele i spænd på 
et kvarter, bliver konstruktionen 
skæv, og han kan starte forfra. 

Når man bevæger sig rundt 
i snedkeriet, fornemmer man 
samlebåndsteknikken. Der ligger 
skilderhuse, som befinder sig i 
forskellige faser af samlingspro-
cessen. Længst fra indgangen 
ligger et hus, der er klar til at bli-
ve kørt til maleren. Det er en af 
de få ting, Buller ikke selv fikser. 

Det er tydeligt at mærke på 
Buller, at han går op i materialer. 
Det skal være i orden, ellers kan 
man lige så godt lade være. Skil-
derhusene er bygget af canadisk 
fyrretræ, og kan det ikke skaffes, 
må man vente på at man kan. På 
den måde passer skilderhusene 
godt til Livgarden. Tingene er i 
orden. 

Da snakken falder på materi-
alerne, viser det sig, at Buller er 
god for et par anekdoter. Senest 
har han sloges for at skaffe den 
rigtige trælim. Der var engang, 
hvor han selv kunne ringe til 
trælasten, og dagen efter stod 
der en palle med materialer. 
Den går ikke længere. Nu skal 
indkøbsordren placeres hos ”en 
eller anden oppe i systemet, 
der ikke har en klap forstand på 
håndværk”. →
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Som man nok fornemmer, 
er Buller ikke bange for at kalde 
en spade for en spade. Han siger 
tingene ligeud. Sådan er han 
bare. Der er ikke nogen som skal 
komme og foregive at vide bedre 
om hans arbejde. Bureaukratise-
ring er absolut ikke Bullers kop 
the. 

I N G E N  V E D  H V O R  D E  S TÅ R
Ironisk nok er det netop på det 
punkt, hvor lidt bureaukratisering 
ville være værdsat, at det ikke er 
til stede. Ingen har tilsyneladen-
de et overblik over, hvor mange 
eller hvor skilderhusene står. 
Bullers bedste bud er, at der er 
udstillet omkring 110 stykker 
rundt omkring i landet.  

Enhver garder kan hurtigt 

tælle sig frem til de 17 skilder-
huse på Amalienborg Slotsplads. 
Dertil står der 6 på Christians-
borg, 3 på Rosenborg, 2 på Liv-
gardens Kaserne, 5-6 stykker på 
Garderkasernen og en god hånd-
fuld på Kastellet og landslottene 
Fredensborg, Gråsten og Marse-
lisborg. Alt i alt kan der måske 
skrabes 50 skilderhuse sammen, 
som anvendes af Livgarden. Dem 
er der ret godt styr på. 

Hvor den anden halvdel af 
skilderhusene står, og i hvil-
ken forfatning de er i, er der til 
gengæld ikke rigtig nogen som 
ved – eller som har ansvaret for 
at vide. Buller og Anders har en 
idé om det, men de ville gerne 
spænde en campingvogn bag bi-
len for at køre riget rundt, og lave 
en fortegnelse over skilderhuse-

Kronprins Frederik 
VI, der er særlig 

kendt for at bekymre 
sig om sine solda-
ters helbred, blev 

opmærksom på, at 
det trak på soldaten 
i skilderhuset fra de 

to observationshuller 
i siden. Kronprinsen 

befalede derfor i 1803 
Ingeniørkorpset ved 

samtlige skilderhuse i 
fæstningerne Køben-
havn og Citadellet, at 
foranstalte indvendigt 

i disse skilderhuse 
anbragt en klap, såle-
des, at den kan skydes 

for og tilbage efter 
omstændighederne. 

Denne anordning 
bygges stadig ind i 

skilderhuset. 

K L A P

ne. Dog er betingelsen, at de så 
også skal til Sankt Croix og be-
sigtige de efterladte skilderhuse 
i den tidligere danske koloni. 

Indtil videre må Buller og 
Anders tage til takke med det 
beskedne overblik man har, og 
så ellers gå til hånde, når de 
ringer fra landets kaserne og 
fortæller, at der kommer et skil-
derhus ind til genopfriskning  ▪

KASSERET. Buller og Anders 
betragter resterne af de 
kasserede skilderhuse. 

LØRDAG DEN 13. AUGUST '22
- EFTER ÅRGANGSPARADEN -
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LIVGARDENS HISTORISKE SAMLINGS VENNER organiserer en genspilning 
af den legendariske fodboldkamp mellem Den Kongelige Livgarde 
og den svenske (SVEA) Livgarde (i dag Svenska Kungliga Livgardet) - på 
100-årsdagen, lørdag den 13. august 2022. 
 
100-årskampen spilles på Eksercerpladsen ved Livgardens Kaserne – i for-
længelse af Årgangsparaden. Vi opfordrer til, at der bestilles en frokost-
pakke på forhånd, ligesom vi opfordrer til, at der reserveres en tribuneplads 
på langsiden af Kongens Have til overværelse af fodboldkampen. 
 

Og så er det med meget stor begejstring, at 
vi kan annoncere, at Hummel fremstiller en 
LIMITED EDITION reproduktion af Livgardens 
spillertrøje fra 1922. Trøjen bliver specielt 
fremstillet til 100-årskampen, og der bliver kun 
fremstillet ganske få - så vi anbefaler, at der 
slås hurtigt til, hvis du vil være sikker på at 
erhverve dette Livgarde-jubilæumsklenodie!

LØRDAG DEN 13. AUGUST '22
- EFTER ÅRGANGSPARADEN -

Kampen dømm
es af gl. garder og internationalt anerkendte
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*Også vegetarisk alternativ m. svampefrikadeller (der vælges mellem frikadeller ifm. køb)

TRIBUNE-PLADS FROKOSTPAKKE RETROTRØJE 100-ÅRS PAKKEN
Reservation af 

tribune-plads på 
langsiden af 

Kongens Have. 

Pris: 50 kr.

Lækker frokostpak-
ke fra Meyers Køkken 
m. økologiske frika-

deller, kartoffelsalat, 
syltet grønt, samt 

stegt spidskålssalat. 
Dertil ølandsboller.* 

Pris: 95 kr. 

Flot Hummel 
LIMITED EDITION-

retrotrøje som den, 
der blev brugt for 

100 år siden. 
Trøjen har LG-tryk. 

Vælg mellem 
M, L, XL og XXL. 

Pris: 345 kr.

100-årskamp-
pakke indeholder 
tribuneplads, fro-
kostpakke og en 

LG-retrotrøje.

Pris: 450 kr.

Salg af frokostpakker, plads-reservationer og retrotrøjer 
åbner fredag den 4. marts kl. 12.00 på billetlugen.dk

Se mere og følg med på www.100-aarskampen.dk
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agtkompagniet er nok et af Den 
Kongelige Livgardes mest pro-
minente kompagnier, og er som 
bekendt ansvarlig for den daglige 
bevogtning af kongefamilien og 
de kongelige residenser. Mens de 
fleste kompagnichefer kan kalde 
sig selv kaptajner, så kræver 

størrelsen og kompagniets centrale rolle, 
at chefen her har rangen af major. På vegne 
af Garderbladet fik jeg lov til at besøge den 
nuværende Chef for Vagtkompagniet, Major 
Hans Christian Neerup Rørvang, mens han 
var Vagtkommandør på Amalienborg, hvor vi 
talte om både hans karriere og nuværende 
rolle som Chef Vagtkompagni. 

Vejret er gråt og koldt, da jeg nærmer mig 
kolonnaden ved Amalienborg. Post for Gevær 
er klædt i sin tunge vinterkappe – altså den 
sorte af dem, ikke den røde fra skilderhuset. 
Jeg gør tegn til at banke på hos Vagtkom-
mandøren, og hun nikker godkendende. Idet 
døren åbner, bliver jeg modtaget af den næst-
kommanderende kaptajn, som venligt viser 
mig videre til rummet, hvor Majoren holder 
til. Størrelsen på vagtkommandørens stue 
overrasker mig lidt. De fleste vagtgående gar-
dere har nok en forestilling om, at officererne 
har uendeligt meget plads. Trods størrelsen 
er den nydeligt indrettet med et flot gam-
melt skrivebord. Og så er der naturligvis to 
behagelige lænestole og et sidebord med en 

flaske af Livgardens Portvin. Rørvang står 
midt i rummet og byder mig velkommen. Selv 
efter 30 år kan man stadig ane i hans dialekt, 
at han oprindeligt er opvokset i Varde.

R E K R U T  R Ø R V A N G

Hans Christian Neerup Rørvang – som både 
af sig selv og andre ofte blot benævnes ”H.C.” 
– startede som rekrut ved Den Kongelige 
Livgarde på indkaldelseshold Nov-93. Han 
husker selv tilbage på tiden med et let smil: 
”Jeg oplevede heldigvis ikke selv det berygte-
de ”rekrutchok” som så mange andre. Jeg var 
meget interesseret i Forsvaret dengang, og 
havde også haft venner som havde været inde 
før mig, så jeg var måske lidt mere forberedt 
end de andre på, hvad der var i vente.” Og så 
husker han da også stadig, hvordan han blev 
inddelt dengang - 1. kompagni, 2. deling, 2. 
gruppe. 

Den unge rekrut Rørvang udmærkede sig 
hurtigt i sin tjeneste, og søgte tidligt i forløbet 
om at gå direkte videre til Hærens Sergent-
skole i Sønderborg. ”Alle vidste jo godt, at en 
mellemlederuddannelse fra Forsvaret var 
en god ballast at have med sig, uanset hvad 
det var man nu ville. Dengang havde jeg ikke 
besluttet mig for, at jeg skulle være fastansat 
i Forsvaret - jeg troede faktisk at jeg skulle 
være politimand.” Rørvang blev udvalgt 
blandt 65 kandidater til en af de 13 pladser, 
og otte måneder senere kunne han vende 
tilbage til Høvelte som nyuddannet sergent, 
klar til at overtage sit eget hold af rekrutter.

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

Rørvang nåede aldrig selv at blive hverken 
vagtgående garder eller sergent. Han kom 
hurtigt videre på løjtnantsuddannelsen, og i 
1998 startede han på Hærens Officersskole.

I 90’erne var internationale udsendelser 
mest begrænset til Kroatien og Bosnien 
(1992-1999), men det ændrede sig hurtigt 
med de senere operationer i Irak (2003- →

H.C. RØRVANG
L I V G A R D E N    I N D E F R A

M A J O R ,  C H E F  V A G T K O M P A G N I

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

F O T O
A P R - 1 2  A N D R E A S  D .  S C H U L T Z
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2007) og Afghanistan (2002-2021). ”Jeg kan 
huske, at da vi startede på Hærens Officers-
skole i ’98, der stod vi omkring 100 fra holdet 
i M/69. Dengang var der kun to, der havde en 
medalje på uniformen”. Rørvang pointerer 
selv, at der var rift om de udsendelser der 
var, og det giver vel god mening, at man skal 
bruge flere menige soldater end officerer på 
en udsendelse. Hans første udsendelse fik 
han som premierløjtnant i 2005 til Kosovo, 
kort inden at han i 2006 tog det videregående 
modul til at blive kaptajn. ”Da jeg startede på 
kaptajnsskolen i 2006, der stod vi tilsvarende 
ca. 100, mange af os de samme som i ’98. 
Nu stod der kun to uden medaljer, og næsten 
alle havde været udsendte på missioner i 
udlandet.”

I 2007 overgik han så som kaptajn til at 
være næstkommanderende ved 2. kompagni, 
1. bataljon.  2/1 Livgarden var et af de første 
kompagnier, hvor man igen havde fået faste, 
professionelle soldater, og så var det også 
det første kompagni, der fik de nye Infanteri-
kamp Køretøjer (IKK’er). Det var i dét regi, at 
Rørvang senere blev udsendt i til Afghanistan 
i 2010. De nye mobile IKK’er førte dog ikke til 
en ændring af opgaverne i Afghanistan, som 
fortsat forblev et relativt statisk forsvar af 
området omkring ”Green Zone”. 
Udsendelsen fandt sted i en svær periode 
i Afghanistan, og i alt måtte fem soldater 
lade livet under udsendelsen. ”Jeg synes vi 

var hårdt ramt som hold. 
Allerede 15-20 min. efter, 
at vi overtog kommandoen 
i området, fik vi den første 
melding om en såret soldat i 
3. deling. Der tænkte jeg bare, 
at det bliver godt nok en lang 
mission”. Måden han omtaler 
det på virker nærmest som 
en underdrivelse. Hans 
rolige udtryk og afvæbnende 
halv-jyske dialekt gør det 
faktisk svært at tro, at han 
sidder og taler om faldne 
og sårede soldater. Men 

kontrasten understreger på en måde også 
bitterheden bag hans kølige beskrivelser. ”Jeg 
husker tydeligt morgenen d. 7. august, den 
sidste dag hvor vi skulle være operative på 
udsendelsen. Chefen og jeg kigger sådan hin-
anden i øjnene – men ingen af os siger noget. 
Og det var nok meget godt. Jeg tror nemlig at 
vi begge to havde tanken om, at det endelig 
var lykkedes - men det var det desværre ikke. 
Samme dag mister vi nemlig to kammerater 
til en vejsidebombe.”

F A R V E L  T I L  F O R S V A R E T

Efter en periode som chef for 2/1 Livgarden 
og som adjudant for Chef Livgarden, vælger 
han i 2013 at forlade Forsvaret. For Rørvang 
handlede det blandt andet om, at selvom at 
han var glad for at være, hvor han var, så var 
der få interessante stillinger tilbage i udsigt 
for ham. ”Så i stedet for at blive en gammel 
mavesur kaptajn, så tænkte jeg, at så skulle 
jeg prøve noget andet. Og så var det at jeg så, 
at der var et spændende job i Lufthavnen.”  

Gennem sine i alt 7 år som ansat ved 
Københavns Lufthavn, havde Rørvang en 
række forskellige stillinger, men fælles for 
dem var, at han gennem sin ekspertise fra 
Livgarden, beskæftigede sig med sikkerheden 
rundt om i Lufthavnen. ”Jeg startede som det 
der hedder ”Supervisor”, hvilket er en drift/

teamleder funktion. Dér mødte jeg ind på 
sådan nogle 12-timers vagter, og så havde jeg 
det operative ansvar for den ”kørende” del af 
security. Så hvis der var nogle der ikke opførte 
sig ordentligt, så var det mine folk der blev 
sendt ud. Efter halvandet års tid blev jeg så 
uddannelseschef for al uddannelse i security. 
Der var jeg ansvarlig for uddannelsen af de ca. 
1.100 security ansatte, og det omfattede både 
grunduddannelse og vedligeholdende træning. 
Efter atter nogle år blev jeg så spurgt om 
ikke jeg ville vende tilbage til den afdeling, jeg 
tidligere havde været supervisor i, men denne 
gang som chef for afdelingen. Og det kan man 
lidt sammenligne med stillingen som kom-
pagnichef fra Forsvaret. Afdelingen bestod af 
ca. 140 medarbejdere og 9 mellemledere, der 
stod for den daglige ledelse. Og det var jeg så, 
indtil jeg startede i Livgarden igen.”

Mens der var mange kompetencer som 
Rørvang kunne tage med sig fra Livgarden og 
ud i erhvervslivet, så mener han også selv, at 
han har kunne taget noget med tilbage fra det 
civile erhvervsliv til Livgarden. Og når man 
taler med ham, er man på en måde heller ikke 
i tvivl om, at han i hvert fald ikke har tilbragt 
hele sit liv i militæret. 

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

Inden Rørvang forlod Livgardens Kaserne, 
havde han nævnt, at der var nogle stillinger, 
som stadig kunne få ham til at vende tilbage 
til Livgarden. Én af dem var stillingen som 
Chef Vagtkompagni. Den daværende chef for 
vagtkompagniet, Major Søren P. Østergaard, 
gjorde i foråret 2020 klar til at overgå til 
stillingen som adjudant ved Hendes Majestæt 
Dronningens Adjudantstab. ”I min stilling som 
adjudant for Lasse Harkjær (daværende Chef 
Livgarden, red.), var jeg med til dengang at 
indsætte Søren Østergaard i stillingen som 
Chef Vagtkompagni. Og han har siddet godt 
og solidt i stillingen de sidste mange år, og har 
virkelig været med til at drive den udvikling, 
Vagtkompagniet har været igennem de sene-
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ste år. Og da jeg så hørte at han stoppede, så 
tænkte jeg: ’Så er det nu, at du skal slå til, hvis 
du vil prøve at være Chef Vagtkompagni’. Så 
forfattede jeg en ansøgning og blev kaldt til 
samtale, og nu sidder jeg jo her.”

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

Nu kunne man jo godt få lyst til at spørge, om 
ikke det er lidt af en omvæltning at gå fra den 
skarpe ende af Livgardens udsendte kom-
pagnier med professionelle soldater, til det 
mere ’ceremonielle’ Vagtkompagni. Men den 
mindste hentydning til, at Vagtkompagniet 
ikke skulle være særligt operativt, medfører 
et kontant modsvar fra Majoren. ”Jeg ville 

jo påstå, at Vagtkompagniet er operativt 
indsat hver evig eneste dag. Det er nok et lidt 
gammelt narrativ, at man kun er ceremoniel i 
Vagtkompagniet, for vi er i høj grad operative.”
For at understøtte sin pointe, henviser han 
ikke bare til Vagtkompagniets daglige rolle 
med at passe på de kongelige palæer, men 
særligt også til den operative betydning af 4. 
vagthold, som blev oprettet i 2019. ”Vi har et 
beredskabsvagthold i højt beredskab og klar 
til indsættelse. Måske ikke altid til støtte i ter-
roraktioner, som det oprindeligt var tiltænkt, 
men vi har været indsat tre gange, alene mens 
jeg har været chef, og det er jo operativt hver 
eneste gang.” Rørvang gør meget ud af at 
understrege det øgede operative fokus i Vagt-
kompagniet, som Søren Østergaard havde 
ført an i. Men da jeg spørger ham, hvordan 

Vagtkompagniet vil fortsætte denne udvikling 
under hans ledelse, står det klart, at der er 
visse begrænsninger inden for den ramme, 
Vagtkompagniet opererer i. ”Jeg tror, at rent 
udviklingsmæssigt, så er vi et rigtigt godt sted. 
Vi har jo også, skal vi huske på, en begrænset 
uddannelsestid, og i Vagtkompagniet har vi 
kun garderne i fire måneder. Det vil sige, at når 
vi overtager garderne, så er de som udgangs-
punkt færdiguddannede, og vi kan kun udføre 
vedligeholdende træning.” 
Men hvis tid ikke var et problem, så Rørvang 
gerne, at garderne blev bedre til at håndtere 
de psykisk syge, som opsøger dem på vagter-
ne. ”Her kan jeg sammenligne Amalienborg 
med Lufthavnen, idet begge steder aldrig 
har ’lukket’. Psykisk syge har en tendens til at 
søge derhen, hvorfra de ved at de kan få en 
reaktion.” Selvom psykisk syge som regel er 
harmløse nok, så er det vigtigt at de håndte-
res rigtigt, da en situation ellers hurtigt kan 
komme ud af kontrol. 
Men tid er i den grad en udfordring, og både 
gardere og rekrutterne på Høvelte har i 
forvejen meget lange dage, for at nå i mål 
med uddannelsen som den er. ”Der hvor vi 
virkelig skal fortsætte vores udvikling, det er 
på ”mind-sættet” hos garderen.” Her henviser 
majoren til mind-sættet om, at det først og 
fremmest er det operative der tæller når man 
er på vagt, også selvom man stadig går meget 
op i den ceremonielle fremtoning. ”Med et 
af de her ’corona-hold’ har vi måttet sige, at 
der kører vi dem ned til Amalienborg, fordi 
de simpelthen ikke var gode nok til at gå. Der 
prioriterede man det operative. Og det synes 
jeg er en helt korrekt vægtning af, at vi skal 
kunne bevogte vores objekter. Om vi så skal 
køre eller gå derned, det er sekundært." 
I en hverdag, hvor garderne konstant må 
forholde sig til eksercits og vedligeholdelse af 
uniformen, kan den ceremonielle fremtoning 
dog af og til risikere at fremstå vigtigere end 
bevogtningsopgaverne. ”Og det er forkert. Det 
er helt essentielt at de er pæne og ordentlige i 
tøjet, men det er for mig endnu vigtigere, at de 
kan den bevogtningsmæssige del. Det skal vi 
have arbejdet med, så det bliver helt tydeligt 
for soldaten. De må aldrig være i tvivl om, 
hvad der er det vigtigste.”

Majoren skæver ned mod uret og giver 
tegn. Vagtparaden går snart i retning af 
Amalienborg, og vagtskiftet skal klargøres. 
Med andre ord må vi runde samtalen af. Jeg 
takker for hans tid, og ønsker ham en god tur 
hjem gennem byen  ▪
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TEKST & FOTO: SENIORSERGENT-R BRIAN K. RÜTZOU (DEC 83) 
BATALJONSBEFALINGSMAND VED LIVGARDEN RESERVW

Efter at være skåret væk i en årrække, er der de senere år 
opstået en politisk forståelse for det betimelige i at have en 

vis militær reservestyrke til rådighed. 

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

drulningen af 
denne beslut-
ning har nu ved 
Den Kongelige 
Livgarde for alvor 

taget fart efter en særdeles 
”hård fødsel”, hvor opstillings-
grundlaget ad flere omgange 
er blevet ændret og omformu-
leret. Og endelig af Covid – da 
vi endelig var klar til at mødes i 
virkeligheden. I mellemtiden er 
der blevet rekrutteret, de fleste 
stillinger fyldt ud, og reservens 
støtte til de forskellige enheder 
er begyndt at virke i det små. 
Selvom vi gerne ville have skudt 
det hele i gang med et større 
officielt arrangement. Men sådan 
ville Covid det ikke.

Det er ikke den samme 
reserve, som vi tidligere har 
kendt. Hverken i størrelse eller 
formål. Hvis vi ser historisk på 
reserven, så havde vi reservens 
”gyldne periode” under den kolde 
krig, hvor stort set alle soldater 

blev uddannet i værnepligten 
og hjemsendt som krigsbrug-
bare soldater. I det daglige 
havde man en lille professionel 
stående styrke, men kernen i 
den danske hær var en mobi-
liseringshær, hvor hjemsendte 
soldater blev administreret i et 
kæmpe logistisk netværk, som 
med årene flyttede dem rundt 
til efterhånden mindre kræven-
de opgaver, indtil de helt blev 
”skrevet ud af rullen (lægdsrul-
len)” og altså ikke længere skulle 
stille i tilfælde af mobilisering. 
Enkelte nøgleenheder blev 
lejlighedsvis genindkaldt, og 
hele korpset af reservebefa-
lingsmænd og -officerer var på 
kontrakt, og pudsede jævnligt 
formen af uden indkaldelse af 
mandskabet. Hele denne store 
og velfungerende reservestruk-
tur blev nedlagt og ”høstet som 
fredsdividende” rent politisk 
efter Murens fald. 

Så kom der et antal år med 

et andet og fjernere trusselsbil-
lede, og Danmark trådte ind på 
scenen med en mere aktivistisk 
udenrigspolitik. Denne befordre-
de mindre enheder af professi-
onelle soldater indsat rundt om 
i verden. Og det var derfor det, 
der blev indøvet herhjemme. Og 
ikke som tidligere nærforsvaret 
af Danmark. En ganske lille 
reserve på enkelte specialister af 
alle grader blev opretholdt i det 
man humoristisk benævnte en 
”badekarsmodel”. 

U

Altså alle placeret uden struktur 
eller organisation i ”badekarret”, 
som enhederne så kunne fiske i, 
efter hvilke kompetencer de ef-
terspurgte. Denne reservestyrke 
havde alene til formål at støtte 
Livgardens operative enheder.

Den nuværende reserve 
(under implementering) har flere 
formål. Dels at støtte Livgardens 
enheder under uddannelse og 
(nu også) vagt. I krise- og krigstid. 
Vi støtter med specialister, 
undervisere, befalingsmænd og 
officerer ved huller i bemandin-
gen af kortere varighed. Det er 
støtte til Uddannelsesbataljonen 
(ll/LG), primært uddannelse, 
øvelser samt skydeperioder. 
Samt Vagtkompagniet, hvor 
reserven støtter sergent-rosten 
på Kastellet, IH-rosten, samt 
Tambourkorpset. Stående styrke 
(l/LG) er organisatorisk under-
lagt Brigaden, og har sin egen 
lille reserve. Endvidere stiller/
rekrutterer vi føringskadrer til 
Totalforsvarsstyrken. Et nyt 
koncept – en slags ”mini-mobili-
seringsstyrke” i Hjemmeværnets 
regi, hvor distrikterne har et 
antal enheder med mobiliser-
bare hjemsendte værnepligtige, 
og hvor deres uddannelse og 
indsats altså vartes af en gruppe 
reservekontraktansatte. Primært 
befalingsmænd og officerer fra 
de lokale værnepligtsuddannen-
de regimenter.

Livgardens Reserve er 
ikke som tidligere en egentlig 
bataljon, men fører blåt underlag 
(Tidligere lll/LG) under ”Solen”, 
for dels at italesætte og vise 
reserven, samt for at opbygge en 
enhedsfølelse for reservister – på 
tværs af enhederne. Sideløbende 
opfordrer vi til at reservisterne 
involverer sig i Livgardens øvrige 
liv og sociale arrangementer, 
både i almindelighed samt i de 
forskellige messer. Så det er 
altså grunden til, at I vil kunne se 
det blå underlag anvendt enkelte 
steder igen  ▪

ET UDSNIT AF 
RESERVEN 
mødtes for 
første gang til 
et par dages 
aktiviteter i 
starten af 
oktober 
2021.
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D
en 30. november 

1699 bliver Frederik 

IV´s anden søn, den 

senere Christian VI, 

født på Københavns 

Slot. Året før er Fre-

derik IV´s første søn 

bukket under for 

sygdom allerede i en alder af 1 år, men Chri-

stian VI klarer dig igennem de første farlige 

spæde år, og vokser op på det gamle kongeslot 

på Slotsholmen midt i København. 

De første år af Christian VI´s liv er præget 

af et opsving i dansk økonomi. Efter et yderst 

kort engagement i Store Nordiske Krig er 

Danmark tvunget ud af konflikten, og nyder 

i stedet godt af handelen, som i vid udstræk-

ning er fortrukket fra de stridende parter i 

Østersøregionen. 

Ligesom faderen Frederik IV´s opvækst og 

uddannelse, foregår Christian VI´s dannelse 

på tysk. Hans lærere er tyske, moderen er tysk, 

og Christian VI mestrer i en ung alder både 

tysk og dansk i skrift og tale. Modsat faderen 

får Christian VI til gengæld en grundig ud-

dannelse, og udviser da også større interesse 

såvel som evner for den boglige lærdom end 

faderen.

Christian VI´s udseende beskrives ikke 

videre flatterende i historiebøgerne. Han 

beskrives som en lille, spinkel og kejtet dreng 

med en svag fysik og en lang krum næse. Ej 

heller synes den unge Christian VI´s mentale 

styrke at bliver beskrevet med floskler. Han 

beskrives som værende nervøst anlagt med 

en udpræget mangel på tro på egne evner, og 

førende en pibende stemme. 

Christian VI bliver i en ung alder optaget 

af den kristne bevægelse pietismen, der 

spreder sig i Centraleuropa i slutningen af 

1600-tallet, og for alvor udbredes i Skandina-

vien i begyndelsen af 1700-tallet. Christian 

VI´s syn og optagethed af pietismen får igen-

nem hans regeringstid væsentlig indflydelse 

på adskillige kongegerninger, hvoraf nogle 

endnu eksisterer. 

Christian VI får – hvad der for tiden er 

meget atypisk – lov til selv at finde sig en 

hustru. Således begiver Christian VI sig afsted 

på en udlandsrejse i begyndelsen af 20´erne. 

På rejsen møder han og forelsker sig i den 

unge Sophie Magdalene, som stammer fra et 

”ubetydeligt, fattigt og meget børnerigt” tysk 

fyrstehof. 

Sophie Magdalene har 13 søskende, og 

betragtes af de fleste omkring hoffet som et 

dårligt parti for Danmark. Men Frederik IV 

giver Christian VI sin velsignelse, og de to 

unge gifter sig på slottet Pretzsch i Sachsen d. 

7. august 1721.  

DE FØRSTE KONGEGERNINGER

I modsætning til både Christian V og Frederik 

IV, når Christian VI at modtage en god og 

alsidig opdragelse, uddannelse og ikke mindst 

deltagelse i regeringsarbejdet, før han krones. 

Det er således en vel forberedt Christian VI, 

der ved faderens død d. 12. oktober 1730, arver 

dobbeltmonarkiet Danmark-Norge. 

Trods sine kristne overbevisninger, er 

Christian VI dog ikke mindre optaget af sin 

kongelige værdighed såvel som enevældens 

ophøjethed end sin far eller farfar. Et tegn 

herpå ses blandt andet ved salvingen i Fre-

deriksborg Slotskirke d. 6. juni 1731, hvortil 

Christian VI lader en ny dronningekrone 

fremstille, idet dronningen ikke ønsker at 

BLÅ BOG

BØRN

CHRISTIAN VI
1 7 3 0  -  1 7 4 6

Dyk med ned i historien om de 14 
regenter som Den Kongelige Livgarde 
har passet på igennem historien.
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Frederik IV af Danmark & Norge

30. november 1699

1723

1726

Louise af Mecklenburg 

12. oktober 1730 – 6. august 1746
Oldenborgske slægt

6. juni 1731
Sophie Magdalene af Brandenburg

6. august 1746
Roskilde Domkirke

FREDERIK V 
Konge af Danmark & Norge 

Hertuginde af Sachsen-Hildburghausen 
LOUISE 

FAR
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MOR
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SALVING

HUSTRU

DØD

HVILESTED



FREDERIK III
1648

CHRISTIAN V
1670

FREDERIK IV
1699

CHRISTIAN VI
1730

FREDERIK V
1746

CHRISTIAN VII
1766

FREDERIK VI
1808

CHRISTIAN VIII
1839

FREDERIK VII
1848

CHRISTIAN IX
1863

FREDERIK VIII
1906

CHRISTIAN X
1912

FREDERIK IX
1947

MARGRETHE II
1972

REGENTERNE
V I  H A R  P A S S E T  P Å

DRONNINGEN
Christian VI gifter sig d. 7. 
august 1721 med den stærkt 
troende tyske prinsesse Sohpie 
Magdalene af Branden-
burg-Kulmbach. 

bære den ”nette og lidne” krone fra Frederik 

IV´s tid. 

I det hele taget synes både konge og 

dronning at være optaget af, at signalere den 

enevældige magts ophøjethed med størst 

mulig pragt og stivest mulige hofceremoniel. I 

forlængelse heraf synes det da også nærlig-

gende, at Christian VI bliver den konge, der 

beslutter at nedrive det gamle København Slot 

for at bygge et nyt kongeslot med langt større 

pragt. 

Allerede i 1731 – blot et år efter at Christi-

an VI er steget på tronen – beordrer den nye 

konge det gamle Københavns Slot nedrevet. 

Det sker blot 4 år efter at Frederik IV har 

færdiggjort en gennemgående renovering fra 

kælder til kvist. Men det gamle slot passer 

ikke til Christian VI´s behov for pomp og 

pragt. 

Efter nedrivningen forestår et stort arbej-

de i at opkøbe og rydde de omkringliggende 

grund. Hertil skal voldgraven omlægges og 

hele området piloteres med kolossale bøge-

træs stolper, så fundamentet kan stå fast i det 

sumpede område. 

Selve genopbygningen af det nye slot 

begynder først for alvor i 1733, hvor de første 

grundsten, til hvad der skal blive kendt som 

Christiansborg, lægges. Og ambitionerne for 

det nye slot er store.

Slottet opføres som et prægtigt firflø-

jet senbarok-palads inklusive ridebane og 

slotskirke. Hovedslottet er en stor karré med 

et højt tårn og spir. Den ydrer slotsgård består 

af et ridebaneanlæg omgivet af to fløje med 

henholdsvis ridehus og hofteater. Imellem de 

to fløje forbindes hovedindgangen og den ydre 

slotsgård til Købehavn af marmorbroen, der 

stadig står i dag. 

Byggeriet et ekstremt dyrt. Så dyrt, at de 

samlede byggeomkostninger beløber sig til et 

halvt års samlede indtægter fra hele riget – el-

ler værdien af al ejendom på Sjælland tilsam-

men. Nysgerrigheden omkring indretningen 

af det nye prægtige slot er angiveligt så stor, 

at det udtrykkeligt pålægges skildvagterne af 

Den Kongelige Livgarde til Fods kun at lade 

personer med reelle ærinder på byggepladsen 

passere ind. 

I år 1740 står Christian VI´s nye slot 

færdig. Den 26. november rykker Kongefami-

lien fra den midlertidige residens på Frede-

riksberg Slot til Christiansborg under et stort 

optog igennem byen, anført af Den Kongelige 

Livgarde til Hest mens fodfolksafdelingen står 

antrådt langs ruten. 

KRISE

Da Christian VI overtager tronen, befinder 

Danmark sig i en alvorlig økonomisk krise. En 

krise der synes at fastholde sig greb i landet 

trods adskillige bestræbelser fra kongen selv 

på at afhjælpe krisen (når man selvfølgelig 

ser bort fra, at kongen som noget af det første 

igangsætter byggeriet af Nordeuropas dyreste 

slot). 

For at spare på rigets finanser ophæver 

Christian VI i 1730 landmilitsen, og som 

reaktion mod den igangværende europæiske 

landbrugskrise nedsættes hartkornskatterne 

samtidig med 11%. 

Men trods skattelettelser befinder land-

bruget sig fortsat i krise. Efter at Frederik 

IV i 1702 har afskaffet vornedskabet, er der 

sker en afvandring fra landet, hvor bønder-

ne i stigende grad er flyttet væk fra godser 

og fæstegårde og ind til byerne. Landbruget 

CHRISTIANSBORG
Selvom Christian VI´s far 
Frederik IV kort før sin død 
gennemrenoverer hele Køben-
havns Slot, vælger Christian 
VI kort efter tronbestigelsen 
af nedrive det gamle slot, for i 
stedet at opføre Nordeuropas 
største og mest luksuriøse slot 
– det første Christiansborg 
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EREMITAGESLOTTET  STAVNSBÅNDET

KOLONIERNE

Det kongelige lystslot i Jægersborg 
Dyrehave opføres på det højeste punkt 

på Erimetagesletten under Christian 
VI´s regeringstid i årene 1734-36.

For at sikre arbejdskraften på 
godser og fæstegårde indføres 
stavnsbåndet, der binder alle 
bønder i alderen 14 og 36 år 
på deres fødegodser.

Under Christian VI´s 
regeringstid styrkes handelen 
og der investeres i de danske 
kolonier i Vestindien, Afrika 
og Østindien. 

mangler arbejdskraft i markene. I 1733 indfø-

rer Christian VI således et stavnsbånd, der for-

byder bønder mellem 14 og 36 år at fraflytte 

deres fødegodser uden godsejerens tilladelse. 

Aldersgrænsen bliver sidenhen udvidet til alle 

bønder i alderen 4 – 40 år. 

Den officielle begrundelse for indførelse 

af stavnsbåndet har efter sigende været at 

sikre sig soldater, men hovedformålet har 

utvivlsomt været at sikre godsejerne billig 

arbejdskraft. 

Også indenfor handel og skibsfart viser 

Christian VI interesse, og forsøger sig med 

adskillige initiativer for at stimulere handelen 

og afhjælpe krisen. Blandt andet ophæver 

han Københavns særligt privilegerede stilling 

i forhold til handel med vin, brændevin, 

husholdningssalt og tobak. Som begrundelse 

for dette skridt angives i forordningen ”at 

han havde erfaret, at den tidligere ordning ikke 

havde bibragt hovedstaden den fordel, som var 

tilsigtet, endvidere at den havde været til skade 

for andre købstæder i riget.”

I det hele taget synes Christian VI at være 

optaget af, at samtlige undersåtter – uanset 

hvor de befinder sig – i forhold til handel 

med varer skal være ”... fri og uhindret, og den 

ene frem for den anden ikke enten have noget 

særdeles prærogativ eller den ene mere graveris 

end den anden.”

Også kolonierne har Christian VI´s 

opmærksomhed. I 1732 støtter Christian VI 

oprettelsen af Asiatisk Kompagni, der skal 

fremme handelen med Kina via de oversøiske 

danske koloniområder i Indien. Christian VI 

nærer også et ønske om at fremme udvik-

lingen af plantagedriften på Sankt Croix, og 

snart sættes en rivende udvikling i gang i 

kolonierne, hvor sukkerplantager skyder op.  

INDUSTRI OG HANDEL 

Christian VI drømmer om at gøre Danmark 

til et industriland, og gennemfører adskillige 

initiativer til at stimulere handel og industri. 

Som helhed dannes der et billede af en konge, 

der trods manglende folkelig popularitet, gør 

utroligt meget for den mere jævne undersåt, 

og ikke mindst for at stille Danmark bedst 

muligt. 

Kongen udnytter de muligheder som tvil-

lingeriget Danmark-Norge giver, og opretter 

beskyttede markeder. Norge sikres som afsæt-

ningsmarked for danskproduceret korn, mens 

Norge får en begunstiget stilling på eksport af 

jernmalm til Danmark. 

For at sikre den danske industri indføres 

der også forskellige importforbud og mono-

poltildelinger i Danmark, og i forlængelse her-

af sker en opblomstring i den danske industri 

i 1730´erne. Imidlertid er mange foretagender 

dybt afhængige af regeringens støtte og be-

skyttelse, og bryder sidenhen sammen, da den 

brede befolkning – bondestanden – er fattigt 

og stort set selvforsynende. 

De mange indgreb overfor importhande-

len bevirker endvidere, at der sker smugleri i 

stor udstrækning, men Christian VI fastholder 

ufortrødent sin politik. 

Under hele Christian VI´s regeringstid 

formår han at holde Danmark ude af nye 

konflikter, hvilket naturligvis har en posi-

tiv indvirkning på handelen. Flere og flere 

udenlandske handlende søger til København, 

da byen ligger gunstigt i forhold til Østersøen, 

og de fleste øvrige lande omkring Østersøen 

råder ikke over større selvstændig skibsfart, 

hvilket stiller Danmark i en gunstig position 

under Christian VI´s regeringstid. 

PIETISTEN 

Igennem et helt liv bevarer Christian VI en 

udbredt interesse for det religiøse liv generelt 

og pietismen i særdeleshed. I 1735 udsender 

han – som Frederik IV havde havde gjort i 

1730 – sin egen sabbatordning med tvungen 

kirkegang, hvor pligtforsømmelse kan udløse 

en tur i gabestok eller bøder. 

Året efter – d. 13. januar 1736 – indfører 

Christian VI konfirmationen, som bliver en 

betingelse for at man kan fæste en gård eller 

blive gift. Dermed bliver de børn, der tidligere 

har været unddraget undervisning af deres 

forælde, tvunget til at gå i skole, hvilket bliver 

et rygstød til forløberen til folkeskolen. 

Overordnet set må man anerkende 

Christian VI´s særdeles virksomme embeds-

tid, hvor adskillige initiativer til styrkelse af 

økonomien bliver indført. Han formår også at 

styre riget udenom de europæiske konflikter, 

og så forestår han talrige overdådige byggerier 

såsom Christiansborg og Eremitagen i Jægers-

borg Dyrehave.

I sine sidste år svækkes Christian VI af tu-

berkulose, han svinder ind, lider af ledbetæn-

delse og mavelidelser og dør d. 6. august 1746 

i en alder af kun 46 år. Christian VI hviler i dag 

i Roskilde Domkirke  ▪
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VI GÅR IGEN
25. SEPTEMBER '22
Vær med når +2000 friske marchgængere igen går for 
Livgardens veteraner. Se mere på www.gardermarch.dk 
Billetsalget åbner 15. marts.

Er du klar til 
at gå hele vejen?
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TEKST & FOTO: THOMAS H. REIMANN

En sen eftermiddag smides stigen op ad en hegn, 
så delingen kan komme ind på området, hvor der 

er rapporteret om fjender.

K O N S T A B E L E L E V E R  T R Æ N E R  B Y K A M P

ådan startede 
øvelsen for kon-
stabeleleverne, da 
de skulle trænes 
i at indtage en 

industrigrund med ud- og indven-
dige lagre og bygninger.

”Det er en kompleks opera-
tion, at gå ind i et område med 
bygninger og mange gemme-
steder, som det vi udsætter 
konstabeleleverne for her i dag", 
forklarer premierløjtnant Jens 
fra 1. HRU-kompagni.

”Den kompleksitet betyder, at 
der skal være en stærk kommu-
nikation og hele tiden være en 
stram styring, så alle områder 
undersøges, mens der er dækning 
fra egne enheder” slutter premi-
erløjtnant Jens af.

Konstabeleleverne er 
kommet ind på området, ved at 
forcere hegnet med stiger.

Øvelsen finder sted på en 
industrigrund på Refshaleøen 
og giver et helt andet scenarie, 

end det kompagniet normalt 
kan træne i øvelsesterrænet ved 
Garderkasernen.

Hele tiden er instruktører 
i nærheden og ved små stop i 
fremrykningen, gives feedback 
til eleverne, således de kan opnå 
en læring undervejs og bruge 
fremadrettet under øvelsen.

Samtidig bliver førerne 
også vurderet, og der gives 
ligeledes feedback.

Efter en times 
kamp, hvor fjender 
jævnligt dukker op 
og bremser frem-
rykningen, kommer 
konstabeleleverne 
frem til bygnings-
massen. Her er 
kontoret og lagre, 
som skal renses for 
fjender.

Det kommer til 
adskillige ildkampe og 
fremrykningens hastig-
hed bremses igen.

Men nu begynder konstabe-
leleverne at vise, at de har taget 
noget læring til sig, og under 
gensidig støtte lykkes det for 
dem at komme igennem de fem 
bygninger og rense området.

De fem bygninger er en me-
get lille del af hele øvelsesområ-
det, men tager halvdelen af tiden.

Mørket er faldet på, da 
bygningerne er ”renset” og en 
samlet evaluering kan gives.

Efter en pause og genop-
ladning, iværksætte endnu en 

gennemførelse, som nu er i 
total mørke. 

Det stiller nogle 
helt andre krav og 

forventningen 
er at hastig-
heden sættes 
væsentligt 
ned. Men alt 
i alt en god 
læring i et 
alternativt 
område  ▪

S
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 16. Marts kl. 19: Besøg hos Fysiote-

rapeut Henrik Thorhauge, der vil vise sin klinik 
frem, og fortælle om slidgigt. Han fortæller 
også om vores samarbejdsaftale. Tilmelding 
til formanden på garderforeningenranders-
gf8@gmail.com, 2020 3991 senest den 10 
marts. Det er gratis at deltage.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag d. 16. og 30 marts kl. 19.30: 

Landsskydning 15.m og kammeratskabs aften 
i Sjørring Hallen. Vi mødes på skydebanen i 
Sjørring hallens kælder. Indgang fra bagsiden 
af hallen. Vi håber at se dig.
Fredag d. 18. marts kl 18.30: Generalfor-
samling på Thisted Bryghus, Bryggerivej 10, 
Thisted. Dagsorden ifølge vedtægter. På valg 
er: Maj 80 Peder L. Kristiansen, Mar 85 Søren 
Denker og Dec 96 Claus Nystrup Ehlers Menu: 
Stegt flæsk, is, kaffe mv. all inkl. pris 200.- kr. 

R E G I O N E R

 Nordjylland GF 10 - 24/3 1908

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

 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

 Vendsyssel GF 43 - 14/5 1918

Formand: DEC-06 Peter Christensen
Sadelmagervej 11, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
Mail: peter@viland.dk
www.vendsysselgf.dk
Facebook: Søg på Vendsyssel GF

 Thisted Amt GF 04 - 8/4 1901

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

 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

 Randers By & Omegn GF 08 - 1/2 1908

Formand: OKT-77 John Lund
Kildebakken 29, 8920 Randers NV
Tlf. 20 20 39 91
Mail: garderforeningenrandersgf8@gmail.com
www.garderforeningerne.dk/gf08

 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

 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

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

 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

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
Garderskydning; torsdag den 24. 

marts fra kl. 18.30 i Skyttehuset, Stenvad 
Bygade 55. 8586 Ørum. Der skydes på 15. m. 
bane, og der er vejledning til dig som ønsker at 
skyde. Efter skydningen er der Kirstens kaffe 
og kagebord til alle gardere og deres ledsager. 
Du behøver ikke at skyde, kom og  vær med ved 
bordet til en gang hyggesnak, måske en solda-
tersnak, eller om alt der rører sig i samfundet. 
Alle er velkommen. 

Christian Brøgger

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Generalforsamlingen 
afholdes tirsdag d. 15. marts kl. 18.30 i Bjer-
ringbro Idræts & Kulturcenter, mødelokale 6. 
Af hensyn til køkkenet er tilmelding til nødven-
dig. Tilmelding til formanden Ole Andersen, tlf. 
8668 1988 eller mail ole777964@gmail.com, 
senest fredag, den 10. september.

Feb. 74 Per Dalgaard

Der blev afholdt skydning i januar og februar, 
dog med meget lidt deltagelse. Jeg syntes det 
er en skam, at der ikke er deltagelse af flere. 
Det er jo en hyggelig aften hvor vi hygger med 
skydning kaffe og kage, samt at der er mu-
lighed for at finpudse sine skydefærdigheder 
inden regionsskydningen, hvor vi forhåbentlig 
snart kan få en sejr igen.

Jacob Dam Rasmussen

Vel mødt, bestyrelsen

Hæderstegn bæres. Tilmelding senest d. 14. 
marts til Niels Godiksen på 2090 7901 el. n.go-
diksen@mail.dk

John F. Lund

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Aktiviteter 2022: Regionsbowling d. 15. mar, 
Hobro; Repræsentantskabsmøde d. 21. maj; 
Gardergolf d. 26. maj, Hobro Golfklub; General-
forsamling nr. 107 d. 2. jun, Kimbrer Kroen Aars; 
Sommermøde søndag d. 19. jun, Hvidsten Kro; 
Årgangsparade d. 13. aug; National Flagdag i 
Hobro 5. sep; HMD 50-års regeringsjubilæum 
d. 10.-11. sep; Landsskydning 200 m i Vingsted 
d. 17. sep; Besøg på Koldkrigsmuseet REGAN 
Vest (åbner efterår); Garderbanko på Kimbrer 
Kroen, primo nov; Generalforsamling nr. 108 
primo dec, Kimbrer Kroen; Skydning Hobro 
Idrætscenter, dec.

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

Kontingent 2022: Så er der igen tid til indbe-
taling af kontingent til Himmerlands GF og din 
indbetaling på kr. 300,00 skal være foretaget 
senest fredag d. 8. april 2022. Betaling kan ske 
til pengeinstitut konto 9217-6750 528 242, 
MobilePay 5749QC eller via fremsendt reg-
ning. For spørgsmål, kontakt kasserer juli-92 
Peter Mortensen tlf. 2577 5245 eller på mail 
garder.himmerland@gmail.com 
Søger Webmaster m.v. til GF 34: Vi efterly-
ser en PR-person, som kan forestå dialogen til 
medlemmer og interessenter via Garderbla-
det, Hjemmeside, Nordjyske medier og de so-
ciale medier, da fremtidens kommunikation vil 
foregå via disse. Vedkommende behøver ikke 
indgå i bestyrelsen, men meget gerne. Kontakt 
formanden.

Kjeld Sørensen

LEJE-LEJLIGHED SØGES
PR. 1. MAJ 2022 I KØBENHAVN 

Kære Garderkammerat. Vort barnebarn Nikolaj ( 
27 år og single) har fået ansættelse på ”Herlev Sy-
gehus” og søger derfor en 1½-2 værelses lejlighed 
eller stort værelse med adgang til køkken og bad.

Henvendelse til 339468 MAR 57 Laurids 
G. Mink Mail:  laurids.g.mink@mail.tele.dk eller 

mobil 2129 3303

EFTERLYSNING HOLD AUG 67
Kære garderkammerater fra aug 67. Da det til 

august 2022, er 55 år siden vi blev indkaldt, det må 
vi da fejre. Vi anmoder om tilkendegivelse til vores 

fungerende årgangs formand.
115 John Lange, 2757 1539 / john.lange@mail.dk.
Vi anmoder om følgende: email, navn og nr., adres-

se – samt tlf. Desværre må vi meddele, at vores 
årgangsformand Jørgen Suddergaard døde nov 

2021 – ære være hans minde.
Med garder hilsen 117 Niels Christian Grüner
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Husk at vi afholder ordi-
nær generalforsamling på Bramdrupdam Kro 
mandag den 7. marts kl. 18. Dagsorden ifølge 
vedtægterne. Traditionen tro serveres gule ær-
ter til en meget gunstig medlemspris på 100 
kr., og der er mulighed for at få noget andet, 
hvis gule ærter ikke er favoritten. Igen i år star-
ter vi aftenen med spisning, for derefter at gå 
over til selve generalforsamlingen. Tilmelding 
til formanden af hensyn til antallet af kuverter. 
Yderligere oplysninger om generalforsamlin-
gen tilgår medlemmerne på mail eller pr. post.

Kontingent: Til de af jer, der endnu ikke har 
betalt kontingent: Husk at overføre 300 kr. for 
2022 til foreningens konto. Foreningens bank-
forbindelse er Middelfart Sparekasse, og vores 
konto er reg: 0759 Konto: 3226958915. Det er 
også muligt at betale med Mobile Pay til den 
endnu fungerende kasserer Jan Andreasen på 
nr. 2214 5372.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skyde- og kammeratskabsaften: 

Onsdag den 30. marts kl. 19 (Landsskydning) 
Haderslev Skyttekreds, Fjordager Vej 44, 6100 
Haderslev. Mød op og oplev vores nye ”hjem-
mebane”.

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

3REGIO
NSYDJYLLAND

Regionrådsformand
JUL-71 John de Taeje
Nederbyvænget 414
6100 Haderslev
Tlf. 40 91 76 50
Mail: detaeje@post4.tele.dk

HOLD ØJE MED IKONERNE

Åbent arrangement for alle gardere

Forestående skydearrangement

Forestående bowlingarrangement

 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

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

 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

 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

Ole Bork Jessen

John de Taeje

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Torsdag d. 24. marts kl. 
18.30. Vi nærmer os hastigt årets general-
forsamling, der igen afholdes på Vollerup Kro 
med dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag 
der ønskes behandlet, skal indgives skriftligt 
til formanden senest 4 dage inden generalfor-
samlingen. Mød op til denne hyggelige aften, 
hvor der igen vil blive serveret Eisbein med 
Sauerkraut. Der kan mod bestilling også ser-
veres Wienerschnitzel. Bindende tilmelding 
foretages til formanden senest tirsdag den 15. 
marts, gerne på ovenstående mailadresse el-
ler sms til mobil 4011 4827. 

Kontingentopkrævningen udsendes snart og 
de, som endnu ikke har fået tilmeldt betalin-

gen til automatisk betaling (PBS), opfordres 
til at gøre dette, da det vil lette kassererens 
arbejde og du samtidig slipper for at modtage 
et FI-indbetalingskort med posten.

Erik Michelsen

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 6. april kl. 19:15 Sæsonens 

sidste Garderskydning (riffel). Foregår i Skyt-
ternes Hus DSB/ASF, Gøteborg Allé 7 G, 8200 
Aarhus N. Nye skytter er velkomne. Kom frisk! 
Tilmelding ikke nødvendig. Oplysning om skyd-
ning hos Jan Creutzberg, tlf. 3030 2162 eller 
gfaa1902@gmail.com OKT-77 Jan Møller

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

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

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bowling i Garderforeningen: Vi mø-

des den 23/3 i bowlinghallen under Tinghal-
len (Tingvej 2c), hvor vi håber at se jer alle til 
en hyggelig aften. Vi mødes kl. 18.30, hvor vi 
starter med spisning, efterfulgt af bowling og 
slutter af med kaffe og præmier. Ledsagere er 

Apr-09 Karsten Fruergaard

meget velkomne til at deltage. Jeg håber, at I 
har lyst til at støtte op, så vi kan få skudt gang 
i bowling i 2022. Tilmeldingsfrist 18/3 til Kar-
sten på mobil eller FB.

 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

 Viborg & Omegn GF 15 - 25/7 1909

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

 Skive og Omegn GF 27 - 7/6 1912

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Virksomhedsbesøg forår: Torsdag, den 7. 
april kl. 19 hos Veteranhjem Midtjylland, Edwin 
Rahrs Vej 61, 8220 Brabrand. Tanja Dahl Ther-
kildsen vil give os en rundvisning og fortælle 
om deres aktiviteter. Medlemmer og ledsagere 
er meget velkomne. Max 35 deltagere, så det 
er Først til mølle. Tilmelding til formand Asger 
Thykjær på tlf. 2166 6559 eller mail brittao-
gasger@fibermail.dk senest torsdag den 31. 
marts. Asger Thykjær

 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

 Odder & Omegn GF 12 - 5/4 1909

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

 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
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Torsdag d. 7. april hos 
Mogens Larsen på adressen Vikingevej 83, 
5300 Kerteminde. Vi starter kl. 18.30 med 
spisning af gule ærter til en pris á 110 kr. (inkl. 1 
øl/vand og 1 snaps). Tilmelding til Steen (4016 
2864) senest 3. april.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Fredag, den 18. marts kl. 
18, Haarby Kro, Algade 24, 5683 Haarby. Dags-

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Tirsdag d. 22. Marts på 
koncepthotel Strandvejen 1, 6840 Oksbøl. Sæt 
allerede nu kryds i kalenderen denne aften. 
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter 
vil blive fremsendt til hvert enkelt medlem en-
ten pr. mail eller pr. post

Har man fået ny mail. adr. husk da at give 
formanden besked enten tlf. 40113002 eller 
på vores hjemmeside.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vinsmagning/Garderstue: Torsdag 

d. 17. marts kl. 18.30 hos Kjeld Mortensen, 
Spangsvej 90, 5210 Odense NV. Kjeld vil serve-
re lidt tapas og fortælle om diverse italienske 
vine, som vi skal smage på. Også portvine vil 
vi få at smage. Der er plads til 25 deltagere og 
prisen for tapas og smagning er 295 kr. pr. per-
son. Tilmelding til formanden på hgprivat2@
gmail.com eller 2073 4089 inden d. 14. marts. 
Der er også åbent for at medlemmer fra andre 
garderforeninger kan tilmelde sig.

Lidt fra formanden: Når man er i det romanti-
ske hjørne, så bruger vi de tre små ord. Nu kan 
vi heldigvis holde op med at bruge de fire små 
ord: ”på grund af corona”. Mange indkaldelses-
hold har været afviklet på en helt anden måde 
end for to år siden, og masser af arrangemen-
ter i garderforeningernes har været aflyst. Vi 
skal nu støtte op om vores garderforening, så 
der kommer rigtig godt gang i den igen. Vi kan i 
april igen komme ind på Amalienborg og hylle 
vores Dronnings 80, 81 og 82 års fødselsdag, 
og glæde os til at vi til sommer kan fejre det 
udskudte 50-års regentjubilæum.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
15m. skydning i Ollerup: Den 2. og 4. 

tirsdag i marts fra 19. Efterfølgende kaffe.
Bowling: Foregår om torsdagen i ulige 

uger for tilmeldte fra kl. 18:45.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Her i marts skulle der gerne blive 
skudt nogle af vinterens bedste skydninger. 
Tirsdag d. 15. marts er sidste frist for at sky-
de landsskydning på hjemmebane. Sidste år 
blev sæsonen kortet ned, så der kun var nogle 
få stykker som nåede at skyde landsskydning. 
Afslutning på denne sæson er tirsdag d. 5. april 
kl. 18-22, hvor der skydes om pokal – en for 
gardere og en for ledsagere. Denne aften slut-
ter med fælles spisning – smørrebrød, kaffe og 
ostemad. Alt sammen for egen regning. Som 
altid er det i Aunslev Hallen. Jeg håber vi ses. 

NOV-66 Kaj Nielsen 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Vi afholder vores årlige 
ordinære generalforsamling fredag den 25/3 
kl. 18. i Særslev skytteforenings lokaler. Dags-
orden ifølge vedtægter. Forslag som ønskes 
behandlet på generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 8 dage før. Vi af-
holder generalforsamling derefter spisning og 
socialt samvær. Tilmelding til Renè Rasmus-
sen tlf. 2168 9687 eller dytbaat1@gmail.com, 
senest den 11/3. Husk jubilæumstegn.   

Kontingent 2022: Kontingentet er fastsat til 
350,00 kr. som kan indbetales på foreningens 
konto Reg. 6863 Nr. 1009583 senest den 30/3.
Hvervekampagne: De lokale foreninger samt 
DG mangler medlemmer. Vi gamle gardere 
som er i en forening, kender garanteret en el-
ler flere gamle gardere, som ikke er medlem 
af en forening. Disse medlemmer skal vi alle 
ud og spørge, hvorfor de ikke er medlem af en 
lokalforening. Nye medlemmer vil få en gar-
derplakat/DG-nål overrakt af formanden. Der 
går cirka 4.000 gamle gardere rundt på Fyn, 
så det gælder alle foreninger i regionen. 

Okt. 80 Renè Rasmussen

 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

 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

R E G I O N E R

 Vejle & Omegn GF 32 - 19/11 1913

Formand: JUL–71 Poul Arenkiel
Dyrehavevej 12, Ny Nørup, 7182 Bredsten
Tlf. 61 34 20 98
Mail: poul@arenkiel.dk
www.garderforeningenvejle.dk
Facebook: Søg på Vejle GF

Juni 83

 Sønderjydsk GF 46 - 26/9 1920

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

 Varde & Omegn GF 72 - 8/5 1957

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

 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

 Nyborg & Omegn GF 42 - 6/3 1918

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

Vi leVerer kun kValitet

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

skovbyforsamlingshus.dk
Assensvej 17, 5400 

Bogense
64 81 15 16

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

GF 51 - 5/8 1924

 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 
Facebook: Søg på Svendborg 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: peo696003@gmail.com

Kerteminde GF: Foreningen var vært da 15 gardere 
+ en vicepræsident fejrede 100 års jubilæum d. 6. 
november 2021.

Steen Danielsen

Henrik Gattrup

orden iflg. lovene. Forslag skal være forman-
den i hænde senest 8 dage før. Emblemer og 
hæderstegn bæres. Efter generalforsamlingen 
er der spisning. Tilmelding senest 12. marts til 
formanden på 2299 3712 eller til næstforman-
den Arne Jull Madsen på 2093 4399.

Kontingent 2022: Dit kontingent til garderfor-
eningen er uændret kr. 300,00. Kontingentet 
bedes venligst indbetalt senest 01.04.2022 på 
foreningens konto i Fynske Bank, reg.nr. 6850 
– kontonr. 0001050741. Husk at anføre dit 
navn ved indbetalingen/overførslen, så vi kan 
registrere netop din kontingentbetaling.

Tom Kristensen

Bestyrelsen
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SKYTTELAUGET
Kortdistance: Skydeprogrammet 

for marts og april byder på lidt af hvert. Der 
er åbent for ugentlig træning onsdag d. 9., 
16., 23. og 30. marts, og i april onsdag d. 13. 
og 21.Handicapskydning og spisning afholdes 
onsdag d. 6. april. Og så skal der lige mindes 
om DG landsskydning på 15 m, hvor der gerne 
skal kunne mønstres en stor deltagelse. 

Langdistance: Langdistance skyder 
følgende søndage: 20. marts og 3. april, hvor 
vi mødes i SKAK-huset på Københavns Skytte-
center til morgenkaffe kl. 08.00.
Generalforsamling: Der indkaldes til ordinær 
Generalforsamling onsdag d. 27. april kl. 18.30 
i cafeteriaet på Frederiksberg slot. Dagsorden 
jf. foreningens vedtægter. Tilmelding til delta-
gelse i såvel generalforsamling som den af-
sluttende spisning er nødvendigt, og skal ske til 
formanden ikke senere end 24. april. Ved ønske 
om parkering i slotsgården skal registrerings-
nummer oplyses ved tilmelding.

Yderligere information om Skyttelauget og 
dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til 
formanden, Jan Stoltenborg, på mail stolten-
borg@mail.dk eller telefon 8161 2073.

Jan Stoltenborg

R E G I O N E R

Frederiksborg Amts Garderforening
GF 18 - 12/12 1910

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

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

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

 Falster & Østlolland GF 14 - 25/7 1909

Formand: Anders Lejre 
Havnsøvej 12, 4840 Nørre Alslev 
Tlf. 22 37 58 07 
Mail: anders@kae.dk
Facebook: Søg på Falster og Østlolland GF

5REGIO
NSJÆLLAND & ØERNE

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

HOLD ØJE MED IKONERNE

Åbent arrangement for alle gardere

Forestående skydearrangement

Forestående bowlingarrangement

Garderforeningen i København

Formand: 
JAN-70 Jørn Knudsen
Aldersro 1 A, st. tv, 4681 Herfølge
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

 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

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Landsskydning 15m: Der afholdes 

landsskydning i Frederikssund d. 13. marts. Se 
nærmere under regionsboksen.
Generalforsamling: Der indkaldes hermed til 
ordinær generalforsamling mandag d. 2. maj 
ca. kl. 20 i Sergentmessen på Garderkaser-

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Udflugt: Vi har pt. ét arrangement i støbeske-
en – en tur til det skønne Kulsbjerg ved Vor-
dingborg d. 4/6. Nærmere herom senere.

Status: Vi er gået ind i 2022 med 133 medlem-
mer. Det er en tilbagegang på 9 som primært 
skyldtes bortgang. Vi har den glæde at være 
vært ved region V formandsmøde d. 26/3. Det 
afholdes på Viggaarden i Nr. Vedby, tæt ved 
Storstrøms broen. Vi har i år 24 fødselsdage, 
som vi i bestyrelsen skal ud til, og vi glæder 
os til at hilse på de af vore medlemmer, som 
runder de hele og halv runde hjørner, på den 
anden side af de 50 år. Anders Lejre  

Jørn Knudsen

April-frokosten: Er d. 5. april kl. 11 i Kastellet, 
og denne dag har vi også ordinær generalfor-
samling. Dagsorden fremsendes senere. Til-
melding til erik.schluter@live.dk, 2016 4081 
eller freddywilson@outlook.dk, 2168 4931. Alt 
er naturligvis afhængig af eventuelle restrikti-
oner fra myndighedernes side.

Erik Schlüter SEP/66, Formand

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling og tildeling af jubilæ-
umstegn: Der afholdes ordinær generalfor-
samling tirsdag den 15. marts kl. 19 på Frede-
riksberg Slot. Dagsorden i henhold til lovene. 
Dagsorden og regnskab bliver lagt på forenin-
gens hjemmeside ca. 1 uge før generalfor-
samlingens afholdelse. Ved samme lejlighed 
tildeles jubilæumstegn til medlemmer, der har 
været medlemmer i 10, 25, 40, 50 eller 60. Der 
er udsendt jubilarerne særskilt invitation. Som 
jubilar skal du huske at meddele formanden, 
om du deltager eller ej. Efter generalforsam-
lingen serveres smørrebrød, øl og snaps samt 
kaffe i Cafeteriet. Hæders- og jubilæumstegn 
bæres. Det er nødvendigt at tilmelde sig til ge-
neralforsamlingen, da vi er på militært område 
og af hensyn til bestilling af smørrebrød. Til-
melding kan ske via foreningens hjemmeside 
eller vor tilmeldingstelefon 4081 0040. Sidste 
frist for tilmelding er 7. marts.

REGIONSSKYDNING 
Der afholdes regionsskydning 15M på 

Skydebanen i Frederikssund d. 13 marts 
med morgenkaffe og brød for et beske-

dent beløb. Det vil være muligt at deltage i 
Landsskydning samme dag. 

Program
Kl. 09-10, Morgenmad & kaffe; Kl. 10-12, 
Skydning; Kl. 12-13, Frokost (Husk mad-

pakke til frokost!); Kl. 14, Præmieuddeling 
for Regionsskydningen samt hyggeligt 

samvær.  

Grundet indkøb er tilmelding til mor-
genmad nødvendig senest d. 10/3 til Ole 
Olsen, 2990 3298, Ole.G.Olsen@gmail.

com eller Morten Olsen 4049 0363 / 6066 
0205, Moerkoere@live.dk

Marienlyst Skolen, Odinsvej 4F, 3600 
Frederikssund. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydning: Der er nu klar til Landsskyd-

ningen 15 m, så det er bare med at møde frem. 
Vi skyder hver onsdag fra kl. 18 til 20 i kælde-
ren under Lillebæltshallerne i Middelfart. Der 
er rifler til rådighed. Hvis du har spørgsmål så 
ring til skydeudvalgsformand Knud Warming 
på tlf. 4021 6548. 
Generalforsamling: Dette års generalfor-
samling bliver afholdt tirsdag den 10. maj kl 19 
på Naturcenter Hindsgaul, Galsklintvej 2, 5500 
Middelfart. Efter generalforsamlingen serve-
res der en anretning. Tilmelding til Ole Haaning 
på tlf. 4025 1988 senest d. 25. april.

Kontingentopkrævning: Hvis du fortsat øn-
sker at være medlem af Garderforeningen 
og modtage Garderbladet, er det vigtigt, at 
du husker at betale kontingentet. Girokort er 
udsendt.

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

Regionsbowling: Bliver udsendt, når Ole 
kender dato. Tilmelding til Ole 2043 0120.

Har du husket at betale dit kontingent til for-
eningen sidste frist var 1. marts.
Så nåede vi at holde de første Hyggeskydnin-
ger med de øvrige foreninger, til dem som ikke 
var med er i gået glip af nogle hyggelige timer 
med skydning og historier.

Finn Madsen
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Den 29 marts kl 18 af-
holder vi Generalforsamling og uddeling af hæ-
derstegn til jubilarer. Mødet afholdes på Cafè 
Ny Holte Port. Indkaldelse og dagsorden sen-
des på mail til jer, som vi har en mailadresse på 
og den kan også ses på vores hjemmeside. Kl. 
18 serveres der 3 stk. lækkert smørrebrød, 1 øl 
eller vand, 1 snaps og kaffe for kun 135 kr. Der 
er tilmelding til Freddy Wilson på 2168 4931, 
freddywilson@outlook.dk eller Jørgen Skov 
Andersen på 2090 2800, joergen@skovan-
dersen.dk senest onsdag d. 23.marts. Betaling 
for mad og drikkevarer til bank nr. 1551 konto 
3161028487. Husk at skrive hvem betalingen 
kommer fra. Forenings- og hæderstegn bæres 
denne aften. Alle medlemmer er velkomne 
til generalforsamlingen, ønsker man ikke →

 Helsingør & Omegn GF 41 - 31/1 1918

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

SKORSTENSFEJEREN I HALSNÆS 
Skortensfejermester Lars larsson

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

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

R E G I O N E R

 Køge & Omegn GF 45 - 15/10 1919

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

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

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

FORSIKRINGSMÆGLERE
Forsikringsmægler Jon Nielsen

 Holbæk Amt GF 21 - 24/3 1911

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

140 år - siden 1877

Tlf. 55 86 15 00 · www.moensbank.dk

 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

Haslev-Faxe GF 38 - 13/11 1916

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

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bowling: Hver onsdag i Køge Bowling-

center fra klokken 18 til 19. Vi kan stadig være 
flere, så mød op og få en gratis prøveomgang.

Skydning: Vi skyder hver tirsdag fra 19 til 
21, alle er velkomne.
Garderstuen: Har åbent med skydning. 

Hjemmesiden: Besøg den på koogf.dk, hvor 
der er opdaterede nyheder.

 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

Steen Rasmussen

Bowling: Så kom vi i gang med bowlingen i det 
nye år, efter kun 1 aflysning. Når dette indlæg 
læses, har vi afholdt regionsmesterskabet den 
6/2-2022 i Roskilde Bowlingcenter. Der er til-
meldt i alt 40 spillere, fordelt på 8 garderhold 
og 2 damehold, og Høje Taastrup GF stiller 
med 2 garderhold og 1 damehold.
Fællesarrangement: Se nærmere på s. 4-5.

Finn Heise

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Frihedsmuseet: Vores planlagte besøg 

på Frihedsmuseet er henset til den fortsat 
høje Corona-smitte i samfundet blevet udsat, 
således at det i stedet afvikles lørdag den 19. 
marts. Vi mødes kl. 09.15 på Holbæk Station, 
hvorfra vi kører med tog til Østerport. Herfra 
er der ca. 10-15 minutters gang. Hvis du fore-
trækker at selvtransportere dig, mødes vi blot 
ved indgangen. Vi får en guidet tur på museet 
og spiser derefter frokost i cafeen. Turen koster 
200,00 kr. pr. deltager, og alle er velkomne. Dog 
kan vi højst være 20 deltagere. De 200,00 kr. 
dækker entre og rundvisning, mens transport 
og frokost betales særskilt. Tilmelding til Hans 
Peitersen på 3060 1868, hpeitersen2020@
gmail.com eller til Jørgen T. Nielsen på 2493 
4882, vestervang1940@gmail.com. Seneste 
tilmelding er torsdag den 10. marts.

Hans Peitersen (Jan 73)

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Landsskydning: Lørdag d. 12. marts er 

det muligt at deltage i landsskydning i sky-

Steen Fjeldsøe Hansen

dekælderen på Sofiendalskolen i Haslev. Pro-
gram for dagen udsendes til medlemmerne.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Årets ordinære general-
forsamling afholdes torsdag den 17. marts kl. 
18 i Himmelev Sognegård, Fynsvej 69, Him-
melev. Der vil efter generalforsamlingen bli-
ve spisning for tilmeldte. Der kan bestilles en 
platte inklusive 2 genstande (øl/vand/snaps) 
til en samlet pris af kr. 130. Tilmelding senest 
den 12/3 til kasseren på g.roskilde.g@gmail.
com. Tilmelding er bindende efter sidste til-
meldingsdag!

Husk, at være opdateret fra foreningens 
hjemmeside, bl.a under aktiviteter!

SEP-68 Erik Rye Andersen

nen i Høvelte. Forud for generalforsamlingen, 
kl. 18:30, samles vi ved monumentet for Den 
Kongelige Livgardes faldne, for at ære vores 
afdøde garderkammerater med nedlæggelse 
af en krans ved monumentet. Herefter er der 
spisning. Uanset om man ønsker at deltage i 
spisningen, skal man, for at få adgang til ka-
sernen, tilmelde sig til Morten M. Olsen (4049 
0363) senest mandag d. 25. april.

OBS! Bestyrelsen har, grundet Corona-situa-
tionen, indtil videre aflyst begge arrangemen-
ter (dog ikke Skyttelavets aktiviteter) frem til 
afholdelsen af generalforsamlingen d. 2. maj.
Brug foreningens hjemmeside. Bestyrelsen 
vil anvende denne til oplysninger, som vi ikke 
kan nå at få med i Garderbladet.

DEC-83 Steen M. Munk
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Fredag den 25. marts kl. 
18.30 i Glostruphallens restaurant. Dagsorden 
i henhold til vedtægterne. Sidste punkt er over-
rækkelse af jubilæumstegn. Medlemmer der 
i år er berettiget til et jubilæumstegn vil blive 
inviteret skriftligt. Menu og pris er i skrivende 
stund ikke fastlagt, men vi har planer om at 
gøre det lidt mere festligt i år, nu hvor vi forhå-

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Kammeratskabsdag: Vi fejrer HM Dronning 
Margrethes fødselsdag lørdag den 16. april 
i Garderstuen i Nygade, hvor vi mødes kl. 12, 
startende med frokost og derefter fælles gar-
derhygge. Tilmelding af hensyn til spisning, se-
nest den 11. april til Lars tlf. 3137 4590.

Bestyrelsen

15.03 SEP-63 GF 50
 869 Henning Ole Andreasen
 Louisevænget 28, 4900 Nakskov
17.03 NOV-61 GF 14
 451 Hans Henrik Jensen
 Sankelmarksvej 6b, St 5, 4760 Vordingborg
17.03 MAJ-61 GF 21
 121 Steffen Trier
 Gudmindrupvej 3, 4573 Højby
18.03 SEP-61 GF 16
 326 Niels Frølich Nilsson
 Bøllemosevej 20, 3550 Slangerup
19.03 MAR-61 GF 34
 800 Niels Peter Steffensen
 Stenildhøjvej 50 B, 9600 Aars
24.03 NOV-60 GF 32
 816 Peder Karlskov
 Vejlevej 44, 7182 Bredsten
25.03 JAN-61 GF 01
 539 Willy Reinhold Eliasen
 Baneringen 29, 3660 Stenløse

18.03 JAN-58 GF 02
 384 Poul Rasmus Fjord Isaksen
 Klintevej 10, 5600 Faaborg
19.03 MAR-57 GF 58
 415 Egon Hansen
 Sjællandsgade 1 B, 2.Tv., 7200 Grindsted
23.03 MAR-57 GF 18
 450 Bent Egon Hansen
 Vibekevej 3b, 04. Tv, 3400 Hillerød
26.03 SEP-59 GF 07
 413 Kjeld Bent KühK.ler Karstensen
 Liljevej 13, 4684 Holmegaard
28.03 MAR-58 GF 18
 462 Aage Stenhøj Jørgensen
 Tvedsagervej 1, 3400 Hillerød
31.03  GF 41
 Jørgen Svaneberg
 Erna Hagemanns Vej 1, St. 3
 3060 Espergærde
10.04 MAR-57 GF 51
 411 Jakob Gram
 Valmuevej 9, 5400 Bogense

80 år

R E G I O N E R

85 år

90 år

 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) 233 8576
Mail: kris91024@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

Runde fødselsdage (fra 50) bringes automa-
tisk. Fødselsdage nævnes fra d. 15. i måneden 
til d. 14. i følgende måned. Meddelelse til 
redaktionen er kun nødvendig, hvis dagen ikke 
ønskes nævnt. 
Bryllupsdage mm. skal anmeldes til redakti-
onen. Dødsfald anmeldes til DG sekretariat. 

Personalia

6REGIO
N

Garderforeningerne i udlandet

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

17.03 NOV-52 GF 62
 Ruben Tonni Madsen
 Mikkelborg Park 11, 01.Tv., 2970 Hørsholm
20.03 MAJ-52 GF 96
 041 Bent Hansen
 700 Harmony Road, North Unit 68
 Oshawa, On L1k 1s2, Canada
23.03 NOV-52 GF 50
 795 Bent Jacobsen
 Nørredalsvej 15, 4900 Nakskov
24.03 NOV-55 GF 08
 519 Niels Jensen
 Karetmagervej 12, 8920 Randers NV
31.03 MAJ-53 GF 01
 641 Palle Millung
 Carl Plougs Vej 1, 02. Th
 1913 Frederiksberg C
09.04 NOV-53 GF 04
 331 Peder Wehl
 Landlystparken 3, 7700 Thisted
09.04 NOV-52 GF 15
 658 Tage Andersen
 Vestergade 14h, 8620 Kjellerup
10.04 MAJ-53 GF 14
 674 Poul Erik Larsen
 Ole Kirks Allé 50, 4900 Nakskov
13.04 MAJ-52 GF 20
 354 Svend Aage Skov
 Klostervej 8, Spejlsby, 4780 Stege

 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 
www.garderforening.dk/VSGF.html
Facebook: Søg på Vestsjællands 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

 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

Feb. 71 Carl Aage Lausten

bentlig ikke er så hæmmet af corona-restrik-
tioner. Så glæd jer og når aftenens fulde pro-
gram er klar, sender vi det ud pr. e-mail, lægger 
det på FaceBook-gruppen og på www.sbg.dk

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skyttelauget informerer: Vi har inden-

dørsskydning med riffel og pistol, tirsdag d. 22. 
marts kl. 19-21 i Fladsåhallen. Kl. 19-20 sky-
des med riffel, kl. 20-21 skydes med pistol. 
Bestyrelsen informerer: Husk at sætte kryds 
i kalenderen, vi har generalforsamling lørdag d. 
23. april, kl. 1230. 

Kristian Rasmussen

 Sydsjælland GF 07 - 27/10 1907

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

 Stevns GF 31 - 20/7 1913

Formand: Jens Egsgaard
Bobakken 20, 4652 Hårlev
Tlf. 22 86 53 16
Mail: jens@stevnsgarderforening.dk
www.stevnsgarderforening.dk
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling: Afholdes torsdag den 
24. marts kl. 18 på Traktørstedet Højerlund. 
Dagsorden jfr. vedtægterne. Der udsendes 
indkaldelse på mail/brev til medlemmerne. 
Opkrævning af kontingent for 2022 udsendes 
på tilsvarende vis inden generalforsamlingen. 
Vi ser frem til at kunne mødes igen efter flere 
CORONA-aflysninger af Generalforsamlinger 
og Fugleskydninger. Vel mødt – og støt op om 
din Garderforening og Gardersagen.

Bestyrelsen

 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

spisning, er det efter kl. 19.
Banko aften: Tirsdag d. 26. april kl. 18.30 

på Cafè Ny Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Hol-
te. Alle medlemmer med ledsagere og gl. gar-
dere med familie er meget velkommen. Der vil 
som sædvanlig være mange flotte præmier og 
chancen for at gå hjem med én eller flere ge-
vinster er derfor meget stor. Vi starter aftenen 
med at spise 3 stk. smørrebrød, 1 øl, 1 snaps 
og kaffe til kun 120 kr. Selve bankospillet, som 
kan bestå af 3 spilleplader, koster kun 60 kr. 
Husk kontanter til Amerikansk lotteri. Der er 
tilmelding til Freddy Wilson på 2168 4931, 
freddywilson@outlook.dk eller Jørgen Skov 
Andersen på 2090 2800, joergen@skovander-
sen.dk senest den 20. april. Betaling skal ske til 
banken på Reg. nr. 1551 konto 3161028487 for 
både Banko og mad vil være meget fint. Husk 
at skrive hvem betalingen kommer fra. Kom i 
god tid til en hyggelig Bankoaften.

256 Jørgen Skov Andersen
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15.03 MAR-67 GF 18
 640 Søren Leth Nielsen
 Ahornvænget 7
 3200 Helsinge
15.03 JUN-67 GF 40
 841 John Jensen
 Kystvejen 196
 9560 Hadsund
16.03 JAN-68 GF 27
 417 Hans Hovgaard
 Hirsevænget 8, Breum
 7870 Roslev
18.03 AUG-67 GF 22
 040 Steen Thomsen
 Priorensgade 12
 5600 Fåborg
21.03 NOV-71 GF 57
 Ole Madsen
 Engvej 14
 6240 Løgumkloster
23.03 JAN-67 GF 51
 400 Kurt Henning Eriksen
 Tårupvej 12s
 5591 Gelsted
25.03 NOV-66 GF 72
 609 Bo Hagsten
 Granvænget 5
 6840 Oksbøl
26.03 JUN-67 GF 01
 910 Jan Kvisgaard
 Karolinelunden 38
 4690 Haslev
31.03 JUN-67 GF 18
 919 Niels J. H. Pedersen
 Brunebjerg 8, Tulstrup
 3400 Hillerød
02.04 JUN-67 GF 08
 957 Hans K. Christensen
 Engtoften 23
 8920 Randers NV
02.04 MAR-68 GF 29
 Per Lauritzen
 Købmagergade 62, St. Tv.
 7000 Fredericia
07.04 NOV-68 GF 37
 430 Knud Erik Hansen
 Krebsen 14
 5700 Svendborg
09.04 JUN-67 GF 32
 896 Per Højland Petersen
 Øgelundvej 88
 7323 Give
10.04 NOV-67 GF 41
 230 Per Bech Andersen
 P W Tegners Vej 101
 3070 Snekkersten
12.04 NOV-67 GF 55
 410 Søren B. H. Knudsen
 Ravnevej 1
 8410 Rønde
13.04 JAN-70 GF 23
 Knud E. T. Blæsbjerg
 17 Vicarrage Road
 Milton Keynes Mk2 2ez, UK

15.03 APR-82 GF 45
 Ove Madsen
 Smedevej 54
 4600 Køge
19.03 SEP-83 GF 01
 Bent Ole Gram Mortensen
 Grants Alle 44
 2900 Hellerup
25.03 MAR-84 GF 31
 Thomas Buch Jensen
 Lyngstrædet 14
 4600 Køge
01.04 APR-82 GF 75
 Klaus Vestergaard
 Tangesøvej 52
 8850 Bjerringbro
04.04 APR-82 GF 03
 Benny Harder Olsen
 Sletkærvej 33
 8700 Horsens
07.04 APR-82 GF 56
 Flemming Wulf Andreasen
 Bødkervænget 4, Horne
 9850 Hirtshals

NOV-48  GF 57
884 Eskild Bram 
MAJ-49  GF 09
943 Karl Chr. Bertelsen 
MAJ-51  GF 18
427 Egon Helge Mogensen
NOV-51  GF 55
865 Jens Bonde Sørensen 
NOV-53  GF 18
224 Carl Christian Hassing 
NOV-53  GF 18
347 Paul Senius Lauritzen
MAJ-54  GF 01
736 Tage Jensen
NOV-55  GF 11
649 Ole Kure Marker 
MAR-57  GF 50
515 Georg Olsen 

19.03 NOV-90 GF 05
 Claus Rehoff Hansen
 Esther Aggebos Gade 60, 
 02. Th, 8000 Aarhus C
21.03 JUL-92 GF 41
 Poul Hallengreen
 Emil Noldesvej 21
 3000 Helsingør
24.03 JUL-92 GF 23
 Bjarne Skov
 Toksvigvej 9, Arnborg
 7400 Herning
30.03 MAR-93 GF 40
 Søren Hjelm Hansen
 Nebstrupvej 32
 8970 Havndal
31.03 JUL-93 GF 01
 Dennis Juel Andersen
 Lergravsvej 17, 04. Tv
 2300 København S
31.03 MAR-93 GF 03
 Rene Velling Jensen
 Løsningvej 2
 8762 Flemming
31.03 NOV-91 GF 01
 Troels Markussen
 Teglholmsgade 22, 03. Th
 2450 København Sv
05.04 JUL-91 GF 16
 Ole Christian Madsen
 Ørnestens Vænge 49
 3600 Frederikssund
05.04 FEB-95 GF 01
 Jacob Borges-Michaelsen
 Egeparken 72
 2980 Kokkedal
09.04 MAR-92 GF 05
 Anders Moselund
 Peter Bangs Vej 228, 1.Tv.
 2500 Valby
12.04 MAR-92 GF 32
 Søren Buch
 Linkager 10
 7300 Jelling
12.04 JUL-92 GF 62
 Lars Christensen
 Stakkeledet 33
 2970 Hørsholm
12.04 FEB-92 GF 16
 Stefan Pedersen
 Stenbækgårdsvej 108
 3480 Fredensborg
13.04 NOV-94 GF 15
 Søren Smed Pedersen
 Sognegårdsvej 34
 8620 Kjellerup

Hjertelig tak til GF Viborg og Omegn for 
besøg og Livgardens Portvin til min 70 
års fødselsdag.

Aug-72 Henrik Bang-Andersen

Tusind tak til Garderforeningen Køge 
og Omegn, for besøg og den fine Garder 
portvin til min 70 års fødselsdag.

AUG 72 John Harild, Solrød Strand.

Hjertelig tak til Præsident for Danske 
Garderforeninger Jens Crone for brev 
til min 95 års fødselsdag. Tak til Thisted  
Amts  Garderfoening for fremmødet af 
formand og næstformand m. vingave
Det varmer. Med Garderhilsen 97/1948 1   

Anders P. Knudsen Pedersen

Hjertelig tak til Nordsjællandske Gar-
derforening for besøg og Garder portvin 
til min fødselsdag. Med Garder hilsen

Jørgen Aagaard

Tak til Holbæk Amts Garderforening for 
opmærksomheden i forbindelsen med 
min 60 års fødselsdag.

AUG-82 Poul From

1000 TAK til Herning Garderforening 
for vin og den fine garderkalender i 
anledningen af min 90 års fødselsdag. 
Det var ærgeligt at det ikke var muligt at 
drikke kaffe sammen pga. corona. Med 
venlig Garderhilsen 

308 Tage Korsholm NOV-53

Tak til Haderslev Garderforening for 
fanevagt og blomster ved 370 580 Jens 
Madsen Knudsens begravelse i Hoptrup 
Kirke den 8. januar 2022. 

Inger J. Knudsen

Hjertelig tak for deltagelsen ved min
mand Lutz Eberhardt Crenziens 
bisættelse fra Stege Kirke. Særlig tak til 
fremmødte gamle gardere og til Møns 
Garderforening.

Ruth Crenzien

Tak til Garderforeningen i København 
for deltagelse og fanevagt ved min far 
Kjeld Lystrups bisættelse d.7/1-22. På 
familiens vegne.

Dec.07 Jakob Lystrup Lolck

60 år

50 år

Dødsfald

Tak
75 år

70 år

P E R S O N A L I A

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

Få din takkehilsen i GARDERBLADET

NOV-57  GF 17
163 Kjeld Pedersen 
SEP-59  GF 60
396 Helge Hansen 
JAN-61  GF 50
531 Henrik V. S. Rasmussen 
SEP-61  GF 01
Eigil Binger Christensen 
SEP-61  GF 60
299 Jens Peter Johannsen 
NOV-61  GF 93
506 Ib Hagsten 
MAJ-62  GF 16
558 Bent Viggo Hansen 
MAJ-63  GF 18
269 Steen Lother Welsien
MAJ-64  GF 46
299 Jes Peter Petersen 
AUG-67  GF 62
181 Jørgen Suddergaard  
NOV-67  GF 16
420 Jan Ustrup 
JUL-71  GF 32
Ove Bech-Jørgensen 
MAJ-80  GF 61
Kim Preben Jensen 
  GF 20
Lutz Eberhard Crenzien

07.04 APR-82 GF 29
 Bjørn Møller-Jensen
 Adelvej 5a, Taulov
 7000 Fredericia
10.04 APR-82 GF 55
 Søren Wellejus Dujardin
 Skærvadvej 8
 8500 Grenaa
11.04 APR-82 GF 57
 Ejnar Hansen
 Dyssebakken 36
 6500 Vojens

15.03 APR-72 GF 06
 Peter Christoffersen Kiel
 Hovedvejen 75
 6052 Viuf
15.03 JAN-75 GF 36
 Bjarne Thordal Kristiansen
 Nattergalevej 14
 8362 Hørning
17.03 FEB-75 GF 06
 Jørn Thorøe-Nielsen
 Østergårdsvej 2c
 6580 Vamdrup
18.03 JAN-72 GF 13
 Jørgen P. Andersen
 Islandsvej 6
 4270 Høng
21.03 OKT-73 GF 18
 Jesper Nielsen
 Meulenborg Park 36
 3070 Snekkersten
24.03 JAN-72 GF 20
 Jens Arne Nielsen
 Nymarksvej 5 A
 4780 Stege
25.03 JUL-72 GF 01
 Steffen Rasmussen
 Tvedvangen 10
 2730 Herlev
26.03 AUG-72 GF 18
 Finn Steno Thygesen
 Bakketoppen 20, Bloustrød
 3450 Allerød
27.03 APR-72 GF 26
 Knud Erik Jensen
 Pugholmvej 12
 7620 Lemvig
28.03 NOV-71 GF 08
 Preben Andersen
 Ymersvej 16
 8920 Randers NV
30.03 FEB-74 GF 41
 Bjarne Birkehøj Rohd
 Blåbærhaven 10, 02. Th
 2980 Kokkedal
01.04 JAN-73 GF 18
 Erling Nielsen
 Skovduevej 34, Villingerød
 3120 Dronningmølle
04.04 MAJ-74 GF 18
 Jørgen Winsløw
 Tammosevej 15
 3320 Skævinge
05.04 APR-72 GF 28
 Jørgen Peter Hansen
 Sct Hansvej 36
 6261 Bredebro
13.04 JAN-72 GF 46
 Folmer Nielsen
 Bommerlundvej 4
 6630 Rødding
13.04 APR-72 GF 13
 Steen O. Karlsen
 Kirkevej 24, Kværkeby
 4100 Ringsted

31.03 SEP-61 GF 52
 267 Ove Arne Sørensen
 Fruedalsvej 16b
 4682 Tureby
01.04 MAJ-61 GF 27
 105 Per Bregendahl
 Violvej 161, 7800 Skive
02.04 MAJ-61 GF 13
 099 Peter Sveistrup
 Blæsingevej 28
 4200 Slagelse
05.04  GF 01
 Hans-Erik Grimsrud
 Åstadryggen 7
 1396 Billingstad, Norge
11.04 MAJ-61 GF 16
 039 Kristian Jensen
 Bakkehøjen 14
 3600 Frederikssund
12.04 SEP-62 GF 51
 995 Hans Otto Rasmussen
 Fænøsund Park 3, 02, 2
 5500 Middelfart
13.04 MAJ-61 GF 38
 030 Arne C. Jørgensen
 Dyssevej 21, 4640 Faxe



GIV AGT… FEST!
Fest blev der sagt! Og hos Comwell kan vi følge en kommando.

 Til punkt og prikke og perfektion. Vi elsker at have gæster og det kan du mærke - og smage!

Vi er 17 enestående hoteller og venues placeret over hele landet.
 Og lokalerne er skabt til de helt store blå fester - og til alle de andre 
festlige anledninger, du kan hitte på for at ses og more sig kongeligt.

Den Kongelige Livgarde, giv agt! Og fest!

 Kontakt os og hør mere på 70 274 274
Blå fest eller ej. Grønt bliver det! 

Comwell er kåret til Danmarks mest bæredygtige hotelkæde tre år i træk. 
Læs mere om vores arbejde med ansvarligheden på comwell.com

Comwell a-s / Bomhusvej 13 / 2100 København Ø / comwell.com


