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Forord





Den 12. december 2010 er Frederiksborg Amts Garderforenings 100 års dag. 

Foreningens bestyrelse besluttede, at denne store begivenhed skulle mar-
keres med udgivelsen af en jubilæumsbog. 

Følgelig anmodede bestyrelsen de måske to mest vidende om foreningens 
historie; æresmedlemmerne 825-3-49II Willy Abkjær og 1288-11/48 Pre-
ben Eich, om at udarbejde en gennemgang af begivenheder i foreningens 
lange virke, så langt tilbage de kunne komme og frem til i dag. 

Arbejdet resulterede i 825-3-49II Willy Abkjærs værk Én gang garder – altid 
garder i 100 år. 

I det efterfølgende redaktionsarbejde besluttedes det at gengive Én gang 
garder – altid garder i 100 år som det blev afleveret, dog med tilrettelser 
af redaktionel/designmæssig karakter. Dette er bogens Del 2. 

I Del 1 har redaktionen samlet foreningens nyeste historie; med beskrivelse 
af jubilæumsårets to store aktiviteter: Værtsskabet for De Danske Garder-
foreningers Repræsentantskabsmøde og 100-års jubilæumsfesten i Frede-
riksborgCentret i Hillerød. 

Frederiksborg Amts Skyttelaugs historie har fået sin egen plads, idet skyt-
telavets præstationer i sig selv er en beskrivelse værdig. Hvem andre end 
skyttelavets mangeårige formand og æresmedlem 096-09/68 Ole G. Olsen, 
kunne stå for dette? Dette er Del 3. 

I Garderstuen har foreningen en ganske unik samling i Fuglekongernes 
platter. Disse er foreviget, og i det omfang, oplysninger om platternes motiv 
er kendt, er disse gengivet: Dette er Del 4. 

DEC-1983 Steen M. Munk 
Sekretær





 

 

Del 1 

Frederiksborg Amts Garderforening



 

 



 

 

Årene 2008 – 2010 frem til afholdelsen af 100-års jubi-
læumsfesten 

I nyere tid er første mandag i måneden blevet fast dato for foreningens ar-
rangementer. Foreningsåret starter egentlig med fugleskydningen, som 
sædvanligvis afholdes en søndag sidst i august. Herefter afholdes, frem til 
maj, klubaftener. 

Klubaftenerne afholdes i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte. 

I 2008 blev klubaftenerne afholdt som følger: 

Januar- og februarmøderne havde ingen foredragsholdere, idet det er vores 
faste nytårstorsk og gule ærter der er på programmet. Mødet i februar er det, 
hvor den ordinære generalforsamling afholdes. 

Marts-mødet var afsat til åben diskussion vedrørende afviklingen af kom-
mende fugleskydninger. 

April drejede sig om Sirius-patruljen i Grønland, og her havde vi fået vort 
eget medlem PL R.P.B. Rohde til at fortælle og vise os en video fra det høje 
nord. Ingen kunne være bedre til det end Rasmus, der selv i nogle år har 
været chef for Sirius-patruljen. Damerne var med denne aften. 

 
Formand MAJ-1990 Frank M. Rasmus-

sen byder PL R.P.B. Rohde 
velkommen 

 
OL Per Mikkelsen fortæller 

Maj bød på OL Per Mikkelsen, der fortalte om sine erfaringer i Irak. 

Juni-Juli-August holdes der sommerferie, kun afbrudt af den årlige fugle-
skydning, ultimo august. 



Frederiksborg Amts Garderforening 1910 – 2010 

12 

Henover sommeren blev foreningens Internet-hjemmeside offentliggjort.  

 

Forsidebillede fra foreningens Internet-hjemmeside: 
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk 

Det var foreningens sekretær, DEC-1983 Steen M. Munk, der stod for at 
bygge siderne op. 

Siderne holdes opdaterede med informationer om foreningens arrange-
menter; både kommende og dem der har været afholdt. 

For sidstnævnte er der tillige et billedgalleri, hvor man kan se fotografier fra 
de forskellige begivenheder. 

I forbindelse med gennemførelsen af De Danske Garderforenings Repræ-
sentantskabsmøde 2010, var hjemmesiden et vigtigt værktøj i kommunika-
tionen med de mange garderkammerater fra nær og fjern, der var ved at 
planlægge deres rejse til Hillerød. Således fandt bestyrelsen, at en 
Web-Master måtte udpeges, hvis ansvar det er, at siderne altid indeholder 
opdaterede informationer. Web-Master blev sekretæren. 

September startede flot med Danmarks fornemmeste embedsmand – Folke-
tingets formand – vort medlem 654-09/64 Thor Pedersen, der fortalte om 
sin tid ved Livgarden og om sit arbejde i Tinget. Vi fik også lejlighed til at 
tildele Thor sit 25-års tegn. 
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Folketingets formand 654-09/64 Thor Pedersen besigtiger Garderstuen sam-
men med næstformand 415473-11/59 Ole Meinung 

 

De Danske Garderforeningers præsident JUN-1975 generalmajor Jan Brun An-
dersen ved Kammeratskabsaftenen 2008 
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Oktober var helliget vort æresmedlem 825-11/49 Willy Abkjær, der oriente-
rede os om udarbejdelsen af Del 2 i dette festskrift til 100-års jubilæet, samt 
overdragelse af materialet. Billedet i indledningen af Del 2 er fra denne af-
ten. 

November er vor kammeratskabsaften, hvor der tildeles årstegn til de med-
lemmer, der har „fortjent“ det. Her havde vi den glæde at kunne præsentere 
vor nye DG Præsident, generalmajor J.B. Andersen, der fortalte om sin mili-
tære karriere, og som bistod med gode ord til modtagerne af årstegnene. 

December er vort julearrangement med damer. Vi medbragte hver lidt jule-
træspynt til træet, der efter vor spisning blev flyttet til de værnepligtiges 
kantine, med venlig hilsen og GOD JUL fra Frederiksborg Amts Garderfor-
ening. 

 
Forberedelser til julefrokosten 

 
KN Peter Grandahl fortæller om sine 

oplevelser i Afghanistan 

2008 Statistik: I alt 275 deltagere i møderne – hvilket giver et gennemsnit 
på 31 medlemmer pr. møde. 

2009 
Januar og februar var også uden foredragsholdere, men GODT NYTÅR med 
kogt torsk og generalforsamling med „luksus-gule ærter“ og pandekager til 
dessert. 

Marts var en gennemgang af historien omkring Esrum Kloster ved Paul Eller, 
der fascinerede os med en meget spændende gengivelse af datiden. 

April førte os til Afghanistan ved hjælp af KN Peter Grandahl, der selv lige 
havde været der, og billeder blev vist i Livgardens store auditorium. En rea-
listisk og barsk oplevelse. 
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Maj skulle have bragt os ud i Gribskov, hvor vi skulle stifte bekendtskab 
med Hjemmeværnets Historiske Materielsamling – desværre blev det aflyst i 
sidste øjeblik af Hjemmeværnet, så det har vi til gode. 

September havde vi helt for os selv til at starte sæsonen op på. Hyggeligt 
samvær med dagens ret. 

Oktober var i 100-års jubilæums tegn, hvor 4 store borde var dækket med 
billedmateriale lige fra første fugleskydning (1944) og fra langt tidligere 
begivenheder. Bestyrelsen efterlyste billeder fra medlemmerne, for at få så 
bredt et materiale som muligt til vort jubilæumsskrift. 

November var kalvestegen skiftet ud med oceaner af stegte ål (fremskaffet 
af bestyrelsen) og godt tilberedt af kantinen + stuvede kartofler, jo de 
50 mand der var mødt op til kammeratskabsaftenen fik stillet sulten på en 
god måde – nogle fik også deres årstegn og en enkelt fik røget ål! 

December med vores damer tilegnet julens glæder – julebuffet „à-la Høvelte 
Kantine“ – ikke så ringe endda. Enkelte havde udskudt deres modtagelse af 
årstegn – hvilket blev ordnet. GOD JUL. 

 

Opsamlingsheat for årstegnsmodtagere: (Fra venstre) DEC-1983 Leon Breiner 
Vilsgaard, MAJ-1970 Egon Svith Kristiansen, SEP-1983 Claus Rode (alle 
25 år) og 624-11/66 Eric Bengtsson (40 år) modtager deres årstegn ved 
julefrokosten 2009 

2009-statestik: I alt 270 deltagere – hvilket giver et gennemsnit på 30 med-
lemmer pr. møde. 

2010 
Januar bød på de sædvanlige velsmagende torsk med alt tilbehør, som det 
sig hør og bør. GODT NYTÅR! 
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Februar blev noget anderledes pga. en bestyrelsesbeslutning: Nemlig en 
årlig tilbagevendende kransenedlægning, før afholdelse af den ordinære 
generalforsamling, for de faldne ved Den Kongelige Livgarde fra år 1948 og 
frem. Denne første kransenedlæggelse foregik i bidende kold vind og med 
sne overalt, men hvad gør det? Vi er vel gardere og tanken i sig selv gav os 
varmen. Æret være deres minde! 

Kransen blev lagt ved foden af Bjørn Nørgaards monument – knækket søjle 
– der blev indviet af Dronningen den 17. november 2009 i Høvelte. 

 
Kransenedlæggelse ved monumentet for Livgardens faldne forud for general-

forsamlingen 2009 

Marts havde vi en overkonstabel fra ingeniørtropperne OKS-1 Claus Trange-
led til at fortælle om ingeniørens samarbejde med garderne i Afghanistan, 
samt hvordan „Rulle-Marie“ arbejdede. 

April var ikke ligefrem dyrenes dag, men chefen for Politiets Hundepatruljer 
viceinspektør, John Jensen havde dog taget både to kollegaer og to skønne 
politihunde (schæfere) med til Høvelte for at demonstrere hvorledes hund 
og mand arbejder sammen i marken. 

 

Chefen for Politiets Hundepatruljer 
vicepolitiinspektør John Jensen 
viser hvad hundene kan 

 

OS René Rasmussen fra STSOP for-
tæller om foreningens arbejde 
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Maj, måneden lige før afholdelsen af DG’s Repræsentantskabsmøde i Hille-
rød, som vi havde påtaget os værtskabet af. Derfor blev denne klubaften 
stedet hvor bestyrelsen informerede sine fremmødte medlemmer om status 
af den store drejebog der var lavet til begivenheden. 

Juni-juli-august: Er sommerferiemånederne. Men ikke i 2010! Her gennem-
førte Frederiksborg Amts Garderforening afholdelsen af De Danske Garder-
foreningers Repræsentantskabsmøde. 

Repræsentantskabsmødet er den årlige „generalforsamling“ for garderfor-
eningerne landet og verden over. Mødet afholdes rundt om i landet, hvor en 
lokal garderforening står for værtsskabet. 

Bestyrelsen havde tilbudt De Danske Garderforeningers Præsidium at påta-
ge sig opgaven som værtsforening som et markant indslag i vores jubilæ-
umsår. 

Arbejdet med den store opgave at forberede dette møde, begyndte så småt 
helt tilbage i 2008, men tog for alvor fart efter sommerferien 2009. 

Der skulle skaffes penge – mange penge – til at dække de mange udgifter 
udover hvad deltagerne selv måtte betale, for at være med. 

Bestyrelsens medlemmer gik i gang med at stemme dørklokker hos de lo-
kale næringsdrivende samt at søge større virksomheder og fonde om tilskud. 
Et kæmpe arbejde gav desværre kun et ringe resultat! Finanskrisen gjorde 
tydeligvis sin indvirkning på villigheden til at bruge penge på en garderfor-
ening. Der kom ikke nær de penge i kassen, som bestyrelsen havde budget-
teret med og følgelig blev økonomien for mødet noget af en begmand for 
foreningen. Heldigvis havde bestyrelsen gennem flere år forberedt sig øko-
nomisk på jubilæumsåret. Så pengene var der og blev jo i virkeligheden 
også brugt, som det var hensigten; nemlig til at fejre vores 100 års jubilæ-
um. 

Selve mødet var lørdag d. 12. juni. Men allerede aftenen forinden samledes 
de, der var ankommet tidligt, til kammeratligt samvær. Dette skete i MASH- 
agtige omgivelser. Lokalet, hvor vi var samlet, var „kamufleret“ med slø-
ringsnet og maden – skipperlabskovs – blev serveret fra tønder af uniforms-
klædte tjenere. Deltagerne syntes det var en sjov måde at være sammen og 
alle havde en dejlig aften. 

Mødedagen startede allerede kl. 8:30 i Frederiksborg Slotskirke, hvor provst 
Jørgen Christensen holdt andagt. Efter andagten samledes deltagerne i 
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slotsgården, hvor Den Kongelige Livgardes Musikkorps stod parat til at 
marchere i front hele vejen frem til FrederiksborgCentret. 

Det var en march i strid blæst. Fanebærerne kæmpede bravt for at holde 
balancen, når blæsten rev i fanerne. 

MASH – Kammeratligt samvær afte-
nen før Repræsentantskabs-
mødet 

 

Paraden forlader Frederiksborg Slot 

Uddeling af skydepræmier. Yderst til 
venstre formanden for Præsi-
diets Skydeudvalg, OKT-77 
oberstløjtnant Jan Stoltenborg. 
Dernæst, med førstepræmier-
ne, bestyrelsesmedlem, æres-
medlem 096-09/68 Ole G. Ol-
sen 

 

Festklædte deltagere. Fra venstre: 
Præsidenten, JUN-75 general-
major Jan Brun Andersen, for-
mand MAJ-1990 Frank M. Ras-
mussen samt Hillerød Kom-
munes 1. viceborgmester Tho-
mas Vang Christensen 

Frem kom vi i fornem stil godt hjulpet af den lokale afdeling af Politihjem-
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meværnet, som yderst kompetent sørgede for at kontrollere trafikken, så 
paraden kunne passere. 

Vel fremme samledes mødedeltagerne til Repræsentantskabsmødet samti-
dig med, at deltagerne i ledsagerturen fik en uforglemmelig oplevelse på 
Frederiksborg Slot, hvor man besøgte særudstillingen Dronning af Danmark, 
i anledning af Dronning Margrethes 70 års fødselsdag. 

Den efterfølgende rundvisning i Barokhaven måtte desværre aflyses, da 
Himlen åbnede for sluserne og lod en sand syndflod falde over Hillerød. 

Ved Repræsentantskabsmødet blev vores formand, MAJ-1990 Frank M. 
Rasmussen, næsten traditionen tro valgt til dirigent. Den opgave havde han 
varetaget ved flere af de foregående repræsentantskabsmøder. 

Præsidenten gav sin beretning, der blev uddelt præmier til skytter og bow-
lingspillere og der blev tilkendegivet holdninger. 

Frederiksborg Amts Garderforening vandt endnu engang Landsskydningen. 

 

Tamburerene spiller tappenstreg 

Om aftenen var der gallafest efter alle forskrifter, hvor bandet Fenders spil-
lede op til dans. 

Officielt sluttede arrangementet kl. 24, da vores fanen blev ført ud og tamu-
rerne spillede tappenstreg – men dansen varede ved længe endnu. 

September relaterede sig til STSOP (Støtte Til Soldater Og Pårørende) hvor 
en af stifterne, OS René Rasmussen med en medarbejder (Torben), fortalte 
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om deres virke og formål. Der var samtidig mulighed for at støtte/købe 
merchandise i mange afskygninger. 

Frederiksborg Amts Garderforening har ved en bestyrelsesbeslutning for to 
år siden (som den første garderforening) bestemt at STSOP skal støttes med 
en procentdel af overskuddet. 

Oktober vil selvfølgelig handle om det forestående 100 års jubilæum – hvor 
står vi ? – hvor skal vi hen ? – hvad koster det ? – hvad skal vi ha’ på ? o.s.v. 
– o.s.v. 

Novembermødet er vor kammeratskabsaften hvor vi tildeler årstegn, samt 
udnævner fuglekongen for dette år (JAN-70 Flemming M. Andersen) – alt 
sammen under vor fane naturligvis. 

Emnet/temaet for dette års fuglekonge er under udarbejdelse, og foreligger 
ikke endnu, men platten skal nok blive færdig og afsløret ved næste års 
fugleskydning;2011, som vi plejer. 

December byder ikke på nogen klubaften, nej her venter vi tålmodigt i fem 
dage mere, for så lørdag den 11. december 2010 at samles til fest for at fejre 
100 års jubilæet, der jo rammer selve jubilæumsdagen ved midnat – nemlig 
den 12.december 2010 (godt timed). 

Garderstuerne 
Efter nogle år som „husvilde“, fik foreningen i 2006 igen ikke blot en gar-
derstue, men hele to! Se også side 162. 

Vi fik nemlig af chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Flemming Rytter 
tildelt to lokaler i kælderen under cafeteriet på Garderkasernen i Høvelte. 

Efterfølgende gik vi i gang med at indrette og finde vore effekter frem fra 
gemmerne. De havde været opmagasinerede i den tid, hvor vi ingen garder-
stue havde. 

Arbejdet blev med stort engagement ført an af næstformand, 415473-11/59 
Ole Meinung, godt assisteret af bestyrelsesmedlemmerne 066-11/62 Jørgen 
Chr. Petersen og æresmedlem 096-09/68 Ole G. Olsen. 

Skønt pladsen er trang, er det lykkedes at indrette to flotte og meget funk-
tionelle lokaler. Bestyrelsens møder holdes i Garderstuernes Blåt Kammer. 

Stuerne blev indviet af den ny chef for Den Kongelige Livgarde, oberst Las-
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se Harkjær ved en lille ceremoni den 8. juni 2006 i forbindelse med Livgar-
dens afholdelse af Gardens Dag. 

 

Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Lasse Harkjær, indvier garderstu-
ernes Blåt Kammer assisteret af formand, MAJ-1990 Frank M. Rasmus-
sen. Se også side 163 

Lokalerne er navngivet henholdsvis Blåt Kammer og Grønt Kammer. Blåt 
Kammer er det repræsentative af de to lokaler, og Grønt Kammer tjener me-
re som magasin. 

  

Garderstuernes Blåt (t.v.) og Grønt Kammer. Se også fotografiet på side 13
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Foreningens æresmedlemmer, formænd og bestyrelsen 
anno 2010 

Oversigterne over foreningens æresmedlemmer og formænd gennem tiden 
henviser til siderne i Del 2, hvor æresmedlemmet, formanden eller besty-
relsesmedlemmet er omtalt. 

Udn  Navn (død) Årg. Side 
1915 Oberst P.J. Koch (1928)  41 
1919 Generalmajor A. Arendrup (1931)  46 
1926 Hs. Kgl. Højhed prins Gustav (1944)  34, 35, 46, 48, 

51, 53, 59, 64, 
130 

1930 Godsejer A. Poulsen (1958) 1887 31, 34, 46, 55, 
60, 60, 65, 137 

1942 Oberst Ivan Carstensen (1952) 1890 55 
1945 Gårdejer Peter Hansen (1947) 1879  
1960 Skovrider Poul Rosen (1976) 1913 30, 48, 54, 65, 

73, 83 
1960 Repræsentant Anders Deichmann (1961) 1915 65, 70 
1964 Vagtmester Petersen, formand for Gar-

distforeningen i Sarpsborg i Norge 
 76 

1973 Politiassistent Ernst Olsen (1996) 1935 60, 65, 70, 71, 
83, 93, 108, 142, 

147 
1973 Gårdejer Ege Hansen (1992) 1933 83, 93, 108 
1977 Gårdejer Alfred Petersen (1979) 1908  
1977 Niels F.B. Funder (1984) 1911 79, 88, 93, 108 
1983 Oberst N.C. Frederiksen (2003) 1941 103, 113, 120, 151 
1985 Købmand Egon F. Larsen (1988) 1933 73, 116 
1989 Vagn Müller-Hansen (2004) 1946 105, 125 
1993 Anders Outzen (2008) 1946 103, 106, 118, 

119, 124, 132, 
135 

1994 Willy Abkjær 1949 7, 29, 64, 71, 
102, 118, 132, 

138, 150 
1998 Preben E.L. Eich 1948 7, 29, 84, 93, 95, 

99, 102, 109, 118, 
120, 125, 128, 
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Udn  Navn (død) Årg. Side 
130, 142, 148, 

161, 178 
1998 Hardy Ege 1961 93, 94, 118, 123, 

136, 145 
2000 Ole G. Olsen 1968 104, 128, 150, 

162, 164, 175, 
177ff 

Foreningens æresmedlemmer 

Udn  Navn (død) Årg. Side 
1910 Godsejer A. Poulsen (1958) 1887 Se ovenfor 
1930 Skovrider Poul Rosen (1976) 1913 Se ovenfor 
1940 Forpagter, sognefoged 

Kristian Petersen (1955) 
1913 47, 48, 54, 60, 

63, 70, 83 
1956 Politiassistent Ernst Olsen (1996) 1935 Se ovenfor 
1972 Preben E.L. Eich 1948 Se ovenfor 
1998 Peter von Kohl 1961 141, 145, 148, 

150 
2000 Frank M. Rasmussen 1990 145, 150 

Foreningens formænd 
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A. Poulsen P. Rosen

 

K. Petersen 

 

E. Olsen 

 

P. Eich 

 

P. von Kohl 
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F. Rasmussen 
 

Valgt  Navn (død) Årg. Side 
1998* Formand Frank M. Rasmussen 1990 Se ovenfor 
2002 Næstformand Ole Meinung 1959 13, 162 
1997 Sekretær Steen M. Munk 1983 146 
2008 Kasserer Niels Bjørn Blichert Jørgensen 1963  
1997 Fanebærersuppleant, æresmedlem Ole 

G. Olsen 
1968 Se ovenfor 

1998 Kim Olsen 1992 145, 176, 179, 
180 

2005 Fanebærer Jørgen Chr. Petersen 1962 162 
2007 John J. Andersen 1960  

2008† Ole G. Hansen 1963  
2010‡ Bestyrelsessuppleant Allan Madsen 1967  
2010 Bestyrelsessuppleant Helge C. Petersen 1966  

Frederiksborg Amts Garderforenings bestyrelse anno 2010. *Suppleant fra 1996. 
†Suppleant fra 2007. ‡Revisorsuppleant fra 2008. 



 

 



 

Æresmedlem 825-3-49II Willy Abkjær overrakte beskrivelsen til foreningens bestyrelse 
ved klubaftenen i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte mandag, d. 6. ok-
tober 2008. 

De ord, Willy ledsagede overdragelsen med, blev foreviget – derfor mikrofonen på re-
versen. 

Del 2 

Æresmedlem 825-3-49II Willy Abkjærs 
beskrivelse af foreningens historie fra 

stiftelsen i 1910 frem til 2008



 

 



 

 

Korrektur og layout i Adobe InDesign til Far 825-3-49 II på hans 80-års 
fødselsdag 30. september 2008 fra Birgitte 

825-3-49II Willy Abkjærs forord 
Jeg kom første gang i Frederiksborg Amts Garderforening til 40-års-jubilæet i 
1950 og har siden taget aktivt del i foreningens liv og virke. 

Da der skulle skrives „noget“ til foreningens 100-års-jubilæum i 2010, har 
bestyrelsen sikkert tænkt, at jeg nok kunne huske noget, så jeg måtte være 
den rette forfatter. 

Men der var ikke meget tilbage i min erindring. Jeg måtte ud og søge i kil-
derne. 

Jeg har søgt i gamle foreningspapirer, jubilæumsskrifter, i de gamle arkiver 
på Frederiksborg Amts Avis, i forhandlingsprotokoller, festskrifter, menukort 
m.m. 

Mest har jeg hentet hjælp hos foreningens tidligere formand 1288-11/48 
Preben Eich, der heldigvis kunne huske noget og som viste sig at være en 
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flittig samler af gamle Garderblade, hvorfra en del indlæg er skrevet direkte 
af. 

Gid I må have lige så meget fornøjelse med at læse historien, som jeg har 
haft af at skrive den. 

Med garderhilsen 
Willy Abkjær 
825-3-49II 

Én gang garder – altid garder – i 100 år. 
I Garderbladet, der udkom 30. juni 1958, står der: 

Kgl. Skovrider Poul Rosen, Nødebo. Gl. Garderofficer. 

Medstifter af Frederiksborg Amts G.F. Nu ved at gaa af paa Grund af Alder 
fra Stillingen som Skovrider i Nødebo Skovdistrikt ved Fredensborg: 

„Min Gardertid har haft samme Betydning for mig, som for enhver, der har 
haft den Lykke at aftjene deres Værnepligt i Livgarden. 

Begrebet Konge, Fædreland og Flag faar langt dybere Værdi gennem at 
opleve det i Fællesskab og paa Baggrund af Livgardens gamle smukke Tra-
ditioner. 

Her har Livgarden givet os unge et Livssyn, idet jeg tror, der ligger en dyb 
Sandhed i dette En Gang Garder, altid Garder. 

Kammeratskab og Sammenholds Værdi beror vel dels paa, hvad det er, der 
samler, dels paa Sammenholdets Styrke, og her kan vel udtales, at det som 
især knytter alle gamle Gardere sammen i et smukt Kammeratskab, er vor 
gamle Afdeling med sine smukke Traditioner og ikke mindst Følelsen af 
fortsat at høre til Livgarden, der staar Vagt om vort Kongehus, vort Fædre-
land og vort Flag. 

Et Sammenhold og et Kammeratskab, der hviler paa slige Følelser, er stærk 
og tillige karakterdannende paa trods af andre Paavirkninger i Livet“. 

Mon ikke det var grunden til, at man fredag den 9. december 1910 i Hille-
røds aviser kunne læse: 

Opraab til Gamle Gardere 
„Alle i Frederiksborg og videste Omegn, som har aftjent deres Værnepligt 
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ved Den kgl. Livgarde, og som kunde ønske den Tid bevaret i frisk Minde, 
indbydes herved til et Møde paa Hotel Kronprinsen i Hillerød Mandag den 
12.ds Kl. 11/2 Eftermiddag for at drøfte en Forenings Dannelse, udnævne en 
Bestyrelse, vedtage Love etc. 

Alle i Sagen interesserede gamle Kammerater bedes udvirke stor Tilslutning 
til dette Møde“. 

Initiativet til foreningen kom fra 631-1-1870 bankdirektør Chr. Aaby, som i 
november 1910 samlede et par andre gamle gardere i sit hjem: 261-4-1870 
slotskantor Bang-Ebbestrup fra Fredensborg og 162-2-1879 gårdejer P. 
Hansen, Nybo, Kvistgaard og endelig 221-3-1887 godsejer A. Poulsen, Hille-
rødsholm. 

Efter Den Kongelige Livgardes 250-års-jubilæum i 1908 var der blevet stiftet 
flere garderforeninger ud over landet. I København var der dog allerede før 
stiftet en. Det var i 1885. Danmarks første garderforening. 

Her i Københavns Garderforening hentede initiativtagerne lidt vejledning og 
herfra havde de fået tilstillet loveksemplarer m.v. 

De drøftede sagen igennem – om en ny garderforening med Hillerød, som 
det centrale sted. Man var nervøs for, om der kunne blive tilslutning nok. 
Dengang var der ikke så mange nordsjællændere, der aftjente deres værne-
pligt ved Livgarden og de gamle – dem, der havde været med i 1864, følte 
sig mere knyttet til veteranforeningerne. Tiden var heller ikke 
valgt, ,Krigen om forsvaret‘ blev udkæmpet i regering og Rigsdag – og i Fre-
derikssund, havde man året i forvejen stiftet ‚Nordsjællands Garderforening‘, 
men her i hestevognenes tid, var der langt til møde der, hvis man kom fra 
Hillerød og ligeså fra Helsingør, for de havde nemlig heller ikke nogen gar-
derforening endnu. 

Betænkelighederne blev overvundet – heldigvis – og senere gjort til skam-
me. 

Omtalte annonce blev indrykket – ikke i Frederiksborg Amts Avis – sådan en 
venstreavis. – Næ, den stod i Frederiksborg Amts Tidende – en god konser-
vativ, forsvarspositiv avis. 

Selvom mange almindelige mennesker nok har været afskåret fra at komme 
til møde kl. 11/2 om eftermiddagen, var der alligevel mødt 60 – 70 gamle 
gardere. 
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Avisen skriver: „Mandag, den 12. december 1910 var der på Kronprinsen 
mødt 60-70 gamle Gardere for at danne en garderforening side om side med 
foreningen i Frederikssund. Slotskantor Bang-Ebbestrup bød på udvalgets 
vegne velkommen, og til dirigent valgtes forpagter Harboe (248-4-1888) 
Hellebækgård, der udbragte et leve for Kongen og Fædrelandet. 
Bang-Ebbestrup redegjorde for anledningen til mødets afholdelse og for de 
påtænkte foreningsformål, hvorefter der førtes en længere diskussion om 
foreningens navn. Man var nemlig, hvad navnet angik, bange for at komme 
til at træde Frederikssund-foreningen for nær. Navnet blev vedtaget og det 
blev ‚Frederiksborg Amts Garderforening‘. 

Lovene, der har til motto: ‚For Kongen og vort Fædreland‘, blev sammensat 
af tyve paragraffer, og der blev valgt bestyrelse og formand“. 

En af lovparagrafferne, som blev foreslået af den dengang kommende for-
mand godsejer Poulsen forblev dog uskreven, men har alligevel været gæl-
dende i alle 100 år: „Ved vore fester, når vi mødes med emblem på, skal alle 
sige du til hinanden“. 

I dag lyder det meget naturligt, men dengang var det højst ualmindeligt, at 
almindelige dødelige kunne sige ‚du‘ til en godsejer eller en slotskantor. 
Men at være gammel garder var nu også noget særligt. 

Der blev valgt en bestyrelse: Formand: godsejer A. Poulsen. Næstformand: 
Fhv. kantor Bang-Ebbestrup, Kasserer 359-11897 Driftsbestyrer W. 
Schwensen, Helsingør, Sekretær 491-21905: Overretssagfører Raaschou, 
Hillerød, 233-4-1870 Rentier Lars Hansen, Helsinge, 94-1-1879 Gårdejer H. 
Bjørnsen, Esrom og 248-4-1888 Forpagter Harboe. 

Suppleanter blev: 295-3-1892 Murermester E. Kielberg, Fredensborg og 
294-4-1881 Gårdejer H. Hansen, St. Lyngby. Gårdejer P. Hansen, Nybo og 
631-1-1870 Chr. Aabye, Hillerød blev revisorer. 

Og som der står: „Foreningens start var nu fuldbyrdet og som gode danske 
mænd, der havde tjent i vor hærs eliteafdeling afsendtes en allerunderda-
nigst hilsen til Hs. Maj. Kong Frederik VIII og til Hs. Kgl. Højhed Kronprins 
Christian“ (sidstnævnte var på det tidspunkt oberst for Livgarden). 

Og så var der naturligvis spisning. 

– Her skal indskydes en bemærkning: Alle garderforeningens arkivalier fra 
foreningens start til først i 1930erne er gået tabt – Foreningens sekretær 
opbevarede tingene, og da han døde, gik hans dødsbo til arvinger uden 
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veneration for ‚gammel ragelse‘. Da foreningen efterlyste sine sager, var alt 
brændt og væk: Stiftelsesdokumenter, forhandlingsprotokol, love og diver-
se papirer – gaver fra ‚Præsidiet‘ til foreningsfødselsdage – 2 bord-
flagstænger m flag var krøllet sammen – alt var væk. Kun en fuld blå gar-
deruniform var der lidt af – efterladt af møl. 

Bestyrelsen – og foreningen gik i gang med møderne og fester og pligter. 

Hvor bestyrelsesmøderne blev holdt vides ikke, men da foreningen dække-
de området helt fra Hillerød over Fredensborg og til Helsingør med, må vi gå 
ud fra, at bestyrelsesmedlemmerne skiftedes til at være værter på deres 
respektive hjembyers kroer og hoteller eller i de enkeltes hjem. 

På et eller andet tidspunkt i begyndelsen af 1910’erne blev det almindeligt – 
når bestyrelsesmøderne blev holdt i Hillerød (foreningens hjemsted), at 
holde møderne i ‚Garderstuen‘ på Hotel Leidersdorff. 

‚Garderstuen‘ var et meget lille lokale (ca. 3 x 4 m.) i et hjørne af hotellets 
foyer, næsten bag garderoben. – Et bord med stole om – det var alt. Men 
den lå praktisk. Den var 'administrationsstue' under festerne og fin til små 
møder. 

Efterhånden blev væggene dækket af fotos, billeder, gaver og souvenirs. Og 
hele byen vidste, at ‚Garderstuen ‘ var et lille hjørneværelse på Leidersdorff, 
og det var her Frederiksborg Amts Garderforening hørte til. 

Hvad de i hvert fald drøftede på de første møder: Kronprins Christian (X) 
havde ved Københavns Garderforenings 25-årsjubilæum opfordret til opret-
telse af flere garderforeninger og til at de sluttede sig sammen i en landsor-
ganisation. Vores formand var med til festen i København og hørte opfor-
dringen. 

Så den 21. maj 1911 åbnedes et møde i Horsens, hvor formanden for Hor-
sens Garderforening bød 43 repræsentanter for landets 21 foreninger vel-
kommen. Deriblandt vores. Frederiksborg Amts Garderforening har nr. 18. 
Så vi er nok oprettet som nr. 18 i Danmark. 

Efter forslag til vedtægter m.v. blev ‚De danske Garderforeningers Fællesre-
præsentation‘ stiftet og det blev bestemt, at det skulle bestå af et præsidi-
um og et repræsentantskab. 

Til præsident blev valgt Kammerherre, oberst B. Boeck. , og man blev enige 
om, at der skulle udgives et garderblad. 
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Garderbladet udkom første gang d. 6. januar 1912, men indtil da havde 
formanden for Københavns Garderforening tilbudt, at Københavns garder-
blad blev tilsendt medlemmerne udover landet. De skulle dog betale 10 øre 
pr. nummer, men så var det også inklusiv porto! 

Men foreningen manglede et samlingsmærke – en fane, Herom skrives i 
jubilæumsskriftet fra 1935: 

„Vort Samlingsmærke 
Foreningen manglede imidlertid et samlingsmærke, men takket være gar-
derhustruerne kunne indvielsen af vor smukke fane finde sted allerede efter 
et halvt års forløb. Ved en stilfuld fest i Slotspavillonen fandt faneindvielsen 
sted tirsdag den 6. juni 1911. Der berettes herom, at Garderforeningen den 
dag havde en af sine betydningsfuldeste dage, idet den smukke fane, som 
damerne havde skænket foreningen, blev indviet af Hs. Kgl. Højhed Kron-
prinsen.. Til stede ved denne lejlighed var endvidere æresmedlem af vor 
forening, Hs. Kgl. Højhed Prins Gustav, daværende chef for Livgarden, 
oberst Wolff, kaptajnerne Castnier og Glahn, præsidenten, kammerherre, 
greve Brockenhuus-Schack, amtmand, greve Schulin, birkedommer Neu-
mann, borgmester Zahlmann, gardere og garderhustruer; i alt var der mødt 
ca. 300 den dag“. 

Faneindvielsen 6.juni 1911 
Godsejer Poulsen udbragte først et leve for Hs. Majestæt Kongen og rettede 
dernæst en varm tak til Hs.kgl. Højhed Kronprinsen fordi han ville indvie 
fanen for sine gamle gardere. – Kronprinsen tog derefter ordet og bragte en 
hilsen fra Hs. Majestæt Kongen. 

En deputation med fru godsejer Poulsen i spidsen frembar den smukke fane, 
der blev overgivet formanden. Denne takkede på foreningens vegne og 
overrakte derpå dugen til Kronprinsen med løfte om, at foreningen altid ville 
holde den højt og overlevere den uplettet til efterkommerne. 

Kronprinsen: „Det er mig en glæde, at slå det første søm i, og jeg vil håbe, 
at foreningen vil bevare fanen uplettet for denne, men også for den kom-
mende generation. Hermed vil jeg slå det første søm i for Hs. Majestæt 
Kongen. Kongen leve!“ (9 hurraråb) 
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Kronprins Christian (X) slår søm i den første fane 

Livgardens chef, oberst Wolff, slog det andet søm i for fædrelandet med 
ønsket om, at ikke alene denne generation af gardere, som var til stede, 
men også den kommende måtte højagte den eliteafdeling, som garderne 
tilhører. Leve fædrelandet. 

Købmand Nørup-Østergaard, der var ældste medlem (18-3-1850) slog søm-
met i for foreningen, idet han udtalte de bedste ønsker for denne. 

Efter at en sang for fanen var afsunget, udtalte godsejer Poulsen: „Nu er 
altså vor smukke fane indviet, og vi håber, at de for den udtalte gode øn-
sker må ske fyldest, ligesom vi lover at bevare den uplettet for vore efter-
kommere, Deres kgl. Højhed bringer vi en hjertelig tak for den hengivenhed 
og store interesse, De altid føler for os gamle gardere. Som bevis herfor 
lover vi at arbejde for foreningens trivsel til gavn for dens formål“. 

Kronprinsen overrakte derefter fanen til tapper på Mineralvandsfabriken i 
Hillerød N. Hansen (232-3-1879,), der siden har været vor stolte fanebærer. 
Efter at have udbragt et leve for Hs.kgl. Højhed Kronprinsen, samledes man 
til et glas champagne og fhv. slotskantor Bang – Ebbestrup talte for kron-
prinsen og de kongelige børn. 

Kronprinsen takkede og udtrykte i smukke ord en tak til kvinden og sluttede 
med et leve for foreningen. Forpagter L. Harboe talte for Hs. kgl. Højhed 
Prins Gustav, der kvitterede med et leve for foreningen. 
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Kronprinsen talte til sidst for den gamle Hestgarder Jørgen Jørgensen (nr. 3, 
1851) Skærød og dennes hustru, og derefter sluttede den egentlige højtide-
lighed«. 

Efter faneindvielsen var der fællesspisning i Slotspavillonens flagsmykkede 
sal, hvor et par hundrede deltagere var samlet, deriblandt kammerherre, 
greve Brockenhuus-Schack, der dengang var formand for Holbæk Amts 
Garderforening, birkedommer Neumann og borgmester Zahlmann. Ved 
denne lejlighed talte forpagter L. Harboe for Hs. Majestæt Kongen og føl-
gende telegram afsendtes: 

„Frederiksborg Amts Garderforening festligholder i dag indvielsen af den 
nye garderfane og tillader sig i den anledning at sende Deres Majestæt sin 
allerunderdanigste hilsen. Foreningen udtaler tillige sit ønske om, at denne 
fane må blive et led i alle smukke og gode bestræbelser til fremme af kon-
gens og fædrelandets vel. 

Allerunderdanigst 
P.F.V. A.Poulsen“ 

Den første generalforsamling 
Den første ordinære generalforsamling afholdtes i Parolesalen på Kronborg 
Slot den 4. februar 1912: 

„Formanden forebragte et forinden behandlet forslag om tilvejebringelse af 
en fond, om hvis nærmere anvendelse forslag tænkes fremsat på næste 
ordinære generalforsamling, men som i første række påtænkes anvendt for 
trængende kammerater. 

De afgående bestyrelsesmedlemmer genvalgtes. 

Næstformanden, Bang-Ebbestrup foreslog, at foreningens formand gjorde 
sig til regel, at give møde på foreningens vegne ved kongens ankomst til og 
afrejse fra Fredensborg Slot, hvilket vedtoges“. 

Kongens begravelse 
Den 14. maj 1912 døde kong Frederik VIII. Som en naturlig følge af garder-
foreningernes sammenslutning blev det besluttet, at alle landets 25 garder-
foreninger skulle lade sig repræsentere ved begravelsen i Roskilde med 
faner i en samlet styrke.600 gamle gardere og 16 faner tog opstilling på 
Fondens Bro, langs Duebrødre kloster og hen på kirkepladsen. 
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Fanerne blev fordelt med lige store mellemrum, og det var et imponerende 
skue at se den snorlige front af høje, kraftige 

mænd, der – trods den uvante antrædning på fire geledder – spændte over 
et anseeligt stykke. 

Seks gamle gardere havde anmodet om at måtte indtræde i den tjenstgø-
rende styrke for at vise kongen den sidste ære. 

Indskudt bemærkning: Vort gamle medlem 637-3-05 murer Vilhelm Nielsen 
pralede altid over for os, der var unge omkring 1950, med at han havde væ-
ret indkaldt garder under tre konger: Indkaldt 1905 under Chr. IX, der døde 
29.januar 1906 og stadig under Frederik VIII, og så var han en af de seks 
ovennævnte, der jo også stadig var inde efter begravelsen – altså under 
Christian X. 

„Kan I slå den drenge?“ 

Gardernålen 
På repræsentantskabsmødet den 20.juli 1913 blev man enige om et fæl-
lesemblem for alle medlemmer. Der var ønske om at ‚rex’erne‘ skulle være 
emblemet, men man endte med det kronede DG – gardernålen, der efter 
godkendelse af kong Christian X stadig bæres med stolthed af gamle gar-
dere. 

På generalforsamlingen i 1913 oprettede foreningen en 'Understøttelses-
fond' til uddeling mellem trængende Gardere eller enker efter sådanne, for 
så vidt de pågældende 

Gardere er eller har været medlemmer af Frederiksborg Amts Garderforening. 
Legatportionerne var på kr. 20,- årligt. 

Langt senere i foreningens historie udnævnte man de pågældende med-
lemmer til 'overordentlige medlemmer', som så ikke skulle betale kontin-
gent. Man indså, at det ikke var smart, „at give kr. 20,- med den ene hånd, 
og samtidig kræve kontingent med den anden“. (Udtalt af den gamle kas-
serer.) 

1914 generalforsamling 
Bestyrelsen udvides til ni mand og godsejer Poulsen er stadig formand. 

Skyerne trak sig sammen over Europa – det tegnede til krig. 
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På repræsentantskabsmøderne talte man om, at udtjente gamle gardere 
kunne anvendes til landets forsvar, hvis krigen kom, og i efteråret meddel-
tes det fra Krigsministeriet at der ville blive lejlighed til eventuelt at organi-
sere væbnede patruljer af udtjent mandskab. 

Da det var de ‚gamle gardere‘, der var initiativtagerne, var det kun naturligt, 
at det i første række blev garderforeningerne og deres præsident, der skulle 
danne disse bevogtningskorps. 

Det var egentlig meningen, at denne tjeneste helt og holdent skulle vareta-
ges af de gamle gardere som et integrerende led i foreningslivet, men det 
sprængte alle rammer og kom til langt at overstige garderforeningernes 
medlemstal. Snart var der dannet 24 frivillige korps på Sjælland og i 1915 
forelå det endelige resultat i form af 182 bevogtningskorps, der ville kunne 
præstere en styrke på 40.000 mand. 

Det var derfor med fuld ret, at garderforeningernes præsident oberst Boeck 
kunne udtale: „Det er en ære for garderforeningerne, at have rejst denne 
bevægelse“. 

I Hillerød var der også dannet et ‚bevogtningskorps‘, men der er ingen mel-
dinger om, at det nogensinde trådte i aktion. 

Kongens garderjubilæum 
Den 6. maj 1914 blev en af de helt store begivenheder i garderforeningerne: 

Kong Christian X 25-års-garderjubilæum, hvor alt, hvad der kunne kravle 
og gå af gamle gardere fra hele landet, var med. 

„28 garderforeningsfaner vajede ved paraden over ca. 2000 gamle gardere 
fra hele landet. Foran fronten af 32 garderforeningsformænd modtoges ma-
jestæten af præsidenten, oberst Boeck, der overrakte kongen garderfor-
eningernes gave, en rigt forsiret og graveret æressabel af udseende som 
den reglementerede officerssabel for officerer af Livgarden M/1852. 

Kongen takkede rørt for gaven og steg til hest, idet han samtidig skiftede 
sabel. Det var således med de gamle garderes våben, 

kongen førte Livgarden og dens gamle medlemmer på den kendte march 
gennem hovedstaden“ 

Om aftenen i Odd-Fellow Palæets festsal var kongeparret vært for alle 
25-års-jubilarerne. Her nød husmand, arbejdsmand og lensgreve samme ret. 
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De blev alle hædrede uden forskel på høj og lav, som det til alle tider har 
været Livgardens æreskodeks. Der krævedes kun et: at have tjent i den 
gamle garde. 

I Frederiksborg Amts Garderforening havde vi bl.a. 494-3-89 malersvend A.H. 
Erentz, Frederiksværk, 447-2-89 parcellist J. Frandsen-Jensen, Tibberups-
minde, Kagerup, 429-2-89 Gårdejer 

P. Petersen, Lynge, 441-2-89 Gårdejer P. Petersen, Dinalyst, Lynge og 
331-4-89 Repræsentant C.M. Schrøder, Fredensborg, der var rekrutkamme-
rater med rekrut »Christian«. 

De var sikkert med til festen. 

Dagen efter viste kongeparret garderforeningerne den ære at indbyde præ-
sidiet og samtlige garderforeningsformænd til frokost på Sorgenfri Slot. 
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Årgange 
Det var ikke alle årgange af gamle gardere, der havde et lige så godt sam-
menhold som 1889-erne. 

Nogle havde nok en ‚forening‘, men i de fleste tilfælde var det et par initia-
tivrige folk, der satte en annonce i Garderbladet eller de kommunikerede 
gennem ‚Stuebogen‘. 

Stuebogen var en bog, som cirkulerede mellem de gamle hjemsendte kam-
merater, som skrev lidt i den, hver gang, den kom forbi. 

I Garderbladet fra december 1925 er der en annonce for årgang 1901: 

 

Årgangenes jubilæer blev så fejret på forskellig måde: 

F. eks. slog årgangene fra 1868 og 1878 sig sammen og fejrede henholdsvis 
40- og 50-års-jubilæum d. 30. maj 1918 med en parade gennem København 
og fest bagefter med taler og sange. 

Det er for øvrigt morsomt at læse disse sange og høre om garderens liv og 
levned i 1868. Her om kosten, madkæresten og indenrigsministeren Rode i 
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1918. (udsnit) 

Husker Du – Kammerat 
vores eget 'Pensionat' 
bedste Vært – Plejefar 

Han var flink og rar. 

Men var det småt med Knapperne, 
kendte vi Køkkentrapperne, 

en 'Pakke' – ja en Pakke mad, 
det gør hver en Garder glad. 

Å, godnat – søde Skat, 
Skal jeg brænde den a' i Nat? 

Nej, min ven – gå derhen 
Og kom snart igen! 

Når Skrutten den var blevet tom, 
vi ind i Marketutten kom 

og fik et Surbrød svært belagt 
med Snaps og Øl, hvor har det smagt. 

Nu man får – Skatteklaps, 
intet Surbrød, ingen Snaps 
Rodes Kort – dårlig Sport, 

Det System skal bort.

Generalforsamling 28. februar 1915 
Foredrag af grønlandsfareren, kaptajn J.P. Koch, der var kommet hjem efter 
sine ekspeditioner i 1912 – 13. Han blev så udnævnt til foreningens første 
æresmedlem. Han blev i øvrigt oberst og chef for Hærens Flyvevåben, da det 
blev oprettet. Han døde i 1928. 

 

 

 

Første æresmedlem, J.P.Koch, var så berømt, at han kom på et frimærke
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Repræsentantskabsmødet 
– den 15. juli 1917 havde Frederiksborg Amts Garderforening påtaget sig at 
afholde. Det var De danske Garderforeningers 

6. repræsentantskabsmøde. Vi har ingen meldinger om, hvad der skete på 
mødet, udover at der for første gang blev uddelt to legatportioner af Kong 
Frederik VIII's Mindefond. 

Krigen 1914 – 18 satte en stopper for meget foreningsliv, dog ikke sådan at 
forstå, at Frederiksborg Amts Garderforening lå på den lade side – tværti-
mod. Garderforeningen holdt sine traditioner højt i hævd, og der blev holdt 
en række sammenkomster – fester og foredrag, mange med forsvarspolitisk 
sigte. 

Garderbladet bragte også mange artikler om krigen i Europa. Herom skrives 
i København Garderforenings »Et Hundredårsminde« 

Redaktionen af ‚Garderbladet‘ levede hurtigt op til de ændrede politiske og 
nationale forhold. Straks efter det første nummer efter krigsudbruddet 
bragtes en fyldig kronologisk oversigt over de vigtigste begivenheder ved 
fronterne og dette fortsatte krigen ud. Det var naturligvis de store ‚tilintet-
gørelsesslag‘ i Nordfrankrig med det enorme personel- og materielspild, der 
var størst interesse om. Senere kom der regulære artikler med tilhørende 
kortskitser af nogle af hærens øverste førere om de store slag. Endvidere 
annonceredes ofte aftenforedrag med hærofficerer som foredragsholdere, 
og selvfølgelig med emner fra krigen på programmet. 

Bladets indhold i de fire krigsår viste tydeligt, at det var et vågent, samlende 
organ for en kreds af gamle soldater, som nok i gode tider på god dansk vis 
kunne samles om et veldækket bord, men også i ulvetider var rede til at 
gøre en helhjertet indsats for nationens forsvar. 

Garderforening i Helsingør 
Denne gang må vi citere fra Helsingør og Omegns Garderforenings hjem-
meside: 

„Man kan i dag undre sig over, at da vor forening blev stiftet i 1918, var det 
33 år efter den første i landet, og nr. 41 i rækken, når vi ved, at gamle gar-
dere i Helsingør og Omegn rejste udenbys, hvor de deltog i andre Garder-
foreningers virke“. 

Den 31. januar 1918 blev foreningen stiftet, og forpagter Harboe blev valgt til 
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formand. 

Af den gamle protokol fremgår, at der var 35 gamle gardere til stede, da 
foreningen blev stiftet. 

Det var forpagtet Harboe, Hellebækgård, der havde været medstifter af Fre-
deriksborg Amts Garderforening og medlem af dens første bestyrelse, der 
tog 35 medlemmer med sig og dannede en ny garderforening. Det medførte 
ganske naturligt en nedgang i medlemsantallet hos os 

Sønderjylland hjem? 
I 1919 havde der åbenbart været uenighed om foreningens ledelse, for på en 
ekstraordinær generalforsamling d. 14. juni udtrådte fem medlemmer af 
bestyrelsen, og man kan ikke se, at nye blev valgt i stedet. 

Var man blevet uenige om garderforeningernes ‚mærkesag‘ i de kommende 
måneder? Skulle man kraftigt bidrage til, at Danmark fik Sønderjylland igen? 
Eller var det om, hvad der skulle ske dagen efter d. 15. juni. 

Den 15.juni 1919. 700-års-dagen for Dannebrogs ‚fald fra himlen‘. Skulle vi 
fejre dagen hjemme i Hillerød, hvor der skulle være kæmpe faneparader, 
taler i Slotsgården, musik og rig lejlighed til at demonstrere fædrelandskær-
ligheden og lokalitet med kongehuset her efter verdenskrigens slutning? 

Eller skulle man slutte sig til festlighederne i København, der for en meget 
stor del var arrangeret af Garderforeningerne med København Garderfor-
ening i spidsen? Hvem ved. 

Om begivenhederne i København skrives: 

„Den festlige morgen begyndte med musik fra kirketårne og fra skibe, der 
sejlede ind i havnen og kanalerne, og kl.12 kom dagens store øjeblik. Det 
nye imponerende ‚rigsbanner‘, der på foranledning af Danmarks-Samfundet 
var anskaffet efter en landsindsamling, skulle overrækkes monarken som en 
gave 

fra Det Danske Folk. Alle foreninger, der havde del i festarrangementerne 
var repræsenteret med faner. Garderforeningerne fyldte godt på Amalien-
borg slotsplads. 

Nogle minutter før tolv kom den kongelige familie under mængdens jubel 
frem på den tribune, der til anledningen var opført foran residentpalæet. 
Danmarks-Samfundets næstformand overdrog højtideligt rigsbanneret til 
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kongen, der dybt bevæget takkede for den smukke gave, der jo pegede til-
bage til slaget i Estland 1219 under kong Valdemar II, hvor traditionen siger, 
at riget ved den lejlighed fik sit nationale samlingsmærke“. 

Genforeningen 
Sønderjylland tilbage til Danmark. Den officielle Genforeningsdag var fast-
sat til 10. juli 1920. Frederiksborg Amts Garderforening ville sende deltagere 
med fanen. Formanden og flere medlemmer skulle med. 

Kæmpe drøftelser gik forud. Kunne man afholde repræsentantskabsmøde i 
Flensborg? (man anede ikke om Flensborg overhovedet stemte sig hjem) 
Hvor skulle man samles og opstilles? Politimesteren ville ikke give garderne 
bedre vilkår end de andre! Osv. osv 

Genforeningen set med ‚garderbriller‘ på: 

„Under særdeles indskrænkede pladsforhold ved Taps station blev ca. 800 
mand opstillet med ca. 50 faner, deraf 32 garderforeningsfaner. Med 20 
mands orkester i spidsen marcheredes til Frederikshøj, og da kolonnen nå-
ede ned til hovedlandevejen, så man med stor tilfredshed resultatet af præ-
sidiets forudseenhed og erfaringer i forbindelse med afholdelse med para-
der og gamle garderes indgroede forståelse for loyalitet at indordne sig 
under en fast hånds koordinerende ledelse. 

Garderforeningernes fanekompagni afgav et imponerende syn, beundret af 
alle, der under marchen stod opstillet i vejsiderne. 

Var henmarchen flot, så forløb den uvante overgang til espalier med orden 
og præcision. Fra åbne vinduer og altaner så man dannebrogsflag ud-
hængte og folk vinkede. 

Da formationen nærmede sig æresporten ved den gamle grænse, var der et 
bølgende hav af mennesker. Knap 15 minutter var kolonnen ændret til espa-
lier og vejen var fri og farbar for kongen. Endelig kom han. Kongen. Et brus 
af begejstring hørtes oppe fra vejen. Hurraråb og hyldestudbrud tiltog i kraft, 
jo mere majestæten nærmede sig æresporten ved den gamle grænse. 

Endelig så garderne deres forenings protektor, komme ridende på den hvi-
de hest fulgt af kronprins Frederik og prins Knud, begge ligeledes til hest og 
iført kadetuniformer, hvorpå dronning Alexandrine fulgte til vogns og der-
efter øvrige kongelige herskaber og følget. 

Umiddelbart foran æresporten ved det gamle toldsted gjorde majestæten 
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holdt, kastede et hurtigt, meget talende blik gennem æresporten ned mod 
den endnu større og mere pragtfulde på selve det gamle grænseskel. Der 
var helt fri bane på dette stykke vej. 

Kongens gamle garde stod tavs, men bevæget, skulder ved skulder ved 
vejkanten. Et væld af silkefaner blafrede mod det grønne solbeskinnede løv 
på den dejlige julidag og afgav en ypperlig ramme til billedet. 

Efter få øjeblikke tog præsidenten for Garderforeningerne, kammerherre 
Boeck, ordet og udtalte: „Garderforeningerne, hvortil andre soldaterfor-
eninger har sluttet sig, har under ledsagelse af fanevagter bragt deres faner 
herned for på denne dag, da Deres majestæt om få øjeblikke rider ind over 
grænsen til det genvundne land, tillidsfuldt sænke vore faner for vor konge. 
Leve konge og fædreland“. 

Kongen takkede for hyldesten og bad præsidenten bringe gar-
derforeningerne majestætens tak. Samtidig havde vicepræsidenten over-
rakt dronningen en buket røde og hvide roser fra de danske garderforenin-
ger. 

Bevæget satte kongen hesten i gang, og med blottet hoved fulgte kam-
merherre Boeck ved siden af hesten og grev Brockenhuus-Schack ved siden 
af dronningens vogn forbi espaliererne ned til æresporten ved den tidligere 
grænse. 

Parvis sænkedes fanerne, efterhånden som majestæten nærmede sig disse, 
og de holdtes sænket, indtil samtlige kongelige personer var kommet forbi. 

I smuk orden formeredes espaliererne atter i sektioner, og i snorlige roder 
og geledder fulgte de gamle gardere efter deres konge ind i det genvundne 
land. Ved grænsen blottedes hovederne, og mange af de stærke ranke 
mænd kneb en tåre og fanerne sænkedes som en hilsen til 'Sønderjylland' 
og et 'velkommen hjem'. 

Garderforeningerne – og vore deltagere havde haft en af gar-
derbevægelsens helt store dage – og oplevede herefter den helt store 
goodwill i befolkningen. 

Genforeningen betød også oprettelse af 'Sønderjysk Garderforening' og det 
blev besluttet, at repræsentantskabsmødet skulle holdes i Sønderborg“. 

Her i tyverne og trediverne var det dårlige tider for vores forening. De øko-
nomiske og politiske forhold i landet – især i henseende til forsvarssagen, 
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var blevet ringere og det virkede alt sammen hæmmende på foreningens liv. 

Medlemstallet 
Tidens store hjul havde drejet sig. Bestyrelsesmedlemmer var gået af og 
andre trådt til. Nye medlemmer kom til og andre meldte sig ud eller døde. 

Medlemstallet var 155 i 1911, og det kulminerede, da Første Verdenskrig 
stod i lys lue. I november 1914 med 185, og i 1917 var tallet 183. Oprettelsen 
af garderforeningen i Helsingør i 1918 

betød naturligvis mandefald for os og tallet dalede til 150, som var med-
lemstallet – med svingninger – helt til 1935. 

Vi har som tidligere nævnt, kun ganske få oplysninger om foreningens virke 
fra 1920 og frem til et godt stykke ind i trediverne, da de fleste papirer jo gik 
tabt. Lidt har vi dog: 

10 års fødselsdag – d.12. december 1920 
Her afskrives direkte fra et gammelt festskrift: 

„I den smukke og helt igennem vellykkede fest, der afholdtes på hotel 
»Kronprinsen«, deltog godt halvandet hundrede damer og herrer. Blandt de 
særligt indbudte var Hs. kgl.højhed Prins Gustav, general Arendrup, oberst 
Boeck, formændene for de lokale soldaterforeninger m.v. 

Der indlededes med koncert (sang og cello) og derefter indtoges festmid-
dagen. – Formanden bød velkommen til bords, oberst Boeck talte for Hs. 
Maj. Kongen, redaktør Theisen-Krestensen for fædrelandet, repræsentant 
Hansen (357-1-1897) for damerne, godsejer A. Poulsen for Hs. Kgl. Højhed 
Prins Gustav, der udbragte en skål for foreningen. Gdr. H. Bjørnsen fortalte i 
korte træk foreningens historie og general Arendrup udbragte en skål for 
Garden og bad gamle gardere være på vagt over for kredse, der ville ned-
bryde kærligheden til konge og fædreland. Stabssergent Ahrbjerg talte for 
gardersagen, repræsentant Hansen for godsejer A. Poulsen, der fik overrakt 
en garderstatuette) o.m.fl. 

Ved bordet herskede den bedst mulige stemning og der blev afsunget 
mange sange, dels nationale og dels skrevet til lejligheden. Kaffen indtoges 
på 1.ste sal og til sidst dansedes der. Unge og gamle svang sig med liv og 
lyst i dansen og en fiks kotillons bidrog til at sætte stemningen yderlige 
op“. 
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Foreningen holdt fast i traditionerne – arrangementerne skiftede med ud-
flugter, kammeratskabsaftener, film og foredrag. 

Vinterfesterne var hvert år den store begivenhed: Optræden af kunstnere, 
levende musik og middag. 

Selvom landets økonomiske krise kradsede og arbejdsløsheden kulminere-
de, fandt de gamle gardere sammen i festligt lag. 

En gang i tyverne var Liva Weel gæst i foreningen. – 650 billetter blev der 
trykt. 

Ny formand 
I Frederiksborg Amts Avis fra den 11. februar 1930 refereres: 

„Frederiksborg Amts Garderforening holdt i forgårs generalforsamling på 
‚Leidersdorff‘. Gdr. H. Bjørnsen, Hellebjerggård, dirigerede. 

Formanden.godsejer A. Poulsen aflagde beretning, der indledtes med nogle 
smukke mindeord om de to i årets løb afdøde 

kammerater. Dernæst omtaltes årets sammenkomster, der alle havde været 
vellykkede. 

Kommunelærer H. Henriksen, Birkerød, oplæste regnskabet, der balancere-
de med 975 kr.… Beholdningen var 186 kr.… Foreningens fond udviste en 
beholdning på 2355 kr. og jubilæumsfonden en beholdning på 135 kr. 

Medlemstallet er 142 eller noget højere end for et år siden. 

Regnskabet godkendtes enstemmigt. 

Af bestyrelsen afgik efter tur godsejer Poulsen, snedkermester Vinther, Fre-
densborg, forpagter Obel, Hillerød, købmand Jens Christensen, Frederiks-
værk, forpagter Kristian Petersen, Nødebo og kommunelærer Henriksen, 
Birkerød, 

Godsejer Poulsen, der er flyttet til Kalundborg og har været medstifter af 
foreningen og dennes formand gennem snart 20 år, ønskede ikke genvalg, 
og dette gjorde ej heller snedkermester Vinther. Nyvalgt blev derefter gdr. 
Jens Hansen, Fredensborg og bankassistent Poul Jørgensen, Hillerød, me-
dens de øvrige genvalgtes. Til suppleanter genvalgtes gdr. Emil Petersen og 
skovfoged Petersen, Nødebo. 
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Revisor blev bankbestyrer H. Andersen, Helsinge i stedet for købmand Vang, 
der var bortrejst. Gjødesen, Fredensborg genvalgtes til revisor. 

Til at deltage i delegeretmødet i Viborg til sommer valgtes foruden forman-
den forpagter Petersen og gdr. J.J. Nielsen, Helsinge. 

Godsejer Poulsen takkede for tilliden i de år, han havde ledet foreningen og 
foreningens næstformand Kristian Petersen bragte ham foreningens tak for 
god varetagelse af formandskabet, hvorefter det med akklamation vedto-
ges at udnævne godsejeren til æresmedlem af foreningen. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med skovrider P, 
Rosen, Nødebo som formand. Forpagter Kristian Petersen genvalgtes som 
næstformand og kommunelærer H. Hensriksen som kasserer og sekretær. 

Senere var der fællesspisning og selskabeligt samvær, i hvilket bl.a. deltog 
Prins Gustav, der er æresmedlem af foreningen, ledsaget af to officerer. 

Den ene af disse, kammerjunker, premierløjtnant Lüttichau holdt ved sam-
menkomsten et livfuldt og fængslende foredrag om sine oplevelser ved den 
dansk-tyske grænse i 1919. 

Foredraget lønnedes med håndklap og afsluttedes med afsyngelsen af ‚Der 
er et yndigt land‘“. 

20-Årsdagen 
I 1930 skrives derom i et gammelt jubilæumsskrift: 

20 Års dagen i 1930 fik et ikke mindre smukt og stilfuldt forløb. Denne gang 
festedes på Hotel Leidersdorff, i hvis store sal, der var dækket til over 
hundrede 'gamle gardere' med damer. I festen deltog endvidere Hs. Kgl. 
Højhed Prins Gustav, godsejer Poulsen, ‚Lerchenfeldt‘, Kalundborg og præ-
sidenten for Garderforeningerne, kammerherre, greve Brockenhuus-Schack. 
De officielle taler blev holdt som følger: Skovrider P.. Rosen (242-2-1913) 
Nødebo, der præsiderede for første gang som formand, talte for Hs. Maj. 
Kongen, Kommunelærer H. Henriksen, Birkerød, talte for foreningen, skov-
rider Rosen for Hs. kgl. højhed Prins Gustav, forpagter Kristian Petersen 
(334-3-1913) Nødebo for præsidenten, fhv. gdr. H. Bjørnsen for A. Poulsen, 
sognepræst V Juul Petersen (462-1-1917), Usserød for fædreland og flag og 
forpagter O. Obel (204-3-1888) Birkerød for damerne. 

Efter fællesspisningen samledes man i loggiaen, hvor kaffen serveredes. 
Senere dansedes der, og til at deltage i den del af festen var indbudt 30 
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gardere fra vagtholdet på Fredensborg. 

Efter formandens tale afsendtes følgende telegram til Hs. Maj. Kongen: 

„Frederiksborg Amts Garderforening festligholder i dag på Hotel Leiders-
dorff i Hillerød 20 års dagen for foreningens stiftelse og tillader sig i den 
anledning at sende Deres majestæt sin allerunderdanigste hilsen. 

Allerunderdanigst 
P.F.V. 
Rosen“ 

De udførlige referater fra foreningens første jubilæer er samlet af 991-1-1911 
foreningens kasserer, kommunelærer H. Henriksen i jubilæumsskriftet for 
1935. Han døde kort før selve 25 års jubilæet, så omtalen heraf er hentet 
lige ud af Frederiksborg Amts Tidende. 

Hverdag 
For at give et indtryk af, hvad der foregik i Garderforeningen i begyndelsen 
af trediverne, har jeg bladret i de gamle protokoller og valgt lidt ud: 

I 1932, d.11. december, foreningens 22 års fødselsdag, afholdtes på Lei-
dersdorff kammeratligt samvær med damer. Der blev serveret torsk og 
ostepind med øl og snaps. Snapsen betalte foreningen, så betalingen pr. 
kuvert var kr.3,- eksklusiv drikkepenge. Efter spisningen var der dans, kort-
spil m.v. 

Den 13. februar 1933 – var der først generalforsamling på Hotel Leidersdorff. 
Der var de sædvanlige valg og hilsener og takkeskrivelser fra Hs. Kgl. Høj-
hed Prins Gustav, som jo var æresmedlem hos os og i 1934 blev ærespræsi-
dent for de samlede Garderforeninger. 

Senere på dagen ankom flere medlemmer og damerne til fællesspisning og 
til dagens højdepunkt (adgangstegn – også gældende som baltegn – koste-
de kr. 1,- pr. person): 

Nogle af foreningens medlemmer opførte dilettantforestilling. En enakter 
‚På krigsstien‘. Aftenen sluttede med dans til et 3-mands orkester. 

Sommerudflugten gik i 1933 til skovriddergården i Nødebo – foreningens 
formand var jo skovridder Rosen. 

Man startede kl. 14. med fugleskydning. På programmet var også sække-
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væddeløb, tovtrækning og sejlture på Esrom sø… 

Den medbragte mad spistes på Nødebo Kro, og der sluttedes med dans. 

I 1934 gik sommerudflugten til Jægerspris, hvor man startede med kaffe på 
hotellet og derefter beså slottet. Den medbragte mad blev spist på ‚Kal-
vøen‘ i Frederikssund. 

I marts 1935: Aftenunderholdning med assistance af frk. Lulu Ziegler og Chr. 
Gottschalk. Bal til 4-mands orkester. – Entre kr.1,5o. 

Det var lidt hverdag i foreningen – men der var også højdepunkter: 

I juni 1933 modtog alle medlemmer et brevkort om, at nu skulle de til Den 
Kongelige Livgardes 275 års jubilæum – næsten alle medlemmer ville med. 

Den kongelige Livgardes 275-års jubilæum 
(afskrift af ‚Et hundrede års minde‘ af Ole A. Hedegård) 

„Festlighederne spændte over en kongeparade på Ermelundssletten og til 
middag i Tivoli. 

Det var et flot syn, at se Livgarden for første gang i sin historie formeret som 
egentlig regiment, antrådt langs skovbrynet. Til højre med de gamle garde-
res næsten uoverskuelige lange linie med 51 vajende foreningsfaner fordelt 
langs fronten, hvortil kom tusindvis af tilskuere. 

De fremmødte gardere spændte over årgang 1868 og fremefter, og til fast-
sat tid meldte vicepræsidenten for De danske Garderforeninger, oberstløjt-
nant T. Hage, der kommanderede ‚de gamles bataljon‘ af til chefen for Liv-
garden: „2000 gamle gardere og 51 faner til stede“. 

Efter at kongen og dronningen ledsaget af alle prinserne – kongen og dron-
ningen til hest – havde passeret Livgardens front, red majestæten ned langs 
de gamle garderes geledder mødt af begejstrede leveråb årgang for årgang. 
Da hele fronten var reddet af, standsede kongen sin hest ud for midten og 
talte til sine nuværende og gamle gardere på den kortfattede og fyndige 
facon, som var kong Christians egen, og som altid griber gamle soldater. 
Derefter trak kongen sablen, skuldrede og kommanderede: „Former … regi-
ment“. Der toges gevær i hvil, formeredes marchkolonne, og med kongen i 
spidsen marcherede Livgarden i parademarch forbi dronningen. Ud for Hds. 
Majestæts vogn drejede kongen ind og modtog her det forbidefilerende 
regiments honnør. 
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Herefter holdtes der frokosthvil. Københavns Garderforening var nu vært for 
alle gamle gardere fra provinsafdelingerne, gæster og befalingsmænd. Der 
blev udleveret velforsynede frokostpakker i æsker med garderfigurer og 
tilhørende øl. Den vidtstrakte grønne slette, der havde opsuget generatio-
ners sure gardersved, blev nu rammen om et broget og muntert folkeliv, 
helt i stil med manøvrebillederne fra Frederik VI’s tid. 

Da hvilet var slut, marcherede afdelingen med kongen i spidsen og efter-
fulgt af de gamle gardere, til Jægersborg, hvor den festlige middag sluttede 
af i kasernegården med forbidefilering til Riberhusmarchens troner, der af 
Frederik VII udnævntes til at være en slags hærens officielle bataljemarch. 
Mangen gammel ryg rankede sig, mangt et hvidhåret hoved knejsede igen, 
da de gamle ben fulgte villigt marchtempoet under passagen for monarken. 

Dagens begivenheder sluttede med aftenfest i Tivoli. 900 i Glassalen og 700 
hos Nimb. 

Et flot festfyrværkeri kronede den stemningsfulde aften“. 

Ved toldboden 
Den 26. maj 1935 sendte foreningen seks mand med fanen til København. 

400 gamle gardere med 45 faner var i det strålende solskin mødt op på 
Toldboden for at hylde og modtage kronprins Frederik (IX) og hans fra Sve-
rige hjemførte brud kronprinsesse Ingrid. 

En flot sølvserveringsbakke med monogram var garderforeningernes gave til 
kronprinsparret. 

25-årsdagen 
„Frederiksborg Amts Garderforening fejrede sit 25 års jubilæum ved en 
vellykket festlighed torsdag aften på Hotel Leidersdorff. Garderforeningens 
ærespræsident Prins Gustav var kommet til stede som æresgæst, ligesom 
præsidiet havde givet møde. Ca. 170 gamle gardere var kommet til stede og 
før man gik til bords uddelte Prins Gustav udmærkelsestegn til 30 af de 
gamle gutter, der havde været med siden foreningens stiftelse. 

Der sluttedes af med et fornøjeligt bal, hvor en snes gardere, der for tiden 
ligger i Fredensborg, satte ekstra humør over festen“. 



Frederiksborg Amts Garderforening 1910 – 2010 

52 

Det stod i protokollen 
I 1935 deltog foreningen i flere begravelser: 

Kommunelærer Henriksen, som var medstifter af foreningen, mangeårigt 
bestyrelsesmedlem og forfatter til tidligere festskrifter, blev begravet i Bir-
kerød og på hans grav er rejst en mindesten, som ‚Garderne‘ har betalt og 
med indskrift ‚Rejst af vennerne‘. 

I Harløse blev Lars Larsen begravet. – Han var den allersidste levende, som 
havde været ‚Hestgarder‘. ‚Hestgardere‘ var altså medlemmer af garderfor-
eningen. ‚Livgarden til Hest‘ blev nedlagt i 1866, så Lars var over 90, da han 
døde. 

Foreningen var, som tidligere år, mødt frem med fanedeputation ved Liv-
gardens gennemmarch i byen til skydning i Frederiksværk. 

Indskudt bemærkning: 

Foreningen havde her i trediverne mange ‚fine‘ medlemmer. Så mange, at 
flere almindelig ‚dødelige‘ hjemsendte gardere ikke meldte sig ind i for-
eningen, fordi de troede, at det var for fint til dem. 

Derfor vakte det opsigt, at Gamle Gardere sagde ‚du‘ til hinanden… 

Det fineste medlem af foreningen på den tid var nok Amtmanden over Fre-
deriksborg Amt, Kaj Ulrich, som boede på Frederiksborg Slot. Gammel Gar-
der var han og han sagde ‚du‘, men man burde vide, hvem han var. 

Han fortalte selv fra soldatertiden: 

En dag kom han og hans sidemand forkert ned ad tovet i gymnastiksalen. 
Deres uheld eller klodsethed irriterede den kornet, der havde øvelsen. Han 
sagde til sidemanden: 

Hvad er De, 6? 

Cand.jur. Hr kornet, svarede manden 

Og De 1? sagde han til Ulrich 

Cand. Jur. Hr. kornet, svarede Ulrich 

Det anede mig s'gu, sagde kornetten – I er to alen ud af et stykke. 

Hvad er Deres far 6? 
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Gårdejer, svarede sidemanden. 

Det stemmer, sagde kornetten. De er en bonde. – Og Deres far, 1? 

Generalmajor og direktør i Krigsministeriet, Hr. kornet…! svarede Ulrich, som 
sandt var. 

Så gik holdet til næste øvelse 

Før krigen 
Det var en svær tid for Garderforeningen – hvilken politik kunne man tillade 
sig at følge? Garderforeningen var upolitisk, national, kongetro og forsvars-
venlig – medens regering og folketing var for ‚neutralitet‘. 

I Frederiksborg Amts Garderforening var der også medlemmer af naziparti-
et – et af dem sad en overgang i bestyrelsen. Flere af de andre, viste det sig 
senere, var eller blev medlemmer af frihedsbevægelsen. 

Alt dette gjorde, at meninger og udtalelser blev omskrevet, så ingen blev 
stødt. – Man hyldede konge og flag, der blev holdt foredrag om 1864 – så 
kunne man selv trække linien videre. 

Mange, som ville vise deres tilhørsforhold, gjorde det ved at melde sig ind i 
Garderforeningen. 

Medlemstallet, der i 1938 var 157, var i 1944 steget til 264. 

Kong Christian X's garderjubilæum 
Kong Christian X's garderjubilæum den 6. maj 1939 blev så stort og velbe-
søgt, for der var en lejlighed til at vise sit tilhørsforhold og sin overbevisning 
om de spændte forhold ude i Europa, hvor Hitler var på vej ind i Polen. 

3000 gamle gardere med 60 faner. Majestæten ankom kl. 10 og blev hyldet 
med hurraråb. Kongen red derefter frem til de gamle garderes front, hvor 
præsidiet stod med ærespræsidenten, prins Gustav, på højre fløj. 

Om aftenen var der fest i KB-Hallen, hvor Livgardens Musikkorps under Th. 
Dyring bl.a. spillede ‚Kong Christians X Revymarch‘, der var komponeret til 
lejligheden. 

Hverdag i 1939 – 1940 
I 1939 var der vinterfest på Hotel Leidersdorff. Først var der foredrag med 
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film af Anders Hvidberg om Danmarksekspeditionen til Grønland, 

Efter foredraget var der bal til kl. 2. til Wagners fire-mandsorkester. 

Den 30. november 1939 gik de russiske tropper ind i Finland. – Det kunne 
man nok tage stilling til uden at fornærme nogen, så på bestyrelsesmødet 
den 14. februar vedtoges det at sende kr. 150,- som gave til Mannerheims 
(øverstkommanderende for de finske tropper) soldater 

Og 

På generalforsamlingen 6. marts 1940 besluttede man at sende kr. 200,- af 
foreningens kasse til Finlandshjælpen. 

Og på bestyrelsesmødet d. 13 marts besluttedes det, at afholde vinterfest 
lørdag d. 21. april med dilettantkomedie ‚Alle mand i Trøjen‘ og fælles kaf-
febord. – Om festen nogen sinde blev til noget, vides ikke. 

Ny formand 
På samme bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig og valgte Kristian 
Petersen til formand i stedet for skovridder Rosen, som på generalforsam-
lingen d. 6. marts havde sagt, at han trådte tilbage. 

Sikringsstyrker 
I slutningen af 1939 ser vi tydeligt regeringens umulige ‚neutralitetspolitik‘. 

Der indkaldtes sikringsstyrker på ca. 30.000 mand. Til Livgarden mødte de d. 
2. – 4. september, hvorved regimentets samlede styrke kom op på 2.286 
mand. 

3. bataljon udlagdes i kantonnement i vort område omkring Hørsholm. 

Det holdt nu ikke længe. – Allerede 16. september hjemsendtes mandskabet 
igen – og hele Livgardens totalstyrke var reduceret til 1300 mand. 

Vagtkompagni og nye rekrutter blev i København, medens resten – vel 400 
mand – gik i kantonnement i Fredensborg. Så Garderforeningen måtte gøre 
noget: I november tilstilledes foreningens medlemmer et brevkort med føl-
gende ordlyd: 

„I anledning af Livgardens indkvartering i og omkring Fredensborg, afhol-
der Frederiksborg Amts Garderforening bal for garderne på Hotel Frederik IV 
i Fredensborg, tirsdag den 7. december kl.1930, hvortil foreningens med-
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lemmer med damer herved indbydes. Adgang gratis“. 

De indkaldte gardere – som hovedsageligt var indkvarteret hos vore med-
lemmer – har nok undret sig noget? De var nemlig efterhånden også allere-
de hjemsendt. Festen blev aflyst! 

Garder-egen 
Som en manifestation af Garderforeningens overbevisning og tilhørsforhold, 
plantede foreningen et egetræ på Kong Christian X's 70 års fødselsdag den 
26. september 1940. På en smuk plet, hvor vejen går fra Hillerød – Fre-
densborgvejen mod Nødebo, satte man et lille egetræ. Christian X var jo 
Garderkongen. Han havde været chef for Den kongelige Livgarde og havde 
som kronprins været med til at indvie foreningens første fane. 

Her benyttede foreningen så lejligheden til at give udtryk for en trofasthed 
og hengivenhed overfor kongen, der med sin styrke blev danskernes symbol 
på frihed og selvstændighed i besættelsestiden. 

Danmark besat 
Tyskernes besættelse af Danmark fra 9. april 1940 til 4. maj 1945 afspejler 
sig på ingen måde i protokollens omtale af begivenhederne dengang. 

Der blev holdt sommerudflugt sammen med Sdr. Birks Garderforening: Be-
søg på Frederiksborg Slot og spisning af medbragt madkurv på Slotspavil-
lonen. 

Først på generalforsamlingen, søndag d. 16. februar 1941, i formandens 
beretning, antydes det at Danmark var besat, idet han talte om 'det begi-
venhedsrige år', og da man mindedes bortgåede medlemmer: „samt gl. 
garder flyverløjtnant 206- 1936 M. Heine Christensen og gl. garder 94-1 
flyverløjtnant Brodersen og de med dem af Danmarks sønner, der ofrede 
livet d 9.april og udtalte et Æret være deres minde“. 

Dirigenten – fhv. godsejer Poulsen, Lerckenfeldt, berørte stemningen i folket 
før og efter d. 9. april. 

I 1941 afholdes ‚Kammeratskabsaften‘ på Hotel Leidersdorff, hvor læge Gil-
berg, som jo havde virket på Grønland, stod for underholdningen sammen 
med søsteren Ellen Gilberg, som var operasangerinde. 

Vinterfesten d. 18. januar 1942 var også på Leidersdorff. Her var oberst Car-
stensen inviteret til at holde foredrag om Finland og krigen der. Aftenen 
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sluttede med bal til kl. 12. 

Oberst Ivan Carstensens foredrag må have været godt, for på generalfor-
samlingen – år 1942 d. 8. februar kl. 15.30 (der var ikke mange almindelige 
mennesker, der var sluppet fra arbejde på det tidspunkt) – blev han ud-
nævnt til æresmedlem. 

På generalforsamlingen vedtog man også, at fortsætte med ‚Kammerat-
skabsaftener‘, da aftenen i 1941 havde været en stor succes. Bl. a. var der 
denne aften indmeldt 20 nye medlemmer. Herfra stammer altså traditionen 
med ‚Kammeratskabsaftener‘, som her år 2010 stadig bibeholdes. 

Desuden vedtoges det at bibeholde det oprindelige kontingent – kr. 5,- om 
året og samtidig opkræve 50 øre til en nystiftet Jubilæumsfond. Nu skulle 
der jo snart være 40 års jubilæum. 

Under besættelsen 
Besættelsesårene 1940 – 45 betød en vældig stimulering af garderbevæ-
gelsen landet over – således også i Frederiksborg Amts Garderforening. 

Medlemstallet steg fra ca. 150 i 1939 til vi i 1945 ved generalforsamlingen 
kunne tælle 246. – Et tegn på, at gamle gardere ønskede at markere deres 
holdning mod tyskernes besættelse. 

Det er imidlertid svært at beskrive ‚livet‘ i vores forening i de onde år. Man 
turde ikke skrive noget i protokol eller andre 

steder, om hvad man mente og troede på. Halvkvædede viser skulle forstås 
af de rette medlemmer og ikke kunne mistydes af tyskerne eller af de, der 
var på den forkerte side. 

Der blev holdt foredrag om Finland og Grønland. På generalforsamlingerne 
mindedes man foreningens døde – og ikke-medlemmer, der var faldet i fri-
hedskampen. 

Møder og generalforsamlinger blev afsluttet med et leve for ‚frit Dan-
mark‘ og ikke som ellers for foreningen eller kongen. 

Da man ikke kunne skaffe hæderstegn til 25- og 50-års jubilarerne på grund 
af mangel på blik, udfærdigede man flotte ‚hædersbreve‘, som blev læst op. 

Ved en generalforsamling forespurgte et medlem, hvorfor fanen ikke mere 
var med til fester og generalforsamling og fik at vide, at Præsidiet havde 
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skrevet til foreningerne, at man, for ikke at provokere, ikke mere burde an-
vende fanen til fest eller begravelse. 

Alt blev foretaget meget ‚diplomatisk‘, for også i foreningen var der med-
lemmer med nazistiske overbevisninger. Man kunne jo ikke smide dem ud – 
og de gik jo ikke rundt og skiltede med det – så man måtte passe på, hvad 
man sagde. 

Ved gennemgangen af protokollen og dyb granskning i erindringen, ses det, 
at et nazistisk bestyrelsesmedlem ikke blev genvalgt ved en generalforsam-
ling, og at enkelte menige medlemmer med forkert opfattelse var forsvundet 
af medlemslisterne efter krigen. 

1943 
Til repræsentantskabsmødet for alle landets garderforeninger, der blev af-
holdt i Svendborg, havde vi sendt 49-1-1888 Linde (f. 1866) som deltager. 

Ved hjemkomsten kunne han fortælle, at man på mødet havde vedtaget en 
‚Vedtægt gældende for alle landets garderforeninger‘, så på generalfor-
samlingen 14. februar vedtog man ændringer i Frederiksborg Amts Garder-
forenings love og vedtægter, så de kom til at passe. De nye love blev sendt 
til præsidiet og blev godkendt her. 

På denne generalforsamling kom også forslaget om at spille amatørkomedie 
til vinterfesterne. 

 

Foreningens skuespillertrup klar til dilettantkomedie
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Dilettantkomedie 
Komedierne blev spillet ved vinterfesterne. Det var 721-4-23 Kristian Koudal, 
der skabte traditionen. Med ildhu og stor interesse samlede han år efter år 
en stab af gamle gardere og deres respektive damer om sig, og så blev der 
øvet og holdt prøver. Det foregik på Leidersdorff. 

Stykket blev lejet af et bureau – og så var der læseprøver. Mimik og bevæ-
gelse blev instrueret af Kristian. Kulisser blev malet – dragter lejet eller syet. 
Kristians kone, der var damefrisør, lavede parykker og sminkede, og selve 
forestillingen var en kæmpe succes. Især, når vore egne kendte medlemmer 
glemte rollerne og tabte det påklistrede overskæg ned i ølglasset. 

Traditionen med amatørkomedier fortsatte helt op i tresserne, selvom Kri-
stian Koudal døde alt for tidligt. Så overtog 321-2-45 Viggo Olsen rollen som 
instruktør. 

Amatørkomedierne blev ikke blot opført ved vinterfesten. Man tog også på 
tourné og spillede bl.a. i Gilleleje og Fredensborg. Alle steder med stor suc-
ces og tilslutning. 

Apropos Gilleleje – et muntert minde herfra: 

Man skulle spille en søndag aften. Ankom i god tid til Gilleleje Kro (krofatter 
var medlem hos os) Ved ankomsten opdagede man, at der ikke var antyd-
ning af scene eller kulisser! Hvad gjorde man? Opgav? Nej, man byggede 
simpelthen en scene af ølkasser, og i mangel af fortæppe anvendte man en 
presenning. Den blev holdt oppe med et par stænger, når man skiftede – og 
så ‚gik tæppet‘ atter til en bragende succes. 

29. august 1943 
– sagde den danske regering stop – og sagde nej til besættelsesmagten. 

Og svaret kom prompte: Natligt overfald for at sætte de danske værn ud af 
spillet. Overalt satte de danske soldater sig pligttro til modværge, og kam-
pene kostede tyskerne adskillige dræbte og sårede, medens 23 danske mi-
stede livet og 56 såredes. Natten kostede Livgarden 3 faldne og 4 sårede. 

Tyskerne strammede grebet og der blev udstedt forsamlingsforbud, forbud 
mod strejker, lukning af restauranter, spærretid m.v. 

Og fra Præsidiet kom der meddelelse om, endeligt at passe på ikke at vække 
opmærksomhed eller provokere! 



Én gang garder – altid garder – i 100 år 

59 

Og så døde prins Gustav i 1944. 

Prins Gustav 
– æresmedlem af Frederiksborg Amts Garderforening og De Danske Garder-
foreningers ærespræsident. 

Den 5.oktober 1944 døde han på Egelund – vores forening skulle begrave 
ham. Det måtte ikke annonceres, der måtte ikke skrives om det. Faner og 
uniformer var forbudt – så om kongefamilien var med osv. vides ikke. 

Ved bisættelsen i Fredensborg paraderede 200 gamle gardere 

– deraf 184 fra Frederiksborg Amts Garderforening – og prinsen begravedes 
fra Fredensborg Slotskirke ved en beskeden højtidelighed, hvor alle mand-
lige deltagere, også militære, var i civil påklædning. Det gjaldt om ikke at 
udæske nogen! 

Arveprins Knud, som åbenbart var med ved begravelsen, skrev senere i sine 
erindringer, at havde tyskerne villet – eller måske været mere vågne – kunne 
de i den store skare, der fulgte prinsens jordefærd, have gjort et godt kup. 

For at bidrage til at højtideligheden kunne afvikles i ro, havde Garderfor-
eningen etableret en diskret post- og patruljetjeneste, der ville kunne varsle, 
hvis tyskerne havde fået lyst til at se begivenheden nærmere efter i søm-
mene, så de pågældende, som besættelsesmagten var interesserede i, 
kunne forsvinde. 

Mindeplade for Prins Gustav på Engelund Slot 
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På gavlen af Engelund slot – ud mod vejen fra Hillerød til Fredensborg, blev 
der efter krigen opsat en mindeplade. 

På generalforsamlingen 25. februar 1945 beretter formanden om, at der 
med god tilslutning er afholdt ‚Sommerfest‘ i Nødebo, kammeratskabsaften 
m.m. og fugleskydning. 

Hvordan man bar sig ad, beretter historien ikke noget om. Tyskerne havde 
efterhånden forbudt og inddraget alle våben og indført forbud mod større 
forsamlinger. – De har måske skudt med bue og pil? 

Ikke desto mindre hænger landbetjent Larsens fugleskydningsplatte for 
1944 i dag i ‚Garderstuen‘. 

Af forhandlingsprotokollen fremgår, at der var en masse afbud til bestyrel-
sesmøderne – bl. a. var 505-5-35 politibetjent Ernst Olsen (senere formand 
for FAG) lovligt forhindret – han var 19. september 1944 sammen med 1.700 
andre politifolk deporteret til tyske koncentrationslejre. 

Efter krigen 
Juni 1945 var 75 af Frederiksborg Amts Garderforenings medlemmer taget til 
København for at være med til at Vagtparaden for første gang efter besæt-
telse trak op gennem byen, fulgt og tiljublet af en tusindtallig skare. De af-
løste politiet, som siden 29. august 1943 havde stået kongevagt. 

Krigen var slut, men på første bestyrelsesmøde d. 18.juni 1945 er det som 
om, de ikke havde opfattet den nyvundne frihed til skrift og tale. Halvdelen 
af bestyrelsen var ikke mødt. Der var ingen omtale af forudgående begi-
venheder, og det eneste man kunne blive enige om var, at sende et kondo-
lencetelegram til godsejer Poulsen ‚Lerckenfeldt‘ (gl. formand), der havde 
mistet en søn under besættelsen. 

Bestyrelsesmøde d. 22. september 1945: „Formanden Kristian Petersen gik 
derefter til dagsordenens første punkt, der var en redegørelse om udrens-
ning indenfor foreningen. 259-4-1915 Deickmann redegjorde for de udtalel-
ser, som er kommet sagen angående, i hvilken man bl.a. krævede indkaldt 
til en ekstraordinær generalforsamling, ligesom man krævede at bestyrel-
sen skulle nedlægge sine mandater“. 

Vedkommende, der var fremkommet med udtalelserne, fik svaret: 

„Bestyrelsen vil ikke tage stilling til sager, før konkrete tilfælde foreligger 
og at en ekstraordinær generalforsamling kun kan holdes, hvis 20 % af 
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medlemmerne ønsker det“. 

På næste bestyrelsesmøde havde de fire anklagede bestyrelsesmedlemmer 
ordet og redegjorde for de rejste anklager og beskyldninger, som blev afvist 
og bestyrelsen vedtog enstemmigt at slutte op om de angrebne medlemmer 
og tilbagevise de rejste anklager og beskyldninger. 

Generalforsamlingen i 1946 drejede sig naturligvis hovedsagelig om besty-
relsens eventuelle ‚unationale‘ holdning under besættelsen. Der var ual-
mindeligt mange indlæg og meninger fra medlemmerne. 

Medlemmet, der havde rejst sagen, gav en undskyldning til enkelte af de 
angrebne. 

Punktet og sagen som sådan blev afsluttet med, at generalforsamlingen 
tilsluttede sig den på bestyrelsesmødet vedtagne beslutning: „De mod 
nogle af bestyrelsesmedlemmerne rejste anklager og beskyldninger afvi-
ses“. 

På generalforsamlingen stillede formanden spørgsmål med hensyn til 
‚Hjemmeværnsforeningen‘ og foreslog en samlet indmeldelse af alle gar-
derforeningens medlemmer. Efter forskellige indlæg blev det besluttet at 
udskyde spørgsmålet og det blev aldrig til noget, skønt formanden Kristian 
Petersen fremkom med forslaget mange gange senere. 

Kongen død – kongen leve 
Kong Christian X døde d. 20. april 1947, og til begravelsen i Roskilde Dom-
kirke sendte Frederiksborg Amts Garderforening et antal medlemmer med 
fanen. 

Garderkongen – der som kronprins havde indviet Frederiksborg Amts Gar-
derforenings første fane i 1911 – var ikke mere. 

Kong Frederik IX havde ønsket at overtage Garden, det foregik ved Livgar-
dens fødselsdagsparade 30. juni. Næsten alle foreningens medlemmer var 
taget til Rosenborg, hvor gamle gardere fra hele landet – med faner – var 
mødt for at se den nye konge og lade sig inspicere af denne. 

I fødselsdagstalen, hvor kongen talte til os på den ligefremme facon, han 
gjorde kendt, gav kongen tilsagn om, at samhørigheden mellem kongehuset 
og garden skulle føres videre. 

Paraden sluttede med en forbidefilering. 
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Kong Frederik IX boede ofte på Fredensborg Slot, og der var efterhånden 
opstået en tradition for, at ved kongens ankomst stillede garderforeningen 
med en lille velkomstkomite på jernbanestationen, hvor kongefamilien an-
kom med toget i 'kongevognen'. 

1947 
På generalforsamlingen i 1947 var der et par interessante punkter: 701-3-12 
smedemester Jens David Nielsen var blevet fuglekonge året før, og: 

Landets garderforeninger deltog hvert år i en ‚Landsskydning‘, og her deltog 
tvillingeparret 701-3-1912 Jens David Nielsen, Ørby og 700-3-1912 Jørgen 
David Nielsen (Smeden og Mureren, som vi kaldte dem) med flotte resulta-
ter og kastede glans over vores forening. 

Det andet punkt var: Hvorfor måtte foreningen sørge for vagternes bespis-
ning på 'Sygehuset' i Hillerød jule- og nytårsaften? 

Det gamle sygehus på Sdr. Jernbanevej i Hillerød var belagt med tyske flygt-
ninge. De var kommet i krigens slutning og lige efter. Det var kvinder og 
børn fra Østpreussen og sårede soldater fra fronten, og de var ikke sendt 
hjem endnu. Livgarden fra Sandholm stillede åbenbart vagtmandskab til 
rådighed. 

Soldaterne fik normalt kun tørkost – en madpakke – med på vagt, og da vi 
ikke syntes, at det var et måltid til Juleaften, havde vi sørget for en ordentlig 
bespisning Juleaften og Nytårsaften. 

På bestyrelsesmødet 1. marts 1947 redegjorde Frode Schacht Hansen for 
den af foreningen lejede radio til vagten på det gamle sygehus. Radioen 
kunne nu købes for kr. 275,-, hvoraf byrådet dækkede kr. 175,-. Radioen 
ville tilfalde foreningen ved vagtens ophør. 

Og stadig efter krigen: 

Lørdag d. 4. september deltog foreningen i en mindehøjtidelighed i Asmin-
derød kirke, hvor der blev opsat en mindeplade for en garder – 487 – 43 
L.J.B. Larsen, der var faldet 29. august 1943 under kampene på Jægersborg 
kaserne. 

Han var ubevæbnet som brandvagt på patrulje rundt på kasernen for at 
trække kontrolure op sammen med rekrut 445 Thomsen. De var blevet taget 
til fange af tyskerne, men da 487 forsøgte at flygte, blev han skudt ned bag-
fra med en maskinpistol. 
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Repræsentantskabsmøde 1950 
På bestyrelsesmødet d. 26.juni 1950 takkede formanden bestyrelsens med-
lemmer for det veludførte arbejde med arrangementet af det meget vellyk-
kede delegeretmøde – Men vi har ingen oplysninger, om hvorledes mødet 
gik, så efterfølgende beskrivelse er alene grundet på spredte bemærkninger 
i forhandlingsprotokollen: 

Forberedelsen til repræsentantskabsmødet begyndte allerede året før, hvor 
flere af bestyrelsesmedlemmerne havde været i 

Vejle til repræsentantskabsmødet der, og havde luret dem af og fundet ud 
af, hvordan det kunne gøres. Man fordelte opgaverne i forbindelse med 
arrangementet: Indkvartering, oplysningskontor, selve mødet, dametur, 
middagen, besøg på Statens gårde, mandagsarrangement og besøg på 
Frederiksborg Slot. 

Og så kan forløbet rekonstrueres: 
De mange delegerede med fruer var ankommet til Hillerød aftenen før, og 
efter hjælp fra det oprettede oplysningskontor var de blevet indkvarteret. 
Alle byens hotelværelser var bestilt et år i forvejen, og mange var indkvar-
teret privat hos vore lokale medlemmer. 

Selve repræsentantskabsmødet blev afholdt på Hotel København – hvad der 
skete der, ved vi ikke noget om! 

For damerne var der arrangeret tur til Jægerspris, hvor de var inde at se 
slottet og bagefter spiste frokost på Slotskroen. 

Efter mødet stillede deltagerne op på torvet, og med seks ‚piberdren-
ge‘ marcherede de gennem Slotsgade til frokost på Hotel Leidersdorff. 

Om eftermiddagen var der omvisning på Statens Gårde – Faurholm og Trol-
lesminde – hvilket jo let havde ladet sig arrangere, da inspektøren for går-
dene K. Lassen selv var gammel garder (985-3-09) og medlem hos os. 

Middagen var det helt store tilløbsstykke – Vi, den lokale forenings menige 
medlemmer med damer – var blevet opfordret til at deltage. 

Leidersdorff var fyldt til sidste plads – delegerede, deres damer, alle vi 
medlemmer – og gæsterne: Formanden 334-3-1913 Kristian Petersen kunne 
bl.a. byde velkommen til byens borgmester C. Raaschou – det var ikke svært, 
han var nemlig også medlem hos os 491-2-05 –, og til Slotssognets borgme-
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ster, det var ovennævnte K. Lassen – 985-3-09. 

Til præsidenten for De Danske Garderforeninger med frue, Arveprins Knud 
og prinsesse Caroline Mathilde, chefen for Sandholmlejren, chefen for Den 
kongelige Livgarde, oberst Bruhn med frue og hans adjudant. 

Til premierløjtnant Ravn med frue og de to kornetter, der havde ført fanen 
ind, og til piberdrengene. 

Hvad de fik at spise, og hvad talerne drejede sig om, melder historien ikke 
noget om – men aftenen sluttede med bal til Egon Dues orkester. 

Mandag – dagen efter festen, var der arrangeret bustur. Først kørte man 
forbi ‚Egelund‘ og så mindepladen for Prins Gustav. Pladen var opsat på 
gavlen mod vejen. Næste stop var Fredensborg, hvor der var lejlighed til at 
se slottet indvendigt. Turen sluttede med frokost på ‚Bretagne‘ en restau-
rant, som vores formand ejede i nærheden af Hornbæk. 

Var beskrivelsen af repræsentantskabsmødet rekonstrueret efter forhand-
lingsprotokollen, følger her egen øjenvidneskildring af… 

40-års jubilæum 
Frederiksborg Amts Garderforening havde ved henvendelse til chefen for 
Livgarden fået lovning på to kornetter til at føre fanen ind til jubilæumsmid-
dagen. Undertegnede Willy Abkjær 825-3-49 og Lauge Slettebo 281-2-49 
blev beordret til opgaven, da vi var fra Hillerød. 

Livgarden forlangte nemlig, at vi skulle hentes og bringes i bil – og at bjør-
nen skulle låses inde. 

Vognmand Ingemansen kørte os til Hotel København, hvor festen skulle 
holdes i lokalerne på første sal. 

Vi blev modtaget af formanden Kristian Petersen og en masse andre gamle 
gardere – de skulle prøve bjørnen og fortælle… En – syntes vi unge knægte – 
ældgammel mand – 49-1-1888 Linde – spurgte os, om vi vidste hvor mange 
rundtenommer rugbrød, der kunne være i bjørneskindshuen?… 11 rundten-
ommer… Det havde de nemlig oppe i bjørnen i 1888, da de hver dag mar-
cherede fra Godthåbsgade Kaserne og ud i Ermelunden på øvelse! 

Da vi kikkede ind i salen, så vi til vor rædsel, hvad der ventede os: 

Fanemarchen skulle spilles på violin og klaver – det var hr. og fru Wagner 
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(den senere kendte dirigent Børge Wagners forældre) – og så skulle vi gå 
fanemarch hele salen igennem, og fanefod var der ikke noget af! Til sidst 
skulle vi op på en stol og anbringe fanen i et ‚iskagebodflagsbeslag‘ flere 
meter oppe på væggen. Vi, der var vant til Den kongelige Livgardes 36 
mands orkester! 

Fru Wagner slog an på klaveret – hr. Wagner faldt ind på violinen, og Lauge 
og jeg marcherede for øjnene af chefen for Livgarden og ca. 400 gæster til 
fanemarchens smægtende toner – gennem salen – op på stolen – svingede 
lidt med fanen og fik den anbragt højt oppe. Lykkeligt overstået. Bjørnen 
blev låst inde på et værelse og vi fik højtideligt overdraget nøglen. Vi skulle 
også med til middagen. Hvordan mon man gjorde? Havde man sabel på, 
mens man spiste? 

Vi sendte en tjener ind for at se, hvad ham i den flotte uniform (chefen for 
Livgarden) havde gjort? Det kunne han ikke rigtigt se, så det blev vi ikke 
klogere af. Vi beholdt sablen på og hængte den i bandoleet over stoleryggen. 
Det var nok helt forkert, for tjeneren fik senere sablen ind mellem benene og 
var nær ved at spilde suppen. 

Der sad vi så til bords til den flotte middag mellem alle de mange gæster: 
Præsidenten for Garderforeningerne, godsejer Hage, chefen for Livgarden, 
oberst Bruhn, oberst Lütthichau, vore forhenværende formænd, godsejer 
Poulsen og skovrider Poul Rosen, formændene for naboforeningerne og alle 
de mange almindelige medlemmer, som jeg senere kom til at kende så godt. 

Der blev holdt en frygtelig masse taler: Formanden talte for Kongen, og for-
mandens hustru sagde også noget. Deichmann talte for Danmark, Schacht 
Hansen for Livgarden, Holbeck for damerne og Ernst Olsen for gæsterne. – 
Også chefen for Livgarden havde ordet, og præsidenten for Garderforenin-
gerne overrakte den sædvanlige gave fra Præsidiet: En bordflagstang af 
kobber med splitflag. 

Så var der bal bag efter. Vi fanebærere blev rigtigt feterede. Alle ville give en 
omgang og fortælle deres historie – men så måttet vi naturligvis også danse 
med fruerne. 

Harald Hansen (han var sælger hos Poulsen og Hansen – Folkevogn – og den 
eneste, der havde bil) kørte os hjem, efter at vi havde fået låst bjørnen ud. 

Hjemmeværnet m.m. 
I årene op mod 1950 var der på møder og generalforsamlinger en hed debat 
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for eller imod hjemmeværnsforeninger. Allerede på generalforsamlingen i 
1946 foreslog formanden, at hele Frederiksborg Amts Garderforening meldte 
sig til Hjemmeværnet, 

Det blev nedstemt… 

Debatten fortsatte. Mange mente, at det nye korps ville vinde i styrke, hvis 
det var baseret på soldaterforeningernes medlemmer – andre, at de havde 
ydet tilstrækkeligt og derfor ikke var tilbøjelige til på ny at trække i uniform. 
Frygten for kommunistisk dominans i hjemmeværnet var også et debat-
punkt. 

Disse meninger udløste en mængde splid og uro i vores bestyrelse. 

Formanden meldte afbud til møder – han var på hjemmeværnsøvelse. Et 
bestyrelsesmedlem meldte sig ud af foreningen i protest, og så måtte de 
andre på knæ og bede han om at komme tilbage. 

Under formandens sygefravær kom næstformanden med udtalelser i breve 
og taler, som senere måtte dementeres og undskyldes. 

Men foreningen trivedes. 

Der var medlemsfremgang. Der blev afholdt arrangementer som aldrig før: 
Kammeratskabsaftener rundt i foreningsområdet, vinterfester, udflugter, 
foredragsaftener, (dem kom der nu ikke mange til), busture, andespil m.v. 
og naturligvis fugleskydning. 

Foreningen var også repræsenteret, da vort medlem Poul Svendsens kom 
hjem til Frederiksværk fra De Olympiske Lege i Helsinki 1952 , hvor han 
havde vundet bronzemedalje i roning i 2’er m. styrmand. 

4, januar 1953 mødte 10 gamle gardere med fanen ved Dronning Alexandri-
ne begravelse. 

Samarbejde 
På generalforsamlingen 31. januar 1953 blev der igen fremsat forslag om at 
indmelde foreningen i ‚Samvirkende Soldaterforeninger‘. Det kostede kun 
5 øre pr. medlem og vi var kun 365, så det skulle være til at overkomme rent 
økonomisk, men forslaget blev overladt til bestyrelsen og genfremsat året 
efter. 

Men – fornøjelser kunne man blive enige om: 
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Sommerudflugt d. 3. juni til Aldershvile Slotspavillon i Bagsværd sammen 
med fire omliggende garderforeninger: Helsingør GF., Nordre Birk G.F., 
Nordsjællands G.F., og Søndre Birks G.F., blev en bragende succes med fæl-
les kaffebord, fest i haven, konkurrencer m.v. 

Året efter meddelte Nordsjællands G.F., at fællesarrangementet havde givet 
et underskud, så vi måtte betale 39,33 kr. til dækning. 

– naturligvis holdt Frederiksborg Amts Garderforening sin egen sommerud-
flugt til Lindenborg kro d. 25. juli 

Andre former for samarbejde: Den kongelige Livgarde opfordrede garder-
foreningerne til at sponsere blomster og beplantning rundt om Sandholm-
lejren. Det blev til nogle lærketræer fra os. 

Fugleskydning 1954 
En nærmere beskrivelse: 

Afgående fuglekonge fra 1953 – 8 – 3- 26 Ejner Frandsen, der boede på Lil-
levangsgården i Farum, bød på morgenkaffe, så vi måtte finde kørelejlighed 
for at komme ud til ham. Kl. 8 var der flot morgenbord med alt tilbehør. 

Tilbage i Hillerød samledes vi hos en garderkammerat, tandlæge Groth på 
hans klinik Slotsgade 11, på hjørnet af Slotsgade og Frederiksgade. 

Der var hos politimesteren søgt om tilladelse til at marchere gennem byen i 
kirketiden. 

Senere blev vi nede på gaden kommanderet op på tre geledder og forenin-
gens formand overgav kommandoen til fuglekongen. Under hans komman-
do marcherede vi, med en piberdreng og en trommeslager, med fanen i 
spidsen gennem byen ad ruten Slotsgade, Torvet, Sdr. Banevej, Østergade, 
Helsingørsgade, Torvet og Slotsgade med ankomst til Slotskroen kl. 10. 

I Slotskroens have var fuglen stillet op dagen i forvejen og politiet havde 
været der og godkendt banen og set, at der var tegnet behørig forsikring. 

Små borde var stillet op – et par kasser øl sat ud fra kroen. Festen kunne 
begynde. 

Skydning til fuglen gik efter tur. Blev en plade skudt ned, var der en præmie 
til ham, som han ‚skød for‘ og en lille præmie til skytten. 

I et hjørne blev der holdt serieskydning med salongevær. Ringkast og pile-
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kast var også muligt. Og keglespil: den overdækkede keglebane i den ene 
side af haven var nærmest propelformet, men det var jo ens for alle. Kegle-
rejserne – et par af medlemmernes store drenge – havde nok at gøre og 
måtte springe for livet, når kuglen løb ved siden af. 

Ved frokosttid holdt man inde med skydningen og gik til spisning inde på 
kroen. Et stykke med sild og forloren skildpadde. 

Stemningen var naturligvis noget højere om eftermiddagen, hvor vi startede 
med tovtrækning, sådan for at få maden på plads... 

Nu var der så lejlighed for foreningen til at sælge nogle af ‚gardertingene‘. 
Der var brevmærkater med en garder på, slips, gardernåle, sol til at sy på 
tøjet m.v. 

Det blev åbenbart for meget, for på et tidspunkt råbte ‚Reveren‘: »Nu kom-
mer han sg'u snart også med snørebånd i livgardens farver« (Snørebånd 
blev den gang solgt ved dørene af omvandrende betlere.) 

Sidst på eftermiddagen ankom ‚Hustruerne‘ medbringende madkurv. 

Præmieuddelingen og udnævnelsen af den nye fuglekonge blev efterfulgt af 
spisning af den medbragte mad fra kurven. 

Fuglekongen fik ved udnævnelsen foruden en flot præmie, overrakt for-
eningens fuglekongebandoler med en sølvplade for hver af de forudgående. 
Bandoleret var så hans indtil næste fugleskydning, men så skulle han også 
sørge for gravering af ny sølvplade for ham selv. 

Fuglekongen skulle også finde på et motiv til en fugleskydningsplatte, som, 
når den var færdig, blev ophængt i garderstuen ved siden af alle de andre. 

Vinterfester 
Vinterfesterne i slutningen af 50’erne blev afviklet efter næsten samme 
koncept hver gang. Teaterstykkerne, der blev opført, var naturligvis forskel-
lige. Det kunne også være en revy. 

En nærmere beskrivelse af sådan en vinterfest gi'r en ide om forløbet. 

Desværre havde vores sædvanlige instruktør Kristian Koudal havde været 
syg i længere tid og da hans sidste forestilling – den i 1957 – var blevet en 
kæmpe succes, var det svært at finde en afløser, som mente, at kunne løfte 
opgaven. 
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Teaterstykket i 1957 var ‚Peter den store‘ (‚Hans onsdagsveninde‘, når det 
var film eller rigtigt teater), der blev opført med Erik Bebe i Peter Malbergs 
rolle som hovedpersonen. Han spillede simpelthen så godt, at selv Peter 
Malberg kunne være misundelig. 

Vi fortæller om vinterfesten i 1959: 

Kristian Koudal var død i 1958, så han kunne ikke komme på tale som in-
struktør til årets dilletantforestilling. Viggo Olsen påtog sig opgaven og 
meddelte på bestyrelsesmødet d. 7. januar, at de var godt i gang med prø-
verne til dilletanteforestillingen ‚Den svævende jomfru‘. 

Dilletanterne øvede sig – én gang om ugen hele vinteren, og så var der for-
premiere et par dage før selve festen. Beboerne på alderdomshjemmet var 
inviteret til eftermiddagsforestilling. 

Alle de andre opgaver vedrørende festen var fordelt på de enkelte bestyrel-
sesmedlemmer. Formanden havde et år i forvejen aftalt plads og tid og re-
serveret Hotel Leidersdorff – hele hotellet! 

Der skulle sørges for trykning af adgangsbilletter og programmer, blomster 
til skuespillerne, præmier og lodder til amerikansk lotteri, annoncer i lokal-
aviserne og garderbladet. 

Musik af Ishøjs orkester, og gardere til at føre fanen ind til piber og trom-
mer. 

Udsmykning af salen: Leje af flag, aftale opstilling af borde og stole, først til 
forestillingen og senere til ballet. Aftale med damer til at passe garderoben 
og to mænd (Jørgensen, Stenhøj og Jacobsen, Sparekassen) til indgang og 
billetkontrol og m.m. 

Medlemmer, der ville med til festen måtte ringe og bestille billetter og også 
ringe til Leidersdorff og bestille bord og så og så mange stykker smørrebrød 
til efter forestillingen. 

Lige knap 700 var vi, da tamburdrengene slog an og fanen blev ført ind. 
Desværre ramte fanen ind i nogle af de ophængte flagstænger. (Det så fjol-
let ud og tog lidt af højtideligheden). 

Formanden bød velkommen og meddelte samtidig, ar der var afsendt tele-
gram til kongen med en hilsen. 

Og så gik tæppet til ‚Den kyske levemand‘, som jeg over hovedet ikke kan 
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huske, hvad handler om. Men Peder var førsteelsker, ‚Mads‘ fruen i huset og 
Oda den unge pige. Bageren Vagn Müller Hansen og Jens Mortensen med 
høj hat og overskæg de komiske baggrundsfigurer. ‚Buster‘ ung pige i huset 
og Grethe Abkjær sad nede i kassen som sufflør. Hele foreningens teater-
trup under ledelse af Viggo Olsen. 

Klapsalver – fremkaldelser – tak fra formanden – blomster til de optrædende 
m. v – og lettelse bag scenen og afsminkning. 

Så skulle salen ryddes og borde stilles op. Baren i foyeren var opstillet i 
dagens anledning, og der var også servering i 'lille sal' oven på. Derudover 
sad folk på trappen til første sal og dørvagterne havde travlt med at udleve-
re og modtage billetter til de af herrerne, der var ude at lufte sig. 

Salen åbnet igen – man finder sit bestilte bord. Et særligt var reserveret di-
lettanterne, som jo først kunne komme efter afsminkningen. 

Ishøjs Petersens orkester spiller op til bal og der danses og festes til kl. 1, 
kun afbrudt af, at formanden standser musikken og meddeler, at nu er der 
telegram fra kongen, som takker for hilsenen og ønsker god fest. 

Under festen bliver der solgt amerikansk lotteri med købmandskurve og 
blomsterdekorationer som gevinster. 

Allerede kl. 24 bliver fanen rullet sammen under trommehvirvler. – Meget 
højtideligt – kun afbrudt af, at døren går op og to bestyrelsesmedlemmer i 
deres glæde over, at festen er gået godt, med hinanden om halsen, kommer 
syngende „Vi er – oh, oh, så glade“ ind og opdager at festen er ved at slutte. 

Ny formand 
På et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 31. oktober 1955 blev det meddelt, 
at formanden for Frederiksborg Amts Garderforening 341-3-1913 sognefoged 
Kristian Petersen var død. Han var død af et hjerteslag under en hjemme-
værnsøvelse på Hillerød jernbanestation. 

Der blev udtalt et ‚Æret være hans minde‘ og da næstformanden 259-4-1915 
Deichmann på det tidspunkt var syg, blev 505-5-35 overpolitibetjent Ernst 
Olsen valgt til at varetage foreningens interesser indtil næste generalfor-
samling. 

Ordinær generalforsamling var den 11. februar 1956 og her blev Ernst Olsen, 
Frederiksværk, enstemmigt valgt til formand. 



Én gang garder – altid garder – i 100 år 

71 

Næstformanden følte sig måske forbigået. Han gik ud af bestyrelsen efter at 
have foreslået 825-3-49 Willy Abkjær som sin afløser. Han blev nyvalgt til 
bestyrelsen sammen med Christoffer Andersen og Børge Halnæs. 

På generalforsamlingen blev også omtalt en filmaften, med hovedfilmen 
‚Bali i hverdag og fest‘, som havde været godt besøgt og i øvrigt havde givet 
overskud. 

Og et Andespil – 

Gennem flere år var der blevet afholdt flæskespil eller andespil. Gevinster – 
ænder, kaffe m.v. var indkøbt og plader lejet hos Onkel Anders (legetøjsbu-
tikken på Slotsgade) og dag og tid annonceret i aviserne. 

Der var altid fuldt hus – medlemmer og pårørende. De ‚pårørende‘ havde 
efterhånden udviklet sig til, at Hillerøds faste ‚andespillere‘ deltog. 

Det var vældigt morsomt, men bestyrelsesmedlemmerne kunne efterhånden 
ikke bestille andet end at gå rundt mellem bordene for at se om nogen snød; 
og gevinsterne løb de professionelle andespillere med. Men andespillet gav 
dog altid et godt overskud til foreningen. 

Ved ansøgning hos politimesteren om tilladelse til afholdelse af andespil 
skulle oplyses, at der ikke var offentlig adgang og at det kun var for med-
lemmer med pårørende. Det mente den nye formand – politimanden Ernst 
Olsen ikke, at vi kunne bekræfte, så andespillet i 1957 blev det sidste ar-
rangeret af foreningen. 

Ny fane 
Garderforeningens gamle fane var blevet slidt. Siden 1911 – i 48 år – havde 
den været med til fester, møder og begravelser. Nu skulle vi have en ny. 

Foreningens damer – ‚fruer‘ hed det vist dengang – under ledelse af for-
mandens kone Lillian Olsen, havde gennem flere år samlet penge sammen. 
Fanen kostede kr. 1.5oo, og de havde samlet kr. 1.477,- sammen! 

Den 15. juni 1958 var der indvielse af den nye fane på Hotel Leidersdorff. 
Lillian Olsen, på damernes vegne, overrakte fanen til foreningen. Oberst-
løjtnant Henningsen slog det første søm i, præsidenten for De Danske Gar-
derforeninger, kammerherre, kaptajn Mogens Grüner det andet og forman-
den Ernst Olsen, det tredje. Efter hvert slag blev der talt for henholdsvis 
Kongen, Danmark og for vor forening, ligesom damerne fik tak for deres 
indsats. 
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Efter indvielsen var der naturligvis spisning m.v. 

Livgarden 300 år 
Den 30. juni 1958 – kan I læse om i bøger og blade og nævnes kun kort her: 

150 af vore medlemmer havde meldt, at de ville være med til festmiddagen i 
Forum. 

Vi deltog så sammen med 6.200 andre gamle gardere og Kong Frederik IX i 
højtideligheden på Rosenborg eksercerplads, i marchen gennem København 
via Amalienborg til frokost i ‚Kongens Have‘ og i den største festmiddag 
nogensinde: 6.ooo gæster i Forum og endelig afslutning i Tivoli, hvor vi 
mødte vore koner. 

Den 13. december holdt foreningen filmaften, hvor film fra 300 års jubilæet 
blev forevist. 

Allerede på et bestyrelsesmøde d. 19. juli 1960 begyndte bestyrelsen at 
tænke på vores forenings 50-års jubilæum: Man vedtog, at bestyrelses-
medlemmerne skulle skillinge sammen til en dirigentklokke, som skulle 
overrækkes til foreningen på jubilæumsdagen. 

Frederiksborg Amts Garderforenings 50-års jubilæum 

12. december 1910 – 1960 
Der var trykt jubilæumsskrift og program, som med en indbydelse var ud-
sendt til alle medlemmerne – og til gæster, som var indbudt til festen. 

Dagen startede med, at bestyrelsen kørte til Asminderød og Nødebo kirke-
gårde og nedlagde kranse ved to tidligere formænds grave. En krans blev 
også nedlagt ved Frihedsmonumenter i Hillerød. Frihedsmonumentet, et flot 
monument af Mogens Bøgild med en hjort, der overfaldes af store ørne og 
således symboliserer tyskernes overfald på Danmark, var rejst bl.a. på initi-
ativ af garderforeningen. 

(Vi lagde flere gange kranse og blomster ved nationale mindedage og hå-
bede dermed at skabe en tradition også for andre i Hillerød – men det var 
kun garderforeningen, der syntes, at det var en god ide. Frihedsmonumentet 
står uset og ubrugt i anlægget ved den Lille Slotssø.) 

Oven på den anstrengende formiddag var der frokost på Hotel Leidersdorff 
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for bestyrelsen og indbudte, bl.a. fanebæreren og revisorerne. 

Selve festen indledtes med at Mogens Ishøj Petersens orkester spillede 
gardermelodier, medens medlemmerne med damer gik til bords. 

Et kvarter efter kom formanden og førte indbudte gæster til bords, hvorefter 
han bød velkommen. 

To gardersergenter i blå galla førte foreningens fane ind, og orkestret spil-
lede Kong Frederik IX's honnørmarch. 

Formanden holdt tale for Hans Majestæt Kongen og 'Kong Christian' blev 
afsunget. 

Orkestret spillede dæmpet musik under middagen: Suppe, dyreryg og ju-
bilæumsdessert 1960. 

Der var drønende varmt i salen, og tjenerne havde travlt. Min kone nægtede 
at spise suppen, og da jeg bebrejdede hende det, fortalte hun, at hun havde 
set, at tjeneren svedte så meget, at det dryppede fra hans næse ned i hen-
des tallerken. 

737-5-45 Børge Elmfelt var toastmaster og holdt styr på alle talerne: Chefen 
for Livgarden, præsidenten for De danske Garderforeninger, der lykønskede 
og overrakte den sædvanlige gave – en bordflagstang med flag. Udover de 
obligatoriske talere havde bl.a. redaktøren for Garderbladet ordet. 

259-4-15 A. Deichman talte for Danmark og Dannebrog, 138-1-27 Poul Jør-
gensen for Livgarden og 122-5-33 Egon F. Larsen for damerne. 

Under middagen blev 241.2.13 Poul Rosen, Fredensborg og 259-4-15 Anders 
Deichman, Hillerød, udnævnt til æresmedlemmer, og garderforeningernes 
præsident, kammerherre Mogens 

Grüner overrakte æresemblemerne og 50 års hæderstegn til fire af vore tro-
faste medlemmer. 

Den ene, 637-3-05 Vilh. Nielsen fra Hillerød, der havde været med til at stifte 
vores forening, kunne fortælle, at han havde været med til samtlige gene-
ralforsamlinger i foreningens levetid – stiftende, ordinære og ekstraordinæ-
re. Han pralede i øvrigt af, at han var den eneste garder nogensinde, der 
havde været indkaldt under tre konger. Han var, som hans nummer anfører, 
indkaldt til Garden i 1905 under Chr. IX og var stadig i trøjen d. 29. januar 
1906, da Frederik VIII overtog kronen. Ved Frederik VIII's begravelse – han 
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døde 14.maj 1912 – var der seks gamle gardere, der havde anmodet om at 
indtræde i den tjenstgørende styrke for at vise kongen en sidste ære. Vil-
helm var en af dem og var således også garder under Chr. X, som jo tiltrådte 
som konge efter sin far, Frederik VIII. 

Det var et ordentligt sidespring. 

Efter middagen var der dækket til kaffe i hotellets restaurationsafdeling, og 
derefter var der dans til kl. 1, hvor festen sluttede med at gardersergenterne 
rullede foreningens to faner sammen. Udover den nye var foreningens gam-
le fane med for sidste gang… 

1960-erne 
På generalforsamlingen d. 17. februar 1962 gjorde formanden i sin beretning 
rede for, hvad der var sket i foreningen siden det vellykkede jubilæumsar-
rangement. 

Han orienterede om årets vinterfest med dilettant: Allerede i marts var der 
igen fest på hotel Leidersdorff. 

Der var kommet ny instruktør af dilettantkomedierne: 314-11-47 Holger Ole-
sen havde overtaget hvervet, og dilettanterne var nu godt i gang med ‚For-
argelsens hus‘ til festen i 1962. 

Og om sidste års (1962) fugleskydning. 

Formanden fortalte om det store besvær, man havde med at finde en, der 
kunne male skydeplatterne. I mange år havde vort medlem Schneider Chri-
stensen fra Hørsholm været kunstneren bag de flotte malerier på platterne. 
Nu skulle vi finde en ny. 

Der orienteres om, at fugleskydningerne nu var blevet flyttet til Asminderød 
kro. Fuglen blev stillet op her i haven, og de forskellige andre arrangementer 
– bl.a. en gammel keglebane var der også… 

Spisning og præmieuddeling foregik i kroens ‚Marinestue‘. 

Fuglekongen i 1961 blev meget passende vort bestyrelsesmedlem fra Fre-
densborg 122-5-31 Egon F. Larsen, men det var ganske tilfældigt påstod de. 

Formanden fortalte også, at vort medlem 293 Nov. 49 Hugo Breinbjerg var 
blevet landsskytte – med 149 point af 150 mulige – den bedste skytte i alle 
landets garderforeninger. 
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Der blev stadig afholdt ‚Kammeratskabsaften‘ hvert år. Den blev arrangeret 
af det lokale bestyrelsesmedlem, sådan at vi kom rundt i hele foreningens 
område. Var det i Birkerød det ene år, blev aftenen flyttet til f. eks. Frede-
riksværk det næste. 

I 1963 skulle vi således til Frederiksværk og inden spisningen se Stålvalse-
værket. I 1961 havde vi været på Helsinge kro, hvor 737-5-45 Børge Elmfelt 
fortalte om oplevelser fra en forretningsrejse til Sovjet – og så her i 1962 var 
vi på ‚Store Kro‘ i Fredensborg. 

Chefen for Livgarden, oberst Freisleben var inviteret til at sige noget. Vagt-
havende chef og næstkommanderende fra vagten på Fredensborg Slot var 
ligeledes inviteret. Det var også en udmærket aften, men det var så ‚fise-
fornemt‘, at almindelige medlemmer ikke turde melde sig til, og vi der var 
med, dårligt turde tage noget fra de flot anrettede fade. Aftenen gav da også 
et pænt underskud. 

Repræsentantskabsmødet i 1964 for De Danske Garderforeninger blev na-
turligvis afholdt i Sønderborg, men blev helt overskygget af højtideligheden 
på Dybbøl banke til minde om 1864. 

Vores forening sendte fire mand med fanen. I dagene 16/4 til 19/4 havde en 
sammenslutning af soldaterforeningerne på Sjælland chartret skibet Hans 
Broge, der sejlede deltagerne frem og tilbage til Sønderborg og var ind-
kvarteringssted i tiden derovre. 

Marchen ud til Dybbøl og taler m.v. var en stor oplevelse for de mange del-
tagere. 

Norske gæster 
Foreningen var i 1964 vært for 30 norske Gardister ved et kaffebord på 
Slotspavillonen. 

Det var en tradition at Livgarden og Norske Garde skiftedes til at sende et 
hold gardere på besøg i det andet land. Nordmændene boede på Gothers-
gade kasserne, og så blev der gerne tilforordnet en foreningsformand, som 
var med, når holdet var på udflugter m.v. Holdet fra Norge havde også en 
foreningsformand med. 

I 1964 var det Frederiksborg Amts Gardeforenings formand, der var holdle-
der. Det norske holds leder var formanden for Gardistforeningen i Sarpsborg. 
Petersen hed han og var vagtmester. Han var så godt tilfreds med opholdet i 
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Danmark, at han forærede vores forening en ‚platte‘ til bedste skytte. 
‚Vagtmesterens platte‘ kaldte vi den, og den var af skytterne et eftertragtet 
trofæ i mange år. 

Vagtmester Petersen blev naturligvis udnævnt til æresmedlem i Frederiks-
borg Amts Garderforening, og vores forening blev venskabsforening med 
Sarpsborg Gardistforening. 

I 1965 blev der afholdt Soldaterstævne i Frederiksstad i Norge. Her deltog 
vores formand, udvalgt af Præsidiet, som delegeret for Danmark, 

Skydning 
På et bestyrelsesmøde i oktober 1964 rejste Børge Larsen spørgsmålet, om 
den nuværende ordning med hensyn til skydning var tilfredsstillende og 
mente, at der burde findes en bedre løsning. 

Foreningen nedsatte et udvalg og fostrede tanken om et ‚Skyttelaug‘ og 
indkaldte til møde på Tisvilde kro, hvor eventuelle love m.v. blev gennem-
drøftede. Bølgerne gik højt. Man havde åbenbart glemt at spørge /indkalde 
vore hæderkronede mesterskytter Jens og Jørgen David Nielsen, som ud-
vandrede i protest og ikke viste sig i foreningen siden. 

Det blev anbefalet at oprette et ‚Skyttelaug‘, som selvstændigt skulle ar-
rangere skydninger – både inden- og udendørs, og som skulle repræsentere 
Frederiksborg Amts Garderforening i landsskydninger m.v. 

På moderforeningens generalforsamling d. 13. februar 1965 blev Skyttelau-
gets oprettelse vedtaget og de udarbejdede love og vedtægter anbefalet. 

Den 1. maj 1965 startede skydningerne på skydebanerne i Ramløse. Der var 
mødt ca. 25 gamle gardere, som skød med liv og lyst fra kl. 14 til 17. Derefter 
samledes man i Ramløse forsamlingshus, og vedtægterne blev gennemgået 
og vedtaget. 

170 404-5-53 Jørgen Hansen, Ramløse blev valgt til laugets første formand 
og 315-2-47 Børge Larsen, som jo oprindelig var kommet med forslaget, blev 
næstformand. 

Hvornår ‚Skyttelauget‘ egentlig er stiftet – 13. februar 1965 eller 1. maj 1965 
– har vi ofte siden diskuteret, men at ‚Skyttelauget‘ var en god ide er klart. 
Det har fostret utallige mesterskytter, som har vundet landsskydninger og 
mesterskaber så ofte, at der ikke er plads til flere plader på vores fane. 
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En mærkedag 
På 25-årsdagen for det tyske overfald på Danmark den 9. april 1940 deltog 
foreningen i en mindehøjtidelig i Sandholmlejren. Inden da var der nedlagt 
en krans ved Frihedsmonumenter i Hillerød. 

Foreningsemblemer 
I Frederiksborg Amts Garderforening brugte vi vort eget emblem, som vi 
havde på ved foreningens arrangementer. Det var en tikronestor møntfor-
met medalje, hvor der på den ene side var skrevet ‚For Frb. Amt, Stiftet 
12. december 1910‘ og på den anden side var anbragt et våbenskjold med 
krone og omgivet af faner, en bjørneskindshue, geværer m.m. Nederst stod 
der ‚Garderforeningen‘. 

I 1965 havde foreningen ikke flere emblemer, og da nye skulle fabrikeres, 
knækkede matricen, og det ville koste en formue at få lavet en ny, så man 
besluttede at overgå til De danske Garderforeningers fællesemblem: Liv-
gardens sol med et DG med krone ovenpå og hængende i et blåt/hvidt bånd. 
Øverst på båndet er anbragt en bjælke præget med ‚Frederiksborg‘. 

Der blev indkøbt 200 nye emblemer. Gamle medlemmer købte sig et, me-
dens det blev besluttet, at nye medlemmer skulle modtage et gratis ved 
indmeldelsen. 

Det gamle emblem blev fremover brugt som hæderstegn til foreningens 
æresmedlemmer, idet det bliver forsølvet op og ophængt i et rødt/hvidt 
bånd med ‚æresmedlem‘ indgraveret i en bjælke. 

Vinterfesten 1966 
Vinterfesterne var stadig årets højdepunkt, men det kneb med nye ideer til 
dilettantforestillingerne, men da Holger Olesens kone, Kis Olesen kom til 
som instruktør, hjalp det. Hun havde haft sin egen dilettant-teater-trup, så 
hun var klar over, hvad det drejede sig om. 

Der kom fart i forestillingerne, og da hun senere fandt på at lave revy, blev 
det forrygende sjovt. 

Der blev skrevet små satiriske numre, hvor det gik ud over kendte bestyrel-
sesmedlemmer og andre personer kendt blandt og af os gamle gardere. 

Det morede vi os meget over de vintre. 
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Udflugt 
Foreningen lavede stadig arrangementer med naboforeningerne. 

Den nærmeste – set fra Hundested, da der stadig var færgeforbindelse – var 
Djursland. Den besøgte vi i foråret 1966. 

De, der skulle med, samledes på havnen i Hundested til den tidlige færge, 
hvor der var arrangeret fælles morgenbord. Stor var skuffelsen, da tjeneren 
meddelte, at de havde glemt at putte bønner på kaffemaskinen, så der fo-
reløbigt kun var varmt vand til te. 

På havnen i Grenå stod jyderne klar med modtagelseskomite og biler til 
transport af os alle. 

Første stop var Katholm slot. Ejeren, godsejer Collet, som vistnok var for-
mand for Djursland Garderforening, bød velkommen og viste os slottets 
fangekældre, park og avlsbygninger, hvorefter vi invaderede selve slottet og 
spiste vores medbragte mad i riddersalen. 

Her var så andet stop i leveringerne. Alle landets bryggerier strejkede og 
havde gjort det i lange tider, så der var ingen øl at få, men Collet havde væ-
ret om sig og skaffet øl. Det var nok de første dåseøl på den tid. Der var øl 
alle steder fra – Tyskland, Belgien m.v. 

Om eftermiddagen kørte vi i jydernes biler rundt i Djurslands smukke land-
skaber og sluttede helt ude på Mols Hoved, hvor en eller anden internatio-
nal fotograf, som tidligere havde haft Nødebo kro, havde indrettet et hygge-
ligt traktørsted. 

Efter en lang dag blev vi sat på færgen hjem til Hundested – og nu var der 
kaffe på kanden, men ingen øl! 

Året efter var Djursland Garderforening så på besøg hos os. Dvs. vi havde 
allieret os med Holbæk Garderforening og tilrettelagt udflugten for alle tre 
foreninger i Odsherred. En god tur for alle deltagerne. 

Til minde om deres besøg modtog vi et flot askebæger, som nu står i Gar-
derstuen. 

Fra generalforsamlingen 1967 
Formanden havde ordet og kunne meddele, at foreningen nu havde 393 
medlemmer, og at 125 af dem var til stede her ved generalforsamlingen. 



Én gang garder – altid garder – i 100 år 

79 

Først omtalte han et 'Sommerstævne i Herthadalen' ved Lejre, hvor mange 
af medlemmerne havde været med sammen med medlemmer fra andre 
sjællandske garderforeninger. 

Derefter blev et andet emne bragt på banen: 657-1-46 Vagn Müller Hansen – 
kaldet ‚Bageren‘ – foreslog, at bestyrelsen blev stillet frit med hensyn til 
markering af medlemmernes mærkedage. Det var også noget af et problem. 
Det var kutyme, at når et medlem havde f. eks. rund fødselsdag, sølv- eller 
guldbryllup, så mødte en eller flere repræsentanter fra foreningen op med 
en gave. Der var udarbejdet lister over, hvad gaven skulle være ved hvilken 
lejlighed. Man skulle jo ikke give en 90-årig nye garderglas, han fik så vin i 
stedet for. 

Men hvem skulle komme fra foreningen og hvor mange? Nogle gange var 
der inviteret til stor fest, så måtte der sendes en, der kunne holde tale. An-
dre gange blev der kun budt på en formiddagsbajer. Og værst af alt var det, 
når man stillede til morgensang til et sølvbryllup og foreningen ikke havde 
registreret, at ‚sølvbruden‘, han blev gift med for 25 år siden, var blevet 
skiftet ud! 

Hvad endte det med? 

Sidste punkt: Formanden rettede en tak til Funder, som nu ikke ønskede at 
være revisor længere. Det var en skam. 

795-3-11 var revisor i en menneskealder og havde efterhånden gjort revisi-
onen af foreningens regnskaber til en traditionel mærkedag. Vi skiftedes til 
at invitere til revision – formanden, kassereren og de to revisorer, og vi 
startede naturligvis med middag. Hos den ene fik vi altid klipfisk, og hos den 
anden var det unger fra dueslaget, der måtte lade livet o.s.v. 

Og så gik snakken. Jeg husker en bemærkning fra mit første revisionsmøde: 
„Er der nu noget galt igen, siden der er kommet ny kasserer?“ Det var der nu 
ikke, men der havde vist nok været noget med en kasserer for lang tid siden, 
der var rendt med kassen. 

Regnskabet blev revideret og godkendt, og vi gik over til aftenkaffen. 

Garderbladet 
På generalforsamlingen i 1969 rykkede 121 937 nov. 51 Bent Lassen fra at 
være suppleant til at være fuldgyldigt medlem af bestyrelsen. I januar 1969 
blev han redaktør af Garderbladet. 
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Det første Garderblad var blevet udgivet af Københavns Garderforening. 
Første nummer udkom d. 8. januar 1904 og det blev senere gjort til med-
lemsblad for alle landets garderforeninger. Den 6. januar 1912 udkom første 
nummer af, hvad der nu hed 'Garderbladet'. 

Det velkendte Garderblad er bindeled mellem Præsidiet og foreningsmed-
lemmerne, og er udover at være et flot og velskrevet blad med fine artikler 
m.v. også stedet, hvor de enkelte foreninger giver meddelelse om arrange-
menter m.v. og disses afvikling. 

Det var altså det blad Bent blev redaktør af. Det var måske noget af en tradi-
tion? Allerede i februar 1948 havde vores forening stillet med redaktører til 
Garderbladet. Ejner Jørgensen og Holger Holm Hansen, som dengang var 
medlemmer hos os. 

Fra januar 1969 til juli 1972 deler Holm Hansen og Bent redaktørposten, 
hvorefter Bent fortsætter alene til juli 1975. 

Redaktøren hedder derefter Hans Engel, den senere forsvarsminister og 
redaktør af Ekstrabladet (hvor han må siges at give udtryk for nogle andre 
synspunkter, end da han var redaktør af Garderbladet.) 

Op og ned 
Det var nogle turbulente år for garderforeningen her i slutningen af tresser-
ne! 

Folk havde fået fjernsyn og var ikke sådan til at rive væk fra ‚kassen‘. For-
eningen skulle præstere virkeligt gode arrangementer, før medlemmerne 
gad komme. 

På en generalforsamling var der røster fremme om, at nu gad man ikke se 
dilettantforestillinger mere. Det var alligevel bedre i TV. 

Til vinterfesten 1969 fik Kis Olesen så strikket et nyt program sammen: 
‚Humørrakettten 1969‘ – en række sketches, monologer og lignende. Virke-
ligt sjovt og morsomt. 

Det blev en god fest, men den sluttede som sædvanligt med et pænt under-
skud – eller sagt på en anden måde – med tilskud fra foreningen. 

Det var nu ikke den store katastrofe, for ved en ekstraordinær generalfor-
samling på Leidersdorff den 14. oktober 1968 havde kassereren klaget sin 
nød og fortalt, at hvis man ikke besluttede en kontingentforhøjelse, ville 
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foreningen gå neden om og hjem i slutningen af 1969. 

Efter nogen debat og efter afstemning var en kontingentforhøjelse på 
10 kr.,- enstemmigt blevet vedtaget. Kontingentet blev således forhøjet fra 
20 kr.,- til 30 kr.,- om året. 

På den tid var Hotel Leidersdorff ved at blive solgt. 737-5-45 Børge Elmfelt 
ville lade opsætte ‚Garderstuen‘ i flotte messingbogstaver på døren til vores 
lille lokale. Det blev nægtet og vi fik samtidig at vide, at vi så småt kunne 
begynde at se os om efter et nyt sted at være. 

Hotellet blev snart solgt til restauratør Simonsen, som også ejede den ny-
opførte Slotspavillon oppe i Slotshaven i Hillerød. Han påbegyndte ombyg-
ning af Hotel Leidersdorff, og man måtte holde bestyrelsesmøderne andre 
steder. Meget ofte gik det på omgang, så møderne blev holdt privat hos de 
enkelte bestyrelsesmedlemmer. 

Juletræsløb 
Nye initiativer skulle til. En søndag op til jul i årene fra 1967 til 1971 blev der 
kørt ‚juletræsløb‘. Vældig succes! 20 til 30 biler stoppet med far og mor og 
børn startede med ca. 10 minutters mellemrum på et orienteringsløb rundt 
ad småvejene i Nordsjælland. 

På posterne på turen var der indlagt prøver og konkurrencer, som ofte hav-
de tilknytning til ‚småhistoriske‘ steder. Således blev bl.a. Esrum kloster, 
Søborg slot, Gurre ruin og Bastrup tårnet besøgt. 

Det udviklede sig til det helt store mål at vinde et sådant løb. Mange biler 
havde medbragt leksikonet hjemme fra reolen. Man kontaktede også folk på 
stedet, for at høre, om de kunne hjælpe med spørgsmålene. Da beboerne i 
sidehuset til Esrum kloster var blevet forstyrret i eftermiddagskaffen måske 
20 gange, syntes de alligevel, at det blev lidt for meget. 

Løbet sluttede et sted, hvor der var juletræer til salg og hvor der var plads til 
afsluttende kaffebord og præmieuddeling. 

Udflugt til Orø 
Der var stadig sommerudflugter sammen med Djursland Garderforening, 
men til turen d. 15. maj -69 havde der kun meldt sig 44 deltagere fra de to 
foreninger, så der var enighed om, at det nok var sidste gang. 

Det var ellers en fin tur. Deltagerantallet passede lige til en busfuld. 
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Bussen, der startede fra Hundested, førte os på en sightseeing rundt i Nord-
sjælland og sejlede med over til Orø, hvor der var mad og fælles samvær på 
kroen. Tilbageturen gik så via trækfærgen til Hammer Bakke op gennem 
Hornsherred, og med færgen fra Kulhus til Sølager og så til Hundested. Dem 
fra Djursland fik sejlet nogle gange, før de var hjemme i Jylland. 

Nu kunne foreningen slet ikke være på Leidersdorff mere. Værten havde 
pakket tingene fra Garderstuen sammen i nogle kasser, og en ombygning af 
hotellet var i gang – og vi søgte et nyt sted at være! 

Bal på Slotspavillonen 
Vinterfesterne med dilettant trak ikke længere medlemmerne til, og gav 
altid et pænt underskud. 

Og der var ikke mere plads på Leidersdorff – kunne der laves en fest, der 
vendte udviklingen? Hvis underskuddet ikke blev større end det plejede, så 
gik det vel? 

Den nyopførte Slotspavillons store sal måtte være stedet. Tidens mest po-
pulære orkester – kendt fra radio og fjernsyn ‚Palmehaveorkestret‘ under 
ledelse af Svend Lundvig, skulle levere musikken til bal ‚For de unge på 40‘. 
Det kostede kr. 5.000 – en formue den gang. 

Foreningen vovede pelsen, og det blev alle tiders fest. Masser af festklædte 
medlemmer med damer til en flot middag (kr. 35,-) og stort bal med levende 
musik til langt ud på natten. 

Underskuddet blev ikke større end det plejede! 

Kort efter brændte Slotspavillonen i Hillerød ned til grunden. 

Hvor skulle vi være? Leidersdorff var lukket og Slotspavillonen brændt. 

Bestyrelsesmøderne blev flyttet til bl.a. Skævinge kro eller Esrum kro, eller 
blev afholdt i bestyrelsesmedlemmernes hjem på skift. 

Men foreningens 60 års jubilæum stod for døren! 

Heldigvis var 667 / 45 Asger Juul Jørgensen her ved generalforsamlingen i 
1970 blevet medlem af bestyrelsen. Han var bestyrer af Hørsholmhallen, og 
således kom der en naturlig løsning på problemet. 
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60 års jubilæum i Hørsholmhallen d.12. december 1970 
Det blev til en indbudt reception. Der var undersøgt mange andre mulighe-
der, men der var ikke passende lokaler, og pengene slog ikke til til et større 
middagsselskab så, som formanden udtrykte det, „Frederiksborg Amts 
Garderforening var ikke bange for at gå nye veje“. 

Om formiddagen nedlagde bestyrelsen en krans ved den afdøde, tidligere 
formand Kristian Petersens grav i Nødebo. Skovridder Rosen fik også besøg 
og bød indenfor til et glas vin. 

En krans blev nedlagt ved frihedsmonumentet i Hillerød og ved mindepla-
den for den faldne garder fra 1944, begravet på Asminderød kirkegård. 

Tilbage til kl. 12 i Hørsholmhallen, hvor selve receptionen blev afholdt: For-
manden Ernst Olsen var desværre sygemeldt og var ikke til stede, så de for-
skellige bestyrelsesmedlemmer måtte modtage gæsterne, hvilket forårsa-
gede, at ingen gjorde sig den ulejlighed at notere ned, hvem der var kommet, 
og hvem gæsterne var, og at næstformanden 508 -2-1936 Ege Hansen, Lyn-
ge, måtte oplæse formandens – i sidste øjeblik sendte – jubilæumstale – 
med hilsen fra formanden. 

Også de medbragte gaver voldte problemer! Hvem havde givet hvad? Kunne 
vi i bestyrelsen sidde og drikke flaskerne selv? 

Efter receptionen var der dækket alle tiders frokostbord – pris kr. 35,-, hvor 
der blev holdt lykønskningstaler, skålet og sunget. Det, der skulle have væ-
ret en kort reception, varede ved til langt ud på natten. 

Generalforsamling 1971 
Den 11. februar 1971 var der generalforsamling på Ny-Leidersdorff, hvilket 
nok var den sidste der. Der havde ligesom meldt sig en vis træthed blandt 
bestyrelsesmedlemmerne. Der skulle nok ske nogle udskiftninger! 

Formanden Ernst Olsen var fraværende p.g.a. sygdom, så næstformanden 
508-2-36. Ege Hansen aflagde beretning og omtalte alle de vellykkede ar-
rangementer, der havde været året forud og meldte om bekymringerne med 
at finde en ny garderstue og plads til kommende arrangementer. Den kom-
mende vinterfest, fortalte han, var således flyttet til Kulsviergården i Alsøn-
derup, for som Erik Bebe, der stod for arrangementet sagde: „Slotspavilo-
nen var brændt og der var ingen penge i kassen“. 

Og valgene: 
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Allerede på et bestyrelsesmøde i november meddelte formanden, at han på 
grund af svigtende helbred og for lidt tid ønskede at blive afløst på posten. 
Men da han ikke var på valg – og ikke selv til stede på generalforsamlingen, 
måtte han fortsætte et år endnu. 737 -5-45 Børge Elmfelt, som havde været 
et hårdtarbejdende og initiativrigt bestyrelsesmedlem i mange år, blev af-
løst af 1288 – 4-48 Preben Eich, som for nyligt var blevet overflyttet fra Kø-
benhavns Garderforening, hvor han havde været medlem af bestyrelsen. 
Ham kunne man vel forvente sig noget af? 

De andre valg var genvalg. 

På næste bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig: 508 -2-36 Ege 
Hansen ville ikke være næstformand mere og blev afløst af 1288-4-48 Pre-
ben Eich, medens de andre forblev på posterne 

På bestyrelsesmødet blev det også besluttet, hvilke arrangementer der 
skulle afholdes: Kammeratskabsaften på Lynge kro, juletræsløb, fugleskyd-
ning og en filmaften d. 18. november. 

Til den filmaften var der kun mødt 17 voksne og 7 børn, inkl. bestyrelses-
medlemmer m. koner, så fra da af betragtede bestyrelsesmedlemmerne den 
slags arrangementer for udspillet. 

Fugleskydningen, som nu var flyttet til Græsted kro, var en succes og jule-
træsløbet, som sluttede på KFUM’s soldaterhjem i Sandholmlejren gik også 
godt. Her sluttede løbet i øvrigt med, at vi forærede soldaterhjemmet kr. 
200,- til hjælp til driften. 

Kongen død – dronningen leve 
Den 14. januar 1972 døde kong Frederik IX efter kort tids sygdom. Budska-
bet om kongens død blev af alle gamle gardere modtaget med ægte sorg. Vi 
var jo så mange, der havde gjort tjeneste under ham og havde mødt ham 
personligt. 

I Dronning Margrethe II fik Danmark for første gang siden 1412 et kvindeligt 
overhoved, men Livgarden skiftede dog ikke navn fra ‚kongelig‘ til ‚dron-
ningelig‘. 

Ny formand 
På generalforsamlingen d. 3. februar 1972 på Skævinge Kro trådte Ernst 
Olsen tilbage som formand. 
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Til stede ved generalforsamlingen var udover medlemmerne også admini-
strator i De danske Garderforeninger Asger Jørgensen og vicepræsident A.L. 
Eich. 

Efter formandens sidste beretning om, hvad der var sket i det forløbne år, 
gik man over til valgene, hvor han på bestyrelsens vegne foreslog 
1288-4-nov-48 Preben Eich som sin afløser. 

Med akklamation blev Preben Eich valgt til Formand for Frederiksborg Amts 
Garderforenings 397 medlemmer. 

Fart på 
Nu skulle der tages fat: 

På generalforsamlingen den 3. februar 1972 var Preben Eich blevet valgt til 
formand – og få dage efter indkaldte han til bestyrelsesmøde den 
22. februar. 

Bestyrelsen konstituerede sig. Opgaverne blev fordelt, og der var mange 
nye ideer. Først skulle vi på en tur til Langeland Kristi-Himmelfartsdag – og 
den blev alle tiders: 

Vi skulle med færgen fra Korsør og allerede på turen derned var flere blevet 
noteret af politiet for at køre for stærkt. Men alle nåede færgen, som måtte 
vente lidt på de sidste. 

Der var landgang på Langeland i Lohals helt oppe i den nordlige ende af 
øen. 

Det første mål var Langelandsfortet helt mod syd, så vi kørte hele Langeland 
igennem på en fin tur, og så Rudkøbing på vejen. 

Det var interessant at se Langelandsfortet. Det var fuldt bemandet og aktivt, 
og vi så, hvordan skibe og fly blev fulgt på radarskærmene. Det var jo rus-
serne, de holdt øje med. 

– Husk på, det var fra de danske overvågningsforter, at man havde obser-
veret de russiske raketter, der forsagede Cubakrisen i 1962 

Op ad øen igen til Tranekær. Naturligvis så vi slottet, og vi var også på en tur 
rundt i den store park, men vi skulle jo først og fremmest se kapellet. 

Her i kapellet ligger Frederik von Ahlefeldt, som af Kong Frederik III i 1658 
var blevet befalet at oprette ‚Kongens Livregiment‘ – senere‚ Den Kongelige 
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Livgarde‘. Han døde i 1672 og ligger altså her i kapellet sammen med flere 
andre familiemedlemmer 

Frokosten spiste vi på slottet – i hestestalden, som er bygget om til spise-
sted. Hjem med færgen fra Lohals – trætte efter en lang og spændende tur. 

Fugleskydningen var nu flyttet til Græsted kro fra Asminderød kro, hvor vi så 
til gengæld holdt kammeratskabsaften. 

Juletræsløbet blev bibeholdt, men noget nyt var en ‚Sandholmaften‘. Der var 
spisning i sergentmessen og åben bar hele aftenen. Senere en svingom med 
damerne. Ligeledes var der var arrangeret flere konkurrencer i aftenens løb. 

1973 
På generalforsamlingen i 1973 rettede formanden Preben Eich følgende ord 
til 505-5-1935 Ernst Olsen og 508-2-1936 Ege Hansen 

„Vi er kede af, at I ved generalforsamlingen sidste år trak jer tilbage fra be-
styrelsen. I erkendelse af jeres store arbejde gennem henholdsvis 26 og 24 
år, som bestyrelsesmedlemmer, formand og næstformand, har generalfor-
samlingen besluttet at udnævne jer til æresmedlemmer“. 

Sådan en udnævnelse skulle jo besluttes af generalforsamlingen, så det 
foregik altid ved, at de pågældende kandidater blev sendt uden for døren – 
hvad de jo nok har syntes var lidt underligt. Generalforsamlingen traf så 
beslutningen, og kandidaterne blev kaldt ind igen og måtte så virke meget 
overrasket over den store ære, der var blevet dem tildelt. (Hvad hvis gene-
ralforsamlingen havde besluttet ikke at udnævne det nye æresmedlem?) 

Derefter var 505-5-1935 Ernst Olsen og 508-2-1936 Ege Hansen blevet nye 
æresmedlemmer af Frederiksborg Amts Garderforening. 

I øvrigt lignede generalforsamlingen alle tidligere generalforsamlinger, idet 
det dog blev besluttet at indkøbe et nyt gevær til skyttelauget, hvilket blev 
hilst med begejstring. 

Den nyindkøbte riffel blev senere ved en lille højtidelighed i Hørsholmhallen 
overdrager til Skyttelauget. 

Riflen blev indviet med en kapskydning, som underligt nok blev vundet af 
formandens kone. 

Vinterfesten blev i 1973 afholdt på Kulsviergården i Alsønderup. 100 gamle 
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gardere og koner havde en dejlig aften – men det var nu alligevel ikke som i 
gamle dage på Leidersdorff. 

Fugleskydningen var i 1973 flyttet til Skævinge kro og 856 JUN 67 Ole Chri-
stensen fra Græsted blev fuglekonge og afløste således 657- 46 Vagn Müller 
Hansen (Bageren). 

Bageren var foreningens fanebærer og var bekendt for sine lange – og kede-
lige – taler ved enhver lejlighed. Han tog da også ordet her ved fugleskyd-
ningen og takkede sine undersåtter for god ro og orden i det forgangne år. 

I Garderbladets septembernummer fra 1973, stod der, at et af vore med-
lemmer kunne fejre sølvbryllup den og den dag. Det var ikke videre heldigt, 
for da vore foreningsrepræsentanter mødte op for at lykønske, blev de mødt 
af mandens nye kone, som han kun havde været gift med et par år! Agnethe, 
som konen hed, blev lidt sur, men andre gange, hvor vi har været udsat for 
det samme, har konen syntes, at det var mægtigt sjovt! 

Foreningens registrator har også flere gange fejlagtigt ‚slået‘ medlemmer 
ihjel. Her er det en noget underlig fornemmelse, når ‚afdøde‘ ringer for at 
rette fejlen, eller han stiller ved næste møde – lyslevende. 

Den 12. september var der besøg på Livgardens kaserne, hvor oversergent 
Amstrup viste rundt og fortalte. – Det blev nu mere til: „her skal du se, kone 
– her er min køje, da jeg var soldat og her spiste vi…“. 

Til sidst var der spisning i kantinen. 

Den 24. oktober -73 blev en aften for hele familien på Lynge kro, hvor vi så 
filmen ‚Med garden i Grønland‘. Kgl. Skuespiller Palle Huld og kapelmusicus 
Verner Nielsen underholdt med festlige kommentarer til filmen og ved det 
efterfølgende kaffebord. 

På en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med en kammarat-
skabsaften på Sandkroen i Asserbo blev kontingentet forhøjet til kr. 40,-. 

I efteråret 1973 var der energikrise – der skulle spares på olie og benzin, og 
der var søndage, hvor der slet ikke måtte køres i privatbiler – så Juletræslø-
bet, som ellers var beregnet til at være den 15. november blev aflyst. 

1974 
Energikrise eller ej – fest skulle der være. 16. januar blev der holdt hyggeaf-
ten i Sandholmlejren med smørrebrød og en lille en til næsen. Priserne på 
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drikkevarerne i sergentmessen er ganske lave, så stemningen ved den ef-
terfølgende dans, og under de indlagte konkurrencer, var høj. 

Foreningen søgte stadig et sted til vores garderstue, og hvor vi kunne holde 
arrangementer – og var nu havnet på Skævinge kro, hvor vinterfesten blev 
holdt i marts måned. 

Kristi Himmelfartsdag var medlemmerne på udflugt. I Hillerød var en bus 
blevet stoppet med ca. 50 gamle gardere med damer, og så gik turen til 
Kastellet. Her fik man en kyndig rundvisning og orientering af kommandan-
ten, major Helbo Petersen. Turen gik videre over Amalienborg Slotsplads til 
Højbro plads, hvor vi steg om til en af havnerundtursbådene og således fik 
set hovedstaden fra søsiden 

En sen frokost blev indtaget på Dragør strandhotel før de trætte deltagere 
vendte hjem til Hillerød. 

Øl 
En anden udflugt gik til Wiibroes Bryggeri i Helsingør, hvor vi så den nye 
tappehal. Det var en gammel garder – årgang 50 – bryggeriets salgschef 
Finn Engberg, der stod for arrangementet, så efter rundvisningen udviklede 
bryggeriets 'smagsprøvning' sig til en virkelig hyggelig fest. 

I aftenens forløb havde Engberg pralet lidt af, hvor stort og hvor godt bryg-
geriet var, så vi andre måtte også vise, hvad vi kunne. 

Funder – gl. garder 795-3-11- fortalte, at han aldrig havde drukket andet end 
Wibrooe lager. Han drak nok fire om dagen, sådan i snit – og det havde han 
gjort, siden han som femtenårig kom ud at tjene som bondekarl. – Hvor 
mange havde han så drukket? Han var 15 år i 1906? 68 år x 365 dage x 4 øl = 
99.280 øller, og så var der nok gledet et par ekstra ned ind imellem – vi 
runder op til 100.000 Wibroe lager!! 

Engberg var duperet. Men det svarede til tapperiets kapacitet på lidt over 10 
minutter! 

Her i 1974 var det 25 år siden forfatteren af dette lille hæfte var begyndt som 
rekrut ved Livgarden, så nu blev der kaldt til jubilæumsfest af: 

Årgangsforeningen 
Man behøver ikke at være medlem af en garderforening for at være medlem 
af en årgangsforening. 
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Årgangsforeningen opstår gerne ved, at en eller flere omkring hjemsendel-
sen efter soldatertiden tager initiativet og opretter foreningen med det for-
mål at bevare sammenholdet og kammeratskabet i fremtiden. De får fat i 
hjemsendelseslisterne og har således navn og adresse på alle årgangs-
kammeraterne. 

Der er meget forskel på de enkelte årgange – nogle har besvær med at finde 
bestyrelsesmedlemmer og at holde sammen på medlemmerne. Andre har 
bestyrelser, der med trofasthed og initiativ kalder sammen til fester og ju-
bilæer et helt liv igennem. 

Formanden for min årgang 49 II 681 Erik Hansen valgte vi ved hjemsendel-
sen, og han fortsatte på posten til han døde i 2007. 

Årgangsforeningernes største opgave er at samle de gamle kammerater, når 
der er jubilæum. Her viser foreningernes forskel sig. Nogle mødes ved År-
gangsparaden på Rosenborg eksercerplads og går derefter ud og får en ba-
jer, og andre holder den helt store fest med middag aftenen før og stiller 
med ens mundering til årgangsparaden og slutter af med frokost et eller 
andet sted. 

Lad os tage årgang 49 II's 25 års jubilæum som eksempel: 

Allerede i juninummeret af Garderbladet var der indrykket en annonce: År-
gang 1949 II 25 års jubilæum – reservér dagen og få fat i de kammerater, 
som ikke er kendt af foreningen 

– Tilmelding. En måneds tid før dagen udsendtes mødebefaling: 

„Soldaterbog for xx«. Skal møde til 25 års jubilæumsfest ved årgangens 
mobiliseringsdepot ‚Hotel 3 Falke‘“. 

Under ‚Stam- og forplejningsoplysninger‘ er programmet nærmere oplyst og 
menuen angivet. Sange fylder resten af soldaterbogen, så nær sidste side, 
som er hjemsendelsespas, hvor der bl.a. anføres, at årgangen har prøvet at 
give ham et minde om hans gardertid! 

Og det lykkedes for årgangsforeningen. 

Det er en følelsesmæssig stærk oplevelse at stille der og gense stuekam-
meraterne efter 25 år. Alle er jo lige så gamle som en selv, men en ser ud, 
som den dag han gik ud af lejren for 25 år siden, en anden ser ældgammel 
ud med gråt hår og stok, en har tyk mave og fuldskæg. En viser billeder af 
børnebørn og andre har ingen børn selv! 
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Med til traditionen i Årgangsforeningerne hører at stille op og deltage i År-
gangsparaden. 

Årgangsparade 
To gange om året – på den søndag nærmest de datoer, hvor første mødedag 
som soldat fandt sted – holdes der parade på Rosenborg eksercerplads. 
Hertil strømmer gamle gardere fra hele landet. Især, som nævnt ovenfor, de 
årgange, som har et rundt jubilæum at fejre. 500 – 700 stiller pænt op. Liv-
gardens Musikkorps spiller. Chefen for Livgarden holder tale. Garderfor-
eningernes præsident ligeledes. Fronten skridtes af, efterhånden som år-
gangsformændene har meldt, hvor mange hans årgang stiller med, 

Livgardens fane føres til de gamle garderes front, og så viser det sig, at den 
eksercits de lærte som garder, den sidder endnu. Med de ældste i spidsen 
defilerer hele paraden – ham på 80 med stokken og ham på 21 med ring i 
øret – taktfast, med garden i blåt og til gammelkendte marcher fra musik-
korpset 

– forbi chefen og præsidenten. Der bliver lagt en krans ved garderstatuen 
foran kasernebygningen. 

Paraden slutter ved tolvtiden, så deltagerne kan nå at komme ud og få en 
frokost med de gamle gutter og opfriske soldaterhistorierne fra dengang. 

Således har hver årgangsforening og dens medlemmer sine traditioner og 
oplevelser – som strengt taget ikke hører hjemme her under Frederiksborg 
Amts Garderforenings historie. 

Et trofast medlem 
Fra Garderbladets referat af Frederiksborg Amt Garderforenings generalfor-
samling i 1975: 

„Der var ingen indkomne forslag, og under eventuelt oplæste kassereren en 
del af foreningens regnskab fra 1944, for dels at sammenligne nogle af pri-
serne fra dengang med dagens regnskab og især for at fremhæve, at regn-
skabet for 1944 var revideret og påtegnet af den ene af vor nuværende re-
visor 138-1-27 Poul Jørgensen“. 

Som påskønnelse for sin 30 årige ‚karriere‘ som foreningens revisor, fik 
38-1-27 Poul Jørgensen overrakt et par gardermanchetknapper af kassere-
ren. 
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65 års fødselsdag 
Den 12. december 1975 markerede foreningen sin 65 års fødselsdag ved 
afholdelse af en fest i Sandholmlejren. Det var en fornøjelse at se, at 100 
deltagere havde tilmeldt sig til denne aften. Vicepræsident, oberstløjtnant 
J.O. Koefoed vat til stede. Under middagen, der blev indtaget i lejrens cafe-
teria, var der taler af vicepræsidenten, og 138-1-27 Poul Jørgensen holdt en 
smuk tale om kammeratskabet – udtrykt på vers, medens 5032-45 Poul 
Andersen holdt tale for damerne. 

138-1-27 Poul Jørgensen døde d. 21. januar 1976 og blev begravet fra Præ-
stevang kirke i Hillerød, hvor Frederiksborg Amts Garderforening stillede 
med fanen, og seks af Pouls gamle foreningskammerater stod bårevagt. 

Fugleskydning 1976 
I 1976 blev fugleskydningen flyttet fra Skævinge til Græsted kro. Her i haven 
fandt man plads til de forskellige aktiviteter: Fuglen, som skytterne skød til 
efter tur, pilekast, skydning med luftgevær og ringspil – og så var der også 
her en ældre, noget skæv keglebane. 

30 skytter var mødt op fra morgenstunden og kunne ved middagstid ud-
nævne 1003-2-40 Karl Åge Andersen til fuglekonge. Ved aftenspisningen 
blev den nye fuglekonge hyldet af kammerater og damer, og fik besked om 
snarest at finde et motiv til fuglekongeplatten, der ville få sin plads sammen 
med de øvrige godt 30 platter i Garderstuen, som stadig var på Skævinge 
kro. 

Atomer 
Nu skulle det jo ikke være nostalgi alt sammen! 

Den 6. oktober var foreningens medlemmer på udflugt til Atomenergikom-
missionens forsøgsanlæg i Risø. I det smukke auditorium blev vi ført ind 
atomernes og neutronernes interessante verden. Herefter gik turen i bus ud 
på det store område til forsøgsstationens mange afdelinger, og til forsøgs-
reaktoren DR2, som vi overlevede at være inde i. 

De fortalte, at strålefaren ikke var meget større, end hvad der kom fra et 
armbåndsur med selvlysende fosforskive. Besøget sluttede med en særde-
les interessant briefing i helsefysikafdelingen. 
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Juletræsløb 
Søndag d. 12. december deltog ca. 35 voksne, plus børn og hunde, i for-
eningens juletræsløb. Med start i Hillerød gik turen på ca. 55 km. ud i det 
naturskønne Nordsjælland. Det var ad de mindre befærdede veje, hvor der 
var rigelig mulighed for at bruge den tid, man fandt nødvendig til at løse de 
ca. 30 opgaver, som skulle klares undervejs. Slutmålet var Esrom kro, hvor 
præmieuddelingen fandt sted. Årets vinder var 737-45 Børge Elmfelt – som 
for øvrigt også var vinder i 1975. 

Fra Garderbladet 1977 
Her er afskrift af, hvad Frederiksborg Amts Garderforening havde af indslag i 
majnummeret 1977: 

Annonce side 2: 

„Frederiksborg Amt: 

Familieudflugt til flyvestationerne Middelgrunden og Kongelundsfortet den 
14. Maj. 

På Middelgrunden foretages rundvisning på det gamle forts område. Her 
holdes foredrag, dels historisk, dels aktuelt, om HAWK-raketterne. 

På Kongelunden fremvises Nike raketterne, ligesom der briefes om deres 
data m.v. Der indtages frokost i cafeteriet til særdeles rimelige priser, ca. kr. 
15,-. 

Der startes fra Langelinie, ved Isbjørnen kl. 9.15, med luftværnsgruppens 
båd. Den har plads til max. 50, hvorfor hurtig tilmelding er nødvendig, hvis 
du vil med. 

Vi er tilbage ved Langelinie kl. 12.oo. Herfra går turen videre til Kongelun-
den. Her er der ingen begrænsning, men tilmelding er nødvendig. 

Der er arrangeret bustransport fra Markedspladsen i Hillerød kl. 8.30. Pris 
for bustransport er kr. 25,- pr. person. Bussen forventes i Hillerød igen kl. 
16.30. Tilmelding senest 11. Maj 1977 hos 2252-46 A. Outsen tlf... efter kl. 
18.00“. 

Og under 

Medd. fra Garderforeningerne: 
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Frederiksborg Amt: 

„Formand 1288-4-48 salgschef Preben Eich, 'Egeløkke' Udsholtvej, Blistrup, 
3200 Græsted. Tlf... 

Lørdag den 12. marts 1977 samledes ca. 100 medlemmer med pårørende til 
vinterfest på Skævinge kro. 

Formanden bød velkommen og en speciel velkomst lød til foreningens 
æresmedlemmer Ernst Olsen og Ege Hansen, samt til de nye medlemmer, 
der gæstede foreningen første gang. 

Under middagen blev holdt taler. Fhv. formand Ernst Olsen sagde bl.a., at vi 
skulle sende en tanke til 795-3-11 Niels Funder, Hillerød – en god gammel 
garder, der er kendt for sit altid gode humør, men som var forhindret i at 
møde op grundet sit brækkede ben. 

Fru Remi Jensen takkede på damernes vegne for de dejlige timer gennem 
årene – en tak til garderne, fordi de er friske til at tage damerne med. 

Efter spisningen blev der danset livligt og vi har endnu en dejlig aften at se 
tilbage på. 

500932 Hardy Ege“ 

Under nye medl. i foreningerne. 

Frederiksborg Amt: 

„654- -64 Thor Pedersen, Lillelund, Huseby, Helsinge.“ (dengang borgme-
ster i Helsinge, senere Danmarks finansminister og formand for folketinget) 

Under TAK: 

„Frb. Amts Garderforening sendes hermed min allerbedste tak for besøg og 
gave på min 85 års fødselsdag og en særlig tak for den glæde, det var for 
mig, at modtage udnævnelsen til æresmedlem. 

795-3-11 Niels Funder“ 

Under Garder-personalie: 

„Sølvbryllup: 

10/5 8871-1-49 gartner Erik Zentius Jensen og frue, Birkebakken, Hllerød 
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10/5 1066-3-48 forpagter Gunnar B. Jørgensen og frue, Gasegård, Fredens-
borg 

Fødselsdage 

11/5 75 år 321-1-23 gdr. Alfred Jensen, Toftegård, Græse, Frederikssund 

25/5 60 år 348-5-38 fabriksarbejder Johs. Nielsen, Hans Atkesvej 8, Slange-
rup 

29/5 65 år 271-5-37 gdr. Peter Jensen, Skjoldegård, Harløse.“ 

Og så var Garderbladets bagside en stor annonce for KTH byggemarked og 
havemarked i Frederikssund, hvoraf det også fremgik, at vore forenings-
medlemmer 737-5-45 Børge Elmfelt var direktør og 500932-3-61 Hardy Ege 
var repræsentant. 

Resten af 1977 
Der skete jo også andet i 1977 end hvad der stod i Garderbladet. 

Der blev holdt en hyggelig aften i Sandholmlejren med spisning og efterføl-
gende ‚pakkefest‘ og dans. 

Fugleskydningen var også vellykket og velbesøgt. 

Kammeratskabsaftenen, som blev afholdt i Frederiksværk var ligeledes en 
succes, hvor der efter en god middag på hotellet var foredrag af museums-
leder Sv. Åge Pilvang, som causerede over Frederiksværks frivillige borger-
væbning i årene 1801 til 1816, hvor værnene bl.a. deltog i kampene under 
forsvaret af København, beskød den engelske flåde fra skanserne i Hunde-
sted og beskyttede krudt- og våbentransporterne fra krudtværket og ka-
nonstøberiet i Frederiksværk. 

Året afsluttedes med alle tiders Juletræsløb og fortsatte næste år med en fin 
Vinterfest den 10 marts 1978 på Skævinge kro, hvor Erik Hvids populære 
orkester spillede til kl. 1.30. 

Ved mange af de forudgående fester, hvor musikken var aftalt til at slutte 
kl.1.00, havde gæsterne det så rart, at de ikke ville hjem så tidligt og havde 
forlangt ‚en time mer’“. Så fik de her til Vinterfesten en halv time ekstra til 
kl.1.30, men så var halvdelen naturligvis gået hjem, og krofatter var sur – 
han havde haft personale på og ikke fået solgt så meget som én øl ekstra… 
Næste gang sluttede festen igen kl. 1.00 
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Præsidiet 
På et fællesmøde i Horsens d. 21. Maj 1911 stiftedes ‚De Danske Garderfor-
eningers Fællesrepræsentation‘, som gennem sit præsidium og repræsen-
tantskab udgør garderforeningernes fælles ledelse. 

Hvert år uddelegerer Præsidiet til en af garderforeningerne at afholde et 
‚repræsentantskabsmøde‘, hvortil alle landets garderforeninger sender re-
præsentanter. 

Hvorfor nu en omtale af Præsidiet? 

Jo! På repræsentantskabsmødet i 1976 havde Frederiksborg Amts Garder-
forening sagt ja til at stå for det meget ansvarsfulde og krævende job, at 
være vært for repræsentantskabsmødet i 1978, og bestyrelsen havde lovet 
sig selv og formanden Preben Eich, at nu skulle vi vise, hvordan et repræ-
sentantskabsmøde skulle være! Simpelthen det flotteste og mest veltilret-
telagte nogen sinde set i nogen garderforening! 

Forberedelser til repræsentantskabsmødet 
Herfra fortalt af en, der selv var med: 

Først deltog så mange som muligt af os bestyrelsesmedlemmer i repræsen-
tantskabsmøderne i Helsingør i 1975 og i Kalundborg i 1976 og i Ebeltoft i 
1977. Vi skulle lure dem af – få nogle råd – lære af deres fejl – og drage nog-
le erfaringer. 

Især mødet i Helsingør var specielt lærerigt. Det foregik på LO-skolen, hvor 
alle deltagere var indkvarteret, og hvor både møde og middag blev afholdt 
samme sted. 

Optakt til repræsentantskabsmøde 
Hvor skulle det finde sted? Intet sted i Nordsjælland kunne præstere 100 
værelser et par dage! Vi skulle udnytte synergieffekten, af at vi havde 
Sandholmlejren, smuk natur, dronningen på slottet, tæt på København og 
gode transportmuligheder – så efter en rundtur til forskellige haller, store 
nok til 300 – 400 spisende gæster og ledige til tiden, besluttede vi den 
overordnede plan: Mødet skulle holdes i Sandholmlejren og festen i Fre-
densborghallen. 

Og så gik arbejdet i gang: 
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Fredensborghallen blev kontaktet, og der blev aftalt bordopstilling, ud-
smykning, serveringspersonale, garderobe, pris m.m. 

I Sandholmlejren indgik vi aftale om rundvisning for de gamle gardere i be-
lægningsområdet, bordopstilling i gymnastiksalen og frokost i kostforplej-
ningen. 

Busser blev bestilt og der blev aftalt kørsel mellem Fredensborg og Sand-
holm – og damerne skulle også ud at køre! De skulle spise på Esrom kro, så 
der skulle der aftales menu m.v. 

På et tidspunkt kunne vi se, at det var ved at blive helt uoverskueligt, så vi 
måtte have kommandovejene klarlagt. Der blev nedsat en række udvalg: 
Indkvarteringsudvalg, paradeudvalg, festudvalg, dametursudvalg, økono-
miudvalg m.v., og oprettet en koordineringscentral, så nu gik det bedre med 
planlægningen. 

Værelsesbestillingen skaffede 185 sengepladser på hoteller lige fra Sto-
re Kro til Esrom Kro og Missionshotellet i Hillerød 

Livgardens Musikkorps blev bestilt til at spille til paraden – Tamburkorpset 
skule også med. Der blev ligeledes arrangeret musik til om aftenen, og der 
blev indgået aftaler med optrædende skuespillere. 

Gæster blev inviteret til gallamiddagen. Bl.a. vore menige medlemmer, 
borgmestre, chefen for Livgarden og andre honoratiores. 

Der kom annoncer i aviserne og indlæg med omtale af repræ-
sentantskabsmødet og Livgarden. Indmeldelsesblanket i Garderbladet og 
administration af tilmeldinger og penge. 

Et flot program blev designet og sendt i trykken. Bagsiden var samtidig bil-
letter og adgangskort til de forskellige arrangementer. 

Dametursudvalget bestod kun af mænd – og de indså hurtigt, at det kunne 
de ikke klare! Dorthe Outzen blev tilknyttet og fandt ud af, at hun ville have 
hjælp. Nogle af vore hustruer blev ansat som ‚guider‘ på dameturen. Uni-
former med en smart garderskråhue blev designet og syet. 

Holdet bestående af Dorthe Outzen, Hanne Heegaard, Grethe Abkjær, 
Sundhild Olsen og Birgit Kroll vakte vild jubel – især hos de fire tamburer, 
der også blev sendt med rundt på dameturen. 

Politiet blev bedt om ledsagelse af paraden, og at ‚paradepladsen‘ blev 
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holdt fri for parkering. Gennem Præsidiet blev Dronningen spurgt, om hun 
ville modtage paraden. Det ville hun godt. 

 

„Gardiner“ og tamburer 

Der blev lavet Garderudstillinger i forretningsvinduerne i Hillerød og Fre-
densborg. 

Maden var aftalt og bestilt til både Sandholm, dameturen på Esrom kro og 
til Fredensborg hallen. 

Festmiddagen var aftalt med Råbjerg – et lille sted – hele hans køkken i Hil-
lerød var ikke meget større end vores derhjemme. – Men han skulle nok 
klare det. Forretten skulle være Melon aux Crevettes, hovedretten Le Train 
Côte Garni med Sauce Bordelaise og desserten Glace à la Strauss til 225 
personer – værsgo og spis! Vinene var indkøbt hos et af vore medlemmer 
154-1-45 Leif Malmer. 

Der var meget mere – jeg har glemt en masse. Men det gjorde Koordine-
ringsudvalget ikke! Hver en lille ting blev indarbejdet i en nøjagtig plan. Alt 
var tidsansat – helt ned til, hvad der skulle ske minut for minut! Hvor lang 
taletid skulle borgmesteren have? Hvornår skulle dameturen starte, hvilken 
vej skulle busserne køre, og hvor langt var der 

Aftenen før mødedagen var der arrangeret ‚hyggeaften‘ for deltagere, som 
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allerede var ankommet til Fredensborg den dag. Der var aftalt med 'Berle-
burgstuen' på Hotel Prinsen om musik og mad. 

Alt var i orden. Fredensborghallen smykket med blomster 

og 

Så gik Hotel Prinsen med Berleburgstuen konkurs og lukkede. 

På vore grædende knæ hos boets advokat og kreditorerne fik vi dem over-
talt til undtagelsesvis at holde åbent denne ene aften. Om sagføreren lave-
de maden, og hvem der serverede husker jeg ikke, men det blev en fin 
kammeratskabsaften, hvor 40 – 50 gamle gardere fra hele landet hyggede 
sig med en mindre middag og en svingom til de skulle hjem og hvile ud til 
den store morgendag. 

Repræsentantskabsmødet 1978 
Om selve dagen og mødet skriver jeg noget af efter Hans Engels artikel i 
Garderbladet og indfører mine egne indtryk her og der. 

 

Garderfruer ser på Frederiksborg Slot 

Dameturen skriver han ikke noget om, så den fortæller min kone om: 

Da den store parade var kommet tilbage til pladsen foran slottet og var op-
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løst, samledes damerne ved kæderne ved indgangen til slotspladsen, hvor 
'gardinerne' overgav kommandoen til slotskommandanten major Riber, som 
viste rundt omkring slottet og i slotsparken. De kom desværre ikke indenfor, 
da dronningen var hjemme og ikke ville have sådan en flok rendende rundt i 
stuerne. 

 

Tamburer klar til dametur 

Hen på eftermiddagen var damerne tilbage i Fredensborg eller var blevet sat 
af på de respektive hoteller. 

Repræsentanterne – de gamle gardere – var tidligt oppe. Allerede klokken 
7.30 var Livgardens Musikkorps ankommet og spillede ved indgangen til 
Fredensborg Slot medens der var samling til paraden. 

200 deltagere stillede flot op på tre geledder og formanden for Frederiks-
borg Amts Garderforening Preben Eich overgav styrken til præsidenten, 
oberst C. G. U. Grüner, der efter et par ord skulle give ordet til borgmester 
Klaus Hækkerup. Hækkerup kom frem og var klar, men da den store præsi-
dent havde rettet lidt på mandskabet og vendte sig om igen, var Hækkerup 
væk – han troede at det var slut og havde gemt sig mellem tilskuerne. Vi fik 
fundet ham frem igen, og han holdt en flot tale og bød velkommen til Fre-
densborg. 
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Præsidenten, oberst C.G.U. Grüner overgiver paraden til Fredensborgs 
borgmester Klaus Hækkerup 

 

Livgardens Musikkorps klar til afmarch 

Paraden blev stillet op og marcherede gennem den flagsmykkede by. Tu-
sinde mennesker fulgte paraden med Livgardens Musikkorps og hele Tam-
burkorpset i spidsen. 
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Paraden med Garderbladets redaktør Hans Engel 

Præcis kl. 8.30 svingede paraden op foran Slottet – og det var præcist! Da 
første mand, Tamburmajoren, trådte ind på slotspladsen, slog klokken før-
ste slag på slottets ur! 

 

Dronning Margrethe og prinserne modtager paraden på slotstrappen 

Foran slottet gjorde paraden holdt og gjorde højre om og dronningen med 
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de to prinser tog imod på slotstrappen. Oberst Grüner talte kort for Garder-
foreningernes protektor, hvorefter der udbragtes et leve for majestæten. 

 

Formanden for Frederiksborg Amts Garderforening Preben Eich og præ-
sidenten C.G.U. Grüner i spidsen for paraden 

 

Marchdeltagere fra Frederiksborg Amts Garderforening. Bl.a. Vig-
go Olsen, Børge Elmfelt, Erik Bebe, og Willy Abkjær 
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Herefter svingede paraden ud fra slottet og marcherede tilbage til pladsen, 
hvor busserne holdt klar til at køre deltagerne til repræsentantskabsmøde i 
Sandholmlejren. 

I Sandholmlejren tog Livgardens chef, oberst N.C. Frederiksen imod, og de 
gamle gardere blev fotograferet – en gammel tradition, som Frederiksborg 
Amts Garderforening hermed genoplivede. 

Kl. 10 kunne oberst Grüner byde velkommen og formanden Preben Eich 
meddelte, at der til årets møde var kommet 240 gamle gardere og 150 da-
mer. En meget fin deltagelse. Ved foreningsopkald konstateredes, at kun 14 
af de mere end 70 foreninger ikke var repræsenteret. Preben Eich valgtes til 
dirigent og herefter kunne præsidenten aflægge sin beretning. 

En hel masse havde indlæg og den og den overbragte hilsener og regnskab 
blev læst op og godkendt og præsidenten blev genvalgt. Det hører ikke til i 
Frederiksborg Amts Garderforenings lokalhistorie, så det springer vi over. 

Kl. 12 sluttede mødet, og der var tid til besøg i lejrens belægningsområder 
og til at mindes de fine forhold vi dengang boede under – hvorefter froko-
sten i kostforplejningen gav anledning til en snak om de kulinariske ople-
velser vi engang havde haft i de samme lokaler. 

Fredensborghallen dannede rammen om aftenens repræsentantskabsmid-
dag: 

Kl.18 var der velkomstdrink i hallens sidegange og kl. 18.15 havde festdel-
tagerne indtaget deres pladser, og koordineringsudvalgets formands mi-
nutplan trådte i kraft: 

Kl. 18.17: præsidiet og gæster indtog deres pladser. 

Kl. 18.20: Præsidenten holdt velkomsttalen. – Allerede her var minutplanen 
ved at skride, så Anders Outzen måtte op og hive præsidenten ned fra taler-
stolen før hans tale var slut. Han gloede noget! 

Kl. 18.23:Forretten blev indtaget – den var serveret på bordene ved ankom-
sten. 

Kl. 19.00: 37-5-45 Børge Elmfelt talte for Livgarden, kongehuset og flaget. 

Præsidenten kom i sin tale ind på prisernes himmelflugt og sagde bl.a.: „Vi 
er inde i en positiv tid. De unge melder sig næsten 100 procent til garder-
foreningerne“. 
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På et ganske bestemt tidspunkt rullede seks kokke borde med store stege 
ind i salen – kniven i højre hånd og et minut efter blev første skive af ‚Le 
Train de Côte Garni‘ skåret, og hovedretten med vinen ‚Cortièrs du Garde‘ til, 
blev serveret. 

Livgardens chef, kammerherre, oberst N.C. Frederiksen takkede for modta-
gelsen i Fredensborg og udtrykte beundring for den indsats, der var blevet 
lagt for arrangementet. Borgmester Klaus Hækkerup beskæftigede sig i sin 
tale med forsvarsordningen og oberstløjtnant, vicepræsident Koefoed tak-
kede Preben Eich for arbejdet med mødet og overrakte et fest- og hverdags-
signal til foreningen, komponeret af Hans Fulling, der selv var tilstede og 
kunne dirigere tamburerne. Preben Eich takkede for hæderen… Her skal 
indskydes, at hver gang der skulle tales af en af honoratioresene blev tale-
ren annonceret med sit hornsignal fra tamburerne. 

Major Strandmark talte om Nordsjællands lyksaligheder og Leif Søborg 
sagde tak fordi han havde modtaget ‚Præsidiets Hæderstegn‘. 

Desserten ‚Glace à la Strauss‘ blev serveret to gange. 

Kl. 21.40: Skuespiller ved det kgl. Teater Holger Juul Hansen underholdt 
med diverse monologer, og klokken 22.00 blev bordene ryddet, kaffen ser-
veret og orkestret spillede op til dans. 

En dejlig aften – en fin fest – sluttede kl. 1.30 . Det havde været meningen, at 
natteravnene kunne fortsætte i Berleburgstuen på hotel Prinsen, men de var 
jo gået konkurs, så de måtte gå lige hjem. 

Garderbladet fra 1. juli 1978 var nærmest et særnummer med referat og ro-
sende omtale af repræsentantskabsmødet og med masser af billeder. 

Selvom der var repræsentantskabsmøde det år, blev foreningens menige 
medlemmer ikke forsømt. Der blev afholdt flere vellykkede arrangementer. 

Kapskydning 
På skydebanerne i Ramløse var foreningen vært for en kapskydning mellem 
Københavns Garderforening, Sdr. Birks GF, Nordsjællands GF og os selv. 
414-803-59 Flemming Christensen fra F.A.G. vandt, medens André Overgård 
fra København indtog andenpladsen. Nummer tre blev 778096-68 Ole Olsen 
fra F.A.G. 
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Fugleskydning i 1978 
Til fugleskydningen i 1978 var der indført noget nyt: Forud for fugleskydnin-
gen blev den regerende fuglekonge, forretningsbestyrer i Favør, Helsinge 
696114-66 Paul Nønnecke afhentet på sin residens af et fornemt knab-
strupperfirspand med 91-4-40 Johannes Møllegaard som kusk og et par la-
kajer fra Helsinge rideklub alle iført røde jakker, hvide bukser og sorte sil-
kehatte. Med i den åbne landauer var desuden formanden Preben Eich, Hel-
singes borgmester 610654-64 Thor Pedersen, samt foreningens fanebærer 
657-1-46 Vagn Müller-Hansen med den vajende fane. Den elegante ekvipage 
modtog stor hyldest under kørslen fra Helsinge til Græsted Kro, hvor fugle-
kongen blev modtaget med et kraftigt hurra fra den opstillede styrke af 
gamle gardere. 

 

En fuglekonge – Anders Outsen- afhentes i hestevogn 

Den nye fuglekonge blev 514-3-45 Henning Kjærgaard. 

Høst - Gilde - Leje - Fest 
Lørdag den 23. september afholdtes Høst - Gilde - Leje - Fest på Hotel 
Strand i Gilleleje på initiativ af 996-3-52 Ib Jørgensen, 503-2-45 Poul Ander-
sen, 649-2-57, Niels Laustsen og 1919-1-40 Børge Sørensen. De syntes, at 
nu skulle der også ske noget i den del af foreningsområdet. 

Det blev en virkelig festaften med en herlig middag, gode vine og god un-
derholdningsmusik. Festtalen holdt af 227-3-45 Kristian W. Brandt og talen 
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for damerne klarede Poul Andersen på god og morsom vis. 

Efter middagen underholdt Søborg folkedansere med lystige kvadriller, og 
de blev efterfulgt af den kendte Gillelejevisesanger Peder Svendsen. Un-
derholdningen sluttede med et herligt mini-tattoo udført af Steen Villing i 
original kilt, sækkepibe og store runde kinder. 

Filmforevisning 
På kammeratskabsaftenen i september i Sandholmlejren var der spisning og 
premiere på den farvefilm, der var optaget ved det store repræsentant-
skabsmøde i Fredensborg og i Sandholmlejren. Det var blevet en flot film, 
som senere blev lånt ud til andre garderforeningerne og til slut blev en mu-
seumsgenstand på Livgardens Historiske Samling? 

Livgardens Historiske Samling 
På Livgardens kaserne på Rosenborg er der et fint museum med samlinger 
fra hele Livgardens mangeårige historie. 

Den 26. januar 1979 var 60 af Frederiksborg Amts Garderforenings med-
lemmer på besøg på den gamle kaserne i Gothersgade og fik forevist muse-
et, og de sidste film fra repræsentantskabsmødet blev vist igen. 

Under den følgende spisning i cafeteriet blev foreningen rost for det store 
arbejde med sidste års repræsentantskab og formanden fremhævede 
225-2-46 Anders Outzen for hans enorme og meget præcise indsats som 
koordinator for hele arrangementet. Outzen blev som en påskønnelse herfor 
dekoreret med foreningens gamle emblem fra stiftelsen i 1910. 

Vicepræsident, oberstløjtnant J.O. Koefoed fæstnede emblemet på Outzens 
bryst og talte herefter anerkendende til foreningen og specielt til Outzen for 
den store indsats i 1978. 

Generalforsamling 1979 
Foreningens love fra 1910 trængte til lidt fornyelse og modernisering, og et 
udvalg havde i vinterens løb udarbejdet et forslag, som efter nogen diskus-
sion og visse mindre korrektioner, blev vedtaget med stort flertal på gene-
ralforsamlingen. 
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Fredensborg Huse 
Nu var man åbenbart blevet bidt af Fredensborg. Vinterfesten blev det år 
holdt i Fredensborg Huses klubcenter. En samling af flotte huse tegnet af 
den berømte arkitekt Jørn Utzon til hjemvendte udenlandsdanskere. De 
mange fremmødte festklædte gardere med damer fik en udsøgt middag, 
hvorefter Blue Tabu spillede til dans. At så orkestret spillede så højt, at be-
boerne klagede og ikke oftere ville se garderforeningen i sine lokaler, var en 
anden ting. Det var en vellykket aften for deltagerne, selvom de måtte 
dæmpe sig lidt ned. 

Den 26. maj 1979 var vore udsendte til repræsentantskabsmøde i Viborg, 
men det var naturligvis langtfra så flot som det i Fredensborg. 

Høstfest i Gilleleje-Hallen 
Høstfesten i Gilleleje var tidligere gået så godt, at den måtte gentages igen i 
år. 

Lørdag den 6. oktober mødtes 70 medlemmer med pårørende i selskabslo-
kalerne i Gilleleje-Hallen. Det blev igen en strålende fest med lækker mad og 
fornøjelig underholdning. 

Skuespiller ved Det Kongelige Teater Palle Huld, der gennem hele sit liv har 
fulgt Livgarden, fortalte en række morsomme episoder og vitser fra vort 
kære regiment. Palle Hulds mesterlige underholdning spændte fra Holger 
Drachmann til Storm P. 

Dansen, og nogle numre med præmier, gik livligt til ved to-tiden. 

Juletræsløbet 1979 
Annonce i Garderbladet: 

„Foreningen lader sig ikke diktere af oliesheikerne. På trods af de ublu olie-
priser afholder vi vort traditionelle juletræsløb søndag den 9. december 
med start kl. 12 fra C.F.-kasernen i Hillerød. 

Mød op og hold fast i de gode traditioner. Vi laver løbet lidt kortere i år, ca. 
35 km. gennem de skønne landskaber i Nordsjælland. Udover de sædvanli-
ge hyggelige julepræmier til de bedste mandskaber, udsætter F.A.G. en 
smuk sølvvandrepokal til det bedste mandskab. Fyld vognen op med hele 
familien – er de i tvivl – så spørg dine børn. 
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Juleudvalget“. 

40 - 50 personer gennemførte løbet i 12 startende vogne. Ved præmieover-
rækkelsen, som foregik i Soldaterhjemmet i Sandholmlejren, fik 155-11-58 
Arne Kroll Larsen overrakt vandrepokalen, som fører for det vindende 
mandskab. 

Arresøhus 
Vinterfesten i 1980 blev holdt på Arresøhus i St. Lyngby mellem Hillerød og 
Frederiksværk. 

Arrangementet var bygget op som en ‚charterrejse‘. Velkomstdrinken blev 
indtaget i en DC 7er (stolene stillet op som i et fly). „Kaptajnen og hans be-
sætning byder velkommen om bord, osv“. Det lykkedes bare ikke helt. De 
rejsende ville spise ved rigtige borde, og der var ikke plads til dans i ‚kabi-
nerne‘, da Blue Tabu spillede op – Vellykket rejse. 

Tattoo 
To stopfulde busser blev sendt af sted til Tattoo i Slagelse. 

Royal Highland Fusiliers og Royal Scots Dragon med 114 mand med sække-
piber og i pæne kjoler deltog. Livgardens Tamburkorps i rød galla, var nu 
alligevel flottest. 

På hjemvejen holdt vi ind på Osted kro og fik en bid natmad. 

70-års stiftelsesdag 
Referat fra Garderbladet fra den 1. februar 1981: 

„Store Kro i Fredensborg var rammen om foreningens 70-års stiftelsesdag 
(1910) d. 12. december. Der var ca. 100 deltagere, blandt andre også for-
eningens tre æresmedlemmer, fhv. formand Ernst Olsen, Ege Hansen og 
Niels Funder – alle med fruer. Derudover deltog præsident oberst Grüner og 
chefen for Livgarden oberst Schousboe med fruer. Vicepræsident, oberst-
løjtnant Koefoed meldte afbud grundet sygdom. 

Musikken spillede, da man gik til bords. Da foreningens to faner var ført ind, 
bød formanden Preben Eich velkommen, hvorefter toastmasteren 996-3-53 
Ib Jørgensen overtog styringen af aftenens talere og aktiviteter. 

Efter forretten udbragte formanden Dronningens skål og oplæste forenin-
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gens telegram til Hendes Majestæt. 

Oberst Grüner holdt en underholdende tale om garderforeningerne og for-
talte om en sjov og dejlig oplevelse, han havde haft. 

825-3-Nov. 49 gav et causeri om foreningen gennem tiderne, som blev vel 
modtaget. 

Sidste taler var tidligere formand og æresmedlem Ernst Olsen, der talte om 
foreningen før i tiden. 

Formanden sluttede middagen med at oplæse svartelegrammet fra HMD, 
hvorefter alle stående udbragte et nifoldigt leve. 

Kaffen blev serveret i de tilstødende lokaler, og der blev spillet op til dans. 
Denne blev afbrudt kl. 24, hvor to tamburer i blå galla spillede tappenstreg, 
hvorunder fanerne blev tildækket. Efter en fortrinlig middag, hvorunder der 
blev sunget smukke sange og med den efterfølgende dans, sluttede festen i 
fin stemning kl. 2“. 

Referatet er for øvrigt prydet af et flot billede, hvor man ser et af foreningens 
ældste medlemmer, æresmedlem 795-3-11 Niels Funder med sine krykstok-
ke ankomme til festen og blive modtaget af formanden Preben Eich og Liv-
gardens chef, oberst Schousboe. 

Referatet er underskrevet af Okt-74 Ebbe Müller-Hansen, der var sekretær i 
foreningen. 

Garderstue 
På generalforsamlingen i 1981, som blev holdt på Slotskroen i Hillerød, blev 
der spurgt om, hvorledes det gik med ‚Garderstuen‘. 

Formanden kunne kun meddele, at man arbejdede med sagen! 

Efter at vi var sagt op på Leidersdorff i Hillerød, havde man søgt med lys og 
lygte efter et nyt sted. 

Oppe på loftet over Slotskroen? Kasseret! 

Idrætshuset på Selskov Stadion? Næsten rådnet op! 

Købe et hus på hjørnet af Carlsbergvej og Københavnsvej? For dyrt! 

Slotsgartnerens lille hus på Rendelæggerbakken? For småt og for koldt! Osv. 
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Og så blev det et usmart lokale på Skævinge Kro. Fugleskydningsplatterne 
blev hængt op m.m.. Lokalet var uhensigtsmæssigt og nu ville værten må-
ske bygge om! 

Men her på generalforsamlingen blev flere gode ideer forelagt. Garderka-
sernen? Andre kroer i omegnen? Esrom Kro? 

Esrom Kro! – skulle åbenbart afprøves. Fugleskydningen i august blev af-
holdt her med god tilslutning, og en Kammeratskabsaften i november, hvor 
major Preben Andersen fortalte om Sirius Patruljen i Grønland var også vel-
lykket. 

Men der kom ingen Garderstue på Esrom Kro 

Vinterfesten i 1982 blev alligevel holdt samme sted. Det var en udmærket 
middag med indbagt kalvefilet og Esrom Isbombe. Efter middagen spillede 
Buffers Band op til dans til kl. 1.30. 

Græsted Kro og Garderstue 
Så lykkedes det! 

Vort medlem 140996-3-NOV 56 Ib Jørgensen havde overtaget Græsted kro 
og da han var medlem af bestyrelsen, lærte han hurtigt foreningens pro-
blemer at kende! 

Foreningen kunne overtage et par lokaler på første sal – og gå i gang med 
etableringen af en Garderstue. 

Medlemmer malede og tapetserede, gulvtæpper og møbler blev indkøbt. 
Malerier, billeder og alle fugleskydningsplatterne blev hængt op, og den 
gamle fane og en garder i fuld uniform blev placeret. 

Det blev en virkelig flot Garderstue. 

Om Garderstuens indvielse satte formanden et pænt stykke i Garderbladet: 

„Foreningens nye garderstue indviedes lørdag d. 30. oktober (1982) under 
festlige former. Knapt 70 medlemmer med pårørende overværede som af-
tenens indledning, at formanden klippede et silkebånd over, og dermed 
åbnede Garderstuen for medlemmerne. Formanden talte om foreningen 
første Garderstue på Hotel Leidersdorff og betonede den betydning for 
sammenholdet, som netop en Garderstue kan bibringe, og opfordrede 
medlemmerne til at møde flittigt op til klubaftenerne den første mandag i 
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hver måned. Der rettedes en tak til giverne af mange gode og interessante 
sager til udsmykning af garderstuen, der med sine blå og hvide farver frem-
står som et yderst smukt lokale. 

Foreningen bød på et lille glas, mens gæsterne kikkede på alle herlighe-
derne, og inden man gav begav sig nedenunder til selskabslokalerne, mo-
tiverede formanden et leve for foreningen og dens nye garderstue. 

Alle nød kroens dejlige mad og hyggede sig med hinanden. Nogle fik sig 
endda en svingom inde ved siden af hos fodboldvennerne. Det blev endnu 
en festlig og vellykket aften, som kun kan anspore foreningens medlemmer 
til at deltage i kommende arrangementer både i garderstuen i Græsted og 
andre steder i vort område“. 

Familie-jule-skydning 
Juletræsløbet var kørt for sidste gang. Nu skulle der prøves noget nyt! 

Foreningen afholdt lørdag den 11. december en familieskydning i Ramløse, 
hvor over 30 personer var mødt op for at dyste om de mange præmier – 
ænder, rødvin, DG-glas og -krus. I løbet af eftermiddagen var der livlig af-
sætning på kaffe, gløgg, brune kager m.m., og godteposer til børnene. Me-
dens den medbragte mad blev spist, var der præmieoverrækkelse. Det var 
en god ide med sådan et arrangement. Det skulle gentages. 

Den Kongelige Livgarde 325 år 
I 1983 holdt Frederiksborg Amts Garderforening både generalforsamling, 
vinterfest og udflugt til Wiibroes bryggeri i Helsingør, men alt andet drejede 
sig ellers om, at vi skulle være med til at fejre Livgardens 325års jubilæum. 

Da det ikke er en lokal begivenhed, hører den slet ikke til her i FAG’s historie, 
men enkelte erindringsbilleder skal dog tages med: 

Kl. 10 samledes vi i Tivoli, hvor vi med besvær fandt årgangskammeraterne 
og blev stillet op til den fantastiske march igennem København. 

Med Livgardens Musikkorps i spidsen, og flere andre militærorkestre ind 
imellem, marcherede så over 6.000 gamle og nye gardere gennem byen, 
tiljublet af københavnerne i de tætpakkede gader. 

På Rosenborg Eksercerplads defilerede vi forbi Hendes Majestæt Dronnin-
gen og hele dronningefamilien. 
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Efter paraderne var der mad. I Kongens Have fik vi udleveret madpakker og 
en ‚garderøl‘, designet til lejligheden, og hyggede os i græsset sammen med 
årgangskammeraterne og vore koner, som havde sluttet sig til her i haven. 

Det var varmt den dag, så alt øl blev hurtigt udsolgt, også i de nærmeste 
gader. 

Om eftermiddagen var der igen parader og opvisninger på Rosenborg Ek-
sercerplads. Garderforeningernes gave til 

Livgarden blev afsløret. Det var en buste af Frederik III, som var konge, da 
Livgarden blev stiftet. (Det var for øvrigt vort foreningsmedlem 2119 Nov 
1932 Helge Chr. Jansen, der kom med ideen om, at busten ville være den 
rigtige gave.) 

Senere ankom den kongelige familie og dronningen foretog inspektion af 
den tjenstgørende styrke og overrakte en fane til IV / Den Kongelige Livgar-
de. 

Om aftenen var der stor middag og fest i Bella Centret med flere slags musik 
i de forskellige lokaler, så der var mulighed for at danse både nyt og gam-
meldags. 

Vi fra FAG havde fået bord meget nær dronningens, men der var ingen af os, 
der turde byde hende op til dans. Det overlod vi til præsidenten og chefen 
for Livgarden. 

Det var alle tiders fest, så da vi skulle hjem kl. 2.30 glemte FAG’s fanebærer 
fanen i garderoben, så han pænt måtte ind og hente den et par dage efter. 

Livet på kroen 
Garderforeningen havde fået sin Garderstue – det skulle udnyttes! 

Fugleskydningen den 13. August 1983 blev afholdt i kroens have og sluttede 
naturligvis i vore egne lokaler – Garderstuen! 

Et par klubaftener var også vellykkede, da der jo var udpeget to bestyrel-
sesmedlemmer til at være ‚stueformænd‘ og de satte en ære i, at alt skulle 
gå godt. 

Alt det skulle naturligvis fejres, så Garderstuens eet-års fødselsdag blev en 
fest. 

Afskrift af Garderbladet: 
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„Festligholdelsen af Garderstuens eet års fødselsdag, lørdag den 22, okto-
ber blev en succes. Det skyldtes navnlig at 75 glade gratulanter mødte op 
på Græsted kro, men sandelig også, at vor nybagte præsident, oberst N.C. 
Frederiksen og frue, samt vicepræsident OL J.O. Koefoed var med til at 
sprede feststemningen – ikke alene under middagen med velmente taler til 
foreningen, men også senere under det vellykkede mini-bal. 

Festaftenen begyndte med velkomstdrink i den propfyldte Garderstue, så 
mange nyerhvervede klenodier næsten ikke kunne ses, og i øvrigt med den 
traditionelle fædrelandssang, som åbner enhver sammenkomst i Garder-
stuen. 

Under middagen havde foreningen den glæde at udnævne præsidenten til 
æresmedlem og formanden hæftede som symbol herfor foreningen gamle 
emblem på det nye medlems bryst. 

Endnu en gammel garder, med residens i Frederiksborg Amt, knyttedes 
herved til medlemsskaren på snart 500. Præsidenten takkede i varme ord 
for hædersbevisningen og overrakte samtidig præsidiets lykønskning og 
gave til garderstuen: en smuk garderstatuette. Den vil i taknemmelighed få 
plads blandt mange andre gode gaver. 

Som afslutning på en superb middag og som en fortsættelse af den festlige 
stemning fulgte årets uddeling af hæderstegn til ni trofaste gamle gardere, 
der endda kunne glæde sig over at få de smukke emblemer hæftet på bry-
stet af selveste præsidenten – foreningens æresmedlem“. 

Prøv Lykken 
Der findes stadig på noget nyt! 

Foreningen afholdt den 10. marts 1984 den årlige vinterfest på Arresøhus. 
De ca. 70 deltagere fik efter en dejlig middag serveret en ny og spændende 
oplevelse, idet de overværede ‚Prøv Lykken‘. 

I fjernsynet var det Jørn Hjorting der var vært i programmet. Her blev ‚lyk-
ken‘ fundet under ledelse af Karen Jørgensen (Den kendte værtinde fra Græ-
sted Kro.) 

Der var fire personer oppe at prøve lykken. Nemlig Lillian Nielsen, Hillerød, 
Gerhard Rohwer, Fredensborg, Birthe Müller-Hansen, Frederiksværk og Erik 
Skånstrøm, Gilleleje. De klarede alle at gætte melodierne med bravur. 

Stemningen og humøret var højt og under den sidste etape var der livlig 
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aktivitet på dansegulvet. 

Parolen 
Der var stadig jagt på nye medlemmer og tiltag for fastholdelse af de gamle. 
Formanden mente, at yderligere oplysninger om foreningens liv og virke var 
nødvendig – det var ikke nok med Garderbladet. 

I juni 1984 udkom så ‚Parolen‘ for første gang. Et pænt lille blad i A5 stør-
relse på 16 - 18 sider og med blåt omslag. 

Her var plads til en ordentlig omtale af kommende aktiviteter, facts om 
skydning og om foreningen i almindelighed – og til annoncer. 

Parolen skulle hvile i sig selv. Annoncerne skulle betale det hele – papir, tryk 
og porto, så der lå et større arbejde med at fange annoncører, men bladet 
blev fyldt med mange flotte og sjove annoncer. Og så var der billeder! Både 
fra gamle dage og fra begivenheder i foreningen og i Livgarden. 

Et fint blad, der er med til at fremme foreningens omdømme og forhåbentlig 
lokke flere medlemmer til. 

Efter at have været til Fugleskydning på Græsted kro syntes bestyrelsen, at 
medlemmerne skulle på ‚Storvildtjagt‘. 

Høstfest på Langstrup Dyrefarm 
Globetrotteren Reumert Rasmussen bød velkommen og orienterede på livlig 
og kyndig vis om de mange forskellige dyr, der var på farmen og fortalte om 
sine personlige oplevelser ved indfangningen af dem. 

Efter den udvendige rundvisning i skønt vejr, gik vi indenfor i den 200 år 
gamle slægtsgård, hvor længerne bl.a. var indrettet til foredragssal, og et 
museum hvor etnografiske og naturhistoriske samlinger var udstillet. 

Efter en meget veltilberedt vildsvinesteg var der dans til ud på aftenen. 

Farvel til Sandholm 
I invitationen til kammeratskabsaftenen stod der: „Absolut sidste udkald til 
Sandholmlejren inden Den Kongelige Livgarde flytter over Kongevejen. 
Derfor har vi valgt sergentmessen i Sandholm som midtpunkt for den tradi-
tionelle kammeratskabsaften“. 
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Efter sild, forloren skildpadde og kaffe blev der vist film om Danmarks nye 
kampfly F16 og senere dystet i kortspil og øldrikning i messens billige bar. 

Apropos domiciler 
– afskrift af SKMP/IV/ Livgardens hjemmeside: Indkvartering. 

„Den kongelige Livgarde var oprindeligt indkvarteret privat hos Køben-
havns borgere. 

Fra 1786 blev Livgarden indkvarteret samlet i de ombyggede væksthuse ved 
Rosenborg eksercerplads i det, der nu er Livgardens kaserne. 

På grund af pladsmæssige problemer har såvel rekrutskole, som dæknings-
styrke senere måttet anvende andre domiciler: 

I flere perioder fra 1909 til 1953 har Livgarden benyttet Jægersborg Kaserne i 
Gentofte. 

Fra 1945 blev hele den feltmæssige del samlet i Sandholmlejren ved Allerød. 

Indkvartering i Sandholmlejren ophørte i 1985, da Livgarden overflyttedes 
til Høvelte kaserne ved Birkerød. Høvelte kaserne er efterfølgende omdøbt 
til Garderkasernen“. 

Mere Sandholm 
Sandholmlejren var jo der, hvor næsten alle vore foreningsmedlemmer 
havde været rekrut i deres ungdom. Det var nogle gamle, kolde og usunde 
bygninger, men det var vores andet hjem – og derfra minderne om soldater-
tiden stammede. Så det var med vemod, der blev sagt farvel! 

– men lejren blev gennemrenoveret og sat i fin stand, for nu skulle der ind-
kvarteres flygtninge og asylansøgere! 

De kom i 1989, så nu bor der sikkert en familie fra Irak på stue 3 i min gamle 
barak! 

In memoriam 
Alle, der havde været rekrut ved Livgarden i tiden fra 1948 til 1970, husker 
ham og har historier om ham – Og hvem var han så: 'Jungle Jim'? 

I Garderbladet fra juni / juli 1985 står der: 
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„På 40-årsdagen for Danmarks befrielse blev premierløjtnant A.I.H. Peder-
sen begravet. 

Den kongelige Livgarde har hermed mistet en markant skikkelse. Nogle 
kaldte ham A.I.H., – andre sagde 'Petter' – i omtale var han kendt i det gan-
ske land som 'Jungle Jim'. 

Petter blev indkaldt juli 1945 til 2Kmp/II/Livgarden. Den 9. maj 1946 lod han 
sig hverve til The West Yorkshire Regiment (The Prince of Wales’ Own) og 
tjenestegjorde i den engelske hær i ca. 2½ år. Hovedparten af tjenesten 
fandt sted i Malayaområdet (Singapore-Penang). Han blev udnævnt til ser-
gent og indstillet til medalje for fremragende militær optræden. 

I april kom han tilbage til Livgarden og gennemgik herefter en alsidig mili-
tær uddannelse. 

Siden 1970 havde han forrettet tjeneste i Jægerspris skydeterræn – og stod 
for pensionering med udgangen af november d.å. (1985) 

Han var sjællænder – hvilket han på ingen måde søgte at skjule – jagt og 
historiske emner havde hans store interesse. 

Petter var krævende, men altid retfærdig og hjælpsom – han kunne eksplo-
dere af harme, han kunne sprudle af humør – men bag den barske facade 
fandtes et meget følsomt menneske. 

Han nærede dyb respekt og hengivenhed for kongehus og regiment. 

De, der ikke nåede at stifte bekendtskab med hans farverigdom, er fattigere. 

Petter var soldat i ordets forstand, i selskab med ham følte man tryghed og 
glæde, vi vil savne ham i alvor og fest. 

Æret være hans minde“. 

Fra Generalforsamlingen 1985 
Nyt æresmedlem: Da den egentlige generalforsamling var slut blev 
1122-STKMP-1933 Egon F. Larsen fra Fredensborg sendt uden for døren, 
medens den resterende forsamling blev enig om at udnævne ham til æres-
medlem af Frederiksborg Amts Garderforening. 

Egon havde udført et kæmpe arbejde for foreningen. I 25 år var han medlem 
af bestyrelsen! 50 års hæderstegn havde han også modtaget. 
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Jubilæumskoncert 
1985 var jo året, hvor Frederiksborg Amts Garderforening havde eksisteret i 
75 år. Dette skulle markeres på forskellig måde. 

Store annoncer i aviserne og i Garderbladet: 

„Frederiksborg Amts Garderforening arrangerer i anledning af foreningens 
75 års jubilæum koncert med Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Frede-
riksborg Hallen. Koncerten dirigeres af Børge Wagner, og der medvirker 
flere fremragende solister. Programmet spænder over såvel klassisk som 
populær musik, lige fra Carl Nielsen og J.P.E. Hartmann til David Rose og 
Frederik Loewe. 

Koncerten er offentlig“. 

Bestyrelsen lagde et kæmpe arbejde i at få koncerten til at blive en succes. 
Et flot program blev trykt med angivelse af alle musiknumrene – begynden-
de med Kong Frederik IX's honnørmarch og sluttende med Sousas Gladiator 
March. 

Billetter blev trykt og fordelt til salgssteder rundt om i Nordsjælland. En 
masse gæster blev inviteret – borgmestre, politimestre m.fl.. I alt 25 med 
fruer. (heldigvis var der flere, der meldte afbud). 

Det blev også en flot koncert. Livgardens Musikkorps spillede fremragende. 
Publikum kunne lytte til orkestret i godt to timer, men det var ikke nok. Først 
efter flere fremkaldelser kunne Børge Wagner og musikkorpset takke af. 

Men, man havde håbet på 600 publikummer i Frederiksborg hallen, og der 
kom kun godt halvdelen. 

Festen gav et drønende underskud, så foreningen var nær gået konkurs. 

Næsten 75 år 
En slags status: 

Frederiksborg Amts Garderforening var her op til 75-årsjubilæet en af lan-
dets største med 520 medlemmer. 

Der var indtil da udnævnt 13 æresmedlemmer. [Se oversigten på side 22, 
red.]. 

Og hvem sad så i den bestyrelse, der med stor succes havde gennemført 
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alle de store arrangementer og havde fundet og indrettet en garderstue – og 
nu skulle i gang med foreningens næste jubilæumsarrangement: 

Preben Eich, 1288-4-nov 48, formand 
Anders Outzen, 225-2-46 I, næstformand 
Willy Abkjær, 825-3-49 II, kasserer 
Hardy Ege, 500932-3-61, sekretær 
Jørgen Frandsen, 339412-mar 57 
Arne Kempff, 610767-2-64 
Ebbe Müller-Hansen, 200554-okt 74 
Ib Jørgensen, 140996-3-56 II 
Gerhard Rohwer, 216323-nov-54 

Før 75-års-jubilæum 
Nu skulle foreningen til at fejre sin 75-års-fødselsdag og forberedelserne var 
godt i gang. 

En flot brochure var udarbejdet. Frederiksborg Slot på forsiden og inden i 
billeder af præsidenten, amtsborgmesteren, chefen for Livgarden og for-
eningens formand, som hver havde skrevet et indlæg. Billeder af de hidtidi-
ge formænd var også med. 

Foreningens 75-årige historie blev i korte træk fortalt af 8253-49II Willy Ab-
kjær, og så var der en komplet medlemsliste, hvor medlemmerne var inddelt 
efter årgang. Ældste medlem var her i 1985 444-3-20 Erich Henry Schrøder, 
og de yngste var tre medlemmer indmeldt i marts i jubilæumsåret: Per Koch 
Hansen, Ib H. Kjeldsen, og Johnny Tilgren Nielsen. 

Gallamiddagen turde man ikke afholde i julemåneden, så den blev flyttet 
frem til den 12. oktober og flyttet fra Store Kro i Fredensborg, som man først 
havde regnet med, til Frederiksborg Hallen i Hillerød, hvor der var mere 
plads. 

På selve dagen den 12. december skulle der være reception i Garderstuen på 
Græsted kro. 

Der blev fundet annoncører til festskriftet. 

Sange, programmer, billetter, menukort blev trykt og en masse gæster blev 
indbudt. 

I den trykte indbydelse, som blev udsendt til alle medlemmerne – og gæ-
sterne, er nævnt den flotte menu og vinkortet, og at der er dans til Bjørn 
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Hyrups ensemble og underholdning af en fra radio og TV kendt skuespiller. 
– Alt dette, – med tilskud fra foreningen serveres for kun kr. 300, pr. person. 

Livgarden ville sende to tamburer, som naturligvis skulle spille fanemarchen, 
når vore to faner skulle føres ind. Tamburerne skulle også have øvet sig på 
Frederiksborg Amts Garderforenings signal – og præsidentens og chefen for 
Livgardens – som skulle spilles før de pågældende holdt taler ved festen. 
(Forfatteren havde ventet nogle flotte fanfarer og så var det kun et par trut i 
trompeten.) 

Da alle planerne var lagt, blev det hele samlet i en køreplan af 225-2-46 I 
Anders Outzen, som jo også var mester for planlægningen for det store re-
præsentantskabsmøde i Fredensborg. 

Alt gik efter planen, og festen blev en super succes – læs her hvad sekretæ-
ren… 

932-61 Hardy Ege skriver i Garderbladet: 

„75-års-jubilæum – I anledning af foreningens 75-års-jubilæum festede et 
stort antal medlemmer og disses pårørende samt mange indbudte gæster 
ved den store gallamiddag i Frederiksborghallen lørdag den 12.oktober. 

Der var lagt op til en højtidelig, men også speciel fornøjelig festaften. Begge 
dele blev opnået under kyndig ledelse af toastmasteren, Gerhard Rohwer fra 
Nov-54. 

Vore to faner førtes ind under musikledsagelse af to tamburer. Der var sendt 
telegram til Hendes Majestæt Dronningen, og under middagen indløb lyk-
ønskning fra Dronningen, der besvaredes med et nifoldigt leve for Maje-
stæten. 

Formanden mindedes i sin tale fire tidligere formænd og udtrykte taknem-
melighed for det solide arbejde, de disse havde lagt for foreningens trivsel. 

Oberst J. Schousboe holdt en meget personlig lykønskningstale til forenin-
gen og udtalte håb om, at ikke alene den, men garderbevægelsen fortsat 
måtte udvikles og styrkes, 

Amtsborgmester Bent Løber udtrykte i sin tale glæde over at de mange gar-
nisoner, der har hjemsted i Frederiksborg Amt, med Livgarden som eliten. 
Han var fuld af beundring for garderbevægelsen og dens holdning til sam-
fundet. 
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Oberst N.C. Frederiksen overbragte Præsidiets lykønskning i en varm tale til 
foreningen og dens formand, som modtog et smukt fanebånd af silke til at 
smykke vor fane med. Preben Eich var af bestyrelsen indstillet til De danske 
Garderforeningers hæderstegn, som Præsidenten herefter hæftede på for-
mandens bryst under kraftig akklamation fra festdeltagerne. 

Naboforeningernes formænd, Peter Høg, Knud Hansen og Poul Breitenstein 
(Tage Christensen var forhindret), holdt korte taler med lykønskning og tak 
for godt og loyalt samarbejde. 

Frederiksborghallens køkken serverede en aldeles dejlig mad, og inden man 
nåede til desserten underholdt skuespiller Grethe Mogensen med et forry-
gende program af sange og sketches. 

En fin afslutning på en glad gallamiddag med en god optakt til den efter-
følgende dans til Børge Hyrups orkester på fem mand. 

Festen var slut kl. 1.30, kun afbrudt af tappenstreg og fanetildækning præcis 
midnat“. 

Jubilæumsreceptionen… 
den skriver formanden Preben Eich selv om i Garderbladet: 

„Foreningens ‚jubelår‘ kulminerede den 12. december med en vellykket re-
ception i Garderstuen, hvor omkring 100 i løbet af eftermiddagen kom og 
gratulerede med de 75 år og tog del i lækkerierne fra kroens buffet. Det 
strømmede ind med dejlige gaver til Garderstuen, og formanden rettede i 
glade toner tak til alle, der havde støttet foreningen, heriblandt Livgarden, 
Præsidiet og Frederiksborg Amtskommune. 

Der blev endvidere talt af vores æresmedlem, Præsidenten, oberst 

N.C. Frederiksen og af tidl. Vicepræsident A.L. Eich fra Vejle, der har kendt 
alle foreningens fem formænd – ikke mindst den nuværende“. 

Høvelte 
Livgarden var nu rykket ind på Høvelte Kaserne, som så fik navneforandring 
til ‚Garderkasernen Høvelte‘. 

Garderforeningerne fik at vide, at de er velkomne til at benytte faciliteterne 
på Gardens nye hjemsted, så vi sagde tak for indbydelsen og inviterede til 
fest. 
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Vinterfest 1986 Kronprinsen 
70 festklædte gæster stillede op i cafeteriet under Sergentmessen på Hø-
velte Kaserne og fik en fin aften med udmærket mad fra cafeteriet. En bord-
formand for hvert 12-mandsbord sørgede for serveringen, så den kunne der 
ikke klages over. 

Et par konkurrencer blev afholdt, og ellers var der dans til et firemandsorke-
ster. Det var en god aften – men at danse på et betongulv og selv servere 
maden i den lidt kolde atmosfære faldt ikke i god jord. 

Der skulle ikke holdes flere fester i kasernens kælder! 

Præsten skænker vin 
I sognegården i Asminderød var der vinsmagning. Pastor Bjarne Wulff præ-
senterede vinene og vi smagte dem. Ind imellem blev smagningen krydret 
med små anekdoter og epistler fra den muntre præst. En vinsmagnings-
konkurrence blev det også til, medens vinpimperiet satte stemningen i top. 

Præsten skulle jo ikke have et par flasker vin som honorar – så han fik en 
kasse cigarer. 

Kronprinsen 
Nu havde Frederiksborg Amts Garderforening 530 medlemmer – og så den 
16. oktober 1986 begyndte Kronprins Frederik som rekrut i Høvelte, og na-
turligvis sendte foreningen ham et brev og bød ham velkommen. 

Han svarede også pænt og sagde tak – men han meldte sig desværre ikke 
ind i Garderforeningen. 

Kammeratskabsaften 
‚Hunden i politiets tjeneste‘ var emnet for politibetjent Robert Kjærs fore-
drag den aften. 

Om hunden var med, melder historien ikke noget om. 

Generalforsamling 
Her i sin beretning i 1987 siger formanden, at bestyrelsen arbejder på at 
finde fornyelse i aktiviteterne – og efterlyser ideer fra medlemmerne. 

Og fornyelse fik vi! I stedet for at ‚gå på kro‘ skulle vi nu selv sørge for ser-
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veringen. 

Vinterfest på Handelsskolen 1987 
Bestyrelsesmedlem 216949-NOV-54 Egon Nielsen var ansat på Hillerød 
Handelsskole, så han bevirkede, at vi kunne låne lokaler der. 

Til vinterfesten sørgede bestyrelsen for, at der for kr. 150,- blev serveret 
velkomstdrink og middag med steg og dessert – alt med vine. Musik og un-
derholdning. 

Det blev en god fest. Bestyrelsen forberedte alt i forvejen, serverede maden 
m.v. og ryddede op – så prisen på kr. 150,- passede fint, men da bestyrel-
sesmedlemmerne styrkede sig med et antal gratis øller både under forbe-
redelserne og under oprydningen, gav festen et pænt underskud! 

Det var så den fornyelse. 

Så til søs 
Indbydelsen i Garderbladet lød: 

„Torsdag den 28.maj. Kr, Himmelfartsdag, mødes alle gl. gardere med deres 
familie til garderforeningens store forårsarrangement, som udgår fra Sørup 
ved Fredensborg. 

Mødetid er kl. 15, hvorefter vi sejler Esrom Sø tynd til Kongens Bøge, hvor vi 
starter med at hygge os med den medbragte kaffe og tilbehør. 

Børnene bliver sendt på skattejagt. De voksne skal heller ikke ligge på den 
lade side, men det går op for jer, når I ankommer. 

Når det rette tidspunkt indtræffer grilles det medbragte kød, husk også til-
behør. Skoven sørger for grill og brænde. Niels Tuborg leverer fadøl til 
bundpriser. Kl. 21. sejles retur til Sørup efter en forhåbentlig dejlig dag“. 

Det blev en uforglemmelig tur: 

Den store båd var fuld af glade mennesker, da vi sejlede fra Sørup, og efter 
en dejlig sejltur på Esrom sø, blev vi sat i land på den anden side af søen og 
midt ude i skoven – og skipper sagde. „Jeg henter jer ved ni-tiden“. 

Og så begyndte det at regne – det øsede ned. Alt gik i vasken. Vi kunne ikke 
få ild på grillen! Øllet blev fortyndet! Ungerne hylede og kunne ikke lege og 
blev pjask våde og fulde af pløre! Og vi kunne ikke komme derfra! Så vi 



Én gang garder – altid garder – i 100 år 

123 

måtte æde maden rå og med regnvand til! 

Heldigvis kom båden og hentede os lidt tidligere end beregnet. 

En uforglemmelig tur! 

Og så var det jo en fornyelse. 

Jægerkorpset 
På kammeratskabsaftenen i Hørsholm fortalte sergent Niels Christiansen 
om den kendte eliteenhed ‚Jægerkorpset‘. 

Efter spisning og foredrag blev der vist film om den barske træning jæger-
soldaten udsættes for, ligesom vi fik svar på en masse spørgsmål 

Høstgilde 
Det skriver foreningens sekretær 500932 Hardy Ege om i Garderbladet: 

„Lørdag den 19. september afholdtes høstgilde på Restaurant Skovhus i 
Kettinge ved Sjælsø. De over 60 deltagere fandt hurtigt vejen ud til den 
store grill, hvor kødstykker ventede på at blive fortæret. 

Under dansen viste 814-53 Erik Hansen og fru Jytte, hvordan man kunne 
danse folkedans. Der blev også rig lejlighed for alle øvrige deltagere at 
prøve dette. Skånstrøm Junior fremførte en stor serie tryllenumre for senere 
at optræde som ‚Frk. Gyldensten‘. Musikalsk optræden var der også, idet 
Erik Skånstrøm sammen med to sønner, en svigersøn samt Lizzi Rohwer 
fremførte La BamBa spillende på hvert sit instrument. Leif Skovhede viste 
hvordan man danser russisk kosakdans – meget kondikrævende. Alt i alt en 
dejlig aften med masser af positive indslag og højt humør“. 

Jul i Fredensborg 
Julen 1987 fejrede den kongelige familie på Fredensborg Slot som Dronning 
Ingrids gæster. 

Sædvanligvis fejrede de kongelige Jul på Marselisborg Slot og her var det 
kutyme, at Garderforeningen i Århus aflagde visit hos vagtstyrken og øn-
skede Glædelig Jul, så Præsidiet opfordrede vores forening til at videreføre 
traditionen, nu da Julen skulle fejres i Fredensborg. 

En lille delegation fra Frederiksborg Amts Garderforening mødte op på slot-
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tet juleaftensdag. 

Man hilste på vagtkommandøren, overværede vagtafløsningen kl. 12 og 
mødtes i vagtstuen, hvor vores næstformand 2252-46 Anders Outzen holdt 
et lille causeri for de unge gardere og afleverede gaver i form af Garderrød-
vin og andre småting. 

Herefter var der en lille ceremoni hos vagtkommandøren, og der blev nydt et 
enkelt glas, hvorefter man tog afsked og overlod vagtholdet til chefen for 
Livgarden og Hs. Majestæt, der senere ville aflægge julevisit. 

1988 
Nu i 1988 fandt bestyrelsen endelig ud af, at der blandt vore egne også var 
folk med interessante historier. 

652-2-50 Jens Bøgh fortalte en aften om sin udsendelse og sit ophold på 
Station Nord i Grønland, medens 121905-5-51 Svend Svendsen, der var ol-
dermand i Kulsvierlauget ved et møde den 1. februar gav en orientering om 
kulsviening og i øvrigt inviterede os til at komme og se på svieningen, når 
milerne blev antændt sent på sommeren. 

Til vinterfesten i marts på Arresøhus var det – ‚The Barber Shops‘, der un-
derholdt. Det var et herresangkor, der skulle efterligne et irsk kor, som gik 
rundt på barberstuerne søndag formiddag og sang for kunderne, medens 
barbermesteren svingede kniven. En noget særpræget ide – og kun enkelte 
syntes, at det lød godt! 

Så lød det bedre, da Poul Thisteds Duo senere spillede op til dans. 

Kongelig residens på Frederiksborg Slot 
Kongeflaget var gået til tops over porten til Frederiksborg Slot, da Hendes 
Majestæt Dronning Margrethe II havde residens på slottet – og Livgarden 
oprettede kongevagt. 

Det fortæller 216323-NOV-54 Gerhard Rohwer om i Garderbladet: 

„Åbningen af Christian IV-året tirsdag den 29. marts 1988 blev en stor dag 
for Hillerød købstad, der for en kort stund blev residens for Dronningen. 
Allerede fra morgenstunden lagde Livgarden op til den store festivitas. I rød 
galla tog paraden, bestående af en vagtstyrke på 36 mand med fane, mu-
sikkorpset og tamburkorpset opstilling på torvet. Præcis kl. 9.30 var der 
afmarch gennem byen til Christian IV’s smukke Frederiksborg Slot, hvortil 
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Dronningen skulle ankomme kl. 11.00. 

Mange mennesker fra omegnen var taget til byen for at se Livgarden, som 
førhen var en fast bestanddel af gadebilledet, når tidligere tiders konger tog 
ophold på slottet, men som i nutiden er en sjælden gæst. Joh – byen tog 
Livgarden til sit hjerte, da den marcherede gennem den flagsmykkede og 
menneskefyldte Slotsgade. 

De taktfaste skridt fra ca. 100 par fødder i blankpudsede støvler, med klin-
gende marchmusik, stolt vajende fane og gjaldende kommandoråb gav, da 
paraden svingede ind over den gamle bro til slottet, en følelse af historiens 
vingesus, som var ved at tage pusten fra dem, som overværede det impo-
nerende skue. 

Ved ankomsten til slottet tog musikkorpset opstilling i slottets indre gård, 
hvor modtagelsen af Dronningen skulle finde sted. I den ydre gård var der 
forsamlede flere hundrede tilskuere bag politiafspærringen, og ved broen til 
den indre gård var der gjort plads til et kommando fra Frederiksborg Amts 
Garderforening. 

Kommandoet, bestående af 21 gamle gardere iført garderforeningernes 
uniform, blå blazer og grå benklæder, var ført af foreningens formand Pre-
ben Eich og med fanebærer Vagn Müller-Hansen med fanen på højre fløj. 

Kl. lidt i 11.00 ankom Hendes Majestæt Dronning Ingrid og nogle minutter 
senere Hendes Majestæt Dronning Margrethe ifølge med Hans Kongelige 
Højhed Prins Henrik, begge majestæter blev tiljublet af menneskeskaren og 
budt velkommen med stram honnør fra Garderforeningen. 

Indvielsen af festlighederne på slottet kunne tage sin begyndelse, byen og 
garderforeningen havde taget imod sin Dronning og hendes Livgarde“. 

Ny fanebærer – Nyt æresmedlem 
På den 78. ordinære generalforsamling den 14. februar 1989 på Slotskroen i 
Hillerød blev der udover de ordinære punkter foretaget valg af ny fanebæ-
rer. 

Foreningens fanebærer gennem mere end 30 år 657 - MAJ - 46 Vagn Mül-
ler-Hansen ønskede pga. flytning ikke genvalg og udnævntes til æresmed-
lem, som påskønnelse for de mange års kolossale indsats. Formanden tak-
kede i varme toner Vagn og overrakte tillige et smukt krus med inskription. 
Vagn kvitterede meget rørt for den store æresbevisning og mindedes de 
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mange lejligheder, hvor han med stolthed havde båret Frederiksborg Amts 
Garderforenings smukke silkefane. 

Til ny fanebærer valgtes 412-MAR-57 Jørgen Frandsen. 

Da formanden på samme generalforsamling orienterede om næste arran-
gement, som var ‚Orienteringskørsel‘, startende fra Kongeegen ved Nøde-
bovejen, blev man enige om, at foreningen burde markere sig ved egetræet 
ved en eller anden lejlighed. Kongeegen var jo plantet af garderforeningen i 
1942. 

Den årlige vinterfest blev afholdt på ‚Skovhuset‘ ved Tokkekøb hegn, og var 
som sædvanligt vellykket – og så stod resten af året i skydningens tegn: 

Orienteringskørsel 
Med start fra ‚Kongeegen‘ på vejen mellem Hillerød og Fredensborg, var der 
lagt en flot rute rundt i Nordsjælland. 

Som en af opgaverne, der var indlagt på turen, var skiveskydning, som fore-
gik på banerne ved Ramløse Nordkrog, som var slutmålet for orienterings-
turen. 

Ved den efterfølgende spisning af den medbragte mad, blev de mange 
præmier uddelt. 

Sjælsø Skydecenter 
Fugleskydningen var flyttet fra Græsted kro til skydebanerne ved Sjælsø. 

Fuglekongen fra sidste år 917-65 Hans Larsen, Frederiksværk, blev afhentet 
på Allerød station i en gammel Ford veteranbil og overgav, efter at have 
overtaget kommandoen af styrken, ordet til garnisonskommandanten, 
oberst J. Lautrup-Nissen, som i en kort tale ønskede styrken velkommen på 
skydebanerne. 

Der var fine forhold på banerne, så skydningen og de andre opgaver gjorde 
dagen til en succes – men der var ingen keglebane! 

Under spisningen i cafeteriet blev 791-1954 Arne Jensen, Esbønderup ud-
nævnt til fuglekonge. Han var i forvejen formand for Garderstuen i Græsted, 
så nu havde han to titler. 

Klubaftenen den 4. september blev også holdt på Sjælsø Skydecenter, hvor 
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skydebaneforvalter Henry Petersen foreviste Europas mest moderne anlæg 
for præcisionsskydning. Alt var elektronisk styret, og et hold skytter demon-
strerede de computerstyrede markeringer på EDB-skærme. Bagefter serve-
redes forloren skildpadde m.m. centrets cafeteria. 

Jule – familie – skydning foregik dog ikke på Sjælsø Skydecenter, men på 
banerne i Ramløse Nordkrog, hvor medlemmerne hyggede sig med skydning, 
gløgg, æbleskiver – og de medbragte madkurve og drikkevarer 

Dronningen 50 år 
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II fyldte 50 år den 16. april 1990. 

I den anledning indkaldtes til parade på Rosenborg Eksercerplads den 6. 
april. 

60 - 70 mand fra Frederiksborg Amts Garderforening deltog sammen med 
1.300 - 1.400 gamle gardere fra de andre garderforeninger. På pladsen var 
også vagtkompagniet og Livgardens Musikkorps. 

I mange år har Dronningen uddelt ‚Dronningens Ur‘ til en garder, der var 
udvalgt af såvel officerer, befalingsmænd og garderkammerater, og som 
gennem sin tjeneste ved Livgarden havde markeret sig på særdeles god 
måde. Ved denne udvidede parade faldt valget på garder Mogens 
Bech-Larsen fra Harboøre. 

Og så var det garderforeningernes tur til at give gaver… Præsidenten øn-
skede Dronningen til lykke med fødselsdagen og overrakte et flot ‚Dronnin-
gens Ur‘ som gave. Det var et fint fransk rejseur fra ca. 1880. 

Dronningens tale ved paraden gengives her: 

„Jeg vil gerne takke Præsidenten for Garderforeningerne og Garderforenin-
gerne for de smukke ord til mig og for den meget fornemme gave. 

Jeg modtager den, håber jeg, i den ånd den er givet – den gik til hjertet… 

Men ikke mindre takker jeg også for, at man har tænkt på muligheden af at 
fortsætte med Dronningens Ur, det ur, som jeg efterhånden så mange gan-
ge har overrakt jer på eksercerpladsen, har altid glædet mig, for jeg synes at 
tanken om at hædre en garder, fordi han er en god garder, er den smukke-
ste tanke, man kan tænke sig. 

Men endnu mere vil jeg takke de mange, mange gamle gardere, som er 
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mødt op her i dag. Det har rørt mig mere, end jeg kan sige, at så mange 
mennesker fra hele landet har ulejliget sig herind på en ganske almindelig 
fredag formiddag. 

Jeg takker Dem for den trofasthed, De dermed viser, og jeg ønsker alt det 
bedste for Garderforeningernes arbejde. De tager tiden i agt, det er jeg ikke 
i tvivl om. Det er ikke kun en ‚kan du huske‘-forening, det er også et sted, 
hvor man holder sammen. Hjertelig tak“. 

Jubilæums Skyttestævne 
I anledning af Frederiksborg Amts Skyttelaugs 25-årsjubilæum inviteredes 
alle de sjællandske garderforeninger til at deltage i en festlig fami-
lie-skydning på Hanebjerg Skyttecenter søndag den 6. maj 1990 [se også 
Del 3, red.]. 

Det var en noget uheldig dag, man havde valgt, for samme dag var der år-
gangsparade på Rosenborg eksercerplads, men man påstod, at paraden 
kunne være en festlig start på dagen og så kunne man bare skynde sig at 
køre ud til Hanebjerg. 

Der kom medlemmer fra 21 foreninger, og de nåede også at deltage i de 
mange forskellige skydninger. Banerifler både til 200 meter og 50 meter 
udlåntes på centret, og så blev der ellers knaldet af, idet der var konkurren-
cer både damer, herrer og børn – og for veteraner – dem over 55 år. Her var 
damer og herrer vist slået sammen? 

Alle tiders dag og flotte resultater melder formanden for Skyttelauget 
96-SEP-68 Ole Olsen, som stod for det store og flotte arrangement. 

De næste skud faldt under fugleskydningen på Græsted kro, men den lig-
nede alle de andre fugleskydninger – så den er ikke værd at skrive om! 

Christian X's mindesten 
Om afsløringen af mindestenen skriver garderforeningens formand 
1288-NOV-48 Preben Eich i novembernummeret af Garderbladet: 

„Onsdag den 26. september afslørede chefen for Den Kongelige Livgarde, 
oberst N.C. Eigtved, en mindesten for kong Christian X. 

Det var på 120-års-dagen for kongens fødsel og samtidig 50-års- dagen for 
den Kongeeg, som garderforeningen lod plante på kongens 70-års fød-
selsdag i 1940 – dengang som en hyldest og en manifestation af trofasthed 
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og hengivenhed for garderkongen, der ved sin styrke blev danskernes 
symbol på frihed og selvstændighed i besættelsesårene. 

Højtideligheden fandt sted ved foden af Christian X's eg. 

‚Til ære for Kong Christian X plantede Frederiksborg Amts Garder-
forening denne eg på Kongens 70-års fødselsdag den 26. september 
1940 og satte denne sten på dagen 50 år senere‘. Disse ord står indhug-
get i stenens granit og det var den melding til kommende slægter, som var 
højtidelighedens budskab. Over teksten ses De danske Garderforeningers 
kronede symbol for samhørighed blandt gamle gardere, hvilken Christian X 
var protektor for i en menneskealder. Frederiksborg Amts Garderforening 
har således skabt et varigt minde til ære for den monark, som kom til at 
betyde så meget, ikke blot for vor egen forening, men for hele garderbevæ-
gelsen. Tanker i samme retning kom til udtryk i oberstens tale, kort før han 
som nuværende chef for Den kongelige Livgarde afslørede mindestenen for 
sin forgænger i embedet. Det var den konstellation, der søges fremhævet, 
og vi er glade for, at obersten fulgte os i vor tankegang. 

  

Kongeegen – Christian X’s Eg 
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Stor var i det hele taget den imødekommenhed, der blev vist os fra alle sider 
gennem hele projektets udførelse. Amtets vejvæsen i samarbejde med Vej-
direktoratet omskabte på kort tid en halvtrist plads til en smuk og præsen-
tabel lille mindelund af historisk værdi og en komfortabel rasteplads for 
vejfarende. Formanden, Preben Eich, kunne derfor i sin velkomsttale med 
god grund rette en varm tak til alle, der havde medvirket til at nå det smuk-
ke resultat. Herudover også de sponsorer, som havde ydet foreningen øko-
nomisk støtte til selve mindestenens tilblivelse. 

Mange honoratiores fra by og amt, foruden et stort antal borgere fra omeg-
nen, havde efterkommet invitationen til højtideligheden, men særlig glæde-
lig var det, at så mange af foreningens medlemmer med familie mødte op 
og viste samhørighed. 

Under hele ceremonien paraderede et fanekommando af et halvhundrede 
gamle gardere iført blazer og garderslips. På højre fløj havde de forenin-
gens to silkefaner, såvel den gamle, som kronprins Christian indviede i 1911, 
som den af ny dato. 

Fire tamburer i blå vagtuniform og bjørn fuldendte det festlige skue og alle 
glædede sig over deres signaler og trommehvirvler. 

Efter afsløringen talte præsidenten, oberst J. Schousboe, og konkluderede i 
varme ord med at takke garderforeningen for det udviste initiativ, der tjente 
ikke alene os men hele gardersagen til ære. Hillerøds borgmester, Jens S. 
Jensen, garder nr. 673-NOV-50 talte til slut i tankevækkende vendinger om 
egetræet som symbol på styrke og bestandighed. 

Formanden inviterede til reception på det nærliggende Egelund Slot. Her 
musicerede tamburerne foran hovedtrappen, mens gæsterne ankom, og 
ligeledes inde i halen, før dagens konferencier NOV-54 Gerhards Rohwer 
orienterede om stedets tilknytning til kongehuset og til Livgarden fra den 
tid, hvor Prins Gustav og senere Arveprins Knud boede på slottet“. 

Som det ses, var det alle tiders arrangement. Kun en ganske lille ting slog 
fejl: Der skulle jo bruges en fin saks til, når obersten skulle klippe snoren 
over ved afsløringen af stenen. Gerhard Rohwer havde husket saksen – han 
havde lånt den hjemme i Lissis syæske. 

Da obersten havde klippet snoren over med saksen, stoppede han den bare 
i lommen på den flotte uniform og der ligger den sikkert endnu. Gerhard 
måtte købe en ny saks til Lissi! 
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Foreningens formand 1288-NOV-48 Preben Eich er godt i gang med at for-
tælle om begivenhederne i 1990, så han fortsætter med beretningen om: 

80-års-fødselsdagsfest 
Garderforeningens 80-års-fødselsdagsfest på Garderkasernen Høvelte den 
20. oktober 1990 blev en virkelig festaften for de knapt 100 glade deltagere. 
Cafeteriet bød fin og varm tre-retters middag, serveret på en meget profes-
sionel måde af 10 veloplagte, tjenstgørende gardere. Den gode garder-vin 
og ligeså gode underholdningsmusik skabte hurtigt en livlig stemning ved 
bordene. Formanden causerede i sin tale over foreningens 80-årige historie 
med vægt på de ældste begivenheder, der jo i dag er nostalgi. Poul Breiten-
stein og frue deltog i festen og vicepræsidenten udtrykte i sin tale beundring 
over Frederiksborg Amts Garderforenings mange og altid perfekte arrange-
menter, der som oftest giver genlyd langt ud over foreningens eget område. 
Sidst den smukke mindehøjtidelighed for Kong Christian X. 

Breitenstein overbragte Præsidiets hjertelige lykønskninger og skænkede 
foreningen et faneskjold i sølv med inskription. Som påskønnelse for sin 
store indsats for soldaterforeningsarbejdet i almindelighed og gardersagen i 
særdeleshed fik formanden, Preben Eich tildelt Danske Soldaterforeningers 
Landsråds Fortjensttegn. 

Festen foregik i sergentmessen, hvor ‚Pentagon‘ blev flittigt besøgt uden at 
ruinere nogen. Danselysten var stor, da orkestret ‚Show Time‘ og de to små 
lyshårede sangerinder præcis vidste, hvad gamle gardere og damerne bry-
der sig om at svinge til. 

Kl. 1.30 var den fornøjelige fødselsdagsfest slut. 

1991 
For ligesom at give en slags status over foreningen her i starten af 1991 føl-
ger her noget af beretningen fra den 12. februar: 

Generalforsamling 
Stående mindedes forsamlingen seks kammerater, der var gået bort i det 
forgangne år. 

321-45 Viggo Olsen valgtes atter til dirigent og gav ordet til formanden, der 
gav en udførlig beretning (om det der ovenfor er omtalt). 
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Kassereren 825-49 Willy Abkjær forelagde og fik det reviderede regnskab 
godkendt. Intet under, for det var flotte tal. På et forslag fra 737-45 Børge 
Elmfelt bemyndigedes bestyrelsen til at nedsætte et udvalg, der skal un-
dersøge muligheden for etablering af et garderhus i Hillerød. 

Til bestyrelsen genvalgtes 225-46 Anders Outzen, 767-64 Arne Kempff, 
306-52 Erik Christensen, mens 323-54 Gerhard Rohwer ikke ønskede gen-
valg. I hans sted indtrådte suppleant 859-81 Torben Elmfelt. Formanden 
overrakte Gerhard Rohwer det smukke 325-års LG-krus og takkede ham for 
den meget store og udbytterige indsats, han havde ydet i sit seksårige virke. 

Rohwer takkede for gaven og for den glæde, det havde været at arbejde for 
foreningens trivsel. 655-73 Per Normann Jensen genvalgtes som suppleant, 
og som ny suppleant valgtes 564-87 Flemming Wiingaard. Til revisor gen-
valgtes 514-45Hg. Kjærgaard og som suppleant 531-45 Kr. Bloch-Gregersen. 
Genvalgt blev også fanebærerne 412-57 Jørgen Frandsen og 1367-67 Leif 
Skovhede. 

Under eventuelt forærede 962-51 Leif S. Andersen foreningen sin bedstefars 
soldaterpapirer. Han var af årgang 1881 og født i 1858. En kærkommen gave 
til garderstuen. Til ophængning samme sted forærede 789-63 Palle Castbak 
et billede fra Livgardens Kaserne. 

Og meget mere! 

Det er ikke Frederiksborg Amts Garderforenings lokalhistorie – og dog. 

Repræsentantskabsmøde i Roskilde 
I omtalen af De danske Garderforeningers 78. ordinære repræsentant-
skabsmøde den 1. juni i 1991 i Roskilde står der i Garderbladet: 

„Dagen indledtes utraditionelt med morgenandagt i Roskilde Domkirke, 
hvor feltpræst, emeritus O. Bruun Jørgensen talte om de falske profeter. 

Efter andagten formeredes styrken på omkring 250 gamle gardere med 26 
faner. Der blev afleveret til præsidenten, som bød velkommen efterfulgt af 
velkomsttale af byens borgmester. 

I forbindelse med paraden dekorerede præsidenten 825-NOV-49 Willy Ab-
kjær med Den kongelige Fortjenstmedalje i sølv …“ 
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Præsidenten for De danske Garderforeninger Jørgen Schousboe over-
rækker Den kongelige Fortjenstmedalje til Willy Abkjær 

Den afgående præsidents del af repræsentantskabsmødet var hermed af-
sluttet og det formelle præsidentskifte fandt sted under hyldest fra salen. 

Den nye præsident for De danske Garderforeninger Ivan Hermansen overtog 
roret efter Jørgen Schousboe. 

Jeg havde altså modtaget Fortjenstmedaljen! Bestyrelsen i Garderforeningen 
derhjemme havde fået Præsidiet til at indstille mig. 

Det var nogle underlige tanker, der løb igennem hovedet på mig, da jeg blev 
kaldt frem og uanende om, hvad der skulle ske, traskede hen over Roskilde 
torv foran 250 gamle gardere og en masse tilskuere. 

Og så var det Schousboe, der stod der og sagde pæne ord om mig! Han 
havde helt sikkert glemt, at jeg var konet i 1951 i det kompagni, hvor han var 
premierløjtnant. Det var bestemt ikke store tanker, vi dengang havde om 
hinanden! 

Nu skulle Dronningen takkes for medaljen. Ved indgangen til Christiansborg 
var det heldigvis en gammel skolekammerat, der var slotsbetjent. Han kun-
ne berolige mig og fortælle, hvad jeg skulle gøre, og Dronningens adjudant 
den dag var min gamle kornetkammerat, der nu var oberstløjtnant og i rød 
galla styrede hele ceremonien. 
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Det var ikke mange ord majestæten og jeg fik udvekslet med hinanden, for 
jeg var den af hele selskabet, der havde lavest rang, så jeg kom sidst ind og 
dronningen skulle sikkert hurtigt hjem til frokost. 

Efter audiensen blev min kone og jeg afhentet af den nye Præsident Ivan 
Hermansen, der bød på frokost i præsidiets lokaler på Rosenborg kaserne. 

Så til søs 
Lørdag kl. 19.00 den 8.juni 1991 stævnede foreningens medlemmer med 
damer ud fra Roskilde havn med det gode skib m/s Sagafjord. 

Turen gik op i Roskilde fjord og rundt om nogle småøer, der ligger der. Vi 
nød udsigten til de omliggende, maleriske fjordlandskaber og var taknem-
melige over det dejlig stille vejr, så ingen blev søsyge. 

Vi havde plads i ‚Panorama-Salonen‘, hvor vi fik en tre-retters middag og 
senere benyttede lejligheden til en svingom, når Ernst spillede på sit ‚skip-
perklaver‘. 

Nogle benyttede lejligheden til en måneskinstur på dækket, før vi lagde til 
land ved midnatstid. 

1992 
Generalforsamlingen den 11. februar var første arrangement i det nye år. 

42 medlemmer var mødt op på den nyrestaurerede Slotskro i Hillerød, hvor 
de efter de traditionelle gule ærter og pandekager lyttede til formandens 
beretning om bl.a. de velbesøgte klubaftener i Garderstuen på Græsted kro. 
Formanden mente, at det gode fremmøde sikkert skyldtes, at der ofte er 
glimrende underholdning af kendte personer både af egne medlemmer, men 
også af personer uden for foreningen. 

Her nævnte han også, at der den 6. april igen var klubaften, hvor der var 
underholdning af ham selv og hans ven siden 1945 fhv. filmfotograf ved 
DR-TV Niels Carstens. De ville fortælle om Vestafrika og de mange spæn-
dende oplevelser fra deres tid der, samt vise en smuk farvefilm. 

Formanden fortalte endvidere, at der var nedsat et udvalg til etablering af en 
Garderstue i Hillerød, men at der ikke var kommet svar fra kommunen og 
slottet. Vicepræsidenten Poul Breitenstein, der overværede generalforsam-
lingen takkede foreningen for, at den ville stå for det forestående for-
mandsmøde på Høvelte Garderkaserne. 
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Sølvbryllup 
Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsen havde den 
10. juni 1992 været gift i 25 år. 

Sammen med de andre garderforeninger forærede vi sølvbrudeparret et 
‚udvidet morgenservice med hundeskåle og krukke til hundekiks‘! 

Gaven blev overrakt sølvbrudeparret inde i København, men her på lokalt 
plan ville vi også være med. 

Grundlovsdag, fredag den 5. juni overrakte Fredensborg sin gave til sølv-
brudeparret. Det var en smukt renoveret Slotsgade med rundkørsel, kob-
berlygter, træer og brolægning. 

Vi havde taget opstilling på Slotspladsen med et kommando og begge faner 
og aflagde honnør for Dronningen og prinsens hestetrukne karet. 

Torsdag den 11. juni på Prinsens fødselsdag kørte sølvbrudeparret i vete-
rantog til Fredensborg station. Vi havde taget opstilling med et kommando 
ledet af 225-2-46 Anders Outzen på perronen mellem den nyistandsatte 
kongelige ventesal og veterantoget. 

Vi var et pænt stort kommando med fane, og de kongelige og deres uden-
landske gæster – og ikke mindst de unge prinser – lagde mærke til os og 
hilste med anerkendende blikke. 

Vi i kommandoen kunne til gengæld ikke se meget, idet journalister og fo-
tografer fra presse og TV hele tiden masede sig frem foran os. 

Slots-vin 
Selsø Slot i Hornsherred går Bernhard Linder og hans kone selv og restau-
rerer på. 

Ca. 50 fra Garderforeningen var den 30. august på besøg på slottet, hvor 
Linder viste os rundt i den gamle middelalderborg og fortalte om slottets 
historie og om mange spændende beboere – og spøgelser, som sådan et 
gammelt slot skal have. 

Nede i det gamle slotskøkken var der vinsmagning. ‚De Forenede Småslot-
tes Forening‘ importerede vine fra Rumænien og arrangerede vinsmagninger. 
Der var fine hvide og røde vine, som vi hørte om og smagte på tillige med 
agurkeskiver og chips. 
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Fra Selsø Slot kørte hele selskabet til Frederikssund Golfklub, hvor vi spiste 
i cafeteriet. 

10-års-jubilæum 
Det var 10 år siden at Garderstuen var blevet indviet. Det måtte fejres! 

Lørdag den 17. oktober 1992 var der velkomstdrink og eventuel gavemod-
tagelse – i selve Garderstuen på Græsted kro og middag bagefter… 

Birthe og Flemming Dalsgaard fra ‚Frydenlund‘ havde skænket en masse 
mørt oksekød, som blev sat til livs under en dejlig middag, og så var der 
taler og sange. Danset blev der også! 

En rigtig fest for den 10 år gamle Garderstue. 

1993 og nyt æresmedlem 
Den 9. februar 1993 var der indkaldt til Frederiksborg Amts Garderforenings 
82. ordinære generalforsamling – og den var helt ordinær! 

Formandens beretning, kassererens regnskab, og valg, men under valg 
meddelte 225-2-46 Anders Outzen, at han ikke modtog genvalg. Han havde 
været medlem af bestyrelsen i 20 år, heraf 16 som næstformand. I stedet 
blev valgt 655-73 Per Normann Jensen, Fredensborg. 

Formanden udtalte pæne ord til Anders Outzen, som derefter blev bedt om 
at forlade lokalet, hvorefter generalforsamlingen vedtog at udnævne ham til 
æresmedlem af foreningen. 

Anders Outzen blev hentet ind og fik påsat æresemblemet. En gave fik han 
også: En bowle med Livgardens 325-års-motiv. 

Anders Outzen takkede… 

Tyrkisk delight… 
skriver 932.MAJ-61 Hardy Ege om i Garderbladet fra maj 1993: 

„Lørdag den 13. marts samledes ca. 60 deltagere til orientalsk aften på Kar-
lebo kro. Den traditionelle vinterfest var i år lidt anderledes, idet udvalget 
havde valgt at lave aftenen i tyrkisk stil. Røgelse og kun levende lys i den 
specielt pyntede sal, samt at hver af damerne fik udleveret et sort slør til at 
hænge for ansigtet gjorde, at stemningen allerede fra start var lidt anderle-



Én gang garder – altid garder – i 100 år 

137 

des end normalt. Efter fortæringen af kroens lækre ristaffel – nogle benyt-
tede kun pindene – kom aftenens underholdning. Vi fik her indsigt i den 
orientalske mavedans, fik orientering om, hvordan den er opstået, hvor den 
danses m.v., og en af deltagerne fik mulighed for at lære de første grund-
læggende trin – til stor moro for resten af selskabet. Efter kaffen, hvortil der 
bl.a. var tyrkisk delight, spillede Poul Thisted og Leo Christiansen op – og 
dansen gik lystigt til langt over midnat“. 

Lerckenfeld og Dragsholm 
Sommerudflugten gik denne gang først til godset ‚Lerckenfeld‘, hvor gods-
ejerparret Beckvard fortalte om bedriften og godsets historie, og så måtte 
vores formand fortælle ejerne, at da Frederiksborg Amts Garderforenings 
første formand A. Poulsen holdt op som formand i 1930, var det fordi, han 
flyttede over til sit nykøbte gods ‚Lerckenfeld‘, som, han i øvrigt ejede fra 
1928 til 1946. Det vidste de unge mennesker naturligvis intet om! 

Mere historie blev der fortalt på ‚Dragsholm‘, hvor sommerudflugten slut-
tede. 

Ny Garderstue 
Græsted Kro var blevet solgt, og den nye ejer var ikke vildt begejstret for 
den Garderstue, han havde liggende på første sal. 

Garderforeningen i København havde også besvær med at finde husly, så de 
to foreninger gik sammen om en fælles garderstue på Garderkasernen i Hø-
velte, hvor nogle lokaler i forbindelse med konstabelmessen blev stillet til 
rådighed. 

Om indvielsen fortæller formanden for Københavns Garderforening 
137-MAJ-52 kaptajn K.E. Andersen: 

„Fredag den 10. sept. Kl. 18.00 blev Garderforeningen i København og Fre-
deriksborg Amts Garderforenings nye lokaler på Garderkasernen Høvelte 
indviet på en særdeles højtidelig måde. Kl.18.00 blev der budt velkommen 
af K.E. Andersen, der rettede en tak til chefen for Livgarden, oberst N.C. 
Eigtved, for den imødekommenhed chefen havde indvilget i, at de to for-
eninger i fællesskab havde fået de pæne lokaler stillet til rådighed. For-
manden rettede også en tak til kasernemesteren for den hjælpsomhed, der 
var udvist fra kommandantskabets side, ligesom der blev rettet en tak til 
cafeteriets bestyrer, fru E Lind, der ville stille lokaler til rådighed, når der 
skulle afholdes arrangementer af den eller den anden slags. Sidst, men ikke 
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mindst, blev der rettet en tak til konstabelmessens ledelse ved formanden 
Allan Steffensen, der havde måttet give afkald på et af messens lokaler, som 
foreningerne kunne bruge… 

Obersten ønskede de to foreninger velkommen som brugere af lokalet og 
håbede det ville det ville blive til glæde for begge, men også for Livgarden 
og for De danske Garderforeninger. 

Derefter blev lokalet åbnet af obersten og præsidenten. 

145 deltagere var mødt op til denne ceremoni, alle var enige om, at det var 
en særdeles flot stue. 

Efter åbningen var der buffet. En herlig aften, der sluttede hen på de små 
timer“. 

 

Interiør fra Garderstuen 

Generalforsamling 1994 
Til denne generalforsamling blev jeg sat uden for døren, så vi må hellere 
lade en anden berette: 

„825-NOV-49 Willy Abkjær ønskede ikke genvalg… 

Formanden udtalte derefter pæne ord til Willy Abkjær, som har været i be-
styrelsen i 38 år og deraf 34 som kasserer. 
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Willy Abkjær blev derefter bedt om at forlade lokalet, hvorefter det blev fo-
reslået at gøre ham til æresmedlem af foreningen, hvilket blev vedtaget af 
generalforsamlingen. 

Willy Abkjær blev hentet ind og fik påsat æresemblemet samt udleveret 
æresbrevet. Fra foreningen fik han overbragt en flot bowle med LG 
325-års-motiv. 

Et stort til lykke og klapsalver til Willy. 

Willy Abkjær takkede for æren af at modtage medaljen i dag og kom ind på 
diverse oplevelser med foreningen og dens medlemmer og takkede for godt 
samarbejde i de mange bestyrelser, han havde siddet i. 

Vicepræsidenten Poul Breitenstein udtalte som repræsentant for De Danske 
Soldaterforeninger en tak for den store indsats i de mange år, hvorefter 
Willy Abkjær også fik påsat Soldaterforeningens fortjenstmedaljen«. 

I beretningen fra generalforsamlingen står der endvidere: 

»Der var derefter udtalelser for og imod krav om tilbagelevering af hæ-
dersmedaljer“. 

Det forekom, at være lidt tidligt efter førnævnte punkt. 

Vinterfest 
Den 11.marts – netop på Frederik IX’s fødselsdag. Han ville være blevet 95 år 
den dag, hvis han ellers havde levet. 

Der var tradition for at holde vinterfest på netop denne dato, så da festen 
endelig kunne holdes på selve dagen, benyttede formanden lejligheden til 
at causere lidt om den gamle konge, der holdt så meget af sin Livgarde. På 
opfordring fortalte flere gamle gardere derefter om deres oplevelser med 
Frederik IX fra deres tjenestetid. Frederik IX var konge i årene 1947 til 1972, 
så mange af gæsterne havde jo været garder i hans tid. 

I øvrigt var det en fin fest, der blev holdt her i Garderstuen og Konstabel-
messen. Fem indkaldte gardere stod for serveringen af menuens tre rettet 
og skænkede rigeligt i glassene, så stemningen var høj; også til den efter-
følgende dans. 
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Amalienborg 
Om det var al den snak om Frederik IX, der gjorde det, vides ikke, men… 

Søndag den 8. maj mødtes medlemmerne ved Christian VIII's palæ på Ama-
lienborg. 

Vi så de ‚De danske kongers Kronologiske Samling‘. Det er museum for 
flere kongers arbejdsværelser og et par dagligstuer og gemakker, hvor de 
kongeliges personlige bohaver fremvises. 

Efter at have overværet vagtafløsningen kl. 12 fortsatte vi til ‚Snapstin-
get‘ på Christiansborg, hvor vi fik en udmærket frokost. 

Og så tog vi hjem. Det var ellers meningen, at vi på Tøjhusmuseet skulle 
have set udstillingen 'For Konge og Folk' om Livgardens vagter på Amalien-
borg gennem 200 år, men det var for meget af det gode, og vi var trætte. 

Amalienborgparaden 
Igen en af Livgardens helt store mærkedage: 

Livgardens vagt på Amalienborg 1794 – 1994 

Masser af foreningens medlemmer tog til København og deltog i festlighe-
derne. 

Omkring 3.500 tjenstgørende, netop hjemsendte og gamle gardere be-
gyndte dagen på Rosenborg eksercerplads med en kombination af år-
gangsparade for Livgarden og hjemsendelsesparade for hold 93. 

Derefter førte chefen for Den Kongelige Livgarde og Præsidenten for De 
danske Garderforeninger den én kilometer lange parade gennem Køben-
havns gader til Amalienborg. 

Fra residenspalæets balkon overværede Dronningen og Prinsen sammen 
med dronning Ingrid paraden og lyttede til taler af bl.a. chefen for Livgarden. 

Herefter fulgte toppen af paraden med en samtidig fanemarch til hvert af de 
fire palæer på Amalienborg. 

Derefter marcherede paraden til Christiansborgs Ridebane, hvor der var 
forplejning. 

I en senere annonce i Garderbladet beklagede Præsidenten, at nok kunne 
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alle få afkølet øl, men der var for få sandwichs. 

Garderstuen 
Den nye Garderstue på Garderkasernen i Høvelte blev flittigt benyttet, nu 
der var kommet ordentlige forhold. 

Allerede den 17. november var der kammeratskabsaften med uddeling af 
årstegn til 15 trofaste medlemmer. 

Lige efter Nytår, i 1995, var det nytårstorsken, der var ‚hovedpersonen‘ ved 
en klubaften. 

Gule ærter og pandekager er der tradition for til generalforsamlingen, så det 
var også traktementet ved den 84. ordinære generalforsamling, hvor de 60 
medlemmer, der var mødt op, specielt var interesseret i, hvordan den nye 
kasserer Preben Wiingaard havde klaret foreningens nye edb-anlæg. 

Stadig i Garderstuen: 215-61 Peter von Kohl fortalte ved en klubaften om 
sine oplevelser som journalist. 

Vinterfesten i marts forløb på traditionel vis. 

Vort forsvar 
Klubaftenen den 5. september var med koner og børn. Vi var alle inviteret til 
Flyvestation Værløse. Efter en rundtur – på ca. 10 km. – i egne biler rundt på 
den store flyveplads, fik vi i hangarerne forevist kamp- og redningshelikop-
tere og andre fly. Ved den efterfølgende spisning (3 stk. smørebrød + kaffe 
kr. 50,-) fortalte velfærdssofficeren om alt det, vi havde set. 

Mere om vort forsvar fik vi at vide ved kammeratskabsaftenen den 16. no-
vember. 

Hovedtaler var denne aften generalløjtnant K.G. Hillingsø, som fortalte om 
forsvarets specialenheder, som Danmark i vor tid (1995) skal stille med 
uden for landets grænser. Generalen er netop fratrådt som chef for NATO's 
enhedskommando ‚Combaltap‘. (Commander, Allied Forces, Baltic Ap-
proaches) og var tidligere officer ved Livgarden, så det var spændende at 
høre om forsvarsforligets tiltag – måske på en lidt uofficiel måde! 

85 år – Jul 
Nu var der igen fødselsdag i foreningen, men halvrund, så der blev ikke 
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holdt den helt store fest. Torsdag den 12. december var der i Garderstuen 
stillet den store julebuffet op, så de gamle gardere – denne gang med koner 
og børn – kunne tage for sig af retterne. 

Garderstuen var fuld til bristepunktet, og der var fin fødselsdagsstemning 
under den efterfølgende underholdning og dans. 

Skydning 
I 1996 blev der løsnet nogle skud! 

I Skyttelauget var der skydning hver onsdag aften i vinterhalvåret. Nede i 
kælderen på Gørløse skole bragede skuddene på 15-meter-banen i det lyd-
isolerede rum, medens de skytter, der var ledige, nød en snak og en øl i 
ventetiden. 

Skydning på 200 meter foregik om sommeren på ‚Skyttecenter Hane-
bjergs‘ baner, hvor foreningens fugleskydning også blev afholdt med stor 
succes. 

Og så blev der skudt ude hos Flemming i Meløse. På gården ‚Julejung‘ havde 
han indrettet nogle skydebaner og et rart lille klubhus. Små, men hyggelige 
forhold, hvor Juleskydningerne blev afholdt. 

Til sådan en Juleskydning troppede hele familien op. Oles kone, Sundhild og 
børn varmede æbleskiver og lavede kaffe, medens der blev skudt på sjove 
skiver (ikke æbleskiver!) og nydt en enkelt juleøl. Afslutningsvis var der 
spisning af medbragte madpakker, som allerede afspejlede, at det snart var 
Jul. 

Godteposer til børnene og præmieuddeling! Der var ikke mødt så mange, så 
der var næsten en præmie til hver. 

Ernst Olsen død 
I Garderbladet for juni/juli 1996 skriver foreningens formand Preben Eich om 
sin forgænger: 

„Garderforeningens formand fra 1956 til 1972 fhv. politiass. Ernst Olsen 
Frederiksværk afgik ved døden den 29. april i en alder af 81 år. Ernst Olsen 
blev indkaldt til Livgarden i maj 1935. Ernst Olsen kom ind til politiet. Under 
uddannelsen på politiskolen blev Ernst Olsen og mange af hans kammerater 
arresteret og sendt i fangenskab i en tysk koncentrationslejr. Trods efterve-
er af dette, viede Ernst en stor del af sin tid til Garderforeningen. Ernst blev 
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en solid og markant formand for Garderforeningen, som blomstrede i både 
aktiviteter og medlemstal. Vi er stadig mange, der husker Ernst, som vil 
savne hans glade varme og charmerende udstråling. 

Derfor mødte også mange op og viste en sidste respekt for Garderen og 
modstandsmanden, der blev begravet fra Melby kirke på Frihedsdagen en 4. 
maj. 

Vor smukke silkefane markerede en respektfuld hyldest og formanden ud-
trykte i sin mindetale et ‚ÆRET VÆRE ERNST OLSENS MINDE‘“. 

Fest i Asminderød Fortjenstmedalje til formanden 
Et stort antal medlemmer med deres familier og venner mødte glade og 
feststemte op til Garderfest på Asminderød Kro lørdag den 19. april. Det blev 
en på alle måder vellykket og gammeldags festaften i kroens nyrestaurerede 
lokaler. Allerede ved velkomstdrinken fandt gæsterne sammen og dannede 
selskab om de runde borde. Stemningen var smittende god, og kroens me-
nu var ligeledes excellent. To harmonikaspillere i verdensklasse underholdt 
under middagen og spillede udvidet med slagtøj glimrende til den efterføl-
gende dans… 

To kvikke tambourer havde mødt os ved ankomsten til kroen og gav et flot 
musikalsk nummer ved middagen, ligesom de slog trommehvirvler da fanen 
kl. 24.00 blev rullet sammen og ført ud. Festen fortsatte endnu en time, og 
alle var enige om, at man gerne igen kom på Asminderød Kro 

Repræsentantskabsmødet i 1996 for De Danske Garder-
foreninger blev holdt i Rønne 

Mødet blev indledt med en parade på ‚Honnørkajen‘, hvor formanden for 
Bornholms Garderforening overgav paraden til Præsidenten MAJ 1950 
Oberstløjtnant-R. Ivan Hermansen, som efter at fanerne var rullet ud, og 
efter at byens borgmester havde holdt en tale, kaldte 1288 NOV 48 Preben 
Eich frem. 

Her foran paraden blev formanden for Frederiksborg Amts Garderforening 
Preben Eich af Præsidenten for De danske Garderforeninger tildelt Hendes 
Majestæt Dronningens Fortjenstmedalje i Sølv. 

Hvad Præsidenten sagde til Preben Eich ved overrækkelsen, ved vi ikke. 
Men han har helt sikkert fremhævet Prebens store indsats for gardersagen 
ved hans livslange virke som bestyrelsesmedlem og formand for diverse 
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garderforeninger. 

1288-NOV-48 Preben Eich havde ærligt fortjent Fortjenstmedaljen. 

Preben Eich er nærmest født ‚gammel garder‘. Som søn af A.L. Eich – for-
mand for Vejle og Omegns Garderforening og vicepræsident i De danske 
Garderforeninger – har Preben fået garderånden ind med modermælken. Vi 
tror at vide, at hans far meldte Preben ind i Vejle Garderforening – som livs-
varigt medlem – allerede da Preben var barn. 

Efter soldatertjeneste og udlandsophold meldte Preben sig selv ind i Gar-
derforeningen i København, hvor han hurtigt blev medlem af bestyrelsen. 

Da Preben flyttede til Nordsjælland, flyttede han sit medlemskab til vores 
forening, hvor han næsten med det samme blev valgt ind i bestyrelsen, for 
kort efter at blive foreningens formand. 

Som formand er Preben umådelig initiativrig – nærmest en ‚indpisker‘ – altid 
nye ideer til arrangementer og en inspirerende igangsætter og leder ved 
møder og fester. 

Hans mål er en god forening med mindst 500 medlemmer. Og det har han 
nået! 

Garden til hest 
Til klubaftenen i oktober havde vi inviteret den daglige leder af ‚Hærens 
Arkiver‘ major O.A. Hedegaard til at fortælle om ‚Den Kongelige Livgarde til 
Hest‘. 

Vi fik fyldestgørende og interessant fortalt om det gamle regiment, som blev 
nedlagt i 1866. Til gengæld kunne vi så fortælle majoren, at vi i Frederiks-
borg Amts Garderforening i 1935 begravede den allersidste gamle Hestgar-
der. Han var medlem hos os og hed Lars Larsen og var fra Harløse. 

Ny formand 
I februarnummeret 1998 af Garderbladet er der indkaldelse til generalfor-
samling den 24. i samme måned. 

„Mød nu op – der startes med gule ærter og pandekager, og du har mulig-
heden for ar være med til at forme foreningen og dens aktiviteter, og har du 
eventuelt et emne, der skal tages op til afstemning, så skal det være for-
manden i hænde inden på mandag“. 
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– Ja tak! De kunne nu godt have skrevet, at formanden Preben Eich ville gå 
af, og at medlemmerne skulle tænke på, hvem der skulle være hans afløser! 

Generalforsamlingen blev en noget blandet forestilling: Formanden Preben 
Eich omtalte i sin beretning emner, der var blevet behandlet i det foregåen-
de år og især emner, den nye formand (som jo endnu ikke var fundet) skulle 
tage fat på. 

Der blev ændret lidt på lovene, og det blev endvidere fastholdt, at forman-
den skal findes på generalforsamlingen. 

Og så var der valg! SEP-61 Peter von Kohl, Frederiksberg blev valgt, langt fra 
enstemmigt, men der var ikke andre emner, så Peter von Kohl gjorde nok 
foreningen en tjeneste ved at melde sig, nu der ikke var fremkommet andre 
forslag. 

Til bestyrelsen blev valgt MAR-92 Kim Olsen, Slangerup, FEB-81 Torben 
Elmfelt, Tulstrup, Mar-62 Hans-Erik Olsen, Frederiksværk og MAJ-90 Frank 
Rasmussen, Farum, der har skrevet referatet om generalforsamlingen i Gar-
derbladet. 

Referatet fortsætter: „ – Generalforsamlingen sluttede med, at den tiltræ-
dende formand takkede en rørt aftrædende formand for et langt og uegen-
nyttigt virke i garderforeningens og gardersagens tjeneste“. 

Peter von Kohl kunne derefter, som sin første embedshandling udnævne 
såvel Preben Eich, samt den ligeledes aftrædende næstformand Hardy Ege 
til æresmedlemmer af foreningen som tak for deres enorme indsats. 

Summa – Summarum: En ny formand og to nye æresmedlemmer af Frede-
riksborg Amts Garderforening. 

Klubaften 
Til de første af årets klubaftener var der ikke fundet nogen foredragsholder 
– man nøjedes med at udveksle soldaterhistorier med hinanden! 

Men – til aftenen den 2. marts 1998 havde man fået fat i major O.A. Hede-
gård og han kunne fortælle. 

Denne gang om ‚Den Muslimske SS division‘ og dens virke under 
2.verdenskrig. Det usandsynlige fænomen blev belyst fra alle sider, og 
spørgsmål besvaret. 
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Fugleskydning 
Foreningen har åbenbart fået ny sekretær. Han – DEC-83 Steen M. Munk – 
skriver i Garderbladet. 

„Fugleskydning: Vores årlige fugleskydning den 9. august, kunne kun blive 
en succes. Efter så megen regn at få solskin netop den dag, vi havde brug 
for det, se det er bare lykken! Og så være i besiddelse af et udvalg, der ikke 
drømte om at spare sig selv! Det kunne kun blive flot. Og det blev det. 

 

Fugleskydning på Julejung. Fra venstre tidligere medlem og indehaver af Jule-
jung Flemming Christensen, æresmedlem 1288-11/48 Preben Eich, 
928-01/49 Vagn L. Hansen og formand MAJ-1990 Frank M. Rasmussen 

Gamle gardere og familie mødte til alt held talstærkt op på 803 JAN-59 
Flemming Christensens dejligt beliggende gård Julelyng ved Meløse. Alle 
kunne tage sig noget til uanset alder. De medbragte klemmer forsvandt som 
dug for den dejlige sol, og den nye formand burde kun være glad. Men ikke 
alene gik han nærmest i bro under et gevaldigt høfeberanfald, men hans 
bukserøv sprak derved, så det var en lyst! At han så oven i købet tillod sig at 
skyde den afgørende plade ned, så 314-NOV-47 Holger Olesen kunne blive 
fuglekonge, ja det pyntede lidt på helhedsindtrykket, men næste år må han 
sikre sig – og omgivelserne – lidt bedre! 

osv., osv. og - navne på dem, der har skudt og vundet. 

Tak til de fremmødte og ikke mindst til udvalget og til Flemming“. 

Bladkrig 
I mange år – siden 1984 – havde medlemmerne hvert halvår modtaget ‚Pa-
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rolen‘, foreningens blad, hvor meddelelser om arrangementer og andet nyt 
for gamle gardere på en udmærket måde var tilgået medlemmerne. – Og så 
var der annoncer i bladet. De betalte for selve bladet og for udsendelsen, for 
bestyrelsen forlangte, at ‚Parolen‘ skulle hvile i sig selv. ‚Parolen‘ må ikke 
koste foreningen en krone, blev det vedtaget på et bestyrelsesmøde den 4. 
maj 1998. Men da ingen i bestyrelsen ville rende rundt og tegne annoncer, 
var det selv sagt slut med ‚Parolen‘. 

Hvad så? Medlemmerne skulle jo modtage andet end kontingentopkrævning 
fra foreningen, så et meddelelsesark ‚FAG Nyt‘ blev vedtaget. To gange om 
året modtager medlemmerne ‚FAG Nyt‘, som kort giver en oversigt over 
kommende arrangementer, herunder bl.a. indkaldelse til generalforsamling 
og nyt fra Skyttelauget. Desuden er der en ramme med bestyrelsens navne 
og telefonnumre. 

Forsvarsforlig 
Til en aften i november var chefen for Den kongelige Livgarde, oberst, 
Kammerherre Jens Greve og generalsekretær for ‚Folk og Forsvar‘, oberst 
Steen Søndergaard Jensen inviteret. De diskuterede og orienterede os om 
det kommende forsvarsforlig og om den fortsatte værnepligt og rekrutte-
ringsgrundlaget for de internationale styrker. 

I alt var godt 80 gamle gardere, nogle med fruer, mødt op til den interes-
sante aften. 

Fanefond 
Den gamle fane var slidt og mør. Siden foreningens damer i Ernst Olsens tid 
skillingede sammen til den, havde fanebærerne haft den med til fest og 
glæde, men også til mange begravelser. Nu trængte fanen til en afløser – og 
var det muligt, at en ny kunne være klar til foreningens 90-års-fødselsdag? 

En ‚fanefond‘ til indsamling af penge var blevet oprettet, og på generalfor-
samlingen den 23. februar 1999 var der i alt indkommet kr. 14.500,-, men 
man skulle gerne op på kr. 60.000,- (Så vidt huskes kom fanen til at koste 
over kr. 90.000,-), så tilskud var velkomne. Der blev solgt tegnebøger med 
DG-præg, hvor overskuddet gik til fanen. 

Klubaften 
Foreningens formand er jo journalist og havde til TV Kanal 4 lavet en fin ud-
sendelse fra ‚Gardens Dag‘ for forsvarsmagasinet ‚GIV AGT‘. 
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Den så vi til klubaftenen den 1. marts, hvor vi naturligvis fik en snak om, 
hvor meget hårdere vi havde haft det i forhold til de nuværende gardere, vi 
havde set på filmen. 

Mange slotte 
Udflugten på Kristi Himmelfartsdag 1999 gik til København. Først var der 
besøg i Slotskirken, som jo var brændt i 1992, da en eller anden havde fyret 
en raket af til fastelavn. Den nye kirke blev indviet den 14. januar 1997, så de 
fleste af os havde ikke set den før. 

Christiansborg lige ved siden af fik også besøg – ligesom Amalienborg og 
Rosenborg. 

Flere sprang fra i løbet af turen. Det blev lidt for meget slot! 

Fredensborg Slot skulle ikke glemmes – det skriver SEP.61 Peter von Kohl, 
formanden, et stykke om i Garderbladet: 

„Vejret var med os! Oberst Eigtved var med os! Vagn og Yvonne var med os! 

Det var en perfekt 18. juli., NOV 48 Preben Eich – min hæderkronede for-
gænger – havde tilrettelagt et perfekt arrangement: Først et besøg på Fre-
densborg Slot, hvor vi p. gr. a. det store antal fremmødte, blev delt i to hold. 
Vi fik det hele at se både inden- og udendørs – og så igen indendørs i 
Orangeriet. Et besøg der kan anbefales. Og med vanlig oplagthed fik slots-
forvalteren, Livgardens tidligere chef, kammerherre, oberst N.C. Eigtved 
humørgraderne næsten helt i top. Resten af graderne tog vejrguderne sig 
af. 

Og således ophedede drog vi til MAJ-49 Vagn L. Hansen, der på sin pragt-
fulde gård ved Langerød sammen med sin dejlige hustru Yvonne, havde det 
helt store arrangement klar. Der var gjort klar til alle mulige spil udendørs – 
med utroligt flotte præmier, alle sponseret af Vagn og Yvonne og med van-
lig bistand af Preben Eich…“ 

Hvad der kom ind af salg af drikkevarer til de medbragte madkurve gik ube-
skåret til vor Fanefond. 

De mange penge – tæt ved 8.000 kroner, skal såvel de to værter, som det 
store fremmøde af gamle gardere med vedhæng have tusind tak for! 
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Hofmarskalen 
Den 4. oktober var hofmarskal Søren Haslund-Christensen gæst i Frede-
riksborg Amts Garderforening, hvor garderforeningerne fra København og 
Roskilde også var inviterede. 

De mange fremmødte oplevede et spændende menneskes åbenhjertige 
beretning om et spændende liv. 

Journalisten, vores formand, havde valgt at udspørge Søren Has-
lund-Christensen ud fra de tre velkendte dele af hans liv: Soldaten, globe-
trotteren og hofmarskalen. 

Som soldat nåede han helt frem til rang af generalmajor, og som globetrot-
ter fortalte han om Mongoliets specielle charme og udfordringer. Først hans 
fars rejser, så om sine egne, ledsaget af film, og sidst om rejsen sammen 
med sønnen Michael og Kronprins Frederik (Kronprinsen fik skam lov til at 
arbejde med på lige vilkår med de andre!) 

Emnet som hofmarskal afstedkom en stribe spørgsmål. Men vi fik at vide, at 
Hendes Majestæt Dronningen ikke ville have noget imod, at hendes hof-
marskal fortalte. 

En fin aften – og så med en hofmarskal. 

Et bestyrelsesmøde 
Det ser ud til at begynde fint her i år 2000… 

Der indkaldes til torskespisning først i januar og meddeles også, at gene-
ralforsamlingen finder sted den 3. februar, men i et referat fra et bestyrel-
sesmøde den 31. januar findes et par linjer: 

„Pkt. 2.: Allerede under middagen meddelte PvK de tilstedeværende, at han 
trækker sig som formand, så vi, mens vi spiste kunne tænke over egnede 
emner til formandsposten“. 

Ny formand 
Generalforsamlingen den 7. februar er ikke omtalt andre steder end i se-
kretærens officielle referat. 

De har nok ikke ønsket, at andre end foreningens egne medlemmer skulle 
høre om hvilket rod, der var i Frederiksborg Amts Garderforening. 
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Generalforsamling: Willy Abkjær blev valgt til dirigent. Formanden var ikke 
til stede, så hans beretning blev læst op af dirigenten, der på spørgsmålet, 
om der var kommentarer til hans beretning åbnede for en sønderlemmende 
kritik af formanden, (der var jo endnu ikke blevet valgt en ny) og hans 
manglende mødedeltagelse og dårlige ledelse, manglende initiativ, mang-
lende information m.v. 

Men nu skulle vi lægge fortiden bag os og kigge fremad! 

Under valg: Formanden NOV 61 Peter von Kohl modtog ikke genvalg. Valgt 
blev den forhenværende næstformand MAJ-90 Frank Rasmussen, som vi 
kendte så godt. Han havde jo trukket det tunge læs under forgængerens 
forsømmelser. 

Æresmedlem 
Og den nye formand og hans bestyrelse lagde flot ud. 

096-09/68 Ole Olsen blev sendt uden for døren, medens generalforsamlin-
gen enstemmigt vedtog at udnævne ham til æresmedlem. 

Da han kom ind igen, blev han modtaget med stående applaus og blev tak-
ket og rost for det kæmpearbejde, han gennem de mange år havde gjort for 
‚skydningen‘, hvor han bl.a. havde været, og stadig var, formand for Skytte-
lauget og selv været deltager i og vundet adskillige skyttekonkurrencer, og 
derved styrket Frederiksborg Amts Garderforenings renommé ude i landet 
og været inspirator for mange af foreningens skytter. 

Søndagstur 
Det var åbenbart en tilfreds formand foreningen havde fået – i hvert fald 
skriver han i Garderbladet: 

„Det er ikke kedeligt at være formand for en forening som Frederiksborg 
Amts Garderforening. Siden sidst er der sket ikke så lidt“. 

 – og så fortæller han videre om sommerarrangementet den 

18. juni hos Vagn og Yvonne i Fredensborg: 

„Vejret var dårligt, men da vi efter at have besøgt Orkidemuseet i Fredens-
borg blev modtaget i 'Hestehaven' af en kvartet, der spillede for os under 
frokosten, hjalp det på humøret. 
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En bod fra Brostræde Is, som var stillet op i haven, havde god omsætning – 
selvom det var noget koldt i vejret. 

Så fik vi varmen ved ‚tikamp‘ hvor der var præmier til næsten alle. Hvis der 
var noget overskud af festen, gik det til ‚fanefonden‘, som jo gerne skulle 
vokse sig stor nok, til at man kunne få en fane færdig til fødselsdagen i de-
cember“. 

Sejl - klub - aften 
Hvordan aftenen gik, melder historien ikke noget om, men læs her om ind-
bydelsen: 

„Vores vartegn er som bekendt Frederiksborg Slot, og det vil vi denne aften 
se fra alle sider, idet 'skipper' Jens Frederiksen, vil sejle os rundt i Slotsøen… 

Start på den irske pub ‚Hennessy‘ … 

Båden sejler os en tur … og kl. ca. 19 er der reserveret bord“. 

Det blev sikkert en god sejltur! 

90-års-jubilæum 
Bestyrelsen havde arbejdet længe med tilrettelæggelsen af festen til jubi-
læet. 

De havde arrangeret sig med Slotskroen i Hillerød, bestilt musik og under-
holdning, inviteret gæster, fået lovning på tamburer fra Livgarden m.v., og 
de små ting var på plads: Der var skaffet hvide handsker til fanebæreren! Og 
hvis præsidenten og chefen for Livgarden, der skulle slå søm i den nye fane, 
havde hvide handsker på, skulle vores formand også have handsker på, når 
han slog det tredje søm i! 

Der var nok at se til. 

Og så kom indbydelsen: 

„Receptionen begynder kl. 17.00 og varer til kl. 18.00. Under denne vil vor 
nye fane blive afsløret og indviet på behørig vis. 

Kl. 18.00 rykker vi ind i den store sal og påbegynder selve jubilæumsfesten, 
hvorunder der vil være spisning, taler, underholdning og efterfølgende 
dans. 
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Pris, påklædning… 

Der er kun plads til 120 personer – så ‚først til mølle‘!“. 

I Garderbladet fra februar 2001 er der et foto, hvor man kan se foreningens 
formand Frank Rasmussen slå det tredje søm i den nye fane – præsidenten 
for De danske Garderforeninger og chefen for Livgarden ser til, at han gør 
det rigtigt. 

 

Faneindvielse ved 90-års jubilæumsfesten. Formanden MAJ-1990 slår søm i, 
overværet CH/LG OB Jens Greve og præsidenten for De Danske Garder-
foreninger OB P.A. Lauritzen. 

Over billedet skriver vores formand MAJ 90 Frank Rasmussen selv: 
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„Lørdag den 9. december 2000 afholdt vi foreningens 90-årsjubilæum, og i 
samme forbindelse indvielse af foreningens nye fane. Det var et arrange-
ment jeg med glæde vil se tilbage på i lang tid fremover. Vores nye fane 
blev indviet med maner, da det første søm blev slået i af vores Præsident, 
kammerherre, oberst Peter Lauritzen. Det næste søm blev slået i af Chefen 
for Den Kongelige Livgarde, oberst, kammerherre Jens Greve. Det tredje søm 
tog undertegnede sig af, idet jeg slog sømmet i på vegne af alle foreningens 
medlemmer og især alle der på en eller anden måde havde været medvir-
kende til at det overhoved var muligt at indvi den nye fane. 

Efter receptionen havde vi alle tiders aften i Slotskroens store sal, hvor der 
blev holdt taler, skålet og tryllet. Som sagt var der tale om en rigtig god 
aften, hvor alle (er jeg ret sikker på) havde en god oplevelse af en fest, der 
både var højtidelig og afslappet på samme tid. 

Der skal sluttelig lyde en stor tak til Livgardens Tambourkorps for de to 
tambourer vi havde til disposition, og en særdeles stor tak til vores Toast-
master 323.NOV-54 Gerhard Rohwer, der både muntert og myndigt sørgede 
for at formalia og programmet blev overholdt“. 

Klubaftener 
2001 blev året med de gode klubaftener! Bestyrelsen havde skaffet nogle 
virkelig fine foredragsholdere. 

Til den første aften – i marts – fortalte 799-NOV-51 Erik Israelsen om krigen i 
Kashmir. Erik havde været udstationeret der og kunne berette om kampene 
mellem den indiske og den pakistanske del af det smukke landområde. 

Næste aften var det major Henning Ljørrings tur til at fortælle. Henning 
havde i 20 år været adjudant ved Kongehuset, så vi fik et væld af gode og 
sjove historier fra hans tid bag kulissen. 

Afbrudt af en aften i maj med vinsmagning blev det vores eget bestyrelses-
medlem Frede Petersens tur til at berette om sit virke. 

Frede er politiassistent ved færdselspolitiet, så vi blev taget med – på film – 
ud på gader og veje og overværede virkelige og groteske trafiksituationer 
set gennem en rigtig 'videostrømers' bakspejl. 

Kammeratskabsaften 
Mere politi kom der den 15. november 2001, da Poul Fjeldgård fra Politihi-
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storisk Museum (ham der er kendt fra TV’s programmer) var ude og fortælle 
om politiets virke under krigen, og om hvordan de senere blev arresteret og 
anbragt i kz-lejre. 

 

Poul Fjeldgård fra Politihistorisk Museum 

En kammeratskabsaftenen er derudover traditionelt den aften, hvor for-
eningen uddeler årstegn. 

En opremsning skal ikke finde sted, men efter uddeling af to 10-årstegn, to 
25-årstegn, fire 40-årstegn og ét 50-årstegn fik 109-MAJ 38 Sven Mathiasen 
overrakt tegnet for 60 års trofast virke i foreningen. 

De Danske Garderforeningers hæderstegn blev tildelt 412-MAR-57 Jørgen 
Frandsen. Jørgen Frandsen, der som foreningens trofaste fanebærer gennem 
17 år og som tidligere bestyrelsesmedlem gennem 16 år har ydet en kæmpe 
indsats for foreningen. 

Grillfest 
Der var nu ikke kun indendørsarrangementer det år. 

I Vagn og Yvonnes have var der den 17. juni stillet nogle store griller op, så 
efter fælles flaghejsning blev der stegt og braset medbragte pølser og bøf-
fer. 

Efter grillmiddagen var der lege og konkurrencer med fine præmier. 
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Jorden rundt med vin – Tom 
Tom Damgaard fra Skævinge stod for vinen til en dejlig middag, vi fik på 
klubaftenen i april 2002. 

Først var der vinsmagning, hvor vi lærte om, og smagte på vine fra hele ver-
den. En ‚blindsmagning‘ prøvede vi også, så vi var blevet virkelige vinken-
dere, da vi drak sjatterne til middagen. 

Sommerfest 
I indbydelsen stod der, at vi skulle komme til ‚Gardernes Sommerleje‘, men 
vi fik hverken sovet eller hvilet os, da vi var til sommerarrangement hos 
Vagn og Yvonne. Efter flaghejsning og frokost gik eftermiddagen med som-
merlege og spil med flotte præmier. Det var dejligt vejr, så det blev en rar og 
hyggelig dag med garderkammerater og deres familie. 

 

Deltagere i sommerudflugten hos Vagn og Yvonne 

Chefkriminalinspektør 
Der var mange til kammeratskabsaften den 21. november 2002, men der 
burde have været mange flere, for den aften var det chefkriminalinspektør, 
gammel garder Per Larsen, der underholdt os med fortælling om hans virke 
som øverste chef for den politistyrke, der næsten dagligt må rykke ud til 
ildspåsættelser, optøjer og demonstrationer i København. 

Vi kender ham jo fra TV, men han er endnu bedre i virkeligheden. 
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Chefkriminalinspektør Per Larsen 

Vedtægtsændringer 
Til generalforsamlingen i 2002 fremsendte bestyrelsen et forslag om at 
indmelde alle medlemmer i Frederiksborg Amts Garderforening i Skyttelau-
get. 

Flere medlemmer i Skyttelauget ville bevirke større tilskud fra det offentlige, 
men så skulle Garderforeningens medlemmer betale lidt mere i kontingent, 
hvorimod Skyttelaugets gamle medlemmer ville slippe med at betale det 
fremtidige mindre bidrag. 

En større debat udspandt sig, især da forslaget ganske uventet blev frem-
lagt af bestyrelsen. 

Generalforsamlingen blev dog enig om, at der var tale om en vedtægtsæn-
dring og at bestyrelsen skulle stille forslag om en sådan til generalforsam-
lingen i 2003. 

Det gjorde de så! Forslaget til vedtægtsændringer blev vedtaget. Alle med-
lemmerne af Frederiksborg Amts Garderforening er nu automatisk også 
medlem af Skyttelauget. 

Samtidig blev vedtægterne ført op til dato med lidt rettelser her og der og et 
mere tidssvarende sprogbrug. En mindre kontingentforhøjelse blev også 
vedtaget. 

Det gav så en samlet medlemstilgang på 447 til Skyttelauget – minus de der 
var medlemmer i forvejen! 
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Orienterende møder 
Der sker så meget inden for forsvaret! Omrokeringer med henblik på ud-
sendelse af vore soldater til krigene i Kosovo, Irak og Afghanistan. Vi må 
have noget at vide. 

I marts var det chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Flemming Rytter, 
der fortalte om Livgardens nuværende og fremtidige situation. Det var rig-
tigt rart at lære obersten nærmere at kende, og under de rimeligt uformelle 
omstændigheder benyttede vi lejligheden til en snak om vores Garderstue, 
som jo p.t. var nedlagt på grund af ombygning i konstabelmessen. Vi fik nu 
ikke lokket noget konkret ud af ham, men … han inviterede til en rundvis-
ning den 2. juni, hvor vi så var rundt og se hele Garderkasernen Høvelte med 
moderne undervisningslokaler m.v., køretøjer og våben blev også demon-
streret. 

 

CH/LG OB Flemming Rytter 
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I april var det generalløjtnant K.G.H. Hillingsø, der orienterede os om situa-
tionen i Irak. Hillingsø er en af de mest kompetente i Danmark til at svare på 
spørgsmål om den anspændte situation i verden her i 2003, så det blev en 
meget belærende aften. 

Og så til september: I sergentmessen viste Ib Götz videoklip fra Livgardens 
historiske og nuværende liv. 

– så vi var velorienterede, da vi ved årets slutning til en klubaften afholdt 
‚femkamp‘, hvor vi i forskellige småkonkurrencer fil afsat diverse mindre 
præmier, der havde hobet sig op på foreningens lager. 

Kammeratskabsaften 2004 
Til kammeratskabsaftenen var der fint fremmøde. Alle de, der skulle have 
årstegn fyldte godt op. Der blev uddelt ni 10-årstegn, to 25-årsttegn, fem 
40-årstegn, seks 50-årstegn og endelig to 60-årstegn til henholdsvis 
089-05-42 Holger Jensen og 091-11-40 Johannes Møllegaard. Der blev natur-
ligvis holdt taler, takket og klappet, så stemningen var god under middagen. 

Dronningens bøger 
I oktober gik turen til København. Vi var inviteret til at besøge Hendes Maje-
stæt Dronningens Håndbibliotek, og i alt 19 gamle gardere havde fundet vej 
til Amalienborg. Vi fik en interessant og inspirerende beretning om bibliote-
ket, dets historie og nutidige virke ved Klaus Kjølsen og Christian Gottlieb, 
som er bibliotekets daglige personale. 

 

Besøg på HM. Dronningens Håndbibliotek 

Efter besøget spiste vi på et andet sted af en vis historisk betydning – Rio 
Bravo, hvor Poul Schlüter i sin tid fandt Helge Dormann, og hvor de under et 
sent aftenmåltid kunne indgå den aftale, der skaffede Schlüter statsmini-
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sterposten. 

Jul og Nytår 
Kongefamilien holdt åbenbart Jul på Fredensborg Slot, for adjudanten for 
Livgarden, kaptajn Biel, havde forespurgt Garderforeningen, om ikke vi ikke 
havde lyst til at aflægge vagtstyrken et besøg. Der blev naturligvis takket, 
og vi besøgte vagten både til Jul og Nytår og forærede den enkelte en lille 
ting til minde om deres vagt de pågældende dage. Og så gjorde vi naturlig-
vis en god reklame, for De Danske Garderforeninger og for os selv. 

 

Morgenspisning i cafeteriet på Hanebjerg Skyttecenter ved markeringen af 
F.A.G.S.’ 40-års jubilæum 

Skyttelauget 40 år [se også Del 3, red.] 
Den 15. maj 2005 måtte hovedforeningen op med en flot gave. Skyttelauget 
fyldte 40 år og gaven var en Saur langdistanceriffel. 

Jubilæet blev markeret ved en jubilæumsskydning på Hanebjerg Skyttecen-
ter. Fremmødet var beklageligvis ikke det, man havde håbet på, men de der 
deltog, havde en dejlig dag, hvor den nye Saurriffel flittigt blev fyret af. 

Fugleskydning 
Fugleskydningen giver hvert år et pænt overskud. Bestyrelsesmedlemmerne 
og deres hjælpere gør en kæmpe indsats ved at besøge de mange med-
lemmer og sælge dem skydekort. 
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Morgenparade på Hanebjerg Skydecenter ved fugleskydningen 

Skydekortet virker jo nærmest som en lodseddel og giver adgang til præmi-
er, som udløses, når en del af ‚fuglen‘ skydes ned – og derfor mener de en-
kelte medlemmer ikke, at det er nødvendigt selv at være med til selve fug-
leskydningen, så det er sjældent det store fremmøde, der er til det arran-
gement, men bestyrelsen gør naturligvis alt for at rette op på situationen. 

Se her, hvad de skriver i F.A.G.Nyt: 

„Tak til alle, der støttede vores forening ved at købe skydekort. Og tak til de 
medlemmer, der gav en hjælpende hånd med at nå frem til så mange med-
lemmer som muligt for at sælge fugleskydningskort. Økonomisk blev fug-
leskydningen 2005 en rigtig stor succes! 

Foranlediget af reaktioner, vi har oplevet, når vi har præsenteret os overfor 
jeres familiemedlemmer, når vi kommer rundt, vil vi gerne gøre opmærksom 
på, at vi skam skyder på en fugl af træ! 

Ikke alle jeres pårørende er opmærksomme på jeres medlemskab af F.A.G. 
Det fører desværre, nogle gange, til afvisning af vore sælgere, hvis vi ikke 
træffer jer selv hjemme. 

Hjælp os, og forbered jeres familier på besøg af fugleskydnings-
kortsælgerne i månederne forinden fugleskydningen, så vi også kan sælge 
kort hos jer, selvom I måske ikke selv er at træffe hjemme“. 
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95 år 
Lørdag den 12. november 2005 fejrede foreningen sit 95-årsjubilæum på 
Lynge Kro. Festen blev ikke holdt lige på datoen, som er den 12. december, 
men alle fremmødte var enige om, at det var en flot markering af foreningen. 

 

95-års jubilæumsfesten. Vicepræsident Torben Buhl taler 

Aftenen var samtidig kammeratskabsaften, hvor årstegn blev udleveret. Den 
opgave var tildelt vicepræsident for De Danske Garderforeninger Torben 
Buhl, medens de flotte præmier, som Skyttelauget havde vundet, blev ud-
delt af foreningens formand. 

Vi marcherede til bords til trommer og piber af to tamburer, som også slog 
‚fanemarch‘, da fanen blev ført ind. 

Under middagen var der flere taler: Bl.a. havde både vicepræsidenten og 
foreningens gamle formand Preben Eich ordet. 

Indtil tamburerne slog tappenstreg og fanen blev rullet sammen, var der bal 
hos den femoghalvfemsårige. 

Til julefrokosten, som denne gang var den 5. december (fem dage før den 
rigtige fødselsdag) drak vi gaverne – hvis der var noget tilbage – og minde-
des den gode 95-års-dag. 
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Zoologisk Have 
Der er gamle gardere alle vegne! Også i Zoologisk have. Gammel garder, 
vicedirektør, M.J.-R/LG Bengt Holst havde inviteret os til at være med til at 
lægge dyrene i seng. 

Vi var 105 deltagere – gamle gardere, børn og børnebørn, og Bengt Holst 
guidede os rundt i haven og fortalte om dyrene. 

Aftenen sluttede kl.22 med spisning i Restaurant Zoo, hvor vi også fik svar 
på de mange besynderlige spørgsmål, vi var i stand til at stille. 

Garderstuen igen igen 
Vi blev smidt ud af konstabelmessen – og var husvilde i flere år. 

Sammenkomsterne fandt sted i sergentmessens kantine og sergenternes 
samlingsstue. 

Det har også været godt, men det var jo ikke 'vores' egne lokaler. Så masser 
af gange har vi tigget og bedt om at få stillet et eller andet til rådighed – 
noget vi kunne kalde vores eget. En Garderstue, hvor vi kunne opbevare 
vores klenodier! 

Og så fandt Livgarden to rum til os. Nede i kælderen under sergentmessen. 

Og de blev indrettet efter alle kunstens regler. Malet: ‚Blåt Kammer‘ til ældre 
uniformer og ting og ‚Grønt Kammer‘ til nyere krigsførelse. Næstformanden 
473-NOV-59 Ole Meinung, assisteret af 096-SEP-68 Ole Olsen og 
066-NOV-62 Jørgen Christian Petersen gjorde et fantastisk stykke arbejde 
og fik et fint resultat ud af det. 

I marts var chefen for Livgarden, oberst Lasse Harkær med til en klubaften, 
hvor han fortalte om sin karriere og om sin noget besynderlige stilling her 
efter det seneste forsvarsforlig. Chefen for Livgarden er f.eks. chef for Mu-
sikkorpset og vagtkompagniet, men ikke chef for soldaterne på kasernen i 
Høvelte – selvom han er ansvarlig for kasernen. 

Han var altså chef for kasernen, så den aften viste vi ham, at indretningen af 
Garderstuen skred frem og hvilke kompromisser vi havde måtte indgå for at 
få plads til alle vore effekter. 

På Gardens dag, den 3. juni 2006, havde Frederiksborg Amts Garderforening 
så den glæde endelig at kunne sætte punktum for en lang periode som hus-
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vilde: Garderstuen kunne indvies og tages i brug! 

Chefen for Livgarden, oberst Harkær, forestod indvielsen ved at klippe sno-
rene over til de to kamre og udtrykte beundring for det flotte indretningsar-
bejde, der var udført. Se fotografiet på side 21. 

Formanden MAJ-90 Frank Rasmussen håbede på bestyrelsens vegne, at 
mange medlemmer ville benytte efterårets arrangementer til at tage Gar-
derstuen i øjesyn. 

Hen mod jubilæerne 
Nu drejer det hele sig kun om de kommende jubilæer: 

Den Kongelige Livgarde skal fejre 350-års-jubilæum i 2008 og Frederiksborg 
Amts Garderforening skal fejre 100-års-jubilæum i 2010, 

Så her i 2007 sker alle forberedelserne. Tilmelding til festerne i København. 
Tattoo, koncerter, parader og den store festmiddag i Bella Centret, og for-
eningen opfordrer naturligvis så mange som muligt til at deltage. 

Hjemme samler foreningen stof og ideer til eget jubilæum. Bl.a. opfordres 
der i Garderbladet medlemmerne om at overveje, om de ved en klubaften vil 
fortælle om oplevelser ved Livgarden og efterfølgende som medlem af Gar-
derforeningen. 

Opfordringen blev fulgt: Ved en klubaften mandag den 5. marts var aftenens 
aktivitet medlemmernes fortællinger fra deres virke ved Livgarden eller som 
medlem af garderforeningen. Inden vi fik set os om, havde vi indspillet godt 
tre kvarter med spændende beretninger. Disse er nu lagt på en CD med 
henblik på bevarelse for eftertiden. 

Det var en god ide, så fortælleaftenen vil blive gentaget en gang imellem i 
fremtiden. 

Svømmefugleskydning 
Fuglen til fugleskydningen den 26. august 2007 burde være skiftet ud med 
en and. 

Kun 35 medlemmer var mødt op på Hanebjerg Skyttecenter, hvor de mellem 
mange og kraftige regnbyger skød fuglen ned og dystede i pilekast, kegle-
spil og luftgeværskydning. 
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Formanden for Frederiksborg Amts Skyttelaug Ole Olsen klar ved keg-
lerne ved en fugleskydning 

850-JUL-57 Torben Ellekær skød så flot, at 184-MAJ-65 Bent Rindom blev 
fuglekonge. 

De 35 der var mødt havde en fin dag – der var jo næsten præmier til alle, 
men… bestyrelsen var ikke tilfreds med fugleskydningen og indkaldte til en 
klubaften den 3. marts 2008, hvor man drøftede mulighederne for at for-
bedre arrangementet, så flere kunne finde på at bruge en søndag på at del-
tage i festlighederne. 

Den Kongelige Livgardes 350 års jubilæum 
Mange af Frederiksborg Amts Garderforenings medlemmer deltog i festlig-
hederne i København ved 350 års jubilæet. 

Alle, der kunne gå, mødtes i Tivoli om morgenen og fandt sammen med de-
res årgangskammerater. Her var gensynsglæde og chok: – Hvor så de gamle 
ud! De andre. 

Der blev stillet op i marchkolonne med 4 mands front – ellers havde det ta-
get for lang tid for de 7 – 8.000 mand at marchere igennem byen. 
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Den Kongelige Livgardes 350-års jubilæum: Marchen fra Tivoli til Liv-
gardens Kaserne er påbegyndt. 

Og så var det københavnernes tur til at modtage deres garde. Under jubel 
og hurraråb marcherede først stående styrke i blå uniformer med bjørne-
skindshue, så dem i gule ørkenuniformer og dem i grønne feltuniformer, 
derefter officerer og andet mandskab. Der har aldrig i Livgardens lange hi-
storie været indkaldt så mange på en gang. 

Musikkorpset var foran de rigtige soldater, og efter flere store orkestre 
fulgte så vi gamle gardere årgangsvis i afdelinger på et par tusinde mand. 

Hele paraden marcherede gennem Københavns gader og ind på Rosenborg 
eksercerplads – svingede lidt til venstre og aflagde med sænkede faner 
honnør for Dronningen og hele den kongelige familie, som stående modtog 
paraden, hvor også de gamle gardere præsterede en flot 'se til venstre'. 

Paraden svingede rundt om tilskuertribunen og lige ind i Kongens Have, 
hvor der i ‚frokostområderne‘ blev udleveret to sandwicher og en flaske 
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vand pr. mand og pr. kone, som havde sluttet sig til her i haven. (Ved 300 
års jubilæet var det ikke vand, men øl, der blev udleveret!) 

Dronningen og Prins Henrik gik rundt og hilste på, medens vi andre søgte 
sammen med årgangskammeraterne og fik opfrisket gamle minder og fik set, 
hvad for en kone de var gift med for øjeblikket. 

Efter frokosten fandt vi en plads på tilskuerrækkerne og ‚stående styr-
ke‘ formerede parade på eksercerpladsen. Her var det kun 25-års jubilarer-
ne, der var plads til. Alle vi gamle gardere kunne der slet ikke være plads til 
nede på pladsen. 

Dronningen og hele den kongelige familie ankom, og chefen for Livgarden 
udbragte et leve for Dronningen, 8.000 – 9.000 mennesker på én gang, og 
så var der kun tre hurraer. Jeg mente ellers, at man plejede at råbe ni for 
kongen! 

Dronningen inspicerede paradestyrken ved at gå hele vejen langs fronten af 
de mange soldater. 

 

Hendes Majestæt, Dronning Margrethe II inspicerer 25 års jubilarerne. 
DG’s formand, generalmajor Gustav Grüner tager imod 

Chefen for Den Kongelige Livgarden talte. Han omtalte gardens trofasthed 
og hengivenhed til kongehuset og roste også vores styrker i bl.a. Afghani-
stan. 
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Efter at have lagt en krans ved Garderstatuen holdt Dronningen en flot tale, 
hvor hun bl.a. kom ind på Livgardens rolle som integrationshjælper mellem 
jyder og sjællændere. 

Så blev ‚Jessen‘ – garder fra 1. vagthold kaldt frem og fik overrakt Dronnin-
gens ur, og de to konstabler Thom Jepsen og Erik Juhl Frandsen blev af 
Danmarks Dronning dekoreret med tapperhedsmedaljer for ekstraordinær 
opofrene, modig og tapper indsats i krigen i Helmand Provinsen i Afghani-
stan. 

De Danske Garderforeningers gave var en kartouche – en stor udsmykning 
med krone, majestætens monogram, ti faner og årstallene 1658 – 2008. 

Kartouchen, der erstattede en lignende, som tyskerne rev ned og ødelagde 
under besættelsen, er anbragt over kasernens hovedindgang. 

Inden Dronningen forlod eksercerpladsen defilerede hele den store tjenst-
gørende styrke forbi og trådte derefter af. 

Festaften i Bella Centret 
Allerede kl. 17. blev dørene åbnet, så der var god tid til at finde sin plads, 
men mange benyttede tiden til en velkomstdrink, hvis de ikke stod i kø for 
at købe drikkekuponer og indløse samme med vin eller øl. 

Det er den største middag, jeg nogensinde har været til: 6.000 – 8.000 gæ-
ster. De mange mennesker fandt deres pladser hos deres årgang medens 
Prinsens Musikkorps spillede. Da vi alle var på plads, blev Hendes Majestæt 
Dronningen og hele den kongelige familie ført på plads – og vi havde fået 
hvisket i øret, at vi ikke måtte begynde at spise af forretten – ‚Terrine af laks 
med sauce verte og skiver af røget laks‘ – før chefen for Den Kongelige Liv-
garde havde budt velkommen til Dronningen og os andre. 

Under middagen talte Dronningen til ‚sin garde‘ og chefen for Livgarden 
talte flot om Livgarden gennem tiderne, om enhedsfølelsen som opstår som 
garder, og når han første gang i sin blå uniform går ud af kasernens port og 
lige ind i Livgardens historie. 

Chefen omtalte også Livgardens alvorlige sider, om vore faldne i Afghani-
stan og sluttede med at introducere en video-film med hilsen fra dem, der 
ikke kunne være med til festlighederne, fra major Kenneth Strøm, der er 
chef for ODIN-COY, Livgardens 5. Kompagni, der befinder sig i Afghanistans 
Helmand provins og deltager i kampene der. 
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Det lykkedes fint med serveringen til de mange tusinde gæster, 

 

Hendes Majestæt, Dronning Margrethe II taler til de mange tusinde 
festdeltagere i Bella Centeret 

Hovedretten ‚grillfad med honningstegt poulardbryst, saftige revelsben og 
oksefrikadeller‘ blev serveret på sekspersoners fade med en hel masse til-
behør. Så kunne vi selv lange til. 

Desserten smagte vældig godt: ‚Mørk chokoladetrøffelkage med chokola-
demousse og jordbær-et eller andet‘. Typisk tog herrerne to gange, så det 
var lige noget for dem. 

En snak ved festbordet: 
36: – Var du med til marchen gennem byen? 

47: – Ja. Var du ikke det? 

36: – Næ! Jeg mente ikke, at jeg kunne få rollatoren indpasset i geleddet. Vi 
kørte ind på Gothersgade og så hele paraden fra de tilskuerpladser, der var 
blevet brugt til Tattooet! 
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Vi sad lige ved siden af dronningen, så vi så det hele – bare ikke Dronnin-
gen! 

47: – Ja, jeg kan godt sige dig! Den marchtur gjorde et kæmpe indtryk på mig! 
Det var ligesom med den gamle cirkushest. Da marchordren lød og Livgar-
dens Musikkorps spillede op, kunne vi huske at marchere ligesom i gamle 
dage. Og københavnerne klappede og jublede, og mest af os gamle. Helt 
ligesom ved 300 års jubilæet…Var du med der? 

36: – Ja da. Dengang var jeg jo ung. 

47: – Hvordan kom du herind? 

36: – Min søn kørte os. Han er jo også gammel garder. 

47: – Det er det samme her. Min søn kørte også. 

30: – Ha! Det var mit barnebarn, der kørte både sin far og mig herind. Han er 
nemlig ung garder. Skål! 

Hen på aftenen blev der danset Les Lancier, men da 8.500 mennesker ikke 
kunne danse rundt der, blev der spillet op til dans tre steder. ‚Soul 
Patrol‘ for de ældre, ‚Uptown Jazzband‘ for de gamle, der følte sig unge og 
endelig var der diskotek i to andre haller. 

Jubilæumsfesten sluttede kl. 02.00, men da havde sønnerne for længst kørt 
de gamle fædre hjem! 

Næsten 100 
100-års-jubilæet bliver den sidste begivenhed, der får omtale her. Selvom de 
100 år ikke er gået endnu. 

Men det er ikke det samme som, at der intet skal ske i garderforeningen før 
den 12. december 1910. 

Fugleskydningen er berammet til 24. august ude på Hanebjerg Skyttecenter. 
Man må håbe på bedre vejr end sidste år, hvor det hele druknede i regn 

Vore skytter skal deltage i landsskydningerne og flere klubaftener, og en 
kammeratskabsaften er også programsat – og så skal vi naturligvis både til 
julefrokost og nytårstorsk. 

Og til generalforsamling i 2009, hvor der sikkert skal nedsættes en række 
udvalg, for så skal der rigtig tages fat på arbejdet med de kommende fest-
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ligheder. 

Foreningen har tegnet sig for at afholde repræsentantskabsmøde for De 
Danske Garderforeninger i det samme år – 2010 

– hvor foreningens eget 100 års jubilæum også skal fejres. 

Alle glæder sig til at deltage og arbejde i den gamle, evigt unge garderfor-
ening. 

Læs nu på første side, hvad den gamle garderofficer Rosen sagde i 1958. 

Det gælder endnu og fremover. Derfor: 

Én gang garder – altid garder i 100 
år … og i fremtiden 

Frederiksværk september 2008
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Frederiksborg Amts Garderforenings 
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Frederiksborg Amts Garderforenings Skyttelaug (F.A.G.S.) blev stiftet 
1. maj 1965 og den første formand var årgang 53, Jørgen Hansen, Ramløse. 

Han var formand frem til 1970, hvor han afløses af årgang 59, Flemming 
Heegård, Harløse. I 1975 overtager årgang 68, Ole Olsen, Slangerup roret. 

Skydebaner 
FAGS har gennem årerne benyttet en lang række skydebaner. 

Vi startede på Ramløse skydebanes 200 m bane og skød der i årene 1965 til 
1992. I 1992 blev 50 og 200 m. skydningen rykket til Hanebjerg Skyttecen-
ter. 

Indendørsskydningerne har vi gennemført på forskellige 15 m baner 
rundtom: 

• Hørsholm Hallen fra 1969 til 1973. 
• Skævinge Kro fra 1973 til 1981 
• Store Lyngby skydebaner ved Arresøhus fra 1981 til 1989. 
• Lynge Hallens skydebaner (LUI) fra 1989 til 1992. 
• Fra 1993 har foreningen anvendt indendørsbanerne på Gørløse Sko-

le. 

Også i 1992 blev FAGS en kredsforening under De Danske Skytte, gymnastik 
og Idrætsforeninger (DDSG & I), som nu hedder De Danske Skytteforenin-
ger (DDS). 

I 1995 får vi mulighed for at låne Store Lyngbys Skytteforenings 50 meter 
bane på Julejung hos Flemming Christensen, som på det tidspunkt var med-
lem af F.A.G. 



Frederiksborg Amts Garderforening 1910 – 2010 

176 

 

Julejung før det blev malet 

 

MAR-1992 Kim Olsen på skydebanen på Julejung 

Foreningens medlemmer hyggede sig ved istandsætning af skydehus og 
baner på fælles arbejdsdage. Vi afholdt juleskydning, Sankt Hans skydning 
med bål og grillmad samt foreningens årlige fugleskydning, som slog rekord 
i deltagerantal med over 80 spisende gamle gardere med familier. 
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Med vemod nedlægges banen på Julejung i år 2000 og 50 m skydningen 
flyttes tilbage til Hanebjerg Skyttecenter, hvor vi fortsat skyder og afholder 
den årlige fugleskydning. 

Trekantsskydninger 
FAGS, Gl. Roskilde Amt GF. Og Vestsjælland GF. afholder en gang om året 
200 meter kapskydning med samlet resultat efter tre skydninger. Skydnin-
gen blev startet op af Ole Olsen og afholdt første gang i 1980 og frem til 
1988, hvor skydebanerne hos Vestsjælland og Gl. Roskilde desværre ned-
lægges. Skydningen var en stor succes med mange deltagere og fungerede 
som træning til vores årlige landsskydning. 

FAGS dygtige skytter vandt i mange af årerne denne skydning, både på 
holdmæssigt og individuelt niveau. 

 

096-09/68 Ole Olsen med de to Landsskydningspokaler; 15 m og 
200 m. (Frederiksborgpokalerne ☺) 

Københavnerskydninger 
FAGS afholder hvert år kapskydning på 200 meter i Ramløse mod Garder-
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foreningen København. Traditionen blev startet af Palle Holbæk i 1973 og 
afholdes frem til 1995, hvor vi fortsatte traditionen på 50 m banen på Jule-
jung. Denne skydning blev kaldt kartoffelskydningen, da skydningen foregik 
hos kartoffelbonden [Flemming Christensen], med en masse sjov-skiver og 
hyggeligt samvær. Skydningen har altid været en stor succes og skabt et 
godt kammeratskab de to foreninger i mellem. Et kammeratskab der senere 
udbygges ved skydninger i Vingsted. 

Landsskydninger 
F.A.G.S. har i mange år været en „magtfaktor“ indenfor DG’s landskydninger, 
både inden- og udendørs. 

Siden 1972 hvor FAGS vandt 200 m skydningen første gang, har vores dyg-
tige skytter hjemtaget pokalen 14 gange på 200 m heraf de sidste 11 år i 
træk. 

 

F.A.G.S. 25 års jubilæum på Hanebjerg. Fra højre: Jørgen Hansen, 
1288-11/48 Preben Eich og 096-09/68 Ole Olsen 

På 15 m. skydningen har vi vundet pokalen 13 gange, heraf de sidste 10 år i 
træk. 

Individuelt har FAGS næsten haft landskytten hvert år. 

Populært går omtalte pokaler også under navnet Frederiksborgpokalerne. 
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FAGS 25 års jubilæum 
Maj 1990 kunne FAGS fejre sit 25 års jubilæum. Jubilæet blev fejret med en 
kapskydning på Hanebjerg. 

Alle garderforeninger på Sjælland var inviteret til skydning med efterføl-
gende middag. FAGS vandt holdpokalen samt individuelt både på 200 m. og 
50 m. 

På billedet på side 178 ses F.A.G.’s daværende formand Preben Eich, for-
henværende formand Jørgen Hansen, samt nuværende formand for F.A.G.S. 
Ole Olsen. 

Garderudveksling i Norge 
Skytter fra FAGS har ved flere lejligheder deltaget i kapskydning mod Oslo 
Gardistforening. Skydningen afholdes kun hvert fjerde år og er en unik mu-
lighed for hyggeligt samvær med vores norske garderkammerater. 

F.A.G.S. har mange goder minder fra disse skydninger. 

 

Kapskydning mod Oslos Gardistforening. MAR-1992 Kim Olsen som 
vinder og 096-09/68 Ole Olsen som nummer to 

I 2001 vandt Kim Olsen pokalen, og i 2005 var det Ole Olsen der tog poka-
len. 
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DDSG & I samt DDS skydninger 
Som før omtalt blev F.A.G.S. i 1992 meldt ind i DDSG & I/DDS. Dette betød, 
at alle kunne melde sig ind i skytteforeningen F.A.G.S. Det er dog stadigvæk 
kun gamle gardere, der kan skyde garderskydninger og Landskydning. 

I DDS arrangeres der mange kapskydninger rundt omkring i landet. Også her 
har F.A.G.S. gjort sig bemærket, og hjemtaget mange sejre. Alle resultater 
kan ikke nævnes her, men de bedste skal med. 

 

DM 2010: Bronzemedalje i åben klasse for hold ved DM 2010. På holdet 
var Jørgen Nielsen, Michael Larsen, JUN-1983 Anders Langhorn 
samt MAR-1992 Kim Olsen 

Flere af vores skytter har vundet medaljer ved DM, både på landsdelshold 
og individuelt. 

  

DM 2007: 096-09/68 Ole Olsen 
Danmarksmester på 
200 m i Veteranklassen 

Ole Olsen på 300 m banen i 
Helsinki til Nordiske Ho-
vedstæders Mesterska-
ber 

Ole Olsen har været udtaget på 50 m landsholdet fire gange, samt udtaget 



Frederiksborg Amts Garderforenings Skyttelaug 

181 

til Nordiske Hovedstæders kapskydning fem gange, heraf med flere sejre til 
følge. 

50 års jubilæet er lige om hjørnet 
Allerede om 5 år kan FAGS fejre 50 års jubilæum. Alle skytterne ser frem til 
mærkedagen, og med alle de flotte resultater ser fremtiden lys ud. Vi ser 
frem til, at kunne invitere alle vores skytter og garderkammerater til jubi-
læumsskydning igen, gerne med lige så mange deltagere som vi var ved 25 
års jubilæet.  

Som vi siger på skydebanen, så er det vigtigere at deltage end at vinde, men 
F.A.G.S.’s skytter rammer ofte plet. Vi ses på skydebanen! 

 

Landskamp mod Sverige på 50 m: Ole Olsen på det danske landshold 
fire år i træk; 2006 – 2009 
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Fuglekongernes platter



 

 



 

 

Soldaternr. Navn Motiv År 
637-2 1930 J. J. Larsen Post i snevejr 1944 
413-5 1933 Emil Christensen Fanemarch 1945 
701-3 1912 J. D. Nielsen Portparti 1946 

505-2 1900 J. Mathiasen Fredensborg Slot 1947 
408-5 34,1 Aksel Simonsen Kolonnaden 1948 
556-1 1928 V. Petersen Post for gevær, rød galla 

(Amalienborg) 
1949 

259-4 1915 Anders F. L. Deichmann Frederiksborg Slot 1950 
522-2 36,2 Poul Rasmussen Øvelse – skydning 1951 
623-2 1924 N. V. Krogh Hovedgård 1952 
8 – 3 1926 Ejner Frandsen Rosenborg Slot 1953 

737-3 28,2 Carl Meincke Chef til hest 1954 
700-2 1911 A. Groth Bernstoff Slot 1955 
565-2 45,3 E. Bebe Marselisborg Slot 1956 
830-2 52,2 G. S. Aagerup Kong Chr. X 1957 

1436-3-31,2 Eivind Larsen Garderstuen (vagt) 1958 
419-3 39,2 Knud Christiansen LG Sol 1959 
109-1 1938 Svend Mathiasen DG Emblem (guld) 1960 

1122SK33,1 Egon F. Larsen Fredensborg Slot 1961 
645-4 30,2 Remi Jensen Garder i blå galla 1962 
315-2 47,2 Børge Larsen HJV. Skyttemærke 1963 
811-3 27,2 Hans Olsen Krydslagte vagtsabler 1964 

355-2 26,2 Hans Madsen DG Emblem (sølv) 1965 
836 sept.63 Peter Fischer Post i rød galla 1966 
323-3 1908 Alfred Petersen DG Skytteemblem 1967 

46-3  1930 Evald Rasmussen Jægersborg 1968 
937-5 1951 Bent K. Lassen „Ad tutelam regis“ 1969 
911-1 1958 Bent Friis Pudsning 1970 

2078-3 1932 Sv. Aage Larsen Fredensborg Slot 1971 
657-1 1946 Vagn Müller-Hansen Post for gevær v/fane 

(Amalienborg) 
1972 

856-2 1967 Ole Christensen Sandholmlejren (Ind-
gang) 

1973 

1003-5 36,1 V. T. Gravesen Krudthuset 1974 
985-4 36,1 A. Hansen Støvler 1975 

1003-2 1940 Karl Aage Andersen Kongeligt håndtryk 1976 
114 – 1966 Paul Nonnecke Sandholmlejren 

(v/standpladsen) 
1977 
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Soldaternr. Navn Motiv År 
514-3 45,2 Henning Yde Kjærgård Garderstatuen (felt.) 1978 
649 – 1957 Niels Laustsen Tromme & fløjte (Tam-

bourer) 
1979 

503-2 45,1 Poul Andersen Dragon & Garder v/vå-
benskjold 

1980 

531-3 45,2 Kristian Bloch-Gregersen Genforeningen (Sønder-
jylland) 

1981 

949 - 54,2 Bendt Egon Nielsen Kaserne 1982 
778-096-68 Ole Olsen Gråsten Slot 1983 

91-4 40,2 Johannes Møllegaard Karet v/Fredensborg 1984 
446 – 55,4 Henrik Marholt LG „Huer“ 1985  
737-5 45,2 Børge Elmfelt Lydersholmlejren 1986 
225 – 46,2 Anders Outzen Sabel & militærmærker 1987 
917 jan.65 Hans M. Larsen Post for gevær (Sorgen-

fri) 
1988 

791 maj 54 Arne L. Jensen Post for gevær (Go-
thersgade) 

1989 

281057-337 Jan B. Sørensen Garder i en gård 1990 
489 maj 52 Aksel S. Pedersen Adjudantkontor (Amali-

enborg) 
1991 

723 maj 54 Flemming Dalsgaard Tungt maskingevær 
(TMG) 

1992 

390 sept.66 Leif Larsen GMC lastbil (sygetrans-
port) 

1993 

292, 2 maj 37 Erik Skånstrøm Post m. kappe i snevejr 1994 
155 nov. 58 Arne K. Kroll Larsen Fuglekonge v/Hillerød 

Slotsø 
1995 

861 nov. 54 Henning Mansa Jeep m. TMG 1996 
642 nov.50,2 Jens Christian Bøgh Sorgenfri Slot 1997 

314 – 47,2 Holger Olesen Rekylgevær 1998 
412 mar.57 Jørgen Frandsen Fanebærer 1999 
452 nov.55 Henning Allerup Post for gevær (kolon-

naden m. civil) 
2000 

1288 nov.48 Preben E. L. Eich Kronborg Slot (kadet-
skolen) 

2001 

928 – 49,1 Vagn L. Hansen Australien 2002 
310 nov.54 Knud Christensen Jernbane (konge-tog) 2003 
436 jan.67 Jan C. Petersen Returnering af civilt tøj 2004 
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Soldaternr. Navn Motiv År 
MAR-91 Peter A. Svendsen Dobbeltpost (Amalien-

borg) 
2005 

AUG-72 Finn Steno Thygesen Dronningeparade, Go-
thersgade 

2006 

184 maj 65 Bent Rindom Ordonnans på NIMBUS 2007 
710- 46,2 Viggo J. Larsen Gevær 2 – skydebane/ 

flag 
2008 

JAN-73 H.C. Stolten Reveille/Gardergården, 
Marselisborg 

2009 

JAN-70 Flemming Martin Ander-
sen 

Ikke offentliggjort ved 
redaktionens afslutning 

2010 
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