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Forsiden:

Dybbøl Mølle

Foto: Søren Gülck, Gråsten

Links til hjemmesider:
.RQJHKXVHW:
www.kongehuset.dk

Nu ringer klokkerne snart ind for det nye år.
I foreningen har det været et stille år med
2 årgangsparader, en spilleweek-end og en
spilledag på LGK.



5RVHQERUJ6ORW
www.rosenborgslot.dk



'HQ.RQJHOLJH/LYJDUGH
www.forsvaret.dk/lg

Vi var af DDGF blevet tilbudt et par spillejob til Flagdagen, men der var ikke det store
tilslutning til disse aktiviteter, så vi måtte
melde fra, da vi ikke kunne stille med nogen
til opgaven. Hvad årsagen er eller kan være,
kan der kun gisnes om. Enkelte Tambourer
har fortalt mig, at det er transportomkostningerne, bil eller DSB, først til en øvedag og
derefter til den “rigtige” dag, der tager for
hårdt fat i den lille tambourfamilies økonoPL-HJYLOSUºYHRPGHUʐQGHVPXOLJKHGIRU
lidt transporthjælp til sådanne aktiviteter.



/LYJDUGHQV0XVLNNRUSV
www.livgardensmusikkorps.dk

KØRSELSORDNING:



/LYJDUGHQV0XVLNNRUSV9HQQHU
www.dklmv.dk



'H'DQVNH*DUGHUIRUHQLQJHU
www.garderforeningerne.dk



*DUGHUVKRS
www.gardershop.dk



*DUGHUQHWY¨UN
www.gardernetværk.dk



*DUGHUNRUWHW
www.garderkortet.dk




7DPERXUIRUHQLQJHQ
'HQNRQJHOLJH/LYJDUGH
www.tambourforeningen.dk



$PDOLHQERUJPXVHHW
www.amalienborgmuseet.dk



&KULVWLDQVERUJ6ORW
www.christiansborgslot.dk
*U§VWHQ6ORW
www.graastenslot.dk



Er det en idé med en kørselsordning? Jyder
kunne mødes i Fredericia, derfra dele omkostningerne til København og måske tage
en fynbo og en sjællænder med på vejen.
Man kunne evt. mødes ved rastepladserne
på vej over og retur. Kom med imput!

DIN ADRESSE:

Vi sender en mail med aktiviteter først i det nye år, og det
er vigtigt at holde os ajour med
dine kontaktoplysninger (navn, adresse, postnummer,
by, telefon, mobilnummer,
mail-adresse, FL/TR, år/mdr.).

ÅRGANGSPARADE - Maj 2014:

Lad os mødes i Sergentgården, nu ”Messehaven” - bag Blå Kammer, efter paraden,
når du har været sammen med din årgang
- HUSK du er altid velkommen, også bare for
at sige goddag.
«YOU WILL NEVER WALK ALONE». 

Tak for året, der er gået, kom godt
ind i det nye år.
Godt Nytår.

Erik Ley.
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Nyt fra Chefen
Tambourkorpset skifter
værnepligtige
Mærkedage 2014
Livgardens Muskorps Venner
Fra fattig prins til konge
Dybbøldage
Fotos: www.visitsonderborg.dk

Koncert i Fredensborg
Gallamiddag
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Gadeombygninger
Side 10-11 Musikkorpsets oplevelser
Side 12-13 Inspiration direkte fra USA
Side 14-15 Digt om Dybbøl Mølle
Fotos: Søren Gülck, Gråsten

Side 15

Nyt fra Chefen

Indhold og gode links.
Formandens spalte
Indhold
Nyt på Amalienborgmuseet

Nyt portræt af kongefamilien
Fotos: www.amalineborgmuseet.dk

$I6HQLRUVHUJHQW0RUWHQ7KXUºŦ/HGHUDI/LYJDUGHQV7DPERXUNRUSV

1\WS§$PDOLHQERUJPXVHHW
.RQJHIDPLOLHQVSULYDWHPXVHXP
Af Erik Ley.

Amalienborg Museum er blevet en seværdighed rigere, Amalienborg Slot genopstår
i en redesignet skikkelse, som det hedder,
når noget er blevet moderniseret, på museet bliver der en stor interaktiv model af
Amalienborg, der giver de besøgende mulighed for at dykke ned i og zoome ind på
historien om slottet og dets beboere.
Det har taget medarbejdere fra MOEF 700
timer at bygge den interaktive model af
slottet. Her er det designingeniør Kamilla
Grove, der har arbejdet på 3D-moddellen,
som den endelige model CNC-fræses efter.
Besøg: www.amalienborgmuseet.dk

MAIL-INFORMATIONER
Få løbende informationer om
aktiviteterne i foreningen

- Send os din mailadresse

NY HJEMMESIDE

Følg foreningen
S§GHQQ\HKMHPPHVLGH

www.tambourforeningen.dk
NYE MEDLEMMER
)UDKROG$SULOYDUGHUWR7DPERXUHU
EHJJHS§WURPPHO¨VGHUHVDUWLNHOLEODGHW
YLE\GHUMHUYHONRPPHQLIRUHQLQJHQ
Nikolaj Skanderby Johansen
)DJHUOXQGHQŦ9HGE¨N
Daniel B. Kjæhr
$DUHVUWXSYHM%Ŧ6NºUSLQJ
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Havesalen er Amalienborgmuseets
største rum, og det bliver derfor
brugt til museets særudstillinger.

.¨UH6SLOOHP¨QG
I disse lidt sløje tider for militærmusikken,
især med hult rungende rygter om nedlæggelser og nedskæringer samt nye ”smarte”
tiltag af personer, hvis musikfaglige forstand
kan ligge et lille sted, er det vel på plads, at
jeg bidrager med lidt info og en situationsrapport omkring Livgardens Tambourkorps,
hvilket I læsere jo så kærligt og velmenende
bakker op omkring.
Vi er stadig 23 konstabler/overkonstabler,
en SG og en SSG samt 2 til 5 værnepligtige
pr. indkaldelseshold. Vi har pt. ansatte på
langtids-CU samt afgivet en nodearkivar/
regissør til Livgardens Orkester.
”Onde” rygter omkring genindførelse af VP
samt afskedigelse af medlemmer af konstabel gruppen er døde … hvorfor de er opstået
HULVLJVHOYHWP\VWHULXPŧJDQVNHNRUWʐQdes der i dag ikke den mængde VP, der skal
til med de rette musikalske færdigheder,
som Livgarden har behov for til løsning af
de musikalske tjenester omkring kongehuset. Derudover kunne jeg nævne 500 andre
grunde, men det vil jeg spare jer for.

1\HǋºMWHU

Tambourkorpsets repertoire er beriget med
DQVNDʏHOVHQ DI GHQ Q\H ʑºMWH VRP L GHQ
grad har åbnet for musikalitet og teknik i
ʑºMWHJUXSSHQ KYLONHW KDU NU¨YHW HQ VWRU
omstilling fra vores spillemænd. Et nyt instrument med en masse muligheder og stor
sværhedsgrad, men vi har med hjælp fra
bl.a. Erik Ley haft 2 overkonstabler i USA på
uddannelses- og inspirationstur (læs andetsteds i bladet).

Tordenskjolds soldater

Til sidst et lille suk omkring ”Tordenskjolds
soldater” i Tambourforeningen og de samPHL+-9UHJLWULVWDW,LNNHNDQYLVHŢʑDJHWŢL
de fora, hvor I har fået jeres militærmusikalske uddannelse. Hvis man ikke kan stille 12
mand ved årgangsparaden ved jeres Regiment, men ved en tilfældig parade i Kastellet med de samme tambourer med enkelte
undtagelser … tjen og yd ...Tambourkorpset
bakker stadig alle tiltag op, som vi har gjort,
siden jeg startede som leder af korpset. 

*RG-XORJ*RGW1\W§U

Livgardens Historiske Samling
/LYJDUGHQV.DVHUQH
6DPOLQJHQHU§EHQIRURǉHQWOLJKHGHQ
OºUGDJHRJVºQGDJHIUDNOWLO

7DPERXUNRUSVHWKDUHQPDVVH
VS¨QGHQGHRSJDYHUL

Udover vores faste tjeneste deltager Vagtkompagniet/Tambourkorpset i Norsk Militær Tattoo i Oslo 5. til 12. maj. Store jubilæer i forsvaret og en masse andre spændende
arrangementer har vores deltagelse i løbet
af året.

Var der også
og vi var awesome :o)
Mangler du go’ musik til dine gæster ?
Så ring til os fra Pingos Festorkester
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7DPERXUNRUSVHWVNLIWHU
Y¨UQHSOLJWLJH
Af SG. T. Duvander, næstkommanderende
i Tambourkorpset

Tambourerne Kjæhr og Johansen er ved at
have aftjent deres værnepligt i korpset. De
har før Livgarden spillet i symfoniorkestre
og har nu i deres tid som værnepligtige tambourer fået undervisning på marchtromme.
'HW P§ VLJHV DW GH KDU I§HW ʐQSXGVHW GHres færdigheder i at spille lilletromme. De
to værnepligtige har været gode til deres
tjeneste og i særdeleshed kunnet arbejde
selvstændigt. De har været så gode, at vi
har kunnet bruge dem til detachementer,
modtagelser m.m.
I dag, hvor der stilles større forventninger
til, hvad Tambourkorpset skal kunne udføre af opgaver, er det sjældent, vi i værnepligtstiden kan nå at uddanne dem, så de
er brugbare i tjenesten, men med Kjæhr og
Johansen er det lykkedes at komme godt
op i niveau, fordi de har knoklet og været
ærekære omkring tjenesten. Tillykke med
veloverstået tjeneste, og det er en sand
fornøjelse, at vi nu ser, de tager godt imod
det nye hold, der består af tre trommer; garderne Holgersen, Johnsted og Nielsen, der
alle har spillet trommesæt, og garder Lund
S§ʑºMWHGHUKDUVSLOOHWORZEUDVVL'HQ6ºQderjyske Garde.
Det nye hold er kommet godt i gang efter
veloverstået rextur. De ankom mandag den
4. november og blev indlogeret og vist
rundt på kasernen. Den første dag i korpset
stod på en morgenløbetur efterfulgt af udlevering af deres instrumenter, og så i gang
med de mange ting, der skal læres. Holdet
har efter at have set vagtparaden igennem
byen onsdag den 6. november udtalt, at de
har ”fået blod på tanden” til at investere de
mange timer, det kræver at lære at spille
på et instrument. Vi glæder os meget til at
uddanne dem og følge deres udvikling i de
næste 5 måneder. 
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De to tambourer udtaler:
Af DB Kjæhr og NS Johansen,
Tambourer Hold JUL13

Vi har begge været meget glade og følt os
meget privilegerede i forhold til den anderledes musikalske tjeneste, tambourkorpset
tilbyder værnepligtige. Ingen af os var dog
helt grønne, da vi startede, da vi havde spilOHWPXVLNLʑHUH§U0HQPDUFKPXVLNNHQRJ
den teknisk krævende lilletromme, for ikke
at nævne den traditionelle håndstilling, formåede alligevel i allerhøjeste grad at give
både udfordring og stimulans. Det har været fantastisk at kunne bruge den sidste del
af sin værnepligt på at øve sig og spille musik. Det er en interesse, der er givende og
lærerig på mange måder, og der skal heller
ikke lægges skjul på, at vi har prist os lykNHOLJH ʑHUH JDQJH IRU LNNH DW VNXOOH EUXJH
tiden på at gå og stå med et gevær i stedet.
Værnepligten i tambourkorpset har sendt
os vidt omkring, fra Københavns Amalienborg og Christiansborg til Fredensborg slot,
Kunstmuseet Aros og sågar Møns Klint. Vi
har også haft stor glæde af undervisningen
og lært rigtig meget af de mange dygtige
konstabler i tambourkorpset, og vi har nydt
den muntre stemning og det høje humør,
der gør sig gældende på arbejdspladsen. 

Mærkedage i 2014

Ŧ
Ŧ
Ŧ
Ŧ
Ŧ
Ŧ
Ŧ

Prins Henrik fylder 80 år.
Kronprinsesse Mary fylder 40 år.
Danmark erobrede England i 1014
(1.000 års jubilæum)
Danmark mistede Norge i 1814
(200 år)
Kastellet fylder 350 år.
150 år for anden slesvigske krig
(1864).
100 år siden at første verdenskrig
begyndte.

Af: Lone Marcussen

Pensionering

Efter 33 år i Musikkorpset er Svend Vermund på kornet gået på pension. Han fyldte 60 år den 7.9.13 og gik på pension med
udgangen af måneden.

Koncerter

.RPPHQGHDUUDQJHPHQWHUVSHFLHOW
IRU9HQQHUQHNDQQ¨YQHV
Lørdag 11. januar:
Mini-Nytårskoncert på Rosenborg Kaserne
med efterfølgende champagne og kransekage i musikermessen. Derefter plejer Vennerne at følge Vagtparaden til Amalienborg
Slot.

Lørdag 8. februar
Rundvisning på Christiansborg Slot ved
Oberst Lasse Harkjær.

Meld dig ind i foreningen

Ţ/LYJDUGHQV0XVLNNRUSVş
Venner”

Medlemmer af Musikkorpsets Venner med
familie og venner havde mulighed for at
overvære en koncert i riddersalen på Rosenborg Slot 10. september, med dirigent
Martin Nagashima Toft og solist, sopran
Signe Sneh Schreiber. Bagefter var der sammenkomst i sergentmessen på Livgardens
Kaserne.
Den 3. oktober spillede Musikkorpset koncert på Antvorskov Kaserne med Russel
Grey som dirigent, iklædt kilt, og solist var
Annette Heick. Annette Heick sang bl.a.
Trommesangen fra Nitouche iført musikkorpsets stortromme og lånt skråhue. En
rigtig god aften.

Som medlem af
venneforeningen får du ofte
rabat på koncertbilletter, et
blad
tilsendt
med
posten
og nyhedsbrev
på mail, hvis
du ønsker det.
Deltag i arrangementer specielt for vennerne og oplev
miljøet omkring Livgardens Musikkorps.
Vær på denne personlige måde med til at
støtte op om et over 350 år gammelt, dansk
kulturfænomen med stærke traditioner. 
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)UDIDWWLJSULQV
til konge
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Dybbøldage
DSULO'$*(Ŧ7$*(Ŧ'$<6
Se mere på: www.1864dage.dk
og www.visitsonderborg.com

Af Erik Ley

Det har Sønderborg Slot, med et jubilæumsarrangement i riddersalen på slottet, fejret
på dagen med et festforedrag af slottets
nye overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen og et let, men festligt traktement.
Foredraget handlede om Christian d. IX.’s
vej til tronen.
Christian d. IX var født som fjerde søn i fattig
sidelinje i det danske kongehus, forelskede
sig i prinsesse Louise, en niece af Christian
d. 8., som han giftede sig med. Umiddelbart
fulgte der hverken et helt eller halvt kongerige med, men efter en række forviklinger
blev andre tronkandidater skubbet til side,
og Christian og Louise blev udpeget som
tronfølgerpar.
Historiens ironi, er at kongens første vigtige
gerning var - modstræbende - at underskrive den grundlov, der førte til krigen 1864.
Samtidig åbnede Sønderborg Slot en udstilling om Christian d. IX - Europa’s svigerfar
- og hans mange børn.
Arrangementet var også indledningen til
Slottets markering af 150 året for 1864 i
2014.
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Købmagergade og Gothersgade i ombygning.
Købmagergade fejrer i år 40 år som gågade
(1973-2013)
Af Erik Ley

Den 16. november 1863 blev
Christian d. IX udråbt til Danmarks
konge fra Christiansborg Slot.
Det er begyndelsen for det
glücksborgske
kongehus,
som
derfor nu har siddet 150 år på tronen.

Gadeombygninger
Diverse og værste ombygninger på vagtparadens rute er nu
ved at være slut, det har bestemt ikke været lige fremkommeligt for paraden med alle de opgravninger der har været,
Stabstambourern har haft sit, at se til med at få paraden over
jernplader og forbi udgravninger.
,VOXWQLQJHQDIWDOHWYRNVHGHWUDʐNNHQPDUNDQWL.ºEHQhavn, og mange af byens gader blev udvidet.

Koncert i Fredensborg Slotskirke

Af Erik Ley

Koncerten fandt sted på dagen den 15. November samme dag som Kong Christian d. IX
besteg tronen i 1863.
Christian IX Ensemblet, som er dannet af
Musikkorpset i anledning af 150 året for
den glücksborgske kongefamilies tronbestigelse.

Det gjaldt også Købmagergade, der havde et stort problem
med pladsen mellem Rundetårn og Regensens mure (bygningen overfor Rundetårn). De to bygninger er jo ikke lige til at
ʑ\WWH UXQGW S§ GRJ GHW PHVW EHP¨UNHOVHVY¨UGLJH IRUVODJ
NRPIUDDUNLWHW$QWRQ5RVHQGHUYLOOHʑ\WWH5XQGHW§UQS§UXOler hen til hjørnet af Trinitanis Kirke.

Paul Fischer, 1850-1934.
Famous danish painter.
The Royal Danish Life Guard in
full dress on its way to relief
along the ”Østergade” - 1925

Det endte med, at stueværelser i Regensen blev til det der er idag, at man byggede buegangen hvor unge solister idag henter en lille indtægt til studiehjælp.
Den enkleste løsning: at gøre Købmagergade til gågade blev først gennemført i 1972/73 

Koncerten var et musikalsk portræt af Christian d. IX og hans regeringstid, med bl.a.
H.C.Lumbyes Kong Christians IX’s honnørmarch - spillet på den tids instrumenter. 

Gallamiddag

Af Erik Ley

på Hotel Benniksgaard, Rinkenæs ved Gråsten
Med Prinseparret fra Schakenborg Slot som
æresgæster for at markere Verdens Diabetes Dag, som HKH Prins Joachim er protektor for. Under middagen blev der holdt taler
af bl.a. Prins Joachim talte.
Hotel Benniksgaard serverede hokaidosuppe, russiske blinis med hjemmerøget laks,
kalvecarpaccio, marineret lammemørbrad
og som dessert hjemmelavet isrolade.
Efter middagen blev der holdt auktion over
sponsorgaver. Dette indbragte 106.000 kr.
som går til diabetesbørn i Region Syddanmark. 
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Odense
Koncerthus

Tekst:
Katrine Kielland-Brandt
ǋºMWHQLVW

0XVLNNRUSVHWVVWRUHRSOHYHOVHU
Torden og lynild! Kastrup Lufthavn 18. september. Statsbesøg fra Vietnam. Musikkorpset
medvirkede ved modtagelsen af Vietnams præsident i lufthavnen om morgenen i uvejr. DMI
skrev om skybrud med voldsomme mængder hagl og torden. Uvejret holdt op præcis, da
Vietnams præsident ankom, men lufthavnen udgjorde et sælsomt islandskab. Om aftenen
YDU GHU JDOODWDʏHO S§ )UHGHQVERUJ 6ORW XQGHU YDUPHUH IRUKROG 6YHQVNH $QGUHDV +DQVRQ
GLULJHUHGHWDʏHOPXVLNNHQ
Kulturnatten fredag før efterårsferien er et tilløbsstykke. Ikke mindst tiltrækker selve Livgardens Kaserne så mange gæster, at den ligger som nr. 7 på top 10-listen over mest besøgte steder. Livgardens Musikkorps spillede vanen tro i Christiansborgs riddersal, hvor man
kunne høre 4 minikoncerter med musik af bl.a. H.C. Lumbye og Knudåge Riisager. Casper
Schreiber var aftenens inspirerende dirigent. Det var tydeligt, at publikum havde en god
oplevelse ved at stå ganske tæt på orkestret. De fulgte levende med, når trompeterne satte
ind, når der var klarinet-solo, eller når dirigenten lagde ansigtet i særlige folder. En lang,
PHQJOLPUHQGHDIWHQLʑRWWHRPJLYHOVHU

Christiansborg Slot, 11. oktober. Publikum observerer dirigent og musikere.

var den 5. november rammen om
endnu en god oplevelse.

DR Koncerthuset, Verdi Galla.
0XVLNNRUSVHWǋRWSODFHUHW
)RWR2ODY9LELOG

Forud lå et givende prøveforløb
med Musikkorpsets gamle kending, dirigenten
Børge Wagner.
Koncerten blev
en revival af den
meget populære
dobbelt-cd/lp,
der udkom i 1992
i forbindelse med Regentparrets sølvbryllup, dirigeret af netop Børge Wagner. På koncertSURJUDPPHW YDU V§OHGHV ʑHUH DI SODGHQV +& /XPE\HY¨UNHU VRP :DJQHU HU GHFLGHUHW
specialist i. Musikkorpset sætter en ære i at videreføre den særlige opførelsestradition af
Lumbyes 1800-talsmusik, som Livgardens musikere har spillet siden blækket på noden var
vådt. Oberst Lasse Harkjær takkede Børge Wagner ved koncerten for hans mangeårige virke
i Forsvarets Musiktilsyn, en kontrolinstans, der efterhånden har overlevet sig selv. Her var
også aftenens konferencier, John Frederiksen, tidligere med. Tambourerne spillede festligt
for folk ved indgangen, og Musikkorpset leverede nobelt og levende spil. Alle var glade! 

Foto: Olav Vibild

Verdi Galla 10. og 12. oktober i DR Koncerthus sammen med Radiosymfoniorkestret og
chefdirigent Rafael Frühbeck de Burgos samt en stjernerække af solister: Den store operakomponist Giuseppe Verdi fyldte 200 år med manér, og Livgardens Musikkorps var med.
Den ene koncert blev radiotransmitteret, og Musikkorpset havde fornøjelsen at blive positivt anmeldt i pressen. Musikkorpsets opgave var at agere banda ved koncerten, dvs. opfylde Verdis idé om et militærorkester i operaerne Don Carlos og Aïda. Symfoniorkestret skulle
forstærkes af vore blæsere i særlige passager. Vore musikere var placeret oven over orkeVWUHWS§HQEDONRQRJʑRWYDUGHW§ULJHPDHVWUR5DIDHO)U¾KEHFNGH%XUJRVKDUXEºQKºUligt høje krav til perfektion, men Livgardens udvalgte musikere havde kun ære af indsatsen.
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,QVSLUDWLRQGLUHNWHIUD86$
Jeg var så heldig at få muligheden for at
komme til USA og samle råd og inspiration
IUDQRJOHDIGHEHGVWH+HDO\ʑºMWHVSLOOHUHL
verden.
'D YL L DSULO P§QHG ʐN YRUHV VSHFLDOGHVLJQHGH+HDO\ʐIHL/LYJDUGHQV7DPERXUNRUSV
var dette en kærkommen lejlighed til at tage
til USA’s østkyst og lære en masse om netop
GHQʑºMWH'HWYDURJV§HQRSODJWPXOLJKHG
at lære noget fra deres meget specielle spillestil og samtidig styrke nogle relationer
imellem Livgardens Tambourkorps og de
store Fife and Drum Corps, der er i USA (bla
også i US Army).
Turen startede i slutningen af september, da
jeg drog mod Boston for at mødes med en
masse folk fra MCV (Middlesex County Volunteers).
MCV mødte vi for første gang under Basel
Tattoo i 2012, hvor vi blev gode venner med
dem. Jeg blev taget godt imod, og selvom
GHWKDYGHY¨UHWHQODQJʑ\YHWXURJNORNNHQ
var blevet mange i Boston, gik der alligevel
en del timer med at lytte til musik, kigge på
noder og planlægge de næste 12 dage.
Efter en god gang søvn var jeg klar til at gå i
gang med de ting, som min underviser havde pålagt mig, og der blevet øvet fra morgen
til aften.
Fredag eftermiddag var jeg så blevet inviteret til at overnatte en weekend i et telt.
Jeg skulle til noget, de kalder en Muster. Et
slags marked. Jeg vidste ikke helt, hvad det
gik ud på og havde ikke fornemmelsen af,



Af: OKS-1 Casper Christophersen
Livgardens Tambourkorps

at det var særlig relevant, men det hele gav
mening, da jeg kom til teltpladsen lidt væk
fra Boston. Da jeg ankom, var der allerede
en 30 mennesker, som pakkede deres telte
ud og spillede musik i store grupper rundt
omkring.
Dagene foregik således: Fredag eftermiddag
DIWHQVWLOOHGHRPNULQJʑºMWHURJWURPPHU
sig på teltpladsen og spillede sammen, en
masse forskellig tradionel amerikansk revolutionsmusik. Der var non-stop Fife and
Drum musik fra kl.18-02.30, hvor jeg valgte
at gå i seng. Da var mit hoved fyldt op til
randen.
Lørdag morgen stod man op. Så gjorde MCV
og 22 andre Fife and Drum Corps’ sig klar
til parade og koncerter. Det foregik fra 106§ʐNPDQOLGWPDGRJNORNNHQVWRG
GHU V§ RPNULQJ  ʑºMWHU RJ WURPPHU NODU
igen rundt om bålet (lige ved siden af mit
telt!) og spillede hele aftenen. Jeg gik i seng
kl.23.30, men havde svært ved at sove, da
de blev ved med at spille, til klokken blev 3.
Det var en fantastisk oplevelse at se, hvor
udholdende og dedikerede de er til deres
instrument. Søndagen gik med at pakke telt
ned og så direkte hjem og prøve at få pibelyden ud af mine ører.

UHV WDPERXUPDMRU RJ ʑºMWHXQGHUYLVHU -HE
Hague, som bød mig velkommen til et regnfuldt Washington.
The Old Guard er et Fife and Drum Corps
præcis ligesom Livgardens Tambourkorps.
De er fastansatte spillemænd (og damer),
som arbejder hver dag på deres kaserne
Fort Myer. Første dag blev jeg introduceret
for deres Chief, som var meget glad og beæret over, at en fra Livgarden kom og besøgte dem. Om aftenen var jeg til middag
med tambourmajoren fra The Grey Coats i
Basel, Mats, trommeunderviseren fra The
Old Guard og tidligere medlem af Top Secret Drum Corps, Mark og så selvfølgelig
Jeb. Der blev delt en masse historier om
vores virke den aften, og det var super at få
snakket med en masse dygtige folk.
Hele ugen gik med at følge deres hverdag, deres undervisning på instrumenter
og deres march/tattoo-øvelser. Det gav et
kæmpe kick! En masse inspiration om forskellige måder at øve, marchere og generelt
gøre tingene på. Jeg havde også en del af
vores noder med derover, og de syntes, det
var enormt spændende at høre og spille de
ting, som vi går og roder med i København.
Om torsdagen kom Brian (BC) til Washington, og vi havde et par dage til at spille lidt
ʑºMWHRJWURPPHPHG7KH2OG*XDUG

De næste 6 dage gik med at øve, øve, øve,
spille, spille, spille og en masse god underYLVQLQJRJJRGHʐIV

Jeg sagde farvel til Jeb og deres Chief, som
var meget interreseret i at skabe relationer
og have et arbejde oversøs med Livgardens
Tambourkorps.

Ugen efter skulle jeg så tilbringe hos US
Army Old Guard Fife and Drum Corps i Washington DC. Jeg havde fået kontakt til de-

Turen gik så tilbage til Boston, hvor jeg skulle følge MCV på en parade om lørdagen for
at se, hvordan det foregik, og om søndagen

drog vi så til Connecticut for at spille til en
PLQGHKºMWLGHOLJKHG IRU HQ ʑºMWHVSLOOHU GHU
var død kort tid inden i en ung alder. For at
¨UH KHQGH VSLOOHGH  ʑºMWHU RJ WURPPHU
og 6 sækkepiber Amazing Grace. Jeg spillede sammen med dem. Bagefter, også for
at ære hende, spillede alle grupper videre,
LJHQHQVODJV0XVWHULʑHUHWLPHUPHQVPDQ
spiste og drak. En sørgelig og samtidig meJHWRSPXQWUHQGHRJʑRWEHJLYHQKHG
Inden jeg skulle sige farvel til mit nye liv
S§ 86$şV ºVWN\VW ʐN MHJ PXOLJKHGHQ IRU DW
komme i et studie og indspille en del numre, som kunne være interessant at integrere
hos Livgardens Tambourkorps.
Jeg har fået en masse viden, inspiration og
en masse andet, som slet ikke kan beskrives. Jeg har også fået et hav af noder og musik fra både MCV i Boston og The Old Guard i
Washington, som jeg er sikker på vil gøre sig
godt i København.
Og så har jeg fået nogle vildt spændende
redskaber, både personligt og musisk, som
jeg håber og tror på, at Livgardens Tambourkorps kan og vil nyde godt af i fremtiden. Livgardens Tambourkorps kan løftes til
uanede højder, og det er der, jeg personligt
gerne vil hen. Denne tur har allerede hjulpet os en stor del af vejen.
En stor Tak til de mennesker, der gjorde dette muligt, og jeg håber i fremtiden at kunne
opleve det igen.
Jeg er sikker på
at MCV og US
Army Old Guard
Fife and Drum
Corps heller ikke
har noget imod
at komme til København. 
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ET EKSEMPEL PÅ C.M. JENSENS DIGTERKUNST
BLEV FREMSAGT VED FESTMIDDAGEN UNDER

GARDERSTÆVNET I SØNDERBORG 17. JULI 1921:
'\UHEDUH'\EEºO%DQNH
7XVLQGHUDI'DQVNHV7DQNH
LGHPDQJH7U¨QJVHOVDDU
XQGHUUQHNORHQV.DDU
MDRJQXGD'DJHQJU\HU
RJGHPºUNH8YHMUVVN\HU
ǋ\JWHWHUIUD0DUNRJ6WUDQG
LYRUWJDPOHGDQVNH/DQG

+ºMWYLHOVNHU0RGHUODQGHW
6NRYNO¨GWYXJJHQGHSDD9DQGHW
OLJJHUGHWL6RORJ'LV
VRPYRUW/¨QJVHOV3DUDGLV
'LVVH6ºHU%¨OWHU6XQGH
PºUNH+HGHU%DNNHUUXQGH
JUºQQH0DUNHUKYLGHQ.OLW
HUYRUW/DQGHUGLWRJPLWŢ

0DQGLJ7URVNDEKDUGXVNXHW
RJHW0RGGHUHMEOHYNXHW
KDDEOºV.DPSPRG2YHUPDJW
WDSUH'DQVNHV)DQHYDJW
'XVDD'DQPDUNV-HQVHUEOHJQH
VDDGHPN¨NNHVWULGHVHJQH
RPL'ºGHQPHGHW6PLO
+XVNKLQDWWHQGH$SULO

'DVDD7DDJHQYDUIRUVYXQGHQ
RJGHQNODUH'DJRSUXQGHQ
PºGWHV'URWRJIRONL)MRU
SDDGLQG\UHG\UH-RUG
2JGXKºUWH6DQJHQEUXVH
-XEOHQJHQQHP/XIWHQVXVH
KMHUWHYDUPH2UGGHUWRONHG
*HQIRUHQLQJVIU\GL)RONHW

'XVDD0ºOOHQVW\UWHNQXVHW
VDDGHQDWWHUUHMVWDI*UXVHW
,GHQV9LQJHUV6XVGXKºUWH
7DOHQGM¨UYH'DQVNHIºUWH
Ţ9LHU'DQVNHRJYLOY¨UH
'DQVNHLYRU)¨UGPHGUH
$OGULJO¨UşYLW\VNH1RGHU
1HMIRU'DQPDUNHUYRU0RGHU

0LQGHULJH'\EEºO%DQNH
O¨URVYRUH5\JJHUDQNH
O¨URVPDQGLJ7URIDVWKHG
VRPGHWDSUHVGXVDDVWUHG
7URIDVWKHGPRG'URWRJ5LJH
DOGULJERUWIUD5HWWHQYLJH
7URIDVWKHGPRG'DQPDUNV6DJ
RJYRUWN¨UHJDPOH)ODJ

1\WSRUWU¨WDI.RQJHIDPLOLHQ
Stort maleri af hele familien, ”Kongehuset”
En privat person forærede dronningen et
stort maleri med hele familien, i anledning
af majestætens 70 års fødselsdag i 2010.
Kun ganske få ved, hvem giveren til dette
store maleri er.
Den generøse giver var med på Fredensborg Slot, da maleriet blev overdraget i November måned. Maleriet er nu udstillet på
Amalienborgmuseet frem til 1. marts.
Kunstneren der hedder Thomas Kluge, der
KDUDWHOLHUL.RUVºUKDUY¨UHWʐUH§URPDUbejdet. Da han begyndte på værket var der
11 medlemmer i familien, inden det blev
færdig var der 14, så der har været lidt omplaceringer undervejs.
%LOOHGHWHUJRGWʐUHNYDGUDWPHWHUVWRUW.OXge har en meget detaljeret maleteknik der
Q¨VWHQHUIRWRJUDʐVNIRURJLPRGHOOHUIRU
dystert, det må den som ser selv afgøre.
Jeg har blot bemærket, at Nikolaj og Felix
leger med Legokloser og Thomas Kluge har
malet sig selv og fru Anna med som en del
af et teater i baggrunden. Flot med mange
virkelige detaljer.

Digt om Dybbøl Mølle
Med tilladelse fra Garderforeningen for Aarhus og Omegn,s Formand Hr. S.O. Pontoppidan (552-Jul-63) der var med i redaktionen på foreningens 100 års jubilæumsbog
”Rex’er i Aarhus 1902-2002 ” bringer vi det
ʑRWWHGLJWVRPNDQO¨VHVVLGH
'HWʑRWWHGLJWVRPEOHYIUHPVDJWYHGIHVWmiddagen under Garderstævnet i Sønderborg 17. Juli 1921 fortjener nu i 150 året
for 1864 næste år igen, at komme på tryk.
Digtet er forfattet af C.M. Jensen (18631927) - Garderforeningen for Aarhus og
Omegn’s første formand 1902-1909.



Af Erik Ley

Der skal nok komme mange til Amalienborg
for at se dette enestående portrætmaleri.
Og så er det jo rigtig mange år siden, der er
lavet et så stort maleri af hele kongefamilien.

Har du besøgt Christiansborg Slot ? her vil
du i et hjørne af gobelinerne, som er en
gave til Dronning Margrethe fra det danske
erhversliv, vævet i Frankrig efter tegning
af Bjørn Nørgaard. Her har Bjørn Nørgaard
også efterladt et lille ”visitkort”. 
Se: www.christiansborgslot.dk
Denne side er også et besøg værd:
www.rosenborgslot.dk

Af Erik Ley.

C.M. Jensen, garder nr. 302-3 - 1884, nåede
DW Y¨UH PHGOHP DI ʐUH JDUGHUIRUHQLQJHU
hvoraf han var medstifter af de tre, Garderforeningen for Aarhus og Omegn, Langelands Gardeforening, Vendsyssel Garderforening og Garderforeningen for Svendborg
og Omegn.
Han udgav ”Gardens Sange” mange skrevet
DI KDP VHOY RJ ʐN SHUVRQOLJW ULGGHUNRUVHW
overrakt af Kong Christian d. X ved et garderstævne i København.
Carl Marius Jensen havde ved sin død i 1927
været 50 år i Postvæsenets tjeneste. 
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