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Livgarden har været i Norge med et tattohold, i april var der genvisit fra Kongens
garde i Oslo med et flot tattoo på Rosenborg
Livgarden var ligeledes respræsenteret med
vagthold og tambourer ved markeringen af
150 året for slaget ved Dybbøl, hvor også
kongehuset var tilstede. Tambourforeningen var selvfølgelig også tilstede blandt
publikum.
Musikkorpset har endelig fået øvelokale i
Stærekassen på Kongens Nytorv. Dette havde følgevirkninger og Tambourkorpset har
efterfølgende fået nyt og større øvelokale
i Rosenborgenden af kasernen i Gothersgade, hvor nu også både konstabelmessen og
Tambourkorpsets kontor har til huse.

Et musikalsk festfyrværkeri

I forbindelse med at Livgarden var på vagt i
Gråsten i sommer, blev der afholdt en koncert på Alsion i Sønderborg med Livgradens
Musikkorps.
Tivoligarden blev 170 år og dette blev festligholdt med en koncert i august, hvor både
Livgardens Musikkorps og Tambaourkorps
medvirkede.

Foreningen fylder 50

I foråret var der generalforsamling i Tambourforeningen. Denne blev suspenderet
på halvvejen og med dette Tambourblad
indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling. Denne og hvordan du kan brevstemme, hvis du ikke har mulighed for at
deltage kan du læse mere om i vedlagte
brev m.v.
Hvis undertegnede for flertral, for at det er
mit hold der fortsætter i bestyrelsen for foreningen, vil der i forbindelse med den sidste novemberårgangsparade i Den Kongelige Livgarde og De Danske Garderforeninger
- søndag d. 2. november 2014 - blive en
festlig markering af Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde’s 50 års jubilæum.
Mere om dette følger, hvis det er mit hold
der fortsætter i Tambourforeningens bestyrelse. Disse informationer vil af praktiske
årsager kun blive udsendt via mail.
Så vil du være sikker på at få informationer
fra Tambourforeningen bedes du maile dit
navn, årg., medlemsnummer og din mailadresse til:
tambourerne@hotmail.com
Dit medlemsnummer fnder du ørst på den
kuvert du har motaget dette blad i.

Med Tambourhilsen
og på gensyn d. 2. november

Erik Ley.

Garderkortet:
www.garderkortet.dk
Tambourforeningen
- Den kongelige Livgarde:
www.tambourforeningen.dk
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Livgarden på dåse
Af Jørgen ”Jeppe” Jeppesen, OKT 77 - Tr.

Sidst i 70’erne skulle regentpalæet på Amalienborg gennemgå en større restaurering
og der blev derfor i foråret 1978 taget en
masse billeder til brug for tusristmæssig
markedsføring Danmark og siden da har
disse billeder være at finde på diverse postkort, brochurer, plakater, ja selv på kagedåser med Danish Buttercookies. Se nogle af
dåserne på side ??

Af: Seniorsergent Morten Thurø • Leder af Livgardens Tambourkorps

Norsk militær Tattoo
I dagene 5.-12. maj 2014 VTKMP Den Kgl.
Livgarde stillede i denne periode et tattoo
kommando på 16 tambourer og 40 gardere.
Indøvelsestiden i VTKMP var ca. 10 dage
ved siden af almindelig tjeneste såsom
vagtparade for TBK’s vedkommende.
Storyboardet og udgangspunktet er
vagtparaden og dansk musik, især København som by er tema med vagtparadens tur igennem hovedstaden.
Norge fejrer 200 års jubilæum for løsrivelsen fra Danmark og tallet 200 indgår derfor
i eksercitsprogrammet, derudover medbragte vi Livgardens Fane til yderligere markering af jubilæet og vi sluttede vores pro-

Fotos: Erik Ley & Tivoligarden

Side 12-13 Slaget ved Dybbøl
Fotos: Erik Ley

Side 14
Side 15

Nyt fra Chefen

Tambourer på dåse
Blå March i Fredericia
Fotos: Deleuran, Fredericia

gram med fanemarch.
Eksercits og musikken gik derfor i skøn
forening sammen i dette program.
En fantastisk modtagelse og mange positive tilkendegivelser fra arrangører og publikum gjorde denne
tur til en uforglemmelig oplevelse.
Showet var i Oslo Spectrum med ca.
6000 tilskuere til hvert show og udsolgt.
Livgarden
boede
med
alle
mand
på SAS Radisson Hotel, lige overfor,
så
logistikken
var
iorden.
Tak til Tambourkorpset for igen at levere
et godt stykke håndværk og tak for jeres
gå•på•mod med Garderne.

MAIL-INFORMATIONER
Få løbende informationer om
aktiviteterne i foreningen

- Mail os din mailadresse på
tambourerne@hotmail.com
NYE MEDLEMMER
Fra hold AUG 98 Fl.
Daniel Drage Sørensen
Sluseholmen 20, 4.tv.,
2450 København SV.
Fra hold NOV 99 Tr.
Thomas Hofmann Duvander
Knoldager 6, 2670 Greve
Fra hold XXX XX Fl.
B.C. Jensen
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Mangler du go’ musik til dine gæster ?
Så ring til os fra Pingos Festorkester

And we are awesome :o)
Livgardens Historiske Samling
Livgardens Kaserne
Samlingen er åben for oǉentligheden
lørdage og søndage fra kl. 11.30 til 15.00
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Tambourkorpset på Lolland

Tak til Tambourforeningen

Fantastisk tur til Sønderskovhjemmet på Østolland

Af Overkonstabel Anders Hessellund

Af Oks-1, K.N. Vissing,TBK

I forbindelse med Årsdagsparaden på Livgardens Kaserne, havde jeg den ære, at få tildelt Tambourforeningens
gave. Efterfølgende er jeg blevet bedt om, at skrive om
mig selv, til Tambourbladet, så andre end mine kollegaer
kan få et indtryk af, hvem jeg er.

Søndag d. 15/6-14.
Bussen stod åben og klar, og Tambourkorpset var i gang med at få udstyret ombord.
Det var formiddag, og vejret havde allerede
bragt varmen op på 20 grader. Det blå uldtøj var på, og da klokken rundede 11 kørte
vi fra Gothersgade med retning mod de sydlige øer.
Efter ca. 2 timers kørsel var vi ankommet til
Sønderskovshjemmet, som ligger nogle få
kilometer syd for Nykøbing Falster.
Vi blev mødt med en fantastisk venlighed,
og var allerede blev sat til at spise frokost
da vi var i god tid. På vej imod den bygning
vi skulle spise i, kunne vi se en masse mennesker der sad udenfor i det gode vejr, og
ventede spændt på at vi skulle spille.
Efter at have fået fyldt maverne gik vi tilbage til vores bus, der stod i skyggen i en stor
lade. Vi tog vores udstyr på og gjorde klar
til vores koncert. Bjørnen var sat på hovedet
og vi stod i en firmandsfront klar til march
imod publikum, med Den Tapre Landsoldat
som start.
Folk var glade for at se os, og begyndte også
at klappe da vi kom ind. Vores seniorsergent Morten Thurø slog musikken af, vi fik et
holdt, og vi gik ud i Koncert formation.
Solen var allerede begyndt at fjerne kiwi’en

fra vores vagtstøvler, og bjørnen holdte fast
om varmen, så sveden løb ned af vores kinder. Men det ingenting for os, for vi har prøvet det der var værre.
Efter vi havde spillet nogle numre og Thurø
havde forklaret om hvem vi var, om vores
uniform og vores daglige tjeneste, var der
en kort pause med kaʏe og kage, og der var
ikke et øje tørt.
Efter pausen begyndte vi koncerten igen,
men denne gang var det et mere avanceret
repertoire. Trommesættet var sat frem og vi
gjorde endnu engang klar til at spille, denne
gang med River Dance som et af numrene.
Da vi var færdige med koncerten fik vi en
opretning og en venstre om, klar til march
imod bussen. Da Thurø råbte Tambour
March, hørte vi et højlydt bifald fra et yderst
tilfreds publikum.
Vi satte os op i bussen, bakkede ud af den
store lade og satte kursen mod København,
velvidende at have tilfredsstillet endnu et
publikum.
Missionen
var fuldført.

Jeg vil ikke kede Jer med hele mit livshistorie, men tage
udgangspunkt i det, vi alle har til fælles; musikken. Jeg
løftede mine første par trommestikker, som 2-årig, i efteråret 1991, og det var startskuddet til, at jeg begyndte
at spille musik. Min mor har selv spillet tambourmusik
det meste af hendes liv, så derfor var det nærliggende,
at jeg også skulle begynde i et Tambourkorps. Ét var dog
sikkert, det skulle være som trommeslager – Jeg ville
IKKE spille fløjte. Det lykkedes heldigvis, og jeg begyndte i Rosenholm Tamburkorps i 1996, og har brugt meget
af min tid/fritid med orkesteret på diverse ture og stævner, både som elev og sidenhen også som underviser.
Det at have musikken så tæt på kroppen, allerede fra
barnsben, har uden tvivl haft en stor indflydelse og påvirkning på mig som menneske. Uden
musikken var jeg helt sikkert ikke nået dertil, hvor jeg er nu, eller have oplevet så mange
forskellige ting.
Efter endt Studentereksamen skulle jeg ind og aftjene min værnepligt, og det skulle selvfølgelig være i Den Kongelige Livgarde. På det tidspunkt vidste jeg ikke, at man kunne komme
ind og spille i Tambourkorpset, så jeg valgte Livgarden fordi fire måneder var for kort tid. Jeg
startede i Høvelte i april 2010, og kom kort tid efter til optagelsesprøve i Tambourkorpset,
og kom under Thurøs vinger efter endt Rex-tur. Min tid i Livgardens Tambourkorps har budt
på mange oplevelser, både dem man helst vil glemme, men bestemt også dem, som følger
én hele livet. Vi har jo nok alle prøvet at træde til gevær på Christiansborg, og vente i øs
regnvejr på at dronningen kører, eller tilbragt en uge på Fredensborg slot (byen hvor tiden
står stille). De ting kommer jeg bestemt ikke til at savne. Derimod er det oplevelser som
Basel Tattoo og Norsk Militær Tattoo, der gør det hele værd. Udover at være trommeslager
i Tambourkorpset, og have min daglige tjeneste på Gothersgade, så har jeg været en af de
udvalgte, der har tilbragt et år, som en del af tjenesten, på Zahles lærerseminarium. Vi fulgte
undervisningen i musik, på mere eller mindre de samme præmisser, som de andre studerende. Det kulminerede i sommers, hvor vi kunne kalde os for uddannede musiklærere.
Nu er tiden kommet, hvor det snart er tid til at give stafetten videre. Efter at have været en
del af Livgardens Tambourkorps i fire år, har jeg valgt at tiden er inde, til at prøve andre veje.
Den 1. September starter et nyt kapitel i mit liv, hvor jeg starter på Optikerhøjskolen. Det
er på sin plads at sige stor tak til Den Kongelige Livgarde, og i særdeleshed Den Kongelige
Livgardes Tambourkorps. Det har været en fantastisk tid, som jeg aldrig vil glemme.
Pro Rege Et Grege
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Koncerter
I forsommeren har der været flere gode
koncertoplevelser: 22.-23. maj i København
og Roskilde med et utal af dejlige korbørn
og en sprudlende dirigent, Jakob Høgsbro,
der havde komponeret musik i børnehøjde.
19.-20 juni spillede vi på Aastrup Kloster og
Af Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

Stærekassen

i Nordmandsdalen i Fredensborg Slotspark.
På Aastrup Kloster havde man en overraskelse til Musikkorpset: en donation til Koncertfonden i anledning af ”sølvbrylluppet”
- det var 25. sommer i træk, vi gav koncert
der.

stort set ubrugt siden 2008, hvor Det Kgl.
Teater indviede Skuespilhuset. Musikken
klinger fint der, der er plads nok, og selvom
faciliteterne lige skal tilpasses, er livgardemusikerne anno 2014 glade.

Dronningens musik

Af: Lone Marcussen

Rundvisning på Christiansborg
L.H. bød velkommen til den forventningsfulde forsamling, og efter at have taget de
obligatoriske blå ’sutter’ på fødderne, startede vores rundgang på slottet. Vi fik set
mange smukke sale, hvor besøgende ikke
normalt har adgang. Det mest spændende
var nok L.H.’s gennemgang af proceduren
for et audiensbesøg. Det var detaljeret og
morsomt, og gav os et indblik i hvor mange
der er involveret i at afvikle det, så alle de
audienssøgende får en god oplevelse, og
får nerverne i ro. Der kan nogle gange være
over 100, der skal i audiens.

Musikkorpset foran Stærekassen. Foto: Olav
Vibild.
Efter år som omflakkende orkester uden
øvelokale skete miraklet: Stærekassen på
Kgs. Nytorv i København blev nyt, fast øvelokale for Den Kongelige Livgardes Musikkorps fra 1. marts. Da projektet om at bygge
et øvehus på Livgardens Kaserne i 2013 ikke
fik flertal af politikerne, inviterede overborgmester Frank Jensen til brainstorming.
Her kom muligheden med Stærekassen på
bordet. Det er en udfordring at indrette de
6000 m2 til Musikkorpsets behov, men rammen er fantastisk og giver også mulighed
for at lave vores helt egne koncerter i den
smukke sal. Stærekassen var et problembarn i 1931, da den blev bygget - udfordrende i sin arkitektur og alligevel ikke helt
velegnet til sit 2-delte formål: koncertsal for
DR Symfoniorkester og intimscene for Det
Kgl. Teater. DR byggede snart sin egen koncertsal på Rosenørns Allé. Salen har stået
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På Marselisborg 16. april 2014. Foto: Olav
Vibild.
Majestæten holdt sin fødselsdag på Marselisborg slot i påsken, og Musikkorpset medvirkede med den traditionelle musik på en
solskinsdag i det fine forår. Vi følger også
Dronningen med musik til Gråsten, og den
25/7 og den 1/8 er der parade i Gråsten,
og 31/7 er der koncert i Alsion i Sønderborg. Dronningen flytter som bekendt rundt
mellem sine forskellige residenser, men til
vinter flytter hun ikke til Amalienborg som
vanligt, men forbliver på Fredensborg Slot.
Taget på Amalienborg skal nemlig renoveres, og vi ved alle, at det ikke er morsomt
at bo i byggerod. Musikkorpset afventer pt.
nærmere instrukser om næste vinters vagtparader.

Lørdag den 8. februar havde Lasse Harkjær,
vores tidligere chef for Livgarden, nu chef
for Dronningens adjudantstab, inviteret
Musikkorpsets Venner til en rundvisning på
Christiansborg. En dejlig men kold februardag var vi mødt op i Prins Jørgens Gård. Der
var en dør nede i porten, ud mod kanalen,
som ikke bliver brugt af ’civile’, men i dagens anledning blev vi lukket ind den vej.
Den førte direkte op til L.H.’s kontor, hvorfra
adjudantstaben bliver ledet.

Hvis I vil være medlemmer af Musikkorpsets støtteforening så send en mail til
info@musikkorpsetsvenner.dk
med navn, adresse, telefon nr. og mailadresse.

Kommende koncerter:
OKTOBER

Torsdag 2. Koncert i Slagelse
Fredag 11. Kulturnat i København
Musikkorpset spiller
på Christiansborg Slot
i Riddersalen

Fortsættes på side 9
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PersonaleNyt

Tivoli’s drenge fylder 170
Af Jesper Herzberg

Tivoli-Garden fylder 170 i år og dette blev
fejret med en stor koncert i Tivolis koncertsal fredag den 29. august.
Sammen med Tivoli-Garden deltog både
Livgardens Tambourkoprs og Livgardens
Musikkorps.

Der har også igennem tiderne været en del
“gamle” Tivoli-Gardere, både i Livgardens
Tambourkorps og Livgardens Musikkorps. Ja
der har enddog været et par stykker, som er
blevet oʒcerer i Livgarden.

Hele koncerten blev sendt direkte i radioen.
Det var en ære for Tivoli-Garden at begge
korps fra Livgarden stillede op til denne
koncert og alle drengene i Tivoli-Garden
glædede sig til at skulle optræde med “de
store” fra Livgarden.

Tambourkorpset har fået tilført nyt blod i form af 5
friske tambourer.
Herover ses de musikalske gutter og gutinde. Fra
venstre:
Xx Xx, Tr, Xx Xx, Tr, Xx Xx, Tr, Xx Xx, Tr, Xx Xx, Tr,
Vi byder de nye tambourer velkommen og håber at
se dem i foreningen.

Søren Rønlow er i september 2014 blevet hyldet for
25 års virke i Livgarden

Tivoli-Garden og Livgarden har og har haft
et samarbejde således at forstå, at drengene fra Tivoli-Garden før i tiden kunne komme ind og opleve Livgarden i Gothersgade
en dag i skolernes sommerferie og se hvad
Livgardens Tambourkorps og Vagten kunne
og hvad det ville sige at stå vagt om den
kongelige familie.

Lidt info om Tivoli-Garden:

Siden har Tivoli-Garden 2 gange været på
Høvelte Kaserne til en øveweekend og her
er der blevet øve march, musik mm. således
at drengene har været klar til sæsonåbningen i Tivoli.

• Endvidere er Tivoli-Garden repræsentant for Tivoli ved festelige og oʒcelle lejligheder i både
ind og udland.

Ved disse øveweekender har SSG. Thurø været manden, der har øvet march og eksersits
med drengene og det har de virkelig lært en
masse af. Der tales da stadig om Thurø, når
nogle af de ældre drenge fortæller om disse
weekender.
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• Tivoli-Garden omfatter 102 drenge i alderen
8-16 år. Heraf er 50 i Tivoli-Gardens Musikkorps.
• Tivoli-Garden er en fast del af Tivolis underholdning med parader og koncerter i haven.

• Traditionen går helt tilbage til 1844, da uniformerede drenge stod vagt i Tivoli.
• I 1909 oprettedes Tivoli-Gardens første orkester.
• Det musikalske tillægges stor vægt og mange
professionelle musikere har grundlagt deres
karriere i Tivoli-Garden.
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Højtidligholdelse af 150 året for
Stormen på Dybbøl 18. april 1864.
Af Seniortambour Preben Bosse, SEP 86

spille på Dybbøl i forbindelse med mindehøjtideligheden for 150 året for Stormen på
Dybbøl.
Desværre kunne formanden ikke samle
”Gamle Tambourer” nok til dette arrangement, idet der kun var kommet positive
tilkendegivelser fra 3 trommer og kun en
enkelt fløjte.
Arrangørerne syntes dog, at de som nu en
gang havde meldt sig også skulle have selve
oplevelsen med.
Med baggrund i dette ankom Erik Ley, Johnny Frederiksen og undertegne til Søgårdlejren om eftermiddagen den 17. april hvor vi
blev vældig godt modtaget.
PS! Den 3. tromme Jørgen Jeppesen var
desværre blevet forhindret i at deltage, idet
han dagen forinden havde forstuvet foden.

Efter at de danske soldater i vinterkulden natten til den 5. februar 1864 ser sig
nødsaget til at rømme den ellers sikre skanse mod syd ”Dannevirke”, hvor alle danske
tropper trækkes nordpå mod bl.a. Dybbøl
skanse for her at møde fjenden bestående
af soldater fra Preussen og Østrig.
Klokken 4.00 om morgenen indleder Østrigerne forfølgelsen. Ved Sankelmark afviser
den danske bagtrop de østrigske forfølgere
og sikrer herved den danske hovedstyrkes
tilbagetog
Dog kunne man forinden trøste sig med, at
man havde vundet et lille slag ved Mysunde, hvor bl.a. Livgarden forhindrer et Preussisk forsøg på at krydse Slien der.
Den 7. februar når de første danske styrker
Dybbøl skanserne og her går man i gang
med at sikre skanserne yderligere, idet dette anlæg langt fra var færdigbygget.
I den efterfølgende tid opbygger Preusser
og Østrigere en kæmpe hær foran Dybbøl
banke, og det kun et spørgsmål om tid inden
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det store angreb sættes ind.
Den 18. april begynder et 6 timers langt
bombardement af skanserne på Dybbøl.
Bl.a. indenfor 20 minutter falder 6 af skanserne.
Klokken 10 angriber preussiske stormkolonner Dybbøl stillingens svage venstre fløj.
Klokken 14 forlader de sidste danske tropper Dybbøl stillingen.
Denne forfærdelige og meningsløse krig,
som er den sidste krig hvor danske soldater
i det omfang har kæmpet på dansk jord har
kostet mange menneskeliv.

Vi fik anvist nogle dejlige enkeltværelser,
hvorefter vi overværede Livgarden indøve
de ceremonielle ting der skulle foregå på
Dybbøl den efterfølgende dag. Senere tog
vi alle til Skanserne for at overværer selve
generalprøven.
Om aftenen blev vi tre ”gamle Tambourer”
inviteret på en herlig middag i Søgårdlejren
kantine sammen med alle deltagerne. Senere på aftenen var der fri bar, og det sagde
vi bestemt ikke nej tak til.
Næste morgen efter et godt morgenmåltid
kørte vi så mod Dybbøl, hvor selve mindehøjtideligheden skulle foregå.

del af den Kongelige familie og andre prominete, og som den sidste æresgæst blev
Hendes Majestæt Dronning Margrethe og
Prinsgemalen modtaget, hvorefter selve
mindehøjtideligheden kunne tage sin begyndelse.
En meget smuk og og veltilrettelagt
højtidelighed blev afviklet til et 12-tal, hvor
der bl.a. var en del kransenedlæggelser ved
de forskellige mindestene. I den forbindelse
lagde også Majestæten og Prinsgemalen en
krans fra Kongehuset.
Det skal da også nævnes, at vi tre gamle
tambourer aftenen forinden havde fået udleveret spisekuponer til såvel Pølser som
drikkevarer, der kunne omsættes efter mindehøjtideligheden var afsluttet.
Inden Johnny Frederiksen og undertegnede
atter skulle begive os mod Horsens, blev vi
inviteret til at besøge formanden Erik Ley.
Hold da helt op hvor bor han et fantastisk
smukt sted, hvor ikke mindst hans hus ligger med næsten fødderne i vand, og sikke
en havudsigt.
Et par herlige dage var ved at være slut for
os ”gamle”, og en rigtig god oplevelse var vi
blevet rigere. Tak til Erik Ley for dit utrættelige virke for foreningen og ikke mindst tak
til arrangørerne fordi at vi trods mandefald
måtte opleve denne begivenhed.

Slesviske musikkorps musicerede da vi
ankom, og inden længe arriverede en stor

4.502 soldater faldt i krigen, heraf 3.151
danskere. Af sårede havde Danmark 3.230,
Preusserne 1.705, Østrigerne 787. Preusserne og Østrigerne tog tilsammen7.041
danske soldater til fange, imens danskerne
kun tog ganske få.
Med baggrund i denne frygtelige begivenhed var undertegnede ikke spor i tvivl, da
Tambourforeningens formand Erik Ley ringede og spurgte om jeg havde lyst til at
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TAMBOURBLADET • Nr. 1 - September 2014
Livgarden på dåse blev lanceret sidst i
70’erne og kan stadig
fås i størrelser fra
50 gr. til 1 kg.
i både rød
og blå galla.

Nr. 1 - September 2014 • TAMBOURBLADET

BLÅ MARCH i Fredericia
23 Gamle Gardere gik i front efterfulgt af 2 tambourer og de 3 kompagnier med 150
nyudklækkede Gardere på Blå March gennem Fredericia. På fortove og pladser fulgte ﬂere hundrede tilskuere med masser af kameraer, de nye Gardere på deres march
gennem byen fra Landsoldaten med første stop hos Gunnar i Citybowling, hvor Gunnar og Albani gav en omgang. Efter forplejning rundt om i byen, marcheredes der fra
Büllows Plads til Rådhuset, hvor byen holdt en lille reception. Slutteligt marcheredes
der fra Rådhuset og ud til stranden foran Büllows Kaserne, hvor der var fotografering
med Lillebælt i baggrunden, inden turen gik til Blå Fest på Munkebjerg.

Dåserne med
Tambourkorpset er med
Tambourhold OKT 77
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TAMBOURKORPS
INSTRUMENTER
s March-instrumenter
s Stortrommer
s Lyra
pil
s Klokkespil
s Fløjter

Tilbehør og reservedele s
Bandolerer s
Tambourstave s
Stikker s
Køller s
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