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Félicitations à notre Reine
For første gang i bladets historie, udkommer TB-bladet i april, og det vil vi benytte
os af med dette . . .

Fanfare, med Trommer, fløjter og trompeter
Deres Majestæt Dronning Margrethe 2.
Tillykke med fødselsdagen.
Tambourerne

Dronningens fødselsdag er blevet fejret
både i Århus og København. TV var der. Var
du dér - eller ikke, eller ikke ved fjerner’en,
må du jo efterfølgende se det, når foreningen arrangerer en fremvisning af de 2 flotte
celebrations, eller - hvad det nu er lykkedes
os, at skaffe på video fra de spændende
dage omkring Majestætens fødselsdag..

Tambourkorpset

Med inviterede gæster præsenterede Tambourkorpset den nye musikstue i MUK’s
tidligere øvelokaler. Vi ønsker Jer tillykke
med det flotte resultat, til glæde og gavn for
øvelse og undervisning - 2 isolerede lydrum
for selvøvelser ( du læste rigtigt ), et musik
øverum der ligger langt fra tidligere og ældre tambourers opfattelse af et øvelokale.
Til lykke med det flotte resultat.

Tambourforeningens Arkiv.

- Det har været længe undervejs, der er blevet talt meget om det, skrevet flere mails,
der er gået år, men så en dag kom der en
mail “Jeg vil gerne aflevere foreningens
arkiv“ skrev Niels Justin Larsen til mig i en
mail. Vi aftalte en dag og indrømmet, jeg
havde ikke i min vildeste fantasi forestillet
mig, et så omfattende arkiv, her er ikke tale
om en måneds, nej det er års arbejde. Det er
ikke muligt, at finde noget, der ikke er med
i dette arkiv.
Vi har nok talt om det i fem seks år, jeg
kunne ikke rigtig forstå, at det skulle tage så
lang tid, men det er på plads nu, her er intet
overladt til tilfældigheder, alt er lagt i kasse
med navn, nr. osv - én mappe med oversigt
og forklaring over, hvad der er i den kasse
med det nr., et vejledende register, hvor findes hvad, fra hvornår - det er simpelt hen
PERFEKT . . . - et kæmpe arbejde Justin har
lagt i dette arkiv, som han med rette kan
være meget meget stolt af og foreningen
kan være stolt af, nu at have.
Nu er arkivet på LGK forsvarligt lagt i et
skab, Justin har lovet, lidt endnu, at hjælpe
til med at holde samlingen ajour, det er jeg vi - glade for. TAK Justin - GODT GÅET.

Med forårshilsen

Erik
3

TAMBOURBLADET • Nr. 1 - April 2015

Indhold:
Side 2
Side 3
Side 4

Indhold og gode links.
Formandens spalte
Indhold
Nye medlemmer
Forsiden

Side 5
Side 6

Nyt fra Chefen
Hilsen til Tambourkorpset
Nyt fra Tambourkorpset

Side 7
Side 8

Nyt fra bestyrelsen
Livgardens Musikorps Venner

Fotos: Olav Vivild

Ann: Garderbladet

Foto: Kongehuset

Side 9-10 Nyt fra Musikkorpset
Fotos: Olav Vibild

Den gamle Gæstebog
Fotos: Jeppe

Side 11

Lidt om Den Gamle Mester
Foto - Dansk Musiker Tidende

FORSIDEN

Hendes Majestæt
Dronning Margrethe II
fylder 75 år.
Foto: Olav Vibild
Billedet er et pletskud af fotografen taget
dagen før Majestætens 70 års fødselsdag.
Fotografen var taget med Musikkorpset
op til Fredensborg, hvor der blev overrakt
blomster til Dronningen i slotsgården i forbindelse med paraden. Dronningen var faktisk på vej tilbage til slottets indre private
fred, da hun en sidste gang drejer rundt og
tydligt viser sin glæde - og her var fotografen hurtig på aftrækkeren og fik et af de, for
fotografer, gode skud i kassen. Billedet blev
senere brugt i programmet til festkoncerten
i Tivoli i forbindelse med fejringen af 70 års
fødselsdagen.

Side 12-14 10 sekunder . . .
Side 14
Danske Trommer
Fotos: Jeppe

Side 15

Foreningens Arkiv

Fotos: Justin & Jeppe

MAIL-INFORMATIONER
Få løbende informationer om
aktiviteterne i foreningen

- Mail os din mailadresse på
tambourerne@hotmail.com

NYE MEDLEMMER
Kender du en gammel tambour, som ikke
er medlem af

Tambourforeningen
Den Kongelige Livgarde
så send os en mail med hans data og vi vil
kontakte ham eller hende. Jo flere vi er, jo
sjovere bliver det, at genopfriske minderne og hygge os i nutiden.
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HJÆLP EN GAMMEL TAMBOUR
IND I FORENINGEN

De er bare så awesome :o)
Mangler du go’ musik til dine gæster ?
Så ring til os fra Pingos Festorkester

31 18 45 03
Livgardens Historiske Samling
Livgardens Kaserne
Samlingen er åben for offentligheden
lørdage og søndage fra kl. 11.30 til 15.00

Nr. 1 - April 2015 • TAMBOURBLADET

Nyt fra Chefen
Af: Seniorsergent Morten Thurø • Leder af Livgardens Tambourkorps

Menig Emil Lars Andersen er ansat som
Konstabel ved korpset
pr. 1 april 2015.

Vi fejrer selv det hele med en forårskoncert
i ”Stærekassen”, jeg må nok sige med det
mest ambitiøse program i Tambourkorpsets
historie.

Lars kommer fra Tivoligarden hvor han
spillede Tuba. Han forsætter ved TBK som
Fløjte og Signalhorn/Trompet.

Solister og overraskelser . . . ! Så skynd jer
kære læsere at købe billet via billetlugen
det bliver et brag af en koncert.

Vi står overfor en utrolig spændende April
måned med masser af musikalske arrangementer i forbindelse med Majestætens 75
års fødselsdag.

TBK planlægger at komme til Aabenraa til
sommer.
Ellers fuld knald på som sædvanligt.
Med venlig hilsen
Morten Thurø

Redaktionen skulle forøvrigt hilse fra Morten og Tambourkorpset
og takke for den nye Gæstebog som de fik af Tambourforeningen
i forbindelse med invielsen af den nye Musikstue.
HUSK at skrive i den, når du besøger Tambourkoprset på Livgardens Kaserne.
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Næste skydninger i regi af De danske Garderforeninger er Landsdette års landsskydning på 15 m. Alle har
skydningen på 200 m, som skydes i august og september, og så er
et på at opnå så mange point som muligt,
der skydningen i Vingsted, der afholdes lørdag den 19. september.
redse med resultatet, så undrer andre sig
Skydeudvalget håber naturligvis på stor deltagelse til begge skydt eller de skud nu skulle ud og sidde i streninger. Nærmere information om begge skydninger vil tilgå når tiden
re er dog, at de har haft en hyggelig aften
nærmer sig.
ed andre garderkammerater.

Den Kongelige Livgardes

TAMBOURKORPS

Skydeudvalget takker for opbakningen til Landsskydningen på 15 m,
nu på vej til at blive returneret til Skydeog siger på gensyn på skydebanerne.
i gang med at tælle point. Udvalgets blik
Af: Nicoline Jørgensen og Mikkel Engleby
og retfærdigt, så alle deltagere får de korSlut op om skydning i De Danske Garderforeninger – en fælles aktilse af skiver er overstået vil den endelige
vitet• for
alle Gamle
Gardere
på tværs af 1.
foreningerne.
det, og i forbindelse
RepræsentantEmil Larsmed
Andersen
AUG 14
Fløjte,
trompet
• Startede
april efter endt værnepligt
015 vil præmier blive uddelt.
Præsidiets skydeudvalg

Nye Konstabler:
Kristian Sørensen

AUG 14 • Tromme

• Startede 1. april efter endt værnepligt

Aktiviter fra kalenderen:
APRIL
16. Fødselsdagsparade for HM Dronningen
23. Koncert i Stærekassen
		 Se annoncen her til højre
MAJ
3. Årgangsparade på Rosenborg
30. Tambourer til DDG’s
		 Repræsentantskabsmøde i Viborg.
JUNI
6. Gardens Dag i Høvelte
26. Livgardens Årsdagsparade
JULI
3-5. Sønderjyske Tattoo, Aabenraa

Vagtparader
Som nævnt på side 8 vedr. renovering af Amalienborg, er Tambourkorpset også ramt af denne. Derfor går Tambourkorpset heller ikke vagtparader i
København dagligt, men følger de fleste af musikkorpsets parader ved Amalienborg og i Fredensborg. Se hvornår og hvor i Musikkorpsets kalender
på www.livgardensmusikkorps.dk

Efter endt værnepligt er
Rasmus Mamsen Koch AUG 14 • Fløjte
Rune B. Bak

AUG 14 • tromme

overgået til civilt og er begge blevet
medlemmer i

Tamboureningen
Den Kongelige Livgarde
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Forårskoncert
med Livgardens
Tambourkorps!
- Kom og genopfrisk din
tur til Amalienborg som
garder!
Livgardens Tambourkorps
afholder i år den mest
omfattende koncert i
korpsets historie – Og du er inviteret!
Der vil blive spillet alt fra marchmusik og
klassiske værker af H.C. Lumbye og Jacques
Offenbach til sprællevende nyfortolkninger
af kendte hits.
Som sædvanlig vil der være overraskelser i
form af verdensstjerner bl.a. danseren Selene
Muñoz, som gentager succesen fra operaen
og optræder med Tambourkorpset.
Livgardens Tambourkorps har igennem de
sidste 20 år udviklet sig til et af de dygtigste
og mest anerkendte fløjte- og trommekorps
i verden.
Overalt modtager de store roser for deres
kunnen – hvorend de optræder.
Arrangementet finder sted:
Torsdag d. 23. april kl. 19.30 i Stærekassen
v/ Kgs. Nytorv.
Billetter kan købes på www.billetlugen.dk.
Pris pr. billet: 120 kr.
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NYT fra bestyrelsen
Medlemmer, vi er nu 145 betalende
medlemmer af Tambourforeningen.

2. maj - Se side X for deltaljer.

Tambourbladet. Udkommer næste gang
i december. Følg med i kalenderen på hjemmesiden, hvor tilkomne aktiviteter inden
næste Tambourblad meddeles. Har vi din
mailadresse, vil der også blive sendt mails
ud imellem hvert Tambourblad om arrangementer og lign.

Mail-Adresser. Har du ikke givet os din
mailadresse, så gør det NU og bliv informeret om foreningens aktiviteter via mail.

Regnskab. Foreningens regnskab kan ses
på hjemmesiden fra d. 25. april.

Stefan Borup-Nielsen

Generalforsamling Afholdes lørdag d.
Årgangsparade. Den eneste parade i
2015 finder sted søndag d. 3. maj. Mød op
og mød årgangskammerater og andre tambourer. VI hygger i Messehaven med grill og
forfriskende drikke.

Livgardens Årsdagsparade. Finder i
år sted fredag d. 26. juni, hvor Tambourforeningen hædrer en Tambour. Kasernen er
denne dag åben for Gamle Gardere og herunder selvfølgelig også Seniortambourer.
Vi ønsker foreningens medlemmer
en go’ sommer.

Marianna Bækkel

Vinnie Bruun Bækkel

Vi er et stærkt hold, der nyder at gå på arbejde og glæder os over, at være vore kunder og klienter til hjælp.
For derefter, at tage hjem fra arbejde med følelsen af, at vi har gjort en forskel i dag.
Vi beskæftiger os med juridisk RÅDGIVNING og bistand af enhver karakter.
F.eks.: hushandler, virksomhedsoverdragelser, selskabskonstruktioner, familieret m.m.
Besøg: www.advokatfirmaet-mba.dk for yderligere information.
Med venlig hilsen
Advokatfirmaet MBA

e,
at ring
g
i
d
d
”Skyn rste møde”
fø
vi gir’

Advokatfirmaet Marianna Bækkel • Kratgården • Kratvej 18 • 3660 Stenløse • Tlf.: 48 28 17 28
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Af: Lone Marcussen

Vagtparader Vinteren 2014-15

Kommende arrangementer:

Da Residenspalæet på Amalienborg er under renovation, har H.M. Dronningen opholdt sig på Fredensborg Slot i vinter.
Derfor går Musikkorpset ikke i spidsen for
vagtparaden i København dagligt, men spiller ved lejlighedsvise parader ved Amalienborg og i Fredensborg.
Følg med i Musikkorpsets kalenderen for at
se hvor og hvornår.

Rundvisning på Christiansborg
lørdag d. 25. april kl. 10-12
Oberst, kammerherre Lasse Harkjær gentager succesen og give 30 venner en god
oplevelse – og I kan godt glæde jer.
De 30 pladser er fordelt efter ”først til
mølle”-princippet. Arrangementet er forbeholdt venner af foreningen

Nye kolleger:
Livgardens Musikkorps har nu fået mulighed for at slå vakante stillinger i orkestret
op.
En stilling som musiker besættes sædvanligvis efter en konkurrence, hvor alle ansøgere spiller samme program.
Musikkorpset kan derfor
byde velkommen til:
Viktor Wennesz og Bo Skjold Christensen,
begge klarinet (16.12.14)
Henning Povl Hansen, slagtøj (januar 2015)
Daniel Ankjær Clemmensen, basbasun
(25.02.15)

Ny CD til Dronningen
NY CD MED MUSIK AF H.C. LUMBYE
ER FØDSELSDAGSGAVEN TIL
H.M. DRONNINGEN’
FRA DEN KONGELIGE LIVGARDE
OG FRA LIVGARDENS MUSIKKORPS
Invitation til RELEASEKONCERT:
Stærekassen, torsdag den 25.6.2015 kl. 19.30
Dirigent: Børge Wagner
Billetter à 150,-/90,- kr.
Billetterne kommer til salg snarest på:
www.dklm.dk
CD’en vil være til salg ved koncerten til
særpris.

Afholdte arrangementer:
Koncert:
”Livgarden og Det lykkelige Arabien”
i Stærekassen med Nikolaj Bentzon
d. 1. april kl. 19.30
Dirigent, komponist,
klaversolist og idé: Nikolaj Bentzon.
Gæstemusiker: Danska Zvezde.

Følg Musikkorpsets kalender på:

www.dklm.dk/
8

Bliv medlem af

Livgardens Musikkorps Venner
Er du ikke medlem - Så meld dig ind på:
info@musikkorpsetsvenner.dk
Kontingent pr. år kr.
Der er altid gode tilbud til medlemmer
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Af Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

Kongeligt skal det være

Stærekassen på Kgs. Nytorv har nu i et helt
år været Musikkorpsets eget sted. Salen
er virkelig god at øve i, og det en stor lettelse at kunne høre, hvad hinanden spiller.
Ja, man skulle tro, det var en selvfølge, men
det er det ikke. Vi er glade for stedet, og det
er spændende at have sin egen koncertsal
i tilgift. Orkesterchef Eric Enstrøm fik for
nylig den idé at markere Livgardens hævd
på lokaliteten og i det samme at tilføre
Stærekassen et royalt strejf ved at spørge
HKH Prinsgemalen, om han kunne formås
til at udfærdige en skulptur til opstilling
et sted i foyeren. Prinsgemalen tog meget
venligt imod forespørgslen og erklærede at
ville komme til stede i Stærekassen den 10.
marts. Her gik han rundt i publikumsarealet,
mens Musikkorpset holdt prøve, og så på
mulige opstillingssteder. Da man var nået
til enighed om et skulpturprojekt, spillede
Musikkorpset en kort koncert med værker

med særlig relation til Prinsgemalen, herunder uropførelsen af en helt ny march,
dedikeret til Hans Kongelige Højhed af vores hornist, Martin Cholewa. Derefter spiste
Prinsgemalen med følge og Musikkorpset
frokost sammen, og det var en gevaldigt fin
og god dag i Stærekassen. Vi glæder os meget til skulpturen og glæder os over Prinsgemalens store imødekommenhed. Projektet
er med til at gøre huset endnu mere ”vores”.

Prinsgemalen og orkesterchef Eric Enstrøm diskuterer mulighederne. Foto: Olav Vibild.

Der har været travlhed.

Vinter- og forårsmånederne har været
en travl tid for Musikkorpset, selv om
der ikke har været så mange vagtparader p. gr. af Amalienborgs istandsættelse. En af de store opgaver var en
CD-indspilning, Musikkorpsets fødselsdagsgave til HM Dronningen. Musikken er af H.C. Lumbye og er skrevet til
de kongelige personer, der figurerer
på Lauritz Tuxens berømte maleri fra
1886 af Chr. IX med familie. Maleriet
(og Cd’en) kaldes Fredensborgdage. HM
Dronningen har givet Musikkorpset lov
Fortsættes næste side:
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til at benytte et af sine malerier, ”Marmorhaven”, 1983, fra Fredensborg Slotspark
til forsiden. CD’en overrækkes Dronningen
ved en privat koncert på Rosenborg den
25. maj, og der er releasekoncert for alle
i Stærekassen 25. juni, følg med på www.
dklm.dk . Børge Wagner dirigerer.

Tambourkorpset gamle Gæstebog
er nu blevet skannet, og vil snart
kunne læses på Tambourforeningens
hjemmeside.
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Derudover har vi bl.a. været i Ålborg sammen med Tambourkorpset den 14. marts
og spillet for det hollandske kongepar den
17. marts. Og snart kommer indstudering af
musikken til Dronningens to tafler i anledning af fødselsdagen 15. og 16. april.

Nr. 1 - April 2015 • TAMBOURBLADET

Lidt om
Den Gamle Mester
Det er lykkedes
redaktionen at finde et
spændende interview med
Fulling fra 1982 bragt i
Dansk Muskertidende.
Vi forsøger at få lov til at
genoptrykke dette i de
kommende numre af
Tambourbladet.

Hans Fulling - 3 år.

Hans Fulling, 1941, musiker i
Den Kgl. Livgardes Musikkorps.

Hans Fulling, kapelmester Sv.
Chr. Felumb og Kong Frederik IX

Som vi husker ham, den finurlige Mester, når han var i sit ES i ét med musikken.

At tjene og yde

“ Hans Fulling “
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SEKUNDER
- de 5 er gået . . .

Redaktionen er kommet i besiddelse af et nummer af Tamboureningens Medlemsblade fra Juli
1970 og bringer her et underholdende afsnit fra bladet.

Tambourkorpset i Aalborg

Efter Tambourkorpsets tur til Ålborg har en af korpsets RH’ere skrevet
et referat til Garderbladet, og vi vil
også her i bladet referere denne tur.

Fredag d. 1. maj kørte Tambourkorpset glade og opstemte - i øvrigt i
en af forsvarets komfortable affjedrede busser - ud af hovedporten ved
Gothersgade Kaserne og tilbagelagde
ca. en halv kilometer, hvorefter vi
straks vendte tilbage til kasernen.
Den hastige returnering skyldtes savnet af enkelte meget nødvendige beklædningsgenstande.
Efter endnu engang at have bedyret,
at ”vi havde skam stadig ikke glemt
noget”, kunne vi endelig sætte kursen
mod Hundested. Overfarten, der varer
ca. tre timer, var ganske behagelig.
Enkelte benyttede lejligheden til at
indhente noget af den manglende søvn
og således styrkede steg vi i land i
hovedlandet, nærmere betegnet Grenå,
hvor vi blev modtaget af Tjærbys forældre, i hvis hjem vi indtog de medbragte klemmer akkompagneret af korporal Loudrup og konstabel Hvilsted, som
spillede flerfingret på flygel. Med til
at presse mellemmadderne ned var også
nogle i hast indkøbte pilsnere fra den
lokale købmand, som vist nok derefter
lukkede for resten af måneden.
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Der er et ordsprog, der siger: ”Noget for noget” o.s.v., og derfor kvitterede vi for den venlige modtagelse
ved at spille et par numre, hvilket
aktiverede en god del af Grenås borgere samt en derværende repræsentant for
Århus stifttidende. Derefter gik det
bogstaveligt talt over stok og sten,
thi vejene hos de gode Molboer er ikke
af de bedste, men vi ankom da helskindet til Hobro, hvor vi endnu engang
indtog en forfriskning. Denne gang hos
konstabel Hvilsted’s forældre, som modigt udsatte deres hjem for invasion
af en flok tørstige reservehornblæsere.
Man må til stadighed undre sig over,
hvor udkørte folk kan blive af at køre
blot korte strækninger. Vejen fra Hobro til Ålborg gennemkørtes uden stop
med undtagelse af de naturnødvendige,
hvor vi tankeløst forurenede Jyllands
grundvand og derefter myldrede ind i
køretøjet igen i bedste turiststil.

Da vi skulle indkvarteres på Hvorup
Kaserne ved Nørresundby, kørte vi gennem Ålborgs nye tunnelanlæg og så således allerede ved ankomsten en af
Ålborgs attraktioner.
Undertegnede er selv fra Ålborg, og
jeg havde derfor på forhånd orienteret
mine kammerater om den bedste attraktion nemlig byens kønne piger, hvilket
havde affødt skumle bemærkninger om

Fortsættes næste side:
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”bønder” og lignende opstød, men jeg
skal love for, at mine ord ikke blev
gjort til skamme, idet jeg vil tro,
at ca. 40 procent af korpset har ytret
ønske om at flytte til Ålborg efter
endt soldatertid.

Indkvarteringen gik ganske planmæssigt, og vi syntes, det var morsomt
for en gangs skyld at ligge på samme
stue, hvilket da også gik udmærket. På
stuerne ved siden af var det amerikanske ”Berlin Army Band” indkvarteret.
Vi fandt hurtigt ud af, at amerikanerne var nogle flinke mennesker. I begyndelsen diskuterede vi tjenesteforhold,
men snart skiftede vi over til emnet:
Ålborg og dens forlystelsesmuligheder.
Det viste sig, at amerikanerne var
begejstrede for byen, og i de følgende
dage udveksledes mange erfaringer i
takt med de forbindelser, der blev
knyttet.
Imidlertid var vi hovedsagelig kommet til Ålborg for at deltage i et
tattoo, så nogle bemærkninger om det
arbejdsmæssige skal ikke mangle. Rollelisten var følgende: Berlin Army
Band, det engelske ”The Cambrai Staff
og The Royal Tank Regiment”, stationeret i Tyskland, et belgisk militærorkester og et svensk militærorkester
fra Göteborg. Rækken af hjemlige deltagere ser sådan ud: Jydske Trænregiments Tambourkorps, Hjemmeværnsdistrikt Himmerlands Trommekorps, som
også deltog sammen med et eksercitshold fra Dronningens Livregiment. Endelig deltog Sæby Pige- og Drengegarde
og til sidst i al beskedenhed os selv.
Det var en hel del at holde rede på,
men Ålborg Garnisions Officersforening,
som var arrangør, klarede opgaven med
bravour. Alle problemer og sprogvanskeligheder blev ordnet af en særdeles
sprogkyndig officer: OL K. E. GabelJørgensen.

I den kronologiske rækkefølge er
vi nu nået til fredag aften, som blev
anvendt til akklimatisering, d.v.s. vi
foretog en mindre rundtur i Ålborgs
natteliv og var allerede da forudseende nok til at sikre os pladser også
til lørdag aften.
Lørdagen gik med at pudse af på det
program, vi havde indøvet på Rosenborg, og der var som sædvanlig en del
at rette, men efterhånden fik vi sat
lidt skik på det. Søndag formiddag kl.
10.00 gik det løs igen, og trods de
mange bulne hoveder nåede vi, syntes
vi selv, en ganske god standard. Om
eftermiddagen var vi på sight-seeing
i Ålborg og omegn, hvor vi fik forevist
mange interessante ting, både nyt og
gammelt. Som yderpunkter kan nævnes
”Lindholm Høje”, som er en gammel vikingeborg og den før omtalte tunnel.
Søndag aften havde vi prøve, iført
blå uniform, og det viste sig, at hele
arrangementet gik, som det skulle allerede første gang.

Mandag og tirsdag stod i tattooets tegn. Den første aften var der ca.
8.000 tilskuere, og uden beskedenhed
skal anføres, at det var amerikanerne
og os, der gjorde størst lykke. Desuden vil de, der så fjernsyn den aften, vide, at Danmarks Radio bragte en
fjernsynstransmission fra tattooet.
Aftenen sluttede med, at 800 spejdere
førte publikum i fakkeltog til et af
byens torve, hvor alle fakler blev kastet i et stort bål.

Tirsdag aften blæste det temmelig
meget, hvilket indvirkede på tilskuerantallet, men arrangementet blev
igen afviklet præcist. Derefter blev
der på Flyvestation Ålborg holdt fest
for alle deltagere, og var vi ikke
blevet rystet sammen før, så blev vi
det i hvert tilfælde ved denne lejligFortsættes næste side:
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hed. Desværre måtte vi forlade festen
ret tidligt, da vi skulle køre næste
morgen, men det var en dejlig fest og
et vellykket punktum for 5 dejlige
dage i Alborg.

Onsdagens forløb er ikke særlig
interessant, da det hovedsagelig drejede sig om at komme hjem og på orlov,
men alt i alt var det en dejlig tur,
som der nok vil stå gny om endnu et
stykke tid.
RH Henrik Holm

Spændende bog om Danske Trommer.
Vidste du at der i Danmark fra år 1800 til
1950 har været et rent mekka af trommemagere og deres produktion af danske
trommer.

200 sider enestående
dansk trommehistorie
Snak og røverhistorier har der været masser
af blandt trommeinteresserede de sidste 25
år, men det har knebet med det faktuelle.
Det er der nu rettet op på i denne 200 sider
tykke bog af Erik F. Andersen. En bog der er
ypperligt designet og rigt illustreret med
gamle udklip, artikler og nye flotte billeder.
Det er et stykke dansk kulturhistorie, der for
første gamg er dokumenteret.
Bogen om danske trommemagere i perioden 1900-1950. En tid, der vare banebrydende for datidens og nutidens janitsharer.
Eller som de i dag generelt benævnes inden
for den rytmiske musik: ”Trommeslagere”.
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Tekst og foto:
OKT 77 Jørgen “JEPPE” Jeppesen

På trods af titlen, er det primært lilletrommen, som er i fokus. Det skyldes, at kun ganske få andre trommer og andet trommetilbehør endnu er tilgængeligt.
Forfatteren startede sin research i 2005 og
har siden gjort et fantastisk arbejde for at få
samlet og dokumenteret indholdet i bogen
om disse danske trommer og deres historie.
Danske Trommer er virkelig et spændende
værk, som enhver med bare lidt interesse
for rytmisk musik og specielt trommer vil
finde spændende og bør være et ”must” på
reolen i musikværelset blandt noder og andet godt.
Bogen er trykt i et begrænset oplag på forfatterens eget forlag Erik F. Andersen.
Bogen kan fås hos: Slagtøj Centret A/S
Frederiksberg Bredegade 1, 2000 Frederiksberg
Tlf. 38 10 57 10 • E-mail: slagtojctr@slagtojctr.dk
Vejledende pris kr.: 299,Se iøvrigt mere på: www.dansketrommer.dk
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Overdragelse af arkiv til
Tambourforeningen
Den Kongelige Livgarde
Det er kendskabet til vores historie,
der skal klæde os på til fremtiden

Tekst og foto:
Niels Justin Olander Larsen

ikke forestillet mig hvilket omfang, det ville
tage. Der er gået det meste af et års tid med
denne opgave.
Jeg er taknemmelig for, at Schack Kjerulff
ville kigge mig over skulderen, og vi løbende har været i dialog omkring udformningen.
De bedste resultater opnås ofte i fællesskab.
I min formandsperiode og de år, hvor jeg i
øvrigt har bistået med driften af Tambourforeningen, har det altid ligget mig på sinde,
at historien skulle skrives, mens den foregik.
Vil man fortælle historie, skal den helst også
være rigtig. Derfor har jeg gemt dokumenter, noder, brevkorrespondance, presseklip,
billeder, medlemsblade og meget andet,
som jeg syntes var relevante at bevare for
eftertiden.
Gennem årene har Tambourforeningens tidligere formænd og andre medlemmer også
bidraget med dokumentation af historisk
værdi.

Arkivet blev overdraget til bestyrelsen den
16. januar 2015.
Det blev en mindeværdig dag, som jeg vil
tænke tilbage på med glæde, idet jeg følte,
at arkivet blev modtaget i den ånd, som det
er givet. Nu er det i bestyrelsens varetægt,
og en stor sten er faldet fra mit hjerte.
Tambourforeningens
50-årige historie opbevares i
et arkivskab på
Livgardens
Kaserne.

Det har ligget mig stærkt på sinde at bringe
orden i alle disse arkivalier. Jeg har jo selv
samlet det, derfor følte jeg, at det var naturligt, at jeg også selv påtog mig dette arbejde.
”Uanset hvad man vælger, må man gør sig
umage. Al begyndelse er svær, men glæden
er stor, når det lykkes,” sagde vores dronning i sin nytårstale.

Så er
kasserne
på plads
i skabet

Da jeg begyndte arkivarbejdet, havde jeg

Foto: Jeppe
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TAMBOURKORPS
INSTRUMENTER
• March-instrumenter
• Stortrommer
• Lyra
• Klokkespil
• Fløjter

Tilbehør og reservedele •
Bandolerer •

Tambourstave •
Stikker •
Køller •
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