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FORSIDEN

Standkoncert - Musikkorpset havde
fri d. 3 december. Tambourkorpset klarede
paraden og leverede bl.a. et flot julepotpourri på slotspladsen inden hjemmarchen

•

Foto: Thomas Bugge

Generalforsamling
Afholdes D. 21. april 2018

SE INDKALDELSE
PÅ SIDE 15
Duvander
udnævnes til
Oversergent
- Marts 2017

Støt vore annoncører - De støtter os !

MAIL-INFORMATIONER
Få løbende informationer om
aktiviteterne i foreningen

- Mail os din mailadresse på
tambourerne@hotmail.com

NYE MEDLEMMER

Kender du en gl.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.

HJÆLP EN GAMMEL TAMBOUR
IND I FORENINGEN
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Kære tambourer
I dette nummer af tambourbladet
er det endnu engang tid til
at ønske alle et godt nytår.
I det forgangne år er der i bestyrelsen fokuseret på at sortere opgaver
og arbejde med forskellige processer. Dette har betydet, at der for Tambourbladets vedkommende er nedsat en redaktion med Thomas Bugge i
front. Samtidig har mange forslag til fremtidige arrangementer været på
tegnebrættet, og vi kan forhåbentlig i 2017 fortsætte og udvikle det gode
sammenhold om forskellige aktiviteter.
Jeg vil samtidig opfordre alle til at følge Tambourkorpsets facebook-profil,
her kommer der løbende opdateringer på det daglige virke i Tambourkorpset.
Afslutningsvis vil jeg igen ønske jer alle et godt nytår
De bedste hilsner
Mikkel Jonasson Kejser
Formand

HUSK
at skrive i
Gæstebogen,
når du besøger
Tambourkorpset
på Livgardens Kaserne.

Der arbejdes med den digitale lyd
i Tambourkorpsets nye lydstudie
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TAMBOURBLADET
Medlemsblad for
Tambourforeningen
Den Kongelige Livgarde
Udgives to gange om året

Bestyrelse:

Links til hjemmesider:

Formand:
Mikkel Kejser
Tlf.: 6022 9300
Mail: tbf.formand@gmail.com

Kongehuset:
www.kongehuset.dk

Næstformand:
René Wredstrøm
Tlf.: 4054 0006
Mail: tbf.naestformand@hotmail.com

Christiansborg Slot

Kasserer:
Jørgen Jeppesen
Mobil: 2620 1212
Mail: mail@jeppe-reklame.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
OKS Alex Bylander
Mobil: 3118 4503
Mail: alexbylander@hotmail.com
Thomas Bugge
Mobil: 3026 9527
Mail: tbf.redaktion@gmail.com
Suppleant:
Claus Harkjær
Mobil: 5182 1206
Mail: claus@harkjaer.dk

Amalienborgmuseet:
www.amalienborgmuseet.dk
www.christiansborgslot.dk
Gråsten Slot
www.graastenslot.dk
Rosenborg Slot:
www.rosenborgslot.dk
Den Kongelige Livgarde:
www.forsvaret.dk/lg
Livgardens Musikkorps:
www.livgardensmusikkorps.dk
Livgardens Musikkorps Venner:
www.dklmv.dk
De Danske Garderforeninger:
www.garderforeningerne.dk

Redaktion:
Mail: tbf.redaktion@gmail.com

Gardershop:
www.gardershop.dk

Stof til næste Tambourblad:
Skal være redaktionen i hænde
den 1. juni 2018.

Gardernetværk:
www.gardernetværk.dk

Grafisk opsætning:
ReklameBureauet - 7620 1212
Jeppe - TB/TR OKT 77
www.jeppe-reklame.dk
Tryk:
CASANTA Trykcenter ApS.
www.casanta.dk
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Garderkortet:
www.garderkortet.dk
Tambourforeningen
- Den kongelige Livgarde:
Mail: tbf.formand@gmail.com
www.tambourforeningen.dk
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Chefen har ordet
Af seniorsergent Morten Thurø

Kære alle gamle som nye tambourer
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer et fantastisk godt nytår.
2017 har igen været et travlt år i TBK med en masse afgivelser til stort
og småt. Jeg vil gerne nævne ringridning i Sønderjylland/Sønderborg
- en fantastisk oplevelse hver gang. Kastelskoncerterne i fantastisk vejr og med mange mennesker - her ikke mindst afprøvning af trommesolo med audioopsætning, det var virkningsfuldt og klar til gentagelse.
Vi har i flere omgange besøgt England, både i GF-regi samt til PWRR (Princess of Wales Royal
Regiment) jubilæum. Korpset optrådte ved ”Romantisk Aften” i Konges Have, dette arrangement afholdes igen i 2018. Interforce i Stærekassen. Kulturnat og en masse arrangementer
ifm. flagdag i både ind- og udland.
Vi har i vores nye lydstudie indspillet en CD til Garderforeningerne med alle de GF-signaler,
vi kunne finde, samt en masse af de ”gamle” marcher m.m. Cd’en forventes udgivet i forbindelse med årgangsparaden i maj 2018.
I alt har vi haft 25-30 arrangementer med FC i Kastellet, det være sig oﬃcielle besøg, kransenedlæggelser og andre militære begivenheder.
6 nye ansigter i KS-gruppen: Jonas Letzius Rasmussen, Daniel Nielsen, Joshua Sørensen,
Morten Smith Nielsen, Henrik Boensvang og Tobias Jensen.
Afgående.: Nicoline Jørgensen (læser geografi), Nicolaj Sicard Larsen (politi), Mads Boldsen
(pædagog), Mikkel Engleby (ingeniør), Mads Kristensen (teolog i England), Mathias Fischer
(skuespiller), Jesper Voss Hansen (læser markedsøkonomi på CBS).
Venlig hilsen
Morten Thurø
Seniorsergent - Leder af Livgardens Tambourkorps

Tambourkorpsets 2
lydisolerede bokse i
spillesalen er blevet flot
dekoreret
Her til venstre ses
kunstneren igang med
dekoreringen
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Den Kongelige Livgardes

TAMBOURKORPS
Kanongod tur til England
Af OKS Emil Lars Andersen | Foto: Tambourkorpset

Torsdag morgen d. 21/9 drog 6 tambourer af sted mod England for at være med til at fejre
Livgardens engelske søsterregiments, Princess of Wales Royal Regiment (PWRR), 25 års jubilæum.
Vi blev indkvarteret på en Royal Air Forcebase i det sydøstlige England nær Canterbury, hvor vi var indkvarteret sammen med
et engelsk band fra PWRR. Torsdagen gik med
indkvartering og briefing om paraden. Der
blev også tid til at se lidt på de gamle engelsk
Spitfire-fly, som var udstillet på et museum,
der lå lige over for basen. Om fredagen blev
vi kørt ind til Canterbury, hvor vi havde mulighed for at se lidt af byen på egen hånd, inden
vi om aftenen mødtes med PWR til indøvelse,
således at vi var klar til paraden om lørdagen.
På hele turen har vi været indkvarteret på
britiske kaserner, hvorfor der har været rig
mulighed for at få set lidt britisk militærhistorie, heriblandt kanoner,
som det kan ses på billedet ovenfor
Den danske garderforening
i England var også repræsenteret
ved PWRR’s jubilæum
Paraden i sig selv var en blanding af en årsdagsparade, soldiers’ reunion og overdragelse af nye faner
til regimentet. Vi udgjorde sammen med London
Pipes and Drums samt PWRR-bandet den musikalske del af paraden. Derudover bidrog vi med et 5
minutters indslag med dansk musik, inden britiske
faldskærmssoldater sprang ud med engelske og
danske faner.

•

Søndag gik turen atter hjem mod København og
Gothersgade, og vi var mange oplevelser rigere.
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Nye faner til PWRR
Fra Musical Display med PWRR i front,
London Pipes and Drums og TBK til sidst
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På tur til Multinational Corps Northeast
Af OKS. E. L. Andersen | Foto: Tambourkorpset

Den 22. juni kørte OKS-1 Kristian Holst og OKS Emil Andersen af sted mod Polen, nærmere
bestemt Baltic Barracks i Stettin, også kendt som NATO-hovedkvartet Multinational Corps
Northeast.

Anledningen for turen var, at vi skulle spille i forbindelse med International Day på basen.
Danmark er her på basen repræsenteret ved 45 danske soldater, og deres primære opgave
er i samarbejde med de andre NATO lande at vogte NATO’s nordøstlige flanke, som de er
netop er blevet godkendt til. Til International Day havde soldaterne og deres familier fra de
25 forskellige NATO-nationer lagt et stort stykke arbejde i at repræsentere hver deres land.
Formålet med arrangementet var naturligvis at forene nationerne gennem deres forskelligheder, som General Manfred Hofmann, Commander MNCNE sagde i sin tale: ”We are only as
strong as we are united. We stand together. With diﬀerent nations, but united”.
Efter køreturen derned kunne vi ved 14-tiden tjekke ind på hotellet, som lå i centrum af
Stettin. Efter tjek ind smagte vi det lokale øl og så lidt på byen. Da vi gik rundt i byen, kunne
vi godt mærke, at Stettin er en by, der er præget af efterdønningerne af 2. Verdenskrig. Til
de historieinteresserede skal grunden til dette findes i, at der i de første årtier efter krigen
var en kamp om land pga. Stettins strategiske placering i forhold til Østersøen. Det endte

med, at russerne rykkede Polens grænser et hak vest ind i Tyskland, hvorved Stettin igen
blev polsk. Det er derfor først indenfor de sidste 30-40 år, at opbygningen af Stettin er
startet, og det kan man tydeligt fornemme, når man går rundt i byen og ser de restaurerede
middelalderbygninger side om side med 80´er blokke i pangfarver.
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Vi fik set lidt af byen og endte med at få et godt måltid mad i den gamle havn med udsigt
til solnedgangen.
Om fredagen stod vi tidligt op, fik spist lidt morgenmad og kom af sted ud til NATO-basen.
Her blev vi mødt af vores kontaktperson, som viste os rundt. Det var rigtig spændende at se,
hvordan vores kollegaer arbejder i Stettin, og hvordan deres hverdag ser ud. Efter vi havde
hilst på den danske oberst, fik vi et lokale til at klæde om i forud for vores indsættelse til
International Day. Vores opgave ved International Day var at gå rundt blandt de forskellige
stande og underholde. Det var til tider vanskeligt med et polsk harmoniorkester, der også
skulle sidde og spille, så efter et par venlige, men bestemte, blikke fra den polske dirigent ventede vi med vores program, til de var færdige. Her kunne vi så benytte lejligheden
til at få spist en hotdog fra den
danske pølsevogn, der var kørt
derned til lejligheden, og vi fik
da også en god andel i de 1200
hotdogs, pølsemanden (og
-pigen) fik langet over disken . . .
Efter en hyggelig og god tur
kørte vi dagen efter retur til Livgardens Kaserne, mange oplevelser rigere!

•

En fornøjelse at være af sted og
repræsentere Danmark!

To Tambourers beretninger fra
Nijmegen-Marchen
Tekst/foto af KS Mads Christian Jensen og KS Daniel Nielsen

Turen til Nijmegen startede for GDS COY Marching
Team med en 12 timers bustur fra Livgardens Kaserne lørdag d. 15. juli kl. 17.00. Vores hold bestod
af 23 førstegangsgængere, 2 cykelordonnanser, som
stod for al forplejning, og en holdfører, alle sammen
fra Livgarden. Gængerne var værnepligtige gardere
fra Vagtkompagniet, sergenter fra Vagtkompagniet
og Livgardens 3. Bataljon samt 2 konstabler fra Livgardens Tambourkorps. Vi ankom søndag d. 16. kl.
06.00 og blev derefter vist lidt rundt i Camp Heumensoord og blev indkvarteret på vores
12-mandsstuer.
Fortsættes side 8
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Fortsat fra side 7

Efter en middagslur tog vi ind til Nijmegen, hvor vi blev vist rundt af vores holdfører OS Tue
Nielsen og fik dermed et indblik i hvordan stemningen ville være den næste uges tid, og
hvad vi havde i vente. Om aften var der stor fest i ølteltet, som for alvor fik sparket gang i
den gode stemning i campen.
Mandag morgen skulle vi for første gang i aktion til den Danske Kontingentparade, hvor det
Danske Nijmegen Kontingent oﬃcielt åbnede og blev formeret. Senere på dagen tog vi til
Arnhem på museum vedrørende Operation Market Garden under 2. Verdenskrig, inden de
sidste forberedelser skulle gøres, til det hele gik løs om tirsdagen.
Tirsdag gik det løs tidlig morgen med det, vi var kommet derned for, nemlig at gå den lange
vandring. Kl. 05.30 gik vi ud af støvleporten. Ude på ruten var de lokale klar fra morgenstunden for at heppe på alle marchgængerne og give moralsk opbakning. Dagen bød på solskin
og højt humør blandt alle på holdet fra Livgarden. Efter de 40 km og 9-10 timers march ankom vi igen til campen, hvor vi skulle lave opmarch til frontmarch ind i ølteltet for at melde
vores ankomst, hvilket faldt i god jord hos de andre gængere.
Resten af dagen gik med at få plejet fødder, vabler og de skader, folk pådrog sig i løbet af
marchen.
De efterfølgende tre marchdage blev mere og mere udmattende, og alle på holdet kom for
alvor på prøve, både fysisk og psykisk. Mange måtte også igennem blod, sved og tårer, men
den gode stemning i byerne hjalp gevaldigt på det og var meget motiverende. Der blev også
sunget mange marchsange på holdet, som også gjorde, at man ikke tænkte på smerten i
fødderne for en stund. Ligeledes blev der også spillet utallige marcher på tromme og fløjte
af undertegnede, som førte holdet stolt frem og skabte stor begejstring blandt de andre
gængere.
Efter mere end 160 km march bestående af varme, skybrud, sang, musik, øl og vabler kunne
vi endelig modtage den længe ventede Nijmegen-medalje af chefen for det Danske Kontingent, oberst Flemming Agerskov.
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Før marchen oﬃcielt var færdig, skulle vi gå de sidste 5 km uden oppakning igennem byen,
hvor vi for alvor blev heppet i mål og ønsket tillykke. Da vi kom helt i mål, kunne vi alle nyde
en kold øl med vores medaljer på brystet og glæde os over, hvad vi lige havde præsteret
sammen de sidste fire dage. Som afslutning på hele turen var der selvfølgelig fest en sidste
gang i ølteltet, dog med en noget anden energi end fra den første, inden turen atter gik hjem
til København med ømme fødder og trætte kroppe.

•

Følg Tamboukorpset på Facebook og Nettet:
FB: Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
WWW: http://forsvaret.dk/LG/Vagtkompagniet/Enheder/Tambourkorpset/Pages/default.aspx

Nijmegen-march 2017
Tekst/foto af P.M. Pedersen Bonde - MAR 83 • TR og R. Guglielmetti - JAN 83 • FL

Den 101. internationale 4 dages March Nijmegen (www.vierdaagse.nl)
fandt sted den 18. – 21. juli 2017.
I marchen var der 42.036 tilmeldte marchgængere, og 38.409 gennemførte. I år var det 10.
gang, at vi deltog i marchen. Peter første gang i 1997 og Robert første gang i 1999. Vi går på
et hjemmeværns-marchhold, ”Øgleholdet”. Dette hold gik første gang Nijmegen-marchen
sidst i 90’erne. Alt uniformeret personale, der deltager i marchen, bor i en lejr,” Camp Heumensoord”, der etableres af det hollandske militær i anledning af marchen. I lejren bor ca.
6.000 personer fra 30 lande. Heraf er ca. 500 danske.
I år var vi 12 marchgængere + holdleder + cykelordonnans på Øgleholdet. Som tambourer
har vi selvfølgelig tromme og fløjte/signalhorn med. Vi spiller typisk nogle numre ind og
ud af rastepladser, gennem honnørbyen, eventuelt gennem andre byer og når vi kommer
tilbage til lejren og marcherer ind i ølteltet. På ruten giver det en god stemning, når vi spiller,
og det værdsættes af de andre på holdet og af de andre marchgængere, der er i nærheden.
Fortsættes side 8

11

TAMBOURBLADET • Nr. 1 - Januar 2018
Fortsat fra side 7

Herudover spilles der på hver rast ”5 min. signal”. Det et hornsignal, der indikerer, at der er
5 minutter, til pausen er forbi, og vi skal gå igen. Dette for at skabe lidt underholdning. I
år fandt Peter sammen med en canadisk sækkepibespiller på 2.-dagen, og de jammede lidt
sammen undervejs til stor glæde for både danskere og canadiere.
En typisk marchdag indebærer vækning kl. 03.30, klargøring, morgenmad
m.v. og klar til afgang kl. 5:30. Der er 3
raster på en dag. (dog kun 2 på andendagen). De ligger efter ca. 10-14 km.
Samlet holdes der ca. 1 timers rast, og
med ca. 6 km pr. time er vi hjemme i
lejren igen efter 8 timer. Så har vi gået
40 km og er godt svedige og trætte.
Resten af dagen går med hvile, hygge
og klargøring til næste dag. Da vi går
på et hold, går vi samlet hele turen.
Dette medfører, at der er behov for at
tage hensyn til hinanden, hjælpe, men
også presse hinanden, så alle kommer
igennem marchen.

Øgleholdet 2017. Peter og Robert
som 2. og 3. fra højre i sidste række

Vi gennemførte begge årets march i god stil og med
overskud. 10. gang får man en ”halv” medalje. Det vil
sige en medalje uden en krone på. Så vi er selvfølgelig
nødsaget til at gå mindst en gang til, så vi kan få en hel
medalje.

•

Ølpause

Peter og Canadisk Sækkepibespiller

Robert blæser
5 min. signal
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NYT fra bestyrelsen
Første halvår 2018:

Af Thomas Bugge | Foto Jeppe

For at kunne kontakte medlemmerne akut i forbindelse med oplysninger om og ændringer
af arrangementer vil bestyrelsen i den kommende tid opdatere listen over medlemmernes
mailadresser. Vi vil udsende en ”test-mail” til de adresser, vi har, og vi vil på anden vis kontakte de medlemmer, som ikke har opgivet en mailadresse, for at få den. Som det vil ses
herunder, vil det være en stor fordel med denne kontaktmulighed.
Har du kontakt til en tambourkammerat, som ikke er medlem af foreningen? Giv ham endelig denne e-mailadresse: tbf.formand@gmail.com

Søndag den 18. marts
besøger vi Amalienborgmuseet i Christian VIII’s Palæ. Vi mødes klokken 11.50 på slotspladsen ved kolonnaden. Vi håber på
en vagtparade med musik. Når vi har påset, at paraden er blevet
afviklet ordentligt, forskyder vi til museet. Det koster kr. 95,- for
voksne, børn og unge (0 -17 år) kommer gratis ind. Hvis vi bliver
tilstrækkeligt mange (mindst 12 voksne), kan vi få en grupperabat på kr. 20,- pr deltager. Ændringer/yderligere oplysninger vil
tilgå de tilmeldte via e-mail.
Tilmelding til tbf.formand@gmail.com senest den 11 marts.

Fredag d. 6. april klokken 17
vil der blive afholdt fredagsbar i Tambourkorpsets lokaler. Der vil blive lejlighed til at se
korpsets forskellige faciliteter OG til at få ramt den tørre plet med en tår øl eller vand. Ingen
tambour må smaske med tørre gummer! På et passende tidspunkt vil der ved foreningens
foranstaltning blive sat rugbrød, sild, leverpostej, rulle- og spegepølse frem, så du kan stille
sulten med din yndlingsret: gratis mad. Der er intet at betænke sig på: Sæt kryds i kalenderen!
Tambourkorpset betinger sig ret til at aflyse, hvis tilmeldingerne bliver for få. Vi skal være
mindst 10 gamle tambourer, før det bliver til noget, men det kan da næppe blive et problem,
vel? - Husk, at vi ikke kan parkere på kasernens areal.
Tilmelding til tbf.formand@gmail.com senest den 1. april.

Lørdag den 21. april klokken 11: Ordinær generalforsamling.
I forbindelse med generalforsamlingen besøger vi den nyistandsatte Livgardens Historiske Samling. Når vi har beset samlingens mange interessante genstande, spiser vi en lille
frokost i Tambourkorpsets lokaler eller i kasernens cafeteria. Prisen vil blive beskeden, helt
ude af trit med hyggens og soldaterhistoriernes høje niveau. Man kan ikke parkere på kasernens areal.
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NYT fra bestyrelsen - fortsat

Og vi tager lige hul på
andet halvår:
Søndag den 8. juli

tager vi til Fredensborg Slot, som åbnes for
oﬀentligheden i perioden 1. juli til 6. august. I forbindelse med besøget på slottet spiser vi
frokost i Restaurant ”Under Kronen”, som ligger ganske tæt ved slottet. Her kan vi ved vor
næstformands mellemkomst opnå ”en flad pris”, hvilket sikkert skal tolkes positivt. Tag endelig familien med – det bliver både spændende, interessant og hyggeligt.
Planlægningen er ikke helt på plads, så oplysning om mødetidspunkt og priser vil blive
udsendt via e-mail. Foreningen har vel din mailadresse?
Tilmelding til tbf.formand@gmail.com senest den 1. juli.

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
Tambourforeningen afholder generalforsamling

L ø rda g d e n 2 1 . april 2 0 1 8 k l. 1 1 . 00
i Tambourkorpsets lokaler på Livgardens Kaserne,
Gothersgade 100, 2100 København K.
Forslag til dagsorden skal være formanden ihænde senest d. 6.4.2018.
Endelig dagsorden kan ses på foreningens hjemmeside senest. 13. april. 2018.
Med venlig hilsen pbv.
Mikkel Kejser
formand
København, januar 2018

TILMELDING:
Tilmeldingsfrist:
Adgangs kontrol:

Til generalforsamling på tbf.formand@gmail.com
Lørdag d. 14. april 2018
Ved tilmelding skal oplyses:
Navn, *medlemsnr. og fødselsdato

Der vil ikke være mulighed for parkering på kasernen
Bemærk:
Grundet de meget strenge adgangsat indsende din mailadresse til
krav er det vigtigt at deltagerne møder
op ved porten senest kl. 9:50 - hvor
tbf.formand@gmail.com
deltagerne vil blive hentet.
Er du i tvivl om hvorvidt din mail allerede
Medlemsnummer står på bagsiden af dit
er registreret, så send den igen for en
Tambourblad samt på dit kontingentindsikkerheds skyld.
betalingskort, som kommer fra Nets sammen

HUSK

*

med kontingentopkrævningen.

14

Nr. 1 - Januar 2018 • TAMBOURBLADET

Aktiviteter i foreningen

Af: René Wredstrøm

2017
Fredag den femte maj afholdt vi en fredagsbar i Tambourkorpsets lokaler i Gothersgade. Desværre betød
en mangelfuld og fejlbehæftet kommunikation, at kun
ret få medlemmer kunne møde op. Trods dette havde
vi en hyggelig stund, og vi kan allerede nu opfordre
alle medlemmer til at komme til fredagsbar, når korpset åbner sine døre for os igen, se længere nede på
siden.

Årgangsparaden den 7/5
startede i flot solskin, men i løbet af paraden dækkede
skyer for solen, og det blev koldere. Desuden satte det
ind med støvregn, men vi grillede som sædvanligt i
sergentgården. Dog blev vi ikke så mange på grund
af det dårlige vejr. Vi håber på bedre vejrlykke her i
2018! Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved søndag
den 6. maj, så du kan træﬀe dine tambourkammerater,
efter du har deltaget i årgangsparaden. Så kan du også
nyde godt af, at foreningen byder medlemmerne på
en pølse med brød, som du kan skylle ned med en øl
eller en vand.

Hyggelig fredagsbar med solæg og
det hele
P

ØL

SEB O N

5 nye tambourer
marts 2017
Velkommen i
korpset.

O P D A T E R I N G af medlemskartoteket
I forbindelse med eﬀektivisering og opdatering af foreningens registrer bedes
alle medlemmer, der endnu ikke har sendt nedenstående oplysninger

• •
Navn

•
•
•
tbf.formand@gmail.com

Adresse

sende dem til

E-mail adresse

Indkaldelsesår/årgang

Instrument

På forhånd tak.
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FotoGlimt
Foto
Glimt
Lidt mere glimt fra en

solæg
ægparade

Foto Erik Ley - MAR 57 • TR / Txt by Jeppe

Der var mange uniformer
på besøg

Parade
Marts 2017

Marts 2017

NYE UNIFORMER
Vi syr uniformer til bl.a. Den Kongelige Livgarde, Garderhusarregimentet,
Slesviske Musikkorps, Prinsens Musikkorps og Jydske Dragonregiemt.

UNIFORMSSKRÆDDERI
www.atelier2000.dk

Grundtvigs Allé 161 • 6400 Sønderborg • Tlf. 74 43 19 90
Ny Adelgade 8-10 • 1104 København K • Tlf. 74 43 19 90

Stør vore annoncører
De støtter os
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SeniorTambourer skriver:
Har du noget på hjerte, efterlyser du nogen eller noget, så send en mail til bladet på

tbf.redaktion@gmail.com
og vi bringer det under ”Seniortambourer skriver”.

•

Skabslåge fra Fredensborg Slot
Tekst/Foto af Preben Bosse - SEP 68 • TR

Denne skabslåge stammer fra tambourernes munderingsskab fra Gardergården på Fredensborg Slot i tidsrummet 1960 – 1990.
Da skabene på Gardergården blev udskiftet, opdagede
man en mængde hilsner fra tidligere tambourer skrevet
på indersiden af denne skabslåge.
I stedet for at brænde lågen, som tilfældet var med de
øvrige skabe, afleverede man lågen til Tambourkorpset
på Livgardens Kaserne i København. Her stod lågen
mellem to munderingsskabe i konstablernes omklædningsrum, indtil man en dag overdrog lågen til Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde.
Den blev i nogle år opbevaret i Tambourforeningens
øvelokale på Sorgenfri slot, og da foreningen flyttede
til Kastellet, fulgte skabslågen naturligvis med. Efter
en tid i Kastellet var der nogle af foreningens medlemmer, der mente, at lågen bedre ville komme til ære og
værdighed i mit Gardermuseum i Horsens. Som sagt så
gjort, og efter at undertegnede har restaureret lågen, er
denne nu installeret i en speciel tambourafdeling som
en del af Museet om Livgarden ”Garderstuen”.

•

Et lille udsnit
af de mange
indskriptioner
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Erindringer fra Tjenesten
Erindringer fra tjenesten . . .
Tænk efter: Hvad husker du fra din tjenestetid? Skriv om dine minder, både fra
rekruttid og fra Gothersgade, og mail dem til: tbf.redaktion@gmail.com

Tro ikke, at dine minder er uinteressante!
Hvis du husker noget, vil vi andre gerne læse om det!
Tambourkorpset på film - Foråret 1978
Af Jørgen JEPPE Jeppesen - OKT 77 • TR

I foråret 1978 var Den Kongelige Livgarde med i optagelserne til en af de mange kendte film om OlsenBanden.
Banden skulle ”bruge” en kongevagt med musikkorps,
tambourkorps og alle garderne i en scene, hvor en af
skurkene var på sightseeing i København. Vi skulle
marchere fra pladsen foran Rosenborg op langs kasernen, ud gennem porten og til højre hen til Nørreport.
Vi gik turen to gange, for film-holdet anvendte kun ét
kamera, og der skulle bruges billeder taget fra to forskellige vinkler.
Nu her mellem jul og nytår blev filmen igen vist i fjernsynet og jeg genså den igen igen – og hvis man har et
stort fjernsyn og ser godt efter, kan man genkende de
medvirkende tambourer. Sejt! 1 time og 17 minutter inde i filmen dukker vagtparaden
op i et klip på 47 sekunder, marcherende ud gennem porten og hen mod Nørre Voldgade. 3 minutter senere er der 1 minut og 11 sekunder med vagtgående gardere på
Amalienborg.
Det var en særpræget oplevelse at være med i en optagelse til en Olsen-Banden film!
Der var også en anden gang, hvor Tambourkorpset medvirkede i arbejdet med en film.
Det drejede sig om kortfilmen ”Der er højt til himlen og langt til dronningens København”. Billederne var kommet i kassen, men der manglede nogle lydoptagelser. Filmholdet havde Lagt et ”jernbanespor” langs kasernens facade, og så marcherede Tambourkorpset af sted under spil. Man ønskede at optage såvel musikken som støvletrampet,
og vi var fint i stand til at levere begge dele. Hvis Hollywood eller Zentropa er i bekneb,
skal de bare sende bud efter Tambourkorpset!
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Erindringer fra Tjenesten • Fortsat
Fredensborg, juni 1978

Af Thomas Bugge - OKT 77 • FL

I juni 1978 var jeg i Fredensborg i to omgange à en uge. Det var en dejlig sommer, og tjenesten var en hel del anderledes end den, vi var vant til. Her følger nogle oplevelser:
Når reveillen skulle blæses klokken 07.00, stod jeg parat på den af sergenten omhyggeligt
udpegede sten. Lige bag mig kom en hundesnude og et par poter til syne over plankeværket
ind til haven bagved. Det var en ruhåret hønsehund, der hver morgen stillede klar et par
minutter i syv, klar til ”morgensang”. Lige så snart det første toner lød, stemte den i med
”Uh-huuuuu!”, og den blev ved, til det stod den klart, at signalet var færdigt. Hyggeligt, men
det gjaldt om at holde masken. Denne daglige sangledsagelse til reveillen var det eneste,
jeg så eller hørte til den hund.
HKH Prins Henriks fødselsdag d. 11/6 blev naturligvis markeret med en parade i rød galla fra Fredensborg Station og op til slottet. Dagen var samtidig ”skiftedag”, dvs. at de to
tambourer, der havde haft vagten i den forløbne uge, tog hjem til Gothersgade, og to nye
meldte sig i deres sted. Det var planlagt, at de aftrædende tambourer skulle udsætte hjemrejsen til efter fødselsdagsparaden, men det havde de desværre ikke fået besked om, så E.
Østergaard (tromme) og jeg udgjorde paradens tambourkorps. Det gik dog fint, efter aftale
med stabstambour Jerichow spillede vi ”Landsoldaten” og ”Sct. Louis Blues” de gange, det
var vores tur. En god oplevelse!
En morgen fik vi besked om, at der skulle være ambassadørmodtagelse på slottet, og at vi
skulle stille i rød galla. Den indre vagt skulle stilles af Gardehusarregimentet, og de ankom da
også planmæssigt. Inden modtagelserne (og der var mange! Jeg har aldrig spillet Honnørmarchen så mange gange på én dag!) havde jeg lejlighed til at tale med nogle ag husarerne. Det
var flinke fyre,
og selv om man
ofte siger, at
”husarer er små
og grimme”, var
de akkurat lige
så store som os,
så i gamle dage
var de nok ikke
blevet taget til
det lette kavaleri. Vi skulle
selvfølgelig
prøve
hinandens hovedbeklædninger –
jeg var glad for
at få min bjørn
tilbage!

•
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Hjemmeværnets Tambourkorps København
Af Thomas Bugge - OKT 77 • FL

I nogle år har Tambourbladet slet ikke bragt stof om Hjemmeværnets Tambourkorps København. Den nye redaktion mener, at sådant stof har temmelig mange medlemmers interesse,
og derfor vil der fremover forekomme omtale af dette korps’ aktiviteter. Den første kommer
her:

Julegudstjeneste i Høvelte

Fredag den 22. december afholdtes julegudstjeneste i gymnastiksalen i Garderkasernen i
Høvelte. De nye (tre uger) rekrutter havde dette som sidste punkt på deres AKOS, inden de
kunne rejse hjem på en velfortjent juleferie. Man havde med få og enkle midler omdannet
gymnastiksalen til et kirkerum, og fra Livgarden havde HJV TAK KBH fået en henvendelse
om at stille med fire tambourer, da Livgardens Tambourkorps var optaget andetsteds. Denne anmodning blev naturligvis efterkommet med glæde, og Robert Guglielmetti, Flemming
Bosse, Jesper Asmussen og Kim Koefoed-Larsen spillede ved indgangen til salen, både da
rekrutterne kom, og da de gik igen. Alt forløb fint, og bagefter var der gløgg og æbleskiver
i cafeteriet.

•

Fra venstre:
Bosse, Robert,
Kim og Jesper
klar med
instrumenterne.
Bemærk de flot
pudsede støvler

Et hold rekrutter
gøres klar til
julegudstjeneste
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Rekrutterne ankommer, tambourerne spiller

TAMBOURKORPS INSTRUMENTER
• March-instrumenter
• Stortrommer
• Lyra
• Klokkespil
øjte
• Fløjter

Tilbehør og reservedele •
Bandolerer •
Tambourstave •
Stikker •
Køller •

LEVERING FRA DAG TIL DAG
LEV
AG
Frederiksberg Bredegade 1 • 2000 Frederiksberg
Telefon 38 10 57 10 • Email: slagtojctr@slagtojctr.dk
www.slagtojctr.dk • Facebook: www.facebook.com/SlagtojCentret

Stør vore annoncører
De støtter os
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FotoGlimt
Foto
Glimt

Picted by Jeppe - OKT 77 • TR / Txt by Jeppe

Et hjørne
af Bosses
museum
i Horsens

Lei’s solæg til
nye tambourer
november 2017 Ikke alle ser
lige tilfredse ud !

Livgardens Tambourkorps var med i ”Alle mod 1” som æggepiskere fredag d. 27.11 kl 20:00.
Det var DR1s fredagsunderholdning for hele familien, hvor en klog og modig deltager i studiet
skal konkurrere mod hele Danmark
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FotoGlimt
Foto
Glimt

Picted by Jeppe - OKT 77 / Txt by Jeppe

Et flot og vellydende sommersyn i Sønderborg

Foto: Anders Kibbel PHOTOGRAPHY

Lille- og stortromme i nyt koncept
Foto: Tambourkorpset

SE HVOR FLOT
DE SKINNER

En gang Tambour
- Altid Tambour

Livgarden
fås nu
også i Rom
Foto:
Tambourkorpset

Foto:
Tambourkorpset

Stør vore annoncører
De støtter os
23

VENNEMENDEVEJ 28 • 2100 KØBENHAVN Ø • TLF. +45 3314 0214
www.sbw.dk
sbw@sbw.dk
Mobil: +45 2680 6262

Salg og reparation af blæseinstrumenter til professionelle og amatører

Hold takten . . .
ed
Renligh o’ ting . . .
er en g

NYHED
Tambourkorpset
bruger den
- Kom ind og prøv den

SBW
ALTID EN FINGER MED I SPILLET!
WWW.SBW.DK
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