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Lindköping
Vi vandt tredie halvleg
Deadline for næste nummer:
Mandag den 11. april 2022

Forsiden viser:
Stolt modtager af Dronningepokalen Hans Aage Simonsen. Her med en flot buket
blomster til fru Inga.
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Arrangementer
Februar

1. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole
15. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole
26. Venskabsskydning mellem Aalborg
og Aarhus Kl. 11.00 på Gl. Lindholm
Skole. Tilmelding senest den 15.
februar til Morten Andersen eller
Sven-Erik Bolt Magnussen

Marts

1. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole
10. Generalforsamling på Hotel Søparken. ( Se annonce side 8 )
15. Vinterskydning kl. 18.30 på Gl. Lindholm Skole. Afslutning — tilmelding senest den 1. marts til spisning.
19. Fællesskydning — DsS kl. 10.00

April

23. Kl. 19. Regimentets 365 års dag. Vi
		 samles ved mindestenen for Dronningens Livregiment ved flagstangen på Nørre Uttrup Kaserne. Efter
		 en lille højtidelighed ved stenen,
forlægger vi til vores dejlige stue på
Hvorup Kaserne. Her vil foreningen
være vært ved et beskedent traktement. Tilmelding til traktement
bedes givet til Hugo Høgstrup på
tlf. 98343661 eller mail: hoegstrup@
privat.dk senest den 18. april.
Dagen markeres, hvis samfundets tilstand tillader det.
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Dronningens Livregiments Soldaterforenings
landsbestyrelse

Vinterskydning i Aarhus 2021-2022:
		 Vi skyder på banerne under Lyseng,
onsdag eller torsdage i ugerne:
44(3-4/11) -48(1-2-12) – 2(5-6/1) –
6(9-102) – 10(9-10/3) i tidsrummet
19.15-21.00.
		 Kontakt evt. Sven-Erik på 23957784.
Da der kan forekomme arrangementer somplanlægges med kort varsel, eller aflysninger
som følge af corona restriktioner, henviser
red. til foreningens hjemmeside: www.drlrsf.
dk eller til foreningens Facebook side: http://
www.facebook.com/pages/Dronningens-Livregiments-Soldaterforening/103911250753
som begge vil annoncere de aktiviteter der
ikke når at komme i bladet.

Formand: Henrik Agerholm Sørensen, Svanelundsvej 38, 		
9800 Hjørring, e-mail: hasaalb@hotmail.com
Næstformand/Fanebærer: Morten Andersen, Rebildvej 18, 		
9520 Skørping. e-mail: maba@dlgtele.dk
Kasserer: Sven-Erik Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup		
e-mail: cordes.magnussen@live.dk
Sekretær: Svend Hugo Høgstrup, Karen Blixens Vej 27 . ¹ Tv, 		
9200 Aalborg SV. e-mail: hoegstrup@privat.dk
mobil:
Fanebærer: Frode E.W. Jensen, Kvindbjergvej 5, 9320 Hjallerup
e-mail: vithjensen@live.dk 		
Jørn Georgsen, Hellevangen 57 St. Tv., 9210 Aalborg SØ
e-mail: kgjg@stofanet.dk		
Orla Klit, Petersvej 4, 9800 Hjørring 		
e-mail: o.klit.thy@gmail.com
Suppleanter:
Caspar Hyun Hybel, Abildgårdsvej 62, 1. th. 9400 Nørresundby,
e-mail: bobohybel@hotmail.com
Benny Møller Christensen, Stationsmestervej 74, st. tv., 		
9200 Aalborg SV, e-mail: dyrskuevej@gmail.com

tlf.: 50 92 60 66

Hjemmeside Internet

www.drlrsf.dk

Facebook

Foreningen opfordrer til at efterleve og udvise
gældende påbud om afstand, hygiejne og
mundbind, så effektivt det er muligt.

tlf.: 23 95 77 84
tlf.: 98 34 36 61
tlf.: 20 45 88 92
tlf.: 23 71 24 67
tlf.: 42 41 46 80
tlf.: 40 81 53 67

tlf.: 21 22 24 76
tlf.: 22 17 61 39

Dronningens Livregiment´s Soldaterforening

Aktivitetsudvalg Aarhus

00

tlf.: 20 74 30 09

Formand: Sven-Erik Bolt Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup
e-mail: cordes.magnussen@live.dk
Knud Mildahl Pedersen, Skæring Højsagervej 2 B, 8250 Egå		
e-mail: knudmildahl34@gmail.com
mobil:
Bo Vahl-Jensen, Nørrevangen 78, 8382 Hinnerup 		
e-mail: anr-el@hotmail.com
Henning Andersen, Ogstrupgårdsvej 2, Mejlby, 8530 Hjortshøj
e-mail: henning@true-net.dk
Ole Person, Bibliotekshaven 13. 2, Stjær, 8464 Galten 		
e-mail: minoperson@gmail.com
mobil:
Fanebærer: Dan Nørskov Beyer, Emmasvej 2. 1.tv, 8220 Brabrand
e-mail: dnbeyer@stofanet.dk
mobil:
Souvenirs
Æresmedlem Kaj Villadsen, Renal Baches Vej 38, 9000 Aalborg
e-mail: ksvilladsen38@gmail.com

tlf.: 23 95 77 84
tlf.: 86 22 28 31
tlf.: 22 31 25 07
tlf.: 40 36 56 36
tlf.: 86 99 90 59
tlf.: 86 29 05 52
tlf.: 20 25 48 40
tlf.: 86 25 14 41
tlf.: 25 30 66 36
tlf.: 21 75 99 12
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Formanden har ordet:
Af Henrik Agerholm Sørensen

Godt Nytår!
Velkommen til et nyt år med muligheder
- og udfordringer.
Hånden på hjertet er de fleste af os trætte
af, at vi i vinterhalvåret IGEN skal genvaccineres, spritte af, bære mundbind og
holde afstand samt restriktioner. Men
det er sådan, det er.
Nuvel, 2022 rummer heldigvis flere
muligheder end begrænsninger. Det
vigtigste for Dronningens Livregiments
Soldaterforening er vores medlemmers
ve og vel. Vi kan ikke klare Jeres privatøkonomi; men vi kan klare at levere et
Gyldenløve medlemsblad, som udtrykker behovet for sammenhold, samvær
og ønsket om at arbejde for, at medlemmerne snarest kan samles igen om foreningens aktiviteter, kultur og værdier.
Det glæder vi os til.
De fleste af vores medlemmer har adgang til elektroniske medier, mens nogen
stadig foretrækker både de trykte aviser
og deres trykte Gyldenløve-medlemsblad. Begge dele er lige gode.
For os er det af overordentlig stor værdi,
at vi kan levere kontinuitet og stabilitet
til vores medlemmer og andre tætte samarbejdspartnere med et medlemsblad af
høj teknisk kvalitet og trykning, jeg tror
det hedder 'opsætning og redigering' i
trykkekredse? Under alle omstændigheder bør I reflektere over bladets udprægede kvalitet, som i høj grad skyldes
vores højtrespekterede æresmedlem
Kurt Frederiksens evner. Billedkvalitet
falder således i tråd med Kurts stræben
efter det bedste til vores medlemmer.
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På vores hjemmeside
ligger supplerende
billeder, senest fra
vores i 2021 afholdte jubilarstævner og Stiftelsesfest på Hotel
Søparken.
Indrømmet, som formand for en dejlig
og velfungerende bestyrelse og på én af
Danmarks bedste garnisoner Aalborg
Kaserner, er det ærgerligt, at vi igen
hives i restriktions- og aflysningssikkerhedsselen. Nu troede vi lige en hel
masse i sommer- og efteråret 2021. Vi
havde fået pudset vores sociale behov
og kompetencer af, før vi op imod Julen
desværre igen oplever høje smittetal.
Som Dronningens-soldater støtter vi
ethvert tiltag, som kan få bragt en hurtigere ende på restriktionerne på forsamling af større arrangementer på Aalborg
Garnison.
En ting er heldigvis markant anderledes
i skrivende stund: Vi er vaccinerede og
ikke til at slå ud af kurs.
Derfor bakker DRLRSF naturligvis og
stadigvæk loyalt og engageret op om
Aalborg Garnison, dens chef og ansatte,
både militære og civile, der Alle ønskes
et lykkebringende Nytår 2022. Vi kvitterer for et godt samarbejde, idet vi havde
set frem til at festligholde garnisonens
Nytårsparole 10 JAN 22. Vi håber, vi får
chancen senere.
Grundlæggende er det i formandens
lod at knytte og pleje relationer såvel
indad- som udad til. Det står i min 'jobbeskrivelse', at jeg med entusiasme og
til enhver tid holder humøret lige så
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højt, som jeg kan smile. Det gør jeg med
glæde, for jeg kan ikke forestille mig en
bedre lejlighed til netop dét end nu. 2022
bliver Smilets År. Det kan vi sagtens øve
os på, mens vi venter på at mødes igen i
2022. Imens har vi i bestyrelsen, Gyldenløves redaktion, med 2 æresmedlemmer
i spidsen, igen lagt os i selen for at levere
et blad, som I kan se frem til at få fingrene i snart.
I ultimo 2021 fik jeg meddelelse om, at
DRLRSFs første lokale formand, Gunnar
Holm Rebstrup, afgik ved døden, 91 år
gammel. Med en buket under armen
og iført blå blazer fik jeg lejlighed til at
vise Gunnar og familien en sidste ære
samt DRLRSFs respekt for hans tjeneste
ved både regimentet og som formand.
Gunnar og jeg delte passionen for tysklærergerningen og for tyske forhold i al
almindelighed samt andre skæve historier om Tyskland og landets fremtid. Det
var altid berigende samtaler vi havde.
Gunnar nåede ligeledes tjeneste ved Det
Danske Kommando i Itzehoe i Tyskland.
Personligt fortalte han mig, at det var
dér, at hans interesse for både tysk og historie for alvor blev vækket. En interesse
Gunnar med stor passion formidlede i
talrige sammenhænge.
Gunnar vil forblive husket af mange
blandt os.
Generalforsamlingen i DRLRSF for 2022
finder sted på Hotel Søparken, torsdag
10 MAR kl. 18. Se venligst andet steds i
Gyldenløve med såvel annoncering som
dagsorden. I år genopretter vi traditionen med gule ærter med avec, som bør
skylles ned med 1 snaps og 1 øl. Selve
generalforsamlingen begynder kl. 19.
Der er tilmeldingspligt, uanset om man

deltager i den ene eller begge seancer.
For en ordens skyld skal jeg stramme
elastikket omkring sidste frist for forslag
til generalforsamlingen. Den korrekte
deadline for forslag skal være mig i
hænde ikke senere end 23 FEB 2022. Vi
glæder os til at se Jer til årets første arrangement i foreningen.
En stor tak til vores Æresoberst N.J.
Jacobsen og Fru Else Marie for en dejlig
og kærlig jule- og nytårshilsen til min
bestyrelse og undertegnede. Den blev vi
meget glade for. De bedste hilsner sender bestyrelsen og jeg retur, idet vi med
stor påskønnelse mærker Jeres dejlige
engagement.
Afslutningsvis vil jeg ønske vores
medlemmer, Hr. Æresoberst, samarbejdspartnere og min bestyrelse,
æresmedlemmer og Jeres familier et
lykkebringende Nytår, hvor vi kerer os
om hinanden, fordi relationer betyder
noget, og fordi vi kan og vil hinanden.
Godt Nytår 2022!
Henrik Agerholm

Guldkorn

Det bedre at se godt ud langtfra – end
at se langt fra godt ud
Tro kan flytte bjerge, men almindelig
sund fornuft kan få folk til at gå udenom
En succesfuld mand er en, der tjener
flere penge end hans kone kan bruge.
En succesfuld kvinde er en, der kan finde
en sådan mand
Bag enhver mand står en kvinde med
himmelvendte øjne
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Major Hans Aa. Simonsen

Generalforsamling

- Historien om en god Dronningens soldat - og en del mere.

Torsdag den 10. marts 2022 kl. 18.00 på Hotel Søparken,
Aabybro
Gule ærter at starte på

Vi gentager succesen med at servere en gang gule ærter inden generalforsamlingen.
Bindende tilmelding til de gule ærter senest tirsdag den 1. marts 2022 til:
Sekretær Svend Hugo Høgstrup, tlf. 98 34 36 61, email: hoegstrup@privat.dk
eller:
Næstformand Morten Andersen, tlf: 20 74 30 09, email: maba@dlgtele.dk

Generalforsamlingen begynder derefter kl. 19.00
Dagsorden
1
2
3
4
5
6 a.
		
6 b.
		
		
		
7
8
9
10
11

Velkomst
Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren fremlægger regnskabet
Indkomne forslag
Valg af formand
På valg er Henrik Agerholm Sørensen
Valg af to bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Frode E.W. Jensen
Jørn Georgsen
Valg af to bestyrelsessuppleanter
Valg af fanebærer
Valg af to revisorer
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest onsdag den 23. februar 2022.
OBS!! Det er nødvendigt også at tilmelde sig til generalforsamling, selv om
man ikke kommer til gule ærter. Meld til Hugo eller Morten senest tirsdag den
1.marts, se ovenfor. Vi henstiller til, at almene sundhedshensyn efterleves.
Bestyrelsen
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Af Henrik Agerholm
Nogle gange møder man mennesker,
som efterlader et markant aftryk og
indtryk. En del vil sikkert nikke genkendende til, at man i gennem livet
høster erfaring gennem oplevelser. Man
kan måske ligefrem sige, at det er summen af erfaringerne, der bidrager til en
levnedsbeskrivelse, også nu om dage
kaldet et CV.
Hans Simonsen fik den 17. november
2021 overrakt Dronningepokalen for
sit livslange arbejde og sin indsats for
først Dronningens Livregiment over en
anseelig årrække og dernæst for sit virke
i DRLRSF. Motiveringen for tildeling af
Dronningepokalen inkluderer også et
dedikeret menneske, hvor kultur, nærvær, værdier samt flid og troværdighed
går igennem som en rød tråd.
Som en lille forhistorie til overrækkelsen
var det faldet i formanden for DRLRSF
lod at overtale Hans Simonsen, i kraft af
sit hverv som foreningens revisor, til at
møde frem til foreningens bestyrelsesmøde den pågældende dag. Hans og Fru
Inga var desværre blevet forhindrede i at
deltage i DRLRSF Stiftelsesfest den 15. 16. oktober på Hotel Søparken.
Begrundelsen for, at begge revisorer
skulle indkaldes, var, at DRLRSF bestyrelse "igennem længere tid havde
overvejet og nu besluttet at indføre et
elektronisk bilagssystem, der kunne
strømline flere regnskabsmæssige aspekter og således lette revision".
Det var IKKE på tale overhovedet at
indføre sådanne tiltag. Men det vidste

Dirigent - Hans Aage Simonsen ved foreningens generalforsamling 2021 på Søparken

Hans Simonsen jo ikke. Med andre ord
lavede formanden et vaskeægte "spin"
på, hvad russerne under Den Kolde
Krig kaldte for en "maskirovka", en
løgn i forklædning. Vores anden revisor,
Anders Danmark, har efter eget udsagn
sjældent moret sig over at se sin kollegas
ansigtsudtryk, da Hans blev kaldt frem
til at modtage hæderen og den fine Dronningepokal.
Jeg er ikke i tvivl om, at major Simonsen har gjort sig umage, da han langt
om længe, med 14 dages forsinkelse
den 16. november 1967 påbegyndte sin
værnepligtstjeneste ved Dronningens
Livregiment efter en operation for akut
blindtarmsbetændelse. Han måtte ikke
løfte tunge ting i en uge.
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Det er rettidigt nu at nævne, at Hans
naturligvis havde researchet på karrieremuligheder ved Dronningens, for
han tegnede en konstabelelevkontrakt
før sin indkaldelse. Kontrakten åbnede
således for flere økonomiske- og uddannelsesmæssige bonusser. Dem vender vi
tilbage til.
Først skal vi dvæle lidt ved Hans' civile
karriere, før han trækker i Dronningens
klær'.
Det var nemlig således, at Hans efter
sin realeksamen i 1963 kommer i 4-årig
lære ved Brdr. Viholm Værktøj, som
dengang lå i Nyhavnsgade i Aalborg.
Sagt på nordjysk var firmaet ' en go'
bette virksomhed' med 12 ansatte. Viholm Værktøj handlede med maskiner
og værktøj til maskinindustrien. Hans
beretter selv om, at tryghed, nærvær og
tillid i firmaet var stor; til gengæld var
lærlingelønnen lav.
Hans havde i et par år forinden tilegnet
sig vigtige militære færdigheder og
kundskaber i hjemmeværnet på Vandstedgaard, der ligger i sydkanten af
Hjørring. Intet havde således tilfældighedens præg, da Hans underskrev sin
konstabelkontrakt, idet to bonusser gik
ind på Simonsen-kontoen: En kontant
bonus og optjening af CU, civiluddannelse. Civiluddannelsen fik Hans omsat
på Viborg Gymnastikhøjskole i 1972,
hvor både svømmelærer-og livredderuddannelsen kom i hus.

forretter de næste par år tjeneste som operationsofficer
og efterretningsofficer ved
I/DRLR, før han i maj 1992
udnævnes til major og sættes til tjeneste som chef for
personelsektionen ved DRLR.
Ad åre og i forlængelse af
sin anciennitet og som formand i en årrække i 80-erne
for Lokalafdeling Dronningens Livregiment af Hovedorganisationen af Officerer
af B - linien var han, bl.a. i
hovedbestyrelsen, en varm
fortaler for en ny officersuddannelse, hvor begreberne A
og B officerer blev af afskaffet
og erstattet af en ny officerslinie, hvor alle fra start fik Hans Aage Simonsen og chauffør John Sørensen foran
den samme uddannelse og lærredet med billedet af værkstedet med drejebænk
havde de samme karriere- mærket ”Viholm”
muligheder. Ordningen blev (Fra artikel i Gyldenløve 1-2015 hvor Hans Aage holder
foredrag om Regan West for De Samarbejdende Foreninindført medio 80-erne som
ger på Aalborg Kaserner og De Samvirkende SoldaterforP 83 ordningen. Slut 80-erne eninger i Aalborg )
blev det muligt for officerer af
B – linien at søge et 1 ½ års efteruddan- REGAN VEST samt at besætte militære
nelseskursus for derigennem at kunne funktioner ved anlægget i Rold Skov.
opnå højere grader og stillinger. Opfor- Fra 2003 og frem til pensioneringen i
dringer hertil manglede ikke, dog fulgte september 2006 forrettede Hans, mens
der visse tjenestemæssige og geografiske han stadig var kommandant for REGAN
konsekvenser med, som Hans afvejede VEST, tjeneste som chef for kaserne- og
og fandt uhensigtsmæssige for ham, miljøsektionen ved Trænregimentet.
Simonsens tjeneste ved Trænregimentet
hans karriere og hans familie.
Kulturen, historien, Simonsens militære skal ses i det lys, at DRLR blev nedlagt
færdigheder, kontaktflader og erfaring i år 2000. Simonsen vedblev med at føre
samt humor fører ham også frem til job- tilsyn med REGAN VEST fra 1. maj 2003
bet som kommandant for det dengang til 2019. Det var på højeste niveau blevet
tophemmelige regeringsanlæg, REGAN besluttet, at REGAN VEST i 2003 skulle
VEST. Det hørte til blandt DRLR opga- lægges i dvale. Hvad der så skulle ske
ver at opstille bevogtningsenhederne til med anlægget blev først efter mange års

Efter operationen for blindtarmsbetændelse var Simonsens stuekammerater
noget lurens ved hans sene ankomst.
Der måtte selvsagt være noget galt;
det var den gængse opfattelse i den
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tids udbredte basse- og flokmentalitet.
Den samme mentalitet blev tilsvarende
forundret, eftersom Simonsen demonstrerede lethed i og fortrolighed med
tilegnelsen af militære færdigheder,
bl.a. våbenbrug, sprængningstjeneste og
patruljetjeneste.
Hans Simonsen begyndte altså sin
tjeneste ved Dronningens Livregiment
som menig konstabelelev; han kommer
på sergentskole og udnævnes i august
1968 til sergent, hvorefter Hans bliver
gruppefører i en panserinfanterideling.
I oktober 1969 udnævnes Simonsen til
oversergent og beklæder herefter diverse
instruktør-, sektions- og delingsfører
funktioner, inden han indtræder som
kadet på Hærens Officersskoles B - linje
i august 1975.
For så vidt angår officersuddannelsens
A- og B-linjer, var det dengang således,
at en studentereksamen var en forudsætning at komme på A-linjen. Hans
havde derimod sin realeksamen, sit
svendebrev, og værdifuld erfaring selv
som soldat og leder. Kort sagt havde Simonsen prøvet det meste selv, som han
førte sine soldater igennem.
Hans Simonsens færdigheder, erfaringer
og ledelseskompetencer førte til, at han
som sekondløjtnant og løjtnant på god
vis bestred de fører- og ledelsesfunktioner, der hørte til graden. Men i 1988
blev han som premierløjtnant beordret
til tjeneste som kompagnichef for stabskompagniet ved I/DRLR. Med egne
ord vakte det en del forundring, at en
premierløjtnant kunne være kompagnichef. Regimentschefen var derimod tryg
ved Simonsens kompetencer. Året efter
udnævntes Hans til kaptajn. Simonsen
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forhandlinger imellem diverse myndigheder og interessenter afklaret i 2019,
hvor Nordjyllands Historiske Museum
formelt fik den under den kolde krig så
tophemmelige bunker overdraget for at
omskabe den til museum.
Det er tydeligt, forhåbentligt også for
læseren, at Hans Simonsen var, er og har
været en kapacitet indenfor sit felt som
befalingsmand, officer og som person.
Man kan derfor med rimelighed konstatere, at Simonsens professionelle
virke også har betydet en mangeårig
gevinst for Dronningens Livregiments
Soldaterforening. Roller som erfaren
Henrik Agerholm overrækker Dronningepo- og humoristisk dirigent på generalforkalen til Hans Aage Simonsen
samlinger og som revisor for DRLRSF
understreger en afholdt og
værdsat personlighed, der
aldrig har sat sig selv først i
sine uegennyttige hverv.
DRLRSF er både stolte og
taknemmelige over, at vi kan
hædre Hans Simonsen med
Dronningepokalen, fordi
der gennem hans indsats
går en lige linje fra DRLR til
DRLRSF. Vi vil ved denne
lejlighed også hjerteligt takke
Fru Inga Simonsen for opbakning til, at Hans Simonsen har kunnet bidrage med
både vid, bid og humør. Tillykke endnu en gang!
Det er især på grund af også
Hans Simonsen, at vi i DRLRSF er drevet af at formidle,
bevare og udvikle kulturen,
værdierne og mindet om
Hans Aage Simonsen med Dronningepokal og blomster. Dronningens Livregiment.
( Aner man i de lukkede øjne en lille tåre? )
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Dronningen måtte udskyde jubilæum
Nu er de nye datoer offentliggjort

Corona-situationen spændte
endnu engang ben for de kongelige planer, da Kongehuset
kort før jul annoncerede, at
man udskød det meste af
fejringen af Dronning Margrethes store 50-års jubilæum
som regerende dronning.
Men nu er der godt nyt til de
royale følgere. Kongehuset
har sat nye datoer på, hvornår
fejringen skal finde sted.
Flere af de begivenheder, som
skulle have markeret regentjubilæet i midten af januar
er rykket til den 10. og 11. september.
Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse.
De arrangementer, der bliver afholdt den
10. og 11. september er:
Festligholdelse på Københavns Rådhus,
Gallaforestilling på Det Kongelige Teaters Gamle Scene
Festgudstjeneste i Københavns Domkirke
Gallataffel på Christiansborg Slot.
Derudover vil danskerne få mulighed
for at hylde Dronningen i forbindelse
med et stort vagtskifte på Amalienborg
Slotsplads. Det endelige program vil dog
først blive offentliggjort senere på året.

Foto fra foreningens arkiv viser
H.M. Dronning Margrethe i samtale med
foreningens tidligere formand Paul Knudsen
ved det kongelige besøg i Brønderslev den
24. maj 2011.

Gyldenløve er bekendt med, at der i det
oprindelige program skulle have været
opstillet faner, bl.a. fra soldaterforeningerne langs Dronningens rute igennem
København. Det må man da håbe, at der
også skal til september. Fanerne bidrager
jo til at sætte et ekstra festligt præg på
denne fornemme jubilæumsdag.

Dronning Margrethes krone opbevares på
Rosenborg
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Mærkedage

Vindere af et års
kontingent

Listen viser: Navn, by, soldaternummer /
årgang og fødselsdato. Listen er sorteret efter
fødselsdatoen.
Poul Nørgaard
Storvorde
73
Karl Chr. Skov
Dronninglund
52
Ib Jensen
Brønderslev
73
Kurt Jensen
Stae, Vodskov
739608 / 67
Kai Thomsen
Nørresundby
547262 / 62
Niels Lindeborg Johansen
Bredballe, Vejle Øst
81
Mogens Lange
Tylstrup
305113 / 62
Birger Jensen
Tårs
72
Jan Berg Petersen
Lille-Skensved
83
J. C. Jensen
Sæby
72
John Lythje
Dybvad
73
John Wernersen
Randers NØ
73
Bengt Landors Christensen
Nørresundby
56
Anders Danmark
Hadsund
739530 / 67
Svend Erik Andersen
Hjørring
508392 / 61
Per Hansen
Vrå
546747 / 62
Verner Nielsen
Nørresundby
73
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04-03-52
11-03-32

Jesper Vinther
Aalborg
79
Gunner Thorndahl Dinesen
Esbjerg N
547168 / 62
Torben Dalsgaard Holt
Hadsund
798206 / 68
Erik Olsen
Hjallerup
510862 / 61
Kurt Christensen
Ålbæk
73
Erik Elgaard Lunild
Aalborg
354771 / 57

08-05-62
26-05-42
31-05-47
04-06-42
04-06-52
18-06-37

19-03-52

22-03-42
22-03-62

Medlem nr. 0766
Børge Bundgaard Rod
Skovbrynet 81
9690 Fjerritslev

27-03-37
03-04-52
16-04-62

De heldige medlemmer har vundet et
års kontingent i soldaterforeningen,
gældende for år 2023.

19-04-47
20-04-52

Tillykke!

20-04-52

24-04-47
28-04-42
06-05-42
08-05-52

Medlem nr. 2081
Martin T. Arbon
Nørreskovvej 241
8382 Hinnerup
Medlem nr. 3361
Peter Kronborg
Ballenvej 50 E st.
8305 Samsø

21-03-47

23-04-37

Blandt de medlemmer, der har indbetalt
kontingent senest 7. januar 2022, har
Notarius Publicus udtrukket følgende:

Menig 66 blæser honnør

Vindere af
julekonkurrencen
Løsning:

J
U
L
E
S
I
L
D

GAVEREGN

Blandt de mange rigtige løsninger redaktionen modtog, blev følgende vindere
af et års kontingent gældende for 2023,
fundet ved lodtrækning:
Medlem nr: 1
Sten Trier Lund
Sprogøvej 115
7680 Thyborøn
Medlem nr. 3345
Henning Nielsen
St. Astrupvej 57
9240 Nibe
Medlem nr: 1580
Sonne Bech Bergkjær
Østerbrogade 83
9400 Nørresundby

Tillykke
15
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Juleskydning 2021
Af Morten Andersen

Den 7. december mødte 20 glade og
forventningsfulde skytter op på skydebanen under svømmehallen på Gl.
Lindholm Skole. Tidspunktet var fremrykket til kl. 18.30, så der var god tid til
at gennemføre skydning og indtage den
medbragte julefrokost fra Rebildhus.
Efterhånden som skytterne kom ind af
døren, blev de straks sat i arbejde med
praktiske ting, f.eks. at dække bord og
gøre skydebanen klar.
Mogens Lange og Per Andersen er klar til
at skyde

at holde styr på placeringen af de syv
udleverede salonpatroner, da der ikke
måtte være mere end ét skud pr. motiv.
Efter endt skydning blev der budt til
det festlige julepyntede bord. Som traditioner byder, blev der serveret sild og
snaps. Herefter kunne man forsyne sig
med grønlangkål, stuvet hvidkål med

Aftenens skydning var ikke
den sædvanlige ringskive,
men en festskive med julemotiver. Det gav flere af
deltagerne grå hår i hovedet,

16

Festligt julepyntet bord
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hamburgerryg og medister sennep og
rødbeder (en enkelt skulle også have kanelsukker) Stegt andebryst med rødkål
og salat med tyttebærskum.
Så skulle der slås mave, hvor pausen
blev benyttet til en lille konkurrence om,
hvem der gættede et tal mellem 20 og 80.
Det tog sin tid og mange bud, men til
sidst fandt Kurt Kjær det rigtige.
Så blev spændingen udløst for aftenens
skydning. Vinderen blev Sonja Villadsen
skarpt forfulgt af to andre skytter. Præmien var en æske chokolade.
I mellemtiden var to skåle med ris a la
manden sat på bordet. Hver skål indeholdt en mandel. Der blev givet nøje
instrukser om, at hver række fik sin
egen skål, og derved kunne den samme
person ikke få to mandler. De heldige
vindere var Jannie Jensen og Linda Jensen. De var så heldige også at få en æske
chokolade.

Kurt Kjær med sin præmie. Et birkerensdyr
udformet som adventsstage.

Aftenen afsluttedes med kaffe, sirupskage og klementiner.
Og inden der blev ønsket god jul og et
godt nytår, var der lige en oprydning og
en opvask, der skulle klares.
De bedste julehilsner fra Skytteafdelingen.

To venner gik i en ørken
På et tidspunkt i løbet af turen begyndte de at skændes, og den
ene ven gav den anden en lussing.
Han følte sig såret, men uden at sige noget, skrev han i sandet:
"I DAG GAV MIN BEDSTE VEN MIG EN LUSSING"
De blev ved med at gå indtil de fandt en oase, hvor de besluttede at bade.
Den ven der havde fået lussingen, var ved at drukne, men hans
ven reddede ham. Da han var kommet sig, skrev han i en sten:
"I DAG REDDEDE MIN BEDSTE VEN MIT LIV"
Den ven, der havde givet sin bedste ven en lussing og reddet
hans liv, spurgte: "Da jeg slog dig - skrev du i sandet, og nu
skriver du i en sten - Hvorfor?"
Den anden ven svarede: " Når nogen gør os ondt, bør vi skrive det i sandet, hvor tilgivelsens
vinde kan slette det. Men når nogen gør os noget godt, bør vi gravere det i sten, hvor ingen
kan slette det."
LÆR AT SKRIVE DINE "SÅR" I SANDET OG GRAVÉR DIN "LYKKE" I STEN.
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DYSEKANON
M/85

Venskab imellem to brave regimenter
Af Gyldenløves redaktion

Dysekanonen er et mandbårent, direkte skydende,
rekylsvagt våben, som kan
afskyde blandt andet hulladnings-, røg-, brisant- og
lysgranatpatroner i kaliberen
84 mm. Våbnet vejer 11 kilo.
Den effektive skudafstand afhænger af
ammunitionstypen; på en røggranatpatron M/79 er den eksempelvis 1300 m,
mens den på brisantgranatpatron M/79
og M/79/08 er 1000 meter, hvad end der
er anslag på målet, anslag over målet, eller der er tale om detonation over målet.
Våbnet betjenes af en skytte og en hjælper, også kaldet for et dysekanonhold.
Skytten har kommandoen, men begge
er uddannet til at være både skytte og
hjælper. Dysekanonen kan ikke anvendes af linksskytter.
Med til dysekanonens sæt følger også
natsigteobservationsudstyr (NATSIOBS)
M/94 eller M/98 samt laserafstandsmåler
M/98.
De to natsigter er stort set identiske. De
forstørrer 3,3 gange, kan stille skarpt fra
ti meters afstand og udefter og vejer 1,4
kilo. De kan bruges som sigtemidler i
forbindelse med nedkæmpning af mål
eller som observationskikkerter om
natten.
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Laserafstandsmåleren er en elektronisk
afstandsmåler udviklet specielt til dysekanonen. Den anvendes til afstandsbestemmelse fra 50 – 2500 meter i både
dagslys og mørke.
Dysekanonen er ved at blive udfaset i
Hæren. Dette forventes den at være fuldt
ud ved udgangen af 2021.
Red: Således beskrivelsen af dysekanon
M/85, som vi har fundet på nettet. Den
var en god og kærkommen forøgelse af
kampkraften i hjemmeværnsgruppen og
i infanterigruppen, da den blev indført.
Det bliver spændende at se, hvad der
skal afløse den, og at se om afløseren
vil blive lige så værdsat som dysekanon
M/85.

Coronaens svøbe har igen i denne vinter
ramt vores samfund og lagt begrænsninger
på vores dagligdag.
I Gyldenløves januarudgave plejer vi at
kunne referere fra Hjemmeværnsdistrikt
Nordjyllands festlige nytårsgudstjeneste
og fra nytårsparolen ved Trænregimentet –
men ikke i år – begge gode begivenheder har
måttet aflyses.
Men heldigvis findes der stadig læseværdigt
stof i gamle udgaver af Gyldenløve.
Vi har derfor hentet et par 30 år gamle artikler fra Gyldenløve nr. 4- 1992, som kan
læses nedenfor.
De omhandler det årligt tilbagevendende
venskabsstævne imellem Dronningens
Livregiment og det svenske Kungliga Livgrenadjärregementet med samt deres soldaterforeninger.
Hvert andet år fandt begivenheden sted i
Nørre Uttrup henholdsvis Linköping, hvor
Kungliga Livgrenadjärregementet var garnisoneret.
Stævnerne startede i 1956 efter at soldaterforeningerne ved de to regimenter havde
taget kontakt, og de to regimenter var straks
med på ideen om at oprette venskabsfor-

bindelse. Initiativet til den første kontakt
soldaterforeningerne imellem blev taget på
den nok så underfundige baggrund, at de to
regimenter for næsten 300 år siden havde
været fjender og kæmpet imod hinanden
under Københavns belejring 1658 – 59.
Gyldenløves Regiment Dragoner så tappert,
at det modtog den kongelige hæder fremover
at bære navnet Dronningens Livregiment.
Man gik meget op i konkurrencerne, hvor
regimenternes ære stod på spil, men som
man kan læse, var soldaterkammeratskabet
og det sociale samvær også en vigtig del af
stævnerne.
Stævnerne ophørte i 1997 efter, at nedskæringer i det svenske forsvar nedlagde Kungliga Livgrenadjärregementet ultimo 1997.
– En skæbne, som også overgik Dronningens
Livregiment ultimo 2000.
Nu er det i vores soldaterforening, at
Dronningens Livregiment lever videre, og
glædeligt er det at se, at foreningen stadig
hæger om soldaterkammeratskabet og om
skydningens kunst. Dejligt at vores skytter
præsterer at hente det ene flotte konkurrenceresultat hjem efter det andet.

Dronningens vandt skjuttetävlingen i
Linköping
Befalingsmænd og officerer fra Dronningens Livregiment og skytter fra
regimentets soldaterforening besøgte i
midten af juni det Kungl. Livgrenadjärregementet ( I 4 ) i Sverige - nærmere
betegnet i Linköping.

Regimentets hold vandt konkurrencen,
skjuttetävlingen, som det hedder på
svensk, med resultatet 1578 points mod
1505. Desuden kunne regimentschefen,
oberst N. J. Jacobsen også i år hæve
sejrspokalen over sit hovede, idet han
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sit regiment på ordre af Frederik III for at
sætte det ind i kampen mod den svenske
konge, Carl Gustav, der havde hævdet,
at det kunne jo ”være ganske ligegyldigt
om danskernes konge hedder Carl eller
Frederik”.
Det var nu ikke ganske ligegyldigt og da
svenskerne forsøgte at erobre de danskes
land, så kæmpede Gyldenløves dragoner
heroisk i forsvaret - blandt andet af København i august 1658.
En af regimentets direkte modstandere
i slagene omkring Københavns volde i
1658 var netop Livgrenadjärrene og vore
to regimenters historie beretter om den
heltemodige indsats, begge regimenters
soldater gjorde henholdsvis stormen på
og forsvaret af København.
Vi har mange klenodier i vore officersmesse fra den tid. Men selvom vi sy n
es, vi her ved regimentet har en officersmesse, der ”oser” af historie, træder vi
nok ingen for nær, når det fortælles, at
dette er endnu mere udtalt i officersmessen ved I 4 Linköping.
Overalt i denne messe ses imponerende,
gamle malerier af chefer fra de tidligere tider af dette regimentes historie,
af svenske konger og andre malerier og
genstande, der giver et markant billede
af deres regiment gennem tiderne.
At vore to regimenter, eller at vi danske
og svenske kun har stået som modstander, modsiges af en lille raritet, der har en
hædersplads en glasmontre i Linköping.
Det er et lille etui, der på indersiden bærer et dannebrogsflag. Etuiet indeholder
en sølvegekrans, som i 1889, i anledningen af 25-året for slaget ved Dybbøl, er
skænket Kungl. Livgrenadjärregementet
af De Danske Forsvarsbrødre, som et

hvor man markerede en rund
dag i regimentets historie
og herefter er stævnet holdt
hvert år, i lige år i Sverige og
ulige i Danmark.
Paradoksalt nok kom Dronningens Livregiments Soldaterforening først med fra
1958, men lige siden har det
været et stævne med såvel
militært som civilt islæt.
Men nu tilbage til dette års
stævne.

Premierløjtnt N. J. Baisgaard-Sunke blev,
sammen med oversergent J. Petersen, regimentsholdets bedste skytte. Bag premierløjtnanten ses M. Engholm, J. Jacobsen og
H. Aa. Simonsen

vandt over överste Tillmann med det
overlegne resultat: 144 points mod 52!
Ja det var tæt på total triumf, men major
A. Christensen, skytternes holdkaptajn
tabte desværre til den svenske holdkaptajn, major B. Schoug med sølle to
points. Men lidt skulle vores svenske
venskabsregiment jo have lov til at trøste
sig med, som vores holdkaptajn udtrykte
det mon han nu også mente det?

Venskabet blev funderet ved
Dybbøl i 1864

Baggrunden for venskabsforbindelsen
med Kungl. Livgrenafjärregementet og
det besøg, vi herfra aflagde i Linköping
har sine rødder langt til bage i tiden.
Vi skal faktisk meget langt tilbage i
historien. Helt tilbage til den tid, hvor
vort regiment blev oprettet som ”Ulrik
Christian Gyldenløves Dragoner”. Det
bestod dengang af ialt 600 mand af det
”døgtige mandkiøn”, som det hedder i
den befaling, der dikterede oprettelsen
den 23. april 1657.
Gyldenløve, Christian IVs søn, oprettede
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”Chef-holdet” med ski på. Skiløbet var en af disciplinerne
i opgaveøvelsen. De to regimentschefter og soldaterforeningens formand har fundet trittet.

minde til og om de svenske frivillige, der
kom os danske til hjælp i faren stund og
som faldt i krigen 1864.
Iblandt dem var officerer fra vort venskabsregiment. For dem er det en
genstand, der opbevares med største
pietetsfølelse.
Tidligere tiders fjendskab blev ændret
til venskab og denne venskabs- og samhørighedsfølelse blev på foranledning
af Dronningens Livregiments Soldaterforening taget op til fornyelse i 1955 ved
en kontakt til den svenske Kamratforening. Formanden for Kamratforeningen
er altid den tjenestegørende regimentschef og efter soldaterforeningens initiativ udvidede den
daværende chef for
Dronningens Livregiment, oberstløjtnant Ulf Jessen kontakten til
også at omfatte tjenestegørende
personel ved de to regimenter.
Det første venskabsstævne fandt
sted i august 1956 - i Linköping -

Tradition for ”BrickÅkning” ud på de små
timer

Torsdag den 11. juni stævnede Dronningens Livregiments skyttehold med
regimentschefen og frue i spidsen og
soldaterforeningens hold anført af formanden Poul Knudsen ud på den otte
timer lange tur til Linköping. Vi blev
indkvarteret på fire-mandsstuer, men
kun to og to - ren luksus. Efter en hurtig douche og omklædning blev vi vist
til officersmessen, hvor vi skulle spise
aftensmad. Inden middagen blev vi vist
rundt i messens historiske
lokaler af I 4s ”major Kurt
Gisselfeld”.
Vi blev indviet i historierne om de mange klenodier. Under middagen
blev vi opvartet af svenske
kadetter, officerselever.
Bagefter var der kaffe og
en avec i de tilstødende
Kaptajn J. Jacobsen i den
hasaderede disciplin ”brickåkning”
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lokaler. Det blev en meget hyggelig
aften med bl. a. EM kampen DanmarkEngland. Selvom denne kamp endte
uafgjort, er der vel ingen af GYLDENLØVES læsere, der i dag er i tvivl om,
hvordan mesterskaberne sluttede. Det
gik lige så godt for Brian, Henrik, Flemming og alle de andre, som det gik for
os i dette venskabsstævne.
Nej en match, der på ingen måde kan
sammenlignes med EM i fodbold, løb nu
af stablen - efter vore chefer med fruer
havde trukket sig tilbage. Vi skulle ”åka
brick”, en dyst, der gennem årene har
været en tradition ved vorte besøg i
Sverige. Man tager et kobberfad, ca . 50
cm i diameter, af ægyptisk oprindelse,
anbringer sin popo og lader sig der efter
”kælke” ned af en stejl sten trappe. Konkurrencemomentet består i at nå hurtigst
ned ad den stejle trappe. Det gælder om
at holde sine fingre på oversiden af fadet
indtil man når trappens bund, der ligger
to etager længere nede og i faretruende
nærhed af to store glasdøre. Selv om
ikke alle slap lige heldigt fra turen, slap
vi for de store skader . Det lod også til,
at aftrækkerfingrene på de danske deltagere var i fin stand til lørdagens tävling.
Traditionen tro sørgede vores svenske
værter for af vise os Linköping by night
- efter ” brickåkningen” var vel overstået.

af en infanterideling forstærket med
90 mm panserværnskanon. De til tider
hæmmende restriktioner, vi oplever når
vi i Danmark skyder lignende skydninger eksisterer ikke her. Vi var chokerede.
Vi stod helt fremme på højde med både
panserværnskanon og dysekanon og
vi bevægede os foran løbende soldater
med skarpladte geværer og maskingeværer. Terrænet her i Sverige stiller store
krav til soldaterne og man har her lagt
ansvaret ud til hver enkelt og stoler på,
at de bedømmer rigtigt, når de med dysekanonen skyder ud gennem træer og
større klippeafsnit. Der blev naturligvis
holdt øje med bagblæstområdet, men på
en mere afslappet måde end i Danmark.
Jo, der blev afbarket, næsten fældet træer
og løsnet jord på klipperne på en hurtig
måde!
Eftermiddagen stod på sightseeing på
en for os danskere lidt ukendt vis. Vi
kørte t il Götakanalen, entrede det gode

Imponerende skarpskydning

Fredag morgen gik turen til Prästtomta
skydeterræn. Her fik vi forevist en
svensk infanterideling. Efter denne demonstration, der også bød på skydning
med det svenske finskydningsgevær
AK/5 BERTIL med kikkertsigte, overværede vi en enhedsskydning gennemført
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Det smukke skib Wasa Lejon førte gæsterne ned af Götakanalen
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skib ”Wasa-Lejon ”, indtog lidt fast og,
af hensyn til varmen, flydende kost. På
turen fik vi en orientering om det omfattende stykke ingeniørarbejde kanalen
udgjorde.
Også soldater fra I 4 havde deltaget i
byggeriet. Vi havde en skøn sejltur på
kanalen med de mange sluser. På det
stykke vi sejlede faldt vandstanden ca. 25
meter ned mod Roxen Sjö, der ligger lige
nord for Linköping.
Tilbage ved I 4 blev vi hurtigt bænket
omkring et større antal grill-ovne, og nobelt vartet op af officersaspiranter. Vi fik
ikke lov til at føle hverken sult eller tørst.
Senere på aftenen var det vore kammeraters opfattelse, at vi stadig manglede
at bese visse af Linköpings attraktioner
by night, så dette måtte der naturligvis
rådes bod på. De svenske sommernætter
er nu dejlige!

Atter en dansk sejr i Sverige

Lørdag startede selve skydningerne.
Programmet var i år ændret derhen, at
skydning med pistol var udgået. Det var
lidt trist, men svenskerne har fået skydeforbud med deres gamle tjenestepistol.
I øvrigt er det svenske gevær AK/5 indført som enhedsvåben for alle.
Ud over den normale skydning med 25
skud på den internationale ringskive er
der nu indlagt en liggende 60 sekunders
hurtigskydning med 10 skud og en knælende / hugsiddende skydning med fem
skud. De to sidste skydninger er mod
henholdsvis kvart- og helfigur med
ringinddelinag. Resimentscheferne skød
næsten samme skydning, men med færre
antal skud. Man skyder med værtslandets våben. En AK/5 er beregnet til 5,56

mm salonpatroner. Dette kombineret
med geværete vægt betyder, at der er en
meget ringe rekyle. Man kan sammenligne det med vores gevær M/75 , når der
skydes med blå patroner.
Som allerede nævnt gik skydningerne
godt for os. For regimentsholdene var
der tydeligt forskel på resultaterne i
præcisionsskydning. Resultaterne for
det danske hold var:
PL
OS
PL
SG
MJ
KN

J.J. Baisgaard-Sunke
J. Petersen
M. Engholm
M. Klein
H. Aa. Simonsen
J. Jacobsen

277 p
277 p
271 p
259 p
247 p
247 p

Under den efterfølgende feltfrokost var
der mulighed for at lade op til opgavemarchen, der nu forestod. Men inden
havde vi igen lejlighed til at prøve
finskydninsgeværet og et nyt engelsk
finskydningsgevær på støtteben. Det er
en oplevelse for alle at prøve sådanne
våben, hvoraf sidstnævnte har en meget
stor præcision op til 800 m. Oversergent
Jan Pedersen fik måske den største oplevelse, idet han i sin iver fik næsen lidt
for tæt på kikkertsigtet og sådan noget
straffes omgående!
Opgavemarchen bød på orientering, afstandsbesømmelse , ölhävning (sugning
på tid), pælekast, kombinationsskiløb og
meget mere.
Jeg kan ikke lade være med at understrege, at denne sjove konkurrence for mig
blev symbolet på dette års besøg ved I 4.
Her var der et stænk af konkurrenceiver,
kampånd, samarbejde, morskab og faglig diskussion mellem de blandede hold.
Godt islæt!
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Brødet var en tallerkenskåner

andet sted i bladet. Oberst N.J. Jacobsen
fik for andet år i træk regimentschefpokalen og endelig fik vores holdkaptajn,
major A. Christensen overrakt en erindringsgave som I 4s tak for det arbejde,
han gennem de sidste fire år har lagt i
venskabsstævnerne.
Efter endnu nogle hyggelige stunder i
slottets kassematter kørte bussen atter
retur til Linköping, hvor sidste fase af
sightseeing opgaven by night skulle gennemføres. Festen strakte sig for de fleste
til langt ud på morgenstunden.

tror, vi var flere, der prøvede at skjule
Venskabsbesøget ved I 4 sluttede med en vores egen ødelæsgelse af tallerkenskåfestmiddag lørdag aften. En aften, der neren med stumper af kød og pølse!
kom til at stå i fortidens tegn. Det foregik Efter mange små retter, der blev skyllet
på Ekenäs Slot, ca. 25 km fra garnisonen. ned med rød- og hvidvin, eller rosevin,
Slottet, der er bygget på en klippe midt hvis man blandede, gik vi over til præi en nu drænet sø, havde huset flere ce- mieuddelingen. Dog, for inden benytlebre personligheder gennem historien. tede oberst N. J. Jaoobsen lejligheden
til at hylde Kungl. Livgrenadjärregimentet i anledningen af regimentets 450 års oprindelsesdag,
der blev passeret i maj dette år.
Med hyldesten fulgte en flot kryatalvase med vort regimentsmærke
indgraveret.
Som tidligere nævnt havde vi fra
Dronningens Livregiment fremført os så positivt under dagens
skydninger, at vi nu alle skulle op
og modtage medaljer af den svenske regimentschef. Det s venske
hold fra Kamratföreningen havde
dog også lejlighed til at hovere. De
vandt deres del af dagens konkurDe to regimentschefer med fruer ved det historiske
rence. Om denne del kan læses
slot Ekenäs

Vi fik først en guided tur gennem slottets
mange værelser og stuer. Hver havde sin
egen lille historie. Efter rundvisningen
ankom regimentscheferne med fruer.
Middagen foregik i slottets kælder. I
introduktionen til middagen må noget
været faldet ud, for Engholm var meget
hurtig til at skære det brød, der lå på tallerkenen, ud. Det lyder måske tilforladeligt, men brødet havde kun det formål, at
beskytte tallerkenen mod knivtøjet. Middagen , store humpler brød og kød plus
pølse af libitum blev indtaget på primitiv
vis, med ske og kniv. Vi morede os selvfølgelig over Engholms ”fejl”, men jeg
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I slottets kælder modtog regimentets skyttehold överste Tillmanns hyldest for sejren.
Fra v. holdkaptajn A. Christensen, N. J.
Baisgaard-Sunke, J. Petersen, M. Engholm,
M. Klein, J. Jacobsen, Tillmann og H. Aa.
Simonsen

Der var påfaldende stille under den fire
timer lange køretur til Göteborg. Men
der var jo også mange oplevelser, der
skulle bearbejdes.
De store forventninger, vi havde til turen
blev til fulde indfriet - tifold! Opholdet
var forbilleligt, både fagligt og socialt og
jeg tror vi er mange, der glæder sig til at
få en chance for at være med til at lave et
godt arrangement for svenskerne, når de
besøger Dronningens Livregiment næste
år.
SUN

Vi vandt tredie halvleg
Svend Christensen viser at han
ikke blot kan
skyde, men
også kaste
pæle

For 35. gang deltog vi i venskabsstævnet
mellem Dronningens Livregiment, Kun
gl. Livgrenadjärregementet og de to solddterforeninger.Vi må med det samme
erkende, at pokalen forblev i kamratforeningens besiddelse et år endnu. Men
det skal der laves om på , til næste år,
hvor vi atter er på hjemmebane.

102 points skilte vore to hold. Livgrenadjärforeningen fik 983 points mod vores
88l. Den store forskel kan nok tillægges
manglende træning. Vi bør nok næste
år, i samarbejde med regimentet, søge
at gennemføre en mere intensiv træning.
Måske skal vi endda gennemføre en
udtagelsesskydning inden holdet sammensættes til ’93.

Niels blev bedste skytte

Kunne vi ikke få pokalen med hjem,
havde vi dog den dejlige oplevelse, at
bedste skytte, i vor del af konkurrencen,
blev Niels Jensen. Med sine 281 points
i alt henviste han svenskernes bedste
mand, vores gamle bekendt J. Segersten
til en andenplads med 278 points. Godt
skuldret, Niels!
Andetsteds i GYLDENLØVE er der en
detaljeret beskrivelse af venskabsstævnet, men for os i soldaterforeningen skal
det kraftigt understreges, at nok har vi
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haft mange dejlige oplevelser i løbet af
de 35 år med vore regimenter og kamratföreningen, men dette års arrangement
i Linköping markerer sig stærkt, når vi
taler om minderige ture til Sverige.

Fællesskabsfølelsen er en
bærende faktor

Paul Knudsen , vores formand var med
i Lindköping for første gang og har efter
turen forstået tidligere deltagers berømmelse af ”Linköpingstævnet”.
Når vi er sammen med de tjenestegørende fra regimentet udgør vi naturligvis
et stort hold , men af indlysende grunde
er der under hele stævnet en form for
opdeling. Vi fra soldaterforeningen er
primært sammen med medlemmerne af
kamratföreningen, ligesom de to regimentshold står tæt forbundet.
Men fælleskabsfølelsen mellem de tjenestegørende og hjemsendte/pensionerede
er trods dette en væsentlig og bærende
faktor.

Svend kan skyde pokalen hjem

Traditionelt var det også i år Svend Christensen , der var holdleder for vore skytter . Men selv om han gjorde sit, lykkedes
det altså ikke - det der med pokalen.
Resultaterne blev :
Kamratföreningen
J. Segersen
278 p
G. Gustavsson 265 p
L. Ljung
238 p
L.G. Larsson 202 p

Soldaterforeningen
Niels Jensen 281p
B. Dalsgaard 240p
M. Jensen
199p
K. Jensen
161p

Efter skydningen
var der feltfrokost.
Fra v. er det Marinus,
Niels og Kurt, alle tre
med efternavnet Jensen
( Beklager den dårlige billedkvalitet )

der, F . Morath. Han fik 305 points mod
Moraths 271.
Når det bemærkes, at de to holdledere
gennemførte nøjagtig samme skydning
som de andre deltagere, er der ingen
tvivl om, at Svend bør være skytte på
holdet i 1993.
Havde det været tilfældet i år, var pokalen blevet hjemført til Nordjylland
- i triumf! Det er værd at tænke på - til
næste år!
Dronningens Livregiments Soldaterforening siger herigennem tak til Kungliga
Livgrenadjärregementet og til Kamratföreningen for nogle ualmindelige gode
dage Linköping. Vi vil også her i bladet
sige tak til regimentet og dets deltagere
for en rigtig dejlig tur og nogle uforglemmelige oplevelser sammen. Takken
adresseres til regimentets chef, oberst
N.J. Jacobsen og frue, der absolut var et
samlende led for os danske i stævnet.
For nogle deltagere , hjemsændte som
tjenestegørende, er der generationer
til forskel. Men på sådan en tur udviskes eventuelle generationskløfter helt
automatisk. Det er med til at gøre disse
stævner til en stor oplevelse.
Vi ser frem til Linköpingstævnet 1993
- her ved Dronningens Livregiment.
AC

Vi har format til
dine tryksager
Lyngvej 3 · 9000 Aalborg
Tlf. 40 84 54 12 · www.vestergaards.com

For Svend selv gik det absolut bedre, da
han dystede med den svenske holdle-
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