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FORSVARETS STØTTE TIL KONGEHUSETS SOMMERTOGTER 
(til brug i hoffets mappe til kommuner) 

 
Bilag: Kontaktoplysninger. 
 
1. GENERELT 
 
1.1. I forbindelse med H.M. Dronningens sommertogter kan Forsvaret støtte og hjælpe 
med koordination og med forskellige enheder m.v. 
 
1.2. Når byerne er udpeget, vil Statsforvaltningen tage kontakt til kommunen om planlæg-
ning af besøget. Allerede når dette sker, vil Statsforvaltningen kunne fortælle, hvad For-
svaret kan støtte og hjælpe med. Det vil alle steder være med en militær koordinator fra en 
Landdelsregion, et af Hærens musikkorps eller et tamburkorps. I visse byer vil det desu-
den blive tilbudt, at H.M. Dronningen i karet kører gennem byen eskorteret af Gardehusar-
regimentets Hesteskadron.   
 
 
2. PLANLÆGNING 

2.1. Det er Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab, der er ansvarlig for Forsvarets 
deltagelse, ligesom det er Adjudantstaben, der er ansvarlig for koordinationen af denne. 
Adjudantstaben anmoder normalt en af Landdelsregionerne om at stille repræsentanter til 
rådighed for den nærmere koordination hos kommunen. Denne repræsentant er efterføl-
gende benævnt som den militære koordinator. 

Kommunerne kan altid henvende sig til Adjudantstaben med spørgsmål, som man måtte 
have, idet spørgsmål normalt altid først søges besvaret ved Statsforvaltningen. 

2.2. Den militære koordinator vil stå for koordinationen (på kajen/ankomststedet) på den 
dag hvor H.M. Dronningen ankommer til byen eller øen. Han vil være ansvarlig for opstil-
ling og instruktion af faner/ flag, m.v. og derudover vil han være ansvarlig for placering af 
det musikkorps eller tamburkorps, der måtte være til stede, og han varetager derfor nor-
malt korpsenes interesser ved hoffets fortropsbesøg. 

Erfaringen tilskriver, at det er vigtigt med en myndig person på kajen eller det sted, hvor 
H.M. Dronningen ankommer, for at sikre, at alle deltagere er godt instrueret, og at alle er 
placeret hensigtsmæssigt. Derved får alle den bedst mulige oplevelse ved H.M. Dronnin-
gens ankomst. 

Det er derfor vigtigt, at kommunen husker at invitere den militære koordinator i forbindelse 
med hoffets fortropsbesøg. Visse steder vil det også være hensigtsmæssigt at invitere en 
repræsentant fra musikkorps/tamburkorps. Det er vigtigt at kommunens ansvarlige for 
modtagelsen har tæt kontakt til den militære koordinator under hele planlægningsfasen. 
Udover kontakten til den militære koordinator er det vigtigt, at kommunerne holder løbende 
direkte kontakt med musikkorpset/tamburkorpset i planlægningsfasen.  

2.3. Den udpegede militære koordinator kan være kommunen behjælpelig med at tage 
kontakt til de foreninger m.v., der kunne tænke sig at være til stede ved H.M. Dronningens 
ankomst med foreningens fane eller flag. Man kan opdele disse faner og flag i to hoved-
grupper; på den ene side soldater- og marineforeninger samt forsvarsbrødre, og på den 
anden side civile foreninger, sportsklubber m.m. Kontakt til disse sker til udpegede kon-
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taktpersoner via Danske Soldater- og Marineforeningers Landsråd og via Danmarkssam-
fundet.  

I faneborgen vil der normalt altid være en kongelig indviet fane som den første. Denne kan 
være fra en nærliggende militær myndighed eller fra Landdelsregionen. Denne fane vil 
normalt være opstillet med et æreskommando på 18 soldater.  

De øvrige deltagende faner/flag vil være opstillet efter en rækkefølge, som er fastlagt af 
Adjudantstaben, således at Hjemmeværnet og soldater- og marineforeninger står først og 
derefter følger de civile faner. Generelt er alle faner/flag velkomne, idet det kun er fa-
ner/flag med Dannebrog, der kan indgå i faneborgen.   

2.6. I de byer, hvor Gardehusarregimentets Hesteskadron skal deltage, er det vigtigt, at 
kommunen husker at invitere repræsentanten fra Gardehusarregimentets Hesteskadron i 
forbindelse med hoffets fortropsbesøg. Men derudover skal der forud for fortropsbesøget 
holdes et møde med Hesteskadronen (herom senere).  

 
3. LANDDELSREGIONER 
 
3.1. Danmark er inddelt i to (2) Landdelsregioner, der dækker forskellige dele af landet.  
 

 Ved besøg på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm med omliggende øer vil det 
være Landsdelsregion Øst med hovedkvarter i København. 

 Ved besøg i Jylland og Fyn med omliggende øer vil det være Landsdelsregion Vest 
med hovedkvarter i Skive. 

3.2. Navnet på den udpegede militære koordinator og dennes kontaktoplysninger vil blive 
meddelt kommunen af Statsforvaltningen. Den pågældende vil som nævnt deltage under 
hoffets fortropsbesøg samt på selve besøgsdagen. Den pågældende vil også indlednings-
vis kunne være behjælpelig med at koordinere forhold vedrørende deltagelse af musik-
korps og tamburkorps, hvis disse ikke deltager i hoffets fortropsbesøg. 
 
3.3. Landdelsregionerne udpeger normalt den militære repræsentant i modtagelinjen ved 
H.M. Dronningens ankomst. Dennes kontaktoplysninger meddeles Statsforvaltnin-
gen/Kommunerne ved fortropsbesøget. 
 
 
4. MUSIKKORPSENE  
 
4.1. Forsvaret råder over tre musikkorps: Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Prinsens 
Musikkorps og Slesvigske Musikkorps. Et af disse musikkorps vil normalt blive tilbudt 
kommunen til at spille ved ankomststedet (på kajen) ved H.M. Dronningens ankomst i for-
bindelse med bybesøg. Her vil man underholde de fremmødte og ventende borgere forud 
for Kongeskibets (chaluppens/bilens) ankomst.  
 
4.2. Når Kongeskibet (chaluppen/bilen) har lagt til og H.M. Dronningen er kommet i land vil 
musikkorpset, på signal fra Statsforvaltningsdirektøren, spille ”Kong Christian”, efter der er 
råbt et nifoldigt hurra.  
 
4.2.1. Når musicering ved ankomststedet (på kajen) er slut, kan kommunen anvende mu-
sikkorpset resten af dagen, hvis det måtte ønskes. Det er ikke tanken, at det skal bruges til 
at underholde de kongelige, men nærmere at de kan være med til at skabe en festlig 
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stemning i byen. Musikkorpset kan for eksempel spille for ventende borgere forud for de 
kongeliges ankomst til et sted på ruten, samt underholde borgere, der ikke har mulighed 
for at deltage i besøget, på f.eks. en institution eller det kan bruges til at lave en event 
sammen med det lokale musikliv, som f.eks. en ”masterclass” for en lokal musikskole. Det 
her nævnte, er kun eksempler, idet detaljer skal aftales med respektive orkesterchefer. 
 
4.3. De tre musikkorps er forankret forskellige steder i landet, og vil normalt være tilknyttet 
dette område, idet afvigelser godt kan forekomme. Steder og størrelser er således: 

 Ved besøg på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm vil kommunen normalt få tilbudt, 
at Livgardens Musikkorps deltager. Musikkorpset har hjemme i København. Musik-
korpset er på 36 musikere og vil på kajen fylde et område på ca. 10 x 15 meter. Musik-
korpset vil normalt være i rød gallauniform. 

 Ved besøg på Fyn, Syd- og Sønderjylland vil kommunen normalt få tilbudt, at Slesvig-
ske Musikkorps deltager. Musikkorpset har hjemme i Haderslev. Musikkorpset er på 16 
musikere og vil på kajen fylde et område på ca. 10 x 10 meter. Musikkorpset vil normalt 
være i gallauniform. 

 Ved besøg i Nord- og Midtjylland vil kommunen normalt få tilbudt, at Prinsens Musik-
korps deltager. Musikkorpset har hjemme i Skive. Musikkorpset er på 16 musikere og 
vil på kajen fylde et område på ca. 10 x 10 meter. Musikkorpset vil normalt være i gal-
launiform. 

4.4. Forsvaret betaler for musikkorpsets deltagelse, men måtte kommunen ønske at invite-
re på frokost og sørge for vand til musikerne vil dette blive modtaget med glæde. 
 
 
5. TAMBURKORPSENE 
 
5.1. Forsvaret råder over to tamburkorps: Den Kongelige Livgardes Tambourkorps og Sø-
værnets Tamburkorps. Disse to korps anvendes normalt i forbindelse med ø-besøg, hvor 
formen er lidt mindre formel end ved bybesøg, samt i særlige tilfælde i stedet for et af de 
tre musikkorps. Tamburkorpset vil være opstillet, hvor H.M. Dronningen går i land (an-
kommer); men vil underholde forinden Regentparrets ankomst.   
 
5.2. Når musicering ved ankomststedet (på kajen) er slut, kan kommunen anvende tam-
burkorpset resten af dagen, hvis det måtte ønskes. Det er ikke tanken, at det skal bruges 
til at underholde de kongelige; men nærmere at de kan være med til at skabe en festlig 
stemning på øen. Begge tamburkorps har et meget underholdende og uformelt repertoire 
og kan for eksempel spille for ventende borgere forud for de kongeliges ankomst til et sted 
på ruten. Korpsene kan underholde borgere, der ikke har mulighed for at deltage i besø-
get, f.eks. på en institution. De kan endvidere lave opvisning, idet begge korps har et så-
kaldt tattoo-program. Det her nævnte er kun eksempler, idet detaljer kan aftales med lede-
ren af det pågældende tamburkorps. 
 
5.3. De to korps har hjemme i København; men kan medvirke i hele landet.  

 Livgardens Tambourkorps er normalt på 16 mand og vil fylde et område på ca. 10 x 10 
meter. Tambourkorpset vil normalt være i blå gallauniform med bjørneskindhue. 

 Søværnets Tamburkorps er normalt på 24 mand og vil fylde et område på ca. 10 x 15 
meter. Tamburkorpset vil normalt være i søværnets blå paradeuniform. 

5.4. Forsvaret betaler for korpsenes deltagelse, men måtte kommunen ønske at invitere 
på frokost og sørge for vand til dem vil dette blive modtaget med glæde. 
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6. GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON 
 
6.1. I de byer, hvor H.M. Dronningen i karet fra Den Kongelige Stald-Etat eskorteres af 
Gardehusarregimentets Hesteskadron, vil eskadronens besøg strække sig over flere dage, 
idet eskadronen, hvis det er muligt, vil være i byen i tre til fire dage (1. dag: Ankomst om 
eftermiddagen. 2.dag: Egen indøvelse eftermiddag og Åben stald-arrangement om afte-
nen. 3.dag: Generalprøve og klargøring til eskorte. 4. dag: Eskorte og forlægning). Der-
med vil eskadronen være med til at sætte et festligt præg på byen, og skabe opmærksom-
hed om det kommende bybesøg.   
 
6.2. Efter ankomst vil eskadronen indrette sig og gennemføre ridning gennem byen. By-
en/kommunen kan lave aftaler med eskadronen om, at den rider forbi særlige institutioner, 
hvor man kan glæde beboerne ved besøget. Eskadronen vil bruge tiden til at blive bekendt 
med byen, og man kan sige, at byen bliver bekendt med Hesteskadronen. Dagen før H.M. 
Dronningens besøg gennemfører Hesteskadronen en generalprøve, hvor eskadronen vil 
ride den rute, som man skal ride i forbindelse med H.M. Dronningens besøg. Borgmeste-
ren / borgmesterparret får tilbudt at være med på denne generalprøve.  
 
6.3. En af aftenerne, hvor Hesteskadronen er i byen, vil de normalt gennemføre et Åben 
stald-arrangement, hvor publikum gives adgang til eskadronens staldområde, ligesom der 
gennemføres et show for byen. Her vil en til to lokale rideklubber normalt være med, med 
eget show. Eskadronens show begynder efter en time og har en samlet varighed af yderli-
gere en time. Ved arrangementet vil man også vise de heste og kareter fra Den Kongelige 
Stald-Etat, der ved bybesøget skal køre med H.M. Dronningen. Man vil fortælle om Gar-
dehusarregimentet og vise Hesteskadronen frem, og publikum får mulighed for at se husa-
rernes særlige færdigheder. Der kommer normalt mange tilskuere til disse opvisninger, der 
på en god måde ”varmer byen op” inden den store dag. 
 
6.4. På dagen for H.M. Dronningens besøg vil Hesteskadronen være i Gallauniform og 
eskortere kareten med H.M. Dronningen og Borgmesterparret rundt i byen. Når dette er 
sket vil Hesteskadronen pakke sammen og rejse hjem eller blive transporteret til næste by. 
 
6.5. I de kommuner, hvor Hesteskadronen tilbydes som deltager, vil eskadronen komme 
på indledende besøg relativt hurtigt og inden hoffets fortropsbesøg, således at det er afkla-
ret, hvor eskadronen kan ride og dermed den kongelige karet kan køre. Hesteskadronen 
vil også være repræsenteret i forbindelse med hoffets fortropsbesøg.  
 
6.6. Det vil være hensigtsmæssigt, at den projektansvarlige i kommunen snarest tager 
kontakt til Chefen for Hesteskadronen med henblik på, så hurtigt som muligt at få afklaret 
muligheder og eventuelle tvivlsspørgsmål, f.eks. i relation til økonomi og praktiske forhold.  
Uanset at Forsvaret dækker de fleste af udgifterne ved Hesteskadronens besøg, vil der 
erfaringsmæssigt også være udgifter for kommunen. Det kan f.eks. være, at kommunen 
har mulighed for at stille en facilitet til overnatning og bespisning til rådighed for eskadro-
nens værnepligtige personel. Det aftales således ofte, at kommunen stiller en idrætshal 
eller lignende med tilhørende omklædnings-, bade- og toiletfaciliteter til rådighed for 
Hesteskadronen. Udgifterne kan variere fra sted til sted, og det er derfor vigtigt, at kom-
munen tidligt i forløbet i samarbejde med Hesteskadronen får overblik over dette således, 
at det ikke efterfølgende kommer som en overraskelse. Det understreges i den forbindel-
se, at H.M. Dronningens kørsel i karet fra Den Kongelige Stald-Etat eskorteret af Garde-
husarregimentets Hesteskadron er et tilbud, som naturligvis kan fravælges, hvis man fin-
der udgiften hertil for stor.  


