
 

Gardehusarernes 
hestestalde i Lemvig 

 

 

 
Gardehusarerne havde fredag den 4. september 2009 

åbent hus, i hestestaldene, ved Lemvig Feriecenter. Garde- 
husarregimentets store Hesteskadron gæstede Lemvig i 

anledningen af regentparrets officielle besøg i byen. 

 

           Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim 

Gardehusarerne, 50 heste og 80 værnepligtige fra Antvorskov Kaserne i Slagelse, 6 kongelige heste fra de 
kongelige stalde, samt politiets heste, ankom til Lemvig Feriecenter, torsdag eftermiddag, den 3. septem-
ber 2009, da Gardehusarregimentets store Hesteskadron, et følge på 62 heste, søndag den 6. september 
skulle eskortere regentparret i åbent karet gennem byen til Lemvig Rådhus, i anledningen af dronnin-
gens og prinsgemalens officielle besøg. 
Lemvig Kommunes servicefolk måtte alle på ekstra arbejde, inden den store konvoj fra Gardehusarregi-
mentets kaserne i Slagelse kunne logeres ind. Hele pladsen, hvor staldene skulle slås op stod under vand. 
På ganske få timer havde kommunens folk sørget for, at der var strøet flis ud over hele pladsen. Major 
Per Thuesen roste kommunen for, at deres folk havde arbejdet så professionelt og hurtigt, for at sikre en 
fast undergrund på hele pladsen. Regnen silede ned alle dagene op til det royale besøg. 



            

Gardehusarerne sadlede hestene op til aftenens 
store opvisning,  gigantiske show i Lemvig.  Fire kongelige heste var 

spændt for den royale karet. 

Der blev under besøget i Lemvig mange muligheder for at se gardehusarerne og deres heste i aktion. 
Trods regnbygerne valfartede mange alligevel til gardehusarernes omfattende program, inden Garde-
husarregimentets store Hesteskadron skulle eskortere regentparret i den åbne karet. Vejret på selve 
dagen med dronningen og prinsgemalen holdt sig pænt og tørt. 

GARDEHUSARERNES PROGRAM 

                                    Fredag 4. september 2009 
       13.00: Daglig ridning samt træning i Lemvig.                        
       13.30: Gennemkørsel af ruten.                                                
       18.00 - 20.00: Åbent Hus samt opvisning ved Feriecentret. 

 

                             Lørdag 5. september 2009 
14.00 - 15.30: Generalprøve inden regentparrets karettur. 

 

                               Søndag 6. september 2009 
  10.00: Afgang for eskorten mod Lemvig Havn.                     
  10.20: Afgang, med regentparret ombord, fra Dannebrog.  

  

           

Dagen før regentparret skulle eskorteres 
i karet, afviklede gardehusarerne generalprøve, 

så hestene kendte turen igennem Lemvig. 
Foto: Lånt af Malgorzata fra Ørnhøj. 

 
På grund af regnvejret blev generalprøven 

gennemført med den lukkede karet. Dronningen 
og prinsgemalen blev kørt i en åbent karet. 

Foto: Lånt af Malgorzata fra Ørnhøj. 



Trods regnen gennemførte gardehusarerne hele deres program. Fredag aften var der ved Feriecentret i 
Lemvig åbent hus i gardehusarernes hestestalde, hvor alle de nysgerrige selv kunne kigge og tale med 
hestene i boksene. 
Opvisningen på den åbne plads, foran Feriecentret, blev gennemført i samarbejde med Rom Rideskole, 
Køre- og Rideklubben Gladur, samt Handicaprideskolen Nørre Holmgaard. 
Politiet viste og forklarede, hvordan man trænede deres heste, til ikke at være bange, for alle de forstyr-
relser, de udsættes for i tjenesten. 

           

Pauker hesten med følge af trompetister kom 
ind på opvisningsbanen og spillede en fanfare, 

inden åbningen af aftenens store, gigantiske, show.
 

Politiet viste på banen, hvordan de trænede 
deres heste. En blander var tændt med sten i. 

Larmen sikrer dem mod forstyrrelser i tjenesten. 

Sidst på aftenen afsluttede gardehusarerne opvisningen med et flot, gigantisk show, hvor først Pauker 
hesten med følge af trompetister kom ind på opvisningsbanen og spillede en fanfare, efterfulgt af to hold 
ridende kombattanter. 
Det hele afsluttede gardehusarerne med to hold ryttere, der gik i krig mod hinanden. De blå gardehusa-
rer svingede sablerne mod de røde. Trods regnen blev det store show i Lemvig pænt besøgt. 
Umiddelbart efter karetturen, med dronningen og prinsgemalen i Lemvig, rykkede gardehusarerne 
teltpælene op og flyttede til Thisted. 

 
Gardehusaren mestrede opgaven 

på de to heste, i fuld galop, perfekt, 
ved aftenens gigantiske show i Lemvig.

 

 


