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Den antikke Livgarde
På Lauritz Auktioner dukkede for nylig en fantastisk samling figurer
op, forestillende Livgarden med musikkorps, musikdirigent, tambourer, gardere, fanebærer, officerer og ikke mindst Kong Christian
X til hest. Hele herligheden blev købt af hornist i musikkorpset,
David M.A.P. Palmquist.
De 32 figurer er gammelt legetøj, lavet af en entusiast med indgående kendskab til Livgarden, og de er sikkert blevet til gennem
de lange vinteraftener hjemme ved sløjdbænken. Flere af figurerne
har portrætlighed, og der kan sættes navn på Musikdirigent Valdemar Nielsen (virkede 1905-22) og på stabstambour Lauritz Peter L.
Løvgreen (virkede 1907-29). En af officererne ligner Vilhelm baron
Weddel-Weddelsborg (kaptajn 1909, senere regimentschef). På
en tegning fra 1916 er stabstambour Løvgreen afbilledet med 5
medaljer, hvor han på legetøjsfiguren kun har 3 medaljer. Soldaterne har et C på skulderen, og et (ufuldstændigt) skilderhus har et C
som monogram på taget. Kong Christian X kom på tronen i 1912.
Figurerne er ca. 20 cm høje, tambourerne lidt mindre, idet de kun
var unge drenge. De 11 musikere er meget individuelt tegnet i ansigtet, man kunne godt tro, der var portrætlighed også her. Da der
er flere mulige at vælge imellem, er det ikke lykkedes at identificere dem endnu. Der spilles på tuba, helikon, ventilbasun, horn,
trompet, klarinet, fagot, bækken, stortromme, lilletromme og lyre.
Musikerfiguren, der spiller helikon (en ringformet tuba, man bærer
rundt om kroppen) er en gråskægget mand. I 1913 ansattes Livgardens sidste helikonspiller, den unge Jørgen Jensen-Block, som der
findes fotografier af, og ham er det ikke. Altså er det en forgænger.
Det er således muligt at datere figurerne til 1912-13.
Figurerne lå i en gammel papkasse med en næsten udvisket adresselabel: oberstløjtnant N. Aa. Rye Andersen, Christianshavns Voldgade. Niels-Aage Rye Andersen (1922-2002) blev oberstløjtnant
1962 og generalmajor 1980. Han har altså ejet figurerne. Ved nogen af læserne mere om dem? Send en mail til david@carion.dk
eller skriv til Musikkorpset, Gothersgade 100, 1123 Kbh. K.
Tekst og foto: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist.
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Nielsen, komponisten bag
den afholdte Erato March.

Stabstambour Løvgreen.
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Der er vagtparader frem til påske. Imens gøres Stærekassen på Kgs. Nytorv gøres klar til orkestrets indrykning, og aftaler om akustikregulering og belysning er ved at være på plads ligesom renovering af
toiletforholdene. En god overraskelse er, at Det Kgl.
Teater har ladet 900m2 parketgulv i foyeren afslibe
og lakere, så det kunne fremstå flot til Musikkorpsets overtagelse.
H.M. Dronningens fødselsdag holdes i Århus på Marselisborg Slot. Musikkorpset deltager ved den festlige fødselsdagsparade ved slottet 16. april kl. 12.

