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The Guards Museum
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Trommeslager fra Irish Guards med
maskotten - en irsk ulvehund.

Dette museum er beliggende i Wellington Barracks, Birdcage Walk, midt mellem Horse Guards Barracks
og Buckingham Palace. Det er samtidig hjemsted for Grenadier Guards Regiment. Kasernen er en typisk
stor London bygning fra ca. midten af 1800 tallet, malet hvid/creme. Museet er placeret i en ny fløjs
underetage med en let adgang og aircondition. Formålet med museet er bl.a. at kunne vise publikum og
nye rekrutter noget af regimentets historie på en letfattelig måde. Museets størrelse er begrænset, men
udfylder til fulde dets formål og det er alle "godbidderne", som vises frem.

Her vises våben, uniformer, malerier af berømte chefer og fra forskellige slag, lige fra regimenterne blev
oprettet: Scots Guards 1642, Coldstream Guards 1650, Grenadier Guards 1656, Irish Guards 1900, Welsh
Guards 1915 og op gennem alle de krige, som England har været involveret i siden da.

Der vises specielt krigene mod Frankrig, i kolonierne, WWI og WWII, samt de efterfølgende krige på
Falklandsøerne, Golfkrig I og nu også II.

Garderegimenterne består i dag hver af to bataljoner, en i aktiv tjeneste enten som vagtkompagnier eller
som afgivelser til andre brigader, som bl.a. deltog i krigen i Irak, den anden er uddannelsesbataillion, som
bl.a. afgav mandskab til brandslukning i forbindelse med den store strejke blandt engelske brandfolk og
hvor garderne var "slangetæmmere" og redningsfolk i lange perioder i foråret 2003.

Museet viser i et specielt rum med store glasvægge en fremragende udstilling af tinsoldater 54mm visende
garderegimenterne fra det meste af verden og op gennem tiderne, bl.a. bemærkedes udover de engelske
garderegimenter, også Frederik den Stores "Riesengarde" med "mini" musikkorpset af små drenge,
malede som negre. Men jeg så ikke nogen dansk gardeenhed, hvilket jeg nærmere vil undersøge. Det var
måske noget for Chakoten, at sponsorere en sådan enhed?

Over for indgangen til museet ligger garnisonskirken, som ramtes af en tysk fuldtræffer i 1944, hvor over
120 kirkegængere omkom. Kirken blev genindviet i 1964 og bruges i dag som garnisonskirke for
Grenadier Guards, flot og enkelt dekoreret indeni med faner fra alle vægge, nogle meget gamle, som er så
slidte at man kan se igennem dem. Ligeledes er der langs siderne små sidekapeller, til minde om de faldne
fra de fem garderegimenter og hvor særligt berømte personer er fremhævet, og i hvilke slag de er faldet.


