
Faner i det prøjsiske 1. Garde-Regiment zu Fuß
Indledning

Fahnenträger mit Bataillonsfahne
vom 1. Garde-Regiment zu Fuß.

Hvad kan der dog ikke komme ud af at købe en bog og anmelde den... Forsidebilledet på bogen The 
Advance from Mons 1914 - The Experiences of a German Infantry Officer af Walter Bloem indeholder en 
spændende tegning af tysk infanteri fra 1914; billedet er gengivet i større format i min artikel Tysk 
organisation og uniformering i 1914.

Med god hjælp fra Niels Blangsted-Jensen er fanen allerede identificeret som tilhørende 1. Garde-
Regiment. zu Fuß, men et par illustrationer af regimentets faner kan nu præsenteres takket være Robert 
Hall og Torstein Snorrason.

1. Garde-Regiment zu Fuß

Billedet stammer fra et postkort fra Schild Verlag, der venligt er formidlet af Robert Hall sammen med 
følgende data (fra bagsiden?):
"Stiftungstag: 11.08.1688: Garnison Potsdam. Traditionsverbände: Reichswehr.:1./9. (Pr.) I.R.; 
Wehrmacht.: R. St., 13., 14.,/I.R. 9 - Potsdam."

På hjemmesiden Verein Historische Uniformen des Deutschen Kaiserreiches 1871-1918 findes en meget



interessant omtale af regimentets historie - fra oprettelsen i 1688 til fanernes senere skæbne efter 1945.

Til begrebet Traditionsverbände knytter sig følgende forklaring:
Weimar Republikkens tyske hær - Reichsheer - der efter bestemmelserne i Versaillestraktaten kun måtte 
omfatte 100.000 mand, videreførte fra 1921 traditionerne fra det tidligere kejserriges hær. Den gamle hærs 
mange enheder blev knyttet til den nye hærs enheder, således at hver enhed fik netop sin tradition at 
videreføre. Visse enheder fik også tilladelse til at bære den gamle hærs faner, som nu blev benævnt 
traditionsfaner.

Leibfahne vom 1. Garde-Regiment zu Fuß 1910.
ALVA Zigaretten Karte, Nr. 182
i serien Fahnen- und Standartenträger.
Billedet er formidlet af Robert Hall.



Leibfahne vom 1. Garde-Regiment zu Fuß 1910.
Cigaretkort fra et andet firma. 
Billedet stammer fra hjemmesiden
Militär- Formationsgeschichte- Deutschlands.

Se f.eks. Stammtruppenteile - Reichsheer af Shawn Bohannon.

Med hensyn til 1. Garderegiment til Fods blev det nu 1. Kompagni i 9. (Preußische) Infanterie-Regiment, 
der videreførte traditionerne. Da Værnemagten blev oprettet 20. maj 1935 videreførtes traditionerne af 
regimentets stab samt 13. (infanterikanonkompagni) og 14. Kompagni (panserværnskompagni).

Afslutning

Jeg takker alle involverede for deres bistand.

Per Finsted




