
Uniformsplancher - Livgarden, 1915-1917
Indledning

Premierløjtnant i almindelig tjenestedragt med kappe

I London, af alle steder, stødte jeg i løbet af sommeren 2004 på fire reproduktioner af Seifert
uniformsplancher, med Livgarden som motiv.

Sælgeren kunne desværre ikke redegøre for, hvorfra de stammede, men han havde nylig været i
København og havde købt dem her.

Gengivelserne er meget flotte, og da prisen var absolut overkommelig - GBP 10,00 - så jeg tøvede ikke
med at købe.

Plancherne er emballeret i et kartonomslag, med en skilderhuslignende udskæring på forsiden.

Om Seifert plancherne

Uniformsskrædderiet C.L. Seifert udgav i årene 1915-1918 121 kolorerede plancher, hvoraf de 49
forestillede Søværnet og forskellige embedsmænds uniformer, mens resten havde landmilitære motiver.

Kilde 1 nævner følgende plancher fra Livgarden:



Stabssergent i rød gala

1. Kaptajn Galadragt
2. Kaptajn Blaa Gala
3. Premierløjtnant Galadragt
4. Premierløjtnant Blaa Gala
5. Premierløjtnant Almindelig Tjenestedragt
6. Premierløjtnant Almindelig Tjenestedragt med Kappe
7. Sekondløjtnant Almindelig Tjenestedragt
8. Tambourmajor
9. Oversergent Blaa Gala
10. Overhornblæser Graagrøn Feltuniform med Kappe
11. Garder i Vagtpaaklædning
12. Garder i Klædestrøje
13. Garder i Feltdragt 

Dertil kommer så Stabssergenten i Rød Gala, som er vist her.

Om reproduktionerne

Originalplancherne måler ca. 20 x 45 cm, mens reproduktionerne er i et mere praktisk A4-format.

Hvem der har fremstillet reproduktionerne og/eller hvor de måtte blive forhandlet, vides ikke for
nærværende, men jeg vil absolut anbefale et køb, skulle man støde på dem.

Andet

Kilde 2 viser gengivelser af plancherne 2, 11 og 13.

Gengivelsen af planche 11 viser, at originalen var forsynet med en lille sort-hvid gengivelse af garderen
set bagfra. Denne metode blev anvendt på flere af Seiferts plancher; meget praktisk ud fra et
studiesynspunkt, men måske mindre ud fra et rent dekorativt hensyn, hvilket kan være årsagen til, at det



ikke er med på reproduktionen.

Garder i vagtpåklædning

Garder i klædestrøje

De nævnte plancher med Livgardens feltuniform viser den grågrønne Uniform M.1903, som Livgarden
fik til opslidning. Kilde 2 nævner, at lagrene var så store, at man stadig i 1939 brugte uniformen til
øvelsesbrug.



Kilder

1. Den danske hærs uniformering af Hans Chr. Wolter, Det kongelige Garnisonsbibliotek,
København 1985, ISBN 87-981850-0-4.
2. Danske Uniformer 1900-1990 - Hæren og Flyvevåbnet af Bjørn A. Nielsen, Tøjhusmuseet,
København 1992, ISBN 87-89022-26-2.
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