
Dette  papir  er  en  beskrivelse  af  regimentets  fulde  uniform  (rød  galla).  Uniformen  har  været  båret  af  Det  Danske  

Gardehusarregiment  i  mere  end  150  år.  I  denne  periode  er  der  kun  sket  mindre  ændringer,  for  eksempel  er  kepi  i  
øjeblikket  lavere  end  i  1885,  og  et  posebælte  med  pose  blev  brugt  indtil  efter  1.  verdenskrig,  da  det  blev  afskaffet.

De  pansrede  køretøjer  på  det  tidspunkt  var  

Centurions,  som  blev  opgraderet  flere  gange  og  var  i  
drift  indtil  1999'erne.

Regimentet  stiftes  den  10de  Februar  1762;  regimentshistorien  kan  konsulteres  i  en  række  publikationer.  På  grund  

af  dette  beskriver  papiret  kun  de  vigtigste  ændringer  i  regimentshistorien,  som  fandt  sted  i  1999-2000.

Kortet  viser  den  moderne  dobbelte  opgave  for  

regimentet,  for  det  første  som  et  panserregiment  og  

for  det  andet  som  at  levere  berednet  eskorte  til  HM  
Dronningen  eller  Kongen  (på  det  tidspunkt  en  konge).

Tallene  er  begge  private.

Kortet  viser  også  regimentsmærket,  der  blev  brugt  

indtil  år  2001,  hvor  et  nyt  blev  introduceret.

Et  postkort  fra  1957,  tegnet  af  den  kendte  
uniformskunstner  Preben  Kannik.

Del  1
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GARDE  HUSAR  REGIMENTET
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Det  gamle  regimentsmærke

Med  en  politisk  beslutning  om  at  reducere  hæren  i  1999  og  sammenlægningen  af  tre  gamle  regimenter  -  alle  
med  en  meget  lang  historie  -  sluttede  situationen.  Regimentets  navn  blev  ved  med  at  være  
GARDEHUSARREGIMENTET.
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Det  blev  besluttet,  at  regimentet  skulle  opretholde  sine  opgaver  ved  Det  Kongelige  Hof  som  Garderegiment,  
men  primært  være  et  moderne  mekaniseret  infanteriregiment.
Siden  da  har  regimentet  deltaget  med  enheder  i  konflikterne  og  krigen  i:  Eks-
Jugoslavien  -  Albanien  -  Irak  -  Afghanistan.

Men  i  et  forsøg  på  at  gøre  alle  tilfredse,  blev  det  besluttet,  at  det  "nye"  regiment  skulle  have  et  nyt  skilt.
Dette  regiment  har  set  mere  krig  og  tab,  end  det  gamle  regiment  nogensinde  har  set.

Det  nye  regimentsmærke
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Full  dress  uniform  officer  (rød  galla)

Remme

Handsker:  Hvidt  blødt  læder.

:  Sølv  med  rangstjerner  i  guld.  Samme  type  bruges  på  
hussar  tunikaen.

Sværdbælte:  En  rem  til  sværdet  og  tre  til  sabertachen.  Bæltet  
bæres  under  tunikaen,  kun  stropperne  hænger  under  

tunikaens  kant,  bæltet  og  stropperne  er  sølvsnøret  på  

forsiden,  på  bagsiden  rød  filt.

Husar

Sværd:  Helt  hvidt  metal,  med  kun  én  ring  til  bæreremmen.  

Sværdknude  guld.

Hovedbeklædning:  Kepi  sølv  snøret  øverst,  gylden  hættelinje,  

Forskjold  sølv.  Plume  (svejf)  hvidt  hestehår,  for  

officerer  lidt  højere  end  for  underofficerer  og  menige.

Tunika

Pelisse :  Pelisse  (pels)  er  karmoisinrød

Bukser:  Lyseblå  ridebukser  med  sølvsnøring  efter  den  ydre  søm.

udsmykket

:  Lyseblå  med  løkker  og  fletning  som  på  pelisse.

,

Støvler

med  sort  astrakhanpels,  og  med  5  løkker ,  østrigske  

knuder  på  ærmerne  og  ornamentik  på  bagsiden  i  
sølvblonde.

:  Sorte  ridestøvler  kantet  i  toppen  med  sølv

Skulder

blonder.
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-  Sløjfer  på  pelisse  og  tunika.

-  Plume  (svejf)  og  montering  af  fanen.

På  denne  måde  bæres  uniformen,  til  gallamiddage  eller  ved  civile  
lejligheder,  hvor  dresscoden  for  invitationen  er  ”hvidt  slips”.

-  Metode  til  at  bære  medaljer.

Sabretachen  er  slidt,  og  medaljer  flyttes  fra  pelissen  til  tunikaen.

-  Forskjold  af  kepi,  samme  skjold  bruges  til  alle

Læg  mærke  til  fletningen  på  bagsiden  af  hussar-tunikaen.

-  Agern  til  lukning  af  tunikaen.

rækker.

Bagsiden  af  pelissen,  og  tydeligt  vist  sabretache.

Bagside  og  forside  af  husartunikaen  og  ridebukser.

-  Skulderstropper.

Nærbillede  for  detaljer  
om:  -  Kepi'en,  som  har  sølv  snørebånd  rundt  om  toppen.



Sværdbælte  og  sabel.  Basen  har  samme  lyseblå  farve  som  tunikaen  og  

bukserne,  fletningen  og  monogrammet  er  broderet  i  sølvblonde.  I  kronen  

er  der  indarbejdet  nogle  rhinsten.

Monogrammet  er  altid  den  regerende  dronning  eller  konges  monogram  

og  ændres,  når  en  ny  monark  tiltræder  tronen.

Hendes  Majestæt  Dronning  Margrethe  II.

Dette  monogram  er  af  den  regerende  dronning

Officers  sabretache  mellem  to  for  henholdsvis  underofficerer  og  menige.
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Officersshabraque  (valdrap)  med  al  ornamentik  i  
sølvkniplinger.

Snekketøjet  til  betjentens  parade;  den  består  af  
sneglehuse  fastgjort  til  lædertøjlerne.
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Læg  mærke  til  den  høje  fane  (svejf).

Læg  mærke  til  hvordan  sablen  er  fastgjort  ved  sadlen,  når  
den  er  monteret.

Betjent  med  sin  oplader.

Monteret  officer.  Læg  mærke  til,  hvordan  pelissen  ser  for  
skarlagen  ud.
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