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Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Næste møde 17. feb.  i Greve 

Borgerhus Kl. 9:30 

Klaus fortæller om at være fisker i 

Mosede havn. 

Ole viser sine uniformer frem 

Referat fra HC2 mødet den 10. februar 2020 

I dag havde vi besøg af Ole Svensson som fortalte om sin passion for 

gamle militæruniformer og tilhørende rekvisitter. 

Det hele startede med at Ole kom ind i lokalet iført fuld tambur 

uniform fra krigen 1864 og spillende på en tromme, det var ikke noget 

vi havde regnet med. Derefter spillede Ole på trompet til det første 

vers af en tapper landsoldat som var valgt til dagens morgensang.  

Ole berettede om sin meget tidlige passion for at spille signalhorn, 

som han startede med som 8-årig i spejderbevægelsen. Herefter gik de 

slag i slag med deltagelse i adskillige andre orkestre, blandt andet i 

Søværnets tamburkorps. 

I forbindelse med en rejse til USA hvor Ole besøgte nogle slægtninge, 

tog familien Ole med på en rundtur i Wisconsin, hvor de besøgte de 

gamle kamppladser fra borgerkrigens tid. Ole blev vældig fascineret 

af hvordan nogle amerikanske grupper genoplevede krigen i originale 

uniformer og diverse rekvisitter. 

Da han kom tilbage til Danmark, fandt han sammen med nogle 

ligesindede og begyndte selv at skaffe uniformer og diverse 

rekvisitter. Han havde det ikke så godt med at skyde, så der var ikke 

rigtigt brug ham, selvom han prøvede at overbevise dem om at der 

manglede en soldat som kunne spille på signalhorn. Det lykkedes dog 

til sidst at komme med i gruppen som tambur, hvor han spillede på 

tromme og på signalhorn. Det hele udviklede sig, flere uniformer, 

flere trommer, flere signalhorn osv.. Ole hævdede flere gange at han 

ikke er samler, men det er vi nogle stykker der sætter spørgsmålstegn 

ved. Samlingen er stor og vældig imponerende. 

Udviklingen af uniformen var også en del af temaet, hvor Ole 

forklarede hvordan den tidlige meget iøjefaldende uniform med tiden 

ændrede sig til mere neutrale uniformer, for på denne måde bedre at 

kunne skjule sig for fjenden.  

Vi fik også en meget grundig introduktion til hvordan et signalhorn 

fungerer og de forskellige typer og hvilken klang der følger de 

forskellige former. Derefter fik vi en introduktion til trommerne, 

hvordan de var lavet, hvilket trommeskind der er anvendt etc. Alt i alt, 

meget lærerigt. 

Tiden løb hurtigt og Ole var nødt til at runde af, selvom han med 

garanti kunne have fortsat lang tid endnu. Det må vi have til gode til 

en anden gang efter sommerferien. 

En stor tak til Ole for en spændende præsentation og fortælling om 

livet som ”gammel” soldat. 

 
(ref. Geert Lehmann) 

HC2 møde den 10/2 2020 

I dag var vi mødt 40 HC-mænd op. 

 

Ole Gør sin entre med maner,  

I gammel dansk  uniform 

Ole demonstrer 

forskellene på signalhorn   
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