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Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg 
udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes 
påklædning kontrolleres på Livgardens Kaserne, indtil sidste post er 
omskiftet på Amalienborg. 

 
 

      
     1. Inspektionshavendes eftersyn 
      Tiltrædende vagt stiller til eftersyn af påklædning og  
      pudsning. Inspektionshavende sergent kontrollerer. 
 
 

      
2. Geværerne lades. 
Inspektionshavende sergent udleverer skarp 

      ammunition til vagten, som herefter lader geværerne  
     med en patron. 
 
 



 

 
3.Koncert 
Musikkorpset spiller klokken 11.00 foran kasernens 

     midterpavillon som generalprøve på det 
     program, der spilles under afløsningen på Amalienborg. 
 
 

  
4. Aflevering til næstkommanderende 
Inspektionshavende sergent afleverer 

 den eftersete styrke til officeren, 
 der er vagtens næstkommanderende. 

 
 

 
5. Næstkommanderendes eftersyn 
Næstkommanderende gennemfører et sidste eftersyn. 
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6. Aflevering til vagtkommandøren 
Næstkommanderende formerer paraden 
med musikkorps på 36 musikere, tambourkorps 
på 12 tambourer og vagten med 36 gardere. 
Herefter afleverer næstkommanderende 
styrken til vagtkommandøren.  
Vagten er dermed underlagt Chefen 
for Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab. 

 
 
 
 
 

 
7. Afmarch 
Klokken 11.27 afmarcherer paraden 
til tonerne af Livgardens signal. 
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8. Rundetårn 
I Købmagergade passeres Rundetårn.  
Derefter fortsættes ad Østergade 
mod Kongens Nytorv. 

 
 

 
 

 
9. Fanegemak 
Tiltrædende fanebærer, en vagtgående sergent,  
melder sig ved jourhavende adjudant 
for at hente tiltrædende vagts fane til 
hovedporten i Christian den IX’s palæ (residenspalæet). 
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10. Kongens Nytorv 
Paraden passerer Det Kongelige Teater 
og Charlottenborg. I baggrunden ses varehuset 
Magasin. Herefter fortsættes ad 
Bredgade, Sankt Annæ Plads samt Amaliegade. 

 
 
 

 
11. Ankomst til Amalienborg Slot 
Få minutter før klokken 12.00 marcherer  
paraden ind på slotspladsen, 
hvor den aftrædende vagt er trådt til gevær (opstillet). 
 
 

 

 
12. ”Linie til venstre, holdt foran” 
Efter at have marcheret vest om rytterstatuen 
udfoldes styrken på linje foran residenspalæet 
på kommandoen: ”Linie til venstre, holdt foran”. 
Efterhånden som grupperne når op på højde 
med Musikkorpset, kommanderer højre  
fløjmand i gruppen: ”Gruppe, holdt”. 
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13. Frontmarch 
Når hele paraden har gjort holdt, sætter 
vagtkommandøren igen paraden i march. 
Hele paraden marcherer dermed frem  
i den såkaldte frontmarch, en slags  
præsentationsmarch, mod residenspalæet.  
 

 
14. Afhentning af fanen 
Efter at have ladet vagtstyrken tage gevær 
ved fod, afhenter næstkommanderende, 
der tillige er faneløjtnant, fanen.  
Næstkommanderende går ind i 
palæet, hvor han får overdraget fanen 
af jourhavende adjudant. 

 

 
15. Fanemarch 
Fanen er symbolet, kommandotegnet,  
på en Kongevagt. Fanen føres i fanemarch 
til højre fløj af vagtstyrken. Med 
fanen tilkendegives, at vagten har det 
fulde ansvar for bevogtningen af 
Hendes Majestæt Dronningen. 
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16. Vagtskifte 
Tiltrædende vagt marcherer til aftrædende 
vagt. Med fanen marcherer paraden mod  

     aftrædende vagt for at gennemføre selve vagtskiftet. 
 
 

 
17. Vagtkommandørerne saluterer  
Efter at have gjort holdt og svunget ind på linje, 
præsenteres gevær, og vagtkommandørerne  

     saluterer med sablerne for respektive faner. 
 
 

 
18. Omskiftermarch 
Tiltrædende vagtkommandør kommanderer 
til begge vagtstyrker i forbindelse med 
omskiftermarchen. Musikkorps og Tambourkorps 
bliver stående, hvorunder Musikkorpset musicerer.  
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19. Tiltrædende vagt 
Første afløsning af tiltrædende vagt samt 
Post for Gevær fra anden afløsning er kaldt frem, og de øvrige 
afløsninger er på plads i geværstøtterne. 
 

 
20. Officererne hilser 
Officererne hilser på hinanden, og går  
derefter til residenspalæet for at melde  
henholdsvis til og fra vagt hos  
Hendes Majestæt Dronningen. 
 

      
21. Koncert 
Musikkorpset tager opstilling i en halvcirkel 
og spiller tre numre, om søndagen fire. 
Repertoiret dækker, foruden marchmusik 
og nationale melodier, også klassisk harmonimusik og slagere. 
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22. Aftrædende fane overdrages 
Aftrædende fanebærer overdrages til en 
postfri garder, således fanebæreren  
kan overdrage sin del af vagten til tiltrædende 
fanebærer. 

 
 
 
 
 

 
23. Officererne melder til og fra 
Såfremt Hendes Majestæt Dronningen  
ikke er til stede, melder officererne til og  
fra vagt ved jourhavende adjudant. 
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24. Afløsningspatruljen 
Afløsningspatruljen, der skal afløse 
de udstillede poster, føres af de to 
”Anden-mænd” – Post for Gevær 
anden afløsning, af- og tiltrædende. 

 

 
25. Kontrol af skilderhuse 
Tiltrædende Post for Gevær anden 
afløsning, ”Ny Anden-mand”, 
kontrollerer skilderkappen samt skilderhuset. 
Den røde skilderkappe kan anlægges i dårligt vejr. 

 

 
26. Afløsning af Post for Gevær 
Post for Gevær, tredje afløsning, er den  
sidste, der afløses. Nu har tiltrædende vagt  
alle udstillede poster på slotspladsen. 
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27. Fanebærerne melder til vagtkommandørerne 
Når ”Anden-mændene” har meldt til  
fanebæreren om evt. fejl og mangler, afgiver 
fanebærerne melding til vagtkommandørerne 
om status på overdragelsen. 

 
 

 
 
 

 
28. Aftrædende poster 
Aftrædende poster føres til de aftrædende postfri  
på slotspladsen, således paraden kan formeres. 
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29. Rangering efter højde 
Højeste gardere skifter plads med de lavere,  
således vagten står rangeret efter højde.  
Minimumshøjden til vagttjeneste ved Livgarden 
har siden 1817 været 175 cm. 
 

 
 

 
30. Aftrædende vagts opmarch 
Aftrædende vagt marcherer til residenspalæet 
for at aflevere sin fane. 

 
 
 
 

 
31. Frontmarch med fane 
Aftrædende vagt marcherer i frontmarch  
med fanen mod residenspalæet. 
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32. Fanemarch 
Fanen, kommandotegnet, afleveres til  
jourhavende adjudant, således hjemmarchen  
kan begynde. Fanemarchen, kendt som 
”Her kommer Jens med Fanen”, blev indført 
ved kongelig parolebefaling af 18. juni 1808. 

 
 

 
33. Afmarch 
På vej ud af slotspladsen aflægger aftrædende 
vagt honnør for tiltrædende vagts fane. 

 
 

 
34. Hjemmarch 
Hjemmarchen starter ad Frederiksgade, 
forbi Frederiks Kirke (Marmorkirken),  
og ad Store Kongensgade til Gothersgade. 
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35. Indmarch på Livgardens Kaserne 
Ved indmarchen fra Gothersgade til 
Livgardens Kaserne honoreres 
Post for Gevær (skildervagten). 

      
 
      
 

      
36. Vagten aflades 
Geværerne aflades, og cirka 26 timer efter 
at paraden blev formeret, er garderne 
tilbage på Livgardens kaserne
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