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Fredericia
Fæstnings Tarokklub (FFT)
Stiftet 5. august 1998
Jubilæumsskrift 1998 – 201

Spillested: Den Gamle Hovedvagt ved Landsoldaten
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Forord

Det var under min tjeneste ved Vestre Landsdelskommandos stab i Aarhus 1965-68, at jeg lærte
tarokspillet. Jeg blev så grebet af det, at jeg oprettede en klub på Cypern 1968 ved HQ/UNFICYP med
deltagere blandt officererne fra 7 forskellige nationer.
Det var derfor naturligt efter pensionering i 1988 og afslutning som forstander for en aftenskole, at tiden
var inde til at oprette en tarokklub her i Fredericia. Det første skridt blev taget 5. august 1998, hvor
majorerne Grynderup, Næsselund og Terkildsen mødte op i Den Gamle Hovedvagt og spillede. Hermed var
spiren lagt til ”Fredericia Fæstnings Tarokklub”. Der har været spillet hver torsdag formiddag lige siden og
med Garnisonskommandantens velvilje i Hovedvagten.
Jeg har haft fornøjelsen af at være klubbens formand indtil februar 2012, hvor jeg måtte lægge tøjlerne og
overgive dem til oberst Børge Jørgensen, der også havde spillet ved VLK og var blandt vore første
medlemmer. Børge Jørgensen havde som regimentschef i 1989 inviteret VLK tarokklub herned på Ryes
kaserne i et forsøg på at starte en tarokklub. Det lykkedes så nu 9 år senere.
Børge Jørgensen og Kaj Jørgensen har stået for layout og kopiering, uden deres støtte ville dette
jubilæumsskrift ikke være blevet til!
”At gavne og fornøje, hav stedse det for øje” kan være et passende motto for alle tarokanere. Spillet er
fascinerende og holder de små hjerneceller aktive. Spillet er min bedste medicin, siger jeg hver uge!

Ingvert Møller Terkildsen
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Foreningens start.

Julebrevet 1998 med udkast til retningslinjer og resultatet af de første spil er vel en måde at forklare
klubbens start på:

”IMT

Kære Tarokanere

Julen 1988

Hermed resultat af efterårsturneringen – men først udkast til en fremtidig vedtægt. Bliver vi flere hold,
skal vi nok strukturere lidt mere.

a. ”Fredericia Fæstnings Tarokklub” stiftet 5. august 1998.
b. Spillested og tid: Den Gamle Hovedvagt, torsdage 0930-1230.
c. Spilleregler: VLK kortfattede indføring i det ædle tarokspil anno
1971.
d. Kontingent: 5 kr. pr. gang pr deltager.
e. Kasserer: Major Jørgen Grynderup
f. Afbud til major I.M.Terkildsen 75 94 02 04.
g. Den sidste der forlader Vagten sørger for låsning og oprydning.
h. Nye medlemmer godkendes af alle nuværende.

Resultat sidste spilledag: Næsselund – 10, Rasmussen -140 - Terkildsen -150, Grynderup +300
Samlet resultat, gennemsnit: Grynderup + 236 Terkildsen +231 Børge Jørgensen -73,Næsselund -148
Rasmussen -258
Tillykke til Grynderup! Nu må vi se, om det var begynderheld?
Med håbet om, at I alle har haft glæde af spillet og atmosfæren.
Glædelig jul og godt nytår. IMT
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Tarokspillere 1998-2013 i Fredericia Fæstnings Tarokklub (FFT)

Det hele begyndte, som nævnt med, at Ingvert Terkildsen overtalte Niels Næsselund, også fra VLK, og
Jørgen Grynderup, der bare havde spillet Whist før, til et spil i Den Gamle Hovedvagt ved Landsoldaten i
Fredericia.
Det skete torsdag 5.august 1998. Det viste det sig hurtigt, at Jørgen Grynderup nemt kunne lære det.
Det blev bekræftet torsdag 10.september, hvor resultatet blev:
Ingvert Terkildsen – 180, Niels Næsselund – 2, Jørgen Grynderup +450
Siden udviklede det sig til, at der i dag august 2013 har deltaget 13 spillere i klubben.
1. Major Jørgen Grynderup:

5. aug.1998 – sin død 8. jan. 2011.

2. Major Niels Næsselund:

5.aug.1998 – jan. 2000, døde i Sønderborg.

3. Major Ingvert M. Terkildsen

5.aug.1998 og fremdeles, Erritsø.

4. Oberst Børge Jørgesen

23.sep.1998 og fremdeles, Fredericia.

5. Major Freddy Rasmussen

23.sep.1998 – 10.feb 2011, Erritsø.

6. Direktør Svend Erik Mengel-Thomsen nov. 1999 og fremdeles, Snoghøj.
7. Direktør Erik Bahne Hansen

nov.2001 – sep.2007, Vojens.

8. Direktør Kaj Jørgensen

jan.2002 og fremdeles, Sdr.Stenderup.

9. Major Helge Jakobsen
10. Dommer Asger Ringgaard
11. Gårdejer Søren Ladegaard
12. Direktør Frode Jakobsen
13. Flemming Kock

4.aug.-14.dec. 2006, tjeneste FLV i Skrydstrup.
15.nov. 2007-27.apr. 2008, Erritsø.
jan.2008 og fremdeles, Trelde.
2.apr.2009 og fremdeles, Sanddal.
Spillede 8 gange 2010-2011. Anst.

Vi har prøvet at få nye spillere ved at invitere til instruktion en onsdag aften i 2012 i Hovedvagten.
Desværre
mødte
der
ingen!
Så
fik
vi
naturligvis
en
ekstra
spilleaften!
Freddy Rasmussen brød sig ikke om de lange diskussioner efter hvert spil.
Man bør, efter min mening, kun diskutere de særlige spil!
Asger Ringgaard stoppede angiveligt på grund af besvær med at huske, at de røde og sorte kort
(ladonerne) har omvendte værdier. Det må siges at være en af spillets mange specialiteter, som bare skal
”ind i rygmarven.”.
Vi har haft besøg af rektor Carl Jørgensen, major Kaj Strøm og Olaf Helios, Ældresagen. Det førte desværre
ikke til medlemskab.
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Jørgen Grynderup.
Da vi mødte til tarok torsdag den 8. januar 2009 meddelte Kaj Jørgensen, at Jørgen Grynderup lige var
død. Han var et dejligt menneske! Vi havde nok mærket, at det kneb med vejrtrækningen, men Jørgen
Grynderup mødte troligt op hver torsdag. Vi rejste os op og ærede hans minde.
.
Vi var indstillet på at aflyse spillet, men Kaj Jørgensen, der var hans svoger, insisterede på, at der skulle
spilles,
det
ville
være
i
Jørgens
ånd.
I Fredericia Dagblad har vi indrykket følgende mindeord.

11

Fredericia Fæstnings Tarokklub i kamp
(FFT deltagere anført med kursiv)
Bent Agger
Sv. Erik MengelThomsen
Ole Brun Madsen

Børge Jørgensen
V. Rasmussen

Ingvert Terkildsen
Børge Ankersen
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Kaj Jørgensen
Børge Ankersen
Bjørn Eppler

Frode Jakobsen
Aage Fredslund
Bent Agger

Bjørn Epler
Søren Ladegaard
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En kort vejledníng i at spille tarok.

Det gælder om at få sidste stik og helst på den mindste tarok (pagaten) eller en konge, idet man da vinder
puljen. Mislykkes dette skal man doble puljen (pagatkoppen/kongekoppen).
Kortene er de kendte 52. Derudover 21 tarokker (faste trumfer), en joker (squisen) og 4 beredne knægte
(cavaller), som kommer efter damen i værdi. De 4 farver er sideordnede. I klør og spar er esset mindst, i
hjerter og ruder er 10én mindst. Esset kommer her lige efter knægten.
Det karakteristiske ved spillet er, at man skal bruge tarok, hvis man ikke kan bekende kulør. Hvis man
således har en lang farve, kan man ”piske” tarokkerne ud hos de 2 andre spillere og måske få sidste stik.
Meldingerne er specielle, idet man skal melde styrke, hvis man f.eks. har 10 tarokker eller flere. Endvidere
om det er med pagaten. Man skal melde billedkort, alle 4 konger eller 4 i samme farve eller hvis man har 3
plus squisen. F.eks. halve spar mangler cavallen. Squisen kan dække flere meldinger, tæller
meldingsmæssigt som en tarok – men kan også spilles som en farve f.eks. for at beskytte en konge.
Nolo indgår som en mulighed. Hvis f.eks. der er meldt ”13 med” og man bare har et par små tarokker. Har
man udspillet, kan man ”invitere” sin ”makker” ved at spille sin største tarok ud. I øvrigt har man ikke en
fast makker. Meldingerne og spillets udvikling viser, hvem man skal støtte eller spille imod.
Der er nogle regler for points og nogle bøderegler. Dem kan man lære ved spilbordet. Det gælder også
squisens anvendelse. Som det er fremgået er spillet enkelt, man skal bare bekende kulør og holde styr på,
hvor mange tarokker, der stadig er på hænderne. Der kræves ro under spillet. Man må ikke på nogen måde
vise behag eller det modsatte overfor de 2 andre spillere.
Det er nemt at lære spillet, men svært at vinde i Tarok.
På bagsiden er vist nøglekortene.
God fornøjelse.
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Taroketik

Enhver spiller bør altid have en galant attitude overfor sin partner og sin modspiller. Man bør
omhyggeligt undgå enhver bemærkning og manøvre, som kunne enervere eller genere en anden spiller
eller ødelægge glæden ved spillet. Ubegrundet tøven, uvederhæftigt spil af et kort, affektion,
positiv/negativ reaktion eller uhøflig kommentar bør ikke forekomme ved et tarokbord.

Kilde: ”Le Renouveau du Tarot” (fornyelsen af tarok) udgivet af Grimaud-Ducale, der forhandler spillekort
(cartes à jouer)
De oprindelige regler er udarbejdet af Emmanuel Jeannin-Naltet og Martine Garrivet i publikationen ”Le
Tarot”.

Ordensregler
Hav altid et antal 5 og 10 jetons klar til betaling ved spillets begyndelse. Det er forkasteligt ved betaling af
15 point for en konge blot at smide en 20-er på bordet og overlade veksling til de 2 andre spillere. Lad ikke
jetons ligge og flyde på bordet. Læg dem i kassen eller låget, der kan bruges til små jetons, så
betalingsberedskabet er i orden. Betal straks ved spillets afslutning før forløbet evt. diskuteres. Man bør
ikke stille sig bag en bestemt spiler og følge spillet. Det kan distrahere og man forledes til at tro, at det er en
spiller med ultimomulighed.

Forhold ved fejl under spillet.
Hovedregel: Ret fejlen og fortsæt spillet. Opgiv evt. antal brugte tarokker. Sanktioner tilpasses fejlens
konsekvens. Bøder: Max 20 i hver kop. Er fejlen alvorlig, kan synderen ikke ultimere. Kan fejlen ikke rettes.
Ny kortgiver + passende bøde. Hvis en anden spiller klart ville have kunnet ultimere, belønnes denne.
Oversiddere er meddommere. Ved uenighed tilkaldes en evt. jury (haves ved turneringer).
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Spillestedet og dets historie.

Den Gamle Hovedvagt ved statuen af Landsoldaten var et velvalgt spillested for fæstningens tarokklub i
1998. Vi er stolte af at have et så smukt domicil! Bygningen emmer af historie: Placeringen ved Prinsens
Port, hovedindgangen til fæstningen fra 1651. Desværre kunne svenskerne i 1657 trænge ind langs kysten
ved Oldenborggade. Først i 1849 viste fæstningen sin militære betydning som udgangspunkt for det
sejrrige, natlige udfald mod de belejrende Slesvig-holstenere. 1735 afløstes den primitive vagtbygning af
den nuværende.
Da vor klub i 2010 afholdt det årlige taroktræf, fandt vi anledning til at udgive en lille pjece om
Hovedvagtens historie. (Se side 25). Ingvert Terkildsen havde den ære, at være vagtkommandør ved byens
300 års jubilæum i 1950 i den gamle, røde uniform.
Bemærk at den senere konge Frederik VII havde Vagten som sit foretrukne tilholdssted.! Foretrak
sergenternes selskab frem for det bedre borgerskab. Vi har buster i lokalerne af alle kongerne fra FR VII til
og med FR IX. CHR IX fandt vi på bymuseets magasin! FR VII skænkede underofficererne en flot sølvpokal,
Denne skik er fulgt op af alle efterfølgende monarker.
Vi fandt anledning til at vise monarkernes valgsprog på et opslag (Se side 29).
Ole Brun Madsen (DTF formand) har berettet, at der var 3 danske dronninger, der flittigt dyrkede det
ædle tarokspil (se side 18). Monarkerne har næppe haft tid. Vor prinsgemal har sin egen Kongelige
Tarokklub på Lerchenborg. Prinsen har været så venlig at invitere VLK til tarok på Marselisborg Slot.
Slutteligt skal det nævnes, at oberst I. Bager betragter vor klub som en ”militær pensionistforening” med
adgang til Hovedvagten. (Se side 30 )
At fæstningen ikke blev anvendt i 1864 var skammeligt!
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En tarokdag og spilresultater
Siden efteråret 1998 har vi spillet tarok i Hovedvagten hver torsdag nødtvungent afbrudt af en måneds
sommerferie og 14 dages juleferie. I alt siden klubbens start ca. 540 spil, heri medtaget spil med VLK
tarokklub og taroktræf. Mødeprocenten har været høj. Når vi har været 2 hold, har vi trukket lod om
pladserne. Vi spiller i den smukke Parolesal, overvåget af busten af kong Frederik VII og det smukke
fotografi af regentparret. Som nævnt spiller prins Henrik tarok og mon ikke også Dronningen spiller på
Marselisborg i sommerferien?
Vi har vore kort og øvrige rekvisitter i et skab i Vagtstuen. Vi får en kop kaffe og ved særlige lejligheder en
morgenbitter. Det var i mange år en ”Fæstningsbitter” fremstillet af vinhandler Cort Trap og prøvesmagt
(omhyggeligt) af oberst Ib Vase. Nu er den udgået og afløst af ”doktor Nielsen”.
I mange år var det formanden, der hver gang medbragte resultatet fra sidste spil med evt. gode råd om
spilteknik og praktiske oplysninger. Nu fører Frode Jakobsen spilregnskabet. Formanden udgiver
”Tarokinfo”. Hvert år kåres en tarokvinder.
1998: Jørgen Grynderup med et gennemsnit på 236 points.
2003: Svend Erik Mengel-Thomsen: 101 points.
2011: Frode Jakobsen 99 points
2012: Søren Ladegaard : 76 points.
Ingvert Terkildsen var ubeskeden nok til at vinde de øvrige år.
Sæsonvindere:
Børge Jørgensen,
Svend Erik Mengel-Thomsen (2 gange),
Jørgen Grynderup (2 gange),
Kaj Jørgensen (2 gange) og
Frode Jakobsen.
Vi har markeret sæsonvindere med et ”Vidnesbyrd”. (se side 19). Det må konstateres, at
jævnbyrdigheden er vokset støt i perioden. I næste afsnit har vi udtaget nogle særlige spil, som viser
tarokspillets mangfoldighed og forklarer spændingen ved hvert spil, hvor man drømmer om, at få nogle
særligt gode kort.
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Særlige tarokspil som Ingvert Terkildsen har oplevet.

Spil 1.
Spillet, jeg husker, var hos VLK i 1965. Generalen(H.A.I. Pedersen) rakte hånden ud for at tømme
pagatkoppen. Jeg havde ikke fået stik. Mine 3 kort var som kortgiver.
Spil 2.
Kortfordeling: 9 – 8 – 5 pagater. De 2 ”stærke” piskede løs på hinanden. Med 3 kort tilbage:
A: Tarok 18, 19, hjerterkonge. B: 3 ladoner
C: Tarok 21, pagat og en fri spar, har udspil!
Udfald: C ultimerer og trækker A bagud! Morale: Hold også øje med din ”svage” makker!
Spil 3.
Spiller her med Kaj Jørgensen: Vi spiller Nolo. Det går fint. Med 2 kort tilbage er alle tarokker gået. Jeg har
Hjerter konge og en lille hjerter. Kaj Jørgensen har 2 hjerter: Jeg ultimerer kongen!
Troløst! Kaj Jørgensen var betænkelig ved at spille med mig – et stykke tid.
Spil 4.
Sv. E. Mengel-Thomsen opnåede engang at ultimere i de 3 første spil!
Spil 5.
Alle har en drøm om at spille ”tout”, at få alle 25 stik. Kaj Jørgensen var nær ved, havde 16 med 6 store og
høje billedkort. Han fik 70 points for meldingen. Men var bare nærved. Som kortgiver havde han lagt
squisen. Det tillader vi her!
Spil 6.
Man skal ”gå bagud”, hvis man derved kan hindre en ”Ultimo”. Man kan jo ”bare” tage den doblede kop i
følgende spil!
Spil 7.
Opnåede at ultimere med bare 3 tarokker. Havde mange ”indstikkere” og en lang hjerterpisk med konge.
De 2 ”stærke” piskede løs på hinanden. Glemte den svage.
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3 tarokspillende danske dronninger

Af en biografi om Christian VII af Ulrik Langen 2008 fremgår det, at der i en periode var 3 danske
dronninger, der ofte mødtes 3 gange om ugen for at spille tarok!

Det var:
1) Christian VI, s dronning Sophie Magdalene af Brandenburg, (1700-1770), pietistisk, førte stort
hof, talte tysk.

2) Frederik V,s dronning Juliane Marie af Braunschweig, (1723-1766), ville have sønnen,
arveprinsen som konge.

3) Christian VII,s unge, engelske dronning Caroline Mathilde, (1751-75) forhold til Struense, forvist
til Celle.

Det må formodes, at dronning Sophie Magdalene har inviteret til middag og tarok på Hirschholm
slot. Kortspil var åbenbart ikke i modstrid med hendes religiøsitet. Nu er det jo også et videnskabelig
spil – ikke mausel!

Disse spilledage kan have fundet sted i perioden 1766 – 1770, hvor værtinden døde. 1772 blev
Caroline Mathilde arresteret.
Ved starten har dronningerne været hhv. 67, 49 og 17 år!
Om kongernes kortspil véd vi, at Christian IX spillede Whist. I dag har vi en ”Kongelig Tarokklub”
med prins Henrik.

Med denne anledning henvises der til side 31 ”Elementær tarokterminologi på hovedsprogene”.
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Dyster med VLK Tarokklub

Allerede i 1998, da vor klub blev stiftet indledte vi de årlige spil med (eller mod) vor moderklub i
Aarhus den ærværdige VLK Tarokklub, der har en meget lang historie og rummer mange drevne
spillere.

De første spil i Aarhus blev afviklet hos Søværnets Operative Kommandos (SOK) hovedkvarter på
Sumatravej. Senere flyttedes matcherne et par gange til Børge Ankersens sommerhus og siden til
Ole Brun Madsens hjem i Brabrand.

Normalt gik VLK sejrrigt ud af holdkampene. Det blev derfor betragtet som noget af en sensation
da Fredericia Fæstnings Tarokklub (FFT), vandt i 2012. (se nedenfor). Det var gået i glemmebogen, at
vi vandt et par gange tilbage i tiden.

Uddrag af spilresultaterne 1998-2013.
1998,1999,2000: VLK vandt
2001: Vi vandt på hjemmebanen Den Gamle Hovedvagt! Tabte i Aarhus.
2002: Vi vandt både i maj her og i september i Aarhus.
2003: VLK vandt
2004: Vi vandt igen begge gange!
2005-2011: VLK vandt suverænt!
2012: Vi vandt 10. maj på vor hjemmebane. VLK fik revanche i Aarhus.
2013: VLK vandt i Den Gamle Hovedvagt.
Som helhed må det konstateres, at VLK´s erfarne spillere normalt vinder.
Som regel mødte der 8 spillere her imod vore 6.

Der spilles som regel fra 10-12. Efter en let frokost fortsættes der til kl.15, hvor resultatet opgøres
af vore beregnere.
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Det bør nævnes, at når vi er gæster hos Ole Brun Madsen, står værtinden bag en udsøgt frokost,
som vi med Svend-Erik Mengel- Thomsen og Søren Ladegaards hjælp forsøger at leve op til her. Også
når det handler om gaver, er det svært at leve op til VLK´s opfindsomhed. Vi kender efterhånden
hinanden og har stor glæde af samværet.
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Dansk
Tarokforbund
Velkommen til Dansk Tarokforbunds
hjemmeside (www.dansk-tarok.dk)
Dansk Tarokforbund blev stiftet den 8.september
2010 af seks danske tarokklubber
Formålet med forbundet er at udbrede kendskabet
til tarokspillet i Danmark

Fra den stiftende generalforsamling 8. september 2010
Deltagere (venstre mod højre): Ole Rask (HjT), Ingvert Terkildsen (FFT), Christian Lerche (DKT), Børge Ankersen (VLK), Hans J. Møller (HjT),
Knud Andersen (BLT), Kaj Jørgensen(FFT), Gerner Nielsen (HjT), Bruno Schnoor (AGT), Bent Agger (VLK), Børge Jørgensen (FFT), Ib Lundby,
Ole Brun Madsen (VLK)
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Jysk Taroktræf 2003-2010

År

Arrangør Antal Vinder
spil.

2003 VLK

hold

40 AGT

Bedste FFT-spiller
2004 AGT

40 HjT

Bedste FFT-spiller
2005 HjT

37 VLK

Bedste FFT-spiller
2006 FFT

33 VLK

Bedste FFT-spiller
2007 VLK

33 VLK

Bedste FFT-spiller
2008 HjT

36 VLK

Bedste FFT-spiller
2009 AGT

36 VLK

Bedste FFT-spiller
2010 FFT

34 HjT

Bedste FFT-spiller

Bedste

Point

spiller
S.E. Christensen, AGT

615

Børge Jørgensen

480

Hans Møller, HjT

530

Ingvert Terkildsen

320

Bjørn Eppler, VLK

1120

Ingvert Terkildsen

450

J. Christensen, HjT

1035

Sv.E. Mengel-Thomsen
Bjørn Eppler, VLK

340
1035

Kaj Jørgensen

135

Ole Brun Madsen, VLK

765

Ingvert Terkildsen

520

Hugo Jespersen,VLK

1135

Kaj Jørgensen

240

Ole Rask, HjT

625

Frode Jakobsen

535
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Dansk Tarokmesterskab

År

Arrangør Antal
spil.

2011 VLK

Vinder

Bedste

hold

spiller

37 VLK

Bedste FFT-spiller
2012 HjT

39 HjT

Bedste FFT-spiller

Point

Ingvert Terkildsen, FFT

820

Ingvert Terkildsen

820

F. Trudslev, HjT

1065

Søren Ladegaard

855

Teoretisk blev F.Trudslev og Ingvert Terkildsen så Danmarksmestre de sidste 2 år. DTF arbejder
med nye regler for mesterskabet, idet man finder at held med kort og hold spiller en for stor rolle.
Man vil, så vidt vides, prøve at nå til at spillerne får de samme kort. Det spiller dog stadig en stor
rolle, hvem man kommer til at spille med. Så heldet vil ikke blive elimineret. Med 25 kort på hånden
er der et utal af muligheder for spillets forløb. Men det er prisværdigt at DTF (Ole Brun Madsen)
forsøger en ny form for afvikling.
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Træk af Hovedvagtens historie.
Ved anlægget af Fredericia Vold opførtes 3 porte: Kongens Port, Prinsens Port og Søbjergporten.
Prinsens Port ved hovedindfaldsvejen var Hovedporten. Senere kom Nørreport og Danmarksport.
Søbjergporten sløjfedes.
.
Planen for Fredericia Fæstning (opr. Bersoddefæstningen) udarbej-
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dedes af rigsmarskal Anders Bille i 1646 efter direktiv fra kong Christian IV. Forarbejdet blev udført i
1649 af ingeniør Georg Hoffmann. Anlægsarbejdet påbegyndtes i 1651 og udførtes af udskrevne
bønder og soldater.
.
Den første vagtbygning ved Prinsens Port i 1670 var et simpelt bindingsværkshus. Under
Svenskekrigen i 1657 trængte Carl Gustavs ryttere ind i Fæstningen ved at ride ud i Lillebælt syd for
Oldenborggade og falde forsvarerne i ryggen.
.
Den kontinuerlige overvågning af færdslen ad porte, broer og over volden foregik fra
vagtbygningerne med deres skilderhuse, hvoraf der i 1687 var 38, således ved Prinsens Port alene 3
– et indenfor, et udenfor og et på bastionen.
.
I 1735 byggedes den nuværende vagtbygning ved Prinsens Port. Der var åbent ildsted og
bilæggerovne.
Her
er
der
i
dag
opholdsstue
og
depot.
I 1746 tilbyggedes en lang stokhusbygning på bagsiden af vagthuset. Stokhuset var en militær
arrest. De såkaldte fæstningsslaver anvendtes til at vedligeholde volden. De sov i etagesenge. Der
var en lejlighed til ”justitssergenten” (arrestforvarer). Den nuværende parolesal udgjorde halvdelen
af stokhuset.
.
I 1764 overtog magistraten volden og udlejede portvagterne til toldvæsenet og militæret. I 17891844 var stokhusdelen af bygningen militært sygehus med en lejlighed til ”økonomisergenten”
(sygehusdirektør).
Det sejrrige natangreb den 5. - 6. juli 1849 udgik fra Nørrevold (ved den senere Nørreport) og ud til
kysten ledet af generalerne Rye og de Meza. Overgeneral var Bülow.
.
De reformerte (Hugenotterne), der ellers ikke kunne udskrives som soldater, har i farens stund
frivilligt
overtaget
vagtopgaverne
også
her
i
Hovedvagten.
I 1864 var fæstningen bedre klargjort til forsvar end i 1849, men Dybbøl blev alligevel valgt som
hovedforsvarsstilling. Efter nederlaget den 18. april befalede man, meget imod kommandanten
general Lundings vilje, at Fredericia Fæstning skulle rømmes uden kamp.
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Østrigerne, der havde belejret og beskudt byen, rykkede ind og begyndte at ødelægge volden.
.
1925-1934 flyttedes vagten til Danmarks Port. Halvdelen af stokhuset blev nedrevet og en
vagtbygning
tilbyggedes
som
den
ved
Prinsens
Port.
9. april 1940 oplevede garnisonen den forsmædelse, at mens tyskerne rykkede ind gennem
Danmarks Port og overtog kasernen rykkede vore soldater ud af Prinsens Port i kantonnement.
Livet i Hovedvagten.
Den gamle Hovedvagtbygning blev udover vagttjenesten benyttet som militær arrest og sygehus.
Det var typisk underofficererne (sergenterne), der havde kommandoen som vagtkommandør,
arrestforvarer og administrator af sygehuset.
.
Det var derfor naturligt, at bygningen også blev anvendt til deres møder og fester. I 1836
oprettedes Fredericia Garnisons Underofficers Skydeforening. Skydningen foregik først på
Østerstrand, senere i Fuglsang Skov. Prins Frederik, den senere konge Frederik VII blev varigt
medlem fra 1836 til sin død i 1863. Prinsen var her fra 1834-39 under kommando af den strenge
general
Castonier.
.
Den folkelige prins foretrak samværet med underofficererne frem for byens bedsteborgere. Som
kronprins i 1839 kom han til Odense, men bevarede kontakten til skydeforeningen. Det er meget
muligt, at hans kæreste Louise Rasmussen, den senere grevinde Danner, har svunget sig i dansen i
Parolesalen her, mens prinsen har fået sig et glas mjød med herrerne. Hvert år sendte majestæten
50 rigsdaler til foreningen, som stod hans hjerte nær. I 1861 ved 25 års jubilæet skænkede kong
Frederik VII foreningen en stor sølvpokal.
.
Det blev en tradition, som fulgtes op af Christian IX i 1886, Frederik VIII i 1911, Christian X i 1936,
Frederik IX i 1961 og dronning Margrethe i 1986.
.
Som udtryk for den nære forbindelse til kongehuset findes der blandt de mange klenodier i
bygningen buster af alle konger fra Frederik VII til og med Frederik IX. Busten af Christian IX af
marmor har
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midlerlertidigt været på Fredericia Bymusæum.
.
Som et kuriosum skal nævnes, at underofficererne i 1865 havde bibliotek på loftet. På 125 års
dagen 1974 for udfaldet 6. juli fra Fæstningen besøgte dronningen med prinsgemalen og de 2
prinser Hovedvagten med oberst Grüner, generalerne Vegger og H.A.I. Pedersen, statsmister Poul
Hartling og amtsborgmester Tiedemann.
.
Bygningen ejes af Forsvarsministeriet og benyttedes efter underofficererne i 1923 af officianterne,
fra 1952 af fenrikerne, fra 1962 af specialofficerene, fra 1969 af officerer af B-linien og sidst fra 1982
af officerernes lokalforening.
.
I 1986 blev der udgivet et jubilæumsskrift med beretning om skydeforeningens aktiviteter. Der
findes en fortegnelse over husets mange effekter og deres plads. I dag anvendes huset til foredrag,
møder og
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fester for militært personel.
.
Det er en tradition, at vagten genoprettes hvert 5. – 6. juli i gamle uniformer. En anden tradition er
at
åbne
huset
i
julen
for
værdigt
trængende.
Endelig skal nævnes, at Fredericia Fæstnings Tarokklub spiller tarok her hver torsdag formiddag. I
2010 afholdtes det årlige Tarokmesterskab her med deltagelse af klubberne fra Hjørring, Ålborg og
Aarhus i denne historiske bygning. Den Kongelige Tarokklub kunne ikke stille hold.
Kilde: Fredericia Lokalhistoriske Arkiv.

Danske kongers valgsprog
I Den Gamle Hovedvagt findes buster af de nedenfor nævnte konger samt et opslag om
monarkernes valgsprog.

Frederik VII (1848 – 1863)

”Folkets Kærlighed, min Styrke”.

Christian IX (1863 - 1906)

”Med Gud for Ære og Ret”.

Frederik VIII (1906 – 1912)

”Dominus mihi adiutur”

(Herren være min Hjælper)
Christian X (1912 – 1947)

”Min Gud, mit Land og min Ære”.

Frederik IX (1947 – 1972

”Med Gud for Danmark”.

Margrethe II (fra 1972)

”Guds Hjælp, Folkets Kærlighed,

Danmarks Styrke”
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Guide til tarokspil i udlandet.

Vi betragter Vestre Landsdelskommandos Tarokklub som vor moderklub. I VLK generalstab i
Aarhus har flere af os forrettet tjeneste. Det var general Thygesen, der var med til at starte VLK
Tarokklub.
Tjenesten ved denne stab indebar ofte udkommandoer til andre NATO lande. For Ingvert
Terkildsens vedkommende førte det til, at nedennævnte lille guide blev til.
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Nøglekortene.
Jokeren kaldes Squisen, tarok 1 kaldes Pagaten. Der indgår også en knægt til hest, kaldet Cavallen. Med de 21 tarokker
bliver det i alt 78 kort. Hver spiller har 25 kort på hånden. Kortgiveren får 3 ekstra kort. Lægger 3 som ”Skat”.

Citat fra en gammel omtale af Tarok:

”Dette spil er ikke så udbredt, som det fortjener. Skjønt det vistnok ubetinget indtager den
første Plads blandt alle Kortspil, frygter Mange for at indlade sig derpaa, fordi det tillige er
det sværeste og kræver en særdeles anspændt Opmærksomhed under Spillet”.
Prøv det – og efter en tid kommer begejstringen!
Læs den korte spilvejledning, så er det såmænd ikke så svært at spille tarok. At vinde mod rutinerede tarokanere er en
anden sag. Men prøv bare.

