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Historien bag farver, form og størrelse på HGs LOGO
Hvor kommer farverne fra?
Hvor kommer farverne i HG’s logo fra. Ja, egentlig ikke særlig langt fra. I
garnisonsbyer som Næstved jo var en gang, har Gardehusar officerer og
befalingsmænd spillet en rolle. De var uddannede som gymnastik og
idrætslærere, og har i mange henseender været en del af garnisonsbyernes frivillige årene igennem. Således også i HG, hvor rækken af
husarer er meget lang inden for mange af afdelingerne.
Den hvide farve er gardehusarernes farve. Den mørkerøde farve
kommer fra husar officerens pels (karmoisin rød) og den blå farve fra de
meniges blå jakke (også kaldet en dolman).
Hvor ved vi så dette fra, jo jeg (Philip Green – gammel husar) satte mig
som mål for en del år siden at finde ud af de rigtige farver på HG’s logo. Ved at spørge rundt på
HG og GHR landede jeg på Røjleparken i Fensmark (Ældrehjem), hvor den game ”Salle” (en af
regimentets dygtigste sadelmagere) boede sin sidste år. Jo, Salle havde syet flere blazer
emblemer for HG’ere, når de skulle føre sig frem. Så Salle havde ”lånt” af regimentets stoffer og
derfor har HG’s oprindelige logo husar farver.

Hvor kommer så designet (bogstavernes font) fra?
Ja, det erindrer ”Salle” ikke, men mon ikke en eller anden har kradset det ned på et stykke papir.

Hvor kommer formen og størrelsen på skjoldet fra?
Det kommer også fra Gardehusarerne. Et rytterskjold er mere firkantet
end et typisk skjold fra en infanterist. Derfor er HG’s logo mere firkantet
end mange andre skjolde. En husar skulle kunne svinge skjoldet foran
sig på en hest og det kan man ikke med et almindeligt langt skjold.
Som I kan se på de 2 skjolde, så er HG’s mere firkantet og det andet
mere aflangt.

Her er RAL og RGB farvekoderne så på HG’s logo:
Hvid:
Rød:
Blå:

RAL: 9010
RAL: 2002
RAL: 5002

RGB: 241/236/225
RGB: 166/43/30
RGB: 0/65/143

HEXA: F1ECE1
HEXA: CC241C
HEXA: 003399

Der findes også koder for
Vil I vide mere, så kan I kontakte mig
på 2162 3040 eller philip@hg-ic.dk
Philip Green
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