
FELTPOST er det eneste kommunikationsmiddel, der når ud til alt mandskab i regionen! 

Ikke mindst for det historiske arbejde er det en kolossal fordel, at vi på denne måde kan få såvel det 

aktive mandskab som folkene i reservestyrken i tale.  

FELTPOST er også vejen til gensidig kommunikation! En artikel kan føre til, at den, som har viden og 

evt. dokumentation om visse begivenheder, reagerer og derved bliver medvirkende til, at nogle af 

brikkerne til det store ”Hjemmeværnshistoriske puslespil” falder på plads.  

Her er et eksempel: I FELTPOST nr. ? (SEP 2008) havde regionens historiske udvalg (HISU) et indlæg 

om en flytning af to Hjemmeværnskompagnier fra Hjemmeværnsdistrikt III i Rigensgade til 

Hjemmeværnsdistrikt I på Østerbrogades Kaserne i maj 1984. Vi bad om flere oplysninger – og det fik vi! 

En læser af FELTPOST henviste til Michael Klitvad, som viste sig at være lederen af de gamle gardere, 

som deltog. 

Michael sendte os en halv snes farvefotos fra paraden samt følgende forklaring: 

”Hjemmeværnets Garderkommando blev startet i 1983 af Hjemmeværnsdistrikt I, kompagni 6106 under 

ledelse af KN Rudolf Tarnow i samarbejde med Michael Klitvad. Michael aftjente sin værnepligt ved Den 

Kongelige Livgarde fra februar til november 1981. Gruppens opgave var at deltage med Tattoo opvisning 

ved Hjemmeværnets arrangementer. Garderkommandoet blev også brugt som æresvagt ved forskellige 

festligheder. Kommandoet blev blandt andet trænet af Major T.J. Larsen og OS L.P. Løwe fra den 

Kongelige Livgarde”. 

Billede 1: Æreskommando den 4. maj 1984 på Østerbrogades Kaserne.    Foto og tekst: Michael Klitvad 

 

 

 

 

 

Forrest: Michael Klitvad. Gruppen fra venstre: Flemming Lange, Asker Brøndum, Jan Bundgaard, Henrik 

Jagd, Varny Jensen, Poul Lismoes Hansen, ?, ?, Lars Chr. Nielsen, Tommy Hansen, Frank Pedersen, 

Casper Petersen, Philip Dyhr Hansen og Henrik Klitvad.   

Billede 2: Klar til faneoverrækkelse.   Foto: Michael Klitvad, tekst: Peer Davidsen 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med overflytningen til Hjemmeværnsdistrikt I, hvor kompagni 6306 fik nummer 6102, og 

kompagni 6309 fik nummer 6108, havde begge kompagnier ansøgt og fået bevilget nye faner af 

Danmarkssamfundet. Eksercerkommandoet står klar med de nye faner til overrækkelsesceremonien. 

 

 



Billede 3: Aflevering   Foto: Michael Klitvad, tekst: Peer Davidsen 

 

 

 

 

 

 

Kompagnichef Richard Winckler, kompagni 6306, afleverer kompagniet til Hjemmeværnsdistrikt I, og 

major J.M. Lunding besvarer honnøren. 

Det lykkedes således at få svar på, hvem de gamle gardere var, og at de i øvrigt ikke fulgte 

kompagnierne på marchen fra Rigensgade. Det gjorde derimod Lotternes Tamburkorps, hvis daværende 

leder, Kirsten Blyme, HISU også har fået kontakt med, og som har lovet at skrive historien om korpset.  

HISU København vil meget gerne høre om andre særlige begivenheder / oplevelser og låne / modtage 

enhver form for materiale, der vedrører vores regions område.  

Hans Trolle HISU 

 

Fakta: 

Historisk Udvalg 

Totalforsvarsregion København 

Fabriksparken 26, 2600 Glostrup 

Åbent onsdage kl. 10-14 (ferier undtaget) 

Telefon: 40 74 71 17 

E-mail: hisukbh@hjv.dk 

 

 

 

 


