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HISTORIE: 
 

 

Tidligere kompagnichef Peer H. Davidsen HJVK 6309 og operationsofficer ved HJVD 63 KBH CITY: 

 

                                               25 JUL 2008 

Vedr. Afsnit Slotsholmen. 

Ved Hjemmeværnsdistrikt III (63) i København havde man i en hel del år et Hjemmeværnsafsnit 

Slotsholmen. Altså Christiansborg Slot med regeringen og Dronningens residens under national krise. 

 

Det forekommer mig, at der i materialet om Hjemmeværnsdistrikt III mangler mere detaljerede oplysninger 

om Hjemmeværnsafsnit Slotsholmen. 

Nå man ser på de chefer, der opstilles i denne sammenhæng, kan man jo godt se, at det er nogle af 

hjemmeværnsdistriktets topfolk, der bemandede disse poster, men der mangler en samlet oversigt over de 

hjemmeværnkompagnier, der igennem årerne har været tilknyttet afsnittet. 

Jeg mener, at kompagnierne 6301 Slotsholmen - 6307 Nationalbanken - 6310 Magasin du Nord har været 

grundpillerne i dette afsnit. 6305 i hvert fald i den ældste opstilling. Flere enheder ?? Måske 6304? Hvilke 

opgaver havde afsnittet?? etc. (passe på regeringen??) 

 

Derudover er der jo den meget interessante historie om militærafsnittet, hvor Hjemmeværnsafsnittet indgik.   

Jeg mener at have hørt, at militærafsnittet i sin vorden var ledet af den legendariske Oberst Hvalkoff. Der har 

vel også her været en nedgang i rangfølgen.  

Jeg havde engang et møde med en Oberstløjtnant Brandt af reserven, som var en overordentlig tiltalende 

personlighed. Vi talte om opgaverne på Slotsholmen og naturligvis specielt om Hjemmeværnsafsnittets 

opgaver. Det var måske under denne samtale, at jeg blev klar over, hvordan militærafsnit Slotsholmen var 

skruet sammen.  

 

Udover 4 Hjemmeværnskompagnier var der en deling politifolk fra politigården, en deling pionerer fra 

Ingeniørregimentet i Farum samt 4. livgarde. Altså en bataljon af Livgarden, der var designeret til at passe på 

Dronningen. Var der flere i dette Militærafsnit ?? 

Det prekære i denne sammenhæng var, at 4. Livgarde fulgte Dronningen, hvilket jo ville sige, at flyttede 

Dronningen til f.eks. bunkeren i Grib Skov, fulgte 4. Livgarde med. Dette medførte, at den samlede styrke til 

at bevogte regeringen, hvis denne forblev på Christiansborg, i hovedsagen kom til at hvile på 

Hjemmeværnets skuldre. 

 

Jeg vil meget gerne have disse formodninger verificeret af folk, der virkelig ved noget om dette emne. 

Ikke uinteressant er spørgsmålet om signalforbindelser og koder imellem alle disse forskellige enheder. 

 

Med venlig hilsen Peer Davidsen.  

Historiker HISU København.  

 

 


