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En løbetur på skydebanen 
Ved årets Blå Negl ligger ansvaret for skarpskydning hos Hjemmeværns-

kompagni (HVK) Haderslev Nord. 
 

Skydelærer Karsten Leerskov og hans kollega Jens Matthiesen fra HVK 

Aabenraa mestrer - sammen 5 øvrige soldater - at give gængerne en 
udfordrende skydning, når de kommer frem til posten. 

Skydningen foregår naturligvis med Hjemmeværnets standard-våben: Gevær 

M/95 (Foto: Alejo Cvitanic) 
 

Skydning i mørke er ikke jordens nemmeste disciplin – og da slet ikke efter 
man starter med lidt løb for lige at få pulsen op, men Karsten Leerskov er dog 

alt i alt tilfreds med deltagernes formåen. 
 

Og det ER jo heller ikke meningen at alle skytter skal kunne træffe samtlige 
skiver – der er jo også et konkurrencemoment i det. 

 
Soldaterne fra HVK Haderslev Nord og Aabenraa har indrettet sig på bedste vis 

i skuret ved skydebanen – med varm kaffe og godt gang i gasvarmeren, er det 

hyggeligt og lunt at komme indenfor, noget der er rigtig dejligt på en kold nat. 
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Skydning i mørke 

er ikke nemt – det 
er fotografering 

heller ikke. 
 

(Foto: Alejo 
Cvitanic) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Der arbejdes med 

våbenbetjening 
 

Vi håber dog disse 
billeder giver et 

indtryk af, hvad det 
er soldaterne 

oplever. 
 

(Foto: Alejo Cvitanic) 
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VIP besøg ved Blå Negl. 

 
Lørdag den 24. februar besøgte Oberst Per Jan Larsen, chef for 

Flyverhjemmeværnet, øvelse Blå negl.  

 

 
 
Oberst P. J. Larsen, der har siddet som chef for flyverhjemmeværnet i et år, 

startede sit besøg på kommandostationen (KSN), der ligger placeret ved Nim 
skole. 

 
Her fik obersten et indblik i øvelsen ved Jan Ømand, der er med i 

øvelsesledelsen. 
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Jan Ømand viser P. J. Larsen situationskortet. 
 

 
Et besøg ved blå styrke 

gav et godt indblik i  

samarbejdet mellem de  
forskellige grene af  

Hjemmeværnet. 
 

Fly og landstyrker har  
masser af gensidig  

kommunikation, som 
giver et stort overblik  

over patruljernes  
færden i området. 
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Post 6 blev herefter besøgt. 
 

Posten er bemandet af spejdere og 
hjemmeværns folk, hvor Svenn viste rundt 

og forklarede, at opgaven går ud på en 

sprængning og at holdet efterfølgende – via 
en tovbane – skal over Gudenåen.  

 
Herfra går turen til Odins ravne, som er en 

del af blå styrke.  
Premierløjtnant (PL) T. Stampe, der er 

næstkommanderende i delingen tager imod 
og forklarer, hvordan situationen er ved 

enheden. Hovedstyrken sover, men der 
arbejdes i radio rummet med de meldinger, 

som stadig kommer fra enhedens dag styrke. 
 

”Er det svært”, spurgte oberst P. J. Larsen? 
 

”Du kan jo prøve, lød svaret. Den chance var 

for spændende, så det skulle prøves. 
 

Det lykkedes for obersten, skulle vi hilse og sige. 
 

 
Obersten forsætter til post 7 for at hilse på egne folk fra Flyverhjemmeværns-

eskadrille ”FHV ESK 286”. 
 

 
Eskadrillechef (EC) P. Mathiasen 

fortæller om posten og opgaven, samt 
de udfordringer felttelefonen giver 

patruljerne. 
 

Delingsstadet for blå styrkers 4. deling 

besøges, hvor EC P. Malin fortæller 
obersten om blå styrkes opgave. 
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Der snakkes om operationens forskellige taktiske ændringer under vejs i 
forhold til de meldinger, som er kommet tilbage fra styrkerne ude i 

fædrelandet. 
 

EC P. Malin fortæller, at han har 51 M/K i enheden.  

På hans stade sover flere poster samt 24 M/K fra ”Hunter force”. 
 

Her forlader vi obersten som returnerer til KSN. 
 

 
Post 7. 

Ved ankomst til posten var Hold 30, som er et norsk to mandshold, ved at gøre 
klar til at gå i gang med opgaven på posten. 
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Posten er et  

terrænbord med  

et opsat scenarie,  
som skal meldes  

via felttelefon FT-58.  
 

 
 

Holdet fik hurtigt skabt sig overblik over situationen, men felttelefonen gav 
dem problemer, da de ikke havde prøve at bruge en felttelefon før. Derfor 

valgte de at købe sig til lidt hjælp, så de kunne klare opgaven. Jo mere hjælp, 
jo færre point, simpelt, ikke Watson! 

De fik 60 point for deres indsats, og fortsatte ud i natten. 
 

Lederen på posten, Andres fortalte, at den norske gruppe ikke var de eneste, 
der havde problemer med felttelefonen. Det var faktisk de fleste hold, som 

havde haft problemer med den hvilket nok skyldes, at felttelefonen ikke bruges 

særligt mange steder mere. 
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Hjemmeværnet tog felttelefon FT-58 i brug i 1960, og den er stadig i brug. 
I modsætning til sin forgænger FF-33, som var indbygget i en bakelitkasse, så 

er bæretasken til FT-58 udført i webbing. 
Udformningen af bæretasken er endvidere udført, så det er muligt at anvende 

telefonen uden at tage den ud af tasken. Tasken er også udformet så den kan 

udnyttes, når man skal finde en placering til telefonen. Man kan for eksempel 
hænge tasken op i et træ. FT-58 kan anvendes i forbindelse med feltmæssige 

og civile telefonsystemer, samt til fjernbetjening af visse radiostationstyper. 
 

 
 

 
Kort tid efter at nordmændene havde forladt 

posten dukkede Major Jesper Bohnefeld fra 
Flyverhjemmeværnets faste stab i Karup op. 

 
 

Posten er bemandet af Andres Lassen, 
Helene Hansen, Morten Lassen, Peter 

Mathiesen og Poul Christensen, som alle er 

fra Hjemmeværnseskadrille 286. 
 

 
 

         Major Jesper Bohnefeld 
Post 8 

Kaptajn Jan L. Pedersen fra frivillig stab landsdel vest, som er chef på posten, 
giver en rundvisning og en gennemgang af opgaven, som holdene skal 

igennem på posten. 
Ved ankomst til posten er Hold 7 i gang med opgaven. 

 
Posten er en ”Se og husk opgave”, hvor en fra gruppen – som observatør - 

skal se en video, der varer lidt over 4 minutter. Videoen er en række billeder af 
militært personel i forskellige situationer, og alt i alt er der 178 soldater med i 

videoen. Når videoen slutter, vender observatøren tilbage til sin makker. 

Spørgsmålet der skal besvares er: ”Hvor mange soldater bærer ikke hjelm”? 
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Det rigtige svar er: ”24 soldater bærer ikke hjelm”. 
Det kan vi godt afsløre her, for når du sidder og læser denne feltavis, er 

øvelsen slut. 
 

Posten er bemandet af Jan, samt Renate Hansen og Anette Kjær Lauridsen fra 

Hjemmeværnskompagni Sydvestjylland. 
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Uden mad og drikke du’r helten ikke! 
Journalister Kent Oelenshlæger Madsen og Bjarke Hitchinson Madsen. 

Foto : Hung Van Plungklang Nguyen 
 

Selv om det er de færreste der ser dem, så er det folkene i køkkenet som 

sørger for at personellet på Blå Negl får noget ordentligt at spise, og for første 
gang er det folk fra Hærhjemmeværnskompagni (HVK) Sydvestjylland der står 

for maden. 
 

 
I spidsen for holdet bag maden er det Lene Jensen fra HVK Sydvestjylland der 

stærkt støttet af folk fra HVK Hedensted. 
Tilsammen består holdet i køkkenet af 10 m/k´er. 

 
Da vi mødte dem var de i fuld gang med at lave aftensmad til Lørdag aften, 

menuen stod på hakkebøf & kylling, kartofler, sovs og salat og til natmad er 
planen at der skal serveres asparges suppe. 

 
Lørdag aften skal de servere mad til omkring 150 m/k´er og i morgen søndag, 

skal der som afslutning forberedes og laves morgenmad til alle 500 deltagere.  

 

            
  Sarah    Dorte 
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Efterhånden som interviewet skred frem, spredte der sig en dejlig duft af 
veltilberedt mad, stemningen steg da vi kom ind på hvem der bestemte i 

køkkenet, her var mændene helt klart i undertal og da der skulle tages et 
fællesbillede var det da også kun på et hængende hår at mændene i det hele 

taget fik lov til at komme med. 

 
Ingen tvivl i køkkenet - på Nim Skole er det kvinderne der har bukserne på. 

 

 
Dorte, Anette, Lene, Linda, Berit, Sarah og Michael, Torsten og Andre bagved 
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En kold fornøjelse 
 

En af posterne hvor gængerne tilsyneladende kunne undvære point, var ved 
post 6. Her skulle de krydse Gudenåen med traditionel vandpassage. 

 

Da vi ankom stødte vi ind i Hold nr. 1, der bestod af Mads og Mads fra 
Stabskompagniet fra Jydske Dragonregiment. 

De havde tilbagelagt 13 poster indtil videre og haft et enkelt sammenstød med 
Hunterforce. De havde forsøgt at løbe fra dem men desværre for dem havde 

Hunterforce været hurtigere. 
 

En af dem havde været med på Blå Negl tilbage i 2016, hvorimod den anden 
havde sit debut i år. 

 
Deres største udfordring i år var Hunterforce, hvis tilstedeværelse virkelig 

kunne mærkes, samt et frossent underlag der ikke gjorde det nemmere for 
dem at komme frem. På trods af dette var de ved godt mod og havde intet 

imod, at vi fulgte deres færd over Gudenåen. 
 

I skumringen af dagen sidste lys så vi til, mens de begyndte nattens 

strabadser med et koldt gys og nogle velfortjente points, inden de fortrak ind i 
skovkanten, hvor de hurtigt forsvandt i skyggerne. 
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Status Blå Styrke 
Skrevet af DF POKOL Jørgen Thulstrup 

 
Blå styrke mangler kl. 1800 at få kontakt (træfninger) med 18 hold heraf 5 

stk. 6 mands hold. Dette kan muligvis skyldes at der er en del nye i blå styrke 
og de brugte en del energi første nat. 

 
Blå styrke mener at gængerne har trygget sig på grund af Flyverhjemme-

værnets overvågning med fly, der blandt andet har termisk udstyr. Flyet er 
ikke i spil i aften og det vil gøre gængerne mere modige, hvilket giver blå 

styrke bedre mulighed for at finde dem. 
 

Blå styrke mener ydermere at halvdelen vil opgive i nat og de nok skal finde 

resten, så de får ram på alle holdene. 
 

Der er flere hold der kun har været på en post. 
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Status fra kommandostationen (KSN): 
Skrevet af ROF POKOL Karen Thulstrup og DF POKOL Jørgen Thulstrup 

 
Vi besøgte KSN lørdag kl. 1700 for at høre om der var sket noget nyt. 

Det var ikke tilfældet. 
 

Der var ikke nogen hold eller enkelte gænger der var udgået siden natten 
mellem fredag og lørdag. 

 
Udgået i skrivende stund (Lørdag aften) er: 

 
Hold nr. 20 – et 2-mands hold fra Tyskland 

Hold nr. 105 – en mand fra et 6-mands hold fra Berlin, Tyskland 

 
Alt har været roligt. 
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Fint besøg på Blå Negl 
Først kom de tyske Oberstleutnanter Kruth og Schlubat fra Landeskommando 

Schleswig-Holstein på besøg, og kort efter kom Hjemmeværnets Stabschef, 
Generalmajor Jette Albinus også på visit. 

 

Efter den generelle gennemgang, fik Generalen og de øvrige gæster mulighed 
for at besøge Blå Styrkes KSN, hvor lederen af Blå Styrke, Nikolaj Hejl fortalte 

hvordan jagten på gængerne blev koordineret og håndteret, delingerne 
imellem. 

 
Jette Albinus har set masser af værdi i en øvelse som Blå Negl: ”En af de ting 

jeg har bemærket ved øvelsen, er mangfoldigheden og de mange sider af 
Hjemmeværnet det vises. Jeg sidder og tænker at i forhold til rekruttering og 

fastholdelse er der måske noget vi skal gøre mere ud af at få filmet og få 
synliggjort fremover” fortæller hun og roser det flotte setup, hvor også 

udenlandske deltagere spiller en god rolle. 
 

”Nu skal vi ikke glemme, at dette primært er en dansk øvelse”, siger 
Generalen, ”men både for gængerne og folkene på poster og i 

administrationen er det jo altid motiverende og anerkendende, at der kommer 

deltagere fra andre lande – det er med til at gøre oplevelsen større og 
sjovere”. 

 
Generalen afsluttede interviewet med at rose, at øvelsen ikke kun drejer sig 

om gængerne: ”Noget af det, der har overrasket mig positivt, er det kæmpe 
udbytte af øvelsen der er for alle deltagerne” 

 
 

 
Nikolaj Hejl fra Blå Styrke viser 

Generalen (Jette Albinus) 
hvordan indsatsen fra de 

forskellige delinger bliver 
koordineret 

 

Foto: Alejo Cvitanic 


