
Jeg troede rent faktisk 
ikke, at jeg skulle ople-
ve et Hjemmeværn, der 
de facto blev afvæbnet. 
Langt mindre, at jeg 
selv skulle være udfø-
rende part i sådan en 
handling. 

Det sker naturligvis på bag-
grund af en trist handling, 
og jeg ser den valgte løs-
ning som ren politik. 

Jeg tror, rationalet bag 
denne delvise afvæbning 

var: ”Hvis Hjemmevær-
net ikke selv inddrager 
bundstykkerne, så risikerer 
vi, at det er hele våbnet, 
der bliver inddraget. 

Får vi dem så nogensinde 
tilbage igen?”

En sikker løsning
Det er jo et godt spørgs-
mål. Men det vel et lige så 
godt spørgsmål, om vi får 
bundstykkerne igen? Am-
munitionen forsvandt jo for 
mange år siden. 

Hvad det hele ender 
med, ved jeg ikke. Jeg ved 

kun, at Hjemmeværnskom-
mandoen arbejder på en 
permanent og (postuleret) 
mere sikker løsning.

Jeg er overbevist om, 
at den løsning, Hjemme-
værnskommandoen kom-
mer frem til, vil være mere 
sikker, men den vil ikke 
være hverken Hjemmevær-
net til gavn eller medlem-
met til glæde. 

TEKST: 
KN Karsten K. Nørgaard
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SYDVESTJYLLAND
Hjemmeværnskompagni

Afvæbning af 
hjemmeværnet 
eller...?

”Jeg er overbevist om, at den løsning, Hjemmeværnskommandoen kommer frem til, 
vil være mere sikker”, mener KC Karsten K. Nørgaard. ”Men den vil ikke være hverken 
Hjemmeværnet til gavn eller medlemmet til glæde”. 

NYHEDSBREV
April 2015

8. APRIL:
KMP UDD og åbent KMP. 

8. APRIL:
Skydning i Måde.

10.-12. APRIL:
Skydning i Borris.

24.-26. APRIL:
BEV øvelse. Der øves 
forskydning af KSN.
MØD OP!

1.-3. MAJ:
Hvervning på Korskro.

6. MAJ:
KMP UDD og åbent KMP. 

20. MAJ:
Skydning Måde.

22.-23. MAJ:
HBU Kontrol.

29.-31. MAJ: 
MUW Syd. Tilmeld dig på 
HJV.DK.

3. JUNI:
KMP UDD og åbent KMP. 

6.-7. JUNI:
Stafet for livet.

17. JUNI:
Skydning Måde.

20. JUNI:
Veteranskydning.

24. JUNI:
Sommerafslutning.

SE MERE PÅ HJV.DK

Næste Kompagninyt:
Send materiale til

mail@gamskjaer.dk
senest 27. maj 2015



SKYLÆ Flemming SnitgaardForbehold for ændringer

SKYDEDATOER 2015
Onsdag den 8. april kl. 18-23 Måde skydebane
Onsdag den 20. maj kl. 18-23 Måde Skydebane
Onsdag den 17. juni kl. 18-23 Måde Skydebane
Onsdag den 12. august kl. 18-23 Måde Skydebane
28-30. august e.n.o. Nymindegab (feltskydning)
Onsdag den 9. september e.n.o. Måde Skydebane
Lørdag den 17. oktober e.n.o. Måde Skydebane (GME-F)
Lørdag den 28. november kl. 9-18 Varde

Hjemmeværnet har 
netop fået politisk 
tilladelse til at bevogte 
militære områder med 
våben. 

For at en Hjemmeværns-
soldat kan indsættes 
med våben på et militært 
etablissement, kræver det 
at skydning K7 er gennem-
ført og bestået. 

HVKSVJ har som be-
kendt ikke noget egentligt 
KMP område. Vi har to ob-
jekter. Nemlig Veldbækvej 

og Nymindegablejren. 
Hvis vi bliver indsat i be-

vogtning af f.eks. Nymin-
degablejren, vil de der ikke 
har gennemført K7, auto-
matisk blive sorteret fra. 

Mød op
Derfor mød op på skyde-
banen og få bragt din K7 
skydning i orden. 

TEKST: 
KN Karsten K. Nørgaard
KC HVKSVJ

Varslingstid: 
Ti år

Kom på 
skydebanen

Siden Sovjetunionens 
sammenbrud og WAPA 
opløsning, har vi i Dan-
mark indrettet vores 
væbnede styrker på, 
at vi har et ti år langt 
varsel. 

Altså at der går ca. ti år fra 
tyskerne, svenskerne eller 
russerne første gang op-
træder aggressivt til der 
eksisterer en overhængen-
de trussel mod dansk terri-
torium. 

Den advarsel fik vi vist i 
2014 med den russiske an-
nektering af Krim. Hmmm. 
Hvis det ikke er tydeligt 
nok, så er der vel en ind-
bygget advarsel i krigen i 
den østlige del af Ukraine. 
Hmmm. 

Russerne har også op-
sagt nedrustningsaftalen 
og partnerskab for fred af-
talen med NATO. 

Skærer ned
Jeg tror efterhånden at vi 
har mellem ni og seks år til-
bage af det højt besungne 
ti års varsel. 

Hvordan har det så påvir-
ket Danmarks forsvarspoli-
tik? 

Jo, vi sammenlægger, 

nedlægger og skærer fort-
sat kapaciteter væk. Et ek-
sempel der er nemt at for-
stå. 

Under kampene om Ber-
lin i 1945 indsatte russerne 
30.000 kanoner. Tyskerne 
indsatte 10.000 kanoner. 
Under den kolde krig havde 
Danmark ca. 600 kanoner.

I dag har vi 12! 12 kano-
ner, hvoraf under halvdelen 
har uddannet personel. 

Det er nu
Som jeg ser det, er det nu, 
at Danmark skal omlægge 
vores forsvarspolitik. 

Det skal vi, fordi det tager 
tid at opbygge en mobilise-
ringshær, et ubådsvåben 
og en troværdig og slag-
kraftig frivillig militær orga-
nisation. 

Jeg føler mig overbevist 
om, at det er en nødven-
dighed, hvis vi fortsat vil 
leve i fred og frihed. 

TEKST: 
KN Karsten K. Nørgaard
KC HVKSVJ

Hvis vi bliver indsat i bevogtning af f.eks. Nymindegablej-
ren, vil de, der ikke har gennemført K7, automatisk blive 
sorteret fra. Derfor er det utrolig vigtigt, at du kommer på 
skydebanen.


