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Chefen for det hele
Løjtnant (LT) B. Andresen har været med på øvelsen helt fra
starten. 1. år var han hjælper på en post, og i de efterfølgende
18 år har han været Chef for Blå Negl.
Øvelsen Blå Negl havde sine første deltagere tilbage i 1998 og
startede som et samarbejdsprojekt i uddannelsesafsnit MIDT,
bestående af 5 kompagnier.
Chefen vil gerne give øvelsesdeltagerne en masse udfordringer
således, at de får testet deres evner af som soldater. Personligt giver
Blå Negl ham da også en kæmpe udfordring i KSN-tjeneste.
Erfaringer han ynder at benytte i sit daglige virke i Stabskompagni
Sydøstjylland.
LT B. Andresen har som altid, tårnhøje forventninger til øvelsen og
forventer, at folk får en kanon oplevelse og, at der bliver fart over
feltet. Han ønsker at øvelsen udvikler sig år for år, således at
deltagere også udvikler sig fagligt og personligt, og gerne kommer
lidt udover komfortzonen. Han ser også gerne, at folk får et par grin
henover weekenden og har det hyggeligt sammen. ”Det er derfor jeg
bliver ved” fortæller han.

Chefen for Blå Negl LT B.
Andresen, Kompagnichef
for Stabskompagni
Sydøstjylland.

Chefen har ligeledes store forventninger til sig selv, og måske er de
endda større end de forventninger alle andre har.
De første 2-3 år var der 60 deltagere, og nu er der lige i underkanten af 700 på Blå Negl. Det er
uden tvivl en øvelse der kræver god forberedelse og ikke noget, man ”bare lige gør”.
Chefen betegner sig selv som en motivator, med alle de
mange skøre idéer og indfald og kan godt lide, at give
tingene fuld gas. Derfor er det nok også ganske
belejligt, at han har en næstkommanderende der tager
tingene helt roligt og forstår sig på, at omsætte idéerne
til virkelighed således, at vi i sidste ende, alle har en
tilfreds Chef for Blå Negl.
Han fortæller, at der selvfølgelig er mange gengangere
som hvert eneste år tilkendegiver, at de nok skal få
ram på Chefen, ved at gennemføre hans øvelse. Det
går dog ikke altid som præsten prædiker, men der sker
en udvikling. Noget som LT B. Andresen sætter enormt
stor pris på.
Adspurgt om hvad det er Blå Negl kan, set i det store
perspektiv, fortæller han, at det handler om
”I må gerne skrive, at hvis der er
samarbejde i fællesværnsregi. Samarbejdet mellem
andre der vil prøve kræfter med Blå
både værn og enheder er noget der er fokus på, og Blå
Negl, så er der altid en ledig plads”
Negl viser, at det sagtens kan lade sig gøre. Der
deltager som bekendt også personel fra det øvrige
forsvar, og sammen med de udenlandske enheder, får man et indtryk af en mangfoldig øvelse.
Blå Negl og det danske Hjemmeværn er kendt vidt og bredt rundt om i Europa. Chefen
fortæller, at danske Hjemmeværnssoldater gerne fortæller om Blå Negl, når de er på øvelse i fx
Tyskland, og at man endvidere har deciderede venskabskompagnier.
De frivillige kan altså noget, og selvom LT B. Andresen mener, at det måske kan være
kontroversielt at sige, så mener han ikke desto mindre, at fleksibiliteten hos de frivillige er
noget anderledes. Spørger man en fastansat om en fællesværnsøvelse, får man som regel at
vide, at det ikke kan lade sig gøre, da vi ikke taler samme sprog. Blå Negl må siges at være et
bevis på det modsatte, for øvelsen bærer et tydeligt præg af, at samarbejdet på tværs af
enheder, værn og sproglige barrierer fungerer.

Et vigtigt arbejde bag ved kulisserne
Så har vi for 19. gang gennemført en weekend med Blå Negl. Der var lagt op til en
berigende og ikke mindst udfordrende weekend for alle deltagere.
Øvelsen var veltilrettelagt, men den vil ikke kunne gennemføres, uden alt det personel
bag ved kulisserne.
Der har i løbet af hele weekenden være personel der varetog vigtige logistikfunktioner, ligesom
Hærhjemmeværndistrikt Sydøstjylland opstillede et Presse- & informationscenter. Vi har i denne
artikelserie talt med nogle af de frivillige kræfter og spurgt dem, hvorfor de brænder for Blå
Negl.
Et helt års planlægning
Planlægningen af en øvelse er utrolig vital og
Blå Negl er ingen undtagelse.
14 dage efter afholdelsen af Blå Negl afholder
øvelsesstaben, sammen med postledere og
øvrige funktionsledere, et evalueringsmøde,
hvor man også begynder at gøre sig de første
tanker om den næste Blå Negl. Øvelsen bliver
flyttet hvert eneste år, så øvelseslederne taler
allerede her, om de tanker og ønsker der er til
det nye øvelsesterræn.
I løbet af foråret bliver der indkaldt til første
En slankere udgave af Chefen for Blå Negl
styregruppemøde, hvor Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland sætter sig sammen
med øvelsesledelsen, lederen af KSN, logistikchefen, ledende informationsofficer og lederen af
Blå Styrke, hvor de her drøfter rammerne for den næste Blå Negl. Når kalenderen viser
sommerferie, bliver det nye område rekognosceret således, at der kan afholdes møde med
momentlederne i slutningen af august måned.
Mange af momentlederne har god erfaring med Blå Negl, og har derfor også en række gode
idéer, der ligeledes bliver drøftet her. Der er dog nogle faste momenter, som ofte er en del af
Blå Negl. Det er førstehjælp, almindelig hjælp til politiet og momenter der styrker de militære
færdigheder. Omkring 1. september afholdes 2. styregruppemøde, hvor parterne bliver enige
om terrænet og alt det kosttunge materiel, som man ønsker at benytte på Blå Negl.
Frem til 1. november skal momentlederne arbejde med deres idéer, udarbejde drejebøger og
indlevere materialelister. En måned senere reguleres planen for øvelsen, og godkendes endeligt
af Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland.
Januar og februar måned bruges på den endelige rekognoscering, planen justeres og de sidste
forberedelser gøres op til Blå Negl.
Endelig starter vi!
For alle øvelsesdeltagerne begynder det hele i indskrivningen. Indskrivningen
bemandes af frivilligt personel, der servicerer dansk-, tysk- og engelsktalende
personel. Vi har talt med fire herrer der alle var i højt humør og tydeligvis var helt klar
på en oplevelsesrig weekend.
For Sergent (SG) M. Øst, som til dagligt er
IT-befalingsmand ved
Politihjemmeværnskompagni Vejle og
Oversergent (OS) N. Frederiksen, som til
daglig fungerer som kommandobefalingsmand ved politihjemmeværnskompagni Horsens, er Blå Negl en
tilbagevendende begivenhed, som de tackler
med ophøjet ro og rutine – ganske som de
plejer.

Fra venstre: OS N.A. Jensen og SG M. Øst

De fire frivillige soldater er ganske enige om hvorfor de deltager på årets Blå Negl.
De giver udtryk for, at det er ganske
morsomt at deltage, og at øvelsen styrker
sammenholdet på tværs af de 3 værn, som
Hjemmeværnet består af.
OS N.A. Jensen, som er
kommandobefalingsmand ved
Hærhjemmeværnskompagni Kolding, er helt
enig i udsagnene. Menig (MG) K. Givskud
fra Politihjemmeværnskompagni Horsens
bemærker, at Hjemmeværnet godt kan blive
bedre til at samarbejde på tværs, hvorfor en
øvelse som Blå Negl er utrolig vigtig.
Til sammen har de 4 raske herrer 8 års
anciennitet på Blå Negl.
OS N. Frederiksen er som veteran en erfaren herre.
Et stort hjerte
Blå Negl er en omfattende operation, der kræver et godt overblik, og ikke mindst en
god koordination mellem alle parter.
Hjertet i dette foretagende må siges at være kommandostationen.
Kommandostationen bemandes under hele øvelsen af 25 mennesker, der håndterer alt fra
radiokommunikation til situationskortet.
Vi har mødt en af disse ildsjæle, nemlig LT M. O. F. Jensen og det mærkes tydeligt, at vi her har
mødt en frivillig, som virkelig er stolt af det elektroniske situationskort, som han fremviste ved
vores ankomst. LT Jensen er systemoperatør og skal medvirke til, at alt virker som det skal,
under øvelsen. Det er der en helt særlig grund til. Han har nemlig været med til at udvikle
systemet helt fra bunden af.
Systemet er internetbaseret og man kan på
kortet indtegne både fjende- og egne
styrker, således at alle kan følge med i den
aktuelle kampsituation i hele øvelsesområdet.
Det er ikke første gang at systemet
anvendes under en øvelse.
Det elektroniske kortsystem var også i brug
under Hjemmeværnets store Landsøvelse i
2016.

Det er 9. gang, at LT Jensen deltager i Blå Negl, som
er blevet en tradition for ham og resten af Hjemmeværnseskadrille 221 Arresø, hvor han til dagligt fungerer som
næstkommanderende.

Alle mand på hjul
For at øvelsen kan køre rundt er kørsels- & logistikdelingen et vigtigt element.
SG T. Larsen, fra Hjemmeværnskompagni
Vesthimmerland, er til daglig næstkommanderende i
en infanterideling, deltager for første gang på Blå
Negl.
SG T. Sørensen blev overtalt af sin delingsfører, til
at deltage i årets Blå Negl, og ser allerede frem til
næste år, hvor han påtænker at deltage som
gænger.

SG T. Larsen i Hjemmeværnet. Til daglig
overkonstabel af 1. grad ved Jydske
Dragonregiment.

Han har hørt mange historier om Blå Negl - både
de sjove, mindre sjove og skrækhistorierne - om
hvor hård, brutalt samt udfordrende øvelsen er.
Det passer SG T. Sørensen godt, da han gerne vil
udfordre sig selv og udvikle sine militære
færdigheder.

Vi talte med ham på et tidligt tidspunkt under årets øvelse, så han havde på daværende
tidspunkt ikke haft mange opgaver. Han havde dog været på tur rundt til posterne. Det var en
sjov tur for humøret var højt.
Ingen øvelse uden stumper
Forsynings- & forplejningstjenesten er en hjørnesten i en enhver operation, og den er
selvfølgelig også vital for årets Blå Negl. Vi har talt med noget af det frivillige personel
der har sørget for, at alle deltagere har haft de nødvendige stumper samt fyldte maver.
OS F. Jespersen, forsyningsbefalingsmand ved Hærhjemmeværnskompagni Horsens er under
dette års Blå Negl Chefforsyner. Han har tidligere gennemført den lange rute som gænger, men
har efter en forespørgsel fra Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland nu takket ja, til opgaven
som Chefforsyner for anden gang.
OS F. Jespersen er en mand man ligger mærke til. Han
har et stort drive og brænder for, at forsyningstjenesten
fungerer optimalt for alle øvelsesdeltagere.
Han fremhæver ligeledes det gode i, at møde mennesker
med forskellige nationaliteter.
MG F. Jespersen (broderen til OS F. Jespersen), også fra
Hærhjemmeværnskompagni Horsens, kaldet ”Gnist” er til
daglig forsyningshjælper, hvilket også er ”Gnistens”
funktion denne weekend.
”Gnist” fremhæver den sproglige udfordring, der ligger i
en øvelse med mange udenlandske deltagere.
Han fremhæver ligeledes det samarbejde som Blå Negl
fordrer, ligesom kendskabet til det danske Hjemmeværn
også øges.

MG F. Jespersen også kaldet Gnist

Forplejning
Vores forplejning styres af MG A. Kristensen, som til dagligt er
forplejningsgruppefører ved Hærhjemmeværnskompagni
Hedensted.
Før årets Blå Negl har MG A. Kristensen forestået indkøb af al det
nødvendige proviant. ”Det er et stort ansvar at sørge for, at alle
får det de behøver”, fortæller hun.
Den 10 mand store gruppe kræver et stort overblik, hvilket giver
forplejningsgruppeføreren gode udfordringer på hendes tredje Blå
Negl. En af de større udfordringer er at sørge for, at alt er klappet
og klart, inden personellet efterlyser tingene.
Hun forventer, at samarbejdet omkring opgaven forløber
gnidningsløst, da hun efterhånden har samlet en god skare, hvor
alle kender deres opgaver.
Får man blå mærker af BLÅ STYRKE?
For at gængerne på Årets Blå Negl kan få en udbytterig, og ikke mindst en
udfordrende oplevelse, bliver de mødt af BLÅ STYRKE ude i øvelsesområdet.
OS I. Hinz, MG F. G. Esbjerg og MG M. G Esbjerg fra Hjemmeværnseskadrille 286 Alssund,
deltager under årets øvelse for første gang, som en del af BLÅ STYRKE. De skal fungere som en
hurtigt reagerende styrke, der bidrager der, hvor behovet for flere folk opstår. De er
selvkørende i hele øvelsesområdet.
Til hverdag er OS I. Hinz næstkommanderende i en bevogtningsdeling. MG F. G. Esbjerg og MG
M. G Esbjerg er gift, og fungerer til dagligt begge i en funktion som skytter på et let støttevåben, i daglig tale kaldet LSV. De brænder for Hjemmeværnet på grund af det gode
kammeratskab og uddannelser.
En vigtig årsag til, at de deltager i Blå Negl er muligheden for, at møde nye mennesker med
samme interesse. Det giver en god og lærerig oplevelse - noget man også kan bruge
derhjemme.
Det uniformerede ægtepar fortæller, at deltagelsen på Blå Negl er blevet en tradition, og når nu
det er fjerde gang de deltager, må man sige at det er en stor lidenskab.
De har allerede på dette tidlige tidspunkt af øvelsen medvirket til tilfangetagelsen af to hold.
Senere fredag aften observerede de ligeledes flere grupper, dog var de for langt væk til, at de
kunne tilfangetages.
Chef for BLÅ STYRKE
MG N. Hejl er til daglig frivillig ved Stabskompagni Sydøstjylland
men under øvelsen, fungerer han som Chef for BLÅ STYRKE.
Det har han været i ti år, men har deltaget på Blå Negl fra
starten, både som gænger og som momentleder, så han
bibringer øvelsen masser af viden og god erfaring.
MG N. Heil har en bred erfaring i operativ planlægning og føring
af enheder, både igennem praksis og uddannelse og han
fortæller, at Blå Negl hjælper ham til netop, at bibeholde disse
færdigheder. Chefen for BLÅ STYRKE, har sammen med hans
faste stab, oparbejdet en hvis rutine i både planlægningen og
udførelsen af Blå Negl.
Hele BLÅ STYRKE, som består af flere forskellige enheder på
tværs af værn, har som altid det samme mål: ”At fange alle
hold”.
At fange alle hold er en stor opgave, og de benytter sig da også af Hjemmeværnets Flyvende
Enhed Hjemmeværnseskadrille 270, til at få efterretninger der omhandler gængernes generelle
færden i området.

En tur i vandet ved Post 8
Post 8 ligger placeret i det fantastiske vådområde mellem Vester Nebel og Dons.
Her får gængerne til opgave, at lave en taktisk fremrykning gennem en å, med egensikring,
sikring af brohoved osv.

Posten er bemandet af danske Hjemmeværnssoldater samt tyske livreddere fra Deutsche
Lebensrettung Geschellschaft (DLRG), der er klar til at gribe ind, hvis nogen af gængerne
kommer i nød i det kolde vand.
Da vi besøgte posten, kl. 6 lørdag morgen, var et tysk seks-mandshold netop på vej gennem
åen og videre mod næste post.

Derefter var det Letternes tur – også et seks-mandshold, som blev nattens sidste.
Holdets fremrykning skete på en hurtig og meget kompetent måde.
De bevægede sig gennem vandet parvis, mens de øvrige sikrede mod eventuelle fjender.
For ikke at forstyrre holdet i løsning af deres opgave, undlod vi at interviewe dem, men vi var
enige om at det var en fornøjelse at se, hvordan de samarbejdede uden brug af overflødig tale.
Morgenstemning ved det fantastiske vådområde mellem Vester Nebel og Dons.

Post 15 – Soldat, kend din Panser..
Soldater fra Hjemmeværnskompagni Kolding bemander post 15 – her er tale om en garvet flok,
som for de flestes vedkommende har stor erfaring i, at deltage som moment ved Blå Negl.
Selve posten har til huse i en daginstitution, og når man nu har adgang til køkkenfaciliteter,
skulle man da være et skarn, hvis man ikke sørger for at ens hjælpere bliver beværtet
ordentligt.
Det samme gælder for uventede gæster – vi fra pressegruppen blev i hvert fald budt på både
kaffe og kage.
Opgaven der skal løses, er Panserkending.
Ikke nødvendigvis en nem opgave, men både realistisk og aktuel, når man er soldat.
Der er både silhuetter og modeller i et flot opbygget landskab, der skal identificeres og
navngives.

En af post-hjælperne fortalte om et hold, der efter at have navngivet de pansere de VIDSTE
hvad var, kaldte resten for ”Challenger” ud fra devisen: ”Så MÅ vi da ramme én rigtigt og score
yderligere 10 point”.
Ved ankomsten blev vi mødt af 2 tyske soldater, hold 3, som lige havde klaret opgaven.
Der var store smil og masser af godt humør og en vilje til, at komme videre og nå alle poster
inden øvelsen slutter søndag morgen.

”Flyverhjemmeværnet overtager Blå Negl”
På anden dagen af Blå Negl 2017 besøgte distriktets presse- og informationscenter post 3.
Posten var bemandet af seks m/k’er fra Flyverhjemmeværnet, nærmere bestemt HVE 286
Alssund.
Da vi ankom kl. 21.50 var der allerede pres på i laden, i det fire to-mandshold ventede på, at
komme til posten, som bestod af genkendelse af div. ammunitionsdele samt enkelte våbendele
og bomber. Gængerne benyttede ventetiden til at forpleje og få tørre strømper på - eftersom de
endelig var kommet indendørs i ly for regn og blæst.
Da vi talte med momentleder Ole Ries fra HVE 286 Alssund fortalte han, at der indtil videre
havde været omkring 30 hold igennem. Posten kunne udløse 100 point, men 80 point var det
højeste der var givet på det tidspunkt vi besøgte dem.
Det er sjette gang Ole Ries har stillet med mandskab til poster på Blå Negl. Vi har spurgt
hvorfor de vælger at deltage gang på gang hvortil Ole Ries svarer: ’’Det er meget positivt at
snakke med folk fra andre lande. Derudover giver det også god mulighed for at besøge de andre
poster, og få en snak med folk fra andre hjemmeværnsenheder.’’
Udover at bemande poster nævnte Ole også, at enheder fra HVE 284, 283, 277, og 273 stiller
med folk til BLÅ STYRKER. Desuden bliver KSN bemandet med personel fra HVE 221 Arresø
samt HVE 223 Værløse.
Endeligt kan nævnes at Eskadrille 270 stiller med et Britten-Norman Defender fly, udstyret med
termisk / infrarød observationsudstyr. Flyet kan fra luften sende live billeder til BLÅ STYRKER,
og derfra vejlede om fjendtlig bevægelse i terrænnet.
Flyet
Flyene er udstyret med en sensorpakke, som gør det i stand til, at løse opgaver både om natten
og dagen. Sensorpakken omfatter full HD Video og FLIR (Forward Looking Infra Red) Camera
samt HD camera, som er særlig anvendeligt, når det er ved at blive mørkt. Laserpointeren er i
stand til at udpege emner på jorden og oplyse dem, så de både kan ses med Night vision briller,
samt angive den nøjagtige position (GPS) på jorden, der belyses med laseren.

På billedet ses fra venstre Kaptajn Ole Ries sammen med chef FLVHJV OL Jan G. Andersen

Flyverhjemmeværnets Britten-Norman Defender fly, omtalt i artiklen herover.
I en lille båd der gynger
For enden af en grusgrav fandt vi næste post, der var et rend af mennesker over alt, gænger
der enten var i gang eller på vent, men der var ikke meget at se, da der var kul sort i det hul i
grusgraven hvor opgaven skulle løses fra.
Posten blev bemandet af marinehjemmeværnet fra Ringsted.

BSO og Samarbejdsøvelse
Posten, der bestod af både hjemmeværnsfolk fra Haderslev Nord og Kolding gik ud på, at de
skulle laven et BSO og derefter en samarbejdsøvelse, hvor en med bind for øjnene, skulle
guides igennem en bane.

Der havde været så mange gængere igennem her på anden nat, at de stadigvæk ikke havde
nået, at få deres aftensmad selv om kl. var 2230.

Nede i det ene hjørne sad en del gængere der ventede på, at blive transporteret tilbage til KSN.

Skydning og kommunikation
Det første der møder os, da vi kommer frem til post 10 og 11, var en Fleksibelt Indsats Køretøj
(FIK) der var helt mørkelagt. Vi tænkte ”det er nok bevidst” men sådan skulle det ikke være.
Inde i bilen sad der en fra Stabskompagniet og styrede radioen og point, påført en pandelampe
da der ingen strøm var på bilen.

Opgaven var først, at
gængerne skulle ud og
skyde med FX, og
dernæst en
kommunikation opgave
over radioen, hvor en
person skal føres
igennem en bane med
bind for øjnene.

Samling af våben og forhindringsbane.
Det første hold vi mødte var et norsk hold. Det var første gang de var med til Blå negl, men
bestemt ikke den sidste gang.
De havde lige været på en anden lignende øvelse, hvor de havde hørt om Blå negl.

Efter det norske hold kom et seks mands hold fra München i Tyskland, de samlede alle våbnene
uden fejl og inden for tiden, derefter gik turen til forhindringsbanen, hvor alle gennemførte
banen uden problemer, selv om det både regnede og blæste en hård vind.

Holdet fortalte at de havde været forskånet for regn og sne hele dagen, da de havde fundet en
shelter at overdage i. De var derfor godt udhvilede og klar til endnu en nat.

Kender du størrelsen?
Seks personer fra Hjemmeværneskadrille 286 Als sund, havde indrettet sig godt og hyggeligt i
en lade, de havde ovenikøbet slået et telt op inden for i laden, til at sove i.
Opgaven går på, om du kender størrelsen på tid (og jeg siger ikke på hvad).

På posten mødte vi Simon og Casper fra hjemmeværnet i Holstebro, de var ved godt mod, selv
om de hverken havde papir eller blyant med, men trods det, var de foreløbig de bedste til at
kende størrelsen.
De var glade, og så klar til, at komme videre ud i det danske fædreland, selvom de var lidt i
tvivl om hvor de skulle hen.

Havde DU også 11 kg. i din oppakning?

