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Dennis Christian Hansen har været medlem af Hjemmeværnet i 2½ år, og fik den ære at agere

den fange, som skulle befries af de tyske specialoperationsstyrker. Foto: John Mølholt. 

Øvelse: Gidselsituation på Børglum Kloster 

Tirsdag aften udspillede der sig en gidselsituation på idylliske Børglum Kloster.

Heldigvis var det alt sammen en del af Night Hawk 2014, en øvelse for

specialoperationsstyrker.

25-09-2014 - kl. 13:05

Af John Mølholt

Under gidseltagnings-øvelsen deltog Hjemmeværnskompagni Børglum-Hvetbo som

såkaldt momentstyrke. Den 10 mand stærke momentstyrke mødte ind ved 17 tiden,

hvorefter de mange forberedelser begyndte. Lager og bygninger skulle forberedes,

luremineringer placeres, “fangen” skulle sminkes og der skulle skabes miljø, for det

planlagte scenarie.

Klokken 20.00 startede øvelsen for de 10 hjemmeværnssoldater. I starten var det stille og

roligt, hvor opgaven stod på at lave fiktiv aktivitet rundt om gården. Denne aktivitet skulle

give specialoperationsstyrkerne fra Tyskland, som på det tidspunkt havde været på plads i

deres observationspositioner i flere timer, mulighed for at lave et mønster af

terroristernes færden.

På basis af dette mønster skulle de vurdere, hvor den tilfangetagne person befandt sig, og

planlægge deres indsættelse.

Kort efter midnat gik de tyske specialoperationsstyrker i aktion. Med hurtig indsættelse af

alle midler kæmpede tyskerne sig ind, nedkæmpede terroristerne og fik befriet gidslet.

Hele seancen sluttede klokken 02.00, og alle parter var efterfølgende meget tilfredse med

øvelsen.

Herunder: Frivillige fra Hjemmeværnskompagni Børglum-Hvetbo ses her som såkaldt

momentstyrke: Ni terrorister og et gidsel. Foto: John Mølholt.
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