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Lørdag den 14. marts 2020 var en ganske særlig dag. Det var en 

dag, hvor vi i vores kreds var med til at skrive danmarkshistorie 

– desværre på en særdeles alvorlig baggrund. Præcis klokken 

12 lukkede de danske grænser. Forud var gået tre dage, hvor 

Danmark og danskerne var fløjet fra et almindeligt hverdagsliv til 

en tilværelse i undtagelsestilstand – med lukkede skoler, dagtil-

bud og nu også grænser. 

En af de betjente, der blev kaldt på job lørdag den 14. marts 

var Jesper Andersen Sieck. Han havde fulgt med på skærmen 

fredag aften, da statsminister Mette Frederiksen med største 

alvor havde fortalt om de næste skridt. Han forudså, at det nok 

ville blive en travl lørdag: 

”Der var selvfølgelig en helt særlig stemning i UKA den dag. 

Med masser af mennesker, journalister, TV-hold og repræsen-

tanter fra ledelsen. Men vi var klar til at tage opgaven op, og 

efter en grundig briefing stod både politiassistenter, kadetter og 

medarbejdere fra forsvaret klar i indrejsefeltet”, fortæller Jesper 

og uddyber: 

”Der kommer normalt en ny færge ind hver halve time, så det 

bliver til mange færgetræk på et døgn. Men da klokken blev 12, 

kunne vi alle godt mærke, at lige præcis det næste færgetræk 

ville blive noget helt specielt. Vi vidste, at det vi stod overfor, var 

en historisk og på samme tid skelsættende, alvorlig og nødven-

dig begivenhed”. 

En udvidet kontrol

Den første færge lagde til klokken 12.05. Her blev de rejsende 

mødt af en kontrol, der var noget mere omfattende end normalt: 

”Alle blev kontrolleret og vi spurgte, hvad de skulle i Danmark. 

Formålet var at kontrollere om de rejsende havde et anerken-

delsesværdigt formål med at rejse ind i Danmark”, forklarer 

Jesper Andersen. 

Der var ingen, der blev afvist på det første færgetræk, men helt 

så let gik det ikke på det næste:

 

”Der kom en bus med færgen fra Tyskland, hvor der var ti passa-

gerer med. Plus selvfølgelig en chauffør til at køre bussen. Men 

hverken chauffør eller de fem af passagererne havde anerken-

delsesværdige formål i landet, så de blev alle seks afvist ved 

grænsen. Heldigvis forløb det helt uden problemer”, tilføjer 

Jesper Andersen Sieck. 

Ro på og ingen kø

Da den mest massive medieopmærksomhed havde lagt sig og 

de første dage var overstået, faldt der ro på:  ”Vi har ikke nær 

så mange personbiler i indrejsefeltet for tiden, som vi plejer at 

have. Her er hverken kø eller kaos, og de fleste har nok hørt, at 

Da grænsen lukkede…
Corona-virussen har vendt op og ned på vores hverdag. Det gælder også på grænsen,  
hvor medarbejderne i UKA fra dag til dag fik en ny rolle og opgave 

fortsættes på næste side >>
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grænsen er lukket nu”, fortæller Jesper og tilføjer, at der dog 

stadig er mange lastvogne: ”Den tunge transport kører stadig. 

De skal ind med varer til Danmark og kommer igennem helt 

som normalt”. 

Stor velvilje fra alle 

Kim Kliver, der er linjechef for blandt andet Udlændingekon-

trolafdelingen, er godt tilfreds med, hvordan opgaven er blevet 

grebet og løst: 

”Der er ingen tvivl om, at det var en hård opgave, der kom med 

meget kort varsel”, roser Kim Kliver, der er både glad og stolt 

over, at vi er i stand til at rykke hurtigt, når opgaven kræver det:

”Det var en fornøjelse at opleve, hvordan både ledere og medar-

bejdere gik til opgaven med stor ihærdighed, velvilje og fleksi-

bilitet. Det betyder meget, når det handler om at få tingene til at 

lykkes”. 

Det samme gælder vores samarbejde med Forsvaret og Hjem-

meværnet: ”De leverer en topprofessionel indsats, og det er en 

stor styrke, at vores samarbejde fungerer så godt, som det gør – 

også når alle er under pres”, afslutter Kliver.

Med hjælp fra Hjemmeværnet

Søren Hansen fra Vordingborg er en af de mange fra Hjem-

meværnet, som har haft vagter ved Udlændingekontrolafdelin-

gen i ugerne efter, at grænsen blev lukket. For ham var det helt 

naturligt at sige ja til at være med, da opgaven bød sig: 

”Vi tager imod biler og lastbiler, når de kører af færgen og gui-

der dem hen i de rigtige baner”, fortæller Søren og fortsætter: 

”Lastbilerne kommer typisk med gods og varer til Danmark, så 

de skal hurtigt igennem, mens personbilerne ofte kræver en lidt 

større kontrol, når politiet skal tjekke om passagererne har et 

anerkendelsesværdigt formål i Danmark. Det er derfor praktisk, 

at vi får dem sorteret, allerede når de kører ud fra færgen”. 

Jeg var med!

Søren har været i Hjemmeværnet i mange år. Alligevel var netop 

denne opgave noget helt særligt: 

”Det er en historisk begivenhed! Lige nu ”lever vi i historien” og 

det vi gør, vil være noget, som man kommer til at læse om sene-

re hen. Det er ikke så tit, at det sker. Så det vil jeg gerne være en 

I februar blev Hjemmeværnet i Udlændingekontrolafdelingen afløst af soldater fra hæren. 
Men da grænsen blev lukket den 14. marts, var Hjemmeværnet klar til at stille op igen. 

del af”, fortæller Søren, der tidligere blandt andet har været 

med ved COP15 og dengang hvor en stor del af Sydsjælland 

og de store sommerhusområder i Marielyst stod under vand. 

Samfundets beredskab

For Søren er det naturligt at hjælpe til, når han kan. Også selv-

om det kræver lidt fleksibilitet i den hjemlige familielogistik. 

”Når jeg selv har valgt at være en del af forsvaret og samfun-

dets beredskab, har jeg også påtaget mig en forpligtelse - og 

når jeg får en opgave, så løser jeg den!”, fastslår Søren, der 

ser det som en belønning i sig selv, at han kan hjælpe og 

støtte i det samfund, som han er en del af. 

Desuden får han i sine opgaver i Hjemmeværnet mulighed for 

at udvikle sine kompetencer: ”Jeg deltager løbende i kurser 

og træning, og sætter stor pris på at prøve mine evner af i 

praksis. Det er en stor styrke ved at være i Hjemmeværnet”, 

afslutter Søren Hansen. 


