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En hjemmeværnssoldat spejder efter de helikoptere, der skal bringe specialoperationsstyrkerne

frem til Randers Havn. 

Specialoperationsstyrker i Randers Havn 

Politihjemmeværnskompagni Randers var indsat søndag aften i forbindelse med

den landsdækkende øvelse Night Hawk.

01-10-2014 - kl. 12:53

Af Susanne Guldhammer og Jan Johannsen

Opgaven gik i sin enkelthed ud på at holde et havneområde fri for civile, så et hold

specialoperationsstyrker kunne indtage det lokale kraftvarmeværk.

Øvelsen var blevet annonceret i de lokale nyheder igennem et par dage. Det var

naturligvis spændende for Randers-borgerne, som allerede sidst på eftermiddagen var

begyndt at indfinde sig på selve øvelsesområdet.

Derfor måtte Politihjemmeværnskompagni Randers stille noget tidligere end forudset for

at gå øvelsesområdet igennem, og få det gjort klart til specialoperationsstyrkerne, så de

kunne få arbejdsro.

Først på aftenen kunne man se en kredsende helikopter omkring havnen. Man var slet

ikke i tvivl om, at den skulle bruges som ”øjne” for den indtrængende styrke. Og så gik

det ellers pludselig stærkt.

På få sekunder tromlede svært bevæbnede Hummere ind på området med en masse

kampklædte soldater. Kort efter dukkede en helikopter pludselig op. Soldater sprang ud

og forsvandt hurtigt ind på selve kraftvarmeværket.

Helikopter fløj med slukket lys

CH53’eren forsvandt næsten hurtigere, og lige så anonymt, som den ankom. Selv om den

var virkelig tæt på os, mindre end 15 m, så kunne vi faktisk ikke se den, da alt lys var

slukket på den. Intet genskin, intet sporbart og kun lyden kunne vise os, hvor den cirka

var.

Larmen fra helikopterne tiltrak flere nysgerrige Randers-borgere. Med snak og en fin

dialog, fik de at vide, at øvelsesområdet var lukket land for dem. Og med vanlig venlighed

og et smil blev de civile holdt på den rigtige side af afspærringen, uden at nogle blev

fornærmede eller vrede.

Så gik der en rum tid igen, hvor der var ro på området, indtil vi pludselig var vidner til, at

helikopterne kom blæsende ind, landede og 5 sekunder senere var væk igen med sårede

og gidsler. Og at specialtropperne på en enkeltkolonne var på vej hen imod os. De skulle

over Gudenåen og over på havneområde nr. 2, hvor deres pickup-område var.

Kommunikerede via håndtegn

Stille, uden lyd og kun med kommunikeren via håndtegn bevægede alle sig rundt om

bygninger, sandbunker og eskadronen fra Bornholm og hen over gangbroen. Herefter så

vi dem kun som skygger, og derefter var de væk.
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I det fjerne kom en CH53 igen blæsende, samlede dem hurtigt op, og væk var de. Hurtigt

faldt der ro over området. Man pakkede med vanlig rutine sammen, og politibilerne blev

kørt op på politigården.

En aften som forløb tilfredsstillende - helt efter planen og alligevel fik alle en god

oplevelse og indsigt i, hvordan specialoperationsstyrker kan arbejde sammen på tværs af

landegrænser.
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