
Hansine Nielsen 
Hjemmeværnimut ilaavoq
Hansine Nielsen er en 
del af Hjemmeværnet

Louis Gram umiarsuarmi 
nakkutilliissummeeqatigalugu
Med Louis Gram ombord 
på inspektionsskib 

Sakkutuujusussaaneq pillugu 
apeqqutit akissutillu
Q & A om værnepligten 

Illersornissaqarfimmit paasissutissat  |  Informationsavis udgivet af Forsvaret

Illersornissaqarfimmi 
inuusuttut amerlanerit
Flere unge i Forsvaret



Salik Enequist, Louis Gram, Minik Thode 
Davidsen og Hansine Nielsen. 

Fire unge grønlændere, der har været 
igennem værnepligten, og som i dag godt 
kan se en fremtid foran sig inden for Forsva-
ret. 

De fire er ikke alene om at havde fået øje 
på Forsvaret som en mulig karrierevej. Fak-
tisk er antallet af værnepligtige fra Grønland 
steget markant de seneste to år, hvor det 
har været muligt at gå til afprøvning til vær-
nepligtsuddannelsen i Grønland. I 2018 
foregik afprøvningen i Nuuk. I 2019 i både 
Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Qaqortoq. Pla-
nen var, at der på tilsvarende vis skulle 
have været afprøvninger i de fire uddannel-
sesbyer i år, men grundet covid-19 må det 
altså vente til foråret. Det afholder os dog 
ikke for at fortælle lidt mere om uddannel-
serne inden for Forsvaret, for som forsvars-
minister Trine Bramsen siger det, så er der 
brug for, at flere grønlændere bliver en del 
af Forsvaret: »Vi har brug for medarbejdere 
der taler det grønlandske sprog, har forstå-
else for den grønlandske kultur og ikke 
mindst den fra barnsben tillærte viden om 
den unikke geografi og natur.« Naalakkersu-
isoq for udenrigsanliggender Steen Lynge er 

enig: »Rigsfællesskabets forsvar er også 
Grønlands forsvar, og jeg mener at vi burde 
have langt flere af vores lokale mænd og 
kvinder, til at deltage i opgaveløsningen i 
vores land.«

For Salik Enequist og Louis Gram var det 
Søværnet, der trak i dem, og efter værne-
pligten valget de begge at fortsætte om-
bord på inspektionsskibene Triton og Hvid-
bjørnen, hvor de nyder at kunne opleve end-
nu mere af deres eget land samtidig med, 
at de bidrager til fred og stabilitet indenfor 
Rigsfællesskabet. Hansine Nielsen valgte 
efter værnepligten at starte på sygeplejeud-
dannelsen, men bruger fortsat sin fritid i 
Hjemmeværnet og har i den forbindelse del-
taget i en større øvelse i Kangerlussuaq 
dette efterår. For Minik Thode Davidsen var 
det hæren, der trak. Han er i dag dag ved 
det Slesvigske Fodregiment i Haderslev. 

Forsvaret er ikke en utilnærmelig størrel-
se. Alle kan være med. Og der er gode mu-
ligheder for at skabe sig en karriere inden 
for Forsvaret uanset om man senere vælger 
at skifte spor. Lad dig inspirere her. 

Velkommen ombord.  

Salik Enequist, Louis Gram, Minik Thode 
Davidsen aamma Hansine Nielsen. 

Kalaallit inuusuttut sisamat sakkutuuju-
sussaasimasut, ullumikkullu Illersornis-
saqarfimmi siunissaqartut.

Taakku sisamat Illersornissaqarfiup sulif-
fissatut aqutaasinnaaneranik paasinnittuni 
kisimiinngillat. Sakkutuujusussat Kalaallit 
Nunaanneersut ukiuni marlunni kingullerni 
nunatsinni sakkutuujusussaanermut ilin-
niarnermut misilitsinnissamik periarfis-
saqarnerani amerleriarujussuarput. Misilit-
sitsineq 2018-imi Nuummi pivoq. 2019-imi 
Nuummi, Sisimiuni,  Aasianni Qaqortumilu 
misilitsittoqarpoq. Ukioq manna illoqarfinni 
taakkunani ilinniartoqarfiusuni taamatut mi-

silitsitsisoqarnissaa pilersaarutaasima-
galuarpoq, kisianni covid-19 pissutigalugu 
upernaamut utaqqisinneqartariaqarpoq. Il-
lersornissaqarfimmili ilinniarnerit pillugit 
oqaluttuarnissatsinnut tamanna aporfiun-
ngilaq, tassami illersornissamut ministerip 
Trine Bramsenip oqarneratut, kalaallit amer-
lanerusut Illersornissaqarfimmut ilanngun-
nissaat pisariaqartinneqarpoq: »Sulisunik 
kalaallisut oqaluttunik, kalaallit kulturiannik 
paasisimasalinnik minnerunngitsumillu 
mee raanerminniilli nunap pinngortitallu im-
mikkuullarissusaanik ilisimasanik ilikkaga-
qartunik pisariaqartitsivugut.«

Nunanut allanut tunngasunut naalakker-
suisoq Steen Lynge isumaqataavoq: »Naa-

lagaaffeqatigiinnerup illersorneqarnera Ka-
laallit Nunaata aamma illersorneqarneraa, 
najukkatsinni angutit arnallu amerlanerit 
nunatsinni sulianut peqataasariaqarneran-
nik isumaqarpunga.«

Salik Enequistip Louis Gramillu Sakkutuut 
Imarsiortut soqutigaat, sakkutuujusussaa-
nerullu kingorna umiarsuarni alapernaarsuu-
tini Tritonimi aamma Hvidbjørnenimi inger-
laqqinniarlutik aalajangerput, tassanilu 
nammineq nunaminni suli misigisaqarne-
rusinnaanertik iluaraat, tamatuma saniati-
gut Naalagaaffeqatigiinnermi eqqissisima-
nermut allanngujaassusermullu iluaqutaal-
lutik. Hansine Nielsenip sakkutuujusussaa-
nermi kingorna peqqissaasutut ilinnialer-

niarluni aalajangerpoq, kisianni sunngiffim-
mini suli Hjemmeværnimiippoq, tassungalu 
atatillugu ukiaanerani matumani Kangerlus-
suarmi sungiusarnermut angisuumut peqa-
taavoq. Minik Thode Davidsenip nunami 
sakkutuut soqutigai. Taanna ullumikkut Ha-
derslevimi Slesvigske Fodregimentimiippoq. 

Illersornissaqarfik ittoornartuunngilaq. 
Kikkut tamarmik peqataasinnaapput. Aam-
malu Illersornissaqarfimmi suliffeqarnissa-
mut periarfissaqarluarpoq, inuunermi kingu-
sinnerusukkut allamut sanguniaraluaraan-
niluunniit. Uani isumassarsiorit.

Angalanermut tikilluarit.  

Flere grønlændere 
i uniform 

Kalaallit arlallit uniformillit 
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SKAL DU HAVE EN UDDANNELSE I SØVÆRNET?

Læs mere om uddannelserne på forsvaret.dk/uddannelse

LEDER: PROFESSIONEL SOLDAT: ELEVER:

• Sergent
• Løjtnant
• Officer, Taktisk
• Officer, Våben- og 

Elektronikteknisk
• Officer, Maskinteknisk

• Kommunikationsgast
• Kampinformation
• Våben eller forplejning

• Automatiktekniker
• Elektronikfagtekniker
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Trine Juncher Jørgensen 
Trine@sermitsiaq.gl

Salik Enequist indledte sin værnepligt få 
dage før corona-krisen brød ud. Det blev til 
et anderledes og noget afkortet værne-
pligtsforløb, men interessen var vakt, og i 
dag er han ansat som dæksgast ombord på 
inspektionsskibet Triton. 

Som mange andre unge var Salik Ene-
quist i tvivl om, hvilken retning han skulle 
kigge da han havde afsluttet sin gymnasie-
uddannelse i Nuuk. 

– Jeg havde et sabbatår i Island efter 
gymnasiet, og så tog jeg til Danmark for at 
studere Jeg startede på landinspektørud-
dannelsen, men det fungerede ikke, så jeg 
flyttede til Horsens for at studere til land-
måler, men det var heller ikke helt rigtigt for 
mig. Så læste jeg tilfældigt i Sermitsiaq, at 
Forsvaret søgte grønlændere, og så begynd-
te jeg at kigge, hvad det var for noget. 

Salik Enequist var på daværende tids-
punkt i Danmark, og endte med at tage til 
Herning for at blive afprøvet til session i 
begyndelsen af 2020. 

– Jeg kom til samtale og blev optaget, og 
fik en plads allerede tre måneder senere i 
Søværnet. Det var det værn, jeg allerhelst 
ville ind i, da jeg gerne ville sejle i Grønland. 
Jeg nåede dog kun lige at starte, før stats-
ministeren sendte alle hjem. 

Geopolitik og sammenhold 
I to måneder var Salik Enequist hjemsendt, 
og det betød at lidt over halvdelen af vær-
nepligten var gået. Men på det tidspunkt var 
han ret sikker på, at han ikke var færdig 
med Forsvaret. 

– Jeg ville gerne sejle mere, så jeg blev 
ansat som marinekonstabel og dæksgast 

ombord på Triton. Det er en super god ar-
bejdsplads. Ja, faktisk føler jeg nærmest 
ikke, at jeg arbejder. Der er så mange 
spændende oplevelser ombord, og jeg får 
set meget af Grønland, som jeg ellers ikke 
ville se. Jeg har ikke selv sejlet så meget, 
så at sejle rundt i Prins Christians Sund er 
en vild oplevelse. 

– Det her passer meget bedre til mig end 
universitetet. Jeg føler, at jeg bidrager med 
noget til mit land, og jeg er begyndt at se 
Grønland og Arktis i et større geopolitisk 
billede. I sommer var vi f.eks. på øvelse 
med amerikanere, canadiere og fransk-
mænd øst for Canada, hvor vi skulle lave 
forskellige formationsøvelser. Det var meget 
interessant og sætter tanker i gang om 
samarbejde på tværs af lande og kulturer i 
en tid med spændinger. 

– Derudover er der meget action i jobbet, 
og det kan jeg godt lide. Jeg har kun mødt 
flinke og imødekommende mennesker. Der 
er ingen tvivl om, at vi som grønlændere 
bidrager med væsentlige input, især hvis 
man har sejlet meget i Grønland, og kender 
fjordene. Det er en klar fordel. Dertil er det 
selvfølgelig en fordel at kunne tale sproget, 
når vi sejler i Grønland. 

På den lange bane overvejer Salik Ene-
quist stadig sine muligheder. Men han har 
allerede kig på Søværnets Officersskole, så 
han måske en dag kan være den, der står 
med ansvaret på broen. 

Broens vogtere
Søværnet er det foretrukne værn for mange unge fra 
Grønland. Salik Enequist var en af dem, der gerne 
ville sejle i Grønland. I dag er han ansat ombord på 
inspektionsskibet Triton som dæksgast

Salik Enequistip Kalaallit Nunaata imartaa misigerusussimavaa, Sakkutuullu Imarsiortut 
ilinniarfigissallugit suliffigissallugillu aalajangerpoq.

Salik Enequist ville gerne opleve Grønland fra søsiden, og valgte aktivt Søværnet som værn og 
senere arbejdssted. 

– Suliffik pisoqarfiusorujussuuvoq, tamannalu nuannaraara, Salik Enequist oqarpoq, taanna umiarsuarmi sorsuuteeqqami Tritonimi marinekonstabeliulluni inuttaavoq.

– Der er meget action i jobbet, og det kan jeg godt lide, siger Salik Enequist, der er marinekonstabel og dæksgast ombord på inspektionsskibet Triton. 
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Trine Juncher Jørgensen 
Trine@sermitsiaq.gl

Coronamik ajornartorsiuteqalerneq sioqquti-
laarlugu Salik Enequistip sakkutuujusus-
saanini aallartippaa. Sakkutuujusussatut 
ilinniarnera allaanerullunilu sivikinneruvoq, 
kisianni soqutiginnilersimavoq, ullumikkullu 
umiarsuarmi sorsuuteeqqami Tritonimi inut-
tatut atorfeqarpoq.

Inuusuttut amerlasuut assigalugit Salik 
Enequistip Nuummi ilinniarnertuunngorniar-
nini naammassigamiuk sumut ingerlariaq-
qinnissani nalornissutigaa. 

– Ilinniarnertuunngorniarnerma kingorna 
Islandimi ukioq ataaseq ilinnianngiffeqar-
punga, kingorna Danmarkimut ilinniariar-
punga. Nunaatinik uuttortaanermut pisor-
taatitatut ilinniarneq aallartippara, kisianni 
iluatsinngilaq, taamaammat nunanik uuttor-
taasartutut ilinniariarlunga Horsensimut 
nuuppunga, kisianni aamma uannut eqqor-
tuuallaanngilaq. Nalaatsornerinnakkullu Il-
lersornissaqarfik kalaallinik ilinniartussar-
siortoq Sermitsiami atuarpara, tassani mi-
sissorlugu aallartippunga.

Piffissami tassani Salik Enequist Danmar-
kimiippoq, 2020-llu aallartinnerani Herning-
imut misilitsikkiartorpoq. 

– Oqaloqatiginnippunga akuerisaallunga-
lu, qaammatillu pingasuinnaat qaangiuttut 
Sakkutuuni Imarsiortuni inissarsivunga. 
Sakkutuut taakku iserfigerusunneruakka, 
Kalaallit Nunaanni angalarusukkama. Aallar-
tilaaginnartungali ministeriunerup kikkut ta-
marmik angerlartippai.

Nunarsuarmi tamarmi naalakkersuinermik 
ingerlatsineq ataqatigiinnerlu
Salik Enequist qaammatini marlunni anger-
larsimatinneqarpoq, tamatumalu kingunera-
nik sakkutuujusussaanerani piffissap affaa 
sinnilaarlugu ingerlavoq. Kisianni piffissami 
tassani Illersornissaqarfimmiinnini naam-
massisimanagu qulariunnaareerpaa.

– Suli angalaqqikkusuppunga, taamaat-
tumik Tritonimi marinekonstabelitut inutta-
tullu atorfinippunga. Suliffitsialassuuvoq. 
Allaat sulinera misiginngingajattarpara. Umi-
ar suarmi misigisassat soqutiginartorpas-
suupput, Kalaallit Nunaannilu takunngitsuu-
gassaraluakka annertuut takusarpakka. 
Nammineq angalavallaarnikuunngilanga, 

taamaattumik Ikerasassuarmi angalaneq 
misigisaq annertuvoq. 

– Tamanna uannut ilisimatusarfimmit tul-
luarnerujussuuvoq. Nunagisannut tunnius-
se qataasutut misigivunga, aamma Kalaallit 
Nunaat Issittorlu nunarsuarmi tamarmi na-
alakkersuinermik ingerlatsinermut tunngatil-
lugu takusinnaanerulerpara. Assersuutiga-
lugu aasaq amerikamiut, canadamiut 
fransk illu Canadap kangiani sungiusaqati-
gaagut, tassani inissisimanerit assigiin-
ngitsut sungiusarpagut. Soqutiginartorujus-
suuvoq aamma piffissami akerleriissuteqar-
fiusumi nunat kulturillu akimorlugit suleqa-
tigiinneq pillugu eqqarsaatinik sarsualersit-
sivoq. 

– Tamatuma saniatigut suliffik pisoqarfiu-
sorujussuuvoq, tamannalu nuannaraara. 
Inut sialaat inussiarnersullu kisiisa naapit-
tarpakka. Uagut kalaallit malunnaatilimmik 
sunniuteqarluta tunniussaqartarnerput 
qularnanngilaq, ingammik Kalaallit Nunaan-
ni angalalluarsimagaanni, kangerluillu na-
lun ngikkaanni. Tamanna iluaqutaalluinnar-
poq. Tamatuma saniatigut soorunami aam-
ma Kalaallit Nunaanni angalatilluta oqaatsit 
atorsinnaaneri iluaqutaapput.

Ungasissoq eqqarsaatigalugu Salik Ene-
quistip periarfissani suli isumaliutersuuti-
gai. Kisianni Sakkutuut Imarsiortut ilinniar-
fiat misissuiffigilereerpaa, taamaalilluni im-
maqa ullut ilaanni umiarsuarmi akisussaa-
sunngorsinnaalluni.   

Umiarsuup aquttarfiata paarsisui
Sakkutuut Imarsiortut inuusuttunit Kalaallit 
Nunaanneersunit toqqarneqarnerusarput. Salik 
Enequist Kalaallit Nunaanni angalarusuttut ilagaat. 
Taanna ullumikkut umiarsuarmi sorsuuteeqqami 
Tritonimi inuttaavoq

– Tamanna uannut ilisimatusarfimmit tulluarnerujussuuvoq. Nunagisannut tunniusseqataasutut 
misigivunga, aamma Kalaallit Nunaat Issittorlu nunarsuarmi tamarmi naalakkersuinermik 
ingerlatsinermut tunngatillugu takusinnaanerulerpara, marinekonstabeli Salik Enequist oqarpoq. 

– Det her passer meget bedre til mig end universitetet. Jeg føler, at jeg bidrager med noget til mit 
land, og jeg er begyndt at se Grønland og Arktis i et større geopolitisk billede, siger 
marinekonstabel Salik Enequist. 

Saamerlermit, Emil Danold Østerberg, Salik 
Enequist aamma Daniel Frandsen, umiarsuarmi 
sorsuuteeqqami Tritonimi tamarmik sulisut.

Fra venstre, Emil Danold Østerberg, Salik 
Enequist og Daniel Frandsen, der alle arbejder 
ombord på inspektionsskibet Triton. 
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Trine Bramsen, 
Socialdemokratiet  Illersornissamut ministeri 

Pinngortitaq tamatigut killitsissutigisarpara, 
tamannami Fynip kujataani qattunernit puk-
kitsunit peroriartorfigisannit allaanerulluin-
narmat. 

Kalaallit Nunaat immikkorluinnaq ittuu-
voq. Allanngutsaalisariaqarparput paaralu-
gulu.  

Tamanna pinngortitamut taamaallaat 
atuu tinngilaq. Aammali ilissinnut tamanut 
Kalaallit Nunaanni najugaqartunut aamma 
atuuppoq. Tassami naalagaaffeqatigiinniit-
tut kikkut tamarmik isumannaatsuunermin-
nik toqqissisimanerminnillu misigisimasaria-
qarmata. Tamatumani apeqqutaatinnagu 
Ny borgimi Nuummiluunniit najugaqarneq.   

Issittoq silap pissusiata allanngoriartor-
nera pissutigalugu ineriartorpoq. Ilimagine-
qartoq tassaalluni imaatigut aqqutit ukiuni 
tulliuttuni allannguuteqarnissaat. Aqqutis-
sat nutaat periarfissaalissapput. Issittup 
alaatsinaanneqarnerulerneranut patsi-
saasoq pingaarneq tamannaavoq – tassa 
politikikkut aamma sakkutooqarnikkut.

Imaatigut sumiluunniit angalaarsinnaaneq 
pingaarutilimmik naleqarpoq – minnerunngit-
sumik naalagaaffeqatigiinnut, nunanimi 
taak kunani immami inuussutissarsiorneq 
pingaarutilerujussuummat. Tamanna tun-
ngavigalugu Issittumi ukiuni makkunani pi-
sut nakkutigisariaqarpavut. Aamma taman-
na tunngavigalugu Issittumi Atlantikullu a-

vannaani pisut nakkutigisinnaanissaannut 
u kiuni tulliuttuni pikkorinnerusariaqarpugut. 
Sakkutuujunngitsut sakkutuullu eqqarsaati-
ga lugit. Silaannarmi, imaani, immallu qaa-
vata ataani pitsaanerusumik tamakkiisumil-
lu isiginnissinnaasariaqarpugut. Qunusaa-
risut nakkutiginissaasa pingaaruteqarneran-
nut tamatumunnga minnerunngitsumik pat-
sisaavoq, Kalaallit Nunaanni najugaqarneq 
toqqissisimanarlunilu isumannaatsuujuaan-
nartariaqarmat. Qunusaarutit ukiorpassuar-
ni ikittuinnaasimapput allanngorartuunatil-
lu. Ukiunili makkunani taamaattuaannarun-
naarpoq, annerujartuinnartumimmi aarleri-
nartorsiortitsisinnaasut amerliartorlutillu 
paasiuminaanneruleraluttuinnarmata. Taku-
sinnaasatsitut pisariunngitsumik aningaasa-
l iinertut ittut imaluunniit imaatigut aqqutit, 
siunissami isumannaatsuunissatsinnut pi -
ngaa rutilerujussuanngorsinnaapput. Taman-
na naalagaaffeqatigiinnut tamanut atuup-
poq.      

Naalagaaffeqatigiinni Sakkutuut isuman-
naatsuunissamik isumaginnittussaapput. 
Taakkuupput naalagaaffeqatigiinni ataatsi-
moortumik sakkutuuvut. Tamanna aamma 
Kalaallit Nunaannut atuuppoq, Sakkutuum-
mi – ukiorpassuit ingerlaneranni sakkuto-
oqarnikkut sakkutuujunngitsunilu suliassat 
pingaarutillit isumagisarmatigik.  

Umiarsuit, qulimiguullit timmisartullu Ka-
laallit Nunaata aamma kalaallit paarineqar-
nissaat siunertaralugu tamaaniipput.  

Tamatumani apeqqutaatinnagit imaani 
nunamiluunniit ujaasinerunersut annaas-

siniarnerunersulluunniit imaluunniit pinngor-
titami ajunaarnersuarnik isumaginninne-
runersut. 

Tamakku saniatigut isumagineqartarlutik 
imaani nakkutilliinerit, aalisartunik nakkutil-
liinerit aamma mingutsitsinernik pinaveersi-
matitsinerit. 

Tamakku tamarmik isumannaatsuunissa-
mik toqqissisimanermillu pilersitseqata-
asarput.  

Siunissami pingaaruteqarluinnarpoq, 
ataat simoorluta paasissagipput toqqissisi-
manerput isumannaatsuunerpullu pissusis-
samisuuginnartutut isigilinngisaannassa-
givut. Pingaartumik pisuni makkunani.    

Kalaallit Nunaat aamma Danmark nu-
naapput inuinnaat naalakkersueqataane-
rannik tunngaveqarlutik ingerlatsiviusut. In-
nuttaasut eqqissisimanissaat kiffaanngis-
suseqarnissaallu kissaatigisaralutigik. Ta-
man na ataatsimoorfigissavarput.   

Malugisinnaasattut nunatta killeqarfii aki-
morlugit politikikkut qanittumik isumatu-
saar tumillu suleqatigiittoqarpoq. Tamanna 
pingaaruteqarluinnarpoq.   

Ataatsimuunngikkuttami pingaartitatsin-
nik, inuiaqatigiittut tunngavigisatsinnik ajor-
tumeeriniartut ajornannginaarinerussapput.   

Suliassanut ilungersunartunut qanittumik 
suleqatigiinnissaq paaseqatigiinnissarlu 
pingaaruteqarmata, kalaallit amerlanerusut 
sakkutuunut ilaalernissaat kissaatigaara. 
Uannummi qularutissaanngitsumik silap 
pis susianut sakkortuumut aamma nunap 
ilu saanut ilungersunartumut ilisimasaqartu-
nik amerlanerusunik pisariaqartitsivugut.      

Suleqatissatsinnik kalaallisut oqaasilin-
nik, kalaallit kulturiannik paasisimasalinnik 
minnerunngitsumillu meeraanerminnit nu-
nap sannaanik pinngortitamillu sungiusima-
salinnik pisariaqartitsivugut.  

Taamaattumik kalaallit suleqativut peqa-

tigalugit Kalaallit Nunaanni sakkutuutut ilin-
niarnissamut periarfissaasa pitsaaneruler-
nissaat aallunniarparput.  

Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiit ingerlallu-
arput, taamatullu ingerlajuartariaqarlutik. 

Taamaattumik toqqissisimaneq isuman-
naatsuunissarlu ataatsimoorluta paarillu-
artariaqarpavut.   

Trine Bramsen, 
socialdemokratiet  forsvarsminister 

Jeg bliver altid overvældet over naturen, der 
i hvert fald er noget helt andet end de bløde 
bakker på Sydfyn, hvor jeg er vokset op. 

Grønland er noget helt særligt. Det skal vi 
bevare og passe på.

Det gælder ikke kun naturen. Men også 
alle jer, der bor i Grønland. For alle i rigsfæl-
lesskabet skal kunne føle sig sikre og tryg-
ge. Uanset om man bor i Nyborg eller Nuuk. 

Arktis udvikler sig på grund af klimaforan-
dringerne. Forventningen er, at sejlruter de 
kommende år vil ændres. Nye passager vil 
åbne sig. Det er den primære baggrund for 
den stadig større bevågenhed, som Arktis 
har fået – både politisk og militært. 

Retten til fri sejlads er en vigtig værdi – 
ikke mindst for rigsfællesskabet, hvor de 
maritime erhverv har stor betydning. Det er 

baggrunden for, at vi skal holde nøje øje 
med de aktiviteter, der foregår i Arktis i dis-
se år. Og det er baggrunden for, at vi i de 
kommende år skal være bedre i stand til at 
holde øje med de aktiviteter, der er i Arktis 
og Nordatlanten. Civile såvel som militære. 
Vi skal have et bedre overblik over, hvad der 
sker i luften, på vandet og under vandet. 

Når det er så vigtigt at holde øje med 
truslerne, er det ikke mindst, fordi Grønland 
skal blive ved med at være et trygt og sik-
kert sted at bo. I mange år har truslerne 
været få og stabile. Sådan er det desværre 
ikke i disse år, hvor vi ser et stigende og 
stadig mere komplekst trusselsbillede. Det, 
der på overfladen kan ligne en simpel inve-
stering eller sejlads, kan være af vital betyd-
ning for vores fremtidige sikkerhed. Det 
gælder for hele rigsfællesskabet.  

I rigsfællesskabet står Forsvaret for at 

varetage sikkerheden. Det er vores fælles 
Forsvar i rigsfællesskabet. Det gælder der-
med også Grønland, hvor Forsvaret løser - 
og igennem mange år - har løst vigtige mili-
tære og civile opgaver. 

Skibe, helikoptere og fly er til stede med 
henblik på at passe på Grønland og grøn-
lænderne. 

Uanset om det er eftersøgninger og red-
ninger, når der er savnede på havet eller 
landjorden, eller støtte til håndtering af na-
turkatastrofer. 

Dertil kommer havmiljøovervågning, fiske-
riinspektion og forureningsbekæmpelse. 

Alt er med til at skabe sikkerhed og tryg-
hed. 

Det er helt afgørende,  at vi i fremtiden 
har en fælles forståelse af, at vi aldrig må 
tage vores tryghed og sikkerhed for givet. 
Slet ikke i disse tider. 

Grønland og Danmark er begge lande, der 
hviler på demokratiske principper. Hvor vi 
ønsker fred og frihed for vores borgere. Det 
skal vi stå sammen om. 

Jeg oplever et tæt og konstruktivt politisk 
samarbejde på tværs af vores lande. Et 
samarbejde der kun er blevet tættere og 

stærkere det seneste år. Det er helt afgø-
rende. 

Hvis ikke vi står sammen, gør vi det let-
tere for dem, der vil udfordre de værdier, 
som vores samfund hviler på.    

Netop fordi tæt samarbejde og forståelse 
for udfordringer er væsentligt, ønsker jeg at  
flere grønlændere bliver en del af Forsvaret. 
For mig er der ingen tvivl om, at vi har brug 
for flere, der kender det barske klima og ter-
ræn. 

Vi har brug for medarbejdere, der taler det 
grønlandske spog, har forståelse for den 
grønlandske kultur og ikke mindst den fra 
barnsben tilærte viden om den unikke geo-
grafi og natur. 

Derfor kommer jeg sammen med mine 
grønlandske kolleger til at sætte fokus på 
bedre muligheder for en forsvarsuddannel-
se i Grønland.  

Grønland er et fantastisk samfund. Sådan 
skal det fortsætte med at være. 

Derfor skal vi stå sammen om trygheden 
og sikkerheden. 

ISUMA 
SAKKUTOOQARNEQ NAALAGAAFFEQATIGIINNUT TAMANUT ATUUPPOQ

Toqqissisimanissarput isumannaatsuunissarpullu 
ataatsimoorutigissavavut  

KLUMME
FORSVARET ER HELE RIGSFÆLLESSKABETS FORSVAR 

Vi skal stå sammen om trygheden og sikkerheden

Qanittukkut Kalaallit Nunaanniikkama, Kalaallit  
Nunaata qanoq kusanartiginera paaseqqippara

Da jeg fornylig var i Grønland, slog det mig igen,  
hvor smukt Grønland er

Trine Bramsen, 
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Steen Lynge
Nunanut Allanut Nukissiuuteqarnermullu 
Naalakkersuisoq

Issittup eqqissisimasumik sakkulersorfi-
unngitsutut ingerlaannarnissaa Naalakker-
suisut kissaatigaat, anguniakkallu tamassu-
ma angunissaanut taperseerusuppugut. 
Ka laallit Nunaat innuttaasunik inuinnarnik 
aamma aallartitanik suliniuteqarnikkut pi-
sinnaasaannillu ukkataqarnikkut Kunnge-
qarfiup isumannaatsuunissaanut Issittullu 
sakkulersorfiunnginnissaanut anguniakka-
mut tapersiisinnaavoq. Issittumi Sakkuto-
oqarfiup piffissami eqqissisimaffiusumi su-
liaa pingaarnersaq tassaavoq Kalaallit Nu-
naannik Savalimminillu nakkutilliineq aam-
ma killeqarfiinik nakkutilliineq. Sulianut 
makkununnga aaqqiissutit Naalagaaffeqati-
giinnerup piginnittuunissaata piumasaqaa-
taanut tunngaviupput; imaani, silaannarmi 
aammattaaq nunami. Sakkutuut suliassaa-
nut pingaarnermut killiliussat iluini innuttaa-
sunut inuinnarnut tunngassuteqarnerusut 
suliassat arlallit Issittumi Sakkutooqarfiup 
aamma akisussaaffigai. Assersuutigalugu 
nunatta imartaani ujaasinernut atatillugu Is-
sittumi Sakkutooqarfiup suliniutit ataqati-
giissartarpai, soorlu Joint Maritime Rescue 
Coordination Centre-mut (JMRCC) ataqati-
giissaarineq. Suliassat allat Issittumi Sak-

kutooqarfiup ataqatigiissartagai tassaapput 
Kalaallit Nunaata imaani aalisarnermik nak-
kutilliineq, imaani avatangiisinik nakkutillii-
neq mingutsitsinermullu akiuiniarneq kiisalu 
Kalaallit Nunaata imartaanik assiliorneq. 
Nunatsinni politimesteri sinnerlugu Siriusip 
alapernaarsuisui, Kalaallit Nunaata avan-
naarsuata kangianiittup nunap allanngut-
saaliukkap politiitut oqartussaaffigaat, 
soor luttaaq sineriammi najugaqartunik ikiu-
i sartut.

Oqaluttuarisaanitsinni siullerpaamik 
2018-imi nunatsinni inuusuttut Danmarkili-
aqqaaratik sakkutuujusussaanermut misilit-
sissinnaanngorput. Sakkutuujusussaaner-
mut tunngaviusumik ilinniarneq suli Dan-
markimi ingerlanneqartarpoq. Misilitsissin-
naanermut periarfissaq Nuummi, Sisimiuni, 
Aasianni Qaqortumilu ilinniarnertuunngorni-
arfinnut 2019-imi siaruaanneqarpoq. Ukior-
li manna illersornissamut ministeri nalu-
naarpoq danskit illersornissaqarfiat ilinniak-
kamik taamaallaat kalaallinut neqeroorutaa-
sinnaasumik piareersaallutik. Neriuppunga 
tamanna Kalaallit Nunaanni suliassanut i-
ngerlanneqartartunut tunngaviusumik ilin-
niarfiusussatut siullertut alloriaataasoq.

Naalakkersuisuniit kissaatigineqarpoq in-
nuttaasut kalaallit Illersornissaqarfiup nak-
kutilliinerata aalisarnermillu nakkutilliinera-
ta iluini aamma Siuriusillu alapernaarsui-

suisa suliassanik naammassinnittarneran-
nut peqataasalissasut. Pitsaassagaluarpoq 
kalaallit Erfalasorput tuiminniittuutigalugu 
sulinissaminnut periarfissinneqarpata. Su-
liassat Kalaallit Nunaanni ingerlanneqartar-
tut naammassineqarnissaat eqqarsaatiga-
lugit ilinniakkap Kalaallit Nunaanni ingerlan-
ne qartarnissaa pissusissamisoorpoq.

Naalagaaffeqatigiinnerup sakkutooqarnik-
kut illersugaanera aamma Kalaallit Nunaan-
nut atuuppoq, isumaqarpungalu nunatsinni 
suliassanik naammassinninnissamut nu-
naqqativut angutit arnallu amerlanerusut 
pe qataasariaqartut. Suliassat soorlu im-
mami annaassiniarnerit ujaasinerillu, aali-
sar nermik nakkutilliineq naalagaaffiullu pigi-
saanik nakkutilliineq, taakkua suliassaap-
put ilagiinnitsinnut annertuumik pingaarute-
qartut. Taamaammat kalaallit innuttaasut 
suliassanik naammassinnittarnermut an-
nertuumik peqataasalernissaat pissusissa-
misuussagaluarpoq. Aningaasaqarnikkut 
imminut napatissinnaalernissamut immi-
nullu naalagaaffittut oqartussaaffigilernis-
samut ineriartornerup, kiisalu silap pissu-
saa ta allanngoriartornerata, suliassat taak-
ku annikinnerulertissanngilai. Naamivik, 
taa maammat ilimanarpoq suliassarpassuit 
takkussuukkumaartut, pissusissamisoortu-
millu kalaallit inuiaat nammineq nunatsinni 
suliassanik makkuninnga naammassinnin-

nissamut peqataassapput. Taamaattumik 
siunissami sakkutuut naalagaat aqutsisullu 
kalaaliusut peqatigalugit Illersornissaqarfi-
up suliassanik naammassisaqartarnissaa 
takorloorsinnaavara.

Naggasiutitut Johniugaluaq »Qipqina« 
Schaeffer Jr. pillugu oqaluttuamik avitseqati-
gerusuppassi. Taanna 1939-mi Kotzebue, 
Ala sakami inunngorpoq. Inupiaavoq, Alaska-
milu politikkikkut naggueqatitta sunniute-
qarsinnaalernissaanut tusaaneqarnissaa-
nullu akersooqataasimalluni. 18-inik uki-
oqarluni Alaskami Amerikamiut sakkutuui-
nut ilannguppoq, ukiunilu 34-ni tassani a-
torfeqarsimalluni. Ingerlalluarluni atorfeqar-
nermini Inupiani siullersaalluni Amerikamiut 
sakkutuuini sakkutuut naalagaanerattut 
(generaalitut) toqqarneqarpoq, kingornalu 
sakkutuut naalagaanerattut marlunnik ullo-
riannalluni, aamma Inupiani siullersaalluni. 

Taamaammat neriuutigaara kalaallit inuu-
suttut amerlasuut ullumikkut sakkutuuju-
sussaanermut misilitsinnermi peqataas-
sasut Illersornissaqarfimmilu atorfinillutik, 
taamaasilluta ukiut 10-20-t qaangiuppata 
neriuutiginartumik Issittumi Sakkutooqar-
fimmi generalmajorimik kalaaliusumik qul-
lersaqalissaagut.

Steen Lynge
Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og 
Energiområdet

Naalakkersuisut ønsker at fastholde Arktis 
som et lavspændingsområde, og vi vil gerne 
bidrage til at nå det mål. Grønland kan bi-
drage til Kongerigets sikkerhed og målet om 
lavspænding i Arktis, ved at hjælpe med at 
fokusere på civile og diplomatiske indsatser 
og kapaciteter. Den primære opgave for Ark-
tisk Kommando i fredstid er Grønlands og 
Færøernes overvågning og suverænitets-
hævdelse. Løsningen af disse opgaver er en 
forudsætning for Rigsfællesskabets territo-
riale krav; både til søs, i luften og på land. 
Inden for rammerne af den militære hoved-
opgave har Arktisk Kommando desuden an-
svaret for en række mere civilt orienterede 
opgaver. F.eks. koordinerer Arktisk Kom-
mando indsatserne, i forbindelse med efter-
søgning på havet omkring Grønland såsom 
Joint Maritime Rescue Coordination Centre 
(JMRCC). Andre opgaver, som Arktisk Kom-
mando koordinerer, er fiskeriinspektionen 
til søs i Grønland, havmiljøovervågning og 
assistance til forureningsbekæmpelse samt 
den praktiske gennemførelse af søopmålin-
gen i Grønland. På vegne af Politimesteren 
i Grønland udøver Slædepatruljen Sirius, 
politimyndighed i nationalparken i Nord- og 
Nordøstgrønland, ligesom der ydes hjælp til 
lokale samfund langs kysten.

For første gang nogensinde kunne unge i 
Grønland i 2018 tage afprøvning til værne-
pligten, uden at skulle rejse til Danmark. 
Selve gennemførsel af basisuddannelsen 
foregår stadig i Danmark. Muligheden for 
afprøvning blev udvidet i 2019, til alle fire 
gymnasiebyer Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og 
Qaqortoq. Men i år annoncerede forsvars-
ministeren, at det danske forsvar er i gang 

med at strikke en særlig militærfaglig ud-
dannelse sammen, som alene skal tilbydes 
grønlændere. Det håber jeg, bliver det før-
ste skridt til at tage basisuddannelsen i 
Grønland for opgaver der foregår i Grønland. 

Det er et ønske fra Naalakkersuisut at 
vores grønlandske borgere deltager i For-
svarets opgaveløsning indenfor overvåg-
ning, fiskeriinspektion og slædepatruljen 
Sirius. Det ville være godt, hvis det bliver 
muligt for grønlændere, at tjenestegøre 
med Erfalasorput på skulderen. Med opga-
ver der foregår i Grønland, er det kun natur-
ligt at tænke at uddannelsen til at løse op-
gaverne ligger i Grønland. 

Rigsfællesskabets forsvar er også Grøn-
lands forsvar, og jeg mener at vi burde have 
langt flere af vores lokale mænd og kvinder, 
til at deltage i opgaveløsningen i vores land. 
Opgaver såsom søredning og eftersøgning, 
fiskeriinspektion og suverænitetshåndhæ-
velse, er opgaver af stor betydning for vores 
samfund. Derfor ville det være naturligt at 
grønlandske borgere blev en betydelig del af 
opgaveløsningen. Udviklingen mod mere 
økonomisk uafhængighed og suverænitet, 
samt klimaforandringerne, vil ikke gøre dis-
se opgaver mindre. Tværtimod, så er det 
sandsynligt, at der kommer til at være flere 
opgaver, og ganske naturligt skal det grøn-
landske folk være med til at løse disse op-
gaver i vores eget land. Derfor ser jeg en 
fremtid, hvor vi ser at Forsvarets opgaveløs-
ning sker med grønlandske officerer og le-
dere.

Jeg vil her afslutningsvis gerne dele en 
historie om nu afdøde John »Qipqina« 
Schaeffer Jr. Han blev født i Kotzebue, Alas-
ka, i 1939. Han var inupiat, og var en del af 
vores frænders kamp om indflydelse og 
stemme i Alaskansk politik. Som 18 årig 
meldte han sig til den amerikanske hær i 
Alaska, og havde der en 34 år lang karriere. 

I løbet af sin karriere blev han den første 
Inupiat som blev udnævnt til general i den 
amerikanske hær, og senere blev han to-
stjernet general, også som den første Inu-
piat. 

Det er derfor også mit håb, at mange 

unge grønlændere i dag vil deltage i afprøv-
ning til værnepligten og finde karriere i For-
svaret, således at vi om 10-20 år forhåbent-
ligt har en grønlandsk generalmajor som 
chef for Arktisk Kommando. 

Issittumi Sakkutooqarfimmi  
sakkutuut naalagaanerat kalaaaleq?

En grønlandsk general i 
Arktisk Kommando?

Steen Lynge
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Trine Juncher Jørgensen 
Trine@sermitsiaq.gl

I 2018 afholdt Forsvaret for første gang af-
prøvning til værnepligt i Grønland. Afprøv-
ningen foregik i Nuuk. Ud de 42 fremmødte, 
var der 22, der indgik en aftale med Forsva-
ret. 15 kom i Hæren, 6 i Søværnet og 1 i 
Beredskabsstyrelsen. Af dem er der 5, der 
fortsat er i Forsvaret.

I 2019 bredte Forsvaret afprøvningen ud 
til de fire uddannelsesbyer, Sisimiut, Aa-
siaat, Qaqortoq og Nuuk, hvilket fik 58 unge 
til at møde frem og høre mere om Forsvaret. 
Af dem blev 47 afprøvet og 15 valgte at 
indgå en aftale med Forsvaret. 11 i Hæren 
og 4 i Søværnet. 

I år skulle der igen havde været afprøv-
ning af værnepligt i de fire uddannelsesby-
er, men grundet den aktuelle covid-19 situa-
tion, er afprøvningen foreløbig udskudt til 
foråret. 

– Helt overordnet en god ide, at vi har fået 
gjort værnepligten mere tilgængelig for dem 

i Grønland, der kunne være interesseret. 
Før 2018 skulle grønlandske unge rejse til 
Danmark for at blive afprøvet. Det er langt 
at rejse, for måske at finde ud af, at det al-
ligevel ikke er noget for én, eller at man 
måske bliver erklæret uegnet. Ved at vi 
kommer til Grønland, så er det blevet bety-
deligt nemmere at få en afklaring på, om 
man måske er klar til værnepligt, siger kap-
tajn med ansvar for afprøvningerne i Grøn-
land, ved Dennis Rasmussen. 

God respons på afprøvninger
Forud for de første afprøvninger i Grønland 
vidste Forsvaret ikke, hvor stor interesse, 
der ville være for en uddannelse inden for 
Forsvaret. At 42 valgte at møde frem i 2018 
og 58 i 2019 tyder på, at en del unge har 
fået øjnene op for mulighederne inden for 
Forsvaret. 

– Ville der komme nogle få eller ville folk 
stå i kø? Vi vidste det faktisk ikke. Men det 
var rigtig positivt og generelt har vi fået god 
respons både når vi har afprøvning til vær-

nepligt og når vi har deltaget på uddannel-
seskaravanen. 

Langt de fleste pladser i Forsvaret er i 
Hæren. Hvert år optager Hæren således 
2.000 værnepligtige, mens Søværnet opta-
ger 200 og Flyvevåbenet 200. Endnu har 
der ikke været grønlandske unge i Flyvevå-
benet, men flere har aftjent værnepligt i 
Søværnet. Og Forsvaret tilstræber da også, 
at der er ledige pladser til grønlandske 
unge, der ønsker at komme i Søværnet. 

– Vi tilstræber, at når man kommer til af-
prøvning i værnepligt i Grønland, så er der 

pladser i Søværnet. Hvis man har aftjent 
værnepligt i Søværnet, er der mulighed for 
at fortsætte arbejdet ombord på et af For-
svaret skibe i Grønland, hvor det vil være en 
styrke, at man f.eks. taler sproget og ken-
der forholdene i de områder, vi sejler i. 

Succes med  
afprøvninger i Grønland 
Forsvaret holdt første gang afprøvning til værnepligt i 
2018 i Nuuk. I 2019 var der afprøvning til værnepligt 
i både Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Qaqortoq.  
Planen var at der skulle være session i de fire 
uddannelsesbyer i efteråret 2020, men grundet 
covid-19 må det vente til foråret

– Ataatsimut isigalugu Kalaallit Nunaanniittunut sakkutuujusussaanermik soqutiginnissinnaasunut ammanerulersikkatsigu isumassarsiatsialaavoq, umiarsuup naalagaa Dennis Rasmussen oqarpoq. 

– Helt overordnet en god ide, at vi har fået gjort værnepligten mere tilgængelig for dem i Grønland, der kunne være interesseret, siger kaptajn Dennis Rasmussen. 
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OVERSIGT OVER DE 
 AFPRØVEDE I 2018-2019 OG 
 FORDELING AF AFTALER:
Resultat  2018 2019 
Fremmødte  - 58 
Afprøvet  42 47 
Egnede   23 21 
Begrænset  1 4 
Uegnet   18 22 
Indgåede aftaler 22 15 
Fordeling af aftaler 2018 2019 
Søværnet  6 4 
Hæren   15 11 
Flyvevåbnet  - - 
Beredskabsstyrelsen 1 -

FAKTA OM FORSVARET: 
- Vidste du, at slædepatruljen Sirius 
blev oprettet i 1950 under navnet 
Operation Resolut  
- Vidste du, at der er ca. 21.000 med-
arbejdere i Forsvaret  
- Vidste du, at ca. hver femte ansatte 
i Forsvaret ikke bærer uniform 
- Vidste du, at 150 unge hver dag mø-
der ind til Forsvarets Dag  
- Vidste du, at flyvevåbenet er det 
værn med flest kvinder. Helt præcist 
306 eller 9 % af de militært ansatte  
- Vidste du, at Arktisk Kommando har 
ca. 95 ansatte hvoraf de 40 sidder i 
Nuuk  
- Vidste du, at kvinder først fik mulig-
hed for at komme ind i Forsvaret i 
1962  
Kilde: Forsvaret.dk 
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Trine Juncher Jørgensen 
Trine@sermitsiaq.gl

Illersornissaqarfik Kalaallit Nunaanni 2018-
imi siullermeerluni sakkutuujusussaaner-
mut misilitsitsivoq. Misilitsitsineq Nuummi 
pivoq. Takkuttunit 42-nit, 22-t Illersornis-
saqarfik isumaqatigiissusiorfigaat. 15-init 
Nunami Sakkutuuniipput, arfinillit Sakku-
tuuni Imarsiortuni ataaserlu Upalungaarsi-
manermut Aqutsisoqarfimmi. Taakkunan-
nga tallimat suli Illersornissaqarfimmiipput. 

Illersornissaqarfiup misilitsitsinini 2019-
imi illoqarfinnut ilinniartoqarfinnut sisama-
nut Sisimiunut, Aasiannut, Qaqortumut 
 Nuummullu siammarterpaa, tassanilu inuu-
suttut 58-it Illersornissaqarfik pillugu tusa-
gaqarniarlutik aggerput. Taakkunannga 47-t 
misilitsipput, 15-illu Illersornissaqarfimmut 
isumaqatigiissuteqarniarlutik aalajangerput. 
11-t Nunami Sakkutuuni sisamallu Sakku-
tuuni Imarsiortuni.  

Illoqarfinni taakkunani sisamani ilinniar-
toqarfiusuni ukioq manna sakkutuujusus-
saanermut misilitsitsisoqaqqittussaagaluar-
poq, kisianni covid-19-ip maanna atugaane-
ra pissutigalugu, misilitsinnerit maannak-
kuugallartoq upernaamut kinguartinneqar-
put.

– Ataatsimut isigalugu Kalaallit Nunaan-
niittunut sakkutuujusussaanermik soquti-
ginnissinnaasunut ammanerulersikkatsigu 
isumassarsiatsialaavoq. 2018 sioqqullugu 
kalaallit inuusuttut misilitsinniarlutik Dan-
markimut angalaqqaartarput. Immaqa nam-
minermut tulluanngitsoq paasillugu, ima-
luunniit immaqa piukkunnanngitsutut na-
lilerneqarluni angalaffik ungasissinnaavoq. 
Kalaallit Nunaannukarnitsigut sakkutuuju-
sussaanermut piareersimanerluni paasium-
inarninngorpoq, umiarsuup naalagaa Den-
nis Rasmussen oqarpoq.

Misilitsinnernut qisuariarnerit pitsaasut
Kalaallit Nunaanni misilitsitsinerit siulliit 
 sioqqullugit, Illersornissaqarfimmi ilinniar-
nissamut soqutiginninneq qanoq annertuti-
giumaarnersoq Illersornissaqarfiup ilisi-
manngilaa. 2018-imi 42 aamma 2019-imi 
58-it takkunniarlutik aalajangernerisa ta-
kutippaa, Illersornissaqarfimmi periarfissat 
inuusuttorpassuit soqutigilersimagaat. 

– Amerlanngitsut aggissappat imaluunnit 
inuit tunuleriaassappat? Tamanna ilisimasi-
manngilarput. Kisianni pitsaalluinnarpoq, 
ataatsimullu isigalugu sakkutuujusussaa-
nermut misilitsitsigaangatta aamma ilin-
niarfeqarfiit saqqummiussineranni pitsaa-
sumik qisuariarfigineqartarpugut. 

Illersornissaqarfimmi inissat amerlaner-
paartaat Nunami Sakkutuuniipput. Nunami 
Sakkutuut ukiumut sakkutuujusussanik 
2.000-nik akuersisarput, Sakkutuut Imar-
siortut 200-t aamma Sakkutuuni Timmisar-
tortartuni 200-t. Sakkutuuni Timmisartor-
tartuni kalaallinik inuusuttunik suli ilinniar-
toqarsimanngilaq, kisianni arlallit Sakkutuu-
ni Imarsiortuni sakkutuujusussaanikuupput. 
Illersornissaqarfiullu aamma kalaallinut 
inuu suttunut, Sakkutuuni Imarsiortuniik-
kusuttunut inissaqartitsiniarsaripput. 

– Kalaallit Nunaanni sakkutuujusussaa-
nermut misilitsinnissamut aggertoqarnera-
ni, Sakkutuuni Imarsiortuni inissaqartitsi-
niartarpugut. Sakkutuuni Imarsiortuni sak-
kutuujusussaanermik naammassinnissi-
magaanni, Illersorsornissaqarfiup umiar-
suaasa ilaanni Kalaallit Nunaanniittuni su-
lilernissamut periarfissaqarpoq, tassanilu 
assersuutigalugu oqaatsit atorsinnaaneri 
aamma sumiiffinni angalaffitsinni pissut-
sinik ilisimasat nukittoqqutaassallutik.

Kalaallit Nunaanni  
misilitsitsisarnerit  
iluatsilluartut
Illersornissaqarfik siullermeerluni Nuummi 2018-imi 
sakkutuujusussaanermut misilitsitsivoq. 2019-imi 
sakkutuujusussaanermut Nuummi, Sisimiuni, 
Aasianni Qaqortumilu misilitsitsisoqarpoq. Illoqarfinni 
taakkunani ilinniartoqarfiusuni ukiakkut 2020-mi 
misilitsitsisoqarnissaa pilersaarutaasimagaluarpoq, 
covid-19-ili pissutigalugu upernaamut 
utaqqisinneqartariaqarpoq

Illersornissaqarfik 2018-imi aamma 2019-
imi sakkutuujusussaanermut Kalaallit 

Nunaanni misilitsitsivoq. 2019-imi 
illoqarfinni ilinniartoqarfiusuni sisamani 

Nuummi, Ilulissani, Aasianni Qaqortumilu 
misilitsitsisoqarpoq. 

 både 2018 og 2019 afholdt Forsvaret 
afprøvning til værnepligt i Grønland. I 2019 

i de fire uddannelsesbyer Nuuk, Ilulissat, 
Aasiaat og Qaqortoq. 
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2018-2019-IMI MISILITSITTUT PILLUGIT TAKUSSUTISSAT 
AAMMA ISUMAQATIGIISSUTIT AGGUATAARNERAT:
Inernerit 2018 2019 
Takkuttut - 58 
Misilitsittut 42 47 
Piukkunnartut 23 21 
Killeqartut 1 4 
Piukkunnanngitsut 18 22 
Isumaqatigiissusiortut 22 15 
Isumaqatigiissutit agguataarnerat 2018 2019 
Sakkutuut Imarsiortut 6 4 
Nunami Sakkutuut  15 11 
Sakkutuut Timmisartortaartut - - 
Upalungaarsimanermut Aqutsisoqarfik 1 -

ILLERSORNISSAQARFIK  
PILLUGU PAASISAT: 
- Qimussimik alapernaarsuisut Sirius 
1950-imi Operation Resolutimik 
 taaguuserlugit pilersinneqarnerat 
nalunngiliuk 
- Illersornissaqarfimmi sulisut 
21.000-t missaanniittut nalunngiliuk 
- Illersornissaqarfimmi sulisut talli-
maagaangata ataaseq uniformeqar-
neq ajortoq nalunngiliuk 
- Illersornissaqarfiup Ulluanut inuusut-
tut 150-it ullut tamaasa takkuttartut 
nalunngiliuk 
- Sakkutuut timmisartortartut sakku-
tooqarfinni arnartaqarnerpaasut 
nalunngiliuk. Tassa 306-it imaluunniit 
sakkutooqarfimmi sulisut 9 procentii 
- Issittumi Sakkutooqarfik 95-it mis-
saannik sulisoqartoq nalunngiliuk, 
 taakkunannga 40-t Nuummiipput 
- Arnat aatsaat 1962-imi Illersornis-
saqarfimmut ilanngunnissaminnut 
periarfissaqalersimasut nalunngiliuk 
 
Najoqqutaq: Forsvaret.dk 
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Trine Juncher Jørgensen 
Trine@sermitsiaq.gl

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) vil gerne 
have flere grønlændere ind i Forsvaret. Der-
for arbejder hun på at etablere en ny mili-
tærfaglig uddannelse i landet. Endnu er ud-
dannelsen stadig på skitseplan, men tan-
kerne går i retning af et 12 ugers uddannel-
sesforløb efterfulgt af praktik. 

– Etablering af en ny forsvarsuddannelse 
i Grønland sker ud fra et ønske om at få 
flere grønlændere til at blive en del af For-
svaret. De har et helt afgørende lokalkend-
skab og kan sproget, hvilket er en stor ge-
vinst i forhold til de opgaver, der skal løses. 
Det ser vi f.eks. i redningsaktioner, hvor det 
har stor betydning, at der er grønlandsk-
sprogede tilstede, der kan kommunikere 
med de nødstedte. Dertil er Forsvaret en 
integreret del af Grønland. Vi ser, at trus-
selsniveauet stiger og kompleksiteten øges 
i hele verden, hvorfor vi styrker Rigsfælles-
skabets forsvar i disse år. Derfor er det helt 
naturligt, at vi får flere grønlændere ind i 

Forsvaret, siger Trine Bramsen. 
– Jeg kan se en stor mening med, at vi 

tilbyder en uddannelse til lokale grønlæn-
dere, og giver dem de kompetencer, som 
der skal til for at varetage et job i Forsvaret 
i Grønland. Det er det, som denne militære 
overbygningsuddannelse handler om. Dertil 
kan man være med til at varetage Grøn-
lands sikkerhed. Jeg vil gerne have, at der 
er flere grønlændere, som er en del af dem, 
der passer godt på Grønland og alle de vær-
dier, som er så vigtige at holde fast i. 

Job efter uddannelse 
Forventningen er, at der kan oprettes 10-15 
uddannelsespladser årligt, der skal afspej-
le, hvad der er behov for i forhold til jobs. 

Målgruppen er grønlændere, der i forve-
jen har en uddannelse i baggagen, hvortil 
der bygges et forsvarselement ovenpå. 

– Vi bygger videre på de eksisterende ud-
dannelser, der kan være på mange forskel-
lige uddannelsesniveauer, men så vi sikrer, 
at man får de kompetencer, der skal til for 
at blive ansat i Forsvaret efterfølgende. Et 
job kan f.eks. være som ansat i Arktisk 

Kommando, hvor man bistår i SAR-bered-
skabets kommandocentral. Det kunne også 
være i forhold til det stadig stigende analy-
searbejde i Forsvaret. Endelig kan det f.eks. 
også være et job ombord på et af Forsva-
rets skibe. 

Den nye uddannelse skal ikke erstatte, 
men supplere de eksisterende uddannel-
sestilbud inden for Forsvaret, som f.eks. 
værnepligtsuddannelsen. Det vil f.eks. hel-
ler ikke være en forudsætning, at man har 
gennemgået værnepligt for at komme i be-
tragtning til den nye militærfaglige uddan-
nelse.

Placering i Kangerlussuaq 
Endnu er der ikke truffet beslutning om, 
hvor uddannelsesforløbet kunne foregå, 
men ministeren peger på Kangerlussuaq 
som et muligt sted. 

– Jeg kigger både på, hvor uddannelsen 
kan samle folk fra hele Grønland, og hvor 
uddannelsen kan være med til at understøt-
te lokalsamfundet. Der er i forvejen drøftel-
ser om, hvordan vi sikrer, at lufthavnen fort-
sat er i Kangerlussuaq, så derfor er det et 
bud, at man kunne lægge uddannelsen der. 
Men det skal selvfølgelig fastlægges nær-
mere i tæt dialog med Selvstyret, siger Tri-
ne Bramsen. 

Målet er, at de første elever kan starte på 
den nye uddannelse i slutningen af 2021 
eller starten af 2022.

Ny militæruddannelse  
i Grønland 
Forsvaret arbejder på at etablere en ny militærfaglig 
overbygningsuddannelse, der muligvis skal  
placeres i Kangerlussuaq

Illersornissaqarfik 2021-p naaneraniit sakkutooqarnikkut ilinniakkamik ingerlariaqqiffiusumik nutaamik aallartitsiniarpoq, Kalaallit Nunaanni ingerlanneqartussamik assersuutigalugulu allaffimmiutut, 
universitetimi imarsiornermilu ilinniagaqareersimasunut, Illersornissaaqarfimmilu suliffeqalernissamik takorluugaqarsinnaasunut, sammitinneqartussamik. Sakkutuujusussaatitaanermik 
ingerlataqarsimaneq sakkutooqarnikkut ilinniakkamut nutaamut piukkunnartussarsiarineqarsinnaanissamut piumasaqaataassanngilaq, illersornissamut ministeri Trine Bramsen, aggustimi ilaatigut 
Nuummi Kangerlussuarmilu Illersornissaqarfiup sulisuinut tikeraartoq, erseqqissaavoq.

Forsvaret vil fra slutningen af 2021 sætte gang i en ny militær overbygningsuddannelse, der skal foregå i Grønland og være rettet mod dem, der for eksempel har en kontor-, universitets- eller maritim 
uddannelse, og som kunne tænke sig et job i Forsvaret. Det er ikke en forudsætning, at man har gennemført værnepligt, pointerer forsvarsminister Trine Bramsen, der i august blandt andet besøgte 
Forsvarets medarbejdere i Nuuk og Kangerlussuaq. 
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SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE
Søværnets Officersskole uddanner og 
udvikler de sømilitære ledere, der 
skal stå i spidsen for at løse Søvær-
nets og Forsvarets opgaver. Uddannel-
sen til søofficer blev grundlagt i 1701, 
og er dermed den ældste af sin art i 
verden. Uddannelsen baserer sig på 
et anderledes studiemiljø, hvor tvær-
faglighed er i højsædet og hvor teori 
afprøves i praksis på Søværnets skibe 
eller i skolens nye skibssimulator.  
Traditionerne, korpsånden og behovet 
for at omsætte teori til praksis ska-
ber et stærkt bånd mellem officers-
skolen, Søværnet og dets skibe. Sko-
len bevarer de særlige maritime tradi-
tioner og holdninger samtidig med, at 
den ligger i front inden for ledelse, 
management og pædagogik.  
For at komme i betragtning til Søvær-
nets Officersskole skal man have en 
bachelor eller professionsbachelor. 
For uddannelserne maskinteknisk of-
ficer samt våben- og elektroniktek-
nisk officer kræves, at man har tek-
nisk bachelor eller en maskinmester-
uddannelse for at søge.
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Trine Juncher Jørgensen 
Trine@sermitsiaq.gl

Illersornissamut ministeri Trine Bramsen (S) 
Illersornissaqarfimmi kalaallinik amerlane-
rusunik sulisoqalerusuppoq. Taamaammat 
sakkutooqarnikkut ilinniakkamik nutaamik 
pilersitsinissamik sulissuteqarpoq. Ilinnia-
gaq suli maannamut pilersaarusiorneqar-
poq, kisianni sapaatip-akunnerini aqqaneq-
marlunni ilinniartitsisoqartarnissaa tamatu-
malu kingorna praktikkertoqartarnissaa eq-
qarsaatigineqarpoq. 

– Kalaallit Nunaanni illersornissami ilin-
niakkamik nutaamik pilersitsiniarneq kalaal-
lit amerlanerusut Illersornissaqarfimmut 
ilaalernissaannik kissaammit aallaaveqar-
poq. Kalaallit najukkami aalajangiisuusumik 
ilisimasaqarput kalaallisullu oqalussinnaal-
lutik, taamaammallu suliassanut isumagi-
neqartussanut atatillugu iluanaarutaasoru-
jussuussallutik. Tamanna assersuutigalugu 
annaassiniarnerni takusarparput, tamatu-
mani kalaallisut oqalussinnaasunik ajornar-
toortunik attaveqatiginnissinnaasunik na-

juuttoqarnera pinngaarutilerujussuusarmat. 
Tamatuma saniatigut Illersornissaqarfik Ka-
laallit Nunaannut ilaalluinnarpoq. Nunarsu-
aq tamakkerlugu aarlerinartorsiornerup pis-
sutsillu pisariunerisa annertusiartornerat 
takuarput, taamaammallu naalagaaffeqati-
giinni illersornissaqarfik ukiuni makkunani 
nukittorsarparput. Taamaammat kalaallinik 
amerlanerusunik Illersornissaqarfimmut pe-
qataatitsilernissarput aamma pissusissa-
misoorluinnarpoq, Trine Bramsen oqarpoq. 

– Kalaallinut nunaqavissunut ilinniakka-
mik neqerooruteqarnissatta piginnaasanillu 
Kalaallit Nunaanni Illersornissaqarfimmi su-
lisinnaanissamut pisariaqartunik tunnius-
saqarnissatta isumaqartorujussuunera ta-
kusinnaavara. Sakkutooqarnikkut ilinniarti-
taaneq ingerlariaqqiffiusoq tamatumunnga 
tunngassuteqarpoq. Tamatuma saniatigut 
Kalaallit Nunaanni isumannaatsuunissamik 
isumaginneqataasoqarsinnaavoq. Kalaallit 
Nunaannik naleqartitanillu tamanik aalaja-
ngiusimassallugit pingaarutilinnik paarsillu-
artunut kalaallit amerlanerusut peqataaler-

nissaat kissaatigaara. 

Ilinniarnerup kingorna suliffeqarneq 
Ilinniarnermi inissanik ukiumut 10-15-inik 
pilersitsisoqarsinnaanissaa naatsorsuutigi-
ne qarpoq, suliffissanut atatillugu pisaria-
qar tinneqartunut naapertuuttunik. 

Siunnerfigineqartut tassaapput kalaallit 
ilinniagaqareersimasut, illersornissamut 
tunngasunik qaavatigut ineriartortitsivigine-
qarsinnaasunik. 

– Ilinniakkat pioreersut, ilinniartitaanikkut 
qaffasissutsini assigiinngitsorpassuarniis-
sinnaasut, ineriartortitsivigeqqissavavut, 
kisianni taava qulakkiissavarput, tamatuma 
kingorna Illersornissaqarfimmi atorfinitsin-
neqarsinnaassagaanni piginaasat pisaria-
qartinneqartut pissarsiarineqarnissaat. Su-
liffik assersuutigalugu tassaasinnaavoq Is-
sittumi Sakkutooqarfimmi atorfeqarneq, 
tamatumanilu SAR-imik upalungaarsimasut 
naalakkersuisoqarfianni qitiusumi tapertaa-
sinnaaneq. Aamma Illersornissaqarfimmi 
nalilersuinermik suliamut annertusiartuin-
nartumut atatillugu atorfiusinnaavoq. Kii-
salu assersuutigalugu Illersornissaqarfiup 
umiarsuaataasa ilaanni suliffiusinnaavoq. 

Ilinniagaq nutaaq Illersornisaqarfimmi ilin-
niartitaanikkut neqeroorutinut pioreersunut 
taartaanani ilapittuutaassaaq, assersuuti-
ga lugu sakkutuujusussaatitaanermik ilinni-
akkamut. Assersuutigalugu sakkutuujusus-
saatitaanermik ingerlataqarsimaneq sakku-
tooqarnikkut ilinniakkamut nutaamut piuk-

kunnartussarsiarineqarsinnaanissamut piu-
masaqaataassanngilaq.

Kangerlussuarmi inissisimaffeqassasoq 
Ilinniarnerup sumi ingerlanneqarsinnaanis-
saa pillugu suli inaarutaasumik aalajangi-
isoqanngilaq, kisianni ministerip Kangerlus-
suaq periarfissaasinnaasutut tikkuarpaa. 

– Ilinniakkap sumi inunnik Kalaallit Nu-
naan nit tamarmeersunik katersuutsitsisin-
naanissaa, ilinniakkallu najukkami inuiaqati-
giinnut ikorfartueqataasinnaanera, isiginiar-
pakka. Mittarfiup Kangerlussuarmiiginnar-
nissaa qanoq ililluta qulakkeerniassanerip-
put oqaluuserineqaqattaarpoq, taamaam-
mat ilinniakkap tassunga inissinneqarsin-
naanera siunnersuutaavoq. Kisianni taman-
na Namminersorlutik Oqartussat qanimut 
oqatigalugit soorunami aalajangersarneqas-
saaq, Trine Bramsen oqarpoq. 

Ilinniartut siulliit ilinniakkami nutaami 
2021-p naanerani imaluunniit 2022-p aal-
lartinnerani aallartissinnaalernissaat angu-
niagaavoq. 

Kalaallit Nunaanni sakkutoo
qarnikkut ilinniagaq nutaaq 
Illersornissaqarfik sakkutooqarnikkut ilinniakkamik 
ingerlariaqqiffiusumik, Kangerlussuarmi 
inissinneqassagunartumik, pilersitsinissamik 
sulissuteqarpoq

-Kalaallinut nunaqavissunut ilinniakkamik neqerooruteqarnissatta piginnaasanillu Kalaallit Nunaanni Illersornissaqarfimmi sulisinnaanissamut 
pisariaqartunik tunniussaqarnissatta isumaqartorujussuunera takusinnaavara. Sakkutooqarnikkut ilinniartitaaneq ingerlariaqqiffiusoq tamatumani 
pineqarpoq, illersornissamut ministeri Trine Bramsen, sakkutooqarnikkut ilinniakkamik ingerlariaqqiffiusumi nutaamik 2021-p naanerani 
pilersitsinissamik pilersaaruteqartoq, oqarpoq.

– Jeg kan se en stor mening med, at vi tilbyder en uddannelse til lokale grønlændere, og giver dem de kompetencer, der skal til for at varetage et job i 
Forsvaret i Grønland. Det er det, som denne militære overbygningsuddannelse handler om, siger forsvarsminister Trine Bramsen, der planlægger at 
lancere den nye militære overbygningsuddannelse ultimo 2021. 
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SAKKUTUUT IMARSIORTUT 
ILINNIARFIAT
Sakkutuut Imarsiortut ilinniarfianni 
sakkutuut aqutsisussat, Sakkutuut 
Imarsiortut Illersornissaqarfiullu suli-
assaannik suliaqartussat ilinniartin-
neqartarput. Sakkutuut imarsiortut 
naalagaatut ilinniarneq 1701-imi 
tunngavilerneqarpoq, taamaalillunilu 
taamatut ilinniakkani pisoqaanersat 
ilagaat. Ilinniarnermi avatangiisit al-
laanerusut tunngavigineqarput, assi-
giinngitsunik suliaqarneq pingaartin-
neqarluni aamma atuagarsornermi 
sammisat Sakkutuut Imarsiortut umi-
arsuaanni imaluunniit ilinniarfimmi 
umiarsuup aquttarfiani pisuusaartitsi-
vimmi nutaami misilittarneqartarlu-
tik. 
Ileqqut, ataatsimuussusermik misigi-
neq aamma atuagarsornermi sammi-
sat sulinermi misilinnerisigut sakku-
tuut imarsiortut naalaganngorniarfia-
ta, Sakkutuut Imarsiortut umiarsui-
salu akornanni ataqatigiilluarnermik 
pilersitsisarpoq. Ilinniarfiup imarsior-
nermi ileqqut immikkuullarissut 
isummallu attappai, peqatigisaanillu 
aqutsinermi ilinniartitseriaatsimi siut-
tuulluni. 
Sakkutuut Imarsiortut Naalagaattut 
ilinniarfimmut akuerisaaniaraanni ba-
cheloritut imaluunniit suliamut aala-
jangersimasumik bacheloreqar-
toqartariaqarpoq. Maskinteknisk of-
ficeritut kiisalu sakkussianut elektro-
nikteknisk officeritut ilinniarnermut, 
teknikimut tunngasumik bachelore-
qarnissaq imaluunniit maskinmesteri-
tut ilinniagaqarsimaneq qinnuteqar-
nissamut piumasaqaataapput.
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Trine Juncher Jørgensen 
Trine@sermitsiaq.gl

I det Slesvigske Fodregiment i Haderslev 
befinder 21-årige Minik Thode Davidsen fra 
Nuuk sig. Han blev i slutningen af juli ud-
nævnt til konstabel i hæren efter endt reak-
tionsstyrkeuddannelse. 

Minik Thode Davidsen havde ellers ikke 
Haderslev for sit indre blik, da han havde 
færdiggjort gymnasiet i Nuuk. Men da hans 
mor læste en artikel om, at Forsvaret arran-
gerede afprøvning til værnepligt i Nuuk, så 
foreslog hun ham at tage derhen. 

– Jeg er den type, der kan lide mange for-
skellige ting, og jeg havde svært ved at se, 
hvilket studie og arbejde, der lå foran mig. 
Jeg kendte ingen i Forsvaret, og har kun set 
soldater i TV. Men jeg gik til session i efter-
året 2018, og fik en plads året efter i Gar-
derhusarregimentet i Slagelse. 

Oprindelig var tanken bare at tage værne-
pligten, så det kunne skrives på CV’et. Men 
Minik Thode Davidsen blev så inspireret un-
dervejs, at han valgte at tage imod et jobtil-
bud i hæren i Haderslev. 

– Værnepligten var noget af en omvælt-
ning for mig, og jeg fik faktisk lidt af et 
chok. Det er en anden kultur end den, jeg er 
vandt til. Tonen var mere hård og kontant, 
men jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke var 
personligt, men bare strukturen i militæret. 
Og da jeg først havde fundet mig til rette, 
blev jeg glad for at være i miljøet. Fælles-
skabet i delingen er helt unik. Man er jo 
sammen dag og nat, og lærer hinanden at 
kende på godt og ondt. Man har det hårdt, 
men er ikke alene om det, og det styrker.  

Besvimede under felttur
Minik Thode Davidsen fandt også ud af no-

get om egne grænser og formåen. 
– Man lærer en hel masse i værnepligten, 

alt fra de basale ting som at skyde, udøve 
førstehjælp og træne. Man lærer også no-
get så lavpraktisk som at barbere sig hver 
morgen, pudse sine støvler og sørge for at 
se ordentlig og anstændig ud. Og så bliver 
man presset på søvn, kulde og mad, og det 
er i sig selv en oplevelse. 

– Min anden felttur i værnepligten glem-
mer jeg aldrig. Vi skulle ud på et løb på 5-7 
kilometer, hvor man med fuld oppakning 
skal forcere containere, bygninger, løbe i 
terræn og vandre igennem søer. Det er no-
get af det hårdeste, jeg nogensinde har prø-
vet. Og pludselig besvimede jeg. Vi skulle 
egentlig have båret gruppeføreren det sid-
ste stykke hjem, men det blev mig, der blev 
båret. 

Halvvejs igennem værnepligten begyndte 
Minik Thode Davisen at overveje om han 
skulle fortsætte lidt længere tid i Forsvaret 
end blot værnepligten. 

– Jeg valgte at takke ja til et job i hæren. 
Jeg kan godt lide strukturen. Der er ikke 
noget midt imellem. Det er enten-eller. Sam-
menholdet er fantastisk, og så har jeg en 
oplevelse af, at vi hele tiden lærer nyt i ud-
dannelsestiden. Jeg føler, at jeg kan udvikle 
mig inden for Forsvaret. Og så er der også 
noget rigtig drengerøvsagtigt over det, som 
jeg godt kan lide. Jeg trives også med de 
fysiske krav. Jeg kan lide at være aktiv og 
svømmer, løber og styrketræner ofte. 

– Hvad fremtiden byder på er stadig et 
åbent spørgsmål, men Minik Thode David-
sen kunne godt forestille sig at læse til of-
ficer en dag på Hæren Officersskole. 

– Jeg føler i hvert fald, at jeg er på det 
rigtige sted nu. 

På rette sted 
Ud af Forsvarets tre værn er hæren langt det  største. 
Over 4.000 unge aftjener hvert år værnepligt i 
hæren. I 2019 var Minik Thode Davidsen én af dem

– Siunissaq pillugu apeqqut suli ammavoq, kisianni Minik Thode Davidsenip officeritut Hærens Of-
ficersskolemi ilinnialersinnaanini takorloorpaa.

– Hvad fremtiden byder på er stadig et åbent spørgsmål, men Minik Thode Davidsen kunne godt 
forestille sig at læse til officer en dag på Hæren Officersskole.

– Sakkutuujusussaaneq uannut mumisitserujussuarpoq, tupallaartorujussuuvungalu. Kulturi 
sungiusimasannit allaaneruvoq. Nipi sakkortunerullunilu toqqaannarneruvoq, kisianni erngertumik 
inummut tunnganngitsoq paasivara, sakkutuuni periuseriinnarpaat, Minik Thode Davidsen oqarpoq. 

– Værnepligten var noget af en omvæltning for mig, og jeg fik faktisk lidt af et chok. Det er en 
anden kultur end den, jeg er vandt til. Tonen var mere hård og kontant, men jeg fandt hurtigt ud af, 
at det ikke var personligt, men bare strukturen i militæret, siger Minik Thode Davidsen. 
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OM HÆREN  
På Hærens værnepligtsuddannelse får du en basisuddannelse som soldat og 
lærer færdigheder som brandbekæmpelse og førstehjælp. Du bliver styrket 
både fysisk og mentalt og lærer at arbejde under pres i tæt samarbejde med 
andre. Det gør dig klogere på andre mennesker og på dine egne styrker og 
grænser. Alt sammen noget, som du kan bruge videre i livet.  
Hærens værnepligtsuddannelse tager normalt fire måneder, men du har også 
mulighed for at tage din værnepligtsuddannelse i Livgarden eller hos  
Hesteeskadronen i Garderhusarregimentet – så tager uddannelsen dog lidt 
længere tid. Værnepligtsuddannelsen fungerer som basisuddannelse,  
hvis du vil fortsætte din uddannelse eller karriere i Hæren.  

År Køn      Hæren     Søværnet Flyvevåbnet Total %    
2019 Mænd 3363     127  119  3609 
 Kvinder 951     35  43  1029 22,19
  Total 4314     162  162  4638  

Værnepligtige i Forsvaret fordelt på værn og køn i 2019
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Trine Juncher Jørgensen 
Trine@sermitsiaq.gl

Minik Thode Davidsen Nuummeersoq Sles-
vigske Fodregimentimi Haderslevimiippoq. 
Taanna qisuariartarnermi nukittussutsimut 
misilitsereernermi kingorna juulip naanerani 
nunami sakkutuuni konstabelinngortinne-
qarpoq.

Minik Thode Davidsenip Nuummi ilinniar-
nertuunngorniarfik naammassigamiuk, Ha-
derslev eqqarsaatigisimanngikkaluarpaa. 
Kisianni arnaata Illersornissaqarfik Nuummi 
misilitsitsinermik aaqqissuisoq allaaserisa-
mi atuarsimammagu, ornigunnissaa siun-
nersuutigaa.  

– Assigiinngitsorpassuarnik nuannarisa-
qartuuvunga, siunissamilu ilinniagaq sulif-
fillu suna aallutissanerlugu takujuminaatsip-
para. Illersornissaqarfimmi ilisarisimasa-
qanngilanga, taamaallaallu sakkutuut TV-
kkut kisiat takusarnikuullugit. 2018-imi uki-
akkut misilitsikkiartorpunga, ukiullu tulliani 
Garderhusarregimentetimi Slagelsemi inis-

sarsivunga. 
Siullermik sakkutuujusussaaneq kisiat 

eq qarsaataagaluarpoq, taamaalilluni CV-
mut allanneqarsinnaassammat. Minik Tho-
de Davidsenili aqqutaani pileritsaqqaner-
mik, Haderslevimi nunami sakkutuuni ator-
fimmut neqeroorummut akuersiniarluni 
aalajangerpoq. 

– Sakkutuujusussaaneq uannut mumisit-
serujussuarpoq, tupallaartorujussuuvu-
ngalu. Kulturi sungiusimasannit allaane-
ruvoq. Nipi sakkortunerullunilu toqqaannar-
ne ruvoq, kisianni erngertumik inummut 
tunnganngitsoq paasivara, sakkutuuni pe-
riuseriinnarpaat. Inisseriaramalu avatangi-
isiniinneq nuannarilerpara. Tassami ulloq 
unnuarlu peqatigiittarpugut, immitsinnullu 
pitsaasumik pitsaanngitsumillu ilinniartar-
luta. Assoroornarpoq, kisianni assoroorneq 
kisermaanneqanngilaq, tamannalu nukit-
tornarpoq. 

Suliaqarnermi iluaallertoq
Minik Thode Davidsenip nammineq killis-

sani pisinnaasanilu paasisaqarfigai.
– Sakkutuujusussaanermi ilikkagaqarnar-

torujussuuvoq, tunngaviusunit soorlu seq-
qorneq, ikiueqqaarneq aamma sungiusar-
neq. Aammattaaq soorlu ullaat tamaasa 
un ngiarneq, kamippannik saliineq, isikkum-
inarneq ileqqorinnerlu. Sininnermi, nillertu-
mi aamma nerisaqarnikkut tatisimaneqarlu-
ni misilerartinneq, taannartaa aamma misi-
gisassaavoq.

– Sakkutuujusussaaninni suliaqarnerma 
aappaa puigunngisaannarpara. 5-7 kilome-
terit arpattussaavugut, atortut tamakkiisut 
nammallugit containerit, illut, nunakkut tat-
sikkullu ingerlaarpugut. Tamanna misilinni-
kuusama oqimaannersaasa ilagaat. Tassan-
ngaannarlu iluaallerpunga. Gruppemi aqut-
sisoq angerlamut aqqutaani kingullermi aki-
artussaagaluarparput, uanga akiarneqaan-
narpunga. 

Sakkutuujusussaanerup affaa ingerlareer-
soq Minik Thode Davidsenip sakkutuujusus-
saanermit Illersornissaqarfimmi sivisune-
rulaamik ingerlassanerluni isumaliutersuu-
tigaa. 

– Nunami sakkutuuni atorfimmut akuer-
siniarlunga aalajangerpunga. Aaqqissuus-
saa nerat nuannaraara. Akunneranniit-
toqanngilaq. Aalajangerneq ataasiuvoq. Ata-
qa tigiilluartoqarpoq, piffissamilu ilinniarfiu-
sumi nutaamik ilikkagaqartuarnermut misi-
gaara. Illersornissaqarfiup iluani ineriartor-
sinnaallunga misigisimavunga. Aamma nu-
kappissatut isumatusaannginnertaqarnera 
nuannaraara. Timikkut piumasaqaatit aam-
ma iluarisimaarpakka. Aalaneq nalunnerlu, 
arpanneq timigissarnerlu nuannaraakka. 

Siunissaq pillugu apeqqut suli ammavoq, 
kisianni Minik Thode Davidsenip officeritut 
Hærens Officersskolemi ilinnialersinnaanini 
takorloorpaa.

–  Maanna eqqortumi inissisimasutut mi-
sigisimavunga.

Eqqortumi inissisimasoq
Illersornissaqarfiup sakkutooqarfiini pingasuusuni 
nunami sakkutuut amerlanersaapput. Ukiut tamaasa 
inuusuttut 4.000-nit amerlanerusut nunami 
sakkutuuni sakkutuujusussaatitaasarput. 2019-mi 
Minik Thode Davidsen taakkununnga ilaavoq

Minik Thode Davidsen ullumikkut Slesvigske Fodregimentimi Haderslevimiippoq. 

Minik Thode Davidsen er i dag ved det Slesvigske Fodregiment i Haderslev.
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NUNAMI SAKKUTUUT  
PILLUGIT 
Nunami sakkutuut sakkutuujusussaa-
nermut ilinniarfianni tunngaviusumik 
sakkutuutut ilinniassaatit, qatserineq 
ikiueqqaarnerlu ilinniarlugit.  
Timikkut tarnikkullu nukittussaatit 
aamma allat suleqatigalugit tamavi-
aarluni sulineq ilinniarneqassaaaq.  
Inuit allat pillugit namminerlu nukit-
tuffitit killissatillu paasisaqarfigissa-
vatit. Taakku tamarmik inuunermi 
atorsinnaassavatit. 
Nunami sakkutuut sakkutuujusussaa-
nermik ilinniarfia nalinginnaasumik 
qaammatinik sisamanik sivisus-
saqartarpoq, kisianni aamma sakku-
tuujusussatut ilinniarnerit Livgarden-
imi imaluunniit Hesteeskadronenimi 
Garderhusarregimentetimi ingerlan-
nissaanut periarfissaqarputit –  
taamaappa ilinniarneq sivisuneru-
laassaaq. Nunami sakkutuuni ilinniar-
nerit sulinerilluunniit ingerlateqqinnia-
rukku, sakkutuujusussaanermik ilin-
niarneq tunngaviusumik ilinniar-
neruvoq.

Ukioq Suiaassuseq      Nunami Sakkutuut Sakkutuut Imarsiortut Sakkutuut Timmisartortartut Katillugit %    
2019 Angutit  3363   127   119    3609 
 Arnat  951   35   43    1029  22,19
  Katillugit 4314   162   162    4638  

2019-imi Illersornissaqarfimmi sakkutuujusussat sakkutooqarfinnut suiaassusaannullu agguarneri
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Værnepligtig i Forsvaret
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SAKKUTUUT IMARSIORTUT
Sakkutuuni Imarsiortuni sakkutuujusussaanermik ilinniarnermi tunngaviusumik sak-
kutuutut ilinniartinneqassaatit, umiarsuarmilu inuuneq pillugu saqqummiussiffigine-
qarlutit. Ilaatigut annaassiniaasartutut pikkorissartinneqassaatit, nalunnermik su-
ngiusartinneqarlutit aammattaaq navigation umiarsuullu atortui pillugit ilinniarlutit, 
aamma Sakkutuut Imarsiortut nunani tamalaani suliaannik paasisaqarlutit. 
Ilinniarninni sapaatip-akunnerini arfinilinni kingullerni Illersornissaqarfiup umiarsuaa-
sa ilaanni Kalaallit Nunaata Savalimmiullu imartaanni angalassaatit. Tassani umiar-
suarmi inuttat sinneri qanimut najugaqatigalugillu suleqatigissavatit. Assigiinngit-
sunik suliassaqartunik suleqateqarnermik tamatuma ilinniartissavaatit, namminerlu 
nukittuffitit killissatillu paasisaqarfiginerullugit. Taakku tamaasa inuunerpit ingerla-
nerani atorsinnaavatit.  
Sakkutuutut Imarsiortutut ilinniarneq nalinginnaasumik qaammatinik sisamanik sivi-
sussuseqartarpoq, kisianni aamma kunngikkormiut umiarsuaanni DANNEBROG-imi 
sakkutuujusussaanermik ilinniarsinnaavutit, tassani ilinniarneq qaammatinik qulingi-
luanik sivisussuseqartarpoq. 
Sakkutuuni Imarsiortuni ilinniarnerit ingerlateqqinniarukku, imaluunniit Illersornis-
saqarfimmi atorfinnut inuttalerneqanngitsunut ilinnut tulluartunut qinnuteqarniaruit, 
sakkutuujusussaanermik ilinniarneq tunngaviusumik ilinniarfittut atorpoq. 
 
SØVÆRNET   
Under Søværnets værnepligtsuddannelse får du en grunduddannelse som soldat og 
bliver introduceret til livet på et skib. Du får bl.a. livredderkursus, svømmetræning 
og lærer desuden om navigation og skibets funktioner og får indblik i Søværnets in-
ternationale opgaver.  
I de sidste seks uger af uddannelsen sejler du på et af Forsvarets skibe i farvandet 
omkring Grønland og Færøerne. Her vil du bo og arbejde tæt sammen med resten af 
skibets besætning. Det lærer dig at samarbejde med forskellige faggrupper og gør 
dig klogere på dine egne styrker og grænser. Alt sammen noget, som du kan bruge 
videre i livet.  
Søværnets værnepligtsuddannelse tager normalt fire måneder, men du har også 
mulighed for at tage din værnepligtsuddannelse på Kongeskibet DANNEBROG, hvor 
uddannelsen tager 9 måneder.  
Værnepligtsuddannelsen fungerer som en basisuddannelse, hvis du vil fortsætte 
din uddannelse i Søværnet, eller søge ledige stillinger i Forsvaret, der matcher din 
profil.

SAKKUTUUT TIMMISARTORTARTUT
Sakkutuuni Timmisartortartuni sakkutuujusussaanermik ilinniarninni tunngaviusumik 
sakkutuutut ilinniassaatit. Sakkutuut Timmisartortartut tunngaviusumik ilinniarnerat 
Krarupimi timmisartoqarfimmi ingerlanneqartarpoq. Tunngaviusumik ilinniarninni 
sakkutuutut piginnaasat ilinniassavatit, ilaatigut seqqorneq, kiffartuussineq, qatseri-
neq aamma ikiueqqaarneq ilinniassavatit. Timmisartoqarfimmi sakkutuujusussaa-
ninni Sakkutuunut Timmisartortartunut immikkoortuinullu isertinneqassaatit, ator-
fininnissamullu periarfissanut.  
Allat suleqatigalugit tamaviaarluni sulineq ilinniassavat, tamatumalu allat illit nammi-
nerlu nukittuffinnik killissannillu paasisaqarnerulersissavaatit. Taakku tamaasa Iller-
sornissaqarfimmi kiffartuussininni inuuninniluunniit atorsinnaavatit. Sakkutuuni Tim-
misartortartuni sakkutuujusussaanermi inuit ataasiakkaat ilinniarnerinut ilinniarner-
mik avatangiisinik pilersitsineq ukkatarisorujussuuaat. Illersornissaqarfimmi sakku-
tuutut atorfeqarnissannut tunngavimmik patajaatsumik pilersitsinissamut tamatuma 
periarfissaqartippaatit. 
Sakkutuuni Timmisartortartuni sakkutuujusussaanermik ilinniarneq qaammatinik si-
samanik sivisussuseqarpoq, Krarupimilu timmisartoqarfimmi ingerlanneqartarpoq. 
Sakkutuuni Timmisartortartuni ilinniarnerit, sulinerit illersornissaqarfimmiluunniit 
tamani ingerlateqqinniarukku, sakkutuujusussaanermik ilinniarneq tunngaviusumik 
ilinniarnertut atuuppoq. 
 
FLYVEVÅBENET 
Under Flyvevåbnets værnepligtsuddannelse får du en grunduddannelse som soldat. 
Flyvevåbnets Basisuddannelse gennemføres ved Flyvestationen Karup. Under din 
basisuddannelse lærer du soldatermæssige færdigheder, herunder bl.a. skydning, 
felttjeneste, brandbekæmpelse og førstehjælp. Du vil under din værnepligt på Flyve-
stationen introduceres til Flyvevåbnet og dets enheder, herunder muligheder for vi-
dere ansættelse. 
Du lærer at arbejde under pres i tæt samarbejde med andre, og det gør dig klogere 
på andres og egne styrker og grænser. Alt sammen noget, som du kan bruge i din 
videre tjeneste i Forsvaret eller videre i livet. Værnepligten i Flyvevåbnet har et stort 
fokus på at skabe et læringsmiljø med fokus på den enkeltes læring. Det gør, at du 
får muligheden for at skabe et solidt fundament til din videre militære karriere i For-
svaret. 
Flyvevåbnets værnepligtsuddannelse tager fire måneder, og foregår ved Flyvestation 
Karup. Værnepligtsuddannelsen fungerer som en basisuddannelse, hvis du vil fort-
sætte din uddannelse eller karriere i Flyvevåbnet, såvel som i Forsvaret generelt.

COVID-19 UDSKYDER VÆRNEPLIGTSAFPRØVNING I 
GRØNLAND TIL 2021
Grundet covid-19 rejserestriktioner er efterårets afprøvninger til værne-
pligtsuddannelsen i de fire uddannelsesbyer udskudt indtil 2021. Vil man 
gerne afprøves til værnepligt, så er der mulighed for det i Danmark. Dog 
indkaldes kun et reduceret antal. Hold dig løbende opdateret om ændrin-
ger i forhold til værnepligten på Forsvarets Facebook-side »vaernepligten«. 
Du kan også tage fat i din uddannelsesvejleder eller dit lokale Majoriaq. 

EN DEL AF FORSVARS FORLIGET 2018-2023
Afprøvning i Grønland til værnepligtsuddannelsen afholdes som følge af 
forsvarsforliget, der trådte i kraft i januar 2018, og som foreskriver, at der 
skal gennemføres værnepligtsafprøvning for frivillige i Grønland frem til 
minimum 2023. 

TRÆN MED FORSVARET 
Forsvaret har udviklet en meget populær gratis app, der hedder »Træn 
med Forsvaret«. Den indeholder træningsprogrammer for alle – uanset fy-
sisk niveau. Med app’en kan du træne dig i form til Forsvaret. 
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Illersornissaqarfimmi  
sakkutuujusussaaneq

NUNAMI SAKKUTUUT
Nunami Sakkutuut sakkutuujusussaatitaanermut ilinniarfianni tunngaviusumik sak-
kutuutut ilinniassaatit aamma qatserinermik ikiueqqaarnermillu piginnaasat ilinniar-
lugit. Timikkut eqqarsartaatsikkullu nukittussaatit, allallu suleqatigalugit tamaviaa-
villuni sulineq ilinniassavata. Tamatuma inuit allat pillugit namminerlu nukittussut-
sinnik killinnillu paasisaqartissavaatit. Taakku tamarmik inuunerup ingerlanerani 
atorsinnaavatit. 
Nunami Sakkutuut sakkutuujusussaanermik ilinniarnerat nalinginnaasumik qaam-
matinik sisamanik sivisussuseqartarpoq, kisianni aamma Livgardenimi imaluunniit 
Garderhusarregimentet Hesteeskadronenimi sakkutuujusussaanermut ilinniarsin-
naavutit – ilinniarnerlu sivisunerulaassaaq. Nunami Sakkutuuni ilinniarnerit imaluun-
niit sulinerit ingerlateqqinniarukku, sakkutuujusussaanermik ilinniarneq tunngaviusu-
mik ilinniarnertut atuuppoq.  
 
HÆREN  
På Hærens værnepligtsuddannelse får du en basisuddannelse som soldat og lærer 
færdigheder som brandbekæmpelse og førstehjælp. Du bliver styrket både fysisk og 
mentalt og lærer at arbejde under pres i tæt samarbejde med andre. Det gør dig 
klogere på andre mennesker og på dine egne styrker og grænser. Alt sammen no-
get, som du kan bruge videre i livet.  
Hærens værnepligtsuddannelse tager normalt fire måneder, men du har også mulig-
hed for at tage din værnepligtsuddannelse i Livgarden eller hos Hesteeskadronen i 
Garderhusarregimentet – så tager uddannelsen dog lidt længere tid. Værnepligtsud-
dannelsen fungerer som basisuddannelse, hvis du vil fortsætte din uddannelse eller 
karriere i Hæren.  

UPALUNGAARSIMANERMUT AQUTSISOQARFIK
Upalungaarsimanermut Aqutsisoqarfik Danmarkip ajunaarnersuaqarnerani upalu-
ngaarsimasuini qitiusunut ilaavoq, inuiaqatigiillu ajornartoornerit ajunaarnersuillu 
anginerusut pinaveersaartinnissaannut ineriartortitsinissamik suliaqarluni. Upalu-
ngaarsimanermut Aqutsisoqarfik periataarluni suliniutinut orniguttarpoq, 
inuppassuar nik atortunillu immikkut ittunik atorfissaqartitsiffiusunut, aammalu nu-
nani tamalaani ajunaarnersuaqarnerani suliaqartinneqarsinnaallutik. 
Paasitit siniaanikkut, siunnersuinikkut, ilinniartitsinikkut sungiusarnikkullu aqutsi-
soqarfik inuiaqatigiit upalungaarsimanerannut ajornartoornermilu aqutsisinnaaner-
mut piginnaasanik oqartussanik, suliffeqarfinnik innuttaasunillu suleqateqarluni ine-
riartortitsisarpoq.  
Upalungaarsimanermut Aqutsisoqarfimmi sakkutuujusussaasoqarsinnaavoq. Sakku-
tuujusussaaneq qaammatinik qulingiluanik sivisussuseqarpoq. Sakkutuujusussatut 
tamakkiisumik qatserisartutut ilinniartoqartarpoq, ajutoortoqarnerani atortunik ulo-
rianartunik suliaqarnermi allarpassuarnillu ilinniarneq. Sakkutuujusussallu amerla-
nerit ilinniarnerminni biilinik angisuunik ingerlatsisinnaanermut allagartartaartarput. 
Upalungaarsimanermut Aqutsisoqarfimmi sakkutuujusussaaneq naammassigaanni 
immikkut annaassiniartartutut ilinniarsimasunngortoqartarpoq. 
 
Beredskabsstyrelsen 
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab og arbej-
der for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og kata-
strofer. Beredskabsstyrelsen rykker ud på operative indsatser, hvor der er behov for 
meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesi-
tuationer.  
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfun-
dets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder 
og borgere. 
Man kan blive værnepligtig i Beredskabsstyrelsen. Værnepligten tager ni måneder. 
Som værnepligtig får man en fuld brandmandsuddannelse, en omfattende første-
hjælps- og redningsuddannelse, uddannelse i håndtering af farlige stoffer ved ulyk-
ker og meget mere. De fleste værnepligtige får også stort kørekort under uddannel-
sen. Når man har aftjent sin værnepligt i Beredskabsstyrelsen er man uddannet 
redningsspecialist. 
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ILLERSORNISSAQ PILLUGU 2018-2023-MUT ILAASOQ
Kalaallit Nunaanni sakkutuujusussaanermut ilinniarnermut misilitsinnerit 
illersornissaq pillugu isumaqatigiissutip malitsigisaanik pi sarpoq, taanna 
januaarimi 2018-imi atuutilerpoq, tassani aalaja ngersarneqarpoq, Kalaal-
lit Nunaanni minnerpaamik 2023-ip tungaanut kajumissusilinnut sakku-
tuujusussaanermut misilitsinnerit ingerlanneqassasut tassani aalaja-
ngersarneqarpoq. 

SAKKUTUUT SUNGIUSAQATIGIKKIT
Illersornissaqarfik app-imik akeqanngitsumik nuannarineqarluartumik, 
“Træn med Forsvaret”-imik taaguuteqartumik ineriartortitsinikuuvoq. 
 Taanna tamanut sungiusariaatsinik imaqarpoq – timip qanoq innera 
 apeqqutaanani. App atorlugu Illersornissaqarfimmiittutut sungiusarsinnaa-
vutit. 

COVID-19-IP KALAALLIT NUNAANNI  
SAKKUTUUJUSUSSAANERMUT MISILITSITSINERIT 
2021-MUT KINGUARTIPPAA
Covid-19-eqarnerani angallannermi killilersuinerit pissutigalugit ukiaa-
nerani illoqarfinni ilinniartoqarfiusuni sisamani sakkutuujusussaanermut 
misilitsinnerit 2021-p tungaanut kinguartinneqarput. Sakkutuujusussaa-
nermut misilitsinniaraanni, Danmarkimi periarfissaavoq. Taamaattorli ikin-
nerusut aggersarneqartarput. Sakkutuujusussaanermut tunngatillugu al-
lannguutit ataavartumik Illersornissaqarfiup Facebookimi quppernerani 
»vaernepligten”-imi malinnaagit. Ilinniarneq pillugu siunnersortit imaluun-
niit najukkanni Majoriaq attaveqarfigisinnaavatit.
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Trine Juncher Jørgensen 
Trine@sermitsiaq.gl

Hjemmeværnip Danmarkimi sakkutooqarfia 
Nuumilu Issittumi Sakkutooqarfik 2020-

2021-imi misiliummik suliniummik isumaqa-
tigiissuteqarput, ajornartoortoqartillugu 
ima luunniit ajunaarnersuaqartillugu Issittu-
mi Sakkutooqarfimmut tapertaasarnissaat 

siunertarineqarluni. Aasap ingerlanerani 
2020-mi Hjemmeværnimi kajumissutsimik 
suliaqartut issittumi pissutsit pillugit klas-
simi ilinniartinneqarput. Septembarimilu su-
leqatigiinneq avatangiisini piviusuni sungi-
usarnermi »Northern Resillience«-mi misilit-
tarneqarpoq. Sungiusarnermi peqataasut 
80-t Issittumi Sakkutooqarfimmeersut, 
Dan markimi Hjemmeværnimeersut aamma 
Sakkutuut immikkut suliaqartut, atortunik 
nassiussanik tigusineq aamma suliaqarne-
rit ataatsimut isigalugit sungiusarniarlugit 
Kangerlussuarmi naapipput.

Kalaallit Nunaata kitaata sineriaani nunap 
sajunneri sakkortunngitsut tassaarsuarmik 
pilersitsinerat sungiusarnermi pisuusaartin-
neqarpoq, Issittumi Upalungaarsimasut 
aamma Upalungaarsimanermut Aqutsi so-

qar fik ikiorneqarnissamik pisariaqartit si so-
qartoqarsinnaaneranik ilisimatinneqarput. 
Issittumi Sakkutooqarfiup tamatuma ki-
ngorna suliaq ataqatigiissarpaa, suliaqar-
tussallu eqqortut aaqqissorlugit aamma 
Danmarkimit annertuumik tapersiisus-
sarpassuit tikittut piareersarlugit.

Peqqissaasoq sakkutuujusussarlu
Hjemmærnimi kajumissutsimik suliaqartut 
akornanni sungiusarnermut peqataasut 
ilagaat Hansine Nielsen, taanna Danmarki-
mi peqqissaasutut ilinniartuuvoq. Ukiup 
aappaa avillugu matuma siorna Hjemme-
værnimut ilanngunniarluni aalajangerpoq, 
nuanninaaramiullu peqqissaasutut ilinniar-
nermi saniatigut suli Hjemmeværnimiippoq.

– Randersimi peqqissaasutut ilinniarfim-

Hjemmeværni ikiunissamut 
piareersimavoq
Danmarkimi hjemmeværnimi kajumissutsiminnik 
suliaqartut ajornartoortoqarnerani Kalaallit Nunaat 
ikiussallugu piareersimapput. Kajumissutsimik 
suliaqartut ilagaat Hansine Nielsen, siornatigut 
sakkutuujusussaasimasoq aamma 
peqqissaasunngorniartoq
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mi semesterit aappassaat ingerlappara. 
Tamanna sioqqullugu Slesvigske Fodregi-
mentimi sakkutuujusussaaneq ingerlappa-
ra. Isernissanut utaqqisoqalaarpoq, taa-
maattumik Illersornissaqarfimmut pia-
reersarniarlunga Hjemmeværnimut ilan-
nguppunga. Maannakkullu peqqissaasun-
ngorniarpunga, kisianni ullut ilaanni Illersor-
nissaqarfimmut uternissara eqqarsaataa-
voq. Immaqa sakkutuuni peqqissaasutut 
imaluunniit Issittumi Sakkutooqarfimmi. 
Nunaga ikiorniarlugu Kalaallit Nunaannut 
uterusussinnaavunga. Qaquguussanersorli 
nalugallarpara, Hansine Nielsen oqarpoq. 

Hjemmeværmi upalungaarsimasuupput 
kajumissutsimik suliaqartut, inuiaqatigiin-
nut Illersornissaqarfimmullu tapertaallutik 
suliaqartarput. Inunnik periarfeerunneqartu-
nik, danskit imartaanni sulianut avatangiisi-
nut tunngasunut, qarsutsineqartillugu iki-
uun nermik assersuutigalugu Illersornis-
saqarfiup nunani tamalaani suliaanni alla-
nilu ikiuuttarput. Kajumissutsimik suliaqar-
tut 16.000-t kiisalu sinniisussat 30.000-t 
tunngaviupput. Illersornissaqarfik assiga lu-
gu Hjemmeværni pingasunik immikkoorto-

qar poq; Hjemmeværni, hjemmeværn imarsi-
or tut aamma timmisartortartuni hjemme-
værni. 

– Nalaatsornerinnakkut hjemmeværnimi 
imarsiortunut ilannguppunga. Kisianni nuan-
nersorujussuuvoq. Danskit imartaanni sulia-
qartarpugut, Danmarkillu imartaani upalu-
ngaarsimasunut ilaavugut. Sakkutuut Imar-
siortut aamma sakkutuujunngitsut oqartus-
saqarfii SKAT Politiillu imaani suliassaqartil-
lugit tapertaaffigisarpagut. Ilinniarnissamul-
lu periarfissarpassuit assigiinngillat, soorlu 
umiarsuarmi inuttaq, neqissiortoq, motoori-
mik paarsisoq aamma angallammik aqut-
toq.

– Juunip naanerani Kalaallit Nunaanni mi-
siliummik suliniut pillugu paasitinneqar-
pugut, tassanilu hjemmeværnimi imarsior-
tunit tallimat peqataasinnaasut. Pisortannit 
peqataarusunnersunga aperineqarpunga, 
kingornalu Danmarkimi modulini marlunni 
ilinniartitsinernut peqataavunga, tassanilu 
peqataasussat toqqarneqarput. Qujanartu-
mik peqataavunga, misigisarlu soqutiginar-
torujussuuvoq, Hansine Nielsen oqarpoq. 

 Kalaallit Nunaata kitaata sineriaani nunap sajunneri annertunngitsut tassaarsuartitsinerat  
sungiusarnermi pisuusaartinneqarput, Issittumilu Upalungaarsimasut aamma Upalungaarsimaner-

mut Aqutsisoqarfik ikiorneqarnissamik pisariaqartitsisoqarsinnaaneranik kalerrinneqarput. 

I øvelsesscenariet havde en serie af mindre jordskælv på vestkysten af Grønland forårsaget en 
tsunami, og Arktisk Beredskabsstyrkes modtagelsesenhed og Beredskabsstyrelsen var varslet om 

et muligt behov for støtte med kort varsel.
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PAASISSUTISSAT:  
SUNGIUSARNEQ NORTHERN RESILLIENCE 
Hjemmeværneqarfik aamma Issittumi Sakkutooqarfik 2020-2021-mi  
suliniummik misiliutaasumik isumaqatigiissuteqarput. Tassani ajornartoor-
toqartillugu aamma ajunaarnersuaqartillugu Issittumi Sakkutooqarfimmut  
ikiuunnissaq siunertarineqarpoq. Aasap ingerlanerani 2020-mi Hjemmeværn-
imi kajumissutsimik suliaqartut issittumi pissutsit pillugit klassimi ilinniartin-
neqarput. Septembarimilu suleqatigiinneq avatangiisini piviusuni sungiusar-
nermi Northern Resilliencemi misilittarneqarpoq. Hjemmeværni Issittumi  
Sakkutooqarfiup suliaanni tapiliutaalluarput, assersuutigalugu sulisut  
atortunik nakkutiginninnermut tigusinermullu ilinniartitaareermata.  
Suliniut misiliutaasoq aappaagu ingerlaqqissaaq. Aalajangersimasumik  
periusissatut ingerlaqqinnissaa aalajangiunneqassappat, Hjemmeværnip  
ukioq naallugu Kalaallit Nunaata immikoortuini tamani suliaqartinneqarsin-
naalernissaat siunertaavoq.
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Trine Juncher Jørgensen 
Trine@sermitsiaq.gl

Hjemmeværnskommandoen i Danmark og 
Arktisk Kommando i Nuuk har indgået en 
aftale om at gennemføre et pilotprojekt i 
2020-2021 med henblik på at levere støtte 
til Arktisk Kommando ved en krise eller ka-
tastrofe. I løbet af sommeren 2020 er frivil-
lige fra Hjemmeværnet blevet forberedt gen-
nem klasserumsundervisning i arktiske for-
hold. I september blev samarbejdet testet i 
det rigtige miljø under øvelsen »Northern 
Resillience«. 80 øvelsesdeltagere fra Ark-
tisk Kommando, Hjemmeværnet i Danmark 

og Specialoperationskommandoen var mødt 
frem i Kangerlussuaq for at øve modtagelse 
af logistik samt operationer generelt. 

I øvelsesscenariet havde en serie af min-
dre jordskælv på vestkysten af Grønland 
forårsaget en tsunami, og Arktisk Bered-
skabsstyrkes modtagelsesenhed og Bered-
skabsstyrelsen var varslet om et muligt be-
hov for støtte med kort varsel. Arktisk Kom-
mando skulle derefter koordinere indsat-
sen, disponere de rette enheder og mod-
tage et større bidrag af hjælp fra Danmark.

Sygeplejeske og værnepligtig 
Blandt de frivillige i Hjemmeværnet, der del-

Hjemmeværnet  står klar til hjælp 
Frivillige fra hjemmeværnet i Danmark står klar til at 
understøtte Grønland i tilfælde af en krisesituation. 
Blandt de frivillige er Hansine Nielsen, der er 
tidligere værnepligtig og sygeplejestuderende

Hansine Nielsen Nuummi inunngorpoq peroriartorlunilu, ukiorlu kingulleq slesvigske fodregimentimi 
Haderslevimi inissarsivoq. Utaqqinermini Hjemmeværnimut ilannguppoq, ullumikkullu suli tassunga 
attuumassuteqarluni. 

Hansine Nielsen er født og opvokset i Nuuk. I 2018 meldte hun sig til afprøvning til værnepligt i 
Nuuk, og fik plads ved det slesvigske fodregiment i Haderslev året efter. I ventetiden meldte hun sig 
ind i Hjemmeværnet, og der er hun fortsat i dag. 
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tog i øvelsen var Hansine Nielsen, der er 
sygeplejestuderende i Danmark. Hun valgte 
at gå ind i Hjemmeværnet for 1 ½ år siden, 
for at forberede sig til værnepligten, men 
det viste sig at være så sjovt, at hun er fort-
sat i Hjemmeværnet ved siden af sygepleje-
studiet. 

– Jeg går på andet semester på sygeple-
jeskolen i Randers. Før det aftjente jeg vær-
nepligt ved det Slesvigske Fodregiment. Der 
var dog lidt ventetid, før jeg kunne komme 
ind, så derfor meldte jeg mig til Hjemme-
værnet for at forberede mig på Forsvaret. 
Nu er jeg så i gang med en civil uddannelse 
til sygeplejerske, men tanken er, at jeg skal 
tilbage til Forsvaret en dag. Måske om mili-
tærsygeplejerske eller måske ved Arktisk 
Kommando. Jeg kunne godt tænke mig at 
komme tilbage til Grønland og hjælpe mit 
land. Jeg ved bare ikke lige, hvornår det bli-
ver, siger Hansine Nielsen. 

Hjemmeværnet er et frivilligt beredskab, 
der løser opgaver til støtte for samfundet og 
Forsvaret. De hjælper med alt fra eftersøg-
ning af forsvundne personer, miljøopgaver i 

danske farvande, hjælp ved oversvømmel-
ser f.eks. på Forsvarets internationale mis-
sioner m.m. Fundament er 16.000 aktive 
frivillige samt 30.000 i reservestyrken. Li-
gesom i Forsvaret, består Hjemmeværnet af 
3 værn; Hærhjemmeværnet, marinehjem-
meværnet og flyverhjemmeværnet. 

– Det var lidt tilfældigt, at jeg blev en del 
af marinehjemmeværnet. Men det er virke-
lig sjovt. Vi yder indsatser på de danske 
farvande, og er en del af det maritime be-
redskab i Danmark. Vi støtter Søværnets 
Operative Kommando og civile myndigheder 
såsom SKAT og Politiet, når deres indsats 
kræver aktioner til søs. Og der er mange 
forskellige uddannelsesmuligheder f.eks. til 
dæksfast, hovmester, motorpasser og far-
tøjsfører. 

– I slutningen af juni blev vi informeret om 
pilotprojektet i Grønland, hvor der var plads 
til fem deltagere fra marinehjemmeværnet. 
Jeg blev spurgt af min chef, om jeg ville del-
tage, hvorefter jeg deltog i to øvelsesmodu-
ler i Danmark, hvor de endelige deltagere 
blev udvalgt. Heldigvis endte jeg med at 

komme med, og det har været en utrolig 
spændende oplevelse, siger Hansine Niel-
sen.  

Hjemmeværnet  står klar til hjælp 

FAKTA:  
NORTHERN RESILLIENCE ØVELSE  
Hjemmeværnskommandoen og Arktisk Kommando har indgået aftale om at 
gennemføre et pilotprojekt i 2020-2021 med henblik på at levere støtte til 
Arktisk Kommando ved krise og katastrofe. I løbet af sommeren 2020 er  
frivillige fra Hjemmeværnet blevet forberedt gennem klasserumsundervisning 
i arktiske forhold. I september blev samarbejdet testet i det rigtige miljø  
under øvelsen Northern Resillience. Hjemmeværnet er et særligt godt bidrag 
til Arktisk Kommandos operationer, da personellet allerede er uddannet i  
f.eks. bevogtning og modtagelse af materiel.  
Pilotprojektet fortsætter det næste år. Hvis det besluttes, at det skal fortsæt-
te som et fast koncept, er det hensigten, at Hjemmeværnet skal kunne ind-
sættes året rundt i alle dele af Grønland.

Hjemmeværnimi kajumissutsimik suliaqartut 
akornanni, Kangerlussuarmi 

sungiusartoqarneranni peqataasut ilagaat 
Morten Alstrup, taanna ulluinnarni 

ruujorilerisuuvoq. Sonny Hansen, ulluinnarni 
sarfalerisuullunilu sanasoq, aamma Hansine 

Nielsen, Danmarkimi peqqissaasunngorniartoq. 

Blandt de frivillige i Hjemmeværnet, der deltog i 
øvelsen i Kangerlussuaq var Morten Alstrup, der 
til daglig er rørlægger. Sonny Hansen, der er el-

installatør og tømrer, og Hansine Nielsen, der er 
sygeplejestuderende i Danmark.
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Ukiut pingasut matuma siorna Louis Gramip 
siunissami sulerissanerluni nalornissutigi-
so rujussuuaa. Fynimi ilinniarnertuunngorni-
ar fimmit ukioq ataaseq qaangiutiinnartoq 
ilinniartuujunnaarpoq, Nuummullu inunngor-
fimminut uterluni atorfinni annikitsunik sulif-
fissarsiuleqqammerpoq. Danmarkiliaqqik-
kusuppoq, kisianni ilinniarneq suliffeqarner-
milu aqqut nalorninarpoq. 

– Illersornissaqarfiup ulloqartitsineranut 
ornigunnissara anaanama isumassarsiaraa, 
tassanilu soqarnera misissussallugu. Piffis-
sami tassani Illersornissaqarfimmi ilisarisi-
masaqanngilanga, kisianni eqqarsarpunga 
sooq misiliissanngilanga? Orniguppunga, 
Sakkutuunilu Imarsiortutut akuerisaallunga. 

Putsup iluani qatserisartoq messegastilu
Louis Gram ullumikkut 21-nik ukioqartoq, 
2019-ip aallartinnerani HDMS Hvidbjørneni-
mi sakkutuujusussanngorpoq. Sakkutuuju-
sussaareernermi kingorna Sakkutuuni Imar-
siortuni marinekonstabelitut atorfinippoq, 
eskadremilu siullermi messegastiuvoq, umi-
arsuarmilu putsup iluani qatserisartuni qi-
su ariaqqaartartunut ilaavoq. Tamatuma sa-
niatigut qulimiguullip minnerani tingineranilu 
usinik naqissarinerit akisussaaffigai.

– Nuannerlunilu soqutiginartorujussuu-
voq. Qaammatini sisamani sakkutuujusus-
saaneq assigiinngitsorpassuarnik unammil-
ligassanik misigisassanillu imaqarpoq. Im-
mikkoortortortatsinnilu amerlasuunik ikin-
ngutitaartupallappunga. Umiarsuarmi ka-
laallit, savalimmiormiut danskillu inuttaap-
put, ataqatigiinnerlu pitsaavoq. 

Louis Gramip umiarsuami messegastitut 
cafeteria isumagisarpaa. Suna tamarmi eq-
qiluillunilu iseruminassaaq, nerinissamullu 
piareersimassalluni. Tamatuma saniatigut 
nerinerup kingorna nerriviit imaartarpai iga-
sullu ikiortariaatillugit ikiortarlugit. Nalingin-
naasumik sapaatip-akunneri arlallit umiar-
suarmiittarpoq, kingornalu sulinngiffeqartar-
luni – ilaatigullu sakkutooqarfimmi pikkoris-
sartarluni pigaartuusarlunilu.

Nunamiikkaangami piffissaq sivisooq ti-
migissarnermut atortarpaa. Tassami Iller-
sornissaqarfiup immikkut suliaqartartuini 
sakkutuut politiiviniilernissani takorloorpaa, 
tamannalu timikkut eqqarsartaatsikkullu pi-
ukkunnartuunissamik pisariaqartitsivoq. 

– Sakkutuut politiivi atorfeqarnikkut uan-
nut aqqutissaasinnaavoq, kisianni timikkut 
eqqarsartaatsikkullu sakkortuumik sungiu-
sartarnissannik piumasaqaatitaqarpoq. Suli 
piariinngilanga, immmaqa ukiut marluk qaa-
ngiuppata piareersimassaanga. 

Illersornissaqarf immi atorfeqarneq
2019-ip aallartinnerani Louis Gram Sakkutuuni 
Imarsiortuni sakkutuutut qinnuteqarniarluni 
aalajangerpoq. Taanna ullumikkut HDMS 
Hvidbjørnenimi marinekonstabeliuvoq, sakkutuullu 
politiivini atorfeqalernissani takorloorpaa

Louis Gram Nuummi inunngorpoq peroriartorlunilu, taassumalu 2019-ip aallartinnerani Sakkutuunut 
Imarsiortunut qinnuteqarnissani aalajangiuppaa. Ullumikkut HDMS Hvidbjørnenimi 
marinekonsabelitut messegastitullu atorfeqarpoq. 

Louis Gram er født og opvokset i Nuuk, og valgte i begyndelsen af 2019 at søge ind som 
værnepligtig i Søværnet. I dag er han ansat som marinekonstabel og messegast ombord på HDMS 
Hvidbjørnen. 
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Putsup iluani qatserisartoq 
Louis Gram sakkutuujusussaatitaanermini 
putsup iluani qatserisartutut ilinniartinne-
qarpoq, ullumikkullu umiarsuarmi HDMS 
Hvidbjørnenimi ikuallattoqalissagaluarpat 
qisuariaqqaartussanut ilaavoq. 

– Sakkutuujussussaatitaanermi putsup 
iluani qatserisartutut ilinniarneq immikkut 
eqqaamasaqarfigaara. Soqutiginartorujus-
suuvoq, soorunalumi aamma inimut pujuin-
narmut isertinneqarluni imaluunniit ikuallaf-
fiusukkoortinneqarluni uippakajaarnarpoq. 
Kisianni uannut misigisassatsialaavoq. 

Kalaallit Nunaanni inuusuttut amerliartu-
innartut sakkutuujusussaatitaaneq ilinniar-

nernut periarfissanut aqqutissatut toqqar-
talerpaat. Illersornissaqarfik 2019-imi inuu-
suttunik 22-nik nunatsinneersunik sakku-
tuujusussaatitaanermik isumaqatigiissute-
qarpoq, sakkutuut imarsiortut arfinillit, nu-
nami sakkutuut 15-t aamma upalungaarsi-
manermut aqutsisoqarfimmi ataaseq. 

– Kikkut tamarmik sakkutuujusussaatitaa-
neq isumaliutersuutigissagaat kaammattuu-
tigaara. Piffissaq sivikippoq, kisianni soquti-
ginarpoq, periarfissarinngisaraluanik sor-
passuarnik misigisaqarfiuvoq. Illersornissa-
qarfimmi ingerlaqqinniaraanni ingerlaqqin-
nianngikkaanniluunniit CV-mi ilaatissallugu 
pitsaasorujussuuvoq. Tamatuma saniatigut 

Sakkutuuni Imarsiortuni periarfissaq Kalaal-
lit Nunaanneersuugaanni tulluarpoq, anger-
lakulasarneq pissutigalugu aamma Kalaallit 
Nunaat piffimmit allamit takuneqartarmat. 
Kalaallit ilisimasaat tigulluarneqartartut 
aamma misigisarpara. Sakkutuujusussati-
taallunga Tasiilap avataaniilluta sukkunik 
amigaateqarpugut, tassanilu umiatsiamik 
pullattakkamik aallartinneqarpunga, pisini-
arfik sumiinnersoq nalunnginnakku sukka-
suumillu iliuuseqarsinnaagama. Najukkami 
ilisimasanik tunniussaqarsinnaalluni nuan-
nerpoq, tamatumalu saniatigut oqaatsit pi-
sorpassuarni aalajangiisuusarput. 

Illersornissaqarf immi atorfeqarneq

SAKKUTUUJUSSAATITAANEQ SUUA?
Sakkutuujusussaatitaanermik ilinniarneq misigisassaq immikkuullarissuuvoq 
– silarsuarmillu allarluinarmik misigisaqarfik. Inuit nutaat naapissavatit,  
ulapiffiusumilu sulinermik ilinniarlutit, taamaalillutillu killissatit paasillugit,  
qanorlu nikisissinnaanerlugit. Amerlasuut tamanna soqutiginartillugulu  
nuannaraat – tassami avatangiisitit sungiusimasatit qimallugit  
unammillerneqaraangavit, inuttut nikeriartarputit, imminullu ilikkarnerullutit. 
Sakkutuujusussaanermik ilinniarneq Illersornissaqarfiup sakkutooqarfiini  
pingasuusut ilaanni pisarpoq: Nunami Sakkutuut, Sakkutuut Imarsiortut  
aamma Sakkutuuni Timmisartortartuni imaluunniit Upalungaarsimanermut 
Aqutsisisoqarfimmi. Ilinniarninni inuunerpit sinnerani atorsinnaasatit  
sorpassuit ilikkassavatit, nutaanik misigisaqarlutit ikinngutitaartorlutillu –  
ilinniarnerlu Illersornissaqarfimmi atorfeqarninnut aallarniutaasinnaavoq. 
Sakkutuujusussaatitaaninni akissarsiaqassaatit (qaammammut 8.082,77  
koruuunit, akileraartussaatitaallutit), akileraarutitaqanngitsumik nerisanut  
ullormusiat (215 koruunit). Ineqartinneqarneq. Danmarkimi angalaneq 
akeqan ngitsoq. Uniformi aamma atortut.

SAKKUTUUJUSUSSAATITAA-
NERMUT AKUERISAANISSA-
MUT PIUMASAQAATIT
Akuerisaaniaraanni naammaginartu-
mi danskisut piginnaasaqartariaqar-
poq, tulluartutut nalilerneqartariaqar-
poq aamma 18-it 30-llu akornanni 
ukioqartariaqarpoq. 

SUMI INISSAQARPA? 
www.værnepligt.dk-mi Illersornis-
saqarfimmi sumi inissaqarnersoq 
malinnaaffigisinnaavat, 
neqeroorfigineqarnis sannullu piffis-
saq qanoq sivisutigisinnaanersoq. 
Gardehusarregimentets Hesteeska-
dronimi, Sakkutuut Timmisartortar-
tuni aamma Sakkutuut Imarsiortunut 
inissat piumaneqarnerpaapput. 

SAKKUTUUT IMARSIORTUNI 
ILINNIARNEQ:
Sakkutuut Imarsiortut Danmarkip 
imaani soqutigisaasa illersorneqar-
nissaanik ilinniartitsillunilu sulisarput 
– pisariaqartillugu pissaanermik atuil-
lutik. Naalagaaffeqatigiinnerup iluani 
aamma nunani tamalaani suliani. 
Sakkutuut Imarsiortut ukununnga  
tapersiisarput: Danmarkip danskit 
imartaanni aamma Kalaallit Nunaata 
Savalimmiullu eqqaanni oqartussaaf-
finnik atuutsitsinerit, danskit, kalaallit 
savalimmiormiullu imartaannik nak-
kutilliinerit, suliat inunnut tunngasut 
soorlu imaani annaassiniaanerit,  
imaani avatangiisinik nakkutilliineq, 
umiarsuit angallanneranni ingiaqate-
qarnerit, danskit aamma nunani 
tama  laani imartaanni qaartussianik 
piiaanerit.

SAKKUTUUT POLITIIVI
Sakkutuut politiivinut ilinniarneq Illersornissaqarfiup immikkut ilinniarfiisa 
ilagaat. Sakkutuut politiivini sakkutuutut piginnaasat pikkoriffigineqassapput 
aamma inatsisilerinikkut suliat suliarineqartassallutik. Suliassaq pingaarneq 
tassaavoq, Illersornissaqarfiup sakkutuuisa inatsisinik atuutsitsinerinik 
toqqissisimatitsinerannillu tapersersornissaat, aamma sakkutuuni sulisut pis-
suserissaarnissaat. Saqitsaassutit annertunerulersinnginnissaat oqaloqatigiis-
sutigalugillu eqqissisimaffiulersinnissaat sakkutuut politiivisa suliassariuaan-
narpaat. Taamaaliorniaruit siullermik inoqativit paasillugit attaveqaqatigisin-
naanerat ilikkartariaqarpat. Piginnaasat taakku Illersornissaqarfimmi politii-
tut ilinniarninni angussavatit.  
Allat unikkaangata ingerlaqqissinnaallutik isumaqaruit, sukkanerpaanit suk-
kanerusumik ingerlasinnaaguit, aamma pisut sakkortusineranni eqqissisi-
maannarsinnaaguit, taava Sakkutuut politiivini ilinniarneq immaqa ilinnoor-
tuuvoq?

Sakkutuujusussaatitaanermi sakkutooqarfinnut 
pingasuusunut imaluunniit 
upalungaarsimanermut aqutsisoqarfimmut 
qinnuteqartoqarsinnaavoq. Louis Gramip 
Sakkutuut Imarsiortut toqqarpai, tamannalu 
peqqissimissutiginngilaa. 

Som værnepligtig kan man søge ind i de tre 
værn eller beredskabsstyrelsen. Louis Gram 
valgte Søværnet, og det har han ikke fortrudt. 
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Trine Juncher Jørgensen 
Trine@sermitsiaq.gl

For tre år siden var Louis Gram meget i tvivl 
om, hvad han skulle med sin fremtid. Han 
var droppet ud af gymnasiet på Fyn efter 
kun et år, og var lige vendt tilbage til sin 
fødeby Nuuk for at søge småjobs. Han ville 
gerne til Danmark igen, men uddannelse og 
karrierevej var uklart. 

– Det var egentlig min mors ide, at jeg 
skulle møde op til Forsvarets Dag, og se 
hvad det var for noget. Jeg kendte ingen i 
Forsvaret på det tidspunkt, men jeg tænkte, 
hvorfor ikke? Så jeg mødte op og endte med 
blive optaget i Søværnet. 

Røgdykker og messegast 
Louis Gram, der i dag er 21 år, startede sin 
værnepligt i begyndelsen af 2019 ombord 
på HDMS Hvidbjørnen. Efter værnepligten 
er han blevet ansat som marinekonstabel i 
Søværnet og fungerer som messegast i før-
ste eskadre, og som en del af første ind-
satshold af røgdykkere ombord på skibet. 
Dertil har han ansvaret for surring af heli-
kopteren, når den lander og letter fra dæk-
ket. 

– Det har været vildt sjovt og spændende. 
De fire måneder som værnepligtig bød på 
et hav af forskellige og anderledes udfor-
dringer og oplevelser. Og jeg fik hurtigt en 
masse gode venner i delingen. Vi er både 
grønlændere, færinger og danskere sam-

men på skibet, og sammenholdet er godt. 
Som messegast har Louis Gram styr på 

cafeteriet ombord på skibet. Alt skal være 
rent og nydeligt og klar til spisning. Dertil 
står han for afrydning og hjælp til kokkene, 
hvis de har brug for det. Typisk er han om-
bord på skibet i nogle uger, hvorefter han 
har fri i en periode – dog med kurser og 
vagter på flådestationen ind imellem. 

Når han er på land, går meget tid med 
træning. For drømmen er at komme ind i 
militærpolitiet, der er en af Forsvarets spe-
cialistenheder, og det kræver at man er i 
god fysisk form og i balance mentalt. 

 – Militærpolitiet kunne godt være en kar-
rierevej for mig, men det kræver at jeg træ-
ner intensivt både fysisk og psykisk. Jeg er 
ikke klar endnu, men måske er jeg det om 
et par år. 

Røgdykker 
Louis Gram blev under sin værnepligt ud-
dannet røgdykker, og fungerer i dag som en 
del af første indsatshold, hvis der opstår 
brand ombord på HDMS Hvidbjørnen.   

– Fra tiden som værnepligtig står røgdyk-
keruddannelsen særlig klart for mig. Det var 
utrolig spændende, men selvfølgelig også 
stressende at blive sendt ind i et røgfyldt 
lokale eller kravle gennem en brændende 

forhindringsbane. Men for mig var det virke-
lig en stor oplevelse. 

Et stigende antal unge fra Grønland har 
fået øjnene op for værnepligten som vejen 
ind til et hav af uddannelsesmuligheder. I 
2019 indgik Forsvaret værnepligtsaftaler 
med 22 unge fra Grønland, der fordelte sig 
på 6 i søværnet, 15 i hæren og 1 i bered-
skabsstyrelsen.

– Jeg opfordrer virkelig alle til at overveje 
værnepligten. Det er kort tid, men en spæn-
dende tid, hvor man får lov at opleve en 
masse, man ellers ikke ville have mulighed 
for. Uanset om man fortsætter i Forsvaret 
eller ej efter værnepligten, så er det rigtig 
godt at have med på sit CV. Dertil er mulig-
heden med Søværnet oplagt, når man er fra 
Grønland, fordi man ofte kommer hjem og 
dertil får set Grønland fra en ny vinkel. Jeg 
oplever også at den viden, vi kommer med 
som grønlændere bliver taget godt imod. Da 
jeg var værnepligtig lå vi engang ud for Tasi-
ilaq og manglede sukker, og der blev jeg 
sendt ind i gummibåden, fordi jeg lige vid-
ste, hvor butikken lå og kunne gøre det hur-
tigt. Det er sjovt at kunne bidrage med lo-
kalkendskab og dertil er der selvfølgelig 
sproget, som også er afgørende i mange 
situationer. 

En karriere i 
Forsvaret 
Louis Gram valgte at søge ind som værnepligtig i 
Søværnet i begyndelsen af 2019. I dag er han ansat 
som marinekonstabel ombord på HDMS Hvidbjørnen, 
og drømmer om en karriere i militærpolitiet

– Kikkut tamarmik sakkutuujusussaatitaaneq isumaliutersuutigissagaat kaammattuutigaara. 
Piffissaq sivikippoq, kisianni soqutiginarpoq, periarfissarinngisaraluanik sorpassuarnik 
misigisaqarfiuvoq. Illersornissaqarfimmi ingerlaqqinniaraanni ingerlaqqinnianngikkaanniluunniit  
CV-mi ilaatissallugu pitsaasorujussuuvoq, Louis Gram Sakkutuuni Imarsiortuni umiarsuarmi HDMS 
Hvidbjørnenimi marinekonstabeliusoq oqarpoq.

– Jeg opfordrer alle til at overveje værnepligten. Det er kort tid, men en spændende tid, hvor man 
får lov at opleve en masse, man ellers ikke ville have mulighed for. Uanset om man fortsætter i 
Forsvaret eller ej, så er det rigtig godt at have med på sit CV, siger Louis Gram, der er 
marinekonstabel i Søværnet og ansat ombord på HDMS Hvidbjørnen. 
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HVAD ER VÆRNEPLIGT? 
Værnepligtsuddannelsen er en helt særlig oplevelse – og et møde med en 
helt anden verden. Du møder nye mennesker og lærer at arbejde under pres, 
så du bliver klogere på, hvor dine grænser går, og hvordan de kan rykkes. Det 
er der mange, som synes er spændende og sjovt – for når du bevæger dig ud 
af dine vante omgivelser og bliver udfordret, flytter du dig som person, og  
lærer mere om dig selv.  
Værnepligtsuddannelsen foregår i et af Forsvarets tre værn: Hæren, Søværnet 
og Flyvevåbenet eller i Beredskabsstyrelsen. Under uddannelsen lærer du en 
masse, du kan bruge resten af livet, og får nye oplevelser og gode venner 
med hjem i bagagen – og så kan uddannelsen være starten på din karriere i 
Forsvaret. 
Under værnepligten får du løn (8.082,77 kroner/månedligt, skattepligtig), 
kostpenge (215 kroner per dag skattefrit). Indkvartering. Fri transport i  
Danmark. Uniform og udrustning. 
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MILITÆRPOLITIET 
Uddannelsen til militærpolitiet er en 
af Forsvarets specialuddannelser. 
Som militærpoliti skal man både me-
stre militære færdigheder og hånd-
tere juridiske sager. Den primære op-
gave er at støtte Forsvarets enheder 
med opretholdelse af lov, orden og di-
sciplin blandt militært personel. Mili-
tærpolitiets rolle er altid at undgå, at 
konflikter eskalerer, og i stedet tale 
situationen ned. For at gøre dette 
skal du først og fremmest lære at for-
stå og kommunikere med dine med-
mennesker. Disse kompetencer op-
når du i din uddannelse til politi i For-
svaret.  
Hvis du mener, at du kan fortsætte, 
når andre stopper, løbe hurtigere end 
de hurtigste og ikke mindst bevare 
roen, hvis situationen spidser til, så 
er en uddannelse i Militærpolitiet må-
ske noget for dig? 

OPTAGELSESKRAV TIL  
VÆRNEPLIGT 
For at blive optaget skal man have et 
tilfredsstillende danskniveau, man 
skal være vurderet egnet og så skal 
man være mellem 18-30 år. 

HVOR ER DER PLADS? 
På www.værnepligt.dk kan du følge 
med i, hvor der er ledige pladser i 
Forsvaret, og hvor lang tid, der går, 
før du kan blive tilbudt en plads. Der 
er mest rift om pladserne til Garde-
husarregimentets Hesteeskadron, til 
Flyvevåbnet og til Søværnet.

UDDANNELSE I SØVÆRNET: 
Søværnet uddanner og opstiller enhe-
der til at forsvare Danmarks interes-
ser fra havet – med magt om nødven-
digt. Både inden for Rigsfællesskabet 
og i internationale operationer.  
Søværnet bidrager med enheder til: 
Hævdelse af Danmarks suverænitet i 
danske farvande og ved Grønland og 
Færøerne, Overvågning af danske, 
grønlandske og færøske farvand,  
Civile opgaver som søredning,  
havmiljøovervågning, assistance til 
skibsfarten, minerydning i danske  
og internationale farvande og  
internationale maritime operationer

Louis Gramip qulimiguulik umiarsuarmut 
mikkaangat tingileraangallu 
naqitarusersornissaa akisussaaffigaa.

Louis Gram har også ansvaret for surring af 
helikopteren, når den lander og letter fra 
dækket.

Sakkutuujusussaatitaanermi putsup iluani qatserisartutut ilinniarnissamut periarfissaqarpoq. Uani Louis Gram saamerliuvoq. 

Under værnepligten var der mulighed for at gennemføre en uddannelse som røgdykker. Her er det Louis Gram til venstre. 
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Spørgsmål og svar  
om værnepligt 
Hvor afholdes der afprøvning til værnepligt i 2020?
I år er der ikke afprøvning til værnepligt i Grønland grundet covid-19 restrik-
tioner. Forsvaret planlægger at gennemføre afprøvning i første halvår af 
2021 i stedet.

Skal man bestille tid til afprøvningen?
Vil du gerne afprøves til værnepligt, så er der mulighed for det i Danmark. 
Dog indkaldes kun et reduceret antal grundet covid-19. Hold dig løbende 
opdateret om ændringer i forhold til værnepligten på Forsvarets Facebook-
side »vaernepligten«. Du kan også tage fat i din uddannelsesvejleder eller 
dit lokale Majoriaq. 

Er der nogen aldersbegrænsning for, at kunne deltage i afprøvningen?
Ja, du skal være mellem 18-30 år.

Hvad indebærer afprøvningen?
Du skal bestå en intelligenstest og en helbredsundersøgelse. Intelligenste-
sten indeholder matematik, logisk tænkning, danskforståelse og figursam-
mensætning.

Hvor lang tid tager afprøvningen?
Den tager ca. 2 timer. Det kan variere, hvis der er mange ansøgere.

Kan jeg lave en aftale om værnepligt på afprøvningsdagen?
Ja, hvis du består intelligenstesten og helbredsundersøgelsen.

Skal jeg kunne tale dansk for at tage værnepligtsuddannelsen?
Ja. Du skal kunne forstå, tale og læse dansk på et tilfredsstillende niveau.

Kan jeg selv vælge hvilket tjenestested, hvor jeg bliver værnepligtig?
Det er muligt at tage værnepligt i Søværnet, Hæren, Flyvevåbnet og Bered-
skabsstyrelsen og du kan vælge mellem de pladser, der er ledige.

Kan jeg bo på kasernen i weekenden?
Ja

Hvad får jeg i løn som værnepligtig?
Du får 8.082,77 kroner om måneden i løn (skattepligtig, 1. april 2020 
takst). Derudover får værnepligtige kostpenge, som er 215 kr. pr. dag (skat-
tefrit).

Får jeg betalt min rejse til og fra Danmark?
Ja. Forsvaret dækker din rejse til og fra din værnepligt i Danmark, hvis du 
har bopæl i Grønland.

Sakkutuujusussaaneq  
pillugu apeqqutit akissutillu
2020mi sumi sakkutuujusussaanermut misilitsittoqassava?
Ukioq manna Kalaallit Nunaanni sakkutuujusussaatitaanermik misilitsittoqassanngilaq 
covid-19-imut atatillugu killilersuinerit pissutigalugit. Illersornissaqarfik taarsiullugu 2021-
mi ukiup affaani siullermi misilitsitsinissamut pilersaarusiorpoq.

Misilitsinnermut peqataaniaraanni ukiut killilersorneqarpat?
Sakkutujuusussaatitanermut misilitsikkusukkuit Danmarkimi tamatumunnga periarfis-
saqarpoq. Taamaattorli covid-19 pissutigalugu aggersarneqartartut killilimmik amerlas-
suseqarput. Sakkutuujusussaatitaanermut atatillugit allannguinerit malinnaavigikkit Iller-
sornissaqarfiup Facebookimi quppernerani »vaernepligten«-imi. Ilinniarnermi siunnersortit 
imaluunniit najukkanni Majoriaq aamma saaffigisinnaavatit.

Misilitsinneq qanoq isumaqarpa?
Silassorissusermik misilitsinneq aamma peqqissutsimik misissortinneq angusiffigisari-
aqarpatit. Silassorissusermik misilitsinneq matematikimik, naapertuuttussarsiorluni 
eqqarsarnermik, danskit oqaasiinik paasisinnaassutsimik aamma ilutsit katitigaanerannut 
tunngasunik imaqarpoq. 

Misilitsinneq qanoq sivisussuseqarpa?
Akunnerit marluk missaanni sivisussuseqarpoq. Qinnuteqartut amerlappata nikerarsin-
naavoq.

Ullormi misilitsiffiusumi sakkutuujussussaaneq pillugu isumaqatigiissusiorsinnaavunga?
Aap, silassorissusermik misilitsinneq aamma peqqissutsimik misissortinneq angusiffigi-
gukkit.

Sakkutuujusussaanermik ilinniagaqarniaruma danskisut oqalussinnaasariaqarpunga?
Aap. Naammaginartumik paasinnissinnaasariaqarputit, oqalussinnaasariaqarputit atuar-
sinnaasariaqarlutillu. 

Sumi sakkutuujusussaatitaanissara nammineerlunga toqqarsinnaavara?
Sakkutuuni Imarsiortuni, Nunami Sakkutuuni, Sakkutuuni Timmisartortartuni aamma 
Upalungaarsimanermut Aqutsisoqarfimmi sakkutuujusussaasinnaavutit aammalu sumiif-
fiit inissaqartut akornanni toqqaasinnaallutit.

Weekendimi sakkutuut inaanniittarsinnaavunga?
Aap

Sakkutuujusussatut qanoq aningaasarsiaqassaanga?
Qaammammut 8.082,77 koruuninik  aningaasarsisassaatit (pinngitsoorani akileraarutinik 
akiliisussaatitaallutit, akit 1. april 2020 malillugit). Tamatuma saniatigut sakkutuujusus-
sat ullormut nerisanut akiliutissanik 215 kr.-nik pisartagaqarput (akileraarutitaqanngitsut).
Danmarkimut utimullu angalaninnut akiliutsissaanga?
Aap. Kalaallit Nunaanni najugaqaruit Illersornissaqarfiup Danmarkimut utimullu angala-
nerit akilissavaa.

Kalaallit Nunaanni  
tulliani qaqugu  

sakkutuujusussaanermut  
misilitsissinnaanerlutit  

atuaruk malinnaallutillu:  
www. værnepligt.dk

Læs mere og følg med, hvornår du 
næste gang kan blive afprøvet til 

værnepligten i Grønland:  
www.værnepligt.dk


