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Morten Jakobsen og en besætning på i alt 8 mand m/k deltog i eftersøgningen med deres fartøj

MHV 803 ARIES og ARIES' gummibåd. (Arkivfoto: Michael Wilken) 

Eftersøgning ved Farøbroerne 

Marinehjemmeværnet i Vordingborg har torsdag formiddag været på

eftersøgning ved Farøbroerne. Søværnet slog alarm, fordi man frygtede, at en

person var hoppet ud fra broen.

23-05-2014 - kl. 10:29

Af Ninna Falck

”Vi blev alarmeret af vagthavende ved Søværnets Operative Kommando klokken 06.35 i

morges”, fortæller fartøjsfører, løjtnant Morten Jakobsen, som i løbet af kort tid samlede

en besætning på i alt otte mand om bord på Hjemmeværnsflotille 256 Storstrømmens

fartøj, MHV 803 ARIES.

Der var mistanke om, at en person var hoppet i vandet fra Farøbroernes sydlige del –

også kaldet højbroen. En bil var efterladt midt på broen, hvor brofaget hænger 26 meter

over vandoverfladen.

Otte skibe og en helikopter på opgaven

”Først sendte vi ARIES’ gummibåd af sted, og så afgik resten om bord på ARIES med kurs

mod Farøbroen. Vi var fremme klokken 08.45 og gik straks i gang med vores

søgemønster. Det skete under ledelse af Gedser Redningsstation, som havde en

kommandovogn i land, hvor de styrede eftersøgningen” forklarer Morten Jakobsen, som

ud over en redningshelikopter kunne tælle op til syv andre skibe, der deltog i

eftersøgningen blandt andet Søværnets patruljefartøj FREJA, der

var kommet til fra Korsør Flådestation.

”Der var fuldstændig stille vand, der var god sigt og rimeligt lægt (i læ, lidt vind red.), så

eftersøgningsforholdene var tæt på optimale”, siger Morten Jakobsen.

Den næste times tid afsøgte de mange enheder et område på 2 x 2 sømil, men de kunne

ikke finde noget i vandet. Klokken 09.10 blev Morten Jakobsen og hans besætning på

ARIES sammen med de øvrige enheder fritaget fra eftersøgningen af Søværnet, efter at

hele det mulige område at finde en person i var blevet afsøgt.
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