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Jolle og bøje på tur i Lillebælt 

Af Ninna Falck , 19 AUG 14

Marinehjemmeværnet fra Fredericia blev mandag
aften sendt ud på opgave midt under en
uddannelsessejlads. Det blev en noget speciel
opgave for både den garvede besætning og alle de
nye medlemmer om bord på SPEDITØREN.

Jollen halvt under vand med solcellepanel og interimistisk afmærkning. 

MAS-vagten i Søværnet ringede klokken 20.12 til MHV 909 SPEDITØREN fra

Flotille 134 Fredericia. Her var fartøjsfører, kaptajnløjtnant Jess Abrahamsen til søs

med en besætning på hele 18 gaster, hvoraf flere var nye medlemmer, som var ude

og blive lært op sammen med en garvet besætning.

Jolle set hænge på bøje

Opgaven fra Søværnet lød på at gå ud og kigge nærmere på en jolle, som var blevet

observeret hængende ude ved en gul specialafmærkning lige syd for den gamle

Lillebæltsbro.

Besætningen på SPEDITØREN afbrød dagens program og gik mod positionen.

SPEDITØREN’s gummibåd blev sendt i forvejen for at undersøge jolle og bøje.

Imidlertid havde jolle og specialafmærkning revet sig løs og var drevet sydpå helt

ned til Skærbæk ved indsejlingen til Kolding Fjord.

Specialafmærkningsbøjen med lys trækkes efter SPEDITØREN. 

Det viste sig at der var måleudstyr i både jolle og bøje i en form for samlet

installation, og der var ikke mistanke om personer i vandet. Jollen var dog ikke så let

MAS = Maritime Assistance

Service
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at komme til, da den var blevet trukket ned under vandet af den drivende gule bøje.

Der var placeret en specialafmærkning på jollen, som blandt andet også havde et

lille solcellepanel om bord.

Et sært syn

Gummibåden fik anlagt et slæb mellem bøjen og SPEDITØREN og med jollen

drivende nogle meter efter. Og herefter gik det tilbage til Middelfart, hvor ejeren

gerne ville have specialafmærkning og jolle sejlet i havn.

Således gik det hjemad i mørket med en gul afmærkning der lå og blinkede og den

besynderlige jolle skvulpende efter lige over vandoverfladen og med gummibåden til

at holde øje med det hele undervejs.

”Det ser mærkeligt ud. Det er ikke noget, man ser hver dag”, konstaterer

operationsofficer og dagens radiogast, oversergent Hans Skøtt tørt i telefonen fra

SPEDITØREN. Og han er også ganske sikker på, at de mange nye gaster har fået

en helt ny oplevelse med dagens opgave og en forsmag på, at en sejlads med

Marinehjemmeværnet kan tage en uventet drejning.

Herunder:

Gummibåden fulgte jollen og bøjen tæt hele vejen til Middelfart. Om bord på

SPEDITØREN var der hele tiden nogen klar til at kappe trossen, hvis noget skulle gå

galt med slæbningen. Her ses jollen med socellepanel og specialafmærkning (gult

kryds), som slæbes efter bøjen, der ligger og lyser længere fremme.
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