
HJEMMEVÆRNET
Marinehjemmeværnet

HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Drivende jolle startede eftersøgning

Drivende jolle satte eftersøgning i
gang 

Af Jørgen Høy Thomsen , 12 MAJ 14

Marinehjemmeværnet i Fredericia blev søndag kaldt
ud på eftersøgning af Søværnet. En tom jolle var set
drivende ud for den østlige del af byen. Jollen blev
fundet, og den er tilsyneladende drevet ud fra land
uden nogen om bord.

Den tomme jolle blev fundet fyldt med vand og sand. 

På vej hjem til Fredericia fra en weekendsejlads modtager besætningen på MHV

909 SPEDITØREN kl. 13:36 et opkald fra Søværnets Operative Kommando. De

beder besætningen eftersøge en drivende hvid/gul jolle ved kysten ud for det østlige

Fredericia. En person havde ringet ind og meddelt, at han havde set en drivende

jolle i vandet ud for en bestemt vej i land.

 

SPEDITØREN kommer sydfra og sætter straks kursen mod farvandet øst for

Fredericia, hvor besætningen i mellemtiden finder det oplyste vejnavn på kortet, hvor

jollen er observeret. Et efterfølgende opkald fra Søværnet giver en mere eksakt

position. Fartøjet er fremme ved observationsstedet kl. ca. 14:00 og søger kysten af,

men der kan ikke observeres

nogen drivende jolle. Vejret er klart, og det vil være tydeligt at se jollen, hvis den var i

nærheden.

 

Fundet i vandkanten

Efter aftale med Søværnet, eftersøges stranden med SPEDITØREN’s gummibåd, og

gummibådsbesætningen finder jollen i vandkanten med en del sand og vand i. Jollen

bærer præg af ikke at have været i brug i lang tid, og den formodes derfor at være

drevet ud fra land uden nogen om bord.

 

Gummibådsbesætningen slæber jollen op på stranden, så den sikres mod at drive

ud igen, hvilket meddeles Søværnet. Det er ikke muligt at finde et navn på båden,

der kunne henvise til en evt. ejer, og det aftales, at der ikke gøres yderligere.
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SPEDITØREN sætter kursen til Fredericia Havn, hvor den ankommer kl. 15:28.
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