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Bornholm: Færgepassager eftersøgt 

Af Ninna Falck , 05 JUN 13

Marinehjemmeværnet på Bornholm blev her til aften
blevet indsat i en stor eftersøgning. Et busselskab
frygtede, at en 55 årig var faldet over bord fra
færgen mellem Rønne og Ystad. Han havde nu bare
taget toget fra Ystad i stedet for bussen.

MHV 903 HJORTØ. Arkivfoto af Thomas Petersen  

En besætning fra Flotille 471 Bornholm smed her til aften alt, hvad de havde i

hænderne og ilede ned til deres fartøj, MHV 903 HJORTØ, i Rønne Havn. 

Stor eftersøgning sat i gang

Alarmen fra søværnet tikkede ind klokken 19.25, og fartøjsfører, premierløjtnant Lars

Schwaner, styrede sammen med en besætning på 9 mand HJORTØ ud af Rønne

Havn klokken 20.00 for fuld skrue.

Den eftersøgte var en passager fra hurtigfærgen, LEONORA CHRISTINA.

Hans busselskab kunne ikke finde ham, da de gik i land i Ystad her til aften, og der

blev straks slået alarm.

Eftersøgningen, som blev iværksat af søværnets Maritimt Overvågningscenter

Syd, omfattede ud over HJORTØ desuden kystredningstjenestens redningsbåd

MADS JAKOBSEN, en redningshelikopter fra flyvevåbenet og søværnets skib,

SØLØVEN, som blev on scene coordinator (lokal leder) på eftersøgningen.

Manden var i København

Bedst som alle enheder var ude og søge, blev eftersøgningen afblæst klokken

21.05. Lars Schwaner og hans besætning kunne sejle HJORTØ tilbage til Rønne

igen uden mere drama. Manden var hjemme. Han havde taget toget fra Ystad til

København i stedet for bussen. Derfor manglede han.

Det sker, at eftersøgninger bliver afblæst, fordi de viser sig at være grundløse, men

det påvirker nu ikke beredskabet, som altid ligger klar. Her til aften viste Flotille 471

Bornholm, at de kan være på vej ud af havnen med 10 mand på bare 35 minutter.

Læs mere

Bornholm.nu
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