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Eftersøgning på 2. dag i Lillebælt 

Af Ninna Falck , 15 OKT 13

To marinehjemmeværnsfartøjer er igen i dag indsat
på eftersøgning i Lillebælt. Eftersøgningen af to
savnede mænd, der var sejlet ud i en jolle, startede i
går. En mand er nu fundet omkommet.

Marinehjemmeværnet søger i Lillebælt sammen med flere enheder bla.
Flyvevåbnets redningshelikoptere. (Arkivfoto: Ole Friis) 

MHV 909 SPEDITØREN fra Flotille 134 Fredericia og MHV 817 PARTISAN er her til
morgen af sted på eftersøgning i Lillebælt.

Der ledes fortsat efter de to savnede mænd, som sejlede ud fra Halsnæs i en jolle i
går. I morges er en mand fundet omkommet, og han er bjærget af en
redningshelikopter. Det er for tidligt at sige, om det er en af de to savnede, og man
leder fortsat efter begge mænd og deres lille båd.

Fartøjsfører, kaptajnløjtnant Jess Abrahamsen, fortæller, at flotillen blev alarmeret
klokken 08.51 i morges, og klokken 09.25 var SPEDITØREN på havet.

SPEDITØREN tog af sted mod søgeområdet, som er i dag rykket længere nordpå til
området lige syd for Årøsund, og Jess Abrahamsen og hans besætning var fremme
klokken 11.30.

Flere enheder på eftersøgning

I eftersøgningen deltager ifølge Søværnets Operative Kommando lige nu også
marinhjemmeværnsfartøjet, MHV 817 PARTISAN, fra Flotille 246 Nordvestfyn.
PARTISAN, som også var ude at søge i nat er i dag on scene coordinator på
eftersøgningen, og det vil sige, at de leder enhederne i eftersøgningen nede i
området.

Desuden deltager Dansk Søredningsselskab med en af deres SAR-både. De var
også ude i går, og med deres mindre båd søger de hovedsagelig i de kystnære
områder. Endelig har Flyvevåbnet løbende haft deres redningshelikoptere på

Læs mere

Om eftersøgningen natten
fra mandag til tirsdag.
- klik her

Om fundet af den druknede
mand. BT
- klik her
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opgaven.

De to eftersøgte mænd sejlede ud i deres jolle mandag morgen klokken ca. 08.00.
Om aftenen blev der slået alarm, og de to første fartøjer fra Marinehjemmeværnet
blev sendt ud på opgaven sammen med andre enheder.

Besætningen på MHV 910 RINGEN, som gik i havn her tirsdag morgen klokken
09.20, havde været på opgaven siden klokken 22.00 mandag aften. Leif Davidsen
fortæller, at de har eftersøgt et stort område, og at det i løbet af natten blæste op.
”Vi søgte med tre projektører og natobservationsudstyr hele natten, så vi gjorde alt,
hvad vi kunne”, fortæller han.
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