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Norsk Politi takker marinehjemmeværnet 

Af Ninna Falck , 19 SEP 05

Marinehjemmeværnet i Juelsminde/Vejle
og Helsingør takkes af det norske politi
for deres indsats i eftersøgningen af en
60 årig nordmand, som var faldet
overbord ved Bandak i Tokke.
Marinehjemmeværnet var med deres
fartøjer Andromeda og Apollo t

 

"Takk til mannskap på Andromeda MHV 804 og Apollo MHV 811"

Sådan starter et brev rettet direkte til besætningerne Andromeda og Apollo fra Juelsminde/Vejle og Helsingør. I brevet

takker politibetjent Thomas Olafson på vegne af Telemark Politidistrikt de to besætninger for deres effektive indsats ved

eftersøgningen af en 60 årig mand, som var faldet over bord fra sin båd ved 22.00-tiden lørdag d. 10 september.

Marinehjemmeværnets to fartøjer blev sat på opgaven kl. 03.10 søndag d. 11. september og deltog i eftersøgningen, indtil

den 60-årige blev fundet omkommen søndag morgen kl. 07.52 af en norsk helikopter. 

Fartøjerne havde bedre udstyr, end vi har.

Thomas Olufson skriver, at man havde meget stor gavn af marinehjemmeværnsfartøjernes natobservationsudstyr.

"Andromeda og Apollo gennemsøgte et stort område på kort tid. Noget vi ikke havde klaret uden jer. Fartøjerne havde

bedre udstyr, end vi har, til at lede efter levende personer. Vi havde en ambulancehelikopter og en Sea King med i

eftersøgningsaktionen. Disse helikoptere kunne ikke gennemføre en overfladeeftersøgning på grund af tåge i

vandoverfladen. Jeres både var derfor en stor ressource for os."

Desværre var det ikke muligt at finde manden i mørket på trods af det varmesøgende natobservationsudstyr. Han havde

ingen redningsvest på og lå derfor under vandoverfladen.

Dygtige folk, som ydede en frivillig indsats

I brevet roses besætningerne - både for kvaliteten af deres indsats, og for at de stillede frivilligt op til opgaven med det

samme.

"Det tager ca. 30 minutter at sejle en båd fra Dalen til ulykkesstedet. Fra Andromeda og Apollo (som lå i Dalen) fik

meldingen, tog det kun en time, før deres eftersøgning var i gang, og deres reaktionstid var upåklagelig. Claus

Hofman-Bang (fartøjsfører på Apollo) forklarede, hvordan de havde søgt, og det er tydeligt, at det er besætninger, som kan

deres job."

Thomas Olufson afslutter sit brev med en stor tak til Flotillechefen fra Helsingør, kaptajnløjtnant Jan Winther og hans

fartøjsfører, kaptajnløjtnant Claus Hofman-Bang og besætningerne på Andromeda og Apollo for den hjælp, de gav under

eftersøgningen.

"Det skal siges, at dette var en arbejdsopgave, de ikke havde pligt til at påtage sig, men som de alligevel løste."

Læs hele takkebrevet

Læs tidligere artikel om eftersøgningen
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