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Til søs med Dronningen og
Prinsgemalen.  

Af FARF LT Carsten Blicher Terkelsen, foto FSBM SG Henning Forsberg

Laugesen , 10 JUN 12

Marinehjemmeværnet i Horsens støttede aktivt op
om regentparrets besøg på Endelave d. 9. juni.
Opgaven med at assistere politiet ved det royale
besøg endte med, at regentparret sejlede med
tilbage fra Endelave.

Dannebrog til ankers syd for Endelave. 

Marinehjemmeværnsflotille 132 Horsens havde fra politiet fået en

anmodning om assistance i forbindelse med regentparrets besøg på

Endelave.

Klar til at sejle regentparret til Endelave

Oprindelig var behovet, at flotillen skulle lægge fartøj, gummibåd og

besætning til i forbindelse med, at politiet skulle sørge for en del af

sikkerheden ved de royales anløb og afgang fra Endelave havn.

Det var en opgave, vi havde prøvet før. Men allerede fredag formiddag

blev vi af operationsofficer Kristian Meinerts spurgt, om vi, hvis det blev

nødvendigt p.g.a. vejret, kunne transportere H.M. Dronningen og H.K.H.

Prinsgemalen fra Dannebrog til Endelave Havn og retur. I så fald ville

Dannebrog ligge i læ i As Vig.

Vi sagde naturligvis straks ja til opgaven og var klar med vores fartøj,

MHV 804 ANDROMEDA.

TV SYD Kongeligt-besoeg-

paa-Endelave
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Marinehjemmeværnet og politiet aftaler de sidste detaljer. 

Fredag aften gik vi til Endelave efter at have hentet to lokale

politibetjentene i Snaptun. Efter vi havde beset forholdene på Endelave og

fået en snak med Havnefogeden, returnerede vi til Snaptun, hvor vi

overnattede for at være klar til indsats straks næste morgen.

Vejret var fint nok til chaluppen, som blev fulgt godt på vej

Dagen oprandt, men ”desværre” viste vejret sig fra sin lidt pæne side, så

en transport af regentparret blev i første omgang ikke aktuel.

Men da tiden kom, hvor man skulle sætte Dronningen og Prinsen ind ved

hjælp af chaluppen, var vinden øget til omkr. 8 - 9 m/s fra SW. Fra

Dannebrog valgte man alligevel at foretage transporten med chaluppen. Vi

havde naturligvis vores gummibåd i vandet med to gaster og de to

politifolk, og samtidig skabte ANDROMEDA læ for chaluppen. Selv om

søen var lidt ”snavset”, gik overførslen til Endelave ok. Da vi rundede den

røde sideafmærkning ved havnen, var chaluppen kommet i smult vande,

og de forsatte herfra på egen hånd. Vi gik umiddelbart efter til anker, for at

være klar til retursejladsen.
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Gummibåden har meldt klar. 

Chaluppen i læ af ANDROMEDA. 

Hentede Dronningen på Endelave

Nu skete der så det, at vinden friskede op. Dannebrog kaldte os op for at

høre, om vi kunne afhente Dronningen og hele hendes følge og overføre

dem til Dannebrog, som så ville forlægge til stille vand i As Vig. Det vill

vi naturligvis gerne.

Efter at havde foretaget et prøveanløb på Dannebrog, uden at ”beskadige

hende nævneværdigt”, stod det klart, at overførslen mellem Andromeda og

Dannebrog ville blive særdeles vanskelig p.g.a. skibenes meget forskellige

konstruktion og størrelse. Derfor blev det besluttet, at man i stedet ville

overføre Dronningen og hendes følge ved hjælp af "Krone 1" og "Krone

4", når vi havde transporteret dem til As Vig.

Vi forlagde herefter Andromeda til Endelave Havn, og kl. ca. 17:00

modtog vi H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsegemalen med følge (10

personer i alt) ombord. 

Regentparret overført til Dannebrogs egen gummibåd. 

Regentparret om bord - hyggeligt og medlevende

Dronningen og Prinsen tog ophold på åben bro, og da vi i forbindelse med

klargøring til afgang skulle hale flag over top ned, blæste flagene ind og

satte sig fast under en af lanternerne. Ved en entusiastisk dronnings

deltagelse lykkedes det besætningen at få klaret problemet. Derefter afgik

vi under hurraråb for regentparret fra havn.

Prinsen var under en del af turen på åben bro, hvor han orienterede sig
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interesseret om farvandsområdet og hyggesnakkede med alle på broen.

Dronningen kaprede chefens stol i styrehuset, og underholdt sig med

folkene her. Der blev serveret kaffe til alle, der ønskede at få det.

Sikkert tilbage og med tak

Vel ankommen til As Vig blev alle af to gange overført ved hjælp af Krone

4 (gummibåden ), som professionelt blev ført af en gast fra Dannebrog.

Der blev i den forbindelse overrakt besætningen 3 flasker rødvin

(prinsens) med en skrivelse fra Yachtkaptajnen, hvor han takkede os for

vores indsats.

Senere blev vi ringet op af næstkommanderende fra Dannebrog. Han

var af regentparret blevet bedt om at udtrykke deres store tilfredshed med

vores fleksibilitet og professionelle indsats.

Herefter begav vi os hjem efter en begivenhedsrig dag.
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