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Sikrede at grundstødt fragtskib ikke
sejler videre 

Af Ninna Falck. Foto: Sten Lønborg , 04 JUL 14

Søværnet sendte fredag aften Marinehjemmeværnet
i Hundested ud til et tysk fragtskib, der ligger på
grund ud for Frederiksværk i toppen af Roskilde
Fjord. Søværnet vil sikre sig, at skibet bliver
liggende for nærmere undersøgelser.

Gaster fra ASKØ og politiet går om bord på det tyske fragtskib. 

Klokken 20.35 fredag aften blev Flotille 361 Isefjord kontaktet af Søværnet.

Det næsten 70 meter lange tyske fragtskib, MIA B, er på sin vej fra Frederiksværk til

Norge gået på grund lige ud for Frederiksværk i toppen af Roskilde Fjord, og

Søværnets Operative Kommando (SOK) ville gerne sikre sig, at skibet ikke sejler

videre, før man er sikre på, at der ikke er sket skader, som kan medføre udslip af

olie.

Opgaven for flotillen var derfor at sejle ud med en såkaldt tilbageholdelseserklæring

fra SOK, som skulle underskrives af skibets kaptajn og derefter scannes og sende

tilbage til SOK.

Klar lige efter politipatrulje

Flotille 361’s Fartøj, MHV 905 ASKØ, var hurtigt ude af havnen, da en besætning

med fartøjsfører premierløjtnant Sten Lønborg i spidsen, netop havde afsluttet en

politipatrulje med Nordsjællands Politi, som havde været ude og kontrollere trafikken

til søs. Da politiet stadig var i Hundested, besluttede de at sejle med ud til

grundstøderen.

Ude ved grundstøderen blev ASKØ’s gummibåd sat i vandet, og to gaster fra ASKØ

og to politibetjente sejlede ud til MIA B, hvor tilbageholdelseserklæringen blev

underskrevet.

ASKØ blev i området et stykke tid, indtil SOK klokken 22.15 meldte, at opgaven var

afsluttet , hvorefter Sten Lønborg og hans besætning på syv gaster samt de to

betjente fra Nordsjællands Politi kunne vende tilbage til Hundested Havn. Her skal

de møde igen allerede lørdag, hvor den atter står på patrulje med politiet.

Herunder:

Det tyske fragtskib og ASKØ's gummibåd.

MIA B

Tysk fragtskib

Længde: 68,43 m

Bredde: 10,55 m

Dybgang: 3,9 m

Byggeår: 1967
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