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Redningsopgave afbrød toldpatrulje 

Af Lars Christian Hostrup-Schultz i samarbejde med Merete Flint Jensen. , 21

JUN 14

Marinehjemmeværnet fra Faaborg var i tirsdags på
toldpatrulje med Skat, da de blev kaldt ud til en tysk
lystsejler med problemer.

De fire tyskere var mere end glade for hjælpen. Foto: Thomas Jespergaard 

Fartøjet, MHV 808 LYRA, fra Flotille 243 Faaborg var tirsdag den 17. juni på en stille

tur igennem den vestlige Østersø. De var på patrulje med Skat på en dag, hvor det

mest drejede sig om at vise flaget overfor de mange sejlere.

Tysk lystsejler på grund

Klokken 09.45 indløb en alarm om en redningsopgave fra Søværnets Operative

Kommando. En tysk sejlbåd var gået på grund tæt ved Sønderborg og havde brug

for assistance. Redningsopgaver går altid forud for alle andre opgaver, så

toldpatruljen måtte for en tid gå på pause. 

Fartøjsfører, Løjtnant Martin Vinther, modtog opgaven, og kort efter var der beregnet

en distance til de forulykkede tyske sejlere. Der var ca 15 sømil, og Martin Vinther

valgte at sende LYRA’s gummibåd i forvejen for at skabe en hurtigere kontakt med

sejlbådens besætning. Samtidig fik kommunikationsgast Merete Flint Jensen ringet

det tyske skib op over mobilen og fik konstateret, at de fire personer i båden var

uskadte, og at de ikke følte sig i umiddelbar fare. De fik at vide, at man nu var på vej

for at hjælpe dem fri af grunden.

Her lige sydvest for Sønderborg lå tyskeren på grund. Foto: Lars Christian Hostrup-

Schultz 

Det var en let operation, der skabte stor glæde for de tyske sejlere, der tilmed tilbød

at betale for den både hurtige og meget effektive hjælp. Dette måtte man selvfølgelig

afslå og blot igen fortælle, at dette var en del af vores pligt. Snart kunne man lade

træktovet gå, og de glade tyske sejlere kunne fortsætte deres ferie i det

sønderjyske.

Skat-patrulje for at forebygge smugleri

Turen gik så derefter tilbage på kurs ned sydover mod grænsen sammen med de tre

danske toldbetjente og hunden Triton.

Hans Christian Mikkelsen, der har været en del af Told & Skat, siden 1982, kunne

under denne tur berette om de mange operationer, de har gennemført og om de

mange farverige metoder, folk benytter sig af, dels for blot at smugle cigaretter over

grænsen, dels i de langt værre tilfælde, hvor det drejer sig om indsmugling af hårde

stoffer.

”Der ligger en del ”forretningshemmeligheder” i disse ting, som man ikke kan komme

nærmere ind på”, fortalte Hans Christian Mikkelsen som igennem årene har

oparbejdet en vis erfaring og ved lige præcis, hvor og hvornår man skal slå til over

for smuglere.

”At vi toldbetjente må benytte os af Marinehjemmeværnet er en stor fordel, og det er

et værktøj, vi er mere end glade for at benytte os af, når vi udfører vores

inspektioner” understregede Hans Christian Mikkelsen, som ud over to andre

toldbetjente også havde medbragt hunden Triton på dagens patruljesejlads.

Dagens ’fangst’ lå langt mest af alt i at vise flaget, og det blev ivrigt gjort fra LYRA’s

gummibåd, som med tolderne om bord sejlede tæt på de nærliggende lystsejlere,
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som fik en kort lille pæn visit.

Sammen med de fire toldere kunne Martin Vinther og hans besætning vende hjem

mod Faaborg kl 17.00, hvor besætningen efter en uge med mange sejladser, endelig

kunne tage en lille velfortjent pause.

Herunder:

Hunden Triton og dens gode næse var også på arbejde.

Foto: Lars Christian Hostrup-Schultz
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