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Togt i Østersøen tog en svensk
drejning 

Tekst  Kai Højlund Mogensen - Foto Carsten Blicher Therkelsen og Henrik

Ravn Mikkelsen , 31 MAJ 14

En besætning fra Marinehjemmeværnet i Horsens
brugte fridagene i Kr. Himmelfartsferien på et
uddannelsestogt til Østersøen, som både bød på
uddannelse, træning og en eftersøgning ind i
svensk farvand.

Klar til Kr. Himmelfartstogt. 

Onsdag aften var der briefing ombord på MHV 804 ANDROMEDA for en besætning

fra Flotille 132 Horsens.

Besætningen skulle på togt, og Fartøjsfører Carsten Blicher Therkelsen fortalte, at

første planlagte havn efter Horsens var Christians Ø med planlagt ankomst kl.

16.30. En sejlads på rundt regnet 21 timer lå altså foran besætningen. Formålet med

togtet var nemlig bl.a. at indøve rutiner med vagtskifte hver 4. time, så

besætningen kan være i stand til at holde søen i længere tid.

Desuden ville togtet også omfatte vedligeholdelse af funktionsuddannelse og

gennemførelse af den obligatoriske generelle militære efteruddannelse (GME) - og

lidt til skulle det vise sig.
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Jollen som blev eftersøgt 

Alarm: Mystisk tom jolle

Efter en almindelige rutinepræget natsejlads gennem Storebælt og

Smålandsfarvandet var tiden kommet til at sejle ud i Østersøen. Efter et par timers

sejlads i Østersøen fik fartøjet et opkald fra Søværnets Operative Kommando. En

sort jolle var blevet observeret, og den skulle tilsyneladende være tom. Det blev

ANDROMEDA bedt om at undersøge nærmere.

Straks gik navigatørerne i gang med at regne med afdrift og strømforhold for at

bestemme jollens mulige position nu. Da jollen tilsyneladende ville befinde sig på

svensk område, blev der indhentet accept fra de svenske myndigheder om, at

ANDROMEDA godt kunne sejle ind i området.

Efter kort tids søgning i det beregnede område blev jollen fundet i en afstand

0,2 sømil fra fartøjet. Besætningen kunne konstatere, at jollen var tom, og man

valgte at lade den ligge, fordi en slæbning kunne være risikabelt henset til jollens

størrelse. 

Efter dette afbræk i sejladsen anløb ANDROMEDA alligevel Christians Ø til den

planlagte tid, hvor der også var tid til lidt sightseeing.

Afsejling fra Horsens 

Tæt øvelses- og uddannelsesprogram

Fredag var der planlagt for anløb af både Gudhjem, Nexø og Rønne. Undervejs blev

der afholdt GME førstehjælpsmodul, hvor ét af momenterne var at behandle en

person med brækket ben.

Lørdagen var fri indtil kl. 12.00, således at besætningen havde mulighed for en lille

rundtur på øen. Om eftermiddagen og indtil afgang blev der afholdt brand-, havari-

og bjærgningsøvelse.

Efter afgangen fra Bornholm er kursen blevet sat mod Slipshavn og efterfølgende

Juelsminde, hvor man forventer at anløbe kl. 17.00 søndag aften. 
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Herunder:

Førstehjælpskursus i messen med 'et brækket ben'.
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