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Eftersøgte to savnede 18-årige 

Af flotillechef Per U. Nielsen. Foto: Teddy Bovien , 23 APR 13

Marinehjemmeværnsflotille 133 Juelsminde/Vejle
deltog i dag tirsdag i eftersøgningen af to
forsvundne 18-årige mænd, som blev meldt savnet i
farvandet ud for Juelsminde natten mellem mandag
og tirsdag.

Besætningen på ANDROMEDA kigger systematisk søgeområdet igennem. 

Flotillen blev kl. 02.15 alarmeret fra Søværnets Operative Kommando, som bad om

assistance i eftersøgningen af to savnede personer i en åben båd.

På havet klokken 03.00

Flotillen fik hurtigt samlet en minimumsbesætning, som efter ca. 45 minutter var på

havet med Marinehjemmeværnsfartøjet MHV 804 ANDROMEDA fra Juelsminde.

Fartøjet har siden da været en del af eftersøgningen. 

Kl. 09.00 i morges blev besætningen suppleret med yderligere fem

besætningsmedlemmer og proviant til resten af dagen.

Et eftersøgningshold og ANDROMEDAs gummibåd sættes i vandet. 

Vi er meget opsatte på at finde dem

Eftersøgningen blev foretaget af både skibe, fly og helikoptere, og Fartøjsfører John

A. Andersen sagde tirsdag middag; "Eftersøgningen er meget intens, og vi er meget

opsatte på at finde de savnede. Det er længe siden, vi har været en del af så stor en

eftersøgning i dette område, og vi håber på det bedste for de to unge mænd”.

25 mand indsat

Flotillen gennemførte besætningsskift omkring kl. 16.00 i Juelsminde. Således blev

yderligere 11 mand fra flotillen indsat i opgaven og dermed blev i alt mere end 25

mand fra marinehjemmeværnet i Juelsminde, Vejle og Horsens indsat i

eftersøgningen.

Gummibåd fundet og eftersøgning indstillet

Desværre endte dagens intense eftersøgning ikke, som fartøjsfører John A.

Andersen og hans besætning håbede.

Klokken ca 16.00 blev den gummibåd, som de to mænd var sejlet ud i, fundet

sydvest for Endelave uden spor af de unge mænd.

SOK indstillede eftersøgningen kl. 17.05, da man ikke længere mente, at der var

håb om at finde de to mænd i live.

Herunder:

ANDROMEDAs gummibåd på eftersøgning.

 

MHV fra Fyn også indsat

MHV-fartøj MHV 801

ALDEBARAN fra Flotille 241

Odense/Kerteminde var

også indsat i

eftersøgningen.

TV Avisen

Se langt indslag om

eftersøgningen i TV Avisen

tirsdag kl. 18. 30

- klik her

Læs mere

Nyhed fra SOK om

eftersøgningen

- klik her

Nyhed fra DR.DK om at

eftersøgningen er indstillet

efter fund af de unge

mænds gummibåd.

- klik her
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