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Narkohunde på travl patrulje til søs 

Af Ninna Falck. Foto Bo Vindeløv , 28 AUG 13

Der var meget at se til, da Marinehjemmeværnet var
på patrulje med Skat i København. Narkohundene
fik fært under besøg på tre både, en båd havde en
efterlyst person om bord, tre italienere var i uføre,
og så var der en alarm fra Søværnet undervejs.

De trænede narkohunde fik fært af hash eller narkotika på tre både under patruljen.

(arkivfoto) 

Det blev en usædvanlig travl weekend, da Flotille 366 sidst var på patrulje med Skat.

En besætning og to fartøjsførere, løjtnant Geert Magnussen og løjtnant Claus

Odgaard, var af sted med fire toldere og to narkohunde for at kontrollere sejlerne i

og omkring Københavns Havn. I løbet af lørdagen blev flere sejlere grundigt

undersøgt, og der var bestemt noget at komme efter.

Der havde været noget om bord

Først blev en svensk sejlbåd i Københavns Havn standset og fik hundene om bord.

Begge hunde reagerede kraftigt, så derfor blev båden slæbt i havn ved Holmen,

hvor et ekstra køretøj fra Skat ventede.

 

Tolderne undersøgte båden grundigt bl.a. med et microkamera dybt ind i kroge og

hulrum. Der blev ikke fundet hash eller narkotika i båden, men tolderne var ret sikre

på, at det havde der været.

Kendinge arresteret

Senere samlede opmærksomheden sig om en hurtiggående motorbåd, som

pludselig stoppede. Man valgte at aflægge båden, der var løbet tør for benzin, et

besøg.

Mændene om bord gav indtryk af at være berusede eller påvirkede, og ingen havde

certifikat til at sejle motorbåden. Derfor blev politiet kontaktet, og de stod klar i land,

da motorbåden blev slæbt ind.

Både personer og genstande om bord havde politiets og toldernes store interesse.

To kom en tur med på stationen. Den ene var efterlyst.

Når toldflaget er hejst på marinehjemmeværnets fartøjer, bliver de sejlende tjekket

grundigt. (arkivfoto) 

Italienere på dybt vand

Lørdag aften fik en gruppe italienere besøg, og det var næsten til deres eget bedste.

CARINA befandt sig ud for Sundby ved Amagers østkyst, da man bemærkede det,

som fartøjsfører Geert Magnussen betegner som en rigtig ’plimsoller’.

En lille sejlbåd i utroligt dårlig forfatning sejlede mystisk omkring. Om bord var man

tydeligvis ikke i stand til at sejle efter vinden, og lyssætningen bestod af en

cykelforlygte.

Plimsolleren, der fungerede som midlertidigt hjem for tre italienere, fik toldere og

hunde om bord. Her blev beslaglagt hash og hampplanter, og besætningen på

CARINA sørgede for, at sejlbåden blev sejlet i sikker havn. Om bord var desuden
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hverken radio eller redningsmidler.

Vækket af Søværnet

Lige omkring midnat kunne besætningen på CARINA, de fire toldere og to hunde

endelig gå til ro. Meget tiltrængt ikke mindst for gummibådsbesætningen, der havde

sejlet næsten uafbrudt siden morgenstunden.

Men det blev ikke meget nattesøvn, for klokken 04.51 var der bud efter CARINA fra

Søværnet. En lystsejler var sejlet på grund ved Dragør, og alle – også tolderne –

sejlede ud for at assistere.

Lystsejleren kom dog af grunden ved egen hjælp, og om bord på CARINA tog man

derefter hul på en ny dag på told-patrulje. Det varede til klokken 13.00, hvor tolderne

fra Skat blev sat i land ved Holmen, og CARINA kunne fortsætte hjem til

basehavnen ved Avedøre.

En begivenhedsrig sejlads med Skat, som viste, at tolderne og deres hunde bestemt

har noget at komme efter til søs.

Herunder:

Toldernes narkohunde kan komme på hårdt arbejde på en lang patruljeweekend.

(Arkivfoto)
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