
BALTIC SAREX: Trætte men 
glade sømænd klar til endnu 
en tørn 

Af Helle Kolding , 15 MAJ 13

Europas største redningsøvelse til søs er 
i øjeblikket i fuld gang i Østersøen, hvor 
fem fartøjer fra marinehjemmeværnet er 
med i de spændende og krævende 
redninger ud for Bornholm

MHV-fartøj under BALTIC SAREX sammen med Søværnets miljøskib, GUNNAR 
SEIDENFADEN. 

Fem fartøjer fra marinehjemmeværnet er i øjeblikket travlt optaget i Østersøen. 

Den største europæiske redningsøvelse
Skibsbrand, kæntringer og folk over bord, er bare nogle af de prøvelser, skibe og 
besætninger skal igennem de næste dage.
HVIDSTEN, ANTARES, KUREREN, HJORTØ og ASKØ deltager nemlig i denne 
uge i Europas største redningsøvelse til søs, hvor alle de lande, der grænser op til
Østersøen deltager. 

Formålet er først og fremmest at træne samarbejdet på tværs af sproglige -og 
kulturelle grænser. BALTIC SAREX er øvelsens officielle navn, og ud over 
Østersølandene, deltager også en fransk enhed, mens et kinesisk fartøj er med som 
observatør. 
Kineserne vil gerne se, hvordan redningsopgaver i Østersøen klares.

De mange deltagere får mange udfordringer
-De første to dage efter vi var ankommet, drejede det sig mest om briefinger og 
nogle forberedende workshops. De blev holdt i land på et lille konferencecenter, så 
det var en varm og meget teoretisk omgang, smiler Per Lynge, fartøjsfører på MHV 
808.

Efter teorien er det ellers i den grad blevet tid for praktikken, og da MHV 808 sejlede 
i havn i aftes en times tid inden midnat, var det et meget træt mandskab, der lagde til
kaj.
-Vi har vist været det meste igennem. Vi er godt nok trætte, indrømmede Per Lynge, 
men smilet var der stadig.

Og trætheden forhindrede da heller ikke besætningerne i at være tidligt oppe igen i 
morges, hvor det skal blive den helt store dag. 
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Alle øvelsens cirka 30 skibe, helikoptere og fly er netop nu i gang med en stor 
evakuerings -og redningsøvelse vest og nord for Bornholm. 

Medvirkende her er også færgen Povl Anker, samt værnepligtige fra 
Beredskabsstyrelsen og gardehusarregimentet på Almegårds kaserne, samt en
række frivillige fra Beredskabet og ikke mindst det lokale hjemmeværn.

Mange af dem skal agere figuranter, og vil inden aften have fået den helt specielle 
oplevelse, at blive hoistet fra skib til helikopter.

Lokal flotille i central rolle

Det er det lokale bornholmske hjemmeværn, der med flotillechef Lene Brunemark 
som koordinator og tovholder, blandt andet støtter øvelsen med faciliteter som
adgang til flotillehuset 'Hyttefadet' og frivillige hjælpere, men som ikke mindst også 
har etableret handlingsbane for alle deltagende enheder og i det hele taget har 
støttet med en række praktiske foranstaltninger.

Skibene forventes i dag at vende tilbage til Rønne havn ved 18-tiden, men der bliver
ikke megen tid til pauser. I morgen går det løs igen ude på vandet, og øvelsen
slutter først officielt fredag eftermiddag, og i løbet af weekenden forventes de mange 
skibe at afgå til deres respektive hjemhavne.
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