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Synkende sejlbåd reddet nord for Als 

Af Claus Mølsted Ibsen , 19 JUL 13

Under forlægning hjem fra Slipshavn kom MHV 910
Ringen en tysk sejlbåd til undsætning. Sejlbåden
var læk efter en grundberøring ved ”Hesteskoen”
nord for Als, og efterfølgende var store mængder
vand trængt ind i det tyske skib.

MHV 910 Ringen slæber det tyske sejskib, Tabaluk, til Aabenraa, efter at det var

blevet tømt for vand. 

Under indsejling til Aabenraa Fjord havde MHV 910 Ringen lige passeret Nordborg

fyr, da sejlplanerne for hjemturen blev ændret brat. 

Mayday ...

Kl. 15:30 hørte de et Mayday på radioen og lyttede med. Lyngby Radio havde også

hørt nødopkaldet og svarede havaristen. Ud fra positionen kunne besætningen om

bord på MHV 910 Ringen konstatere, at det var på ”Hesteskoen”, som er et område

nord for Als.

Tog vand ind i store mængder

Det drejede sig om en tysk lystsejler med to personer om bord. Begge var iført

redningsveste, og skibet tog vand ind i store mængder. Ringen gav besked til

Lyngby Radio, at de var i nærheden, og sejltiden ned til 'Hesteskoen' var ca. en time.

Tømt for vand og slæbt i havn

Ved ankomsten til haveristen kunne besætningen se, at der var rigtig meget vand

indenbords. Fra Ringen handlede man resolut med at foranstalte en lænsepumpe,

så skibet kunne holde sig flyende, hvorefter de tog skibet på slæb. Ved ankomst til

Aabenraa Havn, havde havaristen bestilt en lastvogn med kran, der var klar til at

tage skibet på land.

Aktionen sluttede kl. 19:30 og det tyske sejlskib, 'Tabaluka', står nu på sikker grund

sammen med besætningen, som var meget taknemmelige over Ringens hurtige og

handlekraftige besætning, som var kommet dem til undsætning.
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