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Redningsaktion ved Nordfyn 

Løjtnant Søren Vollund Kristensen, Fredericia , 19 JUL 05

Marinehjemmeværnets fartøj fra
Fredericia hjalp i søndags en motorbåd,
som havde fået store problemer i hårdt
vejr.

 

Marinehjemmeværnets fartøj, Speditøren, var under en survex (farvandsovervågning for søværnet) søndag den 17. juli på

vej fra Skagen mod Juelsminde, da vi bliver opmærksomme på et skib i havsnød.

Vi ligger sydøst for Samsø, da vi overhører en samtale på kanal 16 mellem Lyngby radio og en motorbåd. Det er en 23

fods motorbåd af Fåborgtypen med to mænd ombord, som er i store vanskeligheder. Vejret er solrigt med

skyer, vinden er på 8 til 13 meter i sekundet, og der er bølger på op til 2 meter.

Motorbåden med de to mænd ligger ca. 2 km. nord for Fyns Hoved og har retning mod Jylland. De store bølger har

overrasket dem, og de tør ikke vende om. Manden lyder panisk, og vi vender om og sejler 6 sømil ned og finder

motorbåden.

Bølgerne er for høje, til at vi kan tage båden på siden, og der er fare for, at den vil synke, hvis vi tager den på slæb.

Fartøjsfører, Kaj Juul, beslutter derfor at sejle parallelt med motorbåden, så den kan sejle i læ af os.

Vi ledsager motorbåden til Korshavn ved Fyns Hoved. Det sidste stykke får vi hjælp af motorbåden, Maja, der ligger i

Korshavn. Maja guider motorbåden det sidste stykke ind i havnen.

Under hele forløbet forsøger vores radiooperatør at guide og berolige manden, som er knibe, og det lykkes til fulde.

Vi hørte nødråbet kl. 11.15. Vi havde fundet skibet kl.11.45, og kl. 13.11 var motorbåden i sikker havn.
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