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To mænd reddet fra synkende skib 

Af Ninna Falck , 06 AUG 12

Besætningen på MHV 911 BOPA fra Flotille 367
Dragør reddede i går søndag to mænd fra deres
synkende motorbåd. Båden havde fået et voldsomt
hul i skroget efter at have sejlet på en sten syd for
Amager.

MHV 911 BOPA's Gummibåd blev sat i vandet for at nå hurtigt frem til den synkende

båd og redde de to mand (arkivfoto).  

Fartøjsfører kaptajnløjtnant John Strøbæk og hans besætning var i weekenden på

SURVEX (farvandsovervågningssejlads) for Søværnet, da de søndag eftermiddag

klokken 14.50 blev kontaktet af søværnets Maritimt Overvågningscenter Syd.

En 33 fods motorsejler med to mand om bord var ved at synke syd for Amager. De

havde alarmeret 112 og kunne ikke opgive en præcis position. 

- Vi var ca. en times sejlads fra havaristen. Derfor satte vi gummibåden i vandet, så

vi kunne komme hurtigst muligt frem til det synkende skib, fortæller John Strøbæk.

Efter 20 minutter var gummibåden fremme. Lænsepumpen var med, men det var

ikke muligt at redde den synkende motorbåd, der krængede 45 grader. De to mænd

blev dog reddet tørskoede over i gummibåden og blev sejlet over til BOPA. Men

motorbåden gik ned.

- De to mænd var på vej fra Ishøj til Kastrup, hvor båden skulle renoveres.

Undervejs var de så gået på grund på det, man kalder et ’urent område’. Det er et

sted med mange sten og andet skrammel, og her bør man ikke sejle ind, forklarer

John Strøbæk.

De to mænd blev sat i land i Dragør Havn, og de har siden været ude ved den

sunkne motorbåd og bjærge bl.a. de 200 liter brændstof ombord, så det ikke

risikerer at slippe ud i vandet og ende som forurening på Amagers kyst.
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