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Marinhjemmeværnet redder tre
mennesker fra synkende båd 

Af Ninna Falck. Foto: Christer Holte , 04 AUG 14

Marinehjemmeværnet reddede tre mennesker op af
vandet, da en slæbebåd mandag aften sank lige ud
for Esbjerg Havn. Slæbebåden kæntrede og sank,
mens den var ved at slæbe et stort russisk
skoleskib ud af havnen i forbindelse med Tall Ship
Race.

Besætningen på MHV gummibåd i færd med at redde de tre personer fra den

synkende slæbebåd. 

Midt under en politisejlads ved 'Tall Ship Race' i Esbjerg Havn mandag aften blev

operativ gummibådsfører, korporal Søren Sandholm, fra Flotille 131 Esbjerg

opmærksom på, at noget var ved at gå helt galt.

Klokken var omkring 17.45, da det 113,32 meter lange russiske skoleskib,’

KRUZENSTHERN’ var ved at blive slæbt ud af Esbjerg Havn af to små slæbebåde.

Søren Sandholm og en gast fra flotillen var sammen med en betjent fra Sydjyllands

Politi (som også er navigatør i flotillen) samtidig ved at afslutte en patruljesejlads i

flotillens gummibåd. De skulle lige på afstand se det imponerende store skib forlade

havnen, da en ellers rolig aften pludselig tog en dramatisk drejning.

Den forreste slæbebåd, ’DIVER MASTER’, som trak i stævnen af det store skib kom

skævt af sted og begyndte at rulle meget forkert i vandet ved siden af

KRUZENSTHERN. Det så Søren Sandholm straks.

Det her – det går galt!

”Jeg kan se, at Diver Master nærmest bakker og får et hug med bagenden og

begynder at kæntre, og så siger jeg: Det her – det går galt! Jeg var slet ikke i tvivl,

da jeg så det. Og så får gummibåden ellers alt, hvad den kan trække, og vi er

derhenne i løbet af ca. to minutter.” fortæller Søren Sandholm.

Da gummibåden kommer hen til slæbebåden, ligger den på siden, og tre personer

kravler rundt på ydersiden af det synkende skib. Betjenten råber til dem og spørger,

hvor mange der er om bord, og det er kun de tre: to mænd og en kvinde.

Se film og læs mere 
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Skibet synker nu hurtigt, og kvinden hopper som den første i vandet. ”Hun når kun

lige at blive våd op til maven, så har vi hende om bord i gummibåden” fortæller

Søren Sandholm. På samme måde kommer maskinassistenten over i gummibåden.

Skipperen hopper som den sidste og griber straks fat i tovet rundt om gummibåden

næsten i samme øjeblik, som slæbebådens stævn hæver sig lodret op i luften, og

den lille båd synker helt.

Esbjergs Marinehjemmeværnsfartøj MHV 904 LYØ ude ved den sunkne slæbebåd. 

Tre reddet på seks minutter

”Skibet sank meget hurtigt, og alle tre er reddet op af vandet i løbet af 5 – 6 minutter.

Det gik simpelthen bare så hurtigt – det er helt vildt”, understreger Søren Sandholm,

som også kan fortælle, at det var tre noget chokerede men også meget lykkelige

personer, der blev reddet om bord i Marinehjemmeværnets gummibåd efter at have

stået på siden af den synkende slæbebåd.

Det havde været nogle meget hektiske minutter, som også havde stillet krav til

manøvreringen af gummibåden for Søren Sandholm: ”Vi lå jo med et synkende skib

foran os, tre mennesker i vandet og det russiske skib to – tre meter fra os, så der var

da lidt at holde øje med, fortæller han.

Politi og redning var blevet alarmeret af betjenten i gummibåden, allerede da man

var på vej over til slæbebåden, så læger og politi var klar på kajen, da gummibåden

med de tre uheldige søfolk kom i havn. 

Vi gør vores pligt, og det vi har lært

Der var ros fra den lokale indsatsleder fra politiet til de tre redningsmænd i

gummibåden, da alle var kommet sikkert i havn. ”Han sagde, at det var simpelthen

fantastisk, det vi havde lavet”, siger Søren Sandholm, som også selv er glad for at

kunne gøre en forskel.

”Vi gør jo vores pligt, og det vi har lært. Blæse være med skibet – vi har reddet tre

mennesker”, fastslår Søren Sandholm, inden han skal videre ud og nyde aftenens

fyrværkeri i havnen. 

Den lynhurtige aktion blev overværet at cirka 2.000 besøgende ved det store Tall

Ship Race, hvor 60 sejlskibe i år har haft Esbjerg Havn som målhavn for et race på

flere 100 sømil.

Herunder:

Den russiske besætning på skoleskibet KRUZENSTHERN ser til mens dramaet

udspiller sig.
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