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Motorstop: Forkomne lystfiskere
hjulpet i land 

Af Ninna Falck. Foto: Claus Salling , 31 MAJ 14

Marinehjemmeværnet fra Helsingør hjalp lørdag nat
en motorbåd med motorproblemer i havn. De tre
personer om bord fik sig en lang, kold fisketur, og
redningsaktionen fik hjælp fra en uventet kant.

En gast fra FÆNØ byttede plads med de kolde lystfiskere i motorbåden, mens den

blev slæbt i havn.  

Fartøjsfører løjtnant Claus Salling og hans besætning om bord på MHV 906 FÆNØ

er i  denne weekend på farvandsovervågning  for Søværnet. De var fredag aften

gået i havn ved Holmen i København, da de et par minutter før midnat blev kaldt op

af Søværnet

”Der var en motorbåd, som lå og drev ude ved Drogden Rende med

motorproblemer. Det var ikke så langt væk, og vi kunne jo stikke af sted med det

samme”, fortæller Claus Salling.

Uventet hjælp

Om bord på FÆNØ var man i kontakt med havaristen på mobiltelefonen. Han var

dog ikke helt sikker på, hvor han var. Claus Salling og hans folk kunne ikke finde

motorbåden på den opgivne position, men der var heldigvis hjælp at hente.

Drogden Fyr, som ligger i det befærdede farvand mellem Amager og Saltholm er

bemandet, og de havde fanget motorbåden i deres lyskegle. De meldte sig på

radioen og hjalp med at navigere Claus Salling og hans folk hen til motorbåden.

Der var stor lettelse om bord på den lille 20 fods motorbåd, da FÆNØ dukkede op.

De tre våde og nedkølede lystfiskere i shorts og t-shirts var noget forkomne efter det

uventet lange ophold til søs, og de blev straks taget om bord på FÆNØ.

Fik tørt tøj og noget varmt at drikke

Et besætningsmedlem fra FÆNØ med en ordentlig dragt til de kølige udendørs

forhold sprang over i motorbåden, som nu blev slæbt til Dragør Havn. Imens blev

de tre lystfiskere installeret i messen om bord på FÆNØ, hvor de fik varmt, tørt tøj

på og noget varmt at drikke. Det lange ophold havde tæret på kræfterne, så de blev

også lige tilset af besætningens sygdomsbehandler.
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Klokken 02.39 var motorbåd, tre lystfiskere og deres balje med torsk i sikker havn i

Dragør.

”De var superglade for hjælpen og ikke mindst for, at vi også havde tørt tøj til

dem”, siger Claus Salling.

Efter aftenens aktion returnerede han med sin besætning til Holmen, hvor alle kunne

gå på køjen klokken 04.00. Så kunne de lige nå et par timers søvn, inden

farvandsovervågningen startede igen lørdag morgen - en opgave, der afsluttes

søndag aften.
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