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Voldsom bådbrand i Øresund – mand
savnet 

Af Ninna Falck , 04 JUL 13

Marinehjemmeværnet i Helsingør blev i går
eftermiddags indsat af Søværnet til en stor
eftersøgning i Øresund. En mand var set ved en
motorbåd i eksplosionsagtig brand. Han skulle
eftersøges, og marinehjemmeværnet ledte
operationen til vands.

Eftersøgningen i Øresund omfattede 11 fartøjer, og på FÆNØ havde man

overblikket. 

Ca. klokken 14.45 brændte en motorbåd i Øresund  50 til 100 meter fra kysten lige

ud for Hotel Kystens Perle ved Snekkersten. Branden udviklede sig hurtigt til en

eksplosionsagtig brand.

Først på stedet var det lokale brandvæsen, som arbejdede med at bjærge båden og

slukke ilden om bord. Bekymringen om eventuelle tilskadekomne passagerer

medførte, at Søværnet iværksatte en eftersøgning. Der var vidneberetninger om, at

en mand uden redningsvest var set i vandet tæt ved båden, da den eksploderede.

MHV: lokal leder af eftersøgningen

Klokken 15.30 alarmerede Søværnets Maritimt Overvågningscenter Syd Flotille 362

Helsingør, og fartøjsfører, løjtnant Claus Salling fik i løbet af kort tid samlet en

besætning på i alt 10 mand m/k på fartøjet MHV 906 FÆNØ. Søværnet udpegede

FÆNØ som On Scene Coordinator (lokal leder) på eftersøgningen, og Claus sendte

som det første FÆNØs gummibåd i forvejen.

Selve eftersøgningen var allerede organiseret af brandvæsenet, og 10 fartøjer var i

gang med et søgemønster, som strakte sig fra Snekkersten i syd til Helsingør i nord.

- Det kørte allerede fint, og jeg kunne til en start sige til alle enhederne, at de bare

skulle fortsætte med det, de var i gang med, fortæller Claus Salling

Eftersøgt af politi og beredskab langs kysten

Det forholdsvis lille søgeområde var godt dækket ind med de nu i alt 11 fartøjer. Men

det var meget sandsynligt, at det var inde mod kysten, at personen skulle findes.

Deltagende enheder

MHV 906 FÆNØ,

en redningshelikopter fra

Flyvevåbnet, Dykkerskibet

AKRONAUT, Dansk

Søredningsselskab med to

fartøjer, Trygfondens

kystlivredere med tre både,

MOB-båd fra Færgen

TYCHO BRAHE, en

lodsbåd, to både fra den

svenske Kustbevakningen

samt politiet og beredskabet.

Læs mere 

SOK-rapport om

eftersøgningen

- Klik her

Ritzautelegram på

politiken.dk

- Klik her
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- Vinden kom fra sydøst, og strømmen var nordvestgående, så vandet blev presset

mod land. Derfor stillede politi og brandvæsen inde på land med fodpatruljer langs

kysten, forklarer Claus Salling.

Besætningen om bord på FÆNØ kunne altså finde en druknet eller hårdt

tilskadekommen, og det skal man selvfølgelig være klar til.

- Vi håbede at finde ham i live, og hvis han var kommet meget skadet, måtte vi jo

yde den hjælp vi kan, og så var det da en klar fordel at have meget rutinerede

redningsfolk fra brandvæsenet med i eftersøgningen.

Desværre fandt hverken Claus Salling og hans besætning eller de andre enheder

manden.

Klokken 20.15 indstillede Søværnet eftersøgningen, og FÆNØ kunne returnere til

Helsingør. 
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