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To mænd bjærget i land 

Af Ninna Falck og Hans Wallind , 15 SEP 13

Marinehjemmeværnet fra Hundested reddede lørdag
nat to lystsejlere. De havde mistet styringen af
deres sejlbåd, og den ene var kommet til skade.
Marinehjemmeværnet fik de to lystsejlere og deres
båd sikkert i havn, hvor en ambulance ventede.

ASKØ i havn i Hundested med den lille sejlbåd på siden. Foto: John Rømer. 

Lørdag midnat blev Flotille 361 Isefjorden alarmeret af Søværnet. En 24 fods sejlbåd

med to personer om bord var i alvorlige vanskeligheder i det sydlige Kattegat. En

time senere var fartøjsfører, premierløjtnant John Rømer, og syv mand på vej ud af

Hundested Havn med flotillens fartøj, MHV 905 ASKØ.

Forfulgt af uheld

Sejlbåden, som var på vej fra Jylland mod Øresund, drev rundt øst for Sjællands

Odde. Det var startet med motorproblemer, og da mændene så prøvede at sejle

videre for sejl, lykkedes det heller ikke. Undervejs var den ene mand desuden

kommet til skade, og han havde store smerter. Under kampen med at sejle og styre

sejlbåden mistede de to mænd til sidst orienteringen og måtte ringe efter hjælp.

Fundet af helikopter og bjærget af MHV

ASKØ og en af Flyvevåbnets redningshelikoptere deltog i eftersøgningen, og efter

en time lykkedes det helikopteren at finde båden. Helikopteren gav besked om

positionen til ASKØ, hvor John Rømer nu kunne lægge en præcis kurs ud til de

nødstedte.

”Vi ringer til dem på mobilen, og siger, at der er en time, til vi er ude ved dem”,

fortæller John Rømer, som på den måde fik lidt mere information fra sejlbåden og

ikke mindst fik beroliget de to mænd med, at hjælpen var på vej.

Ude ved positionen hang helikopteren over båden, indtil ASKØ var nået frem

omkring klokken 03.30. John Rømer sørgede nu for, at sejle op til sejlbåden, så den

kom i læ af ASKØ, så det var lettere at få de to nødstedte mænd over om bord på

ASKØ og få etableret et slæb.
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Sejlet i land og hentet af ambulance

Nu kunne besætningen på ASKØ og de to mænd sejle tilbage til Hundested Havn

med den lille sejlbåd på slæb. Klokken 07.30 var de i Hundested, hvor en

ambulance ventede. John Rømer havde aftalt med SOK, at der blev rekvireret en

ambulance til den tilskadekomne, som var plaget af smerter. 

”Det har været en ubehagelig oplevelse for dem begge. Det er en relativt lille båd, og

den er blevet kastet noget rundt ude i mørket”, fortæller John Rømer efter nattens

begivenheder, som endnu en gang har vist, at marinehjemmeværnets beredskab

virker, når det gælder.
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