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Hædret af politiet: Vi gjorde bare det, vi
har lært 

Af Helle Kolding , 18 SEP 13

Fartøjsfører fra marinehjemmeværnet, Dorthe
Vennits, modtog politiets dusør for en effektiv og
hurtig indsats, da 12 unge mistede herredømmet
over deres båd en sen majaften, og hendes fartøj
var først på pletten

Politidirektør Thorkild Fogde og Fartøjsfører Dorthe Vennits ved overrækkelsen af
dusøren på Politigården. Foto: Per Lynge 

Torsdag formiddag gik fartøjsfører, løjtnant Dorthe Vennits, og hendes mand,
kaptajnløjtnant Søren Vennits, der også er flotillechef ved marinehjemmeværnets
Flotille 369 på Holmen, ind gennem buerne på Københavns politigård. Oppe i et af
de store mødelokaler, blev de modtaget af politidirektør Thorkild Fogde og
repræsentanter fra festarrangementet, Distortion, der i Maj måned havde sat
København på den anden ende med masser af fest og musik.

Årsagen var, at Dorthe skulle modtage en venlig tak for en hurtig og ekstraordinær
indsats, da noget gik grueligt galt under festen. En flok unge forulykkede med deres
båd i havnen, og Dorthe og hendes besætning på det lokale
marinehjemmeværnsfartøj ilede til hjælp og fik reddet de forulykkede i land og ydet
førstehjælp.

En hjælp, der betød meget for politiet

For nylig kom der så et brev dumpende ind ad døren til Dorthe, med en invitation til
et lille møde på politigården, hvor politidirektøren sagde officielt tak for indsatsen, og
samtidig kvitterede med 1.000 kroner.

12 unge mennesker blev reddet i land af marinehjemmeværnet, Her ses
ambulancerne, der ventede ved Nordre Toldbod. Foto: Dorthe Vennits. 

-Det betyder rigtig meget for os, når folk hjælper til. Det betyder meget mere, end
folk tror, vi er fuldstændig afhængige af, at folk giver os de oplysninger, vi skal bruge
i vores arbejde, og at de hjælper os i hverdagen, siger Thorkild Fogde, der flere
gange i ugens løb uddelte penge og tak til almindelige borgere, der i det forløbne år
har hjulpet i særlige situationer, og kan bære titlen 'hverdagens helte'. De 1.000
kroner er en erkendtlighed og en dusør for denne hjælp.

Dusøren er til hele besætningen

-Jeg måtte kun tage en enkelt med herind, så jeg valgte min mand. Også fordi han
er vores flotillechef, smiler Dorthe.
-Men dusøren her er ikke kun min. Den er til hele besætningen. De var fantastiske
den aften, og vi gjorde alt det, vi har øvet og lært. Det var godt at se, det også kunne
bruges i praksis, tilføjer hun.

Umiddelbart mens hun og besætningen var i gang med førstehjælpen dukkede en
båd op med et par læger om bord, der yderligere hjalp til. Men efter den dramatiske
aften, evaluerede Dorthe og besætningen oplevelsen.
-Vi fik en rigtig god snak om det, og den fortsætter vi snart. Disse her penge skal
nemlig gå til en frokost for hele besætningen, og så vil vi snakke om oplevelsen ved
den lejlighed, fastslår Dorthe, der kun er ked af en ting;
-Vi har aldrig fået at vide, hvordan det ellers er gået de sårede. Men jeg håber, de
alle er kommet sig godt, siger hun.

12 unge reddet

Læs historien om Dorte
Vennits' og hendes
besætnings redningsaktion
under byfesten, Distortion, i
København 31. maj.
- Klik her
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Herunder:
Politidirektør Thorkild Fogde taler til Dorthe Vennits, repræsentanter fra

festarrangementet, Distortion, og øvrige aktører fra den skæbnesvangre aften 31.

maj, hvor der blev ydet en stor redningsindsats. Foto: Per Lynge.
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