
Kæntringsulykke: Ledte efter
person i vandet 

Af Ninna Falck , 22 AUG 14

Marinehjemmeværnet fra Rødby deltog 
torsdag aften i en storstilet eftersøgning 
ved havvindmølleparken ’Rødsand 2’, 
som ligger sydøst for Rødby Havn. To 
mænd var kæntret, og den ene mand var 
savnet.

MHV 901 ENØ fra Rødby og dens gummibåd deltog i eftersøgningen med en 
besætning på 10 mand i alt. (Arkivfoto, Ole Friis)

Søværnet alarmerede torsdag klokken 18.25 Flotille 284 Rødby. De skulle ud på en 
stor eftersøgning efter en formodet person i vandet.

Situationen var, at to lystfiskere var sejlet ud fra Lolland, og så var noget gået galt. 
De er tilsyneladende kæntret, og den en ene blev fundet af nogle medarbejdere fra 
havvindmølleparken 'Rødsand 2', da de var ude og udføre service på 
vindmøllerne. Manden havde i et ikke helt kendt tidsrum klamret sig til en af de 115 
store vindmøller i havvindmølleparken. 

En mand savnes
En helikopter blev rekvireret til at flyve den forkomne mand til hospitalet, og man var 
også blevet klare over, at de havde været to mand ude at sejle, og at den anden var 
savnet.

Det blev derfor iværksat en storstilet eftersøgning med både danske og tyske 
enheder – og MHV 901 ENØ fra Rødby afgik fra havnen lige efter klokken 19.00, 
Om bord på ENØ var en besætning på 10 mand m/k med fartøjsfører, løjtnant Tom 
Holstebro, i spidsen.  

”Vi sendte straks ENØ’s gummibåd i forvejen, og den var fremme i
eftersøgningsområdet allerede efter 45 minutter efter alarmen, og klokken 19.40 var 
ENØ også på plads i søgeområdet”, fortæller Tom Holstebro. 

Allerede inden ENØ havde forladt Rødby, var de to mænds grå gummibåd blevet 
bjærget og lå i Rødby, og Tom Holstebro og hans besætning havde samtidig 
bemærket, at lægehelikopteren svævede over havnen, sandsynligvis på vej til 
hospitalet med den mand, der var fundet.

Der deltog flere danske og tyske enheder i eftersøgningen – otte i alt inklusive 
helikopteren – og det var et tysk skib, der ledte eftersøgningen. Klokken 21.15 blev
eftersøgningen afblæst, sandsynligvis fordi man regnede med, at der  var gået så 
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lang tid, siden manden er beregnet faldet i vandet, at der ikke længere var håb om at 
kunne finde ham i live. 
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