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To lystfiskere eftersøgt i tågen 

Af Per Bach Lauritsen og Ninna Falck , 02 MAR 14

Marinehjemmeværnet i Køge har lørdag nat været
på eftersøgning efter to savnede lystfiskere. Deres
trollingbåd blev fundet i tågen, men de to mænd var
væk. Søværnet indstillede kl. 02.20 eftersøgningen.
Mændene blev ikke fundet, og de frygtes nu
omkommet.

MHV 815 KURÉREN var på eftersøgning i tæt tåge. Desværre uden held. Foto: Per
Lynge 

Flotille 368 Køge blev lørdag aften klokken 20.30 alarmeret af Søværnet.

Familierne slog alarm

Familierne til to trollingfiskere havde slået alarm, da de ikke var kommet hjem til den
forventede tid. Der havde været flere trollingbåde ude, og alle andre var kommet i
havn.

Fartøjsfører, løjtnant Carsten Seersholm, og en besætning på ni mand var
en time efter alarmen på vej ud på eftersøgningen om bord på fartøjet, MHV 815
KURÉREN og i meget tæt tåge.

Der skulle søges i et område syd for Falster, og med 52 sømils forlægning tog det
sin tid at komme frem. Søværnets patruljefartøj, HAVFRUEN, og
lokale redningsbåde fra Klintholm og Gedser var i fuld gang med at søge efter de to
fiskere, da KURÉREN nåede frem. Den tætte tåge gjorde det umuligt for
Flyvevåbnets redningshelikoptere at deltage i eftersøgningen.

Tom båd fundet

Trollingbåden blev fundet 10 km fra kysten – men uden nogen om bord, og man
eftersøgte nu to personer i vandet. I den tætte tåge med en sigt på ned til 25 meter
var det meget vanskeligt. Klokken 02.20 indstillede Søværnet eftersøgningen, og de
to mænd på 50 år fra Falster og Sydsjælland frygtes nu omkommet.

KURÉREN blev herefter anmodet om at tage trollingbåden på slæb og få den
fortøjet i Hesnæs Havn på Falsters østkyst, hvor den hører til. Den kom på plads,
efter at KURÉREN's gummibåd havde trukket den ind det sidste stykke i den
lavvandede havn.

Læs mere

om eftersøgningen

Søværnet
- Klik her

TV2 Øst
- Klik her

Politiken
- Klik her

BT
- klik her
- og her
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klokken 05.00 kunne Carsten Seersholm igen sætte kursen mod Køge, og
KURÉREN var hjemme igen omkring klokken 10.00
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