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Kæmpe eftersøgning ved Anholt 

Af Ninna Falck. Foto: Peter Bærentzen , 20 AUG 13

Marinehjemmeværnet fra Hundested blev tirsdag
middag sendt på eftersøgning. En mand var faldet
over bord syd for Anholt. Senere sendte Søværnet
yderligere to MHV-fartøjer på opgaven, men manden
blev desværre ikke fundet.

Gummibåden fra ASKØ var i vandet hele tiden. Her sammen med
Fiskeriinspektionsskibet, HAVØRNEN. 

Tirsdag klokken 11.48 blev Flotille 361 Isefjorden alarmeret af Søværnet. Deres
fartøj, MHV 905 ASKØ, skulle på eftersøgning i Kattegat.

Mand over bord fra sejlbåd 
To mand havde været ude at sejle i en mindre sejlbåd syd for Anholt, da den ene
faldt over bord lige omkring klokken 10.00. Manden i båden kunne ikke få fat på
ham, så han tilkaldte hjælp. 

Manden, som var faldet i vandet, var iført redningsvest, og Søværnet sendte i løbet
af dagen mange enheder ud for at finde ham. I begyndelsen regnede man med, at
det var en let overstået redningsaktion, men det viste sig ikke at være tilfældet.
Eftersøgningen blev derfor ret hurtigt styrket med friske kræfter fra Flotille 361.

Mange ressourcer sat ind i eftersøgningen

Fartøjsfører i Flotille 361, løjtnant Peter Bærentzen, og en besætning på fem mand
og tre kvinder afgik klokken 12.39 fra Hundested med kurs nordpå til søgeområdet.

Da ASKØ indgik ind i eftersøgningen, fik besætningen tildelt et søgeområde af
Søværnets patruljefartøj, DIANA, som var 'on scene coordinator' og dermed styrede
eftersøgningen. Der var desuden tilkaldt assistance både fra redningsstationerne på
Anholt og ved Grenå samt fra et fiskeriinspektionsskib. Samtidig afsøgte en
redningshelikopter også området.

ASKØ nåede at søge i tre søgeområder, der blev systematisk gennemsejlet.
Søgeområde kan ses her på det elektroniske søkort. 

Vi fortsatte, så længe der var håb

Eftersøgningen blev hen ad aftenen styrket med yderligere to
marinehjemmeværnsfartøjer, MHV 851 SABOTØREN fra Flotille 123 Djursland og
MHV 908 BRIGADEN fra Flotille 124 Århus. 

”Vi nåede at søge i tre søgeområder”, fortæller Peter Bærentzen, som sammen med
sin besætning på ASKØ gjorde, hvad de kunne.
”Kattegat havde jo vist sig fra sin pæne side tirsdag. Solen havde skinnet, og vandet
var omkring 18 grader og helt roligt, så vi fortsatte selvfølgelig, så længe der var
håb”, understreger Peter Bærentzen.

Eftersøgning indstillet

Klokken 21.20 tirsdag aften indstillede Søværnet operationen efter 11 timers
eftersøgning. Manden blev desværre ikke fundet.

Herunder:
Der blev søgt intenst, og alle øjne var rettet imod vandet i søgeområdet.
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