
Hoppede i vandet for at hjælpe 
ægtepar 

Af Ninna Falck , 28 MAJ 13

Et hold kursister fra 
marinehjemmeværnets skole på 
Slipshavn ved Nyborg måtte i lørdags 
afbryde deres kursus. En motorbåd var 
gået på grund og var ved at synke, og 
assistancen indebar, at to marinere måtte 
en tur i vandet med trosse og 
lænsepumpe. 

To gaster i vandet ved den grundstødte motorbåd.

Marinehjemmeværnsfartøjet MHV 805 GEMINI blev lørdag omkring klokken 11.30 
indsat til at komme et ældre ægtepar til undsætning.
Ægteparret var med deres motorbåd gået på grund ud for den ubeboede holm, 
Vresen, som ligger i Storebælt mellem Nyborg og Langeland. 

Alarmeret midt i skydelederuddannelse
Besætningen på GEMINI var ellers i fuld gang med en skydelederuddannelse lige 
syd for Sprogø, da de blev indsat til opgaven af Søværnet. De tog straks af sted 
med fartøjsfører, løjtnant Andreas Løvschal, ved roret, og efter en time blev den 
grundstødte motorbåd fundet på en lidt anden position end først opgivet.

Stod på 70 cm vand med hul i bunden
Ægteparret var i store problemer. De havde netop købt den 27 fod lange motorbåd 
og var på vej fra Bogense til Spodsbjerg med nyanskaffelsen, da GPS’en satte ud. 

De var nu gået på grund, og her stod de godt og solidt på kun 70 cm vand - midt i 
Storebælt og langt fra land. Og ikke nok med at de stod på grund, så havde de også 
fået et stort hul i bunden af deres båd, hvor vandet nu fossede ind og truede med at 
sænke båden.

Mens motorbåden blev slæbt til Nyborg, sejlede gummibåden ud med mad og varm 
kaffe til de to sejlere.

MHV’ere hoppede i vandet
Ude ved havaristen kunne hverken GEMINI eller GEMINI’s gummibåd komme tæt 
nok på, til at de kunne komme til at hjælpe ægteparret. Så efter en rask beslutning 
hoppede to af besætningsmedlemmerne i gummibåden ud på det lave vand og gik 
gennem vandet ud til havaristen.

- Vi var ude med lænsepumpen, så båden først og fremmest kunne blive tømt for 
vand, inden den sank. Og så fik vi arrangeret en slæbetrosse og trak båden fri 
delvist ved håndkraft og delvist ved hjælp af gummibåden, forklarer skydelærerføl, 
løjtnant Alex Poulsen, som var med i vandet.

Lykkelige over at være hjulpet i land
Ægteparret blev trukket fri af grunden og slæbt efter GEMINI ind til Nyborg, hvor de 
landede omkring klokken 17.30. Det havde været en hård omgang, og undervejs 
havde gummibåden sørget for, at de to fik en madpakke og lidt varm kaffe at styrke 
sig på fra GEMINI's kabys.

- De var lykkelige over, at vi havde reddet deres båd, men det var selvfølgelig 
ærgerligt, at de havde fået ødelagt deres nye båd. De havde et hul på størrelse med 
en god håndbold i bunden, og ror og skrueblad var trykket, fortæller fartøjsfører
Andreas Løvschal.

Efter indsatsen blev det aftalt med skolen på Slipshavn, at de fem kursister på 
skydelederkurset måtte blive en dag ekstra, så de kunne indhente lørdagens tabte 
undervisning. 

Herunder:
Da motorbåden kom op på land, kunne man tage skaderne i øjesyn.Hullet i bunden 
kunne let have betydet, at båden var sunket, hvis ikke der var blevet lænset.
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