
Tysk lystsejler i problemer ved 
Fanø 

Af Ninna Falck , 20 MAJ 13

Marinehjemmeværnet fra Esbjerg blev her 
i eftermiddag indsat til at søge efter en 
tysk lystsejler, som var gået på grund.
Han blev fundet ved FANØ, og lokale 
redningsfolk har fundet på en løsning, 
som indbefatter det lokale tidevand.

MHV 904 LYØ (arkivfoto).

Marinehjemmeværnsfartøjet, MHV 904 LYØ, var på vej hjem fra et togt til Tyskland, 
da de i dag ved 13.30-tiden blev alarmeret af Søværnet. En tysk lystsejler med to 
personer om bord var sejlet på grund på grund et sted syd for Fanø.

LYØ på vej
Fartøjsfører, løjtnant Andreas J. Kristensen, og hans besætning havde netop 
indpasseret dansk farvand, da de blev alarmeret, og fortsatte hurtigt på vej mod 
Fanø. Et lokalt redningsfartøj fra Sønder Ho redning søgte allerede i området, som 
var præget af ringe sigt.

Var ikke til at komme til
Da LYØ nærmede sig havaristen, stod det hurtigt klart for Andreas Kristensen og 
hans besætning, at de ikke kunne komme i nærheden af den tyske lystsejler, som lå 
urokkeligt fast meget højt oppe af vandet. 

”Han troede, at han kunne smutte sønden om og ind i Ribe kanal, men den ringe sigt 
har snydt ham”, forklarer chef for Flotille 131, kaptajnløjtnant Leif Davidsen.

Højvandet skal få ham fri
LYØ kunne ikke komme ind til den uheldige tysker – heller ikke med gummibåden. 
Men hjælpen kommer fra havet selv.  Sønder Ho redning havde nemlig givet 
lystsejleren lidt hjælp til selvhjælp.

”De har rigget en anker til, så han selv kan trække sig løs, når højvandet kommer 
ind klokken 21.00”, forklarer Leif Davidsen, som fra land har været i løbende kontakt 
med LYØ og dens besætning, og kan hilse og sige, at de blev fritaget fra opgaven
lige omkring klokken 16.00, hvorefter de kunne slutte dagens lange sejlads og vende 
hjem til havnen i Esbjerg.
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