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Sejl aldrig ud uden at checke jeres sikkerhedsudstyr! Også for jeres børn og koners 
skyld! Det er et af de budskaber, der kommer frem i en ny videofilm. Filmen er fortalt 
af fiskere til fiskere, og den er både saglig og sjov. 

HVOR ER FLÅDEN OG FORNUFTEN?  

  Det er titlen på den 15-20 minutter lange videofilm om skibets redningsflåde og de folk, der 
kan få brug for den, nemlig fiskere. Den handler også om dem, der aldrig kommer hjem til 
familien igen. Og så handler den om, hvordan udstyret og flåden skal bruges.  

  Filmen giver således livsvigtige informationer om redningsflådens udstyr, hvordan man 
monterer den, og hvordan man bruger den korrekt. 

Flåden kan redde liv  

- De ulykker til søs, der udviklede sig unødvendigt dramatisk, er baggrund for instruktions-
videoen. Fx ”Havboen”s forlis, hvor flåden ikke automatisk kom op, som den skulle, selvom 
den var forsynet med et hydrostatisk udløserrelæ. Mange ulykker skyldes tilsyneladende, at 
redningsflåden enten ikke var monteret korrekt, eller at fiskerne ikke kendte deres udstyr godt 
nok til at bruge det korrekt.  

  Det fortæller Jes Petersen, der er tv-journalist, og som har lavet filmen for Fiskeriets 
Arbejdsmiljøtjeneste.  
– Filmen sætter en tyk streg under, at det kan redde fiskeres liv, hvis flåden er monteret 
korrekt, og hvis man kender sin flåde og ved, hvordan man skal bruge den, når uheldet er 
ude. Det gør vi ved hjælp af nogle konkrete eksempler fra virkelighedens verden. Og det ender 
da heldigvis nogle gange lykkeligt, som da ”Henny” forliste ved Hanstholm, og de tre mand om 
bord blev reddet i land, siger han. 

Pas på dig selv, så passer du på familien 
 
Filmen viser også de personlige erfaringer, fiskere og deres familier har efter ulykker. Og den 
skildrer de konsekvenser, en ulykke kan have selv lang tid efter.  

Skippers enke Åse Larsen bidrager med det, der kom efter ”Havboen” forliste.  

- En ulykke går ikke kun ud over fiskeren selv. Den går ud over hele familien. Åse slår fast, at 
du ikke kun har ansvar for dig selv, men også for dem, du efterlader. Hun ved det, for hun har 
prøvet det, forklarer Jes Petersen, men understreger samtidig:   

-         Vi laver ikke sensation ud af tragiske ulykker. Men ved også at fortælle om ulykkerne, 
forsøger vi at give en forståelse for, at det her er alvor. Og netop derfor er det så vigtigt at 
kende sin redningsflåde og sit udstyr. 
  Også fiskere, der overlevede en ulykke, fortæller deres historie i filmen. De fortæller ikke kun 
om, hvordan de reagerede i en krisesituation. De fortæller også om, hvad der hjalp dem, fx 
det at få en tilbagemelding på deres nødmelding. Og de fortæller, hvad de tænkte på i 



situationen, og også om det de siden har tænkt, og hvad ulykken har betydet for deres 
indstilling til sikkerhed til søs.  

Sjov og kammeratskab 
 
Tilbage står så spørgsmålet om, hvordan man holder sig selv og andre i live, hvis ulykken 
indtræffer. Derfor har tv-holdet været på Fiskeriskolen i Nykøbing Mors og på 
redningsstationen i Thyborøn, og det har været ude at sejle med uddannelsesskibet ”Athene” 
for at filme, hvordan man bruger flåden rigtigt.  

  Holdet følger rednings-øvelserne og er med i vandet, med i flåden og med når flådens udstyr 
skal findes frem og bruges, og det er med, når kursisterne bliver instrueret.  

- I modsætning til beretningerne om de virkelige hændelser, så er tonen her frimodig og 
humoristisk. Selvom emnet er alvorligt nok - nemlig at sikkerheden til søs betyder forskellen 
på liv og død -  så er der midt i alvoren også plads til at have det sjovt. Og så er der masser af 
action, når flåden ryger over bord, og fiskere kaster sig ud i vandet, - selv dem, der lider af 
vandskræk og ikke kan svømme, fortæller han. 

4 sodavand og en elektrisk barbermaskine 

Undervejs i filmen hører man også pudsige historier.  

- En af redningsmændene fra Thyborøn fortæller, at vi mennesker gør de mest mærkværdige 
ting i en akut situation. Som den fisker, der tog 4 sodavand og en elektrisk barbermaskine 
med, da han meget, meget hurtigt måtte forlade skibet og gå i redningsflåden. 
Barbermaskinen kunne han af gode grunde ikke bruge i flåden. Og han griner sikkert selv af 
det nu bagefter, for han kan vel heller ikke selv forstå, hvorfor han absolut skulle have den 
med, siger Jes Petersen. 

  Videofilmen bliver første gang vist den 23. juni på bestyrelsesmødet i Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd. Herefter bliver den sendt rundt til fiskere og til fiskeriskolerne. 

Artiklen har været bragt i Fiskeri Tidende under "Miljø og sikkerhed"  

 


