
Gamle stivstikkere bruger da ikke redningsvest! 
 
Det er åbenbart den selverkendende, men desværre også udbredte indstilling blandt mange 
fiskere, der fisker alene fra små joller. Men den holdning har man bare, indtil man selv har 
prøvet at falde i vandet. 
 
Det bekræfter Hans Jørgen Andersen fra Hanstholm, der har fisket alene fra små joller i over 30 år. 
Han har prøvet at falde over bord to gange. 
Første gang var for 30 år siden. 
- Jeg stod ved rælingen og var i færd med at hive garn ind, da linen sprang, og jeg fik overbalance 
og faldt i vandet, fortæller Hans Jørgen Andersen. - Det var en jolle med lavt fribord, så jeg kunne 
redde mig selv op på den anden side af båden. Men den oplevelse overbeviste mig om, at det er helt 
tosset at fiske i små både uden redningsvest. 
Siden da har Hans Jørgen Andersen brugt redningsvest, hver gang han er sejlet ud i sin jolle. 
 
Troede, at det var ude med mig 
 
Lige med undtagelse af en enkelt gang i oktober for to år siden! 
- På vej ud af havnen gik det pludselig op for mig, at jeg havde glemt min redningsvest, fortæller 
han. - Men vejret var fint, selv om selvfølgelig både luften og vandet var koldt. Så jeg besluttede 
mig for at fortsætte, for jeg skulle jo bare lige ud og hive et garn ind. 
- Alt gik da også fint, indtil jeg rækker lidt for langt ud efter garnet og får overbalance og ryger i 
balgen. Det var godt nok lidt af et kuldechock. 
- Heldigvis lykkedes det mig at få den ene arm op over rælingen, så jeg kunne holde mig fast der. 
Men selv om jeg er forholdsvis spinkel og ikke vejer mere end ca. 70 kg., så kunne jeg ikke komme 
op i båden. 
- Jeg fik taget mine støvler af, men heller ikke det hjalp. Min gummidragt gjorde mig alt for tung i 
vandet. Og nu begyndte kulden også at gøre sig gældende. 
- Min ene arm blev næsten følelsesløs, så jeg måtte skifte, så jeg kunne holde mig til båden med den 
anden arm. 
- Jeg troede faktisk, at det nu var ude med mig. Men så kom jeg i tanker om, at jeg måske kunne 
bruge roret til at komme op i jollen, og på den måde fik jeg mig med stort besvær reddet ombord 
igen. 
- Men jeg havde det ikke ret godt. Alle tegn på underafkøling af kroppen var sat ind. Og det var kun 
lige, at det lykkedes mig at få sejlet jollen i havn, så jeg kunne få hjælp og komme hjem. 
 
Aftalt at bruge redningsvest 
 

Hans Jørgen Andersens kone, Elsi, fik nærmest et chok, da 
hun så sin mand på badeværelset, hvor det var lykkedes ham 
at komme ud af det våde tøj. 
 
- Han var helt hvid, fortæller Elsi, - så jeg var med samme 
klar over, at der var sket noget meget alvorligt. 
- Der var mange tanker, der for gennem mit hoved. Jeg var 
selvfølgelig forskrækket, men også vred. For allerede efter at 
Hans Jørgen var faldet i vandet første gang, havde vi aftalt, at 
han altid skulle ha’ redningsvest på, når han fiskede. Og så 
kunne det da ikke passe, at han skulle risikere sit liv ved ikke 
at overholde vores aftale. 
- Vores venner og bekendte blandt garvede fiskere siger 
enstemmigt, at han ikke var kommet op i båden, hvis han ikke 
havde været så spinkel. Og hvis han ikke havde været 
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redningsmand i 38 år, så han var trænet til at bevare roen i pressede situationer, så havde han helt 
sikkert ikke overlevet. 
 
Redningsvest burde være et lovkrav 
 

 
Hans Jørgen Andersen har lært lektien. Nu har han redningsvest på, hver eneste gang han tager ud 
med sin jolle. 
- Det skule være et lovkrav, at man skal bruge redningsvest, ligesom at man skal bruge 
sikkerhedsseler, når man kører bil, siger han. 
 
Og argumentet om, at det ville være vanskeligt at kontrollere, preller helt og holdent af på ham. 
- Vi bliver jo nærmest rendt ned af Fiskerikontrollen, siger Hans Jørgen Andersen. - Så kunne de jo 
passende samtidig kontrollere, at vi har redningsvest på. 
- I forvejen kontrollerer de jo, at vi har en redningsflåde om bord, hvilket er et lovkrav, selv om 
flåden er helt ubrugelig, hvis fiskeren falder i vandet fra en enmandsjolle. Hvem skal så kaste den 
ud til en? spørger Hans Jørgen Andersen. 
- Men en redningsvest kan redde liv. Og der er ingen undskyldning for ikke at bruge den. Man kan i 
dag få så mange typer veste ned til en tykkelse på nogle få centimeter, at vesten ikke vil være til 
væsentlig ulempe, selv om man skal kunne bevæge sig frit, når man fisker. 
- Det er kort sagt helt håbløst dumt at sejle ud uden redningsvest, fastslår Hans Jørgen Andersen. 
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