
 

Pludseligt var det der!  
Måske har du oplevet det, som her bliver beskrevet.  
Har du også erfaret, hvad godt vejr kan ende med,  
hvis du ikke er opmærksom på et kommende vejrskift?  
 
 
 

et er det svenske Sjöräddningssällskapet, der er kilden til denne omtale af pludseligt 
opstået dårligt vejr. Og ved dårligt vejr forstår man her hårde pludselige vinde fra 

upåagtede skyer eller i det mindste undervurderede skyer, ofte tordenagtige. En situation, der 
netop opstår som afslutningen på en god sommerdag og en stabil periode. Det kan give 
uventet hårde vinde, ofte modsat de blide og milde sommervinde. Vinde som nu farer ind over 
landskabet og bringer sejlende såvel som opankrede både i fare. 
 
Og i Sverige har man megen 
udrykningsstatistik. Denne viderebringer 
skræmmende fakta om, hvad der er de 
dominerende årsager til udrykningerne. 
 
Situationen kan blive ekstrem. Se det for 
dig: Flere sejlerfamiler er ankret op i 
området, børnene er i vandet eller i 
gummibåde tæt ved stranden, nogle 
snorkeldykker og svømmer, forældrene 
er i land for bl.a. at grille – 
bedsteforældrene eller svigermor er om 
bord, men gør i øvrigt klar til at blive 
sejlet i land i gummibåden med tilberedt lækker salat. 
  

D 

 

 
Denne sky er let at frygte, men det er langt sværere i 

mange tilfælde at dianogsticere voldsomt vejr.  

Sikkerhed til Søs – og pludseligt opstået dårligt vejr: 

Hvad kan de nye klimaforhold bringe? 

 

 

Af Jan Hovald Petersen 

 

Erfaringer fra  det svenske Sjöräddningssällskapet 
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Pludselig kommer vindene fra uventet hold, Bådene, er kun er ankret op med et frostanker, 
begynder at flytte sig efter den nye vind. Der danner sig større bølger på vandet, hvoraf nogle 
brækker og har skum på toppene.  
Kvinder skriger på deres børn – "Kom i land NU", og fædre råber tilsvarende, afhængigt af, 
hvor udsat deres båd er placeret.  
Og selv om det få minutter inden har virket utænkeligt, er flere af familiemedlemmerne faktisk i 
fare, da nogle af fædrene styrter frem mod deres smukke båd for at forhindre denne i at blive 
presset op i store sten eller klipper. 
 
Det er så dem, der ifølge det svenske Sjöräddningssälskapet ningssälskapet er i den helt 
store fare for at blive klemt, brække ben, ankler eller hænder. Fordi de vil redde båden fra 
skader eller fra at gå på grund. På enkelte både får man samling på familien – og ankeret 
holder, men er vanskeligt at få op, når man nu vil sejle væk – ud på dybere  
vand.  

 
Selskabet siger, at det er nu, at 
telefonerne kimer hos redningsselskabet, 
VHF telefonerne bliver brugt flittigt, men 
ingen redning eller hjælp kan omgående. 
Det tager tid inden søredningens fartøjer 
kan være fremme. Kun militærets 
helikopter kan være relativt hurtigt 
fremme. Men denne sættes så ind, hvor 
der vurderes at være tale om de 
væsentligste ulykker og skader. Altså 
efter prioriteret indsats. 
 
Situationen kan meget vel være den 
samme i Danmark, skønt vore strande 

og bugter nok mest giver risiko for, at nogle både går på grund, omend der også hér kan være 
store sten langs kysten, som alvorligt kan skade ethvert mindre skib.  
 
De enkelte både prøver at klare sig så godt som muligt. Der er eksempler på både, hvor 
skipper endnu ikke er nået ud på lystbåden, og bedsteforældrene om bord mildt sagt er 
rystede. 
 
Et svensk eksempel på alvoren* 
Her er en situationsbeskivelse fra en ubehagelig oplevelse i Sverige, der er gengivet i det 
svenske sejlermagasin Praktiskt Båtäganda.  
Bladet har fat i et tema om emnet "Hårdt vejr i beskyttede farvande".  
Her fortæller bådejer og skipper, Torbjörn Berg om især en stærk hændelse under 
overskriften: ”Det går så jäkla fort”, her gengivet på dansk: 
 

et var min sidste feriedag i slutningen af juli. Min kone Åsa og jeg og vores dengang 14-
årige datter Clara havde dagen inden fortøjet på Bullerös sydvestlige tange i læ for de 

generende sydøstlige vinde og på relativt dybt vand, 10 - 15 meter. Dette bevirkede, at vi 
havde ca 35 meter ankerline ude. På grund risikoen for at ramme klipperne havde jeg trukket 
os en god afstand væk fra klipperne. Vi lå i vores Compis 28 i bugten sammen med andre 
både, tilhørende bekendte og venner, med blandt andre en Linjett 35 og en C&C 30 som de to 
nærmeste både. Også de havde været på en cirka 11 dages sejltur i området, som ligger i den 
stockholmske skærgård”. 
 

”D 
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”Morgenen var diset, men varm og det svalede godt at bade i det 24 grader varme vand. Vi 
havde ikke større hast, da dagens mål var at sejle til hjemmehavnen Bolvik, og at vi ville nyde 
denne sidste skærgårdsdag så længe som muligt.” 
Torbjörn bemærker godt nok, at der var mørke skyer mod sydvest, men det var ikke noget han 
fandt farligt eller truende.  
Ved 12-tiden var familen startklar, men Torbjörn og Åsa ville først ro i land til Bullerø by i 
gummibåden for at finde et toilet og fylde vandflaskerne før hjermturen. Datteren blev ombord, 
idet hun havde selskab på lidt afstand af nabobåden med vennerne der. 
 
”Da vi er i byen, ser vi at det mørkner yderligere, og da siger jeg til Åsa, at det er bedst, at vi 
skynder os. Vi sætter os i gummibåden og begynder at ro. I samme øjeblik kommer 
havnefogeden og råber til os, at der kommer voldsomt vejr, og at vi må skynde os. Så vi ror alt 
hvad vi kan, men alt er roligt endnu. I samme øjeblik som vi er fremme, sker der noget. Det 
går så ’jakla fort’, - det er som nogen har trykket på en knap!” 
 
Vejret, som bare for nogle få minutter siden 
var helt stille ændres hurtigt. Vinden øges fra 
let brise til kulingstyrke og skifter til nu til 
sydvest. Hele bugten har skummende 
bølger, der slår mod båden. Torbjörn starter 
motoren, men nu sker der det, som ikke må 
ske. 
 
”Vindtrykket vrider båden rundt imod 
nabobåden, og jeg mærker samtidig, at 
stævnen begynder at hugge mod klipperne. 
Jeg beder familien gå i land for at forsøge at 
holde forenden af båden fri af klipperne, mens jeg forsøger at trække båden fri ved at trække i 
ankerlinen. Men nabobådens skipper overbeviser mig om at blive liggende for at ride ’stormen 
af’ og vi, familien Berg, beslutter os for at blive”. 
 
Torbjörn Berg arbejder for at mindske skaderne og fortsætter:  
”Jeg mærker, hvordan at jeg får tunnelsyn. Mit fokus er først og fremmest at klare båden og 
familien, men jeg registrerer, at der er panik på de andre både omkring. Blandt andet ligger 
der en 40 fods sejlbåd med højt fribord, som  et vindfang for den kraftige vind – og min kone 
påstår, at de havde mindre børn ombord, der blev bedt om at holde båden fri af klipperne.  
 
Men dette er en farlig fejl, med de kræfter kan selv en voksen bliv mast mellem båden og 
klipperne. Og nu regnede det også, og det kunne udvikle sig katastrofalt, hvis en person kom i 
klemme og i vandet under båden”.  
 
Nabobåden vælger at bakke ud og familien Berg beslutter sig tilsvarende til at erterlade liner 
og kiler for at komme væk, hvilket lykkes uden yderligere skader. 
 
 
 
Eftertanker hos familien Berg 
 
Torbjörn Berg fortryder, at de roede ind til byen, da det øgede stresset væsentligt – og det 
kunne være endt med en katastrofe, hvis datteren ombord i båden havde følt angst eller 
havde foretaget sig noget overilet, som fx at trække i ankerlinen.  
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Og der er mange eftertanker, der drejer sig om om mere sikret ankring. Han føler sig meget 
klogere på pludselige vejrskift og på at være mere forudseende angående vejr og vinde - og 
skeptisk med hensyn til afstande til strand og klipper.  
 
Men allermest retter han nu sin øgede opmærksomhed mod vejrforudsigelser og om at holde 
bedre øje med vejrets uvikling. Skaderne på båden var overskuelige – ødelagt og afrevet 
gelcoat på stævnen og få steder synlig glasfiber. Noget der relativt let kan repareres. 
 
Og familien Berg spekulerer også på, hvordan det kunne have udviklet sig, hvis vejromslaget 
var kommet sidst på natten, og de havde sovet tungt, måske på grund af et eller flere glas vin 
for at fejre sidste dag i ferien. 
 
Vejrmeldinger meget vigtige 
Vejrudsigter og øget information om vejret lokalt.I Sverige har man mange steder adgang til 
svensk vejrudsigt eller som det ofte konstateres: Norsk vejrudsigt for Sverige. 
Sjöräddningssälskapet benytter. vejrudsigt for kysten over hele Sverige rundt:  
Kustväder, som også er fra Norges vejrtjeneste. Det kan findes på www.yr.no 
Sjöräddningssälskapets hjemmeside er www.sjoraddning.se 
 
Man kan med fordel gøre sig fortrolig med hjemmesiderne. 
I Danmark er det naturligt at se vejrudsigten på DMI’s hjemmeside og evt. at se på 
vejrudsigten i sejladsområderne til havs. Det kan findes på www.dmi.dk 
 
Men også i Danmark er den norske vejrudsigt almindeligt brugt for danske farvande. 
Tyske vejrudsigter for Østersøen og Nordsøen kan bl.a. findes på www.accuweather.com 
Men der er nu om dage flere vejrtjenester, man kan bruge – fx. som app til mobiltelefonen 
(især hvis man vil betale). 
Det svenske søredningsselskab anbefaler. at man tager tre uafhængige vejrudsigter og 
vælger at regne med den mest negative; dette er et råd, som bør afprøves.  
 
Statistikken hos selskabet taler sit tydelige sprog blandt andet om situationer, som mange 
kender til: Stoppet MOTOR! Det er ved sådanne vejromslag, at redningsvæsenet modtager 
mange opkald næsten samtidigt. Og det er ganske logisk, at fx Sjöräddningssälskapet i 
Sverige og det tilsvarende i Danmark ikke kan overkomme at komme til alle. 

 Man har jo som bekendt begrænsede midler – personer og fartøjer – til sin disposition.  
 

Den pludselige og kraftige vindstyrke 

foran en uvejrsfront er det største 

problem ved hurtige vejromslag. Det er 

ofte stormbyger med vind på 24 eller 

mere i meter pr sekund – og 

vindretningen ændrer sig hele tiden, 

siger Helge Skärlén, 

Sjöräddningssällskapet 
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Vejrskift som her beskrevet er en betydelig del af de årlige udrykninger. 
Men den hyppigste årsag til at rykke ud er skidt i brændstofsystemet som følge af at benzin- 
eller dieseltanken bliver rystet eftertrykkeligt i voldsomt vejr, og er der blot en smule urenheder 
samlet i bunden af tanken, slynges skidtet op i væsken for efter kort tid at befinde sig i filteret, 
der måske stoppes til og mindsker væskestrømmen gennem filteret. Resultatet er en stoppet 
motor.   
Og netop motoren er måske den vigtigste sikkerhedsfaktor om bord i dårligt vejr.  
I de senere år er den såkaldte dieselpest i systemet også en hyppigt medvirkende årsag til 
motorstop 
 
Opankring 
Fortøjning og opankring på 
ankerpladsen som i eksemplet fra 
Sverige, bør foregå, så at sejlerne 
er bevidste om at have god afstand 
til klipper og kyst. Men de er måske 
ikke opmærksomme på, at vinden 
kan skifte helt rundt og blive 
voldsom. En typisk svensk 
opankring benytter både anker 
foran og bagude – altså 2 ankre – 
eller 3, netop for at undgå at båden 
skal banke op i klipper og lignende. 
 
I Danmark er dårlig eller svag 
opankring nærmest forbundet med at grundstøde på for lavt vand, men også sten på bunden 
og stranden kan være en trussel, der er værd at tage højde for ved opankring. Blandt andet 
ved, at man bruger et godt anker med passende længde ankerkæde, og at man har flere 
ankre ude. 
 
Skal man nærmest være overforsigtig? 
Selvfølgelig er forudseenhed højt værdsat blandt sejlere både her og hisset, men man vil vel 
ikke være ’hysterisk forsigtig’ – er man det, kan man måske slet ikke være sejler.  
Men kald det hellere forudseenhed, når man ud fra eksemplet lægger mere vægt på at tolke 
vejret – og skaffe sig flere vejrudsigter. 

 
Det svenske magasin anbefaler som 
nævnt, at man skaffer sig tre 
uafhængige vejrudsigter, gerne 
udsigter der opdateres flere gange 
dagligt. Det kan man, hvis man har 
telefon, radio, TV og Internet (PC 
eller lign.) – og netforbindelse. VHF-
radioen kan også benyttes.  
 

Væsentligt er, at man må finde det kommunikationsmiddel, der har forbindelse. Men er man 
på længere ture uden netforbindelser, kan man være mest overgivet til egen bedømmelse af 
vejret – og det er vel her, hvor de fleste sejlere kan blive bedre.  
 
Lær at se på vejret – med vægt på at se og tolke.  
Det er for enhver sejler en fundamental vigtighed – og ganske svært.  
Selv en meteorolog om bord vil nok tit være usikker. 
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’Skalkning af lugerne’  
Det gamle begreb at ’skalke før storm’ gælder også, hvis det dårlige vejr er uundgåeligt. For 
en lystbåd er det jo at skifte sejl, rebe sejl eller helt stryge sejlene og i yderste konsekvens at 
benytte drivanker eller lignende. Her henvises til litteratur om emnet eller at se videoer på 
YouTube på internettet – her kan man både blive chokeret og se ulykker, men også se 
vejledninger om næsten alt om bord. 
 
Vejret bliver ikke bedre med tiden – snarere voldsommere 
En tysk undersøgelse i 2015 om vejrets udvikling de senere år konkluderede, at der er 
kommet mere voldsomt vejr og vind blandt andet i Østersøen. Det underbygger de 
forudsigelser, som tit omtales som klimaforandringer, der som bekendt også byder på 
voldsommere skybrud, mere tordenvejr og flere lyn – og altså også flere gange på en 
sommersæson, hvor vi vil opleve voldsomt vejr. 
 
Opsummering 
Den nøgterne skipper på egen lystbåd lader sig nok ikke ryste særligt. Han er vel nærmest 
’stovt og beslutsom’ – men kan måske lære at tolke vejret bedre – og at være mere forsigtig. 
Thi som man siger – Kun en tåbe frygter ikke havet. 
 
Et nyttigt nytårsforsæt kunne være 
at blive bedre til at tolke 
vejrfaktorerne – og derfor også at 
træffe de nødvendige 
forholdsregler. 
 
Dansk Søredningsselskab og det 
Danske Forsvar, Værn 
Fælleskommando (Flyverstaben 
med blandt andet helikoptere) har 
på lignende vis lærerige eksempler 
på pludseligt opstået voldsomt vejr.  
 
JHP/EL 
 
 
*Jeg vil vende tilbage med perspektiver i dansk sammenhæng og samtaler om emnet ’Pludselig 
opstået voldsomt vejr’ bl.a. via samtaler med sejlerkolleger, der har oplevet noget overraskende og 
voldsomt, samt belyse vejrforholdenes ændringer bl.a. i Østersøen!       JHP 

 


