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Søulykkesrapporten er udsendt den 25. oktober 2013 
 
 
Sagsnummer: 2013000017 

 
 
Forside: Flemming Christensen, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 
 
 
Søulykkesrapporten kan findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk. 
 
 
Den Maritime Havarikommission 
 

Den Maritime Havarikommission arbejder som en selvstændig enhed under Erhvervs- og Vækst-
ministeriet og udfører undersøgelser med henblik på forebyggelse af ulykker og for at fremme initi-
ativer, der øger sikkerheden til søs.  
 
Havarikommissionen er en uvildig enhed, der i sin organisation og retlige struktur er uafhængig af 
andre parter. 
 
 
Formål 
 

Den Maritime Havarikommission har til formål at undersøge ulykker til søs og at udarbejde anbefa-
linger til forbedring af sikkerheden og indgår i et samarbejde med tilsvarende undersøgelsesin-
stanser i andre lande. Havarikommissionen undersøger søulykker og arbejdsulykker på danske og 
grønlandske handels- og fiskeskibe samt ulykker på udenlandske skibe, når de sker 
i territorialfarvandet i Danmark og ved Grønland. 
 
Den Maritime Havarikommissions undersøgelser tilvejebringer oplysninger om de faktiske om-
stændigheder ved ulykker og klarlægger de begivenhedsforløb og årsager, som førte til ulykkerne. 
 
Undersøgelserne foregår adskilt fra den strafferetlige efterforskning. Der tages ikke stilling til de 
straffe- og/eller erstatningsretlige aspekter ved ulykker. 
 
 
Søulykkesrapporter og redegørelser 
 

Havarikommissionen behandler ca. 140 ulykker om året. Ved meget alvorlige ulykker, såsom 
dødsfald og forlis eller hvis foreligger andre særlige omstændigheder, offentliggøres enten en sø-
ulykkesrapport eller en redegørelse afhængigt af emnets omfang og kompleksitet. 

Den Maritime Havarikommission 

Carl Jacobsens Vej 29 

2500 Valby 

Tlf. 91 37 63 00 

 

E-post: dmaib@dmaib.dk  

www.dmaib.dk 

 

Uden for kontortid kan Den Maritime Havarikommission træffes på telefon 23 34 23 01. 

 

http://www.dmaib.dk/
mailto:dmaib@dmaib.dk
http://www.dmaib.dk/
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1. RESUMÉ 
 
Det enmandsbetjente fiskefartøj, SPIRILLEN HM 28, afgik den 28. december 2012 ved femtiden 
fra Thorup Strand for at røgte garn på en position NV af Thorup Strand på en fiskeplads kaldet 
”Ottos Sten". 
 
Under arbejdet med at bjærge garnene talte skipperen med andre fiskere i området, blandt andet 
om fangst, vind og vejr.  
 
Efter at have bjærget alle garn satte SPIRILLEN kursen mod Thorup Strand. En halv time senere 
kaldte SPIRILLENs skipper en af de andre fiskere for at få en tjeneste vedrørende indrapportering 
til Fiskeridirektoratet. 
 
20 minutter senere kaldte SPIRILLENs skipper over VHF og sagde, at han troede, at han var ved 
at synke. Adspurgt om sin position svarede skipperen, at han var ved en fiskeplads ca. 12 sm NNV 
af Thorup Strand. Herefter var der ingen yderligere kommunikation med SPIRILLENs skipper. 
 
Kort tid efter blev der udsendt et nødsignal fra et fiskefartøj i nærheden og en redningsaktion med 
deltagelse af lokale fiskeskibe, fartøjer fra Kystredningstjenesten, Søværnet samt et forbipasse-
rende handelsskib. Flyvevåbnet deltog med en redningshelikopter. 
 
41 minutter efter at nødsignalet var udsendt, blev SPIRILLENs skipper bjærget af en redningsheli-
kopter og fløjet til Aalborg Sygehus, hvor han blev erklæret for død ved drukning. Der blev i områ-
det fundet vraggods fra det forliste fartøj. 
 
Den Maritime Havarikommission har ingen anbefalinger i forbindelse med SPIRILLENs forlis. 
 
 

2. Baggrund 
 
Thorup Strand er Danmarks største kystlandingsplads, hvor fiskefartøjerne trækkes ud fra stran-
den ved hjælp af et spil og ind igen efter endt fiskeri. 
 
Der fiskes typisk, når der er tusmørke og lyst, så afhængig af årstiden tages der ud på fiskeri sent 
på natten eller tidligt på morgenen, og der vendes tilbage om eftermiddagen. Om vinteren er det 
dog mørkt, når der sejles mod fiskepladserne og tilbage igen. Fiskefartøjerne er typisk enmands-
betjente, og de fisker med garn. 
 
Ved Thorup Strand ligger en nyopført redningsstation, som betjener Jammerbugten i området mel-
lem Hanstholm og Hirtshals. Til redningsstationen er der tilknyttet en let redningsbåd, LRB 20. 

http://www.fomfrv.dk/
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3. FAKTUELLE OPLYSNINGER 
 

3.1 Foto af skib 
 

 

Figur 1: SPIRILLEN 
Foto: www.fiskerforum.dk/H. Kinch 
 

3.2 Skibsdata 
 

Navn: SPIRILLEN 

Skibstype: Garnfiskefartøj 

Nationalitet: Dansk 

Hjemsted: Thorup Strand 

Kaldesignal: OU 8029 

Byggeår: 2000 

Byggeværft/byggenummer: Bredgaard Bådværft ApS. – Byggenummer M-33 

Længde overalt: 9,20 m 

Bredde overalt: 2,58 m 

Bruttotonnage: 5,3 

Fremdrivningseffekt: 125 kW 

Skrogmateriale: Glasfiber 

   

3.3 Sejladsdata 
 

Afgangssted: Thorup Strand 

Bemanding: En fiskeskipper 
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3.4 Vejrdata 
 

Vindretning og hastighed i m/s: SSØ-lig, 12 m/s 

Bølgehøjde: 2 m 

Sigtbarhed: 0,5 – 1 sømil / sne 

Lysforhold: Mørkt 

Vandtemperatur: 2° C 

Strøm: NØ – 0,5 knob 

 
3.5 Oplysninger om ulykken 
 

Ulykkens type: Forlis 

Dato og tidspunkt: 28. december 2012 ca. klokken 17.10 

Sted for ulykken: Jammerbugten ca. 12,5 sm NV af Thorup Strand  

Position: 57°19,0’ N – 008°57,2’ Ø 

Fase af fiskeriet: På vej mod Thorup Strand efter end fiskeri 

Konsekvenser: En person omkommet 

 

3.6 Assistance fra myndigheder på land og alarmberedskab 
 

Involverede parter: Kystredningstjenesten 
Søværnets Operative Kommando 
Flyvevåbnet 
Søværnet 
Lokale fiskefartøjer 
Et handelsskib 
 

Anvendte midler: Fra Kystredningstjenesten deltog LRB-20, LRB-22 og C. B. 
CLAUDI 
Fra Søværnet deltog patruljefartøjet FREJA, P521 
Fra Flyvevåbnet deltog en redningshelikopter 
Lokale fiskefartøjer 

Figur 2: Position for SPIRILLENs forlis 
Kilde: Udsnit af DK søkort 92 – Skagerrak, Geodatastyrelsen 

Position for forlis 
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Resultater: Fiskeren blev lokaliseret og bjærget af redningshelikopteren. 

Han blev fløjet til Aalborg Sygehus, hvor han blev erklæret 
død ved drukning 

 

3.7 Oplysninger om fiskeren 
 

Fiskeren Alder 43 år. Fisket siden sit 16. år. Havde gyldigt bevis som 
begrænset radiooperatør i GMDSS (ROC). Havde i flere år 
været redningsmand ved kystredningsstationen Thorup 
Strand 

 
 

4. Hændelsesforløb 
 
4.1 Fiskeriet 
 

Den 29. december 2012 ved femtiden om morgenen afgik SPIRILLEN og blandt andre fiskefartøjet 
KIKANA for at røgte garn på nogle fiskepladser NV af Thorup Strand. SPIRILLEN var enmandsbe-
tjent. 
 
På fiskepladserne havde SPIRILLENs skipper ca. 150 garn stående, de stod i lænker à ti garn. 
Efter han havde bjærget hovedparten af garnene, skulle de resterende ca. 30 garn bjærges på en 
fiskeplads kaldet ”Ottos Sten”. Når garnene ved hjælp af en garnhaler blev taget om bord, blev 
fiskene pillet ud af garnet, og garnet blev dernæst via en garnsliske af metal transporteret til en stor 
paune lige foran styrehuset. Fangsten, der bestod af torsk, var før bjærgningen af de sidste 50 
garn anslået til at være på 17 kasser a 50 kg svarende til en vægt på 850 kg. Når fisken var renset, 
blev den normalt anbragt i kasser og stablet i lasten.  
 
Den pågældende dag var der ingen tang eller andre urenheder i garnene. Dermed vejede garnene 
ca. 10 kg stykket. 
 
Fiskeriet havde været godt, og der foregik en del kommunikation fiskerne imellem over VHF. Efter 
at have bjærget de sidste garn kaldte SPIRILLENs skipper KIKANA over VHF og spurgte om, 
hvordan vejret var indover. Der blev svaret, at det ikke var specielt dårligt, bare ”træls blæsevejr”, 
men at vinden også friskede hele tiden. Efter at have holdt en mindre pause, meddelte skipperen, 
at han ville gå ud og rense fisk. Der havde kun været renset fisk én gang tidligere. Fiskene lå på 
dækket efter at være pillet ud af garnene. Efter en halv times tid, kaldte han en KIKANA og fortalte, 
at han nu havde en fangst på 1.000 kg fisk. 
 
Når fangsten i levende vægt overstiger 1.000 kg, skal der rapporteres til Fiskeridirektoratet via en 
døgnservice, og fangsten ikke må ikke losses før fire timer efter. Skipperen bad en af de andre 
fiskere om at foretage denne indrapportering, da han skulle rense de fisk, der stadig lå på dækket. 
Han anslog, at det ville tage ca. halvanden time at rense fiskene, måske lidt længere. KIKANAs 
skipper foretog indrapporteringen til Fiskeridirektoratet. 
  
Mens fisken blev renset, blev der sejlet mod Thorup Strand på en SSØ-lig kurs. Vinden var ret 
imod, hvilken gav en krap sø med masser af vand, der sprøjtede op på dækket, men som løb af 
igen gennem spygatterne. 
  
20 minutter efter samtalen mellem de to skippere, vedrørende indrapportering til Fiskeridirektora-
tet, kaldte SPIRILLENs skipper over VHF og spurgte KIKANAs skipper, om han lyttede med. Det 
blev der svaret bekræftende på. Skipperen på SPIRILLEN sagde dernæst, at han troede, at han 
var ved at synke, da han kunne se vand over det hele. Han spurgte om, hvad han skulle gøre.  
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KIKANAs skipper spurgte, hvor SPIRILLEN lå, og skipperen svarede, at han lå ved en fiskeplads, 
der bliver kaldt ”Røwten”. KIKANAs skipper spurgte dernæst om, hvor på denne fiskeplads SPI-
RILLEN befandt sig, men der blev ikke svaret. Han prøvede dernæst at kontakte SPIRILLENs 
skipper over mobiltelefon et par gange, men uden svar, og der var ikke mere kontakt med SPIRIL-
LENs skipper. 
 
En tredje fisker i områder kaldte over VHF, og spurgte om der var noget galt. Han fik fortalt, hvad 
der var sket, og han udsendte derfor med det samme en nødmelding. Nødmeldingen igangsatte 
øjeblikkeligt en søredningsaktion.  
 

4.2 Søredningsaktionen 
 

KIKANA og et andet fiskefartøj, der lå ca. en sømil fra hinanden, ændrede kursen mod den sidst 
kendte position for SPIRILLEN. På det tidspunkt lå de fem-seks sømil fra land. Positionen var med 
god nøjagtig blevet fastlagt, da der var kendskab til SPIRILLENs omtrentlige position på dets vej 
ind.  På AIS’en1 kunne en af skipperne se, at der lå et fragtskib tre til fire sømil fra denne position. 
På AIS’en var skibet navn synligt. Skibet blev kaldt en tre-fire gange over VHF, men der blev ikke 
svaret. Lyngby Radio blev derfor kontaktet for at skabe kontakt til skibet og anmode om dets assi-
stance. Efter kort tid fik Lyngby Radio kontakt til handelsskibet, og det ændrede straks kursen ned 
mod SPIRILLENs sidst kendte position Vinden var på det tidspunkt frisket op til 12 m/s. Da de to 
fiskeskibe nåede frem til forlispositionen, så de, at en redningshelikopter var i færd med at lede. På 
figur tre ses en tidslinje over redningsaktionen. 

 
Klokken 17.18 blev Thorup Strand Redningsstation alarmeret, og ni minutter senere afgik red-
ningsfartøjet, LRB-20, fra Thorup Strand. En redningshelikopter stationeret i Aalborg lettede klok-
ken 17.28 og fra Hanstholm afgik LRB-22 og redningsfartøjet C.B. CLAUDI. 
 
LRB-20 var fremme klokken 17.44 omkring 10-15 minutter før helikopteren ankom. De fandt nogle 
bøjer, to redningskranse og nogle vragrester. LRB-20 guidede helikopteren til stedet hvor vragre-
sterne var fundet, og ti minutter senere blev SPIRILLENs skipper fundet i vandet og bjærget. Da 
han blev bjærget var han iklædt termokedeldragt og orange overtræksbukser. Han var ikke iført 
redningsdragt, redningsvest eller svømmevest. 
 
Redningshelikopteren fløj straks til Aalborg Sygehus med skipperen, hvor han klokken 18.50 blev 
erklæret for død ved drukning. 
 
Klokken 18.40 blev redningsaktionen afblæst og handelsskibet, der var ca. en sømil fra forlispositi-
onen, genoptog sin sejlads. 
 
LRB-22 fortsatte mod forlispositionen for at samle vragrester op. De fandt en flyder og tre garnbø-
jer, men ingen redningsvest eller redningsflåde. 
 
 

                                                
1
 Automatic Identification System 

LRB-22 afgår 
Hanstholm 

Nødmelding 
afgives 

Helikopter 
 på vingerne 

Helikopter i 
området 

Fisker samlet 
op af helikopter 

17.16            17.27                            17.44  17.50 17.54.                           18.18                                                     18.40 

LRB-20 afgår fra 
Thorup Strand 

LRB20 fremme 
ved forlisposition Redningsaktion 

afblæses 

Figur 3: Tidslinje for redningsaktionen 
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På figur 4 ses et forstørret udsnit af søkort 92 med angivelse af det mest sandsynlige sted for forli-
set, udgangspunkt for eftersøgningen samt fundet af vragrester og selve vraget. 
 

 

5. SPIRILLEN 
 

5.1 Sikkerhedsudstyr 
 

 
SPIRILLEN var udstyret med en 4-mandsflåde fra Viking, model 4DKC, nr.: K020100, der var pla-
ceret på styrehustaget i bagbord side. Flåden var produceret i år 2000 og havde sidst været til ser-
vice den 29. januar 2010. Ved returnering efter service var der blevet medsendt en hydrostatisk 
udløser af fabrikat Hammar. Flådens udløserline var 16 m. 

Figur 4: Oplysninger vedrørende forlis og eftersøgning 
Kilde: Udsnit af DK søkort 92 – Skagerrak, Geodatastyrelsen 

1 sømil 

Vragrester 

Findested for vrag 

Start af eftersøgning 

Mest sandsynlige forlisposition 

Figur 5: Redningsflåde og -kranse på styrehusets tag. 
Foto: Arne Borghegn 
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Agterude i styrbord side, var der installeret endnu en flåde over garnklareren. Også denne flåde 
var udstyret med en hydrostatisk udløser. Flåden var ikke påkrævet, men var af skipperen taget 
om bord for at øge sikkerheden. Denne flåde er ikke med på billedet, da det er taget før den kom 
om bord. 
 
I styrehuset var der en redningsdragt samt en svømmevest, der lå i en kistebænk. 
 
På styrehustaget lå der to redningskranse i styrbord side. Se figur 5.  
 

5.2 Fartøjets opbygning 
 

SPIRILLEN var et fiskefartøj beregnet til garnfiskeri. Fartøjet var bygget i år 2000. Skroget var lavet 
af glasfiber. Det havde en længde på 9,20 m og en bredde på 3,58m.  
 
På figur 6 ses et gennemsnit af fartøjet med angivelse af rummene under dæk. 
 
Midtskibs var det udstyret med et lastrum til opbevaring af fangsten. Der var vandstandsalarmer i 
lastrummet. På forkant af styrehuset var der en stor paune til opbevaring af fiskenet. Der var endnu 
en lille paune, der var placeret i bagbord side ved styrehuset. Paunerne var lidt under en meter 
høje. Der var ikke noget lukaf om bord. 
 
Agterude var maskinrummet placeret. Der var kun en dør i styrehuset, som sad i styrbord side og 
åbnede udad. 
 
Forude i fartøjet var der en tank, der normalt var tom, men som kunne fyldes med havvand, der 
kunne anvendes som spulevand. Vandet i denne tank kunne så anvendes, når fartøjet var trukket 
op på stranden. 
 
Mellem de nævnte rum var der vandtæt adskillelse, og lastrum og pauner kunne lukkes vandtæt 
ved hjælp af luger. 

 
 
 
 

Maskinrum 

Garnpaune 

Trimtank 

Figur 6: Rummene i SPIRILLEN 
Kilde: DMAIB 
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På fiskeplads med fiskeredskaber, 50 % bunkers og fisk på dæk (der 
var forudsat 200 kg fisk på dæk, hvilket gav et fribord på 0,36 m). 

 

 

5.2.1 Åbninger og gennemføringer i skrog og dæk 
 

I dækket var der en lastluge, der åbnede op mod styrehuset. Den havde en gummipakning og blev 
lukket med vridere. Når lugen til lastrummet stod åben, var åbningen til lastrummet i niveau med 
dækket. 
 
På forkant af styrehuset var der en garnpaune. 
 
Inde i styrehuset var der i styrbord side en nedgang til maskinrummet. 
 
Fartøjet var udstyret med tre lænsepumper:  én i maskinrummet, én i garnpaunen foran for styre-
huset og en i lasten. Alle lænsepumperne havde afgang til sø lige under dækket, og de var udsty-
ret med kontraventiler. Tillige var der en spulepumpe anbragt i maskinrummet. Den havde tilgang 
fra sø via en kugleventil Det er uklart, hvorvidt der var en vandstandsalarm i maskinrummet.  
 

Fartøjet var udstyret med kølkøling. Det gav to gennemføringer i skroget. En hvor kølevandet gik 
ud i kølerørene, og én hvor det afkølede vand returnerede. 
 

5.2.2 Fartøjets stabilitet. 
 

Der blev i 2011 udført en krængningsprøve på SPIRILLEN for at undersøge dens stabilitet. 
 
For at dokumentere fartøjets intaktstabilitet blev følgende 6 konditioner gennemregnet: 
 

 Kondition nummer 1: Let vægt 

 Kondition nummer 2: Afgang mod fiskeplads med 100% bunkers, stores, is og fiskeredskaber. 

 Kondition nummer 3: Fiskeplads med fuld fangst i last, fiskeredskaber og 50 % bunkers. 

 Kondition nummer 4: Ankomst havn med fuld last i, fiskeredskaber og 10  % bunkers. 

 Kondition nummer 5: Ankomst havn uden last, med fiskeredskaber og  10% bunkers. 

 Kondition nummer 6. 
 
 
Gennemregning af de seks konditioner viste, at alle gældende krav var opfyldt. 
 
Skibet egenvægt inklusiv ballast blev bestemt til 11.580 kg. 
 
Den 30. august 2011 blev SPIRILLENs stabilitetsbog godkendt af Søfartsstyrelsen. 
 

5.3 Syn 
 

SPIRILLEN har ikke været synet af Søfartsstyrelsen efter bygning. Det første syn skulle have fun-
det sted i 2013. 
 

5.4 Andre skibe i området 
 

Året rundt er der trafik på en rute ud for Jammerbugten mellem Hirtshals og Hanstholm til og fra 
Nordsøen og Skagerrak. 
 
Skibene holder en afstand mellem 14 og 17 sm af Thorup Strand. I timerne op til SPIRILLENs forlis 
var der på kurserne mellem Hirtshals og Hanstholm fire handelsskibe på NØ-lig kurs og syv han-
delsskibe på SV-lig kurs. 
 
Derudover over befandt der sig i Jammerbugten mindre handels- og specialfartøjer samt nogle 
fiskeskibe. 
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Figur 7 og 8 viser trafikken i og udfor Jammerbugten. De viste spor er fundet på baggrund af de 
AIS-signaler, som skibene udsendte. 
 
Figur 7 viser trafikken i området klokken 15.38 ca. halvanden time før forliset. Disse skibe har dan-
net bølgesystemer, der har bevæget sig mod kysten med forskellig hastighed.  SPIRILLENS posi-
tion for forliset er indtegnet på figuren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Skibstrafik mellem Hirtshals og Hanstholm klokken 15.38 
Kilde: Søfartsstyrelsen 

 
 

Forlisposition 

Thorup Strand 

Hanstholm 

Thorup Strand 
Hanstholm 

Forlisposition 

Figur 8: Skibstrafik mellem Hirtshals og Hanstholm på forlistidspunktet 
Kilde: Søfartsstyrelsen 
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Figur 9: SPIRILLEN filtret ind i garn 
Foto:  Søværnet 

 

5.5 Vraget 
 

Den 27. maj 2013 blev vraget af SPIRILLEN lokaliseret ved hjælp af en fjernstyret drone af mine-
rydningsfartøjet HIRSHOLM fra Søværnets Minerydningsenhed. Vraget lå på positionen 
57° 17,78’ N – 008° 57,34’ Ø ca. 700 m i sydlig retning af positionen, hvor SPIRILLEN forliste. 
Vraget lå på en dybde af 25 meter vand med en anslået minimumsdybde på 17 meter over vraget. 
SPIRILLEN lå med en slagside på 30° til bagbord på kurs 230°. 
 
Ved hjælp af dronen blev der lavet videooptagelser. På grund af strøm ved bunden, kunne dronen 
ikke komme helt tæt på vraget hvilket medførte, at videoen blev optaget på en vis afstand. Uren-
heder i vandet havde stor indflydelse på billedkvaliteten. Der blev optaget video af bagbord side af 
SPIRILLEN.  
 
Fiskefartøjet viste ikke umiddelbart tegn på skade, men var meget filtret ind i garn og tovværk. 
 
Figur 9 og 10 er billeder fra videooptagelsen af vraget. Det er tydeligt, at vraget er filtret ind i garn. 
 
Havnekendingsnummeret, HM 28, kunne med sikkerhed identificeres. Videooptagelser viste også, 
at der ingen redningsflåde var på styrehustag i bagbord side. Det var på grund af billedkvaliteten 
og det forhold at fartøjet ikke var filmet på styrbord side ikke muligt at konstatere om redningsflå-
den i styrbord side var om bord eller ej. 
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Figur 10: Havnekendingsnummer for SPIRILLEN (HM 28) 
Kilde:  Søværnet 
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6. ANALYSE 
 

6.1 Stabilitet 
 

Den 13. september 2010 blev SPIRILLENs intaktstabilitet godkendt i henhold til bestemmelserne i 
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. 
 
I forbindelse med godkendelsen blev der udarbejdet en stabilitetsbog, der blandt andet indeholdt 
seks gennemregnede konditioner til dokumentation af skibets intaktstabilitet. 
 
En af disse konditioner var kondition nummer 3, hvor forudsætninger var afgang fra fiskeplads med 
fuld fangst i last, fiskeredskaber og 10 % bunkers. 
 
Kondition baserer sig på, at der i garnpaunerne var 120 garn samt 30 kasser fisk a 50 kilo i lasten 
svarende til 1.500 kg fisk. Dertil en person om bord. Endvidere var der i konditionen indregnet en 
korrektion for frie væskeoverflader på 0,01 meter. Deplacementet var 15,99 tons og fartøjets tvær-
skibs metacenterhøjde var 0,92 m. Denne kondition gav et trim på 0,60 m agter over, samt et fri-
bord på 0,30 m. 
 
På dagen for forliset blev det anslået, at SPIRILLEN havde 150 garn om bord, samt en fangst-
mængde på mindst 1.000 kg. Det er sandsynligt, at den mængde fisk, der var renset, var stuvet i 
lasten, men den resterende mængde fisk, der lå på dækket var endnu ikke renset. Dette ville med-
føre, at trimmet ville være mindre end 0,60 m agter over. 
 
Det er sandsynligt, at SPIRILLEN, under sejlads mod Thorup Strand, var i en kondition, der kan 
sammenlignes med kondition 3 i stabilitetsbogen. Dog er der ikke nøjagtig kendskab til fangst-
mængden eller garnenes placering. Skibets intaktstabilitet anses dermed for at være i overens-
stemmelse med reglerne. 
 
Under SPIRILLENs sejlads ind var vinden ca. 12 m/s ret imod, og der var en bølgehøjde på to me-
ter. Under sådanne forhold, var det ikke unormalt, at der sprøjtede vand op på dækket, men dette 
blev ikke anset for at være noget problem, da vandet hurtigt løb ud af spygatterne igen. 
  
På sejladsen mod Thorup Strand meddelte skipperen over VHF, at han troede, at han var ved at 
synke, og han fortalte, at der var vand over det hele. Disse udsagn var den sidste kommunikation 
med skipperen. På baggrund af denne korte kommunikation, har det ikke været muligt at fastslå, 
hvad ”vand over det hele” betød. 
 
Umiddelbart kan der opstilles tre realistiske muligheder for tab af stabilitet, der kunne medføre 
SPIRILLENS forlis, da det anses for usandsynligt, at SPIRILLEN havde ramt en flydende gen-
stand, der havde medført huller i skroget.  
 

6.2 Tab af stabilitet 
 

6.2.1 Lækage i maskinrum 
 

Med udgangspunkt i gennemføringerne i maskinrummet eller i kølevandssystemet, er det muligt, at 
der ved gennemføringerne og tilsluttende rør var sket en lækage, der havde medført vandfyldning i 
maskinrummet. En anden mulighed for oversvømmelse af maskinrummet var, at der var kommet 
vand ind gennem nedgangen til maskinrummet, der var placeret i styrehuset. 
 
En fyldning af maskinrummet ville have medført, at fartøjets deplacement var blevet større end 
opdriften. En samtidig ændring af trimmet ville have medført, at agterskibet hurtigt kom under 
vand, hvorved en eventuel indstrømning af vand gennem nedgangen til maskinrummet, ville have 
medført, at fartøjet hurtigt ville være forlist. 
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6.2.2 Fyldning af lastrummet. 
 

I tilfælde af at lugen til lastrummet ikke havde været lukket, er det muligt, at lastrummet blev mere 
eller mindre vandfyldt forårsaget af en kombination af rulning og sprøjt af vand på dækket. En fuld 
eller delvis fyldning af lastrummet ville have medført, at fartøjet mistede opdrift og dermed en kri-
tisk formindskelse af fribordet indtil dækket var kommet under vand. Dette ville have medført et 
stabilitetssvigt, der ville have fået fartøjet til at synke meget hurtigt. 
 

6.2.3 Bordfyldning 
’ 

SPIRILLEN var i skanseklædningen forsynet med spygatter/slaglemme, hvis funktion var at bortle-
de søvand, der skyllede eller sprøjtede ind over dækket. De urensede fisk der lå på dækket, kan 
sammen med eventuelle garn på dækket have blokeret disse slaglemme, således at vand på dæk-
ket ikke har kunnet løbe af. I tilfælde af, at der har ligget vand over hele dækket, ville fribordet have 
været reduceret og evnen til at holde sig oprejst og vende tilbage til ret køl forsvundet. En sådan 
tilstand ville have ført til, at fartøjet hurtigt ville forlise. 
 

6.3 Påvirkning fra andre skibe i nærheden 
 

Året rundt er der skibstrafik på en rute mellem Hirtshals og Hanstholm ud for Jammerbugten til og 
fra Nordsøen og Skagerrak. 
 
Skibene holder en afstand mellem 14 sm og 17 sm af Thorup Strand. I timerne op til SPIRILLENs 
forlis var der på ruten mellem Hirtshals og Hanstholm fire handelsskibe på NØ-lig kurs og syv han-
delsskibe på SV-lig kurs. 
 
Ved fart gennem vandet udbreder der sig bølgesystemer fra disse skibe, der ved interferens med 
havbølger kan medføre bølger af større højde. 
 
På forlistidspunktet før og ved forliset, var afstanden til de nærmeste forbipasserende skibe mindst 
4 sm. På denne afstand ville bølgesystemerne fra forbipasserende skibe have været dæmpet så 
meget, at der ikke ville opstå ”skæve” søer forårsaget af disse bølgesystemer. Havarikommissio-
nen anser det ikke for sandsynligt, at fartøjet er forlist på grund af skæve søer, der er opstået i for-
bindelse med bølgesystemer fra forbipasserende skibe. 
 

6.4 Redningsmidler og kommunikation 
 

På stedet for forliset blev SPIRILLENs to redningskranse samt en del vraggods fundet. Rednings-
flåden, der var placeret på styrehustaget, og som var udstyret med en hydrostatisk udløser, var 
blevet frigjort, men ikke fundet ved eftersøgningen umiddelbart efter forliset, og der er ingen mel-
dinger om, at den senere er fundet. Det er ikke muligt at konstatere, om flåden var blevet frigjort af 
skipperen eller ved hydrostatisk udløsning. Det er muligt at flåden, efter at den var frigjort, var ble-
vet viklet ind i fiskeredskaberne og dermed ikke var kommet op til overfladen. Fartøjets anden flå-
de, der var monteret på et stativ i styrbord side, er ikke blevet fundet. 
 
Der var en meget kort udveksling af oplysninger mellem SPIRILLENs skipper og et makkerskib. 
Herefter var det ikke muligt at komme i kontakt med ham trods kald på VHF og mobiltelefon. Skip-
peren udsendte ikke nødsignal og nåede ikke at iføre sig sin redningsdragt, trods det forhold, at 
han i mange år havde været redningsmand på Kystredningsstation Thorup Strand. Han var ikke 
iført redningsvest, da han blev fundet. Alle disse forhold indikerer, at forliset er sket meget hurtigt. 
 
Det har ikke været muligt, at finde årsagen til at kommunikationen over VHF’en ophørte. Årsagen 
kan være, at batterierne er kortsluttet i tilfælde af en vandfylding af maskinrummet, eller at skippe-
ren har forladt styrehuset. 
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7. KONKLUSIONER 
 
Fiskefartøjet SPIRILLEN forliste på grund fyldning af maskinrum og/eller fyldning af lastrum eller 
vand på dækket, der ikke har kunnet løbe af på grund af tilstoppede spygatter. 
 
Havarikommissionen kan ikke påvise, hvor eller hvordan en eventuel vandindtrængen er sket. Der 
er indikationer på, at forliset er sket meget hurtigt. Et mindre fartøj kan forlise meget hurtigt, og 
derfor vil det være afgørende, at der er hurtig og nem adgang til redningsmidlerne. At redningsmid-
lerne er placeret på styrehustaget kan medføre, at flåden eller dens udløserline bliver fanget under 
forliset og forhindrer adgangen til den. Placeringen af redningsmidler på et enmandsbetjent fiske-
skib kan være en udfordring, da der er begrænset plads. 
 
Den 18. april 2013 forliste fiskefartøjet SISSE i Langelandsbælt. En vandindtrængning i maskin-
rummet forårsagede forliset. I forbindelse med redningen af de tre ombordværende personer, der 
gik i fartøjets flåde, var det af stor betydning, at flåden havde været nem at komme til og dermed 
frigøre. Se søulykkesrapporten vedrørende SISSEs forlis på følgene link: 
 

 http://www.dmaib.dk/Ulykkesrapporter/SISSE.pdf 
 
Der er fremstillet arbejdsveste til brug blandt andet under fiskeri. Disse arbejdsveste er oppustelige 
et-kammerveste eller faste svømmeveste. Vestene hæmmer ikke bevægelser under arbejde som 
traditionelle redningsveste gør. Vestene har automatisk udløsning ved overbordfald og er også 
udstyret med mekanisme til manuel udløsning. 
 
En sådan vest giver bedre mulighed for overlevelse i tilfælde af overbordfald og/eller forlis. 
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