
Tysk familie hjulpet af 
grunden 

Foto og tekst: Lars Hostrup-Schultz , 22 AUG 14

Marinehjemmeværnet i Faaborg var
torsdag ude og hjælpe en tysk familie af 
grunden ud for Avernakø. De blev
bugseret tilbage til Søby på Ærø, hvor de 
havde lejet båden. 

Den tyske familie i udlejningsbåden slæbes til Søby.

En lidt blæsende torsdag eftermiddag skulle vise sig at blive en udfordring for tysk 
ægtepar og deres søn. De havde lejet en båd i Søby for at nå at nyde sommerens 
sidste feriedage sammen, men de nåede dog ikke så langt på deres tur, før bådens 
motor satte ud, og de gik på grund ud for Avernakø i Det Sydfynske Øhav.

Klokken 14.05 ringede Søværnet til Flotille 243 i Faaborg med besked om, at man 
havde modtaget et nødkald fra en tysk turist, der var strandet på grunden på 
nordvestsiden af Avernakø, og de søgte nu om hjælp til at komme fri.

Operationsofficer i flotillen, premierløjtnant John Mogensen, fik hurtigt samlet 
tropperne, og der blev mønstret en besætning på 8 mand m/k om bord på flotillens 
fartøj, MHV 808 LYRA. Alt imens man sejlede med kurs mod Avernakø, gik 
dæksbesætningen i gang med at rigge gummibåden klar til brug, samt gøre andet 
sikkerhedsudstyr klar til den kommende operation.

Uden motorkraft
Heldigvis for den tyske turist var en dansk båd gledet langs hans side for at rive ham 
fri og lå nu og holdt ham fast på position, indtil LYRA nåede frem. Den hjælpsomme 
båd havde dog ikke selv nok motorkraft til at sejle tyskerne og deres lejede båd
tilbage til Søby.

Kort før kl 16.00 fik LYRA kontakt med den strandede tysker. Han skulle slæbes fri 
og med hjem, og lige den operationen gik mere end fint. Besætningen ombord på 
LYRA har nemlig flere gange i løbet af denne sommer været ude for tilsvarende 
opgaver. 
Efter slæbet var anlagt, kunne LYRA sejle den tyske familie og deres lejede båd 
forsigtigt ind mod Søby i det lidt urolige vejr.

Vejret stilnede lidt af, da man nåede Søby klokken 16.50, og besætningen fik taget 
afsked med den tyske familie. De var virkelig glade for Marinehjemmeværnets 
hurtige indsats, og de var noget forundrede over, at de slet ikke skulle betale noget 
for det hele, og de takkede i stedet mange gange besætningen på LYRA for den 
store hjælp.

LYRA vendte nu næsen hjemad og var tilbage i Faaborg Havn klokken 17.55. Her 
gjorde man lige klar til weekendens kommende arrangement ”Faaborg Outdoor 
Event”, hvor Marinehjemmeværnet fra Faaborg også skal være til stede for at skabe 
sikkerhed både lørdag og søndag. 

Herunder:
Den tyske familie var meget taknemmelige for hjælpen fra Marinehjemmeværnet, og 
de var overraskede over, at det var gratis.
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