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Bodil har løftet LYØ 

Af Ninna Falck. Foto: Andreas Kristensen , 05 DEC 13

I Esbjerg lå marinehjemmeværnsfartøjet, MHV 904
LYØ, lidt højt i torsdags. Vesterhavet stod en halv
meter over kajkanten i havnen om eftermiddagen, så
fartøjsmesteren måtte ud og sikre skibet.

Landgangen kan lige anes nede i højre hjørne. Kajen kan man til gengæld ikke se.  

Det kunne i torsdags se ud som om, MHV 904 LYØ lå ude i havnebassinet og var på

vej ud midt i uvejret, men det var nu kun, fordi hele Esbjerg Havn har været

oversvømmet som følge af besøget af stormen Bodil.

Opsyn med LYØ

Fartøjsmester, løjtnant Andreas Kristensen, i Flotille 131 Esbjerg havde været ude

og se til LYØ et par gange i døgnet op til stormen.

Onsdag eftermiddag var han forbi og give skibet en ekstra trosse forud for stormen,

men torsdag måtte han hellere lige sikre sig lidt mere.

”Vejrguderne meldte om ekstra højvande samt storm af orkanstyrke. Derfor satte

jeg ekstra trosser i land torsdag formiddag. Højvandet skulle toppe kl. 16.35”,

fortæller Andreas Kristensen. Han troede dog ikke på det helt ekstreme højvande,

så han lod landgangen stå, så man kunne komme om bord senere, hvis det skulle

blive nødvendigt.

 

Vejrguderne fik ret

Den meget erfarne sømand måtte dog senere erkende, at højvandet kom. Det

kunne han konstatere torsdag klokken 14.30, da han var lige var en smut ude i

havnen og holde øje med situationen.

”Vandet stod ca 50 cm over kajkanten, så vejrgudernes melding om højvandet holdt

stik. Derfor besluttede jeg, at nu skulle landgangen fjernes, for ellers stod den for

lodret”, fortæller Andreas Kristensen, som også måtte gøre trosserne bedre fast.

Pullerterne var oversvømmede, og trossernes store løkker kunne let slippe.

Herunder og til højre:

Det kunne god se ud som om, LYØ var på vej ud af havnen, men den lå til kaj. Og

hvis man skulle være i tvivl, så ligger kajen til venstre for fartøjet.

Bemærk træstolperne på billedet til højre. De sikrer, at skibene ikke ligger og

skurer ind over kajkanten.
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