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Sammen kan vi mere 

Charlotte Bjørnager hjemmeværnsflotille 131          og Ninna

Falck , 06 NOV 05

MHV 904 blev her i weekenden navngivet
i regn og rusk på Rødspættekajen i
Esbjerg

 

Direktøren for Beredskabsstyrelsen Frederik Schydt, navngav denne weekend marinehjemmeværnets nyeste

skib. Skibet bliver placeret i Esbjerg og har en væsentlig bedre miljøkapacitet end det tidligere skib

CARINA. Skibet fik navnet LYØ.  

Det gode samarbejde for miljøet.

Direktør Frederik Schydt indledte sin tale ved receptionen med at fortælle den drabelige historie fra øen Lyø,

hvor tyskerne kidnappede Valdemar Sejr og stillede voldsomme krav til Danmark for at levere ham tilbage.

Anderledes fredeligt og positiv var hans beskrivelse af det gode samarbejde, som beredskabet har med

søværnet og marinehjemmeværnet i miljøopgaverne på havet. "Sammen kan vi mere, og komplimenter er

bedre end konkurrence!" Sluttede direktøren sin tale i Marineforeningens stuer.

 

Hjemmeværnets chef, generalmajor Jan Norgaard, der var tilstede for at inspicere personellet og for at

deltage i navngivningsceremonien, supplerede direktøren ved at understrege tilfredsheden med det gode

samarbejde. "Vi har altid arbejdet sammen. Marinehjemmeværnet har altid lånt f.eks. flydespærringer ved

beredskabsstyrelsen. Og hjemmeværnet er også klar til, på land, at levere den tyngde af grunduddannet

personel, som kan hjælpe de enheder, der i hvert tilfælde har spidskompetencen i hver ny opgave."

 

Jan Norgaard kom yderligere ind på samarbejdet og marinehjemmeværnets rolle i havmiljøopgaven.

"Marinehjemmeværnet tager sig af ”førstehjælpen” på søen, indtil søværnets miljøskibe kan være fremme,

og beredskabet tager sig af oliebekæmpelse på stranden og i de vandområder, hvor marinehjemmeværnets

og søværnets skibe ikke har vand nok under kølen til at gå ind, eller plads nok til at trække flydespærringen

f.eks. imod stranden eller i havne.

Marinehjemmeværnsinspektør, kommandør Karsten Riis Andersen, understregede desuden i sin tale, at Esbjerg og det

sårbare Vadehav ligger langt væk fra søværnets miljøskibe. Derfor vil Det nye fartøj netop her kunne udgøre den

afgørende førstehjælp i tilfælde af en olieulykke i området, fordi LYØ har plads til 360 meter flydespærringer, som kan

inddæmme en olieforurening, inden den når ind på kysten og laver store skader.

Navngivningen foregik i regn og blæst, men ikke hvad man på den jyske vestkyst vil kalde dårligt vejr for

årstiden.

Hærhjemmeværnsdistrikt Ribe stod for honnørkommandoen, og marinehjemmeværnet musikorkester fra

Randers stod for musikken både på kajen og oppe i Esbjerg by tidligere på dagen.
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Som en meget flot gestus var alle marinehjemmeværnets øvrige tre 900-klassefartøjer mødt op for at byde

LYØ velkomme til Esbjerg. MHV 901 ENØ var kommet fra Rødby, MHV 902 MANØ var kommet fra

Struer og MHV 903 HJORTØ havde taget hele vejen fra Bornholm. Endelig var der også besøg af en af

marinehjemmeværnets gamle fartøjer af 90-klassen, HOLGER DANSKE, som faktisk har en fortid i

Esbjerg. Med Holger Danske liggende ved siden af LYØ fik man en meget klar fornemmelse af den

voldsomme udvikling i marinehjemmeværnet. LYØ er et meget moderne fartøj.
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