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Forkomne sejlere hjulpet fri af
grunden 

Af Ninna Falck. Foto: Jess Abrahamsen , 27 OKT 12

Marinehjemmeværnet fra Fredericia hjalp lørdag
aften to meget kolde lystsejlere fri af grunden ved
Avernakø i det sydfynske øhav.
Marinehjemmeværnsfartøjet var på
farvandsovervågning for Søværnet og meget tæt på
havaristen.

Motorbåden trækkes fri af grunden af SPEDITØRENs gummibåd. 

Fartøjsfører kaptajnløjtnant Jess Abrahamsen og hans 8 mand store besætning om

bord på MHV 909 SPEDITØREN fra Flotille 134 Fredericia var i weekenden på

farvandsovervågning for Søværnet.

De lå lørdag ud for Svelmø Trille, da de blev kaldt op af Maritimt Overvågningscenter

Nord kl. 16.40.

Lille motorbåd på grund

- Vi blev bedt om at hente en lille motorsejler af typen LM23, som var gået på grund

ved Avernakø, fortæller Jess Abrahamsen, som straks fik iværksat, at

SPEDITØREN og SPEDITØRENs gummibåd sejlede sydpå mod positionen.

Der var kun 4 sømil ned til havaristen, og gummibåden var fremme ved

motorsejleren allerede kl. 17.00.

Den lå på meget lavt vand, og blev hurtigt efter trukket fri. Gummibåden

trak motorbåden hen til SPEDITØREN, som herefter fik båden på slæb.

Fakta om

farvandsovervågning

50 weekender om året er to

MHV-fartøjer på

farvandsovervågning for

Søværnet.

De er Søværnets øjne på

havet og holder et vågent

øje med skibstrafikken og

sikkerheden til søs.

Fartøjerne tager af sted

fredag aften, og kommer

tilbage søndag eftermiddag.

Ruten og evt. opgaver

undervejs aftales med

søværnet på forhånd.

Det er dog ikke sjældent, at

planerne må afviges, fordi

besætningerne får til opgave

at tage sig af

redningsaktioner eller

havmiljøopgaver undervejs.

Læs mere om

farvandsovervågningen

- klik her
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To glade motorsejlere fik varmen om bord på SPEDITØREN. 

Sejlerne fik varmen igen

Nu kunne det forkomne par fra motorsejleren komme ombord på SPEDITØREN, og

det var meget tiltrængt. I forsøget på at komme fri var de to lystsejlere blevet våde,

og især kvinden var meget kold.

Ombord på marinehjemmeværnsfartøjet blev de puttet i varme tæpper og fik lidt at

spise og lidt varmt at drikke. Og det hjalp gevaldigt.

SPEDITØREN trak den lille motorbåd til Faaborg Havn, hvor de lagde den til kaj kl.

19.00. Herefter kunne Jess Abrahamsen og hans besætning genoptage

weekendens opgave: farvandsovervågning for Søværnet.

Gummibåden klar til at trække motorbåden flot. 
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