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Hjælp til motorbåd uden fremdrift 

Af Ninna Falck , 26 OKT 13

Marinehjemmeværnet fra Ærø assisterede her til
aften en motorbåd, som var løbet tør for brændstof
og lå for anker – tilsyneladende uden at nogen om
bord vidste, at båden var placeret lige over et
telefonkabel.

Motorbåden, som lå og drev uden strøm og brændstof. Foto: Kenny Søby
Jørgensen 

Marinehjemmeværnet fra Ærø sejler i denne weekend på farvandsovervågning for
Søværnet i deres fartøj MHV 806 DUBHE.

Besluttede at undersøge mystisk motorbåd

Næstkommanderende ombord, korporal Kenny Søby Jørgensen, havde klokken
15.30 vagten på broen, da han observerede en ca.  40 fods motorbåd, som han
undrede sig over.

Motorbåden lå til ankers inde i Tybrind Vig i Lillebælt mellem Assens og Middelfart.
Det, der foruroligede Kenny lidt, var at motorbåden lå for anker lige over et
telefonkabel.

Weekendens fartøjsfører, premierløjtnant Erik Bjørn Sørensen, var på det tidspunkt
nede om læ.
”Jeg kaldte lige Erik op på broen, og vi blev enige om, at sejle en tur derover”,
forklarer Kenny Jørgensen, som var lidt urolig for, at motorsejleren måske ikke
vidste, at han lå et uheldigt sted.

Kunne ikke sejle

Henne ved båden, viste det sig, at der var problemer om bord.
”Motorbåden havde ligget og drevet et par timer, fordi man var løbet tør for
brændstof. En anden båd havde ellers været ude med et par dunke brændstof, men
motorbåden var i mellemtiden også løbet tør for strøm, så motoren ville ikke starte”,
fortæller Kenny Jørgensen.

Fra DUBHE kontaktede man nu Søværnet og fik grønt lys for at gå til assistance
midt i farvandsovervågningen. Der blev anlagt et slæb, og DUBHE satte kursen
sydpå mod Årøsund Havn, hvor motorbåden hører til. Årøsund Havn ligger på den
anden side af Lillebælt lige under Haderslev Fjord.
Motorbåden var tilbage i sikker havn klokken 19.30.

Bonus

Om bord på DUBHE ved denne weekends farvandsovervågning er desuden to
navigatørstuderende fra Marinehjemmeværnet i Svendborg, som skulle ud og øve
sig lidt. De har nu fået ekstra træning i at bugsere og anlægge slæb.

Herunder:
MHV 806 DUBHE (arkivfoto)
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