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På opgaver hele pinsen 

Af Ninna Falck , 29 MAJ 12

Marinehjemmeværnet på Ærø havde en travl pinse.
Efter en fredelig opgave som beredskabsvagt fra
fredag til søndag gik alarmen fra Søværnet to gange
i mandags. To grundstødere holdt besætningen i
gang til midnat.

MHV 803 DUBHE og Marstal Brandvæsen klar i havnen hvis noget skulle gå galt

med de mange træsskibe på besøg. Foto: Roar Falkenberg. 

Marinehjemmeværnet på Ærø fik mandag en temmelig hektisk afslutning på en i

forvejen ret aktiv pinseweekend.

Fest i Marstal Havn

Det gamle bevaringsværdige træskib, Bonavista, skulle i weekenden søsættes i

Marstal Havn på gammeldags maner. Bonavista blev i sin tid købt af Nationalmuseet

som kulturarv og har siden 2008 været under total renovering. Så det var en stor

begivenhed, at det gamle træskib endelig skulle i søen igen.

Til lejligheden fik Marstal Havn besøg af en stribe andre gamle træskibe, og der var

fest og mange mennesker hele weekenden.

MHV på beredskabsvagt

Fra fredag til søndag eftermiddag stod flotillen på Ærø for beredskabsvagten

sammen med Marstal Brandvæsen, som havde kommandostationen (KSN) for hele

arrangmentet på broen ved det lokale marinehjemmeværnsfartøj MHV 806 DUBHE.

DUBHE’s gummibåd var hele tiden i vandet og klar, hvis det skulle være nødvendigt.

158-årig grundstøder

Besætningen nåede dog ikke at puste meget ud mandag efter opgaven i havnen.

Klokken 14.00 kom det første opkald fra Søværnet. Det 158-årige træskib ’Ruth’ var

gået på grund i sejlrenden ud for Marstal. Løjtnant Erik Bjørn Sørensen samlede

besætningen på DUBHE, som fik hevet det gamle skib – som ikke havde nogen

motor – af grunden og slæbte det tilbage til Marstal Havn.

Folkebåd hjælpes i havn

Kokken 21.00 kaldte Søværnet igen. En folkebåd var også gået på grund. Den stod

på det lave ’Langøsand’, og det blev gummibåden, som måtte hjælpe den fri på det

lave vand. Folkebåden blev hjulpet sikkert i havn, og klokken 23.30 kunne
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besætningen sendes hjem til dynerne efter en yderst aktiv pinse.

Hjemmeværnet - På opgaver hele pinsen http://www.hjv.dk/MHV/Nyheder/Sider/Paaopgaverhelepinsen.aspx

2 af 2 21-08-2014 14:21


