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Bestyrelse
Formand: Georg Niemann ......................26 21 64 84
Sekretær: Karin Jacobsen ......................29 47 22 99
Kasserer: Ulrik Holt ................................93 93 29 09
Kapsejlads: Rahlf Nielsen .......................21 26 43 23
Havneudvalg: Bjarne Carlsen  ................20 96 26 85
Klubhusformand: Klaus Sørensen  ..........40 18 60 96
Turudvalgsformand: Merete Papapetros .26 73 41 37
Skoleudvalg: Preben Pold.......................51 86 07 24
Junior koordinator: Bodil Vestergaard. ....21 90 25 53

Suppleanter o.a.:
Suppleant for 1 år: Kristine Boesgård
Suppleant for 2 år: Svend Hillerup Hansen
Kasserersuppleant: Poul Borchum
Kritiske revisorer: Jens Heilesen og Jørgen Beiter
Kritisk revisorsuppleant: Svend Fisher
Statsautoriseret revisor: Thornton Grant

Klubmålere:
Mattias Bodlund, mattias@oncotype.dk

Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200, 1432 K ........................32 57 57 78
E-mail: info@lynetten.dk
Web: www.lynetten.dk
Webmaster: Jesper Andersen

Havnechef: Ole Nissen ...........................20 73 00 50
Restaurant S/K Lynetten ........................32 96 00 55 

Lynettenyt 
Ansvh. redaktør:
Niels Bjørn Pedersen ..............................40 31 28 22

OBS: Ny mailadresse: Lynettenyt@lynetten.dk

Grafisk tilrettelæggelse: Nivå Grafisk Værksted ApS

Forside: Thea Nielsen og Lorentz Rasmussen er klar 
til at trække standeren sammen med Kai Gøtsche.
Foto: NBP

LynetteNyt nr. 1/2017 udkommer den 30. januar 2017.

Sidste frist for indlæg og annoncer til nr. 1 er man-
dag den 16. januar 2017.

Husk at du altid kan læse LynetteNyt på klubbens 
hjemmeside.

Vedrørende havne-
automaten

Som det er blevet annonceret 
på Facebook-siden, så er vores 
havneautomat blevet ændret, 
så den ikke længere giver og 
modtager kontanter.
Det er rigtigt mange 
tilsvarende automater i andre 
havne også, og det er der 
mange grunde til. Dels er 
der et sikkerhedsmæssigt 
aspekt af det, med mindre 
indbrudsrisiko og hvor 
personalet ikke skal bruge 
deres tid på at hente og bringe 
kontanter, og dels er det mere 
praktisk, bla. når man checker 
ud, så kan man få det rigtige 
beløb tilbage på sit kort og 
ikke stå med 85 kr. i klingende 
mønt. Der er også nedbrud 
på automaten som kan 
undgås, når der ikke også skal 
håndteres kontanter.

Men vi må også indrømme, 
at vi ikke fik orienteret 
tydeligt nok og tidligt nok, 
da automaten blev omlagt. 
Pludselig var leverandøren, 
BEAS  i nabolaget, og så kunne 
vi spare pengene til at betale 
transport for teknikeren, og så 
slog vi til i en fart.

Med venlig hilsen
Georg Niemann

Master m.m.
Master/stativer ved siden af masteskur, der ligger nogle 
gamle master ved masteskuret, de skal fjernes inden 1. 
januar 2017. Sker det ikke, bliver de destrueret. Generelt 
ligger der meget rod over alt på havnen, så hvis det ikke er 
mærket med tydeligt medlemsnummer, starter vi først i det 

nye år på en grundig oprydning. 
 
Cykler skal mærkes med medlemsnummer inden den 1. januar 2017. Sker det 
ikke, vil de blive fjernet og afleveret til politiet som hittegods.

El-stander på skure. Der bliver i løbet af efteråret monteret betalingsstander i 
skurrækkerne, det vil sige, at alt andet strøm bliver afbrudt, og alle bi-målere 
skal afleveres på kontoret.
 

Nyt fra havnechefen
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I oktober måned modtog nye 
medlemmer af sejlklubben et tilbud 
om at mødes med repræsentanter 
fra klubben og høre nærmere 
om, hvordan klubben fungerer 
administrativt og socialt.

Der kan være mange forhold, som 
nye medlemmer ønsker nærmere 
information om, men vi har ikke en 
samlet oversigt over, hvilke services 
og værktøjer klubben råder over. 
Derfor var der god lejlighed til at 
uddybe emnet.

Der var omkring 50 nye 
medlemmer, nogle med ledsagere, 
som havde tilmeldt sig sammen med 
10-15 ’gamle’ medlemmer, og de 
nye fik således et godt billede af de 

- Det var et godt arrangement, 
som fik mange roser af både nye og 
gamle medlemmer, siger formand 
for Festudvalget, bestyrelsesmedlem  
Klaus Sørensen.

- Vi fik hilst på de nye og der var 
en god summen af snak mellem 
de nye og de ’gamle’ medlemmer, 
som supplerede det lidt tørre 
stof med historier og skrøner fra 
klubhistorien.

- Det var fint at der var ret mange 
unge tilmeldt, så arrangementet blev 
nærmest en slags velkomst til en ny 
generation, siger Klaus Sørensen.

- Adskillige af de nye meldte sig 
senere til at deltage i arbejdet i nogle 
af klubudvalgene, så det var en rigtig 
god dag for klubben, konstaterer 
Klaus Sørensen.

nbp

Nye medlemmer snusede til klub-aromaen

muligheder, der lægger rammerne 
for de organiserede aktiviteter i 
klubben, men også indblik i de mere 
sociale - og spontane muligheder der 
er i klublivet.

Alle deltagerne blev blandet 
og inddelt i grupper som kom 
igennem det program, som klubbens 
Festudvalg havde arrangeret. . 
Efter gennemgangen af forhold om 
administration, klubbens bygninger, 
kapsejlads, sejlerskole, delebåde 
osv. var der frokost ombord på 
Havnerundfartens ’Ole Lukøje’.  
Her blev det fornøjelige i at nyde 
en sejltur i Københavns kanaler 
kombineret med indtagelse af at par 
stykker smørrebrød.

Omkring 50 nye medlemmer fik lejlighed til at dufte til livet i sejlklubben og 
fornemme den særlige aroma, som knytter sig til kulturen i Lynetten. 

DCC Energi leverer Shell brændsto�er 
              til Sejlklubben Lynetten

  - vi kan også levere Shell fyringsolie eller naturgas til din bolig!
 

        
Køb fyringsolie med rabat

Billig naturgas

Velkomstrabat på 750 kr. inkl. moms pr. 1.000 liter på første levering. Fast rabat på 
250 kr. inkl. moms pr. 1.000 liter på efterfølgende leveringer.

 

Ring og hør mere om dine muligheder på telefon 7010 2010 eller besøg www.dccenergi.dk

Har du endnu ikke tru�et valg om din naturgasleverandør, har du muligheden nu! 
DCC Energi tilbyder naturgas til en af markedets laveste variable priser. 
Vi opkræver ikke abonnement og en leveringsaftale med os er helt uden bindinger.

 

Yacht Service

FORSIKRINGSSKADER
GLASFIBERARBEJDE
GELCOATSKADER
TRÆARBEJDE
MOTORSERVICE
INDENDØRS OPBEVARING

Alle Sejlklubben Lynettens klubmedlemmer 
tilbydes 5% rabat på alt service

og opbevaring i 2016.

Refshalevej 200  .  Tlf. 2624-3045

    
www.yase.dk . jb@yase.dk
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Vinteren står for døren og den første 
sæson for delebådene er nu slut!
Men hold da op en sæson. Vi 
startede med at give begge 
både en ordentlig omgang med 
slibemaskinen, epoxyen, malingen 
og en masse knofedt..  det betød 
desværre at de først kom i vandet 
i midten af maj... men siden da 
har sæsonen budt på masser af 
sejlads og selvom der som for alle 
andre nye projekter, har været 
små opstartsproblemer i forhold til 
bookning, vedligehold og 
regler har sæsonen alt i alt 
været rigtig god! Så tak til 
alle der har givet en hånd og 
altid været behjælpelige med 
et godt råd eller bare et smil 
på vejen…

Bådene har været brugt til 
både aftenture, weekend- og 
feriesejlads og ikke mindst 
kapsejlads… eller det vil 
sige der var problemer 
med motoren, så det lille 
hold delebåds-sejlere der 
skulle have været til start  
på Fortene Rundt ikke 
nåede det i tide… så rigtig 
kapsejlads er det ikke helt 
blevet til i denne sæson. Men 
fra næste sæson vil begge 
både være blevet målt – og 
så må vi se om det ikke kan 
blive til et par kapsejladser i 
løbet af sæsonen.

Nu er bådene er kommet 
på land – men der vil 
stadig være lidt aktiviteter 

Delebådene er gået i vinterhi – tak for i år!
for delebåds-sejlerne her i den 
kolde tid… Der skal oprettes nye 
udvalg, julehygges, arbejdes med 
istandsættelsesplaner og meget 
mere… (til alle delebådssejlere: husk 
at følge med på facebook).

Med et lille minde fra en 
kapsejlads, der aldrig rigtig kom i 
gang (se foto), er der kun tilbage at 
sige at jeg virkelig glæder jeg mig til 
endnu en sæson! 
Delebåde – har du lyst?

/Kristine (delbådssejler)

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i 
S/K Lynetten

tirsdag den 28. februar 2017, kl. 19:00
i Amager selskabslokaler, Markmandsgade 9-11, 2300 København S

I følge lovene skal forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
være kontoret i hænde senest mandag den 23. januar 2017 inden kl. 16:00.

Standarddagsorden
1. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
5. Forelæggelse og godkendelse af ydelser til klubben
6. Fremlæggelse af budget
7. Behandling af indkomne forslag
8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Ordinært valg af:
 Kasserer
 Sekretær
 Sejlerskoleformand
 Turformand
 Klubhusformand
 Én bestyrelsessuppleant
10. Valg af statsautoriseret revisor
11. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
12. Valg af redaktør og webmaster
13. Eventuelt

Bestyrelsen
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Nye til bestyrelsen:

Lønnen er ikke god, men en aktiv 
indsats for klub og havn bærer 
alligevel belønningen i sig selv.

På vej imod generalforsamlingen i 
2017 må vi konstatere, at der bliver 
behov for at finde en ny sekretær til 
bestyrelsen. Sekretærjobbet er ikke 
kun referatskrivning, man arbejder 
i høj grad sammen med vores gode 
personale og er medansvarlig i 
diverse personaleforhold. I øvrigt 
kan man selv lægge flere områder 
ind under sekretærposten.

Turudvalget skal også have ny 
formand. Turudvalget arrangerer 
både almindelig fælles tursejlads, 
som f.eks. Pinsetræf, men også 
andre ”ud af huset” aktiviteter som 
f.eks. besøget på B&W. Turudvalget 
arbejder tæt sammen med 
klubhusudvalg og festudvalg.

Det skal nævnes, at der er 
overvejelser om hvorvidt flere 
af disse udvalg skal slås helt 
sammen, men hvis vi kan finde en 
turudvalgsformand, som brænder 
for udfordringerne, så er det nok den 
bedste løsning.  

Så hvis du har lyst, eller du kender 
en som ville være lige den rigtige 
til en af posterne, så giv os gerne et 
praj, og vi giver meget gerne mere 

detaljerede informationer.
Henvend dig trygt til den, som nu 

har posten eller til undertegnede.

Med venlig hilsen
Georg Niemann

PS! Også her vil jeg gerne sige 
tak til dem, som har bestredet de 
forskellige poster, men det skal nok 
blive fejret på anstændig vis senere 
hen.

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk

Majpladsen godt pakket

Ledige stillinger!



10 Lynettenyt/7 . november 2016 11Lynettenyt/7 . november 2016

JULEBANKO  lørdag den 3. december kl. 15-18. Store gode præmier 
på en hyggelig eftermiddag. Tag bare svigermor med. 
 
Den store Juletræsfest søndag den 11. december kl. 14.00 for dig og 
alle dine børn og børnebørn. Tilmelding senest den 25. november på 
telefon 32 57 57 78. Se annonce i LynetteNyt nr. 6. 
 
Kapsejlads, den traditionsrige SneCup 2. juledag den 26. december:
Starten går kl. 11 og vi sejler på en op/ned bane ud for vores havn. 
Sejladsen varer ca. 1 time. Efterfølgende er der præmieoverrækkelse med 
sneøl og hygge. 
 
Gin aften fredag den 6. januar 2017 kl. 19.00. 
Kender du historien om Gin? Hvis ikke så kom med til vore og hør 
historien om Gin og smag på de rigtige varer. 
 
Fredag den 24. februar fortæller Mikkel Beha Erichsen om  Fjerne Kyster 
og langturssejlads. Det bliver en spændende aften. Vi starter kl. 19.00. 
 
Tirsdag den 28. februar. Generalforsamling 2017 i Amager 
Selskabslokaler, Markmandsgade 9-11, 2300 København S.  
Dagsorden ifølge lovene (se indkaldelse andet sted i dette blad) 
 
Øresunds fisk og fauna fredag det 17. marts kl. 19.00. Kender du 
historien om Øresunds fisk og fauna? Ellers kom til en informativ aften 
med Havbiologen, der fortæller os meget mere om Øresund. 
 
Stander Op, lørdag den 8. april, efter en lang mørketid, gør vi klar til den 
nye sæson. Vi starter kl. 15.00. 
 
Fredag den 28. april Vin aften. Og så er det Vin aften, hvilke vine skal 
smages og købes som proviant for sommeren. 
 
Den traditionelle Pinsetur finder sjovt nok sted i pinsen, som i 2017 falder  
i starten af juni nemlig den 2.-3.-4. juni.

Havnens Dag. Lørdag den 10. juni, så er det igen havnens dag, stor dag 
og vi holder om aftenen en kæmpe medlemsfest med fællesspisning og 
gedigen underholdning i teltet. Skriv dagen i kalenderen og meddel gerne. 
om du vil hjælpe som frivillig.  
I 2016 havde vi ca. 3000 gæster, hvad med 2017? 
Send mail til vildmedvand@lynetten.dk
 
Amager Cup. Lørdag den 10. juni har vi også Amager Cup. Kapsejlads 
for alle. 
 
Lørdag den 1. juli er der igen Grill og Danseaften for medlemmer og 
gæstesejlere. 
 
Lørdag den 19. august. Kapsejlads rundt om forterne.
 
Torsdag 24. til søndag den 27. august. DM i Spækhuggere.
 
EKSTRA EKSTRA. Hvis du har lyst til at svømme, så inviterer 
dykkerklubben jer i vintersæsonen til frit at benytte Sundbybadet hver 
onsdag mellem 20.00 og 21.30. Det er gratis for medlemmer.
 
Der vil ligeledes være Grill aftener for medlemmer og gæstesejlere hver 
lørdag hele sejlersæsonen. Dette gælder for alle grillerne på havnen.
 
NYT NYT Som noget nyt vil der være mulighed for at købe morgenbrød 
hver lørdag og søndag mellem maj og august, efter forudbestilling. 
Desuden laves der morgenkaffe på terrassen hver lørdag og søndag 
morgen, for jer og vore gæstesejlere, der er på vej her eller der, og hvor 
der også kan købes rundstykker. 
 
Der vil i 2017 blive afholdt en række tema-aftener på værkstederne, som 
f.eks. vinterklargøring af motor, reparation af glasfiber, poleringsmetoder, 
sommerklargøring og mere. Følg med på Facebook Lynettens 
medlemsgruppe eller www.lynetten.dk

KALENDER 2016-2017
Hiv kalenderen ud og sæt den op på køleskabet
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Sommeren 2016 var vel som danske 
somre er flest. Blandet vejr i juni/
juli, men med en meget fin og lun 
eftersommer i september.

Når vi kigger tilbage på 
sejlsæsonen 2016 er der jo sket rigtigt 
meget hele vejen rundt.
Men jeg synes især arrangementet 
vild med vand/ Havnens dag 
i slutningen af maj er værd at 
fremhæve:

Rigtig mange aktiviteter både 
på havnen og på søen: mange 
flotte træskibe i havnen, sejlads 
for børn og unge i optimistjoller 
mm, skatte jagt for børnene, 
sejlture i klubmedlemmers og 
sejlerskolens både, info om dykning 
og sejlads i deres hurtige RIB, 
fine arrangementer hos vores 
erhvervslejere for blot at nævne 
nogle – og mere end 3000 gæster.  
God pressedækning i lokalblade 
og TV Lorry og ikke mindst en stor 
indsats fra gamle og nye medlemmer 
samt havnens personale.

Havnens dag var også med til at 
tiltrække mange nye medlemmer 
– juniorer, der gerne vil prøve 
kræfter med en optimistjolle. Men 

Tale ved standerhal 12. november 2016

også yngre familier med børn, der 
har lyst til at sejle – så måske er 
der lys forude med hensyn til et 
generationsskifte i Klubben.

Havnens dag gentages jo i 2017 
den 10. juni. 
 
Og så lige en hurtig tur rundt på 
havnen og i udvalgene: 

Landfæstet:
De to storme i slutningen af 2014 år 
gjorde jo stor skade på landfæstet. 
Så for at rette op på det er der også 
i 2016 ydet en kæmpe indsats fra 
pligtarbejdere og havnens personale 
med at reetablere landfæstet: ny dug, 
flere jernbanesveller og inddækning, 
så landfæstet overholder gældende 
miljøkrav.

Vi er nået ned omkring bro 8, men 
der mangler stadig et stykke: det 
bliver en af opgaverne i 2017. 
Udskiftning af alle vandrør på 
broerne med UV bestandige slanger. 

Udskiftning af brodæk har været lidt 
på hold, men er i gang igen. 
 
Betalingsstrøm og lys på pladserne:
Blev vedtaget på general forsamling 
2014 og er nu ved at være afsluttet, 
der er nye standere på alle 4 pladser 
og skurerne mod nord – nu mangler 
blot strøm på skurerne mod vest. 

Stor indsats fra bl.a. Bjarne og 
Svend med gravearbejde og støbning 
af fundamenter.

Men klubben er jo meget mere end 
landfaciliteterne:
Sejlerskolen har igen i år haft 

Da sejlklubben formand Georg 
Niemann havde meldt afbud 
til sæsonafslutningen var det 
formand for Kapsejladsudvalget, 
bestyrelsesmedlem Rahlf Nielsen, 
som efter varselsskud afgivet af 
Dansk Kanonér Selskab, markerede 
standersænkningen med følgende 
tale:

Fra Havnens Dag søndag den 29. maj 2016
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stor søgning: Omkring 23 elever 
har deltaget i praktisk sejlads – 19 
elever gik op til prøve og alle bestod 
– 24 elever deltager i vinterens 
navigationsundervisning.

 
Delebåde:
I løbet af sæsonen kom der gang i 
klubbens to delebåde – en Sagitta 
26 og en Shipman 28 - til glæde for 
medlemmer uden egen sejlbåd. 
Bådene er i pæn stand, men lidt 
knofedt og maling kan sikkert gøre 
dem endnu mere attraktive.

Kapsejlads:
Vi har afviklet tirsdagssejladser og 
de lidt større stævner Amager cup 
og Rundt om Forterne – det sidste 
udvidet med live underholdning til 
glæde for kapsejlere, medlemmer og 
gæster. 

Klubhus og fest:
Klaus og resten af festudvalget 
har været meget aktive: bl.a. med 
juletræsfest, banko, rom- og øl 
smagning, St. Hans fest, danseaften 
og introduktionsdag for nye 
medlemmer

Turudvalg:
Udvalget har afviklet de traditionelle 
aktiviteter, pinsetur og Krebsetur 
til Flakfortet. Hertil en spændende 
historisk rundgang på det gamle 
B&W værft.

Juniorafdelingen: har fortsat vind 
i sejlene takket være en stor indsats 
fra flere sider.  
Det har været nødvending at 
anskaffe yderligere 2 optimistjoller 
for at tilfredsstille efterspøgslen.  
Med flere juniorer på vandet, bl.a. 
børn fra vores nye naboer - bør det 

være et af fokusområderne i 2017 
– at skaffe instruktører og andre 
frivillige til juniorafdelingen.

Dykkerne:
Afdelingen er blevet udvidet i 
årets løb så der nu er omkring 50 
medlemmer. Det samme er deres 
faciliteter så der nu er 2 containere. 
De har lovet at pynte lidt op på dem 
i fremtiden. 

Afslutning:  
2 af vore Juniorer, Thea og Lorenz 
stryger standeren. 
 
Lynetten længe leve 3 gange hurra
Og så er det tid til et Lynettesæt og 
underholdning med Frede Fup og 
Jesper Agerskov.

Søndag den 11. december klokken 14 skal alle børnene i S/K Lynetten være 
klar til at byde julemanden velkommen. Han kommer sejlende helt fra Grøn-
land – og han har hele skibet fuldt af gaver til børnene.

Vi beder alle børn om at lave et stykke julepynt, som hænges på træet af
kunstneren selv.

Børn og voksne skal sammen med julemanden danse rundt om det store, flot 
pyntede juletræ til musik fra julemandens orkester. Og så skal vi lege, inden 
julemanden deler gaver og store, flotte godteposer ud.

Senere på eftermiddagen kommer den verdensberømte tryllekunstner, Hen-
rik, fra Aarhus for at trylle for børnene. Al erfaring viser, at forældre og bed-
steforældre nyder showet mindst lige så meget som børnene.

Vi skal have god tid til at finde de rigtige julegaver, så derfor er vi nødt til 
at have Jeres tilmeldinger til kontoret senest den 25. november. Det gælder 
antal voksne såvel som børn. Der er kun gaver til børn til og med 15 år.  Te-
lefonnummeret til kontoret er 32 57 57 78.  Julemanden vil gerne  have, at I 
oplyser børnenes navn, alder og køn. Husk, at brandvæsenet har fastsat en 
øvre grænse for, hvor mange vi må være. Derfor gælder ”først til mølle” prin-
cippet. Vi modtager ingen tilmeldinger efter 25. november.

Pris pr. barn er 100,00 kr.

Restauranten tilbyder en julebuffet til 150,00 kr. Børn u/12 
år 50,00 kr. fra klokken 12.30. Af hensyn til restauratøren 

bedes I ved tilmeldingen oplyse hvor mange, der ønsker 
at spise.   

Juleudvalget glæder sig til at 
byde velkommen til årets 

glade begivenhed i sejlklub-
bens dejlige klubhus. 

Vi håber på et rigtig stort 
fremmøde.

Julemanden kommer!

På gensyn søndag den 11. december klokken 14
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Fortsætter udviklingen med den 
menneskeskabte udledning af 
plastic i havene vil der inden 
for en overskuelig fremtid være 
mere plastic end fisk, målt i ton,  i 
verdenhavene.

Det er en udvikling, som bl.a. 
organisationen Plastic Change 
arbejder på at stoppe.

I starten af september lancerede 
Plastic Change organisationens 
første crowdfunding kampagne ”Vi 
sætter sejl mod plastik”.

De indsamlede midler går til en 
forskningsekspedition ud i verdens 

Sejl som giver dig flere sømil for pengene,
større sejlglæde og præmier på hylden.

Kort sagt,

- det bedste en sømand kan få

Tlf. 7026 1296 . info@sejl.dk
Amager Strandvej 50 . 2300 Kbh. S

Tlf. Jylland 7553 8953 (aften)

www.sejl.dk

største plastiksuppe i Stillehavet.
Den 1. november sejler 

organisationens skib 
“Christianshavn” ud i verdens 
største plastiksuppe i Stillehavet.  
Med ombord er forskere, 
dokumentarister og garvede sejlere, 
der skal føre skibet sikkert gennem 
suppen til Hawaii.

Målet med ekspeditionen er at 
dokumentere og analysere plastik 
i havet -  også i dybden,  hvilket er 
noget helt nyt.

På Hawaii skal ekspeditions-
deltagerne møde de lokale forskere, 
der fokuserer på problemet med 
plastik i havene.

Plastic Change arbejder dog også 
med projekter i de hjemlige farvande 
og kyster. F.eks. har projekt ‘Bænken 
og Spanden’ været i gang med flere 
strandrensninger, hvor frivillige har 
indsamlede plasticaffald som skal 
genanvendes til produktion af f.eks. 
nye spande og lignende.

Man kan se en lille video om 
projektet på https://www.youtube.
com/watch?v=riNVw2Cfie4
Se mere på organisationens 
hjemmeside http://plasticchange.dk

 

Plastic Change vil 
begrænse plastic i 
havene
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Klokken halv fem om morgenen den 
24. februar forsøgte skibet at komme 
i læ i Christiansø havn.

I manøvre mellem Græsholmen 
og Christiansø, løb det på et skjult 
rev nord for Gyldenløves batteri – 
40 favne øst for græsholmen og 20 
favne nord for Jomfruskæret. Det 
sad fast på klippen og huggede 
voldsomt i søen. Skibets jolle, båd og 
tre personer blev skyllet overbord.

Om morgenen forsøgte søfolkene 
at stabilisere skibet ved at kappe 
mesansejlet og stormasten. Det 
lykkedes ikke at kappe fokkemasten. 
Skibet lå lige mod søen. Det var 
frygtelig, at høre sømændene råbe 
om hjælp uden at kunne gøre noget.

Christiansøs kommandant 
Hoffman lod en båd ro syd for Spans 
batteri i læ for vinden og over til 
Græsholmen for om muligt, at redde 
folkene den vej fra.

Folkene på skibet kastede nathuset 
(kompashuset) med en bådline 
og andre små liner i søen. Søen 
førte nathuset så langt mellem 
Græsholmen og Sehesteds batteri, 
at redningsfolkene på Græsholmen 
kunne få fat i linen og føre den i 
land.

De gjorde linjen fast og da ingen 
anden turde lod skipperen sig 

fire ud langs linen. Men søfolkene 
gav ikke nok line fra vraget, så 
skipperen var nær blevet kvalt. 
En mand fra græsholmen gik ud i 
brødsøen og skar linjen over og fik 
halet skipperen i land. Skipperen 
blev reddet, men redningslinen var 
mistet.

Folkene på vraget fastgjorde nu en 
balje i linen, som de atter lod drive. 
Men da vinden gik lidt østligere, 
kom linjen ikke så langt, som med 
nathuset.

I stor livsfare roede kvartermester 
Peder Larsen, København, med to 
matroser ud i brandingen med en 
lille båd mellem Jomfruskæret og 
Græsholmen og fik fat i baljen.

Atter blev linen fastgjort på 
græsholmen. En efter en blev 
derefter i alt 14 personer reddet i 
land. Men turen gennem 40 favne 
iskolde vand og klippeskærene slog 
mændene halvvejs ihjel.

Trods forfrysninger på hænder og 
fødder overlevede heldigvis alle.

DAGEN EFTER, da stormen havde 
lagt sig, roede skipperen og andre 
ud til vraget og fik bjerget kister, 
skrin og klæder fra vraget. Den 25. 
og 26. blev deres proviant bjærget, 
mesanen og stormasten.

Den 27. blæste atter en hård storm 
fra østnordøst. Skibet krængede over 
og forsvandt i det dybe vand.

Nogle brædder af lasten og 
rester fra tønderne drev i land på 
Græsholmen.

 
HELE HISTORIEN er fortalt af 
proviantforvalter Lorentz Abroe 
på Christiansø 3. marts i et brev 
til Søetaten i København. Han var 
pålagt at indberette stort som småt, 
således at man i København kunne 
danne sig et indtryk af livet på øen.  
Der var også et tjenstligt formål 
med at skrive brevet. Skibet tilhørte 
en fremmed nation: Hvem måtte 
beskæftige sig med at bjærge vraget? 
Man kunne vel ikke have svenske 
myndigheder så tæt på fæstningen.

 Søetaten i København måtte 
udarbejde en resolution til Abroe 
om hvordan han skulle håndtere 
sagen. Abroe havde ansvar for alle 
pengesager på øen og han havde 
derfor taget et depositum af den 
forulykkede skipper, som skulle 

dække omkostningerne.
Abroe var opmærksom på, at 

skipperens oplysning om lasten, der 
bestod af 1148 skippund jern, måske 
var forkerte. Assurancebedrageri var 
et velkendt begreb allerede dengang.

Den 22. juni indberettede 
proviantforvalteren til Sø etaten, at 
skipperens fuldmægtig Peter Schay 
var ankommet fra Karlshamn i 
Blekinge i en lille båd, for at afregne 
for bjærgningen af de i alt 6643 
stænger jern, 120 tønder beg og 58 
tylvter brædder og skibsredskaber 
fra vraget.

Arbejdet var blevet udført af 
fiskere fra Sandvig og Gudhjem 
i samarbejde med folkene på 
Christiansø.

Kommandanten lod den kongelige 
jagt ”Det to kølede Skib” sejle 
fuldmægtigen og hans lille båd 
tilbage til Blekinge.
 
Kilde: Søetatens Arkiv, 
Generalkommissariatet, Indkomne sager 
1693. JesperVangHansen.wordpress.com

Koffardiskibet Jomfru Catarinas forlis 
ved Ertholmene  i februar 1693
 
 
  
 

En stærk storm hærgede Østersøen den 23. og 24. februar 1693. Et svensk 
koffardiskib ”Jomfru Catarina” fra Stockholm var på vej mod England med 
jern, beg og brædder.
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Glædelig jul og 
godt nytår

Kære venner, da dette bliver det 
sidste LynetteNyt inden vi går ind i 
2017, så er det vist på tide at ønske 

det bedste for alle medlemmer.
Året 2016 har generelt været et 

godt år, men på personalesiden har 
der været lidt mere tumult, end vi 

bryder os om. Det har jo betydet, at 
selvom meget er nået, så er der også 
en del, som vi ikke nåede og det er jo 

ærgerligt.
Men jeg vil benytte lejligheden til at 
sige tak til alle dem, som bærer og til 
dem, som har båret meget i årets løb. 

Tak til vores gode personale.
Med jule-hilsen
Georg Niemann


