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I anledning af Margretheholm 
Havns 35 års fødselsdag og jubi-
læum er det rimeligt at kaste et blik 
tilbage på havnens historie.

Det gør vi for at de medlemmer, 
der ikke var med fra start, kan få 
et indtryk af det kæmpearbejde fra 
mænd og kvinder, der ligger bag 
bygningen af havnen – både fysisk 
og mentalt. For det er ikke altid gået 
stille af.

Det følgende er uddrag af det fest-
skrift, som blev udgivet i anledning 
af havnens 25 års jubilæum i år 2000 
med titlen ’Sejlklubben Lynetten 
1975-2000’

Det var medlem Jørgen Højland, 
som stod bag det officielle arbejde 
med at samle op på de første 25 år af 
havnens og klubbens historie, og vi, 
hans efterfølgere, er ham megen tak 
skyldig for det store arbejde.

I det hele taget må vi, som i dag er 
medlemmer af S/K Lynetten, sende 
mange taknemmelige tanker til alle 

de, som tog en tørn med at anlægge 
havnen.

Uden deres arbejde havde der ikke 
været hverken sejlklub eller havn. 
De udførte et pionerarbejde, som 
jeg har svært ved at forestille mig, 
kunne gennemføres i dag.

Men hvem ved?
Visioner om båd og hav kan stadig 

lokke mennesker til at gå i gang med 
fantastiske kæmpeopgaver.

Vi overlader i fortsættelsen ordet 
til Jørgen Højland, hvor jeg har 
udvalgt passager af klubbens og 
havnens historie.

Hans historie følges op af plads-
mand Bill Wrights fortællinger og 
anekdoter om livet, som det foldede 
sig ud i havnens barndom. 
 
Til lykke til Margretheholm og Ly-
nettens medlemmer

 
Niels Bjørn Pedersen 

Redaktør 

Margretheholm havn 35 år

Pigerne er med
Foto: Lars Vestergaard 
Christiansen
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Lad os kaste blikket helt tilbage til 
hine dage ved Københavns havne-
front, da tanken blev undfanget om 
at danne sejlklubben Lynetten.

Fra 60’erne og ind i 70’erne var 
behovet for havnepladser til fritids-
både støt og roligt steget i takt med 
velstandsstigningen i det ganske 
land. Denne situation gjorde sig 
ikke mindst gældende i Øresunds-
området og i særdeleshed omkring 
Københavns havnefront.

Især ud for Sundby Sejlforenings 
havn, nord for badeanstalten Helgo-
land, var der en koncentration af 
forskellige fritidsbåde på svaj.

Netop på ’Sundby Red’ viste 
manglen på havnepladser sig tyde-
ligst i hele regionen. Hjemløse både 
fyldte op på reden. Ejerne var med-
lemmer af Sundby Sejlforening, og 
om vinteren lod de bådene hale på 
land i Sundby Havn. En havneplads 
i Sundby havde dog lange udsigter. 
Ventetiden var dengang ungefær ti 
år.

Havneproblemet var kendt af 
bystyret, så det var ikke ren tilfæl-
dighed, at en bemærkning i en given 
situation er gnisten, som sætter spil-
let i gang.

Det var politikere på både Køben-
havns Rådhus og på Christiansborg, 
som havde luftet muligheden for 
at sætte Lynettehavnen - der ligger 
modsat Trekronerfortet for enden af 
Refshalevej - i spil som mulig fremti-
dig havn for lystsejlere.

På grund af muligheden for at få 

fingre i Lynettehavnen, indkalder 
Reinhardt Hansen og Sundby Sejl-
forenings formand, Hans Guldager, 
til stiftende møde for S/K Lynetten 
den 3. april 1975 i Sundby Sejlfor-
enings lokaler.

Der er 37 sejlere med til mødet, 
der vælges bestyrelse og vedtages 
love, så klubben kan optages i Dansk 
Sejlunion.

Politikeres ord er dog ikke altid til 
at stole på, og Lynettehavnen blev 
– på trods af løfter – overtaget af 
miljøskibe og Miljøministeriet. 
 
Det ser dystert ud- men... 
Stemningen i den nye klub er på 
nulpunktet, lige indtil der dumper et 
stort brev ind hos Reinhardt Hansen 
sendt af en god forbindelse i Borger-
repræsentationen. Brevet indehol-
der tegninger over et havneprojekt 
udarbejdet i fællig af Københavns 
Kommune og Havnevæsenet.

Københavns Sejlunion stiller sin 
ekspertise til rådighed og lader 
straks en sagkyndig gå i gang med 
en skitseplan. K.S. anbefaler samti-
dig, at Lynetten konsulterer rådgi-
vende ingeniør Steen Christensen.

På sit møde den 24. juni 1976 
beslutter Københavns Borgerrepræ-
sentation at lægge projektet med den 
nye havn i hænderne på Sejlklubben 
Lynetten.

Med tegninger af havnen under 
armen og en beskrivelse af projektet, 
går Reinhardt Hansen til Amager-
banken og låner 4,2 mio. kr., som 

fordeles på de skitserede 700 båd-
pladser. En havneplads kommer til 
at koste 6000 kr. Ganget med 700 
pladser giver det 4,2 mio. kr.

De færreste medlemmer har 6000 
kr. ’under hovedpuden’, men det er 
der en løsning på. Beløbet kan lånes 
af det enkelte medlem i Amager-
banken mod aflevering af en under-
skrevet havnekontrakt. Tilbagebe-
talingen er 200 kr. pr. måned plus 
almindelig bankrente. 

Dertil kan lægges, at Klubben har 
vedtaget, at hver havnekontrakt 
også koster 80 timers pligtarbejde for 
havnen. 
 
Kontrakt med Havnevæsenet 
Kontrakten med Havnevæsenet 
løber i 15 år og kan fornyes, hvis 
Havnevæsenet ikke selv skal bruge 
arealet. Lejen bliver på 5 kr. pr. m2 

plus et sikkerhedskrav på 600.000 kr. 
Det vil give en leje for en bådplads 
på 1500-2000 kr. afhængig af båd-
størrelse.

Dette tages til efterretning af gene-
ralforsamlingen på Sønderbroskolen 
søndag 27. marts 1977.

Til stede er, med koner og det hele, 
400 personer. Denne generalforsam-
ling bevilger også bestyrelsen at leje 
et lokale samt indkøb af kontorma-
skiner.

Pludselig har vi kontor og adresse: 
Lynetten, Burmeistergade 1 C, st. th. 
Fra primo maj 77 også telefon (01 57 
57 78) åbent dagligt mellem 1200 og 
1400 samt fra 1700 og 1900.

Generalforsamlingen vedtager 
ligeledes at udgive et medlemsblad 
’Lynettenyt’ med Grethe Jacobsen 
som redaktør. 
 

Visioner om en havn
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I fri Luft 
Der indkaldes til endnu en ekstraor-
dinær generalforsamling den 12. juni 
1977 med spørgsmålet om garanti-
sum til havnevæsenet på dagsorde-
nen.

I indkaldelsen hedder det: 
”Da vi kun har to punkter på dags-
ordenen, har vi fundet det nemmest 
at mødes ved vores havn, omkring 
B&W’s parkeringsplads. – Medbring 
tøj til lejligheden, f.eks. regntøj, da 
mødet holdes i fri luft”.  
Bare sådan.

Nuvel, der møder ca. 200 medlem-
mer op, og garantisummen til Hav-
nevæsenet sikres via en bankgaranti 
fra Amagerbanken og et ekstraordi-
nært kontingent på 50 kr.

Kontingentet indsættes på en 
konto i Amagerbanken, og kontoens 
indestående tillige med påløbne 
renter, kan kun anvendes til imøde-

gåelse af Amagerbankens garanti.

Klubben skal ha en ’shop’
Jens Højland  give ordet til Klaus 
Schlichter fra “Lynettens Bådser-
vice”:  
”Allerede inden Sejlklubbens nuvæ-
rende position var kendt, spurgte 
Reinhardt Hansen mig, om jeg var 
interesseret i at starte en filial af 
Shoppen i en kommende lille og 
hyggelig sejlklub, som han sammen 
med andre sejlere fra Sundby Sejlfor-
ening havde planer om at etablere.

Vi skulle blandt andet finde en 
egnet bygning. En god bekendt og 
kunde i Sundby Sejlforening skaf-
fede os hurtig en god kontakt til 
Københavns kommune, der havde 
nogle bygninger på Avedøre Holme, 
som de skulle af med.

Jeg var heldig og købte to gode 
bygninger på hver 60 m2, som jeg 

kunne sætte sammen og derved få en 
pæn forretning.

Samtidig anskaffede klubben sig 
en lignende bygning til Juniorhus. 
 
Struktureret demokrati 
Jeg husker tydeligt mit første bygge-
møde. Preben Jacobsen – vor da-
værende klubformand - havde fuld 
kontrol over en byggeplads, hvor 
demokratiet for længst var ’struktu-
reret’.

Jeg var, og er stadig, fuld af beun-
dring over, at en stor flok af såkaldte 
amatører, sammen med de rigtige 
ledere, og der var mange andre end 
Preben, netop på det tidspunkt kun-
ne få dette projekt op at køre. Ikke 
bare overholdt de stort set det lagte 
budget, men også den lagte tidsplan 
blev efterlevet i en grad, som jeg tror 
aldrig mere vil kunne blive gentaget 
med en sådan succes.“ 
 
Havnetunnel 
Også i 2000 spøgte en havnetunnel, 
og Klaus Schlichter kommenterede: 
“Jeg føler stor vemod og vrede, når 
talen i dag går på tunnelplaner og 
dermed måske er havnens endeligt. 
Ikke bare af økonomiske årsager, 
men langt mere for mangel på 
respekt for mange menneskers store 
arbejdsindsats. Dette handler om 
et stykke lokal folkehistorie, om et 
privat initiativ parret med offentlig 
velvilje. Dette projekt drager paral-
leller fra fortidens nybyggere til vor 
tids mange interessegrupper: Det 
lykkedes med et flot resultat – ikke 
mindst i menneskelig forstand.“

Havnen åbnes 6. april 1978
Der åbnes for vandet. I begyndelsen 
pibler det ind. Senere ligner det en 
fos ved forårstide. Det tog 12 timer, 
før vandhøjden var udlignet.

Dagen efter sejlede den første båd 
ind på plads. Et stort øjeblik, men 
det var en indsejling med handicap.  
Indsejlingsrenden er pejlet til 1,8 
meter ved daglig vande. Den blev 
markeret med 4 pinde, der stak så 
ydmygt op af vandet, at en person i 
en båd fjerner dem. Der plejer jo ikke 
at stikke. kæppe op af vandet der!  
Dette vanskeliggjorde i sagens 
natur indsejlingen. Der kom mange. 
’grundejere’ den dag.

Men daværende overborgmester 
i København, Urban Hansen, som 
havde støttet havneprojektet på 
Rådhuset, holdt indvielsestalen og 
klarede standerophalingen med 
bravour.

Den store mindesten ved vores 
flagstang med mindeplade afsløres, 
der er dåb af klubbens skolebåde og 
Flyvevåbnet laver helikopteropvis-
ning.

Havnen er fyldt op med både. 
Pladserne fordelt. Åh ja, fordelingen 
løb ind i de uundgåelige vanskelig-
heder.

Nogle medlemmer har ikke opgi-
vet mål. Somme har anskaffet sig ny 
og større båd uden at oplyse Klub-
ben herom. Det viser sig også, at 
der ikke er gravet tilstrækkeligt ud 
mellem Bro 5 og Bro 6.

De første gæstesejlere ankommer. 
Godt vi nåede at få vand i hanerne, 
at toiletterne i’Masteskuret’, der blev 
brugt som klubhus, virker.
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Havnetaksten er dog rimelig: De 
første 3 døgn er gratis, derefter er 
taksten 15 kr. pr. døgn for en ’almin-
delig’ bådstørrelse.

 

Kampplads Klubhus Øst
På generalforsamlingen i 1979 fore-
slår et medlem at der skal bygges 
et rigtigt klubhus til erstatning for 
’Masteskuret’, som det daværende 
klubhus blev kaldt.

Forslaget kastede medlemmerne 
ud kæmpe diskussioner og adskil-
lige ekstraordinære generalforsam-
linger, der trak ud til sent.

Der var bred enighed om, at 
klubben skulle have et klubhus, og 
der etableres en klubhusfond med 
indbetaling fra medlemmerne på to 
gange 50 kr. årligt. Beløbet sættes 
i marts 1982 op til 100 kr. to gange 
årligt.

Der afholdes ekstraordinær ge-
neralforsamling i maj 1982 med et 
eneste punkt på dagsordenen:  
Endelig stillingtagen til projekt 
klubhus. 
Der var tre projekter at vælge imel-
lem. 
Projekt 1 til 3,3 mio. kr. 
Projekt 2 til 2,7 mio. kr. 
Projekt 3 til 1,3 mio. kr. 
Efter et ’close race’ og flere afstem-
ninger vedtages projekt 2 med et 
snævert flertal.

Det sætter gang i en ophedet debat 
med påstande om ’urent trav’. Der 
samles tilstrækkeligt med under-
skrifter til, at der må indkaldes til 
endnu en ekstraordinær generalfor-
samling.

Denne ekstraordinære general-
forsamling konkluderer, at projekt 
klubhus må drøftes på endnu en eks-
traordinær generalforsamling, som 
indkaldes til den 25. august 1982.

Bestyrelsen udsender indkaldel-
sen, dog med en helt anden dagsor-
den end den, som blev besluttet på 
den forrige ekstraordinære general-
forsamling.

I dagsordenen kræver den sidden-
de bestyrelse et tillidsvotum. 
Det udløser den største generalfor-
samling i Lynettens historie. 600 
medlemmer møder frem, og den 
siddende bestyrelse får et mistillids-
votum på fem stemmer.

Herefter vælger generalforsamlin-
gen ny bestyrelse med Leif Fauner 
som ny formand.

Der går dog flere år og endnu en 
række formandsskifter, inden det 
nye klubhus vedtages og bygges. Det 
sker i perioden hvor Thomas Ekdahl 
er formand.

Klubhus Øst indvies endeligt i 
1992 af daværende overborgmester 
Jens Kramer Mikkelsen. 
 
Fra 101 medlemmer til 874
Dansk Sejlunions årsberetning for 
1977 bringer medlemstallene for de 
25 største sejlklubber i landet. Vi 
noterer fra denne kommentaren:  
”Mest bemærkelsesværdig er ’Lynet-
ten’, der fra at være en af de små 
klubber nu er den femtestørste. 
Forklaringen er, at havnen er ved at 
være klar, alle pladser er solgt”.

Lynetten ryger fra en 112. plads 
med et medlemstal på 101 medlem-

mer op som nummer 5 grundet en 
medlemstilgang på 774.

Det er soleklart, at den store 
tilgang af nye medlemmer sætter sit 
præg på Klubbens holdninger både 
internt og eksternt. Selv om vi har 
hegn om området, vil dønningerne 
fra samfundet udenfor naturligvis 
skvulpe ind i Klubben.

Alt er ikke lyserødt. Med den store 
medlemstilgang vil der givetvis være 
mindre heldige elementer imellem. 
Vi har på intet tidspunkt givet os ud 
for at være en søndagsskole. Alt har 
sin modpol.  
 
Det knager 
Somme mener, at formand Preben 
Jacobsen kører for enerådigt på. 
Andre mener noget andet, men der 
er uro i rækkerne. Niveauet er sågar 
nede på, at der skrives anonymt til 
bestyrelsen.

På den ordinære generalforsam-
ling 25. marts 1979 bryder uroen i 
Klubben ud i lys lue.  
Fra referatet i Lynettenyt hedder det: 
”Der var utilfredshed med bestyrel-
sens kurs, handlinger og (manglen-
de) samarbejdsform – en utilfreds-
hed, der samlede sig stærkt omkring 
formand Preben Jacobsen”.

Bestyrelsen får et mistillidsvotum, 
beretningen forkastes. Der bliver 
afgivet 203 stemmer. For bestyrelsen 
stemte 92. Mod bestyrelsen 100. Der 
var 11 ugyldige stemmesedler. 
En bevægende stormfuld periode i 
sejlklubben Lynetten er forbi.

Med otte stemmers flertal ned-
stemmes pionéren Preben Jacobsen 
og han må forlade styreåren. Han 

var formand for Lynetten gennem 
klubbens sværeste tid, hvor vanske-
lighederne tårnede sig op. 
 
Kapsejlerne og Vestersøhus 
Klublivet har mange gange været 
præget af divergerende opfattelser 
mellem to grupper af medlemmer, 
nemlig ’Vestersøhusgruppen’ og 
’Kapsejladsgruppen. Disse navne 
afspejler ikke reelt modsigelsesfor-
holdene, men det er nu engang de 
navne, der bliver anvendt.

Begge grupperinger står dog for 
den holdning, at klubben og havnen 
er et sted, hvor vi dyrker vore fritids-
interesser.

Ingen af grupperne er uenige om 
sikkerhed i havn som til søs. Begge 
grupperinger har en positiv hold-
ning til ungdomsarbejdet. Ingen er 
uenige om kursus og uddannelse. 
Der er enighed om væsentlige ting.  
Der er forskelle, som markerer sig 
ved forskellige prioriteringer. Der 
er forskelle i vurderinger af investe-
ringer. Naturligvis er der det. Vi er 
gudskelov forskellige, og det skal vi 
være glade for.

Også i dag hvor vi skriver 2013 og 
kan fejre den 35-årige.

 
 
 
 
 
 
 
 

Piger må døbes
Lynette
Det går så ufatteligt godt, at Kir-
keministeriet i sin sidst udsendte 
navneliste har godkendt, at et barn 
kan navngives Lynette, på den 
eneste betingelse, at det er en pige.
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Da jeg kom herud, var der vand dér, 
hvor klubhuset er i dag. Der stod to 
rækker pæle dér, hvor broerne skulle 
være og krydsene var sat i. Det var, 
hvad der var. Når man skulle derud, 
skulle man sejle derud. Pælene blev 
slået i fra vandet. De blev sejlet ud 
inde fra land. Så byggede man dæm-
ningerne og pumpede vandet ud. På 
denne måde kom man ned på havbun-
den, og så kom gravemaskinerne og 
gravede ud.

Så kom brohammere på, remmen 
blev lagt op og efterhånden dæk på og 
fortøjningslister. Da det så var færdigt, 
blev vandet lukket ind og landfæste-
broen blev lavet. 
 
Fyld og flyveaske
Alle de steder, hvor bådene står på 
land i dag var der havbund dengang. 
Det, der i dag er landområde, er fyldt 
op med det, der blev gravet op. Noget 
af opfyldningen kommer fra den Sorte 
Firkant på Nørrebro og noget af det 
er den ene side af Prinsessegade, som 
blev revet ned og kørt herud som byg-
geaffald. Det er gamle murbrokker og 
alt muligt. Øverst er der flyveaske fra 
Amagerværket. De havde bunker og 
ville gerne af med det.

Vi synes, at det ville være pænt med 

noget ovenpå. Det var lidt fedtet i star-
ten. Når solen skinnede rigtig meget 
og det blæste, var der støv alle vegne. 
Du havde det i næsen, som sorte 
perler. Det var også kompakt, og når 
det regnede, kunne det ikke absorbere 
vandet. Til sidst blev det kørt fast, og 
så besluttede man sig for at lægge ral 
på og senere SF-sten.  
 
Ålenes Eldorado
Det var jo et kæmpe hul, der blev 
gravet ud til havnebassin. Den vold 
derovre ved Søværnet lå der ikke 
tidligere. Søværnet lå helt ovre i 
hjørnet under træerne. Der var vand 
helt derover og der stod søgræs. Ved 
dagligt vande kunne man sådan set 
stå oppe i vandoverfladen. Ålene har 
haft et Eldorado og der var ingen, der 
jagtede dem.

Der var ingen, der tænkte over, at 
der var ål. Det viste sig bagefter, at det 
var en af de største ålekoncentrationer 
på hele kysten. Så der var gilde. Da 
vandet blev suget ud af havnen, var 
der ål alle vegne. De kunne jo ikke 
komme nogen steder. Der var mange, 
der gik rundt med sække og spande, 
og blev der tændt bål og de store 
stegepander kom frem. Vi fik stegte ål 
i tonsvis.  

Tak til Bill og Elsebet 
Det følgende er nu afdøde, daværende pladsmand Bill Wright’s beretning om arbejdet 
og livet i havnen i pionerårene.
Bill var ansat af klubben fra februar 1982 og knapt 5 år frem til 1986.  
Bill Wright (medlem nr. 933) har fortalt sine historier om havnebyggeriet til Elsebet 
Schultz (medlem nr. 7780), som har bearbejdet dem. Jeg har så redigeret beretninger-
ne til denne udgave, som handler om de forhold, som prægede havnelivet i starten. 
En del af historierne har tidligere været bragt i Lynettenyt.

Niels Bjørn Pedersen, Redaktør

Pionererne på Refshalevej

Truslen udefra
Sagt i 1999:
I de seneste år har hovedmodsigel-
sen i Lynetten ikke været af intern 
karakter, men været ekstern. Tun-
nelplanerne har i bogstaveligste 
forstand truet med at undergrave 
havnens eksistens. Noget tyder på, 
at denne akutte fare er ovre, men 
det er sikkert klogt at holde øje med 
bevægelser på tinge og i bystyre.

Jørgen Højland  

Klubstander
Som andre klubber skal vi også have 
en stander. Den tegnes af medlem 
nr. 1: Reinhardt Hansen, og godken-
des af en generalforsamling.  
Reinhardt fortæller selv om symbo-
likken i standeren: 
”Da jeg tegnede standeren, lagde jeg 
en vis symbolik i den, nemlig: for-
oven, den lyseblå sommerhimmel, 
forneden den mørkere blå, er havet, 
og det hvide L står for navnet Lynet-

www.dialogtransport.dk

•	 Bådtransport
•	 Kranservice
•	 Lagerhotel

Ring	tlf.	2166	0269
Vognmand	Poul	E.	Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk

ten. Det røde lyn symboliserer den 
fantastiske fart, som vi alle arbejdede 
med, og til alle tider.  
Derfor lynet i standeren”. 
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Holger og lille Krøllemand, og Ib 
og Erland. Og dykker-Villy og hele 
banden.

Men én ting var, at vi spiste frokost 
sammen, men vi drak os aldrig fulde. 
Jeg rørte det ikke, for de skulle ikke 
tage mig med en øldunst herude. De 
skulle ikke have noget på mig. Der 
kunne jo komme en og skulle have en 
båd op, og hvis den så vælter .. ”nå, 
men han lugtede af øl” og så kører 
historien. Nej tak.

Torben Andersen var formand for 
havn og plads og vi kunne have nogle 
voldsomme diskussioner, men han 
støttede mig, for han vidste, at Bill han 
drikker ikke. 
 
Sømanden Herdin
Skuret i forlængelse af huset har også 
en historie. Det var sømanden, det 
var Herdin. Lige når han trådte ind af 
døren og vi så ham, så tænkte vi ”Åh, 
Gud nej. Det er en af dem, der ikke 
kan en skid”. Han var ødelagt af druk, 
men inde midt i al det der var der en 
fin mand. Han skulle lave pligtarbejde. 
Vi spekulerede på, hvad vi skulle sætte 
ham til. Så var det, at vi snakkede om 
at lave sådan et sideskur dér.

Så forklarede jeg ham, at vi skulle 
bygge sådan et skur til haveredskaber.

”Ja, ja”, sagde sømanden.
”Og værktøjet er dér”, sagde jeg.  

To dage tog det med dør og hele 
lortet. Vi kiggede. Når vi kiggede på 
ham, så sad han altid og drak øl og 
røg smøger. Du kunne ikke se det på 
ham. Lige pludselig var det færdigt. 
Han overraskede. Det var flot det, han 
havde lavet.

Han druknede desværre. Han faldt 
over bord. Han havde siddet heroppe 
i klubhuset og havde drukket sig ka-

nonfuld og det var rigtig koldt. Og ud 
i kulden og ned i det iskolde vand. Det 
har simpelthen stoppet det hele. Det 
var sgu synd. 
 
Hobbyarbejde
Pligtarbejde 
dengang, det 
hed hobbyar-
bejde. Det gik 
på, at dem der 
startede med 
at lave noget i 
havnen, de var 
efterhånden hurtigt færdige med de 80 
timer. Så kommer der vand i havnen 
og så kommer bådene ind. De menne-
sker de er jo så i deres både. Nu har de 
jo gravet nok og nu vil de bruge tiden 
på bådene.

En gang imellem var der jo brug for 
noget mandskab og så rendte vi rundt 
på broerne og hev fat i folk. De sad i 
bådene og sagde ”Vi er jo færdige.”

”Ja det er godt med jer. Op på land.”
Det var der nogen, der blev trætte af. 

Så lavede man et rundt mærkat, hvor 
der stod ”Lynettens hobbyarbejde” 
med standeren. Den fik man udleveret, 
når man havde lavet sine 80 timer til at 
sætte på masten.

Når vi så løb rundt på broerne og 
ledte efter hjælp, så gik vi udenom 
dem. De var fredet i klasse A. For de 
var færdige. Det forsvandt så igen det 
system af en eller anden grund.

Nogen kom med børn på 10-12 år. 
”Nej, det går ikke”, sagde jeg. Hvis de 
kommer til skade. Det er noget med 
børnearbejde og arbejdstilsynet og alt 
sådan noget. Så talte jeg med forman-
den for Havn og Plads, der sagde: 
”Hvis de ser fornuftige ud, så sætter vi 
grænsen til 16 år.”

Det første havnekontor
Det lille røde hus til venstre for slæbe-
stedet er sejlklubbens første helt nye 
bygning. Det er på 16 kvadratmeter 
og det blev bygget i sommeren 1980 af 
havnefogeden Alf, pladsmanden Frode 
og nogle medlemmer på hobbyarbejde, 
som pligtarbejdet hed dengang.

Det er bygget efter tegninger fra 
Fangstkompagniet i Grønland: ”Model 
B til 2 mand”.

 Det er ligesom i Jørn Riels historier. 
Alf sagde, at det er en lille model af 
en fangststation. Han synes, at det var 
en passende størrelse, og det bestemte 
han selv. Der var ingen, der blandende 
sig i sådan noget dengang. Der var 
ingen, der kunne.

”Kan du bygge et hus?”
”Ja, ja!”
”Så byg et havnekontor.”  

Det var havnekontor i 8 år og derefter 
salgskontor for Bådagenten i 8 år. 

Jo, det har været havnekontor og 
frokoststue og omklædningsrum og 
værktøjsrum, ikk’. Vi havde det hele 
derinde. Der var alting.

På et tidspunkt har retten været sat 

derinde. Da jeg kommer ind, sidder de 
to mennesker ved bordet. Jeg siger:

”Hvad laver I?”
”Det er Kongens Foged, goddag.”  

Det var så en båd, de skulle have fat i.
Og politiet har været her, og tol-

derne har været her. Politiet, det var, 
når de var ude og søge efter noget, 
og tolderne, ja, der var en gang noget 
med noget smugleri herude.

Vi havde besøg af mange menne-
sker. Så var der folk fra søværnet, der 
kom over. Folk fra B&W med deres 
lille båd. Der var et rend af mennesker 
hele tiden plus alle medlemmerne.  
 
Fuld damp på slæbestedet
Jeg startede som pladsmand 1. februar 
1982 og var det i 4 1/2 år fremefter. 
I den periode blev der taget utrolig 
mange både op i slædestedet. Når 
vi kørte på fuld knald, så var der 2-3 
både om ugen og nogen gange flere. 
Op og ned, og op og ned. Det kørte 
hele tiden.

Og så holdt vi frokoster derinde i 
huset. Jeg sad i døren, så jeg hurtigt 
kunne komme ud. Der var Kaare og 
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Læserbrev

 

Møbler i Vestersøhus
For at aflive alle rygter og andre kon-
spirationsteorier omkring møblerne i 
Vestersøhus, så er sandheden den, at 
de møbler, som har stået der de sidste 
3 år, var nogle som jeg havde lov til at 
låne, da de gamle møbler efterhånden 
var i en sådan stand, at de ikke kunne 
repareres. De havde i øvrigt stået der i 
over 20 år.

Ejeren af møblerne stod og skulle 
bruge sine møbler. Han gav dog besked 
i så god tid, at vi havde mulighed for at 
stille nogle andre ind i stedet. Det blev 
dog ikke til så mange som vi havde 
håbet på, men 3 borde med stole var 
dog bedre end ingenting.

Jeg skal derfor for en god ordens 
skyld oplyse, at lån af møbler eller de 
møbler som i dag står i Vestersøhus 
ikke har kostet klubben noget. De er 
alle doneret af medlemmer.

Efter møde med vores husformand 
Michael Toppenberg, er man blevet 
enig om at indkøbe nogle borde og 
stole, som kan bruges ved fester og den 
slags.

Carsten Ljungberg, Medlem nr. 3196  
 

Pligt- eller hobbyarbejde - det skal bare laves.
Foto: Lars Vestergaard Christiansen

Den traditionelle aftenmatch blev 
også gennemført tirsdag den 4. 
juni. Her er billeder af nogle af de 
konkurrerende både - samt af dom-
merbåden.
Fotos af baneleder Bjarne Hansen

AftenmatchKvindeoprør og muldvarper
Jeg kan også godt huske, at der var no-
get tumult over, at en gruppe kvinder 
blev sat til at pudse vinduer. De ville 
ikke sættes til sådan noget, bare fordi 
de var kvinder.

Der har været mange sjove episo-
der. Der var jo Vestersøhus. Det fik vi 
pludselig forærende. Det skulle stå 
dér. Bang, der blev det stillet!  
Det skulle så pludselig indrettes til toi-
let og bad og det kræver noget afløb. 
Man lavede nogle huller i gulvet og 
kiggede så lige ned på jorden.

Så jagede man folk ind under hu-
set. De lå på maven og efter anvisnin-
ger gravede renderne, for de skul-
le ned i de der 60-70 cm dybde for at 
rørene kom ned og blev frostfri.

Det var muldvarpene, de, der lå der. 
Bl.a. Bas-Rudolf. Han sagde: ”Jeg kan 
dårligt komme derind, men jeg skal 
derind.” Og så gravede de. Det bød 
man folk den gang. Der er selvfølgelig 
altid nogen, der knurrede lidt, men 
størsteparten de tog det med frisk hu-
mør. Det var ubehageligt arbejde, men 
det lykkedes til sidst. 

Opdatering af Det Levende 
Søkort
Dansk Sejlunion meddeler, at 
der er kommet en opdatering 
af Det Levende Søkort, samt at 
det er muligt at købe kortpakker 
over Sveriges kyster. 
Læs mere om emnet på Dansk 
Sejlunions hjemmeside www.
sejlsport.dk
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Lynetteånden
Sejlklubben Lynetten’s kulturudvalg 
har sat sig selv i verden for at gen-
finde Lynetteånden... Kulturudvalget 
må ikke forveksles med Sejlklub-
ben’s festudvalg - selvom der er et 
markant personsammenfald. Der 
er ingen formel legitimitet, hverken 
bestyrelse eller generalforsamling 
står bag kulturudvalget. Det er en 
rent løsrevet interesseorganisation 
- helt og alene domineret af ønsket 
om mere engagement under mottoet: 
Mere kultur for flere penge til alle 
medlemmer... - osse dig!

Sejlklubben Lynetten’s kulturud-
valg kan Du finde som en gruppe 
på Facebook - hvor vi tordner op i 
medlemstal... Søg på ”Sejlklubben 
Lynetten’s kulturudvalg” - og meld 

Dig ind.
Det er tanken med gruppen, at alle 

vi, der kan og vil slå et slag for kul-
turlivet i Sejlklubben Lynetten debat-
terer og planlægger arrangementer 
- og kommunikerer omkring dem. 
Det kan vi ikke på klubbens hjem-
meside og slet ikke i 6 årlige numre 
af Lynettenyt - så det er meningen, at 
kadencen skal op. Vi skal have mere 
kommunikation, information og en-
gagement omkring klubbens kultur 
og sociale liv.

Spred budskabet til andre med-
lemmer, naboer og interessenter... 
Inviter dem med ind - hvor Lynette-
ånden våger på festblusset...

Søg på Sejlklubben Lynetten’s 
Kulturudvalg

Michael Toppenberg
Festformand - og kulturminister :-)

Foto: Lars Vestergaard Christiansen

 - alt i bådudstyr og tilbehør til skibe. 
Hellers

www.Hellers.dk

OPPUSTELIG SIKKERHED
REDNINGSKRANS Best. nr. 131502
Pris 995 Kr. 
Juni Pris 796 Kr. 
DANBUOY Best. nr. 131503
Pris 1.399 Kr. 
Juni Pris 995 Kr. 

79600
Hestesko AUT

Hellers Pris

99500
MOB DanBuoy

Hellers Pris

•	 Enkel	touchscreen	kontrol
•	 GoFree™	wireless	kompatibel
•	 Kompatibel	med	Navionics,	
•	 C-Map	og	flere	andre	kartografiske	muligheder.
•	 LED	baggrundsbelysning
•	 Intern	GPS	antenne
•	 Indbygget	BSM-1	ekkolod	(NSS7	&	NSS8)
•	 Broadband	Radar™	kompatibel
•	 Best-in-class,	plug	and	play	performance	options

7.29900
NSS 7  FØR 11.733,00

Hellers Pris

NU FRA 

Hellers er nu autoriseret 
LOWRANCE, SIMRAD 

og B&G Zeus/Triton 
forhandler samt 

certificeret 
SIMRAD servicecenter.

SEAGO 

VINDGENERATOR
Vindmølle incl. LED regulator.

En intelligent microprocessor sørger for 
effektivt at justere strøm 

og spænding.
X200

3-bladet propel med 110cm diameter
Rated Power: 200W

Maximum Power: 230W
Nominel spænding: 12/24V

Pris 4.995 Kr.
Best. nr. 138101

NY MEDARBEJDER HOS

4.99500
200 W

Hellers Pris

INKLUSIV REGULATOR 
& MONTERINGSMAST

JØRGEN RABEN
Det er med glæde vi byder 
Jørgen velkommen 
      til butikken hvor han er klar 

med sit humør og gode service. 

14900
Gæste vest

Hellers Pris

29900
Jollevest

Hellers Pris

16900
Opvaske stativ

Hellers Pris
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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.

 

SOMMER-ÅBNINGSTIDER:
Fra 1. april til 30 september
Hverdage 10:00 - 18:00 og lørdage 9:00 - 15:00
HUSK - AT VI OGSÅ HOLDER ÅBENT PÅ SØN- OG HEL-
LIGDAGE FRA 1 APRIL TIL 30 JUNI (begge inklusive).

Lynettens Bådservice a/s
Tlf. 32576106    www.baadservice.dk    email: lynettens@baadservice.dk

VINTER-ÅBNINGSTIDER:
Fra 1. oktober til 31 marts
Hverdage 10:00 - 17:00 og lørdage 10:00 - 15:00

MONTERING AF UDSTYR, RIGGERARBJDE, MOTORKONSERVERING

HUSK VI UDFØRER OGSÅ:

Lynettekalender juni-august 2013
Dato   Hvad   Hvor  Ansvarlig

 22-06-2013  35 års jubilæumsfest Alle Lokaler Michael

25-06-2013 kl 18-21 Kapsejlads  Havnen  Lars

01-07-2013 kl 19  Bestyrelsesmøde  Bestyrrum Georg

02-07-2013 kl 18-21 Kapsejlads  Bestikket Rahlf

06-08-2013 kl 18-21 Kapsejlads  Bestikket Rahlf

07-08-2013 kl 17-21 Juniorsejlads  Havnen  Lars

13-08-2013 kl 18-21 Kapsejlads  Bestikket Rahlf

14-08-2013 kl 17-21 Juniorsejlads  Havnen  Lars

16-08-2013  Sejlerskole sommertur Havnen  Preben

17-08-2013  Sejlerskole sommertur ?  Preben

18-08-2013  Sejlerskole sommertur ?  Preben

20-08-2013 kl 18-21 Kapsejlads  Bestikket Rahlf

21-08-2013 kl 17-21 Juniorsejlads  Havnen  Lars

24-08-2013  Klubmesterskab  Bestikket Rahlf

27-08-2013 kl 18-21 Kapsejlads  Bestikket Rahlf

28-08-2013 kl 17-21 Juniorsejlads  Havnen  Lars

Husk at der afholdes 35 års jubilæum den 
22. juni. Se mere om programmet på klub-

bens hjemmeside www.lynetten.dk
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PP - B
ID-nr. 47471

DSRS Lynetten i aktion
under Distortion
Marinehjemmeværnet fra Holmen reddede nat-
ten til den 1. juni 12 unge mennesker, som havde 
været i en voldsom ulykke med deres speedbåd. 
De var kollideret mod stenmolen ved Trekro-
nerfortet og kylet ud af båden, og der var flere 
tilskadekomne.

Marinehjemmeværnet reddede i nært samarbej-
de med Søredningsselskabets SAR-båd, ’Rescue 
Lynetten’, og brandvæsenets dykkertjeneste de 
12 unge op om bord på Hvidsten.

Hvidsten’s  egen sygdomsbehandler og  to læger 
fra en sejlbåd i nærheden gav de tilskadekomne 
den nødvendige behandling og hjælp, og politiet 
om bord på Hvidsten sørgede for, at hele indsat-
sen blev koordineret med det øvrige beredskab, 
og at der var ambulancer klar i land.

MHV 907 Hvidsten, fra Flotille 369 Holmen var 
indsat med tre betjente om bord for at styrke sik-
kerheden omkring byfesten Distortion.

nbp


