
2.6 Sundby Sejlforening 
 
Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og arealer brugt til 
fritidssejlads samt en enkelt bygning som vidnesbyrd om den tidligere militære anvendelse af 
området. 
 
Begrundelse 
Sundby Havn er et eksempel på en ”selvgroet” rekreativ brug af vandet. Lystbådehavnen er 
grundlagt i 1923 på militært areal ved udløbet af en regnvandskanal langs Lergravsvej, hvor man 
byggede moler til bådene. Siden er kysten fyldt op omkring et egentligt havnebassin. Det meget 
lave vand gør området uinteressant for havnedrift, så borgerne kunnet tage kysten i brug til 
rekreative formål. 
 
Bærende bevaringsværdier 
• Den militære bygning som spor fra den tidligere anvendelse af kyststrækningen (del af en række 

militærbygninger) 
• Den første ”kanalhavn” og havnebassin formet ved opfyldning 
• Flere generationer af klubhuse: oprindeligt en flyttet kioskbygning (1924), siden et større træhus 

(1933) og derefter det nuværende klubhus (1958 med senere ombygninger), samt som nutidigt 
element Det Maritime Ungdomshus (2004) 

• Opbevaringsskure mv., dels opført efter en samlet plan (efter kommunale retningslinjer), dels 
mere spredt bygget 

• Små haver som spor af mangelsituationen under 2. verdenskrig. 
 
Sårbarhed 
Kulturmiljøet er som helhed ikke sårbart. Arealet ejes af kommunen og udlejes på en kontrakt, som 
sikrer lystsejlerne gode betingelser. På grund af strandbeskyttelse af området er mulighederne for 
nyt byggeri begrænsede, men ældre bygninger kan blive udskiftet med nye. 
 
Udviklingsmuligheder 
Offentlighedens adgang til at opleve området begrænses af den manglende sammenhæng med de 
omgivende rekreative områder. Selv om området traditionelt har været lukket overfor de tilstødende 
arealer, vil det fremme oplevelsesværdien, hvis der gives bedre adgang. Dette indgår også i 
kommunens lejevilkår for arealet. Kulturmiljøets historie er en væsentlig del af lokalområdets 
historie og kan formidles identitetsskabende på stedet, hvis adgangen forbedres. 
 
Nuværende sikring 
Hele området er omfattet af strandbeskyttelse.  
 
Lignende eksempler 
Margretheholm havn er et nyere eksempel. Sejlklubben der er grundlagt af personer tilknyttet 
Sundby Sejlforening på grund af behov for mere kapacitet. 
 


