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VI BYGGEDE HAVNEN
Fra klub til Havn 
april 1975–april 1978
Sejlklubben Lynettens historie fra stiftelse til åbning  
af selvbyggerhavnen Margretheholm. Udstillingen  
består af 27 plancher sat op rundt i havnen.
Udstillingen er støttet af Kulturhavn365.

Find folderen, som guider dig rundt i havnen til 
alle 27 plancher, indenfor i Klubhus Øst.



2 
VI BYGGEDE HAVNEN
i begyndelsen var...  
en vision 
Sejlklubben Lynetten blev stiftet den 3. april 1975.
Det var en sejlklub uden havn, uden geografisk placering 
men med en idé og en vision om et fællesskab.

Der er sket meget omkring Refshaleøen. Fra bar strand til havneområde.  
Fotoet t.v. er fra 1954 og sammenlignet med det t.h. fra 2016 kan man se,  
hvor meget der er udbygget på Refshaleøen og omkring Margretheholm Havn. 
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arealer ved indvielsen
Sådan så sejlklubbens arealer ud ved åbningen  
i april 1978. Der er flere end 700 bådpladser. Den største 
bygning nederst på billedet er mastehuset. 
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et arbejde  
uden sidestykke
På et ubrugeligt lavvandsområde sled medlemmerne  
af sejlklubben sig gennem et kæmpe pionerprojekt.  
Sliddet mundede ud i åbningen af Margretheholm  
Havn den 6. april 1978.

Meget arbejde måtte i starten udføres manuelt,  
for der var ingen elektricitet da arbejdet på havne- 
byggeriet startede. 
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drømme om Hav og båd
I 60’erne og 70’erne var levefod og velstand stigende.  
Interessen for sejlads og lyst til at eje egen båd voksede 
med velfærden.
I Sundby Sejlforening på Amager var alle pladser  
optaget og i 1975 lå der 130 både for svaj på Sundby  
Red. Ventetiden på en bådplads var 10 år.
I 1963 var der for første gang over 100 både med  
i Sjælland Rundt. I 1984 toppede antallet med 2100  
deltagere.

Nordkaperen var vist den første danske lystbåd som efter 2. verdenskrig 
nåede til Stillehavet og Tahiti. Senere gjorde Troels Kløvedal ’kaperen’  
kendt hos både børn og voksne eventyrere. 
Interessen for sejlads kan aflæses i tilmeldingerne til kapsejladsen  
Sjælland Rundt i de år. 
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lynettestanderen
En klub skal have en stander. Vores blev syet af bladets 
første redaktør Grethe Jacobsen efter design af klubbens
første formand Reinhardt Hansen, som forklarer:
“Øverst den lyseblå sommerhimmel over det mørke- 
blå hav. Det hvide ‘L’ er klubbens initial, mens det  
røde lyn symboliserer den fantastiske fart, som  
vi arbejdede med.”

Enhver sejlklub med respekt for sig selv må ha’  
en stander og en flagstander. 

Reinhardt  
Hansen.
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danmarks største 
selvbyggede  
lystbådeHavn
I dag har Sejlklubben Lynetten 1.232 medlemmer  
og er med 736 bådpladser en af Danmarks største  
lystbådehavne.

1954

2016

De røde områder er nye landarealer kommet til efter 1954.



8  
VI BYGGEDE HAVNEN
alle Former For service
I dag tilbyder klubben sine medlemmer og gæster  
alle moderne faciliteter: Maritim shop, værft, kran  
til 20 tons løft, mastehus, brændstofsalg, restaurant  
og skipperstue, møntvaskeri og gør-det-selv-værksteder 
samt klublokaler i Klubhus Øst og Vestersøhus.
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i banken med  
et millionprojekt
Klubbens første formand, Reinhardt Hansen, går i banken 
med et projekt til en havn med 700 bådpladser.
Pengene lånes i den nu hedengangne Amagerbanken  
ud fra den beregning, at én plads koster 6.000 kr. 
Det giver i alt 4,2 millioner kroner, som projektet  
er beregnet til at koste.

Klubbens første formand,  
Reinhardt Hansen.
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arbejde eller kapital
De færreste havde 6.000 kr. ’under madrassen’, men  
det er der en løsning på. Beløbet kan lånes af det enkelte 
medlem i Amagerbanken mod aflevering af en under-
skrevet havnekontrakt og dermed løfte om at arbejde  
80 timer for havnebyggeriet. Tilbagebetalingen er  
200 kr. pr. måned plus almindelige bankrenter.

Der blev knoklet og slidt og slæbt, men der var også  
tid til pauser og fælleshygge. 



11  
VI BYGGEDE HAVNEN
grundstoFFet er  
pligtarbejdet
Grundstoffet var pligtarbejde og en ukuelig vilje til at 
skabe noget ingen andre sejlere før havde turde give sig  
ud i. Ud over prisen pr. havneplads på 6.000 kr. forpligtede 
de medlemmer, som ønskede en havneplads, sig til at yde  
80 timers pligtarbejde. Og pligtarbejdet er det ’grundstof’ 
som stadig er en del af Margretheholm Havn.

Uden pligtarbejdet – af nogle kaldet hobbyarbejde – ville alt i havnen være dyrere.
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pligtarbejdet  
– stadig aktuelt
De 80 timers ’frivilligt’ arbejde skal stadig udføres af  
medlemmer som ønsker en havneplads. I dag kan man  
dog godt betale sig fra en del af pligtarbejdet. Pligtarbejdet 
er en af årsagerne til, at prisen for en havneplads i  
Margretheholm Havn er vældig rimelig.

Pligtarbejdet er med til at holde udgifterne  
i havnen nede. Det er blandt andet pligtarbejde  
når vores broer eller andet i dag skal renoveres. 



13 
VI BYGGEDE HAVNEN
klubben stiFtes
Det stiftende møde for Sejlklubben Lynetten blev  
afholdt i Sundby Sejlforening af 37 fremmødte. 
Mange Sundby-sejlere meldte sig ind for at sikre  
sig en havneplads, men mange meldte sig  
også ind for at støtte det nye projekt.

Her i Sundby Sejlforening  
blev Sejlklubben Lynetten  
stiftet den 3. april 1975.
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klub eFter  
ForeskriFterne
På den stiftende generalforsamling vedtages love,  
som opfylder de krav der stilles for at blive medlem  
af Dansk Sejlunion, som politisk støttede klubben  
og byggeriet. Samtidig vælges skolechef og kapsejlads- 
chef så klubben kan optages i Dansk Sejlunion.

Dommerbåd og klubbåd Margrethe, er en fast  
bestanddel af det team af frivillige, som arrangerer  
klubben kapsejladser, foto th. 
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Første ’klublokale’  
var kontor
På generalforsamlingen på Sønderbroskolen søndag  
den 27. marts 1977 besluttes det, at klubben skal have  
et kontor med de nødvendige hjælpemidler.
Der skulle også udgives et klubblad, og Grethe Jacobsen 
blev bladets redaktør.

Klubbens første kontor lå i Burmeister-
gade nr. 1.C th. Der var kontortid dagligt 
fra 12-14 og igen 17-19.

Man sad tæt på generalforsamlingen på 
Sønderbro Skole.
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vi Får et projekt
En venlig borgerrepræsentant sendte kopier af tegninger  
til et havneprojekt til klubformand Reinhardt Hansen.
Projektet var udarbejdet i et samarbejde mellem Køben-
havns Kommune og Københavns Havnevæsen.

24. juni 1976 overdrog Københavns Borger- 
repræsentation projektet med bygning af 
havnen til Sejlklubben Lynettens  
medlemmer. 
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byggeriet begynder
Det kommende havneareal blev inddæmmet med en  
dæmning, som den nuværende Østmole  er en del af. 
Så blev vandet pumpet ud. Det kneb gevaldigt med at  
få pumpet vandet ud af det inddæmmede areal, indtil  
man opdagede et afløb fra B&W. Da det blev forseglet  
gik det straks meget bedre.

Det var et stort område som skulle ind-
dæmmes inden der kunne etableres  
en brugbar havn. Der skulle graves ud 
og bankes mange pæle i den hårde 
bund, inden vandet og bådene kunne 
komme ind. 
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maskiner  
tog det groveste
Da vandet var væk kom gravemaskiner, dumpere  
og bulldozere og gravede ud. Dybest, hvor der skulle  
være bådpladser, lavest hvor broerne skulle bygges.
Den tidligere havbund blev kørt op til de nuværende  
landarealer.
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uventet åleHøst
Hvad ingen havde anet var, at der i mudderet  
på bunden levede store mængder ål, så der blev  
holdt adskillige ålegilder i de dage. 

Her ses daværende havnefor-
mand Preben Jacobsen med en  
sæk ål.

Ikke alle kan kunsten at flå ål.  
Her viser en ‘fagmand’ hvordan  
det skal gøres.
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der skulle bankes  
mange pæle
To ramslag med mandskab og med klubmedlemmer  
som arbejdsmænd. 
Det går bare deruda’.
Det er ikke kun broerne som tømres sammen.  
Nej, det er også medlemmerne.

Ofte var børnene med når forældrene  
udførte pligtarbejde. På billedet tv. kigger  
junior på arbejdet med ramslaget. 
Der skulle bores mange huller, og det  
skete med håndkraft.  
Det var tungt.
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tunnel:  
den lurende trussel
Området omkring havnen er nu ved at blive ’civiliseret’.  
Vi har fået naboer i nybyggede boliger som sammen med 
os holder øje med den store trussel mod vores havn og  
lokalmiljøet: havnetunnellen.
Vi håber, at placeringen af afkørsler ikke går forud for  
en bevarelse af Danmarks største selvbyggerprojekt  
der bør betragtes som et bevaringsværdigt kulturhistorisk 
byggeprojekt.
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ja tak til gode tilbud
Ikke alt skete efter en velforberedt plan, for når klubben  
fik et godt tilbud, betænkte man sig ikke længe.
En del af bygningerne ankom pludselig, og blev stillet  
op uden forberedelse. 
Vestersøhus blev således stillet op og først bagefter,  
da der også skulle være toiletforhold, måtte folk ligge  
under huset og grave ud, så de sanitære installationer 
kunne komme ned i frostfri dybde.

Pavillionerne fik vi af en bank i Lynge foto tv. De blev bygget om til klubkontor  
og bestyrelseslokale og fungerede indtil Klubhus Øst blev bygget. 
Vestersøhus får en ordentlig gang ’fællesmaling’ foto th. 
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lynetteånden 
I de første år havde klubben ét mål: At etablere en havn.
Det fælles arbejde og det fælles mål skabte et fantastisk 
kammeratskab, som styrkedes jo mere arbejdet skred  
frem. Det var med til at skabe ‘lynetteånden’ blandt  
medlemmerne.
Senere viste der sig dog flere forskellige visioner for,  
hvordan havnen skulle bruges og hvad den skulle danne 
rammer om, men vi har fortsat en unik selvbyggerhavn 
med alle former for servicefaciliteter.

Ud fra dette foto er det svært at forestille sig havnen, som den ser ud  
i dag. Starten på etablering af landfæstet, foto tv. 
Især efter at der var kommet vand i havnen var der tid til hyggestunder, 
foto th. 



24 
VI BYGGEDE HAVNEN  
50.000 arbejdstimer
Der var dygtige mennesker, som kunne lede  
og organisere arbejdet i situationer, hvor der ikke  
altid var tid til afklarende møder og udfoldet  
medlemsdemokrati.
Det var bl.a. senere klubformand Thomas Ekdahl der  
organiserede pligtarbejdet. Da havnen stod færdig, 
beregnede han at medlemmerne havde  
lagt ca. 50.000 arbejdstimer i projektet.

Der blev udført meget godt tømrerarbejde, 
der blev diskuteret og der blev festet, f.eks.  
i forbindelse med indvielse af mastehuset, 
der i starten fungerede som klubhus
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projekt med gode ledere
Klaus Schlichter var med fra starten. Han etaberede  
tidligt marineforretningen Lynettens Bådservice.
Han siger: ”Jeg var – og er – fuld af beundring over, at en  
stor flok såkaldte amatører, sammen med de rigtige  
ledere bl.a. Reinhardt Hansen og Preben Jacobsen,  
kunne få dette projekt op at køre. Ikke bare overholdt  
det stort set budgetterne, men også tidsplanerne.”
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klubbåde til kapsejlads
I september 1977 deltager tre folkebåde fra Sejlklubben  
Lynetten for første gang i en kapsejlads i Rungsted.  
Det er en holdkapsejlads og vi besætter sidstepladsen  
– men vi var med.

Øverst: VM i H-Båd blev arrangeret 
af Sejlklubben Lynetten i 1996.
Nederst: Klubbens skolebåde.
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indvielsesFest  
20. maj 1978
Københavns daværende overborgmester Urban Hansen  
sætter Lynettestanderen og Gunner Nu kommenterer 
kapsejladsen mellem 12 optimistjoller.  
Helsingør Pigegarde trækker op, der serveres skipper-
labskovs, der danses, og der er kæmpemæssigt  
festfyrværkeri. 
Jo – havnen er anlagt, åben og i brug.


