
Interview med Erik Conradsen om emnet: 

Et liv ved havnen – og med sejlsport og med mennesker 

gennem tiden. 

Af Jan Hovald Petersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som opvokset i Frederiksværk har Erik havnens historie ’i blodet’ og vil gerne 

fortælle om hvordan Frederiksværk Sejlklub blev skabt i sin tid – og også 

gerne om de noget vanskelige år, hvor sejlklubben i 90-erne havde igangsat 

flere projekter for at få sig en ny havn, men hvor alle projekter ’stod som i 

stampe’ og over 30 personer herunder formand, næstformand m.fl. meldte sig 

ud og ind i andre sejlklubber primært i Lynæs Havn Sejlklub i stedet. Enkelte 

drog sydover til Frederikssund og Marbæk. 

I et jubilæumsskrift* fra 1993 i anledning af Frederiksværk Sejlklubs 50 års 

’fødselsdag’, beskæftiger jubilæumsskriftet sig med aktuelle problemer 

dengang, men beskriver også hvordan klubben blev skabt, om havnen og om 

de initiativrige hovedpersoner såsom den kendte trælasthandler Carl Viggo 

 

Erik Conradsen er en af 

sejlklubbens markante 

personligheder, der også har 

fået den eftertragtede status 

at være æresmedlem af 

Frederiksværk Sejlklub. Det 

betyder som bekendt at man 

ikke betaler kontingent og 

der er andre små fordele, 

hvis man udnytter dem. Man 

er en hædersperson, der 

gerne inviteres og ofte 

deltager i diverse 

arrangementer – og som nu 

også gerne giver et interview 

om livet med klubben og ved 

havnen. 

 



Berntsen m.fl., der sammen med en kreds af interesserede fik stablet klubben 

på benene 16. april 1943**. Og også her er der fokus på at flytte fra den 

gamle havn og at få en ny havn.  

Om den ny havn siges, at den måske kommer ude ved lossepladsen – 

selvom der nærmest var almindelig modvilje mod projektet under sloganet:  

”Smid ikke SEJLERNE ud på Lossen!” 

I jubilæumsskriftet fortæller Erik Conradsen om den gamle havns tilblivelse på resterne af 

en havn fra midten af 1700 tallet, idet man byggede videre på kanonstøberiet og 

generalmajor J.F. Classens stendige for udlosning af kanoner m.m. I forbindelse med at 

der blev bygget de første havneanlæg til den nye industrihavn i midten af 1800 tallet, fra 

1865 – 1866 (Anker Heegaards Fabrikker, med varer, kul, koks, cinders, trælast m.m.) fik 

man et havneanlæg med kaj og moler – og det er så i dette havnemiljø at de første 

lystsejlere må klare sig. Først i 1940-erne under krigen bliver havnen repareret og i 1941 

bliver Erik medlem af den lokale roklub. Medlemskab af sejlklubben kom først senere. 

Erik fortæller således, at der i hans barndom hvor havnen prægedes af fiskerbåde kun lå 

én lyst-sejlbåd i havnen ”Kiki” ejet af en lokal malermester, der senere solgte ”Kiki” til en af 

medstifterne af sejlklubben, Emil Petersen. Det må have været fyldt med vanskeligheder 

for en lokal lystsejler (med hvidmalet fribord på båden) at være i en industrihavn i datiden 

med både kul og cinders 

som ’nabo’ – og det 

nuværende valseværk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye havn: Man må nok sige, at tiden løber hurtigt, når man fra Erik hører om 

fortiden og fra klubhuset samtidig lader blikket vandre ud oven den nye smukke havn på 

Hanehoved og samtidig glæder sig over miljøet her. Mange nye sejlere vil nok kun være 

meget lidt interesserede i havnens historie, men undertegnede, der ikke kender særlig 

Undertegnede har selv besøgt 

havnen som sejler i tidlig 

ungdom i Piratjolle og ligget ved 

en af sejlklubbens broer i 1963. 

Se foto. Man kan se agterskibet 

af Piratjollen som nr 2 fra 

broens yderste tværbro. 

Tiden var en anden – havnen 

var helt anderledes (bemærk 

bunkerne af kul og måske sand 

i baggrunden). 

Dette foto er et privatfoto (JHP) 



meget til Frederiksværk Sejlklubs fødsel og flytning fra den gamle havn, finder alligevel 

beretningerne ret så interessante som en del af lokalhistorien, men så sandelig også som 

en del af dansk historie – fra Classens tid op til i dag. Alt dette sagt og skrevet som 

opvarmning til interviewet med Erik Conradsen. 

Interview: Et liv ved havnen! 

JHP: Jeg har lyst til at spørge dig, Erik Conradsen , om hvornår du blev medlem af 

Sejlklubben? 

”Det var først i 1976. Jeg kom på havnen i Frederiksværk fra da jeg kunne gå alene og jeg 

var godt nok med da klubben blev oprettet og stiftet i sin tid af Carl Viggo Berntsen, men 

blev først medlem der i 76 – og nogle af de mennesker, der var med dengang kendte jeg. 

Derimod kom jeg med i Roklubben og der var jeg så med fra 1941 og endte til sidst som 

formand – men jeg roede jo ikke i de senere år – man bliver jo for gammel til det der, så 

jeg købte selv båd. Den første jeg købte i 1976 var en Dehler Delanta 80 og den havde jeg 

så til 1980 så købte jeg en Duetta 86 – også en Dehler båd – og den havde jeg så til vi 

byggede den nye havn her i 93.” 

”Men i hele perioden fra 76 har jeg været med i bestyrelsen. Jeg har været suppleant 

nogle år, jeg har været bestyrelsesmedlem og jeg har været næstformand, men jeg ikke 

huske perioderne!” 

”Så har jeg været havnefoged i sejlklubben i den gamle havn. Det var ligesom en post i 

bestyrelsen – det var ulønnet job – med mange opgaver bl.a. tildeling af bådepladser, så 

jeg kendte samtlige medlemmer, deres koner og hvem den og den var gift med, hvor de 

boede henne og jeg kunne også huske deres telefonnumre. Dengang kendte man alle 

medlemmerne – i dag kender du ikke så mange.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JHP: Det er så det vi skal gøre lidt 

ved bl.a. med sådanne interviews 

som dette! Det vil sige at du ikke 

har nogen båd nu? 

”Nej, men jeg kommer stadigvæk 

med her på Senior-møderne. Så 

Startede jeg jo et kursus kun for 

skipperkoner – jeg kørte det i 10 år 

– altså kun for damer. Og 

underviste dem i teori hele 

vinteren, i navigation, at sejle og 

mand over bord o.s.v. ” 

JHP: Ja, mand over bord – 

ægtemand over bord. Det som alle 

mænd frygter! 

”Ja, så sluttede vi med sejlture, hvor vi 

sluttede af med hvor pigerne selv fik 

prøvet at sejle.” 

 

 

 

Kursus for ’Havfruerne’ – og på tur i 1985 



 

JHP: Tænk hvis der skete det, at konen alene skulle sejle båden i en nødsituation. Det er jo også 

noget man taler om i dag.  

”Ja, jeg har også været TUR-udvalgsformand.”  

JHP: Og så kom der det år, hvor du blev ÆRES-medlem?  

”Ja, hvornår var det nu det var? Jeg må lige se det her – det var i 97.”  

JHP: Det er jo ikke så mange år siden. Det betyder jo lidt af fordele – bl.a. ikke noget kontingent. Og 

så bliver du jo inviteret med til fester?  

”Nej, ikke til afriggerfesten eller forårsfesten (standerhejsning) – kun hjælperfesten! Og det er jo 

på grund af at jeg er med på C-holdet. Hvor mange år vi har haft det – det tør jeg ikke sige. Med at 

lave frivilligt arbejde. Det havde vi også i det gamle klubhus.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kørt herud og stillet op. Og vi fandt vel ud af, at det nok havde været billigere at købe et nyt hus, 

for det var alt for omstændeligt. 

JHP: Ja det er jo vigtigt med frivilligt arbejde. Jeg fik den tanke, at du jo nok har været med til at 

sætte det her nye klubhus op? 

Men en del har vi da lavet selv. En af de største ændringer var at inddrage terrassen og lave 

køkkenet.”  

JHP: Man kan jo godt sige, at køkkenet derude er ret vigtigt. Det giver jo nogle muligheder. 

Hvornår kommer du så ud at sejle nu om dage? Bl.a. her i sommer? 

”Ikke her i sommer, men af og til med nogle af de andre! Der er nogen, der gerne vil have en gast 

med. Og en god snak om bord. Den sidste tur vi havde var en tur til Anholt, tror jeg. Det var med 

den tidligere redaktør Birthe Lindberg.” 

JHP: Men hvor gammel er du – jeg skal jo næsten kunne regne det ud fra disse data her? 

 

JHP: Ja det er jo vigtigt med frivilligt 

arbejde. Jeg fik den tanke, at du jo 

nok har været med til at sætte det 

her nye klubhus op? ”Ja, til dels. Vi 

havde jo en tømrermester ude fra 

Venslev med et par mand. Det er jo 

nogle gamle skolebarakker eller 

pavilloner, der kom fra Roskilde. 

Torp, havnefogeden, han er jo 

tømrer. Han fandt ud af at man 

kunne købe dem – jeg kan ikke 

huske beløbet – de blev så kørt ud 

på pladsen (genbrugspladsen) og så  

 



”Ja, jeg er 84.” 

JHP: Jeg læste for nogle år siden en artikel om hvornår man ’lægger op’ – altså sælger sin båd og 

går ’i land’. Og der var en designer af lystbåde, der beskrev hvordan man kunne indrette både så 

de blev lettere at overkomme som ældre, hvis man f.eks. havde et handicap eller lagde vægt på at 

det burde være lettere at gøre det og det (f.eks. ved brug af elektrisk ankerspil eller andre 

elektriske spil), men det er selvfølgelig stadig en sejlbåd med krav om håndtering af sejl og 

tovværk. Man så i artiklen også nogle eksempler på både, der var gjort mere brugervenlige. Men 

en sejler fik af sin kone at vide, at så må man jo hellere gå over til motorbåd. Det er jo også en 

mulighed! 

”Ja, det er svært at slippe det. Men det kommer jo af sig selv efterhånden.” 

 

 

 

 

 

 

 

”Der kommer nye mennesker til hele tiden. Det er vigtigt. Når jeg tænker tilbage – der er jo ikke 

ret mange tilbage fra begyndelsen.”  

JHP: Ja. Det blev jo en stor ændring i området, da den nye havn blev lavet. Er det noget kommunen 

fandt på – altså at lave en ny lystbådhavn?  

”Nej! Det var klubberne og især sejlklubben. Vi havde en formand Keld Nielsen, der var formand, 

mens jeg var næstformand, Keld Rødtop kaldte vi ham, han havde en Solus sejlbåd, der hed 

’Rødtop’. Han var meget aktiv for at skabe den nye havn (som Amba). Han kommer her stadig. Vi 

var samlet her i søndags til søndagsfrokost. Der var 2 muligheder for en ny havn, enten ved 

Bjørnehoved, eller ude på Hanehoved. Vi var vel 7 der indbetalte 20.000 – 30.000 kr til en fond, så 

vi kunne komme videre. Og det er jo så baseret på andele – det er sejlernes egen havn – 

kommunen gav tilladelse til opførelsen – og de lagde vej ud til havnen, og resten - det er udført af 

Amba’et som vi siger i daglig tale.”  

JHP: Det er egentlig imponerende! 

”Ja, det var jo først en forfærdelig tid. I nogen tid, da det lå og svævede – man vidste ikke om det 

blev til noget! Så forlod mange stedet – jeg tror at formand, daværende næstformand (efter mig), 

kasserer og sekretær og de fleste bestyrelsesmedlemmer – alle flyttede til Hundested (Lynæs 

Havn), så vi sagde, nu er der ikke noget, der hedder Frederiksværk Sejlklub mere! Men den 

fortsatte og jeg har skrevet om det i et Jubilæums årsskrift fra 93, der står herovre på hylden. Du 

har ikke læst det?”  

 

JHP: Så er du tæt på det hele - på livet i 

havnen, når du kommer her? 

”Ja, jeg kører herned hver dag og kigger i 

postkassen og ser efter det hele.” 

JHP: Har du så nogen tanker om hvordan 

fremtiden skal blive. Har du gode råd til 

bestyrelsen eller til medlemmerne? 

 

JHP: Nej, men det vil jeg gerne! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JHP: Ja, jeg har jo ligget i havnen få dage tilbage i 1963. Jeg har billeder af det. Og billederne er 

med kulbunker i baggrunden - er det kul- og sandbunker på havnen? – Man kan rigtig se hvor 

meget ’tiden er løbet’. Jeg vil nok prøve at skaffe nogle flere fotos og lidt beskrivelse af historien – 

idet jeg henviser til Jubilæumsskriftet. 

”Men i 1963, der har jeg da gået derovre som havnefoged?”  

JHP: Ja, tiden går – og det skal bliver helt interessant at beskrive det i en artikel, og så med fotos. 

Du skal have mange tak for at du tog dig tid til interview’et. Der vil nok også være et og andet at 

tænke over – også for nye yngre medlemmer. 

JHP 

*Jubilæumsskrift 1993 (ca. 60 sider incl. fotos) udgivet af Frederiksværk Sejlklub med titlen: 

”Frederiksværk Sejlklub 1943 – 1993. Sejlklubben mellem fjord og sø – mellem skrot og skrald” ** I 

jubilæumsskriftet nævnes, at der har været en forløber-sejlklub for den nuværende Frederiksværk 

Sejlklub – en klub, der forsvandt, men der eksisterer et mødereferat fra et formøde til en 

generalforsamling. *** Døde i 2013 efter nogen tids sygdom. ****Fotos er fra lokalarkivet i 

Frederiksværk (findes også lagt på Internettet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jeg har selv været med til at få det 

udgivet. Og der er heri noget om det hele 

indtil udflytningen. Det er bl.a. her man 

kan se bestyrelsen og Keld Nielsen samt 

flere af bestyrelsen fra dengang. Prøv 

engang at læse om det. Se der er også 

billede af mig med alle fruerne til 

undervisning for Skipperfruer. Jeg tror at 

du kan få meget glæde af at læse især om 

den gamle havn og hvordan sejlklubben 

opstår.” 


