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Stævnet i Stege
Skarven, 73 år, 6 tons og yndefuld
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”Skarven”ﬁkplaketteforgodbevaringvedtræffetiStegeheri
2009,ogdeterikkeunderligt,nårmanserdetteskønnefartøj.
GormBoaogundertegnedebesøgtebådenogdensstolteejer
gennem33år,ErikVrøndingNielsen,påhjemmepladseni
Svanemøllehavnen.

73 år i lyst og lyst
Ikke alle gamle træbåde har gået så
grueligt meget ondt igennem, før de
blev smukke svaner

Viharnuienrækkeartiklerfortaltombåde,derefter
næstenatværegåettil,erblevetreddetisidsteøjeblik–
ogerkommettilnyæreogværdighedigen.Detvilvi
fortsættemed,fordetersåvigtigt,atvifårreddetmange
ﬂereafdebevaringsværdigebåde,derstårellerliggerog
sygnerhenihavnenesskammekroge.Mennusynesvi
alligevel,atvivilvise,atderﬁndesbåde,dergennem
heledereslangeliverblevetpassetsamvittighedsfuldtog
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Navn: ”Skarven” ex. ”Winni” og ex. ”Ejna”
Type: 45 m2 klassespidsgatter
Sejlnummer: S 45 D 3
Længde: 8,75 m Bredde: 2,85 m
Dybgang: 1,8 m
Deplacement: over 6 tons
Materialer: Lærk på eg
Motor: Volvo Penta MD2 fra 1972
Konstruktør: M.S.J. Hansen
Byggeår: 1936
Byggested: K. Thomsen, Kalundborg
Hjemsted: Svanemøllen

omhyggeligtafderesejere.”Skarven”eretafdemange
eksemplerherpå.
ErikkendtebådeniforvejenfraSvanemøllen,dahan
købtedeni1976.Denharfaktisksidenførsteejeri1936
altidliggetpåSvanemøllehavnensmidtermoleudfor
KAS’sklubhus.Førhedden”Ejna”ogallerførst”Winni”,
ogErikkendernavnenepåalledeﬁreforegåendeejere.
Bådenstårsågodtsomoriginaltoveralt,ogmankan
godt se, at det er en malermester, der har plejet den de
sidste33år.”Skarven”erholdtipraktiskeogtraditionelle
farver–bemærkdenvarmelødpåfribordet.
AlleredevedEriksovertagelseafbådenvarderlagtet
dækpåmedterylene-vævogepoxy–Hempadur.Dethar
holdtﬁntligesiden.Erikharselvudskiftetlærredetpåruftagetmedettyndttommﬁnerlagskruetpåogmedtolag
glasvævogpolyesterovenpå.Hvertårbliverruftagogdæk
maletmedoliemaling–Erikblanderﬁntglasstøvipådækketforskridsikkerheden.
GormBoafortælleratEriksevnersommalererguld
værdfortræbådsejernepåpladsen.Hanharaltidligelidt
toner i den rette mængde, så farven får præcist den ønskedenuance–ogdereraltidetgodtrådathente,ogsåom
denhergamlebøttemalingerligetilatsmideudellerrøre
opigen.”Denkannæstenaltidbruges”,sigerErik.
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Riggenpå”Skarven”erimponerende.”Densejlerkungodt,når
mastenstårgodtbagover”,sigerErik.Mastenrager15meterop,
ogbommenerover5meterlang.Detrødestorsejlerpågodt32m2
ogfokkenpågodt12.”Såjegførerligepræcisde45m2 ,som
klassengivernavntil,ogdetgiverligedetdetskal”,sigerErik.

”Bådenﬁknyrigi1966”,fortællerErik,”ogderblevsat
200kgblyunderdengamlekøl.Devilleegentlighave
forhøjetmasten,mendetfrarådedeSlaaby-Larsen,der
tegnededennyerig.”
Mastenerenhul,byggetmast,mensbommenermassivogﬁrkantet,hvilkendenfaktiskaltidharværet.Erikpointerer, at selv hurtigrebet er originalt fra 1936 – ”…det var
altsåikkeElvstrømderopfandtdet!”,somhansiger.Fortrekantenogbommenslængdeerideoprindeligemål.
Eriksejlermedpeterbompåfokken–hereringenrullegenua.Fokkenerkunpå12m 2 ,menmeddetstorestorsejlgårdetﬁnt.”Dervarfaktiskengenuamedtilbåden.
Denerpå33m 2ogdenerskødetheltudeagter–menjeg
brugerdenaldrig,denerikkeskårettilkryds”sigerErik,
menhanpegerudforos,hvorlangtgenuaengårud–helt
tilkunhalvandenmeterfrabomnokken.
I1989gennemgik”Skarven”dogenstørreunderlivsoperation.Erikfortæller,atdethelestartedemedateten-

”Skarven”ersærdeleskraftigtbygget,medmegetkraftige
spanterogdobbeltspantersamtkraftigesvøb.”Denerogsåtung,”
sigerErik,”kranmandenmenerdenvejergodt6tons.”Bådener
helttæt,ogdog:IårsynesEriknu,atdenhartagetenlille
smulevandindpåfriskkryds,hvilketdenikkeplejer.Monikke
detkunneskyldesdetmegettørreforår,viharhaft?

DeterikkealleMSJHansen-spidsgatter-ejere,derharfornøjelsenafathaveHansensoprindeligeogberygtede”brusekabine”
overforkøjerne.IndenErikkøbtebåden,vardenoprindelige
skydekappeblevetudskiftetmedendobbeltkarmetforluge.Erik
viser,hvorvandetløberudfraopsamlingsrendenmellemdeto
underkarme.DereriEriks33årmed”Skarven”aldrigkommet
endråbenedikøjernederfra!
keltbordundervandlinien”sålidtunderligtud”.Bådebyggerenbadhambrændemalingenibundenaf,ognuviste
detsig,at2-3bordibeggesiderburdeskiftes.”Nårvinu
alligevelvarigang,togviligedetnederstebordmed–og
såvistedetsig,atselvekølplankenvarangrebet.Såblev
denogsåskiftet,ogagterbjørnenogenhalvmeterafagterstævnenmed.Ognårvinuhavdedenåbnetogkølenvar
af,sådetvarligetilatkommetil,såﬁkviogsåudskiftet
bundstokkene.”
Erikharikkesejletkapsejladsmedbåden,hanmeneri
øvrigt,atdenertungereogbredereenddeandre45’erei
klassen.Denharnusejletkapsejladsisintid,ogErikfortæller, at båden ikke oprindeligt var bygget med motor.
”Såﬁkdenssøsterskib”Vagant”motori,ogdetvistesig,at
densejledehurtigereenddeandreafdet,såderforkom
derogsåstraksmotoridenneher.”
Motoren i ”Skarven” er en 25 HK Volvo MD2B fra
1972.”Denharaldrigværetskiltad”,fortællerErik,”ogen
volvomekanikerharfortaltmig,atdetskaldenhellerikke,

ErikogGormidetrummeligecockpit,derersåtypiskM.S.J.
Hansenmeddeforhøjedestyresæderagterst,såmankanseover
kahytten.
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sålængedenkørerﬁnt.”Ogdetgørden,uansetdenaldrig
harfåetskiftetlejer,slebetventilerellerskiftettoppakning.
Denblevlavetomtilferskvandskølingi1992udenatblive
skiltad,somnogenellerssigermanskal,mendenharkørt
upåklageligtsiden.
Erikogfamilienharsejletvidtomkringi”Skarven”og
fortreårsidenkørtemotorenlidtmereendnormalt,idet
denvarenturgennemGötakanalen–udenkvalerafnogenart.”Jegharpassetdenmedolieskiftogkonserveret
den om vinteren – og jeg gennemskyllede kølesystemet
hvertår,dengangdenvarsaltvandskølet.”
”MankansejlemegetlangtmedSkarvenudenatblive
træt”,sigerErik.BådenerjoogsåtegnetafM.S.J.Hansen,
dervarkendtforaldrigatgåpåkompromismedhverken
sejlegenskaber eller bådenes styrke. Vi kender ham som

konstruktør af mange spidsgattere, herunder den kendte
30m 2Springer,ogligesomBergblevhansplintrenderasende,hvisnogenvovedeatfravigehanskravommaterialevalgogdimensioner.
”Skarven” har altså fulgt familien i 33 år – børnene
HenrikogLenevarkun5og9år,dabådenkomindifamilien.Detvarnuikkenogetnytmedenbåd,forførden
sejledefamilieni”Tina”,enlilleklinkbyggetspidsgatter,
ogidenvarErikoghanskone,Annelise,såmændsålangt
somtilBornholmogtilKosterøernemed,mensbørnene
varheltsmå.
Eteksempelpåenbåddererblevetbehandletogplejet
kærligtogomsorgsfuldthelelivetsomvardenetlevende
medlem af familien. Sådan nogen har vi heldigvis også
mangeaf….

StigEkblom

Derergodpladsien
45’er,ihvertfaldfor
ennordiskkrydsersejlersomundertegnede.Erikmenerat
salonenoprindeligt
varheltadskiltfra
forkahyttenmedet
skot–hulleridæks-
bjælkenunder
forkarmenkunne
antydedet.Mendet
varblevetåbnetinden
Erikstid.
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