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Den smukke og stilrene 67 årige motoryacht ”Gl. Sussi” 
var ved at forgå i glemsel, under tykke lag af slibestøv 
fra de andre både i en bådhal i Frederiksværk, da den 
ved skæbnens snirklede kringelkroge blev fundet i 2009 
og renoveret til ny pragt.

Ken Pedersen havde i årevis drømt om at få en 
motorbåd netop som ”Gl. Sussi”. Derfor tog Marian 

Ågesen en dag Kent med til bådhallen, hvor den havde 
stået, siden hun og hendes eksmand havde solgt den 13 
år forinden. De fandt båden i en sørgelig forfatning i 
bådhallen, hvor den lå klodset op på gamle telefonpæle. 

Marian og Ken rejste meget, og der var ikke bådkøb 
med i deres planer, men de blev alligevel betaget af den 
rummelige båds fi ne linjer og købte båden.

Genopstod fra
glemsel og bunker af støv
Marian Ågesen og Ken Pedersen, Frederiksværk, har med flid og dygtighed genoplivet 
den fine 37 fods klassiske motoryacht ”Gl. Sussi” fra glemslen. Det blev hædret 
med vandrepokalen ”Skruen”.

TEKST & FOTO HENRIK HANSEN

068 - Salonbåden Sussi - HH-.indd   68 12-05-2014   15:21:15



 JUNI 2014 6968 BÅDMAGASINET

Ken Pedersens hustru, Marian Ågesen delte nemlig 
Kens nye passion for den støvede motorbåd i hallen. 
Marians tidligere svigerforældre havde ejet båden i 
mange år. Da hed den ”Sussi”. Marian havde kendt 
båden siden hun var 17 år og havde mange gode minder 
fra båden. Marians børn var også vokset op med båden 
i familiens eje. 

”Der skete bare noget, da vi så båden sammen,” 
fortæller Marian. ”Det var gammel kærlighed. Jeg 
blev forelsket i båden igen, selv om den lignede noget, 
der var løgn”.

”Jeg kunne se noget i båden og havde som 
bygningssnedker gode forudsætninger. Jeg blev rigtig 
glad over, at Marian også synes det var en god ide at 
overtage båden. Det er et fælles projekt, og det er det 
lykkelige. Nu er båden blevet midtpunktet i vores liv”, 
fortæller Ken.

Fire år og mange, mange arbejdstimer senere var 
båden, der nu hedder ”Gl. Sussi”, genopstået så flot, 
at hun blev hædret med vandrepokalen ”Skruen” ved 
Dansk Forening for Ældre Lystfartøjers sommerstævne 
i Svanemøllen. Skruen gives til den klassiske motorbåd 
ved sommerstævnet, der er bedst bevaret og vedligeholdt. 
Da var det første gang i tre år, at Skruen blev uddelt.

Ni måneders fælles slid
Marian og Ken gik entusiastisk til opgaven, hvor 
Marian renoverede båden indvendig, og Ken tog sig 
af det udvendige. En af de store udfordringer var, at 
”Sussi” aldrig havde været tæt i ruffet og dækket. Det 
er ”Gl. Sussi” nu.

En af de økonomiske udfordringer var, at ”Sussi” 
skulle have et nyt teakdæk, men via en af sine venner 
fik Ken en stak vinduer med massive rammer af 
Burma-teak, der kom fra en renovering af rådhuset i 
Brøndby. De blev hentet i snevejr, glasset blev fjernet 
og rammerne skåret op i stave.

Efter 9 måneders intenst slid, hvor al Marian og 
Kens fritid gik med at arbejde på båden, var ”Gl. 
Sussi” atter klar til at komme i vandet i maj 2010. Den 
første langfart gik til DFÆLs sommerstævne i Sundby 
samme år.

Siden har Marian og Ken arbejdet videre på båden og 
meldte i 2013 ”Gl. Sussi” til konkurrencen om Skruen, 
som de vandt fortjent.

Efter den første store renovering har parret et aktivt 
sejlerliv med ”Gl. Sussi”, der ikke bare er til pynt. Den 
er nærmest deres hjem om sommeren.

”Vi er af sted på sommertur i tre uger hvert år, og 

Øverst til venstre:
Ken Pedersen og Marian 
Ågesen modtog den 
flotte vandrepokal 
Skruen, en blankpoleret 
bronzepropel, for deres 
fine restaurering af ”Gl. 
Sussi”.

Hvem kender
”Gl. Sussi” alias 
”Sessan”?

Marian og Ken 
vil meget gerne 
kontaktes, hvis nogen 
kan bidrage yderligere 
til ”Gl. Sussi”s 
historie. Især fra 
tiden før hun kom til 
Frederikssund i 1973.
Dengang hed hun 
”Sessan” og havde et 
åbent styrehus med 
kaleche over. 

De kan kontaktes 
via Bådmagasinet 
på email: henrik@
baadmagasinet.dk
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tager på mange mindre ture og forlængede weekends 
på fjorden”, fortæller Marian og fortsætter: ”Vi har ofte 
mange venner med om bord, og så er det godt, at der 
er god plads i ”Gl. Sussi”.

Norsk salonbåd fra Furuholmen
”Gl. Sussi” er en såkaldt salonbåd, og er tegnet af den 
berømte Richard Furuholmen. Hun blev bygget som 
”Sessan” i Norge i 1947, men det er uvist hvornår 
båden kom til Danmark. Omkring 1960 var båden 
hjemmehørende i Odense, og via en omvej over 
Svendborg, kom den til Frederikssund, hvor den blev 
sat til salg i et dødsbo i 1973.

”Sessan” blev købt af Marians svigerforældre, der 
også boede i Frederiksværk. De døbte ”Sessan” om til 
”Sussi”, og havde båden indtil Marians eksmand Jan 
og hun overtog den i slutningen af 80’erne. De næste 
6-7 år gik med rigeligt mange reparationer bl.a. på 
grund af råd og utætheder. I midten af 90’erne opgav 
familien at reparere på båden, fordi Marians mand fik 
støvallergi. ”Sussi” blev købt af en sejlerven, der bare 
skulle bruge bådens vogn. Derfor stod båden på land 
i hallen de næste 13 år.

”Sussi” havde oprindelig et åbent styrehus med 
kaleche over, men fik i 1995 et lukket styrehus i fin 
respekt for bådens linjer. Hækken er også ændret, så 
den har et lille knæk på midten.

Marian og Ken har haft alle bådens beslag  til 
forkromning, og om læ har den fået nyt el-anlæg, ny 
landstrøm, nye instrumenter og nyt gaskomfur. Alt 
sammen med respekt for bådens originalitet.

Startede efter 13 års pause
”Gl. Sussi” er bygget til en 109 hk motor, der kan give 

n   Marian tog sig af 
den indenbords 
renovering. Her 
er mahognien i 
styreghuset slebet 
helt i bund og 
bliver lakeret op 
igen.

o   Sådan så ruffet 
ud, da Marian 
og Ken købte 
båden, og sådan 
blev ruffet 
efter Marians 
renovering. 
Lampen blev også 
fjernet.

p   Ken fik en stak 
vinduesrammer 
i treak, der blev 
skåret op til stave 
til ”Gl. Sussi”s nye 
teakdæk.

q   Ken stod for 
den udenbords 
restaurering og er 
her ved at lægge 
det nye teakdæk.

Se de klassiske 
træbåde i 
Kerteminde
10.-13. juli.

”Gl. Sussi” og et væld 
af andre klassiske 
motor- og sejlbåde 
i træ kan ses i 
Kerteminde fra 10.-
13. juli, hvor Dansk 
Forening for Ældre 
Lystfartøjer holder det 
årlige sommerstævne. 
Her er der også 
kapsejlads for 
sejlbådene, der 
regnes for det 
uofficielle DM for 
klassiske både, og der 
er eskadresejlads for 
motorbådene.

Gl. Sussi
L: 11,20 m.
B: 2,90 m.
D: 0,85 m.

Deplacement
6000 kg.

Motor
BMC Commander 2,2 

l 48 hk.
Marchfart 7 knob

Topfart 8 knob
Design

Richard G. 
Furuholmen, Norge.

Byggeår 1947
Furuholmens 
motorbåde

furuholmen.com
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en topfart på 11 knob, men i tidens løb har båden fået 
en 48 hk BMC Commander motor på 2,3 liter fra 
60’erne, der yder en marchfart på 7 knob.

”Jeg var noget nervøs for, om motoren kunne starte, 
da vi havde efterset den, men den startede med det 
samme og har gået som smurt siden,” fortæller Ken.

”Det er et stort arbejde, vi har lagt i båden. Og det 
er dejligt, at vi har en charmerende og rummelig båd, 
der får utroligt megen anerkendelse, og at andre også 
kan se charmen. Der er mange øjne, der hviler på os, 
når vi kommer i havn”, fortæller Marian smilende.

Marian og Ken deltager igen i år i DFÆLs 
sommerstævne i Kerteminde. De håber, at der 
kommer endnu flere fine motorbåde til Kerteminde 
i år, så de kan videregive Skruen til nye ejere af en 
velbevaret motorbåd i træ.

Furuholmen
Richard Gustav Furuholmen, der døde i 1963, var Norges mest 
velanskrevne motorbådsdesigner, og nåede at tegne over 2000 
både. Hans passion for båddesign førte ham til USA for at lære 
mere om motorbådsdesign. Han kom derover uden referencer og 
måtte tage nogle omveje som f.eks. pianotegner hos Steinway, 
inden han kom til det velrenommerede designfirma Thams, Lemione 
& Crane i New York, hvor han arbejdede med dampskibsyachter 
og motorbåde.

I 1916 var Furuholmen tilbage i Norge og startede få år efter 
sit eget designkontor. Han blev hurtigt kendt i hele Skandinavien 
for sine stilrene og velsejlende både, og var en alsidig designer, 
der tegnede alt fra joller til lystyachter til færger og polarskibe.

I 1954 blev en anden berømt motorbådsdesigner, Otto Scheen, 
partner med Furuholmen og førte firmaet videre efter 1963.

Ved sin 75 års fødselsdag i 1962 modtog Furuholmen kongens 
fortjenstmedalje.

Øverst:
Den fine klassiske 
aptering er bevaret og 
lakeret op. Der er dog 
kommet nyt betræk på 
hynderne.

Nederst i midten:
Her ses ”Sussi” med 
åbent styrehus og 
kaleche. Det er Marians 
børn, der står foran 
båden.

Neders til venstre:
Marian med sine børn 
i 1984. De er vokset 
op med ”Gl. Sussi” i 
familien.

Neders til højre:
Der er god plads til at 
have børnebørnene med 
på togt.
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