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DRØM OM HUSBÅD GIK OP I FLAMMER
Af redaktør Ole Kølster

Branden i går i det tidligere flådefartøj ”Daphne” var så voldsom, at det endnu ikke har
været muligt at komme om bord og besigtige skaderne.
Han er ikke nogen heldig mand, den 27-årige skibsofficer-studerende Stian Ravn fra Svendborg. I går
eftermiddags måtte han endnu en gang se sine planer om en husbåd forsvinde ud i en tvivlsom fremtid. Kort
før kl. 14.30 udbrød der voldsom brand i det tidligere flådefartøj ”Daphne”, som han gennem længere tid har
forsøgt at få ombygget til sig selv.
- Vi har endnu ikke kunnet komme ombord og se, hvor omfattende skaderne er, så foreløbig kan jeg ikke
gøre andet, end at afvente forsikringsselskabets dom. Og siger de, at skibet er totaltskadet, ja, så må jeg jo
opgive, fortæller Stian Ravn her til formiddag.
Varmeudviklingen fra den overtændte båd var så voldsom, at de mange tilkaldte brandfolk i første omgang
måtte koncentrere sig om at kvæle olden med skum. ”Daphne” står endnu halvfyldt med skum og vand, og
det skal lænses først, fortæller Stian Ravn.
- Og jo, det er lidt op ad bakke, erkender han efter den nye voldsomme oplevelse med det tidligere
flådefartøj, der i en februar-storm i 2008 grundstødte syd for Bagenkop og en tid derefter har været oplagt i
Lunkebugten.
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STOR BRAND ØDELAGDE DRØM OM
HUSBÅD
En voldsom brand hærgede torsdag eftermiddag det tidligere flådefartøj ”Daphne” i Svendborg havn. Skibet,
der er ved at blive ombygget til en privat husbåd, blev stærkt ødelagt ved branden, som bredte sig med
uhyggelig hast.
Varmeudviklingen var så voldsom, at de mange brandfolk i første omgang måtte koncentrere sig om at
slukke udefra, efter at flasker med gas og acetylen var bjærget i sikkerhed.
Det var formentlig en gnist fra arbejde med en vinkelsliber, der satte branden i gang. Skibets ejer, den 27årige skibsofficer-studerende Stian Ravn kan lettere rystet fortælle, at man var i gang med at arbejde på
dækket og en gnist herfra kan være faldet ned og have antændt en seng.
Hvor omfattende skaderne på det 59 år gamle skib er, står endnu ikke klart. Men på brandstedet i går blev
der talt om, at maskinrum og messe måtte være hårdt medtaget.
Ifølge indsatsleder Peter Melgaard var det dog lykkedes at skærme af, så ilden ikke fik mulighed for at brede
sig gennem hele det 100 fods lange skib.
Der var på intet tidspunkt fare for de omliggende skibe ved udrustningskajen på Frederiksøen.
For Stian Ravn kommer branden som endnu et alvorligt uheld. Det tidligere bevogtningsfartøj Daphne blev
første gang kendt, da det under bugsering fra København til Marstal strandede under dramatiske
omstændigheder ved Dimesodde syd for Bagenkop.
En trosse sprang i det hårde vejr, og de tre ombordværende på Daphne måtte reddes i land af en helikopter
fra søværnet.
I august sidste år blev flådefartøjet oplagt i Lunkebugten, for i januar i år at blive slæbt til Svendborg for at
gennemgå en grundig overhaling hos Ring-Andersens Skibsværft.
Med branden i går må drømmen om at få en husbåd ud af det gamle flådefartøj endnu en gang være sendt
et godt stykke ud i fremtiden for ejeren Stian Ravn
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