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reportage     delta 80

K OLOSS

Att kliva in i salongen på Delta 
80 är som att träda från bond-
stugan till kungens salar, jäm-
fört med de styrpulpetare och 
hyttbåtar jag oftast spakar. 
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K OLOSSi kolfiber  
På tio år har Delta gått från små hyttbåtar på lånade skrov 
till en egenutvecklad, unik lyxyacht på 85 fot. Som första 
tidning tar vi en tur i Delta 80, en 50-miljonerskoloss där 
den verkliga lyxen sitter i väggarna. 
text mikael mahlberg foto lars modin/delta
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reportage     delta 88

Här kan du samla affärskompanjonerna eller cocktailgänget. Salongen är ovanligt bred för en 
85-fotsbåt. Möbleringen får ägaren själv bestämma.aktersalongen

 Det är svårt att inte bli imponerad, 
även om jag i professionalitetens namn 
försöker att låta bli.

Att kliva in i salongen på Delta 80 är 
som att träda från bondstugan till kungens 
salar, jämfört med de styrpulpetare och 
hyttbåtar jag oftast spakar. Här härskar ett 
överdåd av teak, vita soffor och rostfritt. 
Det är lyx, det är snyggt men det är långt 
från vräkigt. Jämfört med bilhandlarnas 
och oligarkernas favoriter Sunseeker och 
Princess andas Delta 80 det slitna uttryck-
et skandinavisk design.

Deltas hovkonstruktör Lars Modin är 
precis som sitt verk långt från skrytsam. 
På frågan om det finns några speciella 
finesser ombord rycker han på axlarna och 
svarar ”njäää”.

Som en daycruiser
Finesser finns det förstås gott om på en 
drygt 80-fot lång båt som kostar 50 miljo-
ner. För den ovane är det lätt att bli impo-
nerad av TV-apparaten som ljudlöst dyker 
fram ur salongstaket. Eller den till synes 

opraktiska glasväggen mellan badrum och 
ägarsvit, som med ett knapptryck fryser 
till ogenomskinlighet.

Allt det är enkla bländverk jämfört med 
Modins riktiga magi, som vi snart ska få 
känna på.

Deltas försäljningschef Kalle Wessel 
backar med millimeterprecision ut båten 
från bryggan på Djurgården. Lars Modin 
verkar lite stel i ryggen, så för att han ska 
slippa kasta tamparna mot grannbåten 
lirkar Kalle oss närmare med hjälp av 
IPS-joysticken, en centimeter i taget.

Ute på fjärden slår jag mig ned i kom-
mandobryggans skinnfåtölj. Och gör precis 
som vanligt: gasar.

Den 26 meter långa båten planar upp 
utan tröskel, på tio sekunder ligger vi 25 
knop.

Varken buller eller vågors stötar tränger 
upp till mig på kommandobryggan. Farten 
märks knappt. Att jag rattar en koloss i 
hög fart märks först när vi möter en 40 fots 
Princess. En båt som brukar vara störst på 
svenska fjärdar. Nu girar skepparen styr-

bord på långt håll, rädd för vårt svall.
Han oroar sig i onödan. Delta 80 drar 

minimalt med svall även i planande fart. 
– Titta på bränslemätaren, uppmanar 

Kalle Wessel. 
Och först nu inser jag var den riktiga 

lyxen med Delta 80 sitter.
Mätaren visar 8 liter per sjömil. I 25 

knop. Med en 26 meter lång båt, bestyck-
ad med tre motorer på totalt 2700 häst-
krafter.

Åtta liter per distans? Det är vad en 35 
fots daycruiser med två V8:or drar om du 
ligger och slökör på planingströskeln.

För att vara en 85-fotare är Delta 80 
otroligt snål.

Ny typ av skrov
Hemligheten ligger inbäddad i väggarna. I 
stället för den vanliga glasfibermattan har 
Delta använt kolfibermattor. Dyrt, men det 
ger en båt som är lättare än alla konkur-
renter på lyxyachtsmarknaden. Delta 80 
väger 45 ton att jämföra med till exempel 
de 67 ton som lika stora Princess 88 väger.
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ägarsviten i aktern har eget badrum. Så länge ström-
men till glasväggen är påslagen ser du rakt in …

… men när elektriciteten slås av gör flytande kristal-
ler i glaset att skivan blir mjölkfärgad. Magiskt!

Flybridge på första exemplaret rymmer pentry, soffor och styrplats. 
Kan givetvis möbleras hur som helst, efter tycke och plånbok.

Från kommandobryggans läderfåtöljer har kapten 
god uppsikt över de tre skärmarna och havet.

FlYBrIDge

Förarplatsen

Men det är inte bara den låga vikten 
som gör att Delta 80 är marknadens tro-
ligen mest energieffektiva 85-fotare. Lars 
Modin har precis som på de mindre Delta-
båtarna försökt göra ett så effektivt skrov 
som möjligt.

Till skillnad från de övriga, V-bottnade 
modellerna har 85-fotaren ett så kallat 
superdeplacerande skrov.

– Det liknar egentligen ett segel-
båtsskrov, säger Lars Modin.

Tanken är ett halvplanande skrov vars 
främsta vapen mot vågorna är det sylvassa 
förskeppet. Midskepps är det lätt rundat 
och ganska plattbottnat för att bli så lätt-
drivet som möjligt. Skrovet är också som 
djupast midskepps och blir grundare i 
aktern, där vattnet på ett snyggt sätt släp-
per skrovet.

– Som en fisk. De är rätt effektiva i vatt-
net, menar Lars Modin.

Under gång ser Delta 80 hög ut. Former-
na är raka och jämfört med de aerodyna-
miska, böjda formerna hos lyxyachtsvärl-
dens tävlingshästar Wally och Pershing ser 
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reportage     delta 80

Båtar av den 
här kalibern går 
i Medelhavet 
och bemannas 
då alltid av en 
besättning på 
ett par man.

Deltan ut som en långsammare båt.
Det är långt från sanningen.
Gasreglaget på bryggan går till Volvo 

Pentas största IPS-enheter, IPS1200 på 
vardera 900 hästar. När fjärden öppnar sig 
ut mot Vaxholm lägger jag i full gas och 
GPS-en loggar 38 knop. Fortfarande inget 
som märks på kommandobryggan, där 
knarrandet från läderfåtöljen är det enda 
störande ljudet.

Vad bränslenotan till Sandhamn går loss 
på är likgiltigt för den som lagt 50 miljoner 
på en fritidsbåt. Ändå menar Lars Modin 
och Karl Wessel att det är viktigt med 
snåla skrov på miljonbåtar. Toppfarten 
blir högre. Dessutom efterfrågar fler och 
fler effektiva skrov av miljöskäl. Och stor 
bränsleåtgång innebär att konstruktören 
gått bet på gångegenskaperna. Varför köpa 
en modell som går tyngre, långsammare 
och sämre när du kan få en som går tyst, 
snålt och snyggt i sjön?

Köket är viktigt
Vi fortsätter husesynen. Salongen är, som 
Lars Modin nöjt påpekar, bred jämfört med 
många konkurrenter. Detta första exemplar 
går till en matlagningsintresserad svensk 
kund vilket syns på planeringen. Pentryt, 
eller snarare det fullstora bondköket, ligger 
uppe i salongen. Otänkbart på en italiensk 
eller engelsk båt där betjäningen lagar 
maten och hålls ur gästernas åsyn, under 
däck.

Pentryt i salongen ger fördelar, nämligen 
gott om plats under däck. Ägarhytten ligger 
i aktern, har en soffgrupp och dubbelsäng. 
I anslutning ligger ett eget badrum med 
dubbla handfat, separat toalett och dusch. 

längd 25,88 meter
bredd 6,2 meter
vikt 45 ton
bränsle 6 000 liter, räcker cirka 600 sjömil
max passagerare 12, vid charterdrift
motor 3 x Volvo Penta iPS1200 à 900 hk
pris Cirka 50 miljoner kronor

Fakta delta 80

Den näst största hytten finns i fören, kallas 
VIP-kabin och har dubbelsäng men ett lite 
enklare badrum och saknar soffa. Dessut-
om finns två gästhytter med enkelbäddar. 
Komforten är som i en bättre villa.

Lyx även för besättningen
Båtar av den här kalibern går i Medelhavet 
och bemannas då alltid av en besättning 
på ett par man. En diskret dörr leder från 
gångbordet ned i ett utrymme med pentry 
och två mindre hytter. Knappast lyxigt, 
men betydligt rymligare än de råtthål be-
sättningen på italienska och brittiska yach-
ter får nöja sig med.

På varvet i estniska Ösel växer just nu 
nummer två av Delta 80 fram. Tanken är 
att fler ska byggas och om så blir fallet är 
Delta 80 den största svenska serieproduce-

rade fritidsbåten någonsin, klart större än 
Storebros misslyckade 70-fotare.

Inte illa av ett varv som firar tioårsju-
bileum i år. Lars Modin har varit hovkon-
struktör hela tiden men började resan med 
lånade skrov. Förstlingen Delta 25 fick 
Smugglerskrov, efterföljaren på 32 fot ett 
från Flying Flipper. Numera är alla Delta-
båtar med hytt helt designade av honom 
från kölen och upp.

I den estniska fabriken kan Delta bygga 
yachter på 100 fot. Men dit går nog inte 
resan, om man får tro Lars Modin. 

– Det vore kul om vi kunde göra små 
båtar med utombordare, som vi kan sälja 
till vanligt folk. Båtar som inte kostar över 
miljonen, säger han.

Vem vet, kanske blir modellen efter Del-
ta 80 en styrpulpetare på åtta meter? 
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Skrovet testas med en 
Delta 29 som styrpulpet!
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Bästa platsen ombord? När båten ligger i Medelhavet, men knappast i svenskt höstrusk.

Köket ligger i salongen. På brittiska och italienska 
yachter hålls kök och kock ur gästernas åsyn.

akterdäck kan möbleras fritt, all inredning 
hade ännu inte kommit på plats vid provturen.

sunBeD

köket akterDäck
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