
TEST: GLASTRON 
GT 160 CB 
 
Stilig svensk retrodesign möter amerikansk racingkitsch. Tycke 
uppstår. Tonårshjärtan sätts i brand när Glastron levererar en 
leksak som är betydligt roligare än praktisk. 
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”
”Sportbåten med vackert strömlinjeformat skrov 

och däck. En verklig ’pärla’ för dig som gillar fart 

och skön design”.

Det är lätt att tro att det är klämkäcka ord ska-

pade av Glastrons reklambyrå. Gulligt nonsens 

som trots allt gör dig lite sugen på sol, vind och 

vatten. Men orden kommer från Ryds och de 

användes i marknadsföringen av Ryds 475 GTS 

när den kom, 1990.

För en fjortonåring var den båten allt man 

kunde drömma om. Den var inom räckhåll men 

ändå inte. Den var liten, snabb och snygg men 

förmodligen inte särskilt billig och med tanke 

på att lönen var 20 kronor i timmen på bageri-

jobbet jag hade den sommaren, så hade jag nog 

behövt knega på in i dessa dagar för att kunna 

köpa den.

Men den for ändå runt på fjorden hemma. 

Kompisen med de kapitalstarka föräldrarna köp-

te ett exemplar av tonårsdrömmen och vi andra 

kunde bara avundsjukt se på.

Drömmen vaknar

När jag nu, drygt 20 år senare åker för att prov-

köra Glastrons lilla smällkaramell GT 160 CB, så 

kan jag inte värja mig, jag blir tonåring på nytt.

Jag blir förförd av den ärtiga lilla leksaken. 

Det är svårt att förstå logiken i att bli förtjust 

i en båt som i det stora hela är så oanvändbar. 

Fyra sittplatser, i princip direkt på durken, mi-

nimalt med stuvutrymme, inga sovplatser. Men 

det går – jag lovar.

Båten är som om två sportstolar hade mon-

terats på en motor och jag vill aldrig sluta köra i 

åttor och göra piruetter. Och båten lyder villigt. 

Det är här båten har sin styrka, man vill gasa, 

svänga – och tjuta av glädje. Det är en båt som 

tjänar på att köras aktivt, den är extremt trim-

känslig och det finns närmare 6 knop att tjäna i 

toppfart om man trimmar motorn rätt.

 Och tröttnar man på att busa runt i katt och 

råtta-lek det så går det alltid att dra vattenski-

dor som omväxling. 

Mindre motor

Även om det gått 22 år sedan Ryds 475 GTS pre-

senterades finns det många likheter med Glast-

ron GT 160 CB. De båda båtarna har ungefär 

samma mått, Glastron väger något mer. Plane-

ringen och användningsområdena är desamma. 

Men en sak som skiljer väsentligt är motorise-

ringen. Ryds satte rekommenderad max motor-

styrka till 70 hästkrafter vilket piskade upp den 

i fullt tillräckliga 37 knop med två perso-

ner. Glastron har tagit i och på testbåtens ak-
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terspegel sitter en 115-hästare. 

I mitt tycke är det ett onödigt 

tilltag. Visst, det är extremt kul att 

lågflyga i 43 knop i en fem meter 

lång båt där man sitter i höjd med 

vattenytan. Men då kräver den ock-

så mycket av sin förare. Vi sträcker 

ut fullt på platt vatten och med op-

timalt trim på motorn är det inte 

mycket båt i vattnet och vi får vobb-

lingstendenser, båten börjar vicka 

från sida till sida. Det blir också 

tyngre att hålla ratten när stora de-

lar av skrovet går ur vattnet. Det 

behöver inte vara allvarligt, men 

ger en obehagskänsla. Och det här 

är ingen högfartsbåt 

när det börjar gå li-

te vågor.

Det handlar om att 

inse begränsningar-

na och genom aktiv 

och ansvarsfull kör-

ning trimma in något och sänka 

farten när vågorna bygger på eller 

vobblingen sätter in. 

Men tänker man sig att köpa bå-

ten till sina tonårsbarn, så tycker jag 

att man ska lägga hästkraftshetsen 

åt sidan och välja ett mindre mo-

tor-alternativ, gärna en bra bit un-

der 100 hästar. Kommer man ner 

mot 75 kusar så finns det dessutom 

runt 30 000 kronor att spara jämfört 

med den provkörda båten.

Bränsleförbrukningen är kan-

ske egentligen inte heller rimlig i 

förhållande till vad man får ut av 

båten. Med två personer ombord 

drar den knappa litern per distans 

i full fart. 

Men så är detta inte heller en båt 

man köper med hjärnan utan med 

hjärtat. Och vad är det inte värt att 

få fräsa runt i en snygg och pigg jän-

kebåt? Särskilt om man är 14 år.  

Ytan är allt

Amerikanerna är extremt duktiga 

på yta. Även om det denna gång är 

en svensk, Bo Zolland, bakom de 

amerikanska linjer-

na, så känns det väl-

digt jänkeinspirerat. 

Tvåfärgsättningen 

med band som lö-

per över mitten är 

en gammal racing-

klassiker från bilvärlden, med his-

toriskt goda exempel som A/C Co-

bra och Ford Mustang. Även ratt 

och instrument får dig att vilja kö-

ra fort. De olika färgsättningarna 

som kan väljas förmedlar också at-

tityd och kaxighet. Ilsket rött mot 

kolsvart, klarorange eller skarp blå 

med vitt band, som återigen för tan-

karna till klassiska racingbilar.

Rutan är ett kapitel för sig och 

min personliga favorit. En sådan 

läckerbit kommer inte till av en 

slump. Den nästan plana, tvådela-

de rutan har en kraftig ram och vi-

lar mot en stötta på var sida. Det 

märks att Bo Zolland 

är bilentusiast och det 

är inte det minsta för-

vånande att han också 

sitter på sin kammare 

och ritar koncept-Hot 

Rods med 1930-talet 

som förebild. Det är från den tids-

perioden som inspirationen till ru-

tan kommer. Och det är vrålsnyggt. 

Rutan ger hela båten en egen karak-

tär och en rejäl knuff bort från att 

vara en konventionell och profillös 

sportbåt i femmetersklassen.

Tyvärr hamnar glorian lite på 

sned när man tittar under skalet. 

En titt in under fördäck är en rysare. 

Råa glasfiberytor utan 

någon som helst ytbe-

handling är inte vack-

ert. Å andra sidan har 

man inte så mycket där 

under att göra och fi-

nare finish hade också 

gett ett högre pris.

Hjärnan säger nej, hjärtat säger 

ja, ja, ja. Hade jag varit 14 år i dag 

så skulle jag begärt löneförhöjning 

på bageriet. Klart grabben ska ha 

en sportbåt. 

›

Nostalgitripp. Ryds för-
sökte sig på en egen ung-
domsracer i nittiotalets 
gryning. Som fjortonåring 
var jag helt förtrollad.

Platsbrist. Badkläder är ungefär 
allt som ryms i de små stuv-
facken. Under röda mattan fi nns 
också en stuv för vattenskidor.

Ska du vattensporta fi nns båge att köpa till. En bastantare badste-
ge behövs också. Badplattformsmattor är också extrautrustning.

”Man 
tjuter av 
glädje”

PLUS
+ Rolig att köra
+ Snygg design

– Opraktisk båt
– Finvädersbåt

MINUS
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FAKTA

GLASTRON GT 160 CB
Totallängd 5,03 m
Bredd 2,13 m
Vikt med motor ca 730 kg
Personer 5
Max motor 115 hk
Pris 249 900 kr
Info www.batomotor.se

Hot Rod. Den nästan plana, 
tvådelade rutan är inspirerad 
av kustomiserade bilar från 
1930-talet och ger båten en helt 
egen och supercool karaktär.

Sitt ner. Sittbrunnen är liten och 
friborden låga. Här sitter man 
och åker, inte mycket mer.  

BRÄNSLEMÄTNING

GLASTRON GT 160 CB
Fart Varv l/M
43,2 5 400 0,96
40 5 000 0,76
35 4 400 0,72
30 4 000 0,64
25 3 400 0,58
20 3 000 0,50
15 2 700 0,56
10 2 500 0,91
5 1 200 0,40
2,6 (tomgång) 700 0,23
Mercury Optimax Pro XS 115 hk 
(2-takt, direktinsprutning)

www.arronet.se

20 års jubileum 2012
MADE IN
SWEDEN

För dig som 

värdesätter

tiden på sjön !


