
Klassikern: Bavaria 

31 Cruiser 

 
Den erbjuder seglingsupplevelser, en massa utrymme och ett bekvämt 
båtliv. Bavaria 31 Cruiser är smart uppbyggd och passar för de flesta 
användningsområden. Den är dessutom prisvärd. 
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 I 
nte direkt ett impulsköp men väl en 
impulsiv övertygelse under båtmäs-
san för sju år sedan avgjorde Torbjörn 
och Agneta Lindahls båtval. Cumulu-
sen som de seglat i 26 år var det inga 

fel på, men en önskan om ett båtliv med mer 
komfort hade vuxit fram. Det blev några tu-
rer till begagnade båtar av olika modeller 
innan paret, tillsammans med vänner, be-
sökte båtmässan i Älvsjö och som vanligt ki-
kade runt bland de nya båtarna.

Skillnaden var att den här gången fanns 
en rejäl, snygg och välutrustad båt till ett 
fördelaktigt pris bland nyheterna.

– Jag kände direkt att Bavaria 31C skulle 
kunna vara den rätta båten för oss, även om 
min kompis Bosse Forsgren påpekade att jag 
inte hade en aning om hur den var att segla, 
säger Torbjörn. 

extremt enkel segelhantering

När vi möter Torbjörn och Agneta i Gustavs-
bergs lugna båthamn på Alnös sydsida under 
midsommarhelgen finns det en båt som blän-
ker lite extra i solskenet. Bavaria 31:an Ba-Li 
har visserligen hunnit bli sju år, men i både 
plast, teak och tyg ser det ut som om nummer 
448 vore årsfärsk. Torbjörn erkänner utan 
omsvep att de putsat lite extra innan vi kom, 
men skicket vittnar om mer än så.

Vi kastar loss direkt för att inte gå miste 
om den sydostliga brisen, och eftersom Tor-
björn och Agnetas båt har rullmast och 
självslående fock på rulle är segelsättning-
en en icke-händelse. Utan vare sig tankemö-
da eller fysisk ansträngning är seglen uppe 
och vi glider iväg på en kryssbog.

Det blir några slag och när ett lite krafti-
gare stråk av sjöbrisen letar sig in i Alnösun-
det driver det på bra när Ba-Li skär genom 
vattnet. Torbjörn tycker att det är bekväm-
ligheten och den enkla segelhanteringen 
som är den stora skillnaden jämfört med 
Cumulusen de hade tidigare. Det och ratt-
styrningen.

Bekvämligheten uppskattas 
särskilt vid parets längre seg-
lingar, som brukar gå till Höga 
kusten, Vasa i Finland och 
Stockholms skärgård. Då 
kommer även den fjärrstyrda 
autopiloten väl till pass. I bus-
väder går det att sitta under 
den stora sprayhooden och 
styra.

– Varför bli blöt och kall när 
det inte behövs?

Förfinad  
massproduktion

Bavaria är synonymt med mo-
dern massproduktion med in-
riktning på rymliga båtar med 
hög komfort och hyfsade seg-
lingsupplevelser. Produk-
tionstekniken har vässats till 
att vara kostnadseffektiv för 
både köpare och tillverkare. 
Bavarias senare modeller ger 
mycket för pengarna. I takt med att nya mo-
dellserier lanseras sjunker dessutom priser-

na på äldre modeller, trots att 
de inte är så gamla.

Bavaria 31C tillverkades 
mellan åren 2007 och 2009 i 
uppskattningsvis närmare 
1 000 exemplar. Med andra 
ord lämnade en Bavaria 31C 
den tyska fabriken varje dag, i 
genomsnitt. Det ger en finger-
visning om effektiviteten.  

Modeller i mängder

Det är inte bara produktionen 
som är effektiv hos Bavaria-
varvet, även utvecklingen av 
nya modeller sker med tysk ef-
fektivitet. Bavaria 32, Bavaria 
30C, Bavaria 33 och Bavaria 34 
är bara några av de modeller 
som introducerats under sam-
ma tidsperiod som 31:an. Ba-
varia 30C och Bavaria 33C lig-
ger precis före 31:an i modell-
serien och Bavaria 38C kom 
strax efter.

Något förvirrande är det att 
Bavaria 31 presenterades förs-
ta gången 1999. Det är dock en 
helt annan modell. Föregång-
aren heter istället Bavaria 
30C. Skillnaden är att 31C har 
en fällbar akter, fler fönster 
och däcksluckor och större  
toalett med duschutrymme 

och våtstuv, något som även återfinns i Ba-
varia 34C och Bavaria 38C.

Bavaria 31 Cruiser

Den erbjuder seglingsupplevelser, en 
massa utrymme och ett bekvämt båt-
liv. Bavaria 31 Cruiser är smart uppbyggd 
och passar för de flesta användnings-
områden. Den är dessutom prisvärd.

Bavaria 31 Cruiser
Längd: 9,76 meter

Längd i vattenlinjen: 9,49 meter

Bredd: 3,38 meter

Deplacement: 4,7 ton

Djupgående: 1,87 m (grund köl 1,43 m)

Segelyta (standard): 50,9 kvm

SRS-tal: Individuella mätetal

Motor: Volvo Penta D1-20 18 hk

Köl (fenköl, järn): 1,1 ton

Färskvattentank: 155 liter

Bränsletank: 90 liter

Antal kojer: 6

Konstruktör: J&J Design 

Varv: Bavaria Yachtbau (Tyskland)

Tillverkningsår: 2007–2009

Pris begagnad:  

Ca 450 000– 

600 000 kr

och Agneta Lin-
dahls bästa tips:

1 
Att skaffa bra se-
gel gör stor skill-

nad på den här bå-
ten. Det går fortare 
och det blir mer lätt-
trimmat, framför allt 
när det blåser hårt.

2 
Självslående fock 
tycker vi är väl-

digt praktiskt. Den 
gör det enkelt att 
segla själv och slå 
närhelst man vill.

3 
Vårda teaken. 
Vi använder en 

teakolja som heter 
Golden teak sealer. 
Den blir inte kladdig 
och träet behåller sin 
struktur. Flera i den 
här båtklubben an-
vänder den i sina bå-
tar. Importerar man 
den direkt från Tysk-
land kostar den hälf-
ten så mycket som 
man får betala i Sve-
rige, frakten inräk-
nad.

TexT JeSSiKA eRiCSSon FoTo LARS eRiCSSon



  

l    och bekväm

»

Massproduktion 
med bra kvalitet. 
Bavaria 31 C är en 
modern och rejäl 

familjebåt.
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 V 
i hade förväntat oss en ljus, öppen 
och rymlig salong. Ändå fascineras 
vi av hur det är möjligt att en 31-fots 

båt kan rymma så mycket och ändå kännas 
så luftig. Här finns vinkelpentry, långa ko-
jer, stort salongsbord, navigationsbord, gar-
derober och en båttoalett som snarare är ett 
badrum. Allt utan att det blir hopträngt i nå-
gon del av båten. Snudd på magiskt.

Tre skålade trappsteg i en flack lutning 
binder ihop sittbrunnen och salongen. För 

att vara en modern båt är det bra kontakt 
mellan ute- och innemiljön. Utrymmet vid 
nedgången, mellan köket på ena sidan och 
toalett och navigationsbord på den andra, 
blir extra stort eftersom toaletten är place-
rad akteröver, längs skrovsidan.

ljusinsläpp från flera håll
Det klassiska, något kompakta vinkelköket 
direkt till vänster vid nedgången har all 
nödvändig utrustning och ett stort fönster 

som ger fint ljusinsläpp. Även i övrigt gör 
mängden fönster och däcksluckor att det 
kommer in ljus från alla tänkbara håll och 
är något som särskiljer Bavaria 31C från fle-
ra av de tidigare modellerna.

Torbjörn som är hela 1,92 meter lång har 
inte ståhöjd i salongen, men det var heller 
inget han hade räknat med vid båtbytet.

– Med min längd är det svårt med ståhöjd. 
Då måste man nästan gå upp till en 40-fota-
re och det vill vi inte ha. Men vi var noga 
med att det skulle vara riktiga fullängdsko-
jer.

Det kriteriet uppfylls både i förpikens och 
akterruffens sovutrymme, som båda är över 

idel smarta lösningar och en volym som känns overklig 
för en 31-fotare gör Bavaria 31C till en mästare i innerut-
rymme. 

Snyggt och smart
Interiör

1
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BiLD FöR BiLD
1. Det är nästan magiskt hur mycket volym det 
går att få i en 31-fotare. En smart lösning är att 
det finns en passage framför salongsbordet. 
2. Den stora invändiga volymen ger förvarings-
utrymmen i mängder. 
3. I passagen till förpikskojen finns ett brett 
utrymme med fin ståhöjd mellan de två garde-
roberna.
4. Direkt bakom pentryt kommer man till akter-
kabinen, som sträcker sig under sittbrunnen.
5. Stora och många fönster är utmärkande för 
Bavaria 31C.
6. Vinkelköket har ett traditionellt upplägg och 
förvaringsskåp mot skrovsidan.
7. Det är nära mellan inne- och utemiljön. Ett 
plus också för nedgångstrappan som har lagom 
brant lutning och skålade steg som fungerar bra. 
8. Toaletten smiter längs skrovsidan akterut. En 
smart lösning som både ger en ljus och trevlig 
toalett och en luftig salong.
9. Inombordaren, en Volvo Penta, är placerad 
under nedgångstrappan. Belysningen är en 
oväntad finess.

två meter långa. De två salongskojerna är 
kortare.

akterlig toalett med bra svängrum

Toaletten är placerad till höger vid ned-
gången och värd ett eget omdöme. Tack 
vare höjden på friborden och en smart lay-
out har toaletten kunnat placeras ganska 
långt akterut. Det ger inte bara ett luftigt  
toalettutrymme utan också gott om plats 
vid navigationsplatsen framför toalettväg-
gen. En vrå som annars kan bli mörk och lite 
inträngd.

Taklucka och fönster gör att badrummet, 
som är en mer rättvisande benämning än 

toalett, känns trevligt. Själva toalettstolen 
sitter mot skrovsidan och lämnar därför 
maximalt med golvutrymme. Dessutom 
tycks ventilationen effektivt ta bort all lukt. 
Skitbra, helt enkelt. Ba-Li har dessutom 
dusch på toaletten, något som inte ingår i 
standardutrustningen.

– Det behövs en avloppsbrunn som sitter 
under durken, så det var lika bra att få den 
gjord från början, säger Torbjörn, som gjort 
en del andra invändiga installationer själv. 
Exempelvis installerat värmare och värme-
system, kompletterat gasoldragningen för 
gasolförvaring i ankarboxen i fören samt 
satt in trälister längs hyllorna i salongen. »
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 E 
tt av kriterierna när Torbjörn och Ag-
neta bytte båt var att det skulle vara 
enkelt att segla båten på en person. 

Därför valdes rullmast och självslående 
fock på rulle. Det gör att den som styr inte 
behöver ta mer än ett steg från styrplatsen 
för att kunna sköta alla manövrer.

För att kunna få så bra fart på båten som 
var möjligt valdes segelpaketet med de mest 
avancerade seglen vid beställningen. Det 
innehöll laminatsegel av märket Elvström. 
För ett par år sedan växlade Torbjörn upp 
segelgarderoben ännu ett snäpp. Nu ger nya 
stumma segeldukar med långa stående lat-
tor, utbyggda akterrundor och en skädda i 
storsegeltoppen extra fart. 

– De långa lattorna gör det lite krångliga-
re att sätta dit seglen på våren, men det pri-
set betalar jag gärna, för de gör stor skillnad 
i fart. 

stävstege och extra högt kapell
Däcket har stora rena ytor att röra sig på och 
alla plastytor har halkskyddande struktur. 
Som på alla moderna båtar med raka stävar 
blir det högt att ta sig upp från till exempel 

en klippa eller flytbrygga. En av de saker 
Torbjörn och Agneta utrustat sin båt med är 
därför ett peke med nedfällbar stävstege.

Annan utvändig extrautrustning på Ba-

Li är det höga kapellet med grabbräcken, 
trebladig foldingpropeller istället för fast, 
två stora solpaneler och navigationsutrust-
ning som plotter med skärm på styrpiede-
stalen. 

låga ryggstöd i sittbrunnen
Sittbrunnen har utrymme över när vi är fyra 
personer ombord som seglar och i hamn 
känns den rymlig. Inga av oss snubblar över 
varandra trots att vi är sex personer som 
springer in och ut i ruffen och upp och ner på 
däck. Möjligen kan sittbrunnsbordet kännas 
kort med så många vid bordet. Där har Tor-
björn hittat på en egen lösning och byggt en 
löstagbar förlängning i bordets framkant. På 
så sätt behöver ingen sitta gömd bakom styr-
piedestalen.

Något som brukar omnämnas i tester är 
de ovanligt låga ryggstöden i sittbrunnen. 
Stöden är endast ett par decimeter höga, 
vilket gör att kanten hamnar i svankryggen 

då man lutar sig bakåt. Å andra sidan är 
ryggstöden breda och halkskyddade och i 
precis lagom höjd för att kunna sitta be-
kvämt på, med bra sikt föröver.

Bästa badstället har elhiss
En lösning som är lite speciell för Bavaria 
31C jämfört med andra Bavariamodeller är 
akterspegeln, som är elektriskt nedfällbar. 
Det finns ingen sittplats rakt akter om rat-
ten utan rorsman får antingen stå eller sitta 
på sidan. Den här lösningen ger mer utrym-
me i sittbrunnen än i de modeller som har 
en akterlig sittplats. 

I utfällt läge bildar akterspegeln en stabil 
badplattform. En konstruktion som kan ver-
ka klen men som i praktiken känns riktigt 
stadig med rejäla beslag, och några problem 
med den elektriska hissen har paret inte 
haft.

– I år tog jag isär den, för den hade börjat 
låta lite annorlunda, men det var också  
första gången på sju år. När vi har vårt barn-
barn ombord eller det är andra barn på be-
sök så är badplattformen helt klart favorit-
platsen på båten. 

Gediget bygge
Enligt Torbjörn och Agneta är det bästa med 
båten att den är så rymlig, lättseglad och re-
jält byggd. Torbjörn tycker om att jobba med 

går stadigt på rulle
Bavaria 31C är som gjord för att seglas med självslående 
försegel på rulle och med rullmast. Bekvämare segling 
och hamnliv är svårt att uppnå.

Exteriör
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BiLD FöR BiLD
1. Med en rak och hög stäv kommer peket och 
stävstegen ofta till användning.
2. Att kunna segla båten på en person var ett av 
kriterierna när Torbjörn och Agneta bytte båt. 
Med självslående rullfock och rullmast är det 
inga problem. 
3. Med stora rena ytor och halkskyddande struk-
tur är det enkelt och säkert att röra sig på däck.
4. Ratt och styrpiedestal långt bak, långa sitt-
brunnsbänkar och låga ryggstöd är utmärkande 
för sittbrunnen, som rymmer många personer 
både till sjöss och i hamn.
5. På Ba-Li uppgraderades segelgarderoben för 
några år sedan. Det nya storseglet med långa 
stående lattor och utbyggd akterrunda är vis-
serligen besvärligare att sätta dit, men enligt 
Torbjörn gör det stor skillnad i fart.
6. För att kunna njuta av många dygn i natur-
hamn har Torbjörn och Agneta satsat på dubbla 
45-watts solpaneler och energisnål utrustning.
7. Den elektriska badplattformen blir snabbt 
barnens favorit.
8. Sittbrunnens stuvfack är djupt och välfyllt. 
Fästet för ankarolinan har Torbjörn själv desig-
nat för att skydda linan från solen. 

5

6

4

7

»

egna lösningar och anpassningar ombord 
och är imponerad av byggkvaliteten. 

– Många båtar får problem med att det rör 
sig runt mastfoten och vid vantinfästning-
ar. Här sitter ett ordenligt balksystem som 
allt avlastas i och skotten är ordentligt in-

plastade. Dessutom är utrustningen ordent-
ligt dimensionerad och av bra kvalitet.

Och båtkompisen Bosse hade inte behövt 
oroa sig för seglingsförmågan. Med de nya 
seglen tycker Torbjörn att båten nu seglar 
klart bättre än Cumulusen de hade tidigare.

8
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Hanse 315
Längd: 9,45 meter

Bredd: 3,2 meter

Djupgående: 1,75 meter

Vatten: 120 liter

Bränsle: 50 liter

Motor: Yanmar 3YM20 21 hk 

Kojplatser: 5–6

Deplacement: 4 300 kg

Kölvikt  (fenköl): 1 300 kg

Segelyta (stor och genua 1): 61,0 kvm

SRS-tal: 1,17

Konstruktör: Judel/Vrolijk & Co

Varv: Hanse Yachts AG

Tillverkningsår: 2006–2007

Antal tillverkade: okänt

Pris begagnad: 450 000–650 000 kronor

Maxi 999
Längd: 9,81 meter

Bredd: 3,23 meter

Djupgående: 1,70 meter

Vatten: 90 liter

Bränsle: 50 liter

Motor: Volvo Penta 2002 18 hk

Kojplatser: 6

Deplacement: 4 200 kg

Kölvikt (fenköl): 1 500 kg

Segelyta (stor och genua 1): 59 kvm

SRS-tal: 1,15

Konstruktör: Pelle Petterson

Varv: erje Produkter

Tillverkningsår: 1985–1990

Antal tillverkade: omkring 600

Pris begagnad: 350 000–600 000 kronor

Beneteau Oceanis Clipper 323
Längd: 10,01 meter

Bredd: 3,26 meter

Djupgående: 1,80 meter

Vatten: 160 liter

Bränsle: 65 liter

Motor: Yanmar 21 hk

Kojplatser: 6

Deplacement: 4 230 kg

Kölvikt (fenköl): 1 000 kg

Segelyta (stor och genua 1): 50,2 kvm

SRS-tal: okänt

Konstruktör: Groupe Finot

Varv: Beneteau

Tillverkningsår: 2003–2007

Antal tillverkade: okänt

Pris begagnad: 400 000–700 000 kronor

 B
esiktningsmannen Conny Zetterberg 
har jobbat lŠnge i branschen och hun-
nit besikta mŒnga bŒtar genom Œren. 

Av alla bŒttyper han kommit i kontakt med 
tycker han sjŠlv att BavariabŒtarna Šr de 
han kŠnner till allra bŠst. 

Ð Bavariamodellerna Šr sŒ otroligt mŒnga 
och snarlika varandra. Omdšmen om en 
modell kan nŠstan sŠgas gŠlla alla Bavarior, 
sŠger han.

Till att bšrja med konstaterar Conny att 
Bavaria 31C Šr en fantastiskt rymlig bŒt som 
i fšrsta hand Šr en familjebŒt och i andra 
hand en seglingsupplevelse.

Ð Den Šr bland de mest prisvŠrda bŒtar 
man kan kšpa. Bavaria generellt har fŒtt 
mycket kritik, men det Šr inga skitbŒtar 
bara fšr att de kommer frŒn en extremt ut-
vecklad industriproduktion.

Conny menar att Bavaria 31C Šr rimligt 
bra byggd fšr de flesta ŠndamŒl. DŠremot 
tycker han att den som tŠnkt ge sig ut och 
tampas pŒ de stora haven bšr fundera pŒ att 

vŠlja en annan bŒt.Det finns flera olika kšl-
varianter pŒ Bavaria 31C. En av dessa Šr en 
extremt grund kšl.

Ð Den grunda sŒ kallade tandemkšlen har 
en bulb och tvŒ svŠrd som sitter fast i bŒten. 
Den konstruktionen finns det olika Œsikter 
om. Hur som helst Šr det ingen hšjdare se-
gelmŠssigt.

Det behšvs ett visst djupgŒende i kšlen. 
Med den grundgŒende tandemkšlen blir det 
stor avdrift och bŒten slŒr lŠtt omkull. Vissa 
vill ha en riktigt grundgŒende kšl, men dŒ 
bšr man vara medveten om att det straffar 
sig nŠr det gŠller seglingsegenskaperna.

NŒgot som Šr viktigt att ha koll pŒ Šr, en-
ligt Conny, hur bŒten ligger i vattnet. De  
fšrsta exemplaren som kom till Sverige satt 
ordentligt pŒ hŠcken. 

Anledningen var att bŒtarna var ritade 
och berŠknade fšr att ha ett ankarspel pŒ 
200Ð250 kilo i fšren. 

I Sverige Šr det ytterst fŒ som har det, 
samtidigt som flera vuxna personer i sitt-

brunnen ytterligare tynger ner akterdelen. 
BŒten flšt Šven lite snett.

Ð Det hŠr fšrsškte man balansera upp ge-
nom att flytta hela batteribanken till ena si-
dan. Det hjŠlpte upp problemen till viss del, 
sŠger Conny. Men bŒten flyter lite snett 
Šven nŠr den Šr obelastad, nŒgot som har 
ventilerats pŒ olika forum.

Ð Ett skŠl Šr att det finns stuvutrymme 
bara pŒ ena sidan i aktern och dŠr fšrvaras 
ofta tunga saker. Man ska ha klart fšr sig att 
det Šr en liten bŒt. Ju mindre bŒt, desto 
kŠnsligare blir den fšr var man lŠgger saker.

PŒ det stora hela har Conny inget illa att 

nŒgra insjunkna mastfštter 
eller andra stšrre brister.

Ð Man ska se den som en 
rymlig bŒt och en rimlig seg-
lare. Den har inga allvarliga 
fel och som prisbilden Šr 
idag tycker jag att det Šr en 
extremt prisvŠrd bŒt.

Om man inte köper en Bavaria 31C, vad köper man då?

besiktningsmannen conny Zetterberg om bavaria 31c


