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G-C-Trailer 
-märkt. Maxlast 15 ton. Varmgalvaniserad

• = Båten ligger i vår marina utomhus

• • = Båten ligger i vår marina inomhus

x = Besiktning klar av auktoriserad besiktningsman

www.knapemarin.se
Alla våra båtar säljs besiktigade av auktoriserad besiktningsman.

MÄKLARUPPDRAG SÖKES! SÄLJ DIN BÅT VIA OSS! VI HAR KÖPARNA!

Bosse tel. 0705 - 299 112 • Peter tel. 0723 - 299 114 • Niclas tel. 0723 - 299 113 • Växel 031 - 69 77 50 • info@knapemarin.se

REGISTRERAD BÅTMÄKLARE • INTERNATIONELL BÅTMÄKLARE • SVERIGES MEST ANLITADE!

Mäklaruppdrag sökes!

• Dufour 365 3-kabin -11  utmärkt skick, 

välutrustad                                  x 1.090.000:-
Bavaria 42 Cruiser -06 mycket bra skick, 

välutrustad                                   1.150.000:-

Najad 355 -08  Rullmast, välutrustad, 

toppskick                     1.895.000:-

Arcona 460 4-kabin -05  Fullutrustad, bl.a 

FURLERBOOM                               x  2.400.000:-

Maxi 1000 -92/-93  fullutrustad, välvårdad

och ett mycket fnt exemplar         625.000:-

Regina af Vindö 40 -09 i toppskick, fullut-

rustad, alltid inomhusförvarad i varmhall                            

                               x 2.990.000:-

• X-332 -95  uppdaterad, nyare segel,  

fnt skick                                             x 695.000:-

• Maxi 1050 -04 fullutrustad                                                       

                                               x 950.000:-

• Anytec 622 SP (ALU) -08 Selva 4-takt 150 hk    

                                                369.000:-

Brandskär 310 H -07 VP D6-350 DPH topp-

skick, fullutrustad                             1.150.000:-

• Capelli Tempest 770 RIB -07  Suzuki 4-takt 

250 hk                                                    x 380.000:-

Nordwest 390 FB B-version 3-kabin -03 2 x 

VP KAD300 toppskick, fullutrustad                                                                 

                                                                x 2.190.000:-

Scand 29 Baltic -05 toppskick -05 Yanmar 

6LPA 315 hk toppskick               x 1.195.000:-

Sealine F43 -02 2xVP TAMD63P Mkt. fnt ex 

och fullutrustad                                1.695.000:-

Targa 30 FB Twin Cabin -06 VP D6-350 A-B 

mkt. fnt skick, fullutrustad          x 1.090.000:-

• Westford 340 -04 (nya modellen) Yanmar 6-cyl. 

315 hk, fnt skick och välutrustad       x 990.000:-

Hallberg-Rassy 37 -08 rullmast, fullutrustad                                            

                                                   2.350.000:-

Hallberg-Rassy 342 -08 rullmast, 

fullutrustad                                       1.650.000:-

Hallberg-Rassy 34 Scandinavia -00 mkt fnt 

skick                                                 x 1.250.000 :-

VARFÖR    -    KNAPE MARIN
· Över 45 år i branchen

· Rikstäckande: Göteborg samt representanter i övriga Sverige

· Båten exponeras på båtmässorna i Göteborg och Stockholm
· Kundklientkonto för säker fnansiell hantering

· Tillgång till din båt under hela försäljningsperioden alt. 
   lämna båten i vår marina, vi tillhandahåller fullservice

· Bred europeisk nätannonsering samt båttidningar

· Finansierings- och försäkringsombud

Ring oss för mer information! 

Besök oss på båtmässan 
i Göteborg 6 -14 februari!

Hallberg-Rassy 42F Mk II -96, fullutrustad 

och i mycket gott skick                   2.175.000:-
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ReseRvdelskampen

 E 
n del lustigkurrar brukar invända att en båtägare är lycklig 
endast två gånger – den dag hen köper båten och när hen säl-
jer den. Det håller jag självklart inte med om, men faktum är 

att båtar och deras utrustning går sönder och strular. Den dag du 
tar ut din alldeles nya båt är himlen klarblå och allt går som en 
klocka, men där och då börjar även förfallet. Tillgången på reserv-
delar är därför en hjärtefråga för varje Praktisk Båtägare.

Att exempelvis hålla liv i en gammal motor handlar, vid sidan om 
tid och envishet, till allra största del om tillgången på just reservde-
lar. När jag själv lyfte ur min gamla dieselmotor från 1976 gick 
mycket av tiden under renovering åt till att ringa runt och jaga en-
skilda komponenter. 

I ett läge, när vi kom till spridarhylsorna, fick jag helt enkelt sätta 
mig ner och ringa varv från Ystad till Haparanda och upprepa frå-
gan om de små mässingsrören. Jag jobbade mig systematiskt söder-
ut och hade nästan gett upp innan jag till slut fann den heliga graa-
len. I Göteborg fanns det två hylsor i en dammig ask på en hylla.

Att hålla reservdelslager är ett stort problem när det gäller prylar 
som håller många, många år och dessutom tillverkas och säljs i för-
hållandevis små upplagor. 
Samtidigt är det få saker som 
kan göra en kund så nöjd och 
som bygger starka varumär-
ken så väl som ett bra servi-
cenätverk och tillgången på 
delar. Känslan av att det 
finns ett mobilnummer att 
ringa när någon detalj krång-
lar, på din över 30 år gamla 
båt, är svår att värdera. Att 
någon i andra änden frågar 
om form och beskaffenhet 
för att sedan lägga en liten 
trissa i ett kuvert hem till din 
brevlåda blir en hjältehandling som förs vidare mellan båtägare 
från mun till mun under många år.

För en konsument är det svårt att veta vad man ska satsa på. När 
du frågar försäljaren av den nya motorn om eftermarknaden så är 
det så klart inga som helst problem med den saken. Det är först när 
metallklumpen vägrar starta en bit in på semestern du får veta att 
företaget har stängt under juli …

I det här numret av Praktiskt Båt-
ägande har vi bland annat försökt 
närma oss den svåra frågan om re-
servdelar. Vi kommer fortsätta att 
försöka hålla blåslampan på tillver-
karna att ta ansvar för sina produk-
ter även efter att de fått dem sålda.

Philip Pereira dos Reis

Chefredaktör

”Det är först när 
metallklumpen 
vägrar starta en 
bit in på semes-
tern du får veta 
att företaget 
har stängt un-
der juli …”

Ledare   
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256
sidor!

Den hŠr boken Šr en kŠrleksfšrklaring till plastbåtens första 
gyllene år och människorna som byggde upp det moderna 
Båtsverige. Låt dig fascineras av hundratals retrobilder från 
1950-1990 med de fräckaste modellerna, de tokigaste 
trenderna och båtfolkets med- och motgångar.

En fantastisk bok som vŠcker många minnen, ger glada skratt 
och påminner om den tid som var. Journalisten Mats Cato 
har grävt fram fotografier ur arkiven på tidningarna Båtnytt,  
Vi Båtägare och Praktiskt Båtägande och berättar plastbåtens 
historia med en humoristisk infallsvinkel.

PLASTIC FANTASTIC
Plastbåtens underbara historia

BestŠll nu! Endast

Eller fyll i kupongen nedan och skicka in redan idag!

Namn:

Adress:

Postadress:

E-post:

Telefon:

Jag beställer: st. Plastic Fantastic – plastbåtens underbara historia fšr bara 295 kr 

 (+porto 39:- per bok)

EGMONT 

BETALAR  

PORTOT

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, dock längst till 2016-05-31och endast inom Sverige. Egmont Publishing AB, nedan benämnd Egmont, lagrar kunduppgifter för att kunna fullgöra kundrelationer och lämna 
erbjudanden från företag inom Egmontkoncernen eller andra företags produkter och tjänster. Alla kunduppgifter som lämnas in behandlas i enlighet med PuL, personuppgiftslagen. Genom att du lämnar dina person-
uppgifter godkänner du att Egmont lagrar och behandlar dessa för ovan angivna ändamål. Samtycket är giltigt till dess du återkallar det och upphör inte på annat sätt. För mer information om villkor och din ångerrätt, 
se www.dintidning.se/villkor

Beställ på shop.livetombord.se/bestallbok 

Egmont Publishing AB

SvarSpoSt

205 831 60

208 00 Malmö

295:-+porto 39:-

AABYOS
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I korthet

Vilken Šr  
din dršmbŒt-

semester?

3
båtägare svarar

tommy Zwedberg, Långedrag 
38, stockholm
Ð Jag har redan gjort min dršm-

bŒtsemester. Jag seglade tur 

och retur till Medelhavet i tvŒ Œr 

och kom tillbaka 2013.

Lars-göran bergström, Maxi 
87, Luleå
Ð Kroatien, dŠr jag har varit tvŒ 

gŒnger och seglat med en chart-

rad bŒt. Det Šr inte omšjligt att 

det blir fler sŒdana turer.

Christine Hällstrand, ryds 
550, Värmdö
Ð Karibien, helst pŒ en stor mo-

torbŒt med chauffšr, och jag vill 

inte Œka bŒt dit utan flyga.

när båtmässan i göteborg slår upp sina 
portar om ett par veckor inleder praktiskt 
båtägande processen att utse årets gäst-
hamn 2016. 

Precis som tidigare Œr behšver vi er hjŠlp. Det Šr 

ju ni Ð vŒra lŠsare Ð som har koll pŒ vad som sker 

runt om i gŠsthamnarna i vŒrt avlŒnga land. Vad 

Šr viktigt fšr dig i en gŠsthamn? Rena toaletter, 

varma duschar, tillgŒng till tvŠttmaskin, gratis 

wifi, landstršm, nybakt bršd och en morgontid-

ning lagom till frukost? Eller kanske rŠcker en 

trygg hamn fšr natten utan en massa lull-lull 

lŒngt? Och inte minst, vad fŒr det kosta? 

2014 var det Tšre BŒtklubb, och deras vŠl-

skštta hamnanlŠggning i en vik pŒ norra Bergšn 

i Kalix skŠrgŒrd, som fick flest ršster. VŠnligt 

bemštande, tvŒ torrdass, ingen dusch men vŠl 

Norrbottens bŠsta bastu och ett par grillplatser 

vann dem utmŠrkelsen. I fjol var det SkŠrhamn 

pŒ Tjšrn, i hjŠrtat av BohuslŠn, som tog hem om-

ršstningen. SŒ hŠr lŠt det bland annat: ÓMed sin 

trevliga framtoning, bŒtarna gšmda frŒn havets 

hŠrjningar bakom en klippa och nŠrheten till bra 

restauranger och Akvarellmuseet fŒr SkŠrhamn 

hšgt betyg av mig!Ó

Nu vill vi hšra din Œsikt! Kom fšrbi Praktiskt 

BŒtŠgandes monter pŒ BŒtmŠssan i Gšteborg 

eller pŒ Allt fšr sjšn i Stockholm och nominera 

din favorit, sŒ har du chansen att vinna ett helt 

bŒtliv Ð jolle, motor och flytvŠst Ð frŒn Seasea. 

De fem gŠsthamnar som fŒr flest nomineringar 

gŒr vidare till final. 

Finalisterna publiceras i Praktiskt BŒtŠgande 

och dŒ fŒr du som lŠsare chansen att ršsta pŒ 

din favorit. Den gŠsthamn som fŒr flest ršster 

vinner.  

Hjälp oss utse årets gästhamn

En ny entypsklass är född 
den internationella seglingsorganisationen ISAF har gett 

Fareast 28R status som One Design-klass. Fareast 28R, 

som lanserades fšrra hšsten, har ritats av Simonis-Voogd 

och byggs i Kina pŒ varvet Fareast Yachts, som ocksŒ Šr 

vŠrldens stšrsta tillverkare av optimistjollar. BŒten har blivit 

nŒgot av en succŽ med šver 120 sŒlda bŒtar pŒ ett Œr, och 

World Match Racing Tour kommer ocksŒ att ha finalsegling-

arna i Malaysia med Fareast 28R. 

pris: FrŒn 449 000 kr med segel

info: nordicyachts.se
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I korthet

Månadens
bild

Har du någon bra bild som du vill visa?
Din bild kan du antingen ladda upp via PB:s 
Facebook-sida under fliken  
”Månadens bild” eller så skickar du ett 
mejl till red@praktisktbatagande.se. Skriv 
”Månadens bild” i ämnesraden.

Månadens bild är inskickad av Peter. Han 

beskriver motivet så här: ”Min lille kines 

(kinesisk nakenhund) följer ofta med ut 

på trollingtur i Simrishamn. Han njuter i 

fulla drag med gungandet och solen.” Som 

tack för bilden skickar vi en PB-t-shirt.

Medvind på  
Allt för sjön
enligt båtbranschens riksför-

bund, Sweboat, var 2015 – i alla 

fall ur ett branschperspektiv 

– det bästa året sedan innan 

den vattendelande finanskrisen 

2008. Som belägg för trend-

brottet nämns det faktum att 

antalet bokade utställare på 

båtmässan Allt för sjön i Stock-

holm 5–13 mars är större nu än 

vid samma tid i fjol. För helåret 

2016 spår Sweboat en ökning 

med 10–15 procent.

Fia tog Sverige  
till Rio
Fia Fjelddahl, rutinerad jolle-

seglare men nykomling i 2,4mR-

klassen, svarade för en riktig 

skräll vid sin VM-debut. 

Efter en sjundeplats i det sista 

VM-racet slutade Fia, som yngs-

ta deltagare i mästerskapet, på 

15:e plats av 48 deltagare. 

Den imponerande prestatio-

nen innebär att Fia Fjelddahl 

säkrat en blågul plats vid Pa-

ralympics i Rio 7–18 september 

2016.

Erbjudanden gŠller t.o.m. 2016-03-31. Alla priser Šr rekommenderade ca pris inkl. moms.

Lokala variationer kan fšrekomma.

Du hittar vŒra erbjudanden och din 

nŠrmaste ŒterfšrsŠljare pŒ

www.båtkusten.se

Volvo Penta

besök oss på 
båtmässan i 
göteborg

från Volvo Penta på motorer och tillbehör. 

Just nu fŒr du ny teknik till ett gammalt pris. 

Introduktionserbjudande pŒ V6-280 frŒn 

206.055 kr (ord ca pris från 246.515 kr).

Nya Volvo Penta V6 har variabel ventilstyrning, 

direktinsprutning, motorblock av aluminum, 

fŠrskvattenkylning och katalysator. Du får en effektiv 

och sŠker drift med reducerad utslŠppsnivå.
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I korthet

Erlandsons Brygga 
köper Benns
båttillbehörskedjan Erlandsons 

Brygga köper Benns Mast och båttill-

behör i Orminge utanför Stockholm. 

Erlandsons Brygga har sedan tidigare 

tre stormarknader för båttillbehör i 

Stockholm och en i Västervik, och de 

öppnar snart en i Sisjön i Göteborg. 

Benns Mast och båttillbehör är i 

dag tydligt inriktade på segling och 

riggtillbehör, med bland annat en 

kvalificerad riggverkstad som också 

har en servicebuss för arbeten ute i 

hamnarna. . 

Max knep OS-biljett
Vid olympiska spelen i London 

2012 gastade Max Salminen till sig 

ett guld i Starbåt tillsammans med 

Fredrik Lööf. I mitten av december 

fick Salminen besked från Sveriges 

olympiska kommitté att han är klar 

för OS-deltagande i Rio senare i som-

mar. Fast den här gången får han som 

Finnjolleseglare klara sig på egen 

hand. Sedan tidigare var fem blågula 

seglare uttagna i OS-truppen: Josefin 

Olsson (Laser Radial), Lisa Ericson 

och Hanna Klinga (49er FX) samt 

Anton Dahlberg (470) och Fredrik 

Bergström (470).

praktiskt båtägande 
kommer till göteborg 
Kom och besök vår monter på Båtmässan i Göteborg

Här kan du teckna en prenumeration till ett bra pris, delta i vår Gästhamnstävling och vinna 

bland annat en gummibåt med motor eller bara komma och prata båt med oss. Vill du träffa 

redaktionen så finns vi på plats lördag 6 februari klockan 11.00–14.00.

Beställ enkelt på:  
shop.classicmotor.se

Kulör  

Köp nu! endast 339 kr

Upplev hur historiska bilder får nytt liv i den färgprakt som 
rådde vid fototillfället i denna fantastiska nya bok! Över 300 
gamla svartvita foton från 1900–1969 har noggrant färglagts 
av den veteranbilskunnige journalisten och fotografen Anders 
Tengner i en 256 sidig inbunden bok. Svartvit motorhistoria i färg
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I korthet

3D-sjökort i mobilen
redan för ett par år sedan lan-

serade Eniro mobilapplikationen 

”På sjön” där sjökort kombi-

nerades med information om 

serviceinrättningar och andra 

matnyttigheter i de närmaste 

omgivningarna. Tekniken som 

gör det möjligt kallas för ”aug-

mented reality” eller ”förstärkt 

verklighet”.

Nu har Sjöfartsverket, Svenskt 

Marintekniskt Forum och bo-

laget Combitech tillsammans 

med länsstyrelsen i Västra 

Götaland, Chalmers och Vin-

nova tagit konceptet ett steg 

längre. Förutom att man bakat 

ihop sjökort i 3D med informa-

tion om tankställen, tömnings-

stationer, sjökrogar, gästham-

nar, fågelskyddsområden och 

farleder går det även att se vad 

som gömmer sig under vat-

tenytan. Genom att växla läge 

på telefonen eller surfplattan 

presenteras en 3D-bild över 

havsbottnen.  

– Vi vill underlätta för den 

som är ute och åker båt och 

samtidigt hitta nya vägar för 

att våra data ska användas på 

fler sätt, säger Hans Fotmeijer, 

kundansvarig för Sjöfartsver-

kets affärsområde sjögeografi. 

Projektet är också viktigt ur 

sjösäkerhetssynpunkt och 

höjer medvetandet om viktig 

samhällsinformation, som till 

exempel skyddsområden för 

djur och natur.

Projektet, som nyligen avslu-

tats, har inte resulterat i någon 

konsumentfärdig applikation.

Ny vd till Skärgårdsstiftelsen
skärgårdsstiftelsen får ny vd till årsskiftet. Hon heter anna 

Waxin och kommer senast från sveaskog, där hon varit vd för 

dotterbolaget sveaskog naturupplevelser. 

Hon är 43 år och utbildad civilekonom och har även studerat 

marinbiologi. Tidigare har hon bland annat arbetat som marknads- 

och försäljningschef för Svenska Turistföreningen (STF) och under 

hösten har hon varit förvaltare vid Skärgårdsstiftelsen.

Anna Waxin brinner för friluftsliv, segling, jakt och fiske. Hon bor 

själv vid havet och tillbringar mycket tid i skärgården och har stor 

kännedom om Skärgårdsstiftelsens turistmål.

Sportfiskemässan till Stockholm
intresset för sportfiske växer så det knakar. Om det vittnar 

inte minst besöksrekordet 14 810 personer på fjolårets Sportfis-

kemässa i Jönköping. För att möta efterfrågan från publik och 

utställare kommer 2016 års mässa att hållas på Stockholms-

mässan 18–20 mars. 

I ett pressmeddelande utlovas fler nyheter och fler aktiviteter 

än någonsin. Till exempel en 500 kvadratmeter stor testbana 

för spinnfiske, ett särskilt kajaktorg och en monter ägnad åt ab-

borrfiske.
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tel: 031 - 748 62 00          www.dpower.se 

Diesel Power AB 

Kungsparksvägen 21 

434 39 Kungsbacka 

Marknadens modernaste dieslar

U125 - 125 hk             D170 -170 hk               S270 - 270 hk

Motorerna kan levereras med Mercruiser drev,  

ZF-backslag eller adapter för vattenjet, backslag,  

samt Volvo Penta eller  Mercruiser drev. 

Högsta kvalitet från 16 till 272 hk

Mini-44 - 42 hk        Mini-62 - 59 hk          SM-105 - 95 hk

Motorerna kan levereras med backslag eller  

adapter för segelbåtsdrev, t.ex. Yanmar SD20  

eller Volvo Penta 110S/120S. 
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Fiske i fokus på 
Båtmässan 
Båtmässan i Göteborg, 

vars portar hålls öppna 6–14 

februari, bjuder för tredje året i 

rad på en heldag med sportfiske 

i fokus. Närmare bestämt den 7 

februari är det dags för alla med 

fiskeintresse att sätta kurs mot 

Svenska mässan. På scenpro-

grammet återfinns ett knippe 

välkända sportfiskeprofiler och 

på mässgolvet en rad montrar 

med fiskeprylar.  

Risk för trängsel föreligger. 

Enligt mässgeneralen Bengt 

Wallin väter minst 1,6 miljoner 

svenskar, kanske upp till 2 mil-

joner om ungdomar under 16 år 

inkluderas, reven varje år. 

Skånsk seglare 
återfunnen
Magnus Reslow, skånsk 

ensamseglare, anmäldes som 

saknad av sina anhöriga den 12 

oktober. Detta sedan de inte 

hört av honom sedan 14 augusti 

i samband med att han kastade 

loss från Kristiansand i Norge 

med kurs mot Gibraltar. 

Först i mitten av november, 

efter 85 dygns tystnad, dök 

Magnus Reslow upp – på Gran 

Canaria.

Ny serie vinschar
Selden presenterar en ny serie tvåväxlade vinschar med 

”selftailing”-funktion.

Extra bra grepp på trumman och en unik design av selftailingen ska 

göra att man kan dra hem slacket med linan i selftailingspåret med 

vinschhandtaget monterat. En klar fördel för kappseglare, som kan 

förbereda vinschen inför en stagvändning och därefter blixtsnabbt 

skota hem på den nya bogen. Även cruisingseglare kan uppskatta att 

den belastade linan alltid är säkrad.

Trumman är tillverkad i 

svartanodiserat alumini-

um och har konkava ytor 

som ger ett bra grepp 

för linan. Selftailingen 

har inte konventionell 

kilform utan en mer 

rund form som omsluter 

linan. En fjäderbelastad 

fläns håller linan i spåret. 

Armen som leder upp 

linan på selftailingen är 

tillverkad i rostfritt. 

Seldéns nya vinschar 

kommer att finnas i 

fyra storlekar med 

benämningarna 

S30, S40, S48 och 

S54.

Pris: Från 7 400 

kronor 

Info: Selden.se

Allt färre sjöfyllerister
Sedan lagstiftningen som omgärdar fylleri till sjöss skärptes  

1 juni 2010 har antalet skeppare som fastnar i Kustbevakningens 

nykterhetskontroller stadigt minskat. Första sommaren med 

0,2 promille som nedre gräns för misstänkt sjöfylleri gick det tio 

negativa utblåsningsprov på ett positivt – i reda siffror: 3 240 

kontroller/290 anmälningar. Statistik för helåret 2015 finns inte 

ännu. Men den sista augusti hade Kustbevakningen genomfört 

1 962 nykterhetskontroller varav 67 positiva. Det betyder drygt 

en misstänkt sjöfyllerist per 30 kontroller.

STRÄCKLACKER
Med våra två-komponent sträck-
lacker målar du enkelt om din båt 
med roller och får et sprutlackerat 
resultat.

www.epifanes.se

Tel: 08-766 17 30
Fax:08-766 17 39

T€VLIN
G!

Vinn tvŒ entrŽbiljetter till BŒtmŠssan i Gšteborg!
www.vikingyachting.se • 031-696160
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HUS
BILEN

Test

Förköpserbjudande på: www.caravanstockholm.se        www.facebook.com/caravanstockholm  

UPPTÄCK FÖRDELARNA MED HUSBIL

VÅGORNA OLIKA SLÅR MEN VÄGEN DEN BESTÅR!    

2016

UNDERHÅLLNING PÅ MÄSSAN!

Lennie Norman Kikki Danielsson

Kom hit och kika, känn och jämför husbilar,  
husvagnar och tillbehör, upptäck nyheter  
och bli inspirerad på Mellansveriges största  
mötesplats för människor som brinner för 
mobil fritid.

PÅ KISTAMÄSSAN 18-21 FEBRUARI
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 Ä 
ven den pålitligaste gamla tro-
tjänare går sönder förr eller se-
nare. Då uppstår frågan: Repa-
rera eller köpa nytt? 

De som har kvar sina origi-
nalmotorer hävdar ofta att en gammal kva-
litetsmotor kan gå hur länge som helst bara 
den sköts som den ska. Å andra sidan är det 
inte alltid så enkelt att få tag på reservdelar 
till en äldre motor. Och när något väl börjar 
krångla kommer ofta fler bekymmer och 
större hål i plånboken som ett brev på pos-
ten. Den svåra frågan är när gränsen är 
nådd. 

Conny Zetterberg, besiktningsman

”Man ska passa sig för 
att börja skruva på äldre 
båtmotorer”

Conny Zetterberg har en klar uppfattning 
om hur man bör tänka om en krånglande 
båtmotor. Så länge man klarar av att jobba 
med den själv är motorn värd att hålla liv i, 
menar han. 

Men när en motor börjar bli 15–20 år och 
den måste lämnas bort på verkstad eller till 
en reparatör är det lika bra att göra sig av 
med den. Och då har inte fabrikatet någon 
större betydelse.

– Har man en Volvo Penta MD11, MD6 och 
allt vad de heter som inte är sötvattenkyld 
och tror att de alltid kan renoveras bara för 
att det är kvalitetsmotorer från början kan 
man få hålla på länge med renoveringen. 

Till slut sitter man ändå där med en gammal 
motor.

Det som har störst betydelse för livsläng-
den är, enligt Conny, hur väl den har under-
hållits genom åren och om den är sötvatten- 
eller sjövattenkyld. En sötvattenkyld mo-
torn rostar åtminstone inte sönder lika 
snabbt.

Frågan om hur piratdelar står sig i jämfö-
relse med originaldelar har han ingen upp-
fattning om.

– Men rent generellt är mitt råd att man 
ska passa sig för att börja skruva på äldre 
motorer.

anders Jönsson, reparatör som  
Jobbar med bil- oCh båtmotorer

”Dömer sällan ut några 
båtmotorer, det mesta 
går att laga”

Det går att hålla liv i en båtmotor till död-
dagar, är Anders Jönssons grundinställning.

– Båtmotorer håller väldigt länge och det 
är sällan jag dömer ut en båtmotor. Det mes-
ta går att laga. Frågan är snarare om det är 
värt kostnaderna och om intresset finns.

Som Anders ser det finns det två katego-
rier av båtägare. Den ena är de med moder-
na och halvmoderna båtar där frågan 
främst handlar om kostnader. Även om det 
oftast går att hålla en motor vid liv finns det 
en gräns när det blir för kostsamt. Den and-
ra kategorin är de som håller på med vete-
ranbåtar. 

Gammal kärlek rostar aldrig. Men det gör gamla 
kära båtar och båtmotorer. Tillverkarna lyfter 
gärna fram tillgång på reservdelar som en för-
del det är värt att betala extra för. Men hur är 
det egentligen ställt med reservdelar på båt-
marknaden? PB har undersökt saken.
TexT Jessika ericsson FoTo Lars ericsson

 ReseRvdels-

kampen

»
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– Där finns sällan några överväganden 
om vad som är ekonomisk försvarbart eller 
inte. Hela konceptet går ju ut på att det ska 
vara rätt motor och helst ursprungsdelar 
från samma år när något går sönder.   

Båtmotorer i mellanskiktet tycker Anders 
är svårast. Det mesta brukar gå att laga, 
men det kan vara svårt att överblicka kost-
naderna. 

dåligt med miljötänkandet i båt-
branschen
Eftersom Anders, utöver att serva, konser-
vera och reparera båtmotorer, även jobbar 
en del med bilmotorer kan han jämföra hur 
de båda branscherna fungerar. Det finns 
likheter, men också stora skillnader. 

– En stor skillnad är miljötänkandet. Den 
aspekten finns inte i båtvärlden, anser jag. 
Det görs inga mätningar av utsläppsnivåer, 
inga partikelfilter och så vidare. Så länge 
det går att få en båtmotor att starta får den 
köras vidare. Jag menar inte att äldre båt-
motorer skulle vara sämre för miljön, det 
finns många gamla båtmotorer med bra 
funktion. Det jag menar är att det mesta 
som rör båtbranschen ligger efter i miljötän-
kande. 

Han tar dieselproblemen med beväxning i 
tankar och motorer som ett exempel. Anders 
upplever att de senaste tio åren med diesel-
alger som orsakar klumpar som sätter igen 
bränslesystem och ventiler både är ett mo-
torbekymmer och ett svårlöst miljöproblem.

– Den enda hjälp som finns är att tillsätta 
våldsamt farliga gifter, som är allt annat än 
nyttigt för miljön. Man blir mörkrädd när 
man läser på förpackningarna, och det till-
sätts i diesel som går in i motorn och mycket 
hamnar sedan i vattnet.

Ett annat exempel är glykolutsläppen vid 
vinterkonservering. Han använder själv, 
både i tjänsten och privat på den egna Orr-
skär 27:an, ett slutet miljöklassat system där 
glykolblandningen samlas upp. 

För motorns livslängd är det viktigt att 
vara noggrann så det inte stannar kvar 
havsvatten i kylsystemet, men alltför 
många båtägare sprutar ut glykolen på 
backen eller i havet.

– Glykolen är nödvändig för att hålla mo-
torn i god kondition, men den är ett aber för 
renhållningen. Det är väldigt svårt i re-
ningsverken att separera glykol från vatten. 
Olja är enklare att ta hand om eftersom det 
flyter, medan glykolen blandas ut helt med 
vattnet. 

Inga problem att hitta reservdelar
Anders erfarenhet är att det sällan är brist 
på reservdelar som avgör när det är dags att 
överge en motor. Han menar att det oftast 
går att få tag på de rätta reservdelarna, då 
firman han jobbar åt har bra leverantörer. 
Bekymret är priserna.

– Allt på den marina motormarknaden är 
oförsvarbart dyrt, anser jag. Det verkar vara 
kutym i branschen att byta namn på saker 
och låta det som säljs till båtmarknaden kos-
ta mer. Och Volvo Penta är särskilt dyra, det 
är inget att hymla om.

Som exempel nämner han att en kolv som 
är utvecklad för att sitta i en traktormotor 
kan kosta flera gånger så mycket om den sit-
ter i en båtmotor. Då med ett annat namn 
och Volvo Pentas namn på förpackningen.

– Numer finns det mycket piratkopior på 
marknaden till lägre priser, men det är verk-
ligen en djungel att sätta sig in i vilka som 
håller måttet.

djungel av pirat- och originaldelar
Oftast är det en märkbar skillnad i kvalitet 
mellan piratkopior och originaldelar, me-
nar Anders. Han nämner bälgar som ett ty-
piskt exempel. 

– Har man en drivaxelbälg är det viktigt 
att den byts med jämna mellanrum. Gum-
mit ska vara mjukt. Blir den torr kan det bör-
ja läcka och då blir det dyrt. 

Biltemas drivaxelbälg kostar ungefär en 
tredjedel av vad man får betala för origina-
let från Volvo Penta. Men här får man vad 
man betalar för. Anders erfarenhet är att 
Biltemas bälg behöver bytas varje år, medan 
det med Volvo Pentas originalbälg kan 
räcka med vart tredje år.

– Det är som med gummistövlar. På låg-
prisstövlarna spricker gummit efter en sä-
song medan gamla kvalitetsstövlar håller 
hur länge som helst.

kJell lundberg, Jobbar på yamahas 
reservdelsavdelning

”Vi räknar med 6 000– 
7 000 timmars gångtid 
för en Yamahamotor”

Exakt hur lång livslängd en Yamahamo-
tor har kan Kjell Lundberg inte svara på. Det 
beror på hur servicen har skötts, säger han. 

– En välskött motor kan hålla jättelänge. 
Samtidigt kan det gå åt skogen snabbt om 
man missar servicen.

Inom företaget finns ändå en uppskatt-
ning om livslängd, och den säger att en ny 
Yamahamotor ska klara mellan 6 000 och 
7 000 timmars gångtid. Det gäller under 
förutsättning att servicen har skötts enligt 
instruktionerna.

reservdelar till äldre motorer
Ansvaret för att säkerställa att det finns re-
servdelar till motorerna har Yamahas ut-
vecklingsenhet och huvudlagret i Holland. 
Enligt Kjell Lundberg kan man lita på att det 
finns servicedelar till motorer tillverkade 
från 1974 och framåt. Mer avancerade delar 

En allt vanligare syn: Ny motor i en gammal båt.

Den dag ingenting händer då man vrider om 
nyckeln blir frågorna om reservdelar och repara-
tionskostnader aktuella.

»
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som vevaxlar och cirkulations- och bränsle-
pumpar finns till motormodeller från om-
kring 1980 och framåt. Om man har tid, ork 
och pengar ska det alltså vara möjligt att 
hålla liv i en Yamahamotor som är 35 år och 
yngre.

Yamaha i Sverige följer konsumentlagar-
na vad gäller garantitider och ger två års fa-
briksgaranti. För att garantin ska gälla 
krävs att motorn har servats som den ska 
och att enbart originaldelar har använts. På 
frågan om det gör någon skillnad för mo-
torns livslängd om man väljer piratdelar  
istället för original har han ingen åsikt.

– Vi sysslar bara med originaldelar. Jag 
har inga synpunkter och kan inte svara på 
hur kvalitet eller något annat skiljer. 

patrik dahlgren, rodahl marin, re-

presenterar lombardini i sverige

”Officiellt garanterar 
Lombardini reservdels-
hållning under tio år 
efter att en motortyp 
slutat att produceras”

Patrik Dahlgren har lång erfarenhet av 
båtmotormarknaden i Sverige. Han repre-
senterar sedan många år Lombardini i Sve-
rige och var tidigare även återförsäljare av 
Fords båtmotorer. 

– Lombardinis motorer är konstruerade 
för 10 000 driftstimmar, och officiellt ga-
ranterar Lombardini reservdelshållning un-
der tio år efter att en motortyp slutat att pro-
duceras. I praktiken, och det är ju det som 
räknas, så erbjuder man reservdelar också 

till riktigt gamla motorer. Till och med till 
vissa modeller som gjordes på 1960-talet, 
men det är motormodeller som inte före-
kommer på den svenska marinmarknaden.

Patrik lyfter istället fram Lombardinimo-
dellerna LDW 602M, LDW 903M och LDW 
1204M som talande exempel för den svens-
ka marknaden, då det är motorer som sitter i 
ett hundratal svenska båtar.

– Dessa marindieselmotorer tillverkades 
under cirka 20 år. År 2001 gick de ur produk-
tion och ersattes av nyare konstruktioner. 
Det närmar sig med andra ord 15 år sedan 
dessa motorer slutade tillverkas, men Lom-
bardini producerar fortfarande samtliga de-
lar. I några fall finns det inte identiska delar, 
men då går det att använda andra, likvärdi-
ga. Till exempel produceras inte längre 45 A- 
generatorer. Behöver man ersätta en 20 år 
gammal generator på 45 A kan man köpa en 
ny som är på 80 A istället.

Priserna på reservdelar högre för 
äldre motormodeller
Vad gäller priser på reservdelar har Patrik 
märkt att det är vanligt att de går upp så 
snart en tillverkare slutat producera en viss 
modell.

– Det har ju sin logiska förklaring, efter-
som tillverkarens prisberäkningskalkyl ba-
seras på den totala produktionen av en viss 
komponent. I kalkylen ingår komponenter 
som används till att bygga samman helt nya 
motorer plus komponenter som blir just re-
servdelar.

Enligt Patrik finns det ett antal svenska 
båtar som har Lombardinimotorer som har 
gått upp emot 15 000 timmar. 

– De motorerna sitter framför allt i mind-
re fiskebåtar och olika typer av arbetsbåtar. 
Jag är själv förvånad över kvaliteten på de 
äldre motorerna. Allt som allt börjar antalet 
svenska båtar som är utrustade med en 

gamla motorer har sin 
charm så länge ägaren 

har tid, pengar och  
kunnande.

Hur lång är egentligen livslängden på en båtmo-
tor? En trettio år gammal motor kan gå prickfritt 
samtidigt som en ”kvalitetsmotor” från början 
av 2000-talet är för gammal för att kunna 
försäkras.

»
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Lombardinimotor närma sig 2 000 styck-
en. Bland dessa har vi inte varit med om ett 
enda fall där man behövt byta topplock, och 
då är ändå samtliga Lombardinimotorer på 
13–40 hästkrafter utrustade med ett topp-
lock i aluminium.

Vad gäller andra reservdelar som till ex-
empel cirkulationspump tycker Patrik att 
även sådana delar håller förvånansvärt 
länge. 

– Vi har max sålt fem stycken, kanske fär-
re, under våra 16 år med Lombardini. Men 
visst, när motorerna börjar bli över 20 år bor-
de även cirkulationspumpar från Lombardi-
ni börja läcka. Det får framtiden utvisa.

mikael ån, representerar vetus  
i sverige

”Vi räknar med 10 000– 
15 000 gångtimmar för 
en välskött motor”

Mikael Ån har representerat Vetus I Sve-
rige sedan 1999 och bedömer att livsläng-
den för en Vetusmotor är 10 000–15 000 
gångtimmar förutsatt att servicen har 
skötts som den ska.

– Dividerar man det med 200 gångtim-
mar per år blir det många år, men i prakti-
ken hänger livslängden helt ihop med hur 
väl motorn har skötts.

Han säger att Vetus tillhandahåller delar 
i minst tio år efter att sista motorn av en mo-
dell har sålts.

– Normalt blir det längre än så. Exempel-
vis säljer vi fortfarande reservdelar till mer 
än 30 år gamla Mitsubishibaserade Vetus-
dieslar som lufsar på. 

roger Johnson, skadereglerare  
oCh JaCob enestad, skadeChef på 
svenska sJö

”När en båtmotor blir 14 
år bedömer vi att risker-
na börjar bli för stora för 
att kunna försäkra den”

I båtförsäkringar hos Svenska Sjö ingår 
motorskada i fem år om man är medlem och 
tecknar en helförsäkring. Tecknar man en 
tilläggsförsäkring ingår motorskada i 14 år. 
Det innebär att skador ersätts på motorer 
som är max fem år gamla, respektive max 14 
år gamla. Och det är motorns ålder som räk-
nas, så om en tilläggsförsäkring tecknas när 
motorn är nio år täcker försäkringen motor-
skada under de kommande sex åren.

Frågan är då hur försäkringsbolaget kom-
mit fram till gränserna fem respektive 14 år. 
Ökar riskerna för motorskador lavinartat 
efter 14 år? Enligt Jacob Enestad, som är 
skadechef på Svenska Sjö, bygger gränserna 
på ekonomiska bedömningar.

– Det bygger på statistik på skador och 
praktisk erfarenhet, och så är det en mark-
nadsanpassning till hur det ser ut i bran-
schen. Den högre gränsen på 14 år har vi inte 
haft så länge. Tidigare erbjöd vi försäkring-
en för upp till tolv år gamla motorer, men det 
anmäls inte så många motorskador, så vi har 
vågat sträcka ut det till 14 år, säger Jacob.

Han konstaterar också att det är en väl-
digt låg andel motorskador på motorer som 
är upp till fem år gamla, där garantin tar 
hand om de första åren. Hos Svenska Sjö har 
ärenden för motorskador legat på ungefär 
samma nivå de senaste åren. Det är en typ 
av båtskador som varken ökar eller minskar. 

slitage omfattas inte
För att få ersättning för en motorskada gäl-
ler vissa villkor. En skada på motorn ersätts 
när något går sönder plötsligt och oförut-
sett. Skador orsakade av normalt slitage är 
däremot undantagna.

– Det kan vara hårfina skillnader. Om 
motorn tappar kompression för att cylind-
rarna är utslitna eller om avgaslimpan har 
rostat sönder, beror det på slitage som hade 
kunnat undvikas och skadan ersätts inte. 
Om däremot en kolvring går av eller olje-
pumpen plötsligt går sönder är det exempel 
på motorskador som försäkringarna ersät-
ter, säger Roger Jonsson, som arbetar med 
skadereglering på Svenska Sjö.

Vid försäkringsbolagets bedömning av 

ifall en skada ska ersättas eller inte gäller 
dels att motorn inte får vara misskött, dels 
att den har servats löpande enligt gällande 
underhållsscheman. 

Däremot tar försäkringsbolaget ingen 
hänsyn till om underhåll och reparationer 
utförts med original- eller piratdelar. 

– Där gör vi ingen skillnad. Det finns kopi-
or av startmotorer, generatorer, växelhus 
och drev som är så pass bra att det fungerar. 
I sådana fall ersätts piratdelar med piratde-
lar och originaldelar med originaldelar vid 
en försäkringsskada, säger Roger.

svårt värdera livslängd och repara-
tionskostnader
Gränsen på 14 är inte någon praxis eller ge-
mensam bedömning i försäkringsbran-
schen, enligt Jacob Enestad. Sådana samar-
beten är inte tillåtna av konkurrensskäl.  
Däremot konstaterar han att försäkringar 
för båtmotorer är något som efterfrågas allt 
mer. 

– Vi märker att det finns ett stort behov, 
som hänger ihop med att motorerna inne-
håller allt mer elektronik. Det blir väldigt 
dyrt att reparera om något går sönder. Ett 
exempel är båtägare som sätter in en ny mo-
tor i en äldre båt.

Samtidigt som ärendena med motorska-
dor är relativt få hos Svenska Sjö har det inte 
varit aktuellt att utöka försäkringarna till 
att täcka ännu äldre motorer. Livscykeln för 
en båtmotor anses svår att bedöma. Å ena 
sedan håller en båtmotor länge. En motor 
som inte körs mer än 20–50 timmar per år 
slits inte ut. Det är snarare fukt och ålder 
som ställer till det.

– Vi bedömer att riskerna ökar när moto-
rerna blir uppåt 15 år. Då börjar det bli svårt 
att värdera både livslängd och reparations-
kostnader, säger Jacob, som tror att det är 
svårt att hitta en försäkring för en motor 
som är 15 år eller äldre.

ersätts med likvärdig begagnad 
motor
Som i de flesta försäkringsupplägg gäller att 
vid en försäkringsskada ges ersättning med 
åldersavdrag. Vid ett totalhaveri är ersätt-
ningen därför generellt lägre för en 14 år 
gammal motor än för en som är sju år, även 
om både försäkring och premie kan vara de-
samma. 

Hos Svenska Sjö finns också ett alterna-
tivt upplägg, en försäkring kallad Hel plus, 
med ett avtalat fast försäkringsvärde för bå-
ten. Med det upplägget ges full ersättning 
vid en skada. 

När det gäller motorer ersätts inombor-
dare utan åldersavdrag, medan det för ut-
ombordare finns åldersvdrag även med en 
Hel plus-försäkring. Åldersgränsen för båt-
motorer är dock alltid 14 år hos Svenska Sjö, 
oavsett försäkringstyp.

I allmänhet håller båtmoto-
rer länge eftersom de har få 
gångtimmar. Det är oftare 
fukt och ålder än slitage 
som kan ställa till det.

»
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Två år utan fungerande båt
Gunnar och Brittmari lundgren kände sig trygga när de 
gav sig av på långtur till Medelhavet med en volvo Penta-
motor under sittbrunnen. Men efter två års krångel har 
förtroendet för den svenska motortillverkaren fått sig en 
rejäl törn.

 I 
juni 2004 köpte Gunnar och Brittma-
ri Lundgren en begagnad Maxi 108 
för att ha en rejäl och praktisk båt un-
der den långtur till Medelhavet som 
de sparat till under många år. Mo-

torn, en Volvo Penta 2003, var bytt av förre 
ägaren.

– Inombordaren var bland det viktigaste 
när vi bytte båt. Vi ville ha ett erkänt bra  
fabrikat med ett utbyggt servicenät, efter-
som man är helt beroende av en fungerande 
motor under en långtur, säger Gunnar, som 
också trodde att det var vad de hade under 
sittbrunnen.

Men när cirkulationspumpen skar ihop 
visade sig Volvo Pentas reservdelsavdelning 
vara allt annat än serviceinriktad. Att det 
var så illa att det under två års tid inte skulle 
gå att få tag på vare sig en fungerande lag-
ningssats eller ny fungerande pump hade 
paret inte ens kunnat drömma om.

– Att cirkulationspumpen gick sönder sä-
ger jag ingenting om. Gamla motorer går 
sönder, det får man räkna med. Speciellt 
under en långtur i saltvatten och med 
många gångtimmar. Men att det ska få ta 
nästan två år, och en massa extra resor och 
kostsamma telefonsamtal, att få tag på en 

vanlig reservdel till en helt vanlig dieselmo-
tor, det tycker jag är riktigt dåligt, säger 
Gunnar. 

Historien om en helt vanlig cirkula-
tionspump
Det hela börjar under vintern 2013. Paret be-
finner sig nära Kos i Grekland när de upp-
täcker ett läckage i cirkulationspumpen till 
färskvattenkylningen. På Kos marina kon-
taktar de en reparatör som beställer en re-
parationssats till pumpen. Reparatören, 
som är auktoriserad Volvomekaniker, mon-
terar reparationssatsen och tar betalt för 
jobbet.

 Gunnar och Brittmarie fortsätter sin seg-
ling, men efter cirka 80 timmars gångtid 
upptäcks samma läckage igen. De befinner 
sig nu på ön Naxos, där de åter kontaktar en 
Volvo Penta-reparatör. Den här reparatören 
beställer en ny reparationssats. Efter 

gunnar och britt-
mari Lundgren 
satsade på en Volvo 
penta-motor för att 
ha tillgång till bra 
servicenät under 
långresan. de fick 
krångel, obefintlig 
support och en 
massa extrakost-
nader.

»
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Att delar i äldre motorer går sönder är inget konstigt. Det är Volvos obefintliga support som paret 
reagerar över. 

Bristerna i volvos 
support

1 
Volvos återförsäljare sålde flera un-

dermåliga reparationssatser. På Vol-

vos lager i Belgien var det känt att repa-

rationssatsen inte fungerade, men det 

verkar inte ha nått fram till vare sig åter-

försäljare eller kunder.

2 
När paret tog kontakt med Volvos 

representant och med återförsälja-

ren och talade om att även den helt nya 

pumpen började läcka direkt fick de ing-

en hjälp. De fick själva ringa runt och för-

söka få tag på någon inom Volvo och de 

måste själva ta reda på vad som var fel 

i de nyinköpta produkterna. Det fanns 

ingen kundservice, bara ett servicenum-

mer med servicepersonal som svarade 

med standardfraser.

3 
De har inte fått några förklaringar, 

ursäkter eller någon form av kom-

pensation från Volvo för alla bekymmer, 

extrakostnader och besvär. Totalt har 

Volvos leverans- och kvalitetsproblem 

med pumpen kostat uppemot 20 000 

kronor i extra kostnader, utöver vad själ-

va pumpen kostat att byta ut, och gjort 

båten obrukbar under nästan två år.

fyra veckors väntan kommer reparations-
satsen och den auktoriserade reparatören 
monterar den enligt instruktionerna. Och 
tar betalt.

 Direkt efter monteringen och en testkör-
ning upptäcks samma fel igen. Läckage i cir-
kulationspumpen. Nu har det gått fem må-
nader och paret har fortfarande ingen fun-
gerande motor.

 Sommaren 2014 åker paret hem till Sveri-
ge. Då kontaktar de Franzéns Motor i Örn-
sköldsvik, som är återförsäljare för Volvo 
Penta. Där får de rådet att beställa en helt ny 
cirkulationspump från Volvo Penta, vilket 
de också gör. Och betalar.

 Med den nya pumpen i resväskan åter-
vänder de i augusti till Naxos. Den nya pum-
pen monteras av en Volvo Penta-reparatör. 
Det är ett krav från Volvo att jobbet utförs av 

en auktoriserad reparatör. Han utför bytet, 
och tar betalt. Strax därpå konstateras att 
även den nya pumpen läcker. 

Gunnar kontaktar Franzéns Motor per te-
lefon och får rådet att kontrollera om pack-
ningen kan vara torr. De kör motorn, fyller 
vatten och öser ut vatten i totalt två timmar 
och har fortfarande samma läckage. De 
kallar även dit Volvo Penta-reparatören som 
konstaterar samma läckage. Han ombesör-
jer reklamation av pumpen och ger beske-
det att en ny pump ska komma via Volvo 
Penta i Aten. 

Sedan händer ingenting. Efter sex veckor 
har fortfarande ingen ny pump levererats. 
Gång på gång kontaktar Gunnar reparatö-
ren och frågar varför ingenting händer. Av 
reparatören får han beskedet att försening-
en beror på att Volvo Pentas underleveran-

tör, företaget som tillverkar pumparna, har 
problem med packningen, men han har 
inga uppgifter om när det kan vara åtgär-
dat. Det har nu gått ett år sedan pumpen 
gick sönder. Ett år där båtmotorn inte har 
fungerat tillfredsställande och båten har 
fått ligga stilla i hamn.

Obrukbar båt

Vid den här tidpunkten börjar både Gunnar 
och Brittmari känna en viss uppgivenhet. 
Båten kan inte användas till annat än bo-
stad och de vet inte vart de ska vända sig. De 
ringer och mejlar till alla möjliga service-
nummer hos Volvo Penta men får inte tag på 
någon som kan ge besked. Genom den 
svenska återförsäljaren Franzéns Motor för-
söker de få ett telefonnummer till någon an-
svarig person hos Volvo Penta, men återför-

Cirkulationspumpshistorien i korthet

Väntetid

Pumpen gick sönder 
hösten 2013. Det tog 
mer än 1 ½ år innan det 
gick att få tag på en 
ny pump eller en lag-
ningssats så att pum-
pen kunde lagas. 
Under den tiden kunde 
båten inte användas.

kostnader

Reparationssats (höll ca 60 timmar). Inkl. installation 3 000 kr
Ny likadan reparationssats (höll inte alls). Inkl. installation 3 000 kr
Ny pump (började läcka direkt). Monterade själv 6 000 kr
Reparationssats (fungerande)  Bekostad av Volvo
Dessutom kostnader för att hyra bil för att ta sig till den grekiske 
auktoriserade reparatören flera gånger. Bilresa t.o.r. till återförsäl-
jaren i Örnsköldsvik för att hämta den nya (icke fungerande) pum-
pen.
Paret beräknar de totala merkostnaderna till  14 000–20 000 kr

Försäkring

Försäkringsbo-
laget täcker fel 
i motorn under 
de första åtta 
åren. eftersom 
motorn är äld-
re än så blir det 
ingen ersätt-
ning.

extra besVär 

och risker

På grund av de un-
dermåliga repara-
tionssatserna som 
läckte kunde paret 
inte fortsätta utan 
var tvungna att söka 
sig till osäkra ham-
nar.

»
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Gunnar och Brittmari Lundgren är allt annat 
än nöjda med Volvos support när cirkulations-
pumpen behövde bytas. En historia som fördröjt 
båtresan med två år och medfört en mängd 
extra kostnader.

säljaren kan inte hjälpa till eftersom de inte 
har några bra kontaktvägar själva. 

I ett försök att få något besked om vad 
som händer eller vad de kan göra, skriver de 
ett långt brev till Volvo Penta där de berät-
tar hela historien. Efter ett par dagar får de 
mejlsvar med ett telefonnummer till en av 
cheferna på Volvo i Göteborg. Chefen kan 
inget göra men råder Gunnar att ringa Vol-
vos stora lager i Belgien. Gunnar ringer Vol-
vos lager i Belgien. Och betalar samtalet via 
sin mobilräkning.

På lagret i Belgien svarar en engelsman 
som säger att det inte råder något tvivel om 
att de fått en undermålig produkt. Engels-
mannen bekräftar också vad den grekiske 
reparatören sagt, att Volvos underleveran-
tör har problem med packningarna. Han ger 
också beskedet att det inte kommer att fin-
nas några reparationssatser under resten av 
året, det vill säga 2014.

I slutet av februari 2015 tar Gunnar på 
nytt kontakt med den grekiske reparatören, 
som då har fått besked om att Volvo Penta i 
Aten ska skicka en reparationssats för att 
laga den nya pumpen. För att vara säker på 
att uppgifterna stämmer ringer Gunnar 
även till lagret i Belgien, där de verifierar att 
det nu finns lagningssatser som fungerar.

Senare under våren kommer den efter-
längtade lagningssatsen. Den monteras, 
testas, och fungerar. Efter cirka 60 timmars 
gångtid fungerar den fortfarande. Det är 
knappt de vågar tro att det är sant.

Martin Jufors är volvo Pentas nordiska försäljnings-
chef för marina produkter. Här kommenterar han his-
torien om cirkulationspumpen. Han ger också volvo 
Pentas syn på reservdelsmarknaden i allmänhet.

Är det rimligt att det ska ta två år att få 
tag på en ersättningsdel till en vanlig 
Volvo Penta-modell?

Martin: Först och främst vill jag säga att 
jag verkligen känner för Gunnar och 
Brittmari och förstår hur frustrerande 
det har varit. Jag kan inte annat än att be 
om ursäkt och beklaga det inträffade 
och instämma i att så här ska det inte 
vara.

Generellt är vår målsättning att till-
handahålla reservdelar cirka 15 år efter 
att en motortyp gått ur produktion. Men 
beroende på efterfrågan kan detta varie-
ra. Inom Europa kan våra återförsäljare 
möta över 98 procent av alla kundbeställ-
ningar inom 24 timmar. Utanför Europa 
tar det något längre tid beroende på 
transportavstånd. Tyvärr uppstår emel-
lanåt leverantörsproblem som gör att vi 
inte möter våra högt ställda krav på till-
gänglighet, vilket varit fallet här.

Den information som jag har om detta 
fall är den jag fått från er. Som jag tolkar 
informationen har vi levererat reservde-
lar och utfört reparationer. Tyvärr har 
inte de delar som monterats nått upp till 
våra kvalitetskrav. Ibland tvingas vi av 
olika orsaker att byta leverantör, vilket 
varit fallet här. I normala fall har detta 
ingen påverkan på kvaliteten och leve-
ransförmågan, men tyvärr har det upp-
stått stora störningar i det här fallet.

Hur ser Volvo Penta på en båtmotors 
livscykel? Hur länge tänker ni er att en 
motormodell ska leva?

Martin: Vi har många kunder som fortfa-
rande använder Volvo Penta-motorer 
som är mycket äldre än 20 år, och det har 
vi med oss i kravbilden när vi testar och 
utvecklar våra produkter.

Vad görs för att säkerställa att det ska 
gå att få tag på reservdelar under den 
tiden?

Martin: Volvo Penta arbetar kontinuer-
ligt med att säkra tillgång på reservdelar. 
Det kan till exempel vara lagerhållning 

av stora kvantiteter, lågvolymsproduk-
tion, batchbyggning beroende på kompo-
nent och åtgång. För äldre motorer erbju-
der vi ”Best buy”, utbytesdelar där vi har 
ett extra attraktivt pris.

Många båtägare resonerar som paret i 
exemplet, att med en Volvo Penta-mo-
tor i båten går det att känna sig trygg 
var än man befinner sig i världen. Är 
båtägare som ger sig ut på långtur med 
20 år gamla Volvomotorer naiva?

Martin: Jag tycker inte att åldern ska av-
göra. Att motorn är väl omhändertagen, 
att service är utförd enligt servicesche-
ma, hur många timmar motorn har gått 
och hur den har körts har mycket större 
påverkan än vad åldern har. Före en lång-
tur kan det vara idé att låta en auktorise-
rad Volvo Penta-verkstad göra en grund-
lig genomgång och service av motorn.

Hur tycker du att texten på Volvo Pen-
tas hemsida stämmer med parets erfa-
renheter*?

Martin: Var vi har brustit är i kvaliteten i 
utbytesdelarna. Och i ett senare skede att 
våra åtgärder av dessa kvalitetsproblem 
har gjort att reservdelar saknats under en 
period. Detta har verkligen inneburit en 
dålig upplevelse för Gunnar och Brittma-
ri, något vi verkligen beklagar.

Utdrag från volvo Pentas  
hemsida

* ”Volvo Pentas reservdelar är lätta att 
få tag i eftersom de är tillgängliga hos 
mer än 5 000 återförsäljare i 130 länder 
över hela världen. De vanligaste kompo-
nenterna kan du hitta hos din återförsäl-
jare. I annat fall kan de levereras inom 24 
timmar i Europa.

Som Volvo Penta-ägare har du en enda 
kontakt för allt. Med varje Volvo Penta- 
originaldel kommer supporten från ett 
globalt återförsäljarnät med 4 000 åter-
försäljare i över 130 länder. Det innebär 
ett enklare ägarskap – och mer tid över 
för båtfärder.”

gunnars kommentar

– Att försäkringen inte täcker fel i äldre 

motorer är inget att säga om, tycker jag. 

Det är inte något konstigt med att pum-

pen ger sig heller. Så är det med äldre mo-

torer. Vi har även förståelse för att en ny 

packning kan vara felkonstruerad, även 

om den borde ha stoppats långt tidigare. 

Vad vi reagerar mest på är hur Volvo han-

terat alltihop. eller snarare inte hanterat.

volvo penTa om 
ciRkulaTionspumpen

»
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TIllGånG På reservdelar för våra vanlIGasTe äldre InOMBOrdare

reParaTIOn

MODELL Volvo Pen-
ta MD7

Volvo Pen-
ta MD11

VP 2002 VP 2003 VP D1-20 VP 2030 VP MD-21 
A/B

VP TAMD 
31

Albin Die-
sel AD21

Yanmar 
8 hk

Yanmar 
18 hk

Yanmar 
28 hk

Motortyp Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Grundmotor Volvo 
Penta

Volvo 
Penta

Volvo 
Penta

Volvo 
Penta

Volvo 
Penta

Volvo 
Penta

Peugeot Volvo 
Penta

Albin 
Diesel

Yanmar Yanmar Yanmar

Storlek 13 hk 23 hk 18 hk 28 hk 20 hk 29 hk 63 hk 124 hk 22 hk 8 hk 18 hk 27 hk

Tillverkningsår 1976–83 1975–1981 1978–1991 1979–1990 2005– 1995–
2002

1969–1981 1986–1993 1969–1973 1968– 
1987 (?)

1985–1999 1985–2004

RESERVDELAR

Antal försäljnings-
ställen i Sverige

71 71 71 71 71 71 71 71 2 Cirka 50 Cirka 50 Cirka 50

Förslitningsdelar

Oljefilter:
Leveranstid

Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara 1–3 dagar 1–3 dagar 1–3 dagar

Pris 166 kr 166 kr 166 kr 166 kr 238 kr 214 kr 185 kr (MD-
21B)

95 kr 140 kr 106 kr 106 kr 106 kr

Bränslefilter:
Leveranstid

Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara 1–3 dagar 1–3 dagar 1–3 dagar

Pris 156 kr– 
270 kr

255 kr 234 kr 234 kr 291 kr 291 kr 95 kr 119 kr 100 kr 136 kr 136 kr 136 kr

Impeller (med 
packning):
Leveranstid

Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara 1–3 dagar 1–3 dagar 1–3 dagar

Pris 311 kr 311 kr 311 kr 474 kr 343 kr 343 kr 275 kr 
(MD-21B)

330 kr 310 kr 166 kr 324 kr–
559 kr

324 kr–
559 kr

Kylsystem

Cirkulationspump:
Original/kopia

Original Utgått Original Original Original Original Utgått/
Kopia finns

Original Nyprodu-
cerat, fle-
ra tillver-

kare

Original Original Original

Leveranstid 5–6 dagar Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Några 
dagar

Några 
dagar

Lagervara 1–3 dagar 1–3 dagar 1–3 dagar

Pris 2 185 kr 5 960 kr 5 960 kr 4 559 kr 3 273 kr 5 995 kr 8 428 kr Repara-
tionssats

2 860 kr 8 465 kr– 
7 858 kr

8 465 kr– 
7 858 kr

Bränslesystem

Bränslepump:
Original/kopia

Original Original Original Original Original Original Kopia finns Kopia Nyprodu-
cerad

Original Original Original

Leveranstid Finns på 
lager

Finns på 
lager

Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara 1–3 dagar 1–3 dagar 1–3 dagar

Pris 1 589 kr 1 589 kr 1 349 kr 1 589 kr 1 533 kr 1 349 kr 1 495 kr 698 kr 800 kr 1 531 kr 1 531 kr 1 531 kr

Övriga motordelar

Topplock:
Original/kopia

Utgått Utgått Original Original Original Original Utgått Original, 
bytesdel

Nyprodu-
cerad

Original Original Original

Leveranstid Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Några 
dagar

Kommer 
under vin-

tern

1–3 dagar 1–3 dagar 1–3 dagar

Pris 22 673 kr 22 049 kr 12 089 kr 15 178 kr 15 728 kr 12 500 kr 10 343 kr 23 891 kr 28 889 kr

Elsystem

Startmotor:
Original/kopia

Original Original Original Original Original Original Kopia Kopia Nyprodu-
cerad

Original Original Original

Leveranstid 5–6 dagar 5–6 dagar Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Några 
dagar

Några 
dagar

Lagervara 1–3 dagar 1–3 dagar 1–3 dagar

Pris 9 203 kr 9 203 kr 8 704 kr 8 704 kr 4 666 kr 4 666 kr 3 500 kr 3 995 kr 5 000 kr 6 363 kr 6 363 kr 6 363 kr
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**Har enligt Rodahl Marin inte efterfrågats hittills. *Både Perkins original och motorer tillverkade av andra firmor förekommer.

 »

Yanmar 
2GM20FC 

18 hk

Bukh DV8-
10L

Bukh DV-
20ME

DV24ME Nanni 3.75 
HE

Ford 2712 Perkins 
4,236*

Vetus 
P4.19

Vetus 
M2.06/

M2.18

Vetus 
VH4.65

Lombar-
dini LDW 

602M

Lombar-
dini LDW 

903M

Lombar-
dini LDW 

502M

Lombar-
dini LDW 

1003M

Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Yanmar Bukh Bukh Bukh Kubota Ford Perkins/
Sabre

Peugeot Mitsubishi Hyundai Lombar-
dini

Lombar-
dini

Lombar-
dini

Lombar-
dini

18 hk 10 hk 20 hk 24 hk 21 hk 80 hk 74 hk 19 hk 16 hk 65 hk 17 hk 27 hk 13 hk 30 hk

1998–
2004

1981–1994 1971–1994 1994– 1995–
2007

1965–1980 1960-ta-
let–1990

1990- 
talet

1994– 
Uppgrade-

rad 2014

2001– 1990–2001 1990–2001 1997– 2001– 

Cirka 50 Bosö Mo-
tor

Bosö Mo-
tor

Bosö Mo-
tor

Cirka 25 Bosö Mo-
tor / Hans-
son Marin

Malte 
Månson, 
lokala åf

Cirka 65 Cirka 65 Cirka 65 Cirka 50 Cirka 50 Cirka 50 Cirka 50

1–3 dagar Finns ej Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara 1 arbets-
dag (spin-
nonfilter)

Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara

106 kr Finns ej 220 kr 220 kr 160 kr Från 280 
kr

118 kr 209 kr 129 kr 364 kr 150 kr 150 kr 150 kr 150 kr

1–3 dagar Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara 1 dag Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara

136 kr 330 kr 210 kr 310 kr 140 kr 120 kr 83 kr 209 kr 209 kr 209 kr 160 kr 160 kr 160 kr 160 kr

1–3 dagar Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara 1 arbets-
dag

Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara

559 kr 350 kr Från 330 
kr

350 kr 295 kr 490 kr 365 kr 239 kr 219 kr 239 kr 220 kr 220 kr 220 kr 220 kr

Original Finns ej Original Original Original Nya, ej ori-
ginal

Original Original Original Original Original Original Original Original

1–3 dagar Finns ej 7 dagar 7 dagar 1–5 dagar Lagervara 1 arbets-
dag

 1 dygn  1 dygn  1 dygn Lagervara Lagervara Lagervara Lagervara

3 449 kr Finns ej 9 000 kr 9 000 kr 2 940 kr 5 800 kr 2 205 kr 2 879 kr 2 100 kr 1 850 kr 2 480 kr 2 480 kr 2 480 kr 2 480 kr

Original Original Original Original Original Nya, ej ori-
ginal

Original Original Original Original Original Original Original Original

1–3 dagar Lagervara Lagervara Lagervara 5–10 da-
gar

Lagervara 1  vardag 1 dygn 1 dygn 1 dygn 1–2 dagar 1–2 dagar 1–2 dagar 1–2 dagar

1 531 kr 2 900 kr 2 900 kr 1 600 kr 19 820 kr 2 200 kr 1 166 kr 1 900 kr 2 030 kr 1 900 kr 900 kr 900 kr 900 kr 900 kr

Original Finns ej Original Original Original Enbart be-
gagnade

Begag-
nade

Original Original Original Original Original Original Original

Cirka 10 
dagar

Finns ej 7 dagar 7 dagar 5–10 da-
gar

Lagervara 14 dagar Uppgift 
saknas

1 dygn 1 dygn Uppgift 
saknas**

Uppgift 
saknas**

Uppgift 
saknas**

Uppgift 
saknas**

19 905 kr Finns ej 19 800 kr 18 900 kr 23 240 kr 9 000 kr 12 250 kr Uppgift 
saknas

10 500 kr 20 600 kr 7 450 kr 9 500 kr 7 400 kr 13 000 kr

Original Original Original Original Original Nya, ej ori-
ginal

Original 
12 V

Finns 
kopior

Original Original Bosch Bosch Bosch Bosch

1–3 dagar 7 dagar Lagervara Lagervara 1–5 dagar Lagervara 1 arbets-
dag

Uppgift 
saknas

1 dygn 1 dygn 1–2 dagar 1–2 dagar 1–2 dagar 1–2 dagar

6 363 kr 7 500 kr 6 200 kr 7 500 kr 9 400 kr 5 300 kr 11 756 kr – 5 872 kr 1 804 kr 3 980 kr 3 980 kr 3 980 kr 3 980 kr



Tema reservdelar

utrusta rätt

 D 
et är som bekant inte bara att 
dra handbromsen och vänta på 
bärgning när motorn stannar 
ute på fjärden. För även om mo-
torn är servad efter konstens 

alla regler kan den börja krångla och då tro-
ligen på ett olämpligt ställe. Därför är det in-
te så dumt att ha lite reservdelar och verktyg 
med sig i båten. 

Frågan är då vad man ska satsa på i re-
servdelsbanken ombord. Vi hörde oss för 
med några erfarna båtägare och folk i bran-
schen. De flesta är överens om att bränsle- 
och oljefilter hör till de reservdelar som är 
obligatoriska att ha med sig i båten. I övrigt 
varierar råden. 

Gert Svalberg, som jobbat med båtmoto-
rer sedan tonåren och åkt båt varje sommar 
de senaste 50 åren, anser att den som inte 
har goda motorkunskaper kan nöja sig med 

att ha med filter, handpump och eventuellt 
en impeller ombord. Risken är annars stor 
att förstöra mer än man gör nytta. Men Gert 
tycker inte att det har blivit sämre ställt med 
kunskaperna genom åren. 

– Det är ingen större skillnad. I allmänhet 
tycker jag att båtägare har ungefär samma 
motorkunskaper nu som när jag började åka 
båt. Nästan varje sommar hjälper jag någon 
med laddning eller något annat. Men i stort 
tycker jag det är väldigt lite incidenter ute 
på sjön. Det är farligare att ta bilen.

För Sjöräddningssällskapet, SSRS, är mo-
torproblem i olika former en av de vanligas-
te anledningarna till utryckning.

– Det kan bero på allt från dieselbakterier 
i tanken som gör att filtren kläggar igen till 
att någon har tankat vatten i bränsletanken. 
Tyvärr har varken vi eller Sjöfartsverket nå-
gon uppföljning av vad som orsakat fram-

drivningsproblemen, säger Mikael Hinner-
son, som är sjösäkerhetsledare på SSRS.

Känslan hos sjöräddarna på SSRS är att 
bränslestopp på grund av bakterier är van-
ligt. En annan klassiker är problem med kyl-
vattenflödet. Linor som fastnat i propellern 
och att motorn inte går igång för att start-
strömmen är slut är andra rätt så vanliga or-
saker. 

Mikael Hinnerson anser att det är viktigt 
att ha koll på motorn och bränslet och gärna 
ha med en impeller i reserv. Men det ger 
inga garantier.

– I somras hjälpte vi till exempel en båt-
ägare i en ny, stor och fin Nimbus. Det var 
vackert väder och en härlig båttur under 
båtägarens första dag som pensionär, när 
det plötsligt började låta underligt från mo-
torn. När båtägaren öppnade luckan till mo-
torutrymmet var det redan fullt med vatten. 
Vi var snabbt på plats och allt gick bra, men 
det blev stor dramatik och båten var nära att 
sjunka. Orsaken visade sig vara att det sak-
nades en offeranod. Antingen hade den ald-
rig satts på plats eller ramlat av. Det orsaka-
de ett hål som inte märktes vid sjösättning-
en utan först efter ett tag. 

ssrs ger rådet att söka hjälp i tid. 
motorbekymmer förtöjd vid en klippa 

en stillsam kväll utvecklas snabbt 
till ett farligt läge om det blåser upp.

ReseRvdelsbank i båten
när båtmotorn börjar krångla mitt ute på havet gäller det 
att vara sin egen lyckas smed. Med ett eget litet lager av 
de viktigaste reservdelarna går det att avhjälpa en del 
motorbekymmer på egen hand.
TexT Jessika ericsson FoTo Lars ericsson
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Börjar motorn krångla till 
sjöss är det bra att ha ett litet 
reservlager med sig ombord.

Gert svalberg, driver sedan 1960-ta-
let en egen motorverkstad och har 
seglat varje sommar de senaste 50 
åren.

oLJe- och bränsLeFiLter
Bränslefiltret är viktigast. Det sätter ofta igen, så 

det bör alltid finnas en omgång filter i båten.

handpump
Det underlättar filterbytet.

batteriLaddare
Alltid bra att ha med. I stort sett varje sommar träf-

far jag på någon som har dålig laddning.

VerktygsLåda
Med vanliga verktyg, så det finns möjlighet att åt-

gärda oförutsedda saker.

impeLLer
Är bra att ha med under förutsättning att man vet 

hur det går till att byta. Kolla upp innan avfärd hur 

det ska göras. Det har hänt någon enstaka gång att 

jag har fått byta impeller mitt under semestern.

VhF
om motorn börjar krångla och man inte har de rätta 

kunskaperna är det bättre att ringa efter hjälp. Ris-

ken är annars att man förstör mer än man gör nytta.

tips – bra att ha med i båten
Mikael Hinnerson, sjösäker-
hetsledare på ssrs.

rent bränsLe
Filter som kläggar igen på grund av 

bakterier i tanken är en vanlig orsak 

när vi rycker ut för att hjälpa båtar med 

motorhaveri.

Man bör vara försiktig med vad man 

stoppar i tanken. en god vän som var 

nära att gå på grund efter problem 

med ett igensatt filter har numera all-

tid en genomskinlig reservdunk med 

sig. Då går det, i nödfall, att köra på ful-

sidan av grovfiltret.

impeLLer
Problem med kylvattenflödet är en 

klassisk orsak till motorbekymmer. Det 

är bra att ha med en reservimpeller 

och kunna byta själv.

öVrigt
Håll koll på vädret och sök hjälp i tid. 

Får man ett motorbekymmer under en 

stillsam kväll i en naturhamn i ytter-

skärgården är det kanske inga bekym-

mer just då, men blåser det upp några 

timmar senare och rullar in havsdyning 

blir det snabbt ett farligt läge. 

Kjell lundberg, jobbar med 
reservdelar på Yamaha.

oLJe- och bränsLeFiLter
De ska i normala fall inte behöva bytas 

om motorn är servad som den ska, men 

inför en längre båtresa kan det vara bra 

att lägga med filter. olje- och bränsle-

filter har lång hållbarhet, så de kan ligga 

ganska länge i båten.

generatorrem
Samma sak som med filtren, i norma-

la fall behöver den inte bytas under sä-

songen.

Vattenpumpsrem
Ska inte behöva bytas, men är bra att ha 

om något händer ute till havs.

Vattenpumpspackning
Till filtren ingår packning, men till vatten-

pumpen behöver man skaffa en separat.

impeLLer
Tänk på att impellern är gjord av gummi 

och torkar, så den bör inte ligga för länge i 

båten. Mitt tips är att skicka med den när 

motorn ska servas och skaffa en ny att 

ha i båten.
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 D 
et är slut på tiderna då 
folk tvingades kånka 
med sig bergsprängare 

och batterier till stranden för att 
lyssna på musik. Marknaden 
svämmar nämligen över av små 
portabla högtalare som kan spe-
la streamad musik via mobilen 
och blåtandsuppkoppling. Flera 
högtalare är dessutom vattentä-
ta och perfekt lämpade för både 
båtliv och vattenlek. När det 
gäller ljudkvalitet och design 
har det hänt en hel del under de 
senaste åren, och flera till for-
matet små högtalare levererar 
faktiskt ett stort ljud. 

Det går fortfarande inte att 
jämföra små högtalare med full-
stora hifi-högtalare, men flera 
testade högtalare imponerar 
ändå. Både Boom Swimmer, Ul-
timate Ears Roll, Buddy Sport 
och Aqua Jam har ett välbalan-
serat och klart ljud med tydlig 
bas och diskant. Trots hård kon-
kurrens är det ändå Boom 
Swimmer som tar hem titeln 
”Bäst i test”, med krispigt ljud, 
smart design och mångsidighet 
i ett mycket kompakt format. 
Att den dessutom är relativt bil-
lig gör inte saken sämre. 

Plats och inställningar
Det som är tydligt i testet är att 
valet av musik, lyssningsvolym 
och inställningar av equalizern 
i telefonen påverkar ljudkvalite-
ten mycket. Akustisk musik, typ 
singer-songwriter, samt klassisk 
rock låter bra tillsammans med 

alla högtalare, medan dance 
och techno med extrem mix-
ning lättare ger distor-
sion i de små högta-
larna. Den trådlö-
sa räckvidden 
varierar från 13 
till 20 meter, 
och tvärtemot 
vad vi förvän-
tat oss är det 
de dyrare 
högtalarna 
som har sämst 
räckvidd, med ett 
undantag – Buddy 
Sport. Den så 
kallade ihop-
parningen 
fungerar 
över för-
väntan 
och helt 
utan 
problem, 
trots att vi 
växlar mel-
lan nio olika 
högtalare pa-
rade till en 
telefon. 

De flesta 
högtalare 
flyter. De flesta 
är också utrustade 
med mikrofon och kan där-
för användas för handsfree till-
sammans med mobilen. Samtli-
ga högtalare laddas via usb-
kontakt och batteritiderna 
enligt tillverkarna varierar från 
tre till tolv timmar. 

Båtljud i små    p
Hifi-nördar må ha en del att anmärka på. 
Men i förhållande till storlek och vikt är 
ljudet från de små trådlösa högtalarna 
imponerande. 
TexT ocH foTo Johannes nordemar

Fyra högtalare är utrustade 
med sugpropp för att kunna fäs-
tas på fönster eller kakel i bad-
rum, en funktion som även vi-
sar sig vara mycket användbar i 
båtar. Det fungerar utmärkt att 
trycka fast sugproppen på en 

plan yta i sittbrunnen eller på 
ett fönster. Ytan vibrerar då till-
sammans med högtalaren och 
fördjupar ljudet, särskilt basens 
fyllighet. Att placera högtalaren 
i ett hörn förstärker också ljudet 
på ett positivt sätt hos samtliga 
högtalare. Trots att åtminstone 
fyra av högtalarna egentligen 
är utpräglade duschhögtalare 
passar de lika bra på en blöt resa 
med båten.  

Test vattentäta högtalare



   27praktiskt båtägandeNR 1, JANUARI 2016

vattentäta högtalare
  

Test

»

    paket

Så gjorde vi testet
Målet har varit att samla in 

alla små vattentäta trådlösa 

högtalare på marknaden. Vi 

har efterfrågat IPx7-klassade 

högtalare (ska klara 30 minu-

ter på en meters djup), men 

även fått några med lägre 

klassning som dock benämns 

vattentäta/vattensäkra. Vi 

har ändå låtit alla högtalare 

genomgå samma test, näm-

ligen att kastas i vattnet och 

ligga där 30 minuter. De hög-

talare som sjunkit har lagt 

sig på 40–50 cm djup och de 

som haft flytkraft har fått fly-

ta. Testet har genomförts till-

sammans med en Iphone och 

appen Spotify. en testpanel 

har bedömt ljudkvalitet samt 

bas- och diskantförmåga ge-

nom blindtest av samtliga 

högtalare.

Bedömningsgrunder:

Ljudkvalitet (omfång, klar-

het, djup)

Basförmåga (upplevelse)

Diskantförmåga (upplevelse)

Ljudstyrka (upp till distorsion, 

dB-mätare har använts)

Räckvidd (vid fri sikt)

Handhavande (knapparnas 

placering och funktioner)

Mångsidighet (alternativa 

upphängningsmöjligheter, 

handsfree-funktion)

Smidighet/design (storlek, 

vikt, form)
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Test vattentäta högtalare

Bra ljud

Smidig
+ Bra ljud

Kul design
+Bra räckvidd

Batteriindikator
+ Bra volym

Bra bas
+

Sämre räckvidd

Sjunker
- Sämre räckvidd

Sjunker
-Synkar inte volym med 

mobilen- Otydliga knappar

Sämre vattenskydd
-

pris: 599 kr

Värdig testvinnare som trots sin 

smidiga storlek och låga vikt le-

vererar ett krispigt och klart ljud 

med tydlig bas. en av testpane-

lens absoluta favoriter. Svansen 

kan användas som stöd eller for-

mas till en krok. Den kan även 

bytas mot den medföljande sug-

proppen. Högtalaren ger då ett 

fylligare ljud monterad mot en 

plan yta. Den är stötsäker och 

klarar vattentestet. Räckvidden 

är dock bara 13 meter.

pris: 299 kr

en lätt och prisvärd högtala-

re med ett bra ljud trots att dju-

pet saknas. Räckvidden på 20 

meter är bland de bättre. Den 

har handsfree-funktion och sug-

propp för förstärkning av ljudet. 

enkelheten och designen är till-

talande. Dessutom är högtala-

ren lätt att förstå sig på då knap-

parna är tydligt placerade. Den 

klarar vattentestet. På grund av 

ett lågt pris och ett hyfsat klart 

ljud är Sound Buddy ett bra köp.

Ultimate Ears Roll

pris: 1 399 kr

en av de dyrare högtalarna i tes-

tet, som levererar ett klart och 

tydligt ljud. Den har en innova-

tiv och djärv design, med volym-

knappar under textilen. ett plus 

är att volymen synkas mot mo-

bilen. Även ljudkvaliteten och 

framför allt diskanten får bra re-

sultat. Den är något tung, men 

stötskyddad och lätt att få ner i 

en väska. Räckvidden är endast 

14 meter och högtalaren sjunker, 

men klarar vattentestet bra. 

Trek Flex

pris: 799 kr

TDK:s Trek flex är tyngst av alla 

högtalare i testet. Den klarar att 

spela högt och har en bra bas. 

Den är rejäl, men något stor och 

osmidig. Handsfree-funktion 

finns, men annars är högtalaren 

inte särskilt mångsidig. Knap-

parna är otydliga och högtala-

ren saknar stötskydd. Trots en 

lägre IP-klassning får högtalaren 

genomgå vårt hårda vattentest 

som, inte helt oväntat, tyvärr tar 

död på den, så håll den på land.

Boom Swimmer Sound Buddy Ue roll trek Flex Buddy Sport

Kontakt/leverantör www.boommove-
ment.com

www. 
soundbuddiesuf.se

www. 
ultimateears.com

www. 
themobilestore.se

www.jensen- 
scandinavia.com

rek. pris 599 kr 299 kr 1 399 kr 799 kr 1 190 kr

Skyddsklass IPx7 IPx7 IPx7 IPx5 IPx7

vikt 190 g 139 g 339 g 573 g 435 g

handsfree Nej Ja Nej Ja Nej

Batteritid enl. tillv. Upp till 8 tim Upp till 6 tim Upp till 9 tim Upp till 8 tim Upp till 12 tim

Flyter Nej Ja Nej Ja Nej

Klarar vattentest Ja Ja Ja Nej (pga lägre IP-klass) Ja

ljudstyrka 5 4 4 5 4

räckvidd 3 5 3 4 5

ljudkvalitet totalt 5 4 5 4 5

Basförmåga 4 4 4 5 4

Diskantförmåga 5 4 5 4 4

handhavande 5 5 5 3 5

Mångsidighet 4 4 3 4 3

Smidighet/design 5 5 4 3 4

Summa omdömen 36 35 33 32 34

Betyg

Bäst i test

Bäst i test

Bra köp

Bra köp
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vattentäta högtalare  Test

pris: 1 190 kr

Jensens gula högtalare Buddy 

Sport är ett piggt tillskott i gäng-

et, som dessutom låter myck-

et bra upp till full volym. Den är 

tung, men formatet är avsevärt 

mer kompakt än exempelvis Trek 

flex och Aqua Jam. Den känns 

rejäl, med stöttålig yta och enkla 

tydliga knappar. Räckvidden på 

20 meter ligger i topp, men den 

saknar handsfree-funktion och 

är inte särskilt mångsidig. Den 

sjunker, men klarar vattentestet.

Bra ljud

Bra räckvidd
+

Sjunker

tung
-

pris: 299 kr

Biltema Bluetooth är en av de 

minsta och lättaste i testet. Det 

avspeglas i ljudvolym, ljudkvali-

tet och framför allt basen. Men 

diskanten är mycket bra och 

högtalaren är mångsidig med 

ficklampsfunktion, sugpropp, 

bordsställ och möjlighet till 

väggupphängning. Batteristatus 

syns i telefonen. Den har en lägre 

IP-klassning, men flyter och kla-

rar vårt hårda vattentest. Tyvärr 

är knapparna svåråtkomliga.

Bra diskant

Batteriindikator
+

Sämre ljudvolym

Svåra knappar
-

Vattentät Mini

pris: 129 kr

Den här typen av vattentät hög-

talare säljs under olika namn 

och får betraktas som en no-na-

me-högtalare. Den är minst och 

lättast i testet och är även svag 

ljudmässigt. Ljudet är burkigt, 

men det kompakta formatet ta-

lar till dess fördel. Dessutom 

är den billigast i testet. Mini har 

sugpropp som förstärker ljudet 

en del. Räckvidden är på 18 me-

ter och den klarar vattentestet 

trots lägre IP-klassning.

lätt att använda

Batteriindikator
+

Burkigt ljud

Sämre bas
-

pris: 329 kr

Det syns att Neutac är designad 

för att hänga i en dusch, men 

den kan lika gärna hängas på bå-

ten. Ljudet är inte lika balanse-

rat och klart som hos de bättre 

högtalarna, men den klarar hög 

volym, även om basen då helt 

försvinner. Trots lägre IP-klass-

ning klarar den vattentestet och 

flyter. Designen är dock något 

barnslig och luckan för laddning 

är svår att öppna. Men knappar-

na är tydliga och handsfree finns.

Bra räckvidd

tydliga knappar
+

Burkigt ljud

Klumpig
-

pris: 1 595 kr

Aqua Jam ger ett gediget in-

tryck. Ljudet är klart och tydligt, 

med bra bas och diskant. Sva-

ga radiostörningar hörs dock på 

låg volym, vilket enligt tillverka-

ren har åtgärdats. Räckvidden 

på 14 meter imponerar inte, men 

det gör utbudet av tillbehör. fle-

ra typer av fästen medföljer. Den 

klarar vattentestet bra och fly-

ter alltid så att högtalarna ligger 

uppåt. Tyvärr är knapparna otyd-

liga, med flera olika funktioner. 

Bra ljud

Mångsidig
+

något klumpig

Svåra knappar
-

Biltema Bluetooth vattentät Mini neutac BW-201 aqua Jam

www.biltema.se www.24.se www.elfa.se www.aquajam.se

299 kr 129 kr 329 kr 1 595 kr

IPx6 IPx5 IPx6 IPx7

172 g 135 g 280 g 412 g

Ja Ja Ja Ja

Upp till 6 tim Upp till 3 tim Upp till 6 tim Upp till 10 tim

Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja

3 3 5 5

4 4 5 3

4 3 3 5

3 2 3 5

5 4 3 5

2 5 5 3

5 4 4 5

4 5 3 3

30 30 31 34
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Inspiration klassikern

 O 
ckelbovarvet startades 1958 
och DC 21:an var den sista mo-
dellen som varvets grundare 
Erik Lundgren var med och 
konstruerade. Modellen pre-

senterades 1966 och bildade skola för be-
greppet daycruiser: ruff med två kojer, stor 
öppen sittbrunn med ett enkelt pentry och 
aktersoffa med plats för två extra kojer. Med 
andra ord inget onödigt lull-lull.

Ockelbo visade vägen – det gick att få 
både en sportbåt och en familjebåt för dags-
utflykter. 21:an deltog framgångsrikt i Ros-
lagsloppet och vann en klasseger 1966. Det 
bidrog säkert också till att modellen blev en 
storsäljare som tillverkades i cirka 900 ex-
emplar 1966–1987.

Dubbel V-botten

Ockelbo DC 21 finns i två versioner. Den  
första tillverkades 1966–1979 och den andra 
1979–1987. Den senare modellen fick en ny 
överbyggnad som gav en lite rymligare ka-
bin. Nytt var också en ankarlåda och en 
lucka i fördäcket och att pentryt placerades 
på babordssidan.

21:an har levererats med ett flertal motor-
alternativ, men i början hade den en VP AQ 
130 med 200-drev som gav en 
toppfart på cirka 26 knop.

Under 60-talet kom nya 
smartare skrovformer tack 
vare friheten som den nya 
glasfibern gav konstruktörer-
na. DC 21:ans djupa V-botten 
med steglister är ett bra exem-
pel och kallas ofta dubbel V-
botten. I reklamen från 1967 
framhåller Ockelbo att 21:ans 
botten ger en mjuk gång även i 
hög fart och krabb sjö, efter-
som båten då bara går på den 
djupast liggande V-formade 
bottendelen. Den utplanande 
V-formen mot slaget gör att 
båten planar även i lägre fart.

De som har testat 21:an bru-

kar säga att den har en tendens att överpla-
na, men det märks inte när Praktiskt Båtä-
gande får en provtur i Johan Oscarssons DC 
21:a från 1976 som har utrustats med en ny 
300-hästars V8 av märket Mercruiser 5,7 
MAG MPI och Bravo III-drev.

– Båten går väldigt lätt med den stora mo-
torn och kommer över planingströskeln di-
rekt. Men jag måste köra aktivt med po-
wertrim och trimplan eller minska farten i 
gropig sjö eller svall, säger Johan.

Körkänslan blir onekligen starkare med 
V8:an. Bränsleförbrukningen är 1,38 liter 
per sjömil vid blandad körning och 1,30 vid 
30 knop. Toppfarten har nästan fördubblats 
jämfört med originalmotorn och är nu 45 
knop. Om sjön tillåter marschar Johan i 35–
40 knop, men allra bäst går båten i 25–30 
knop.

lyxrenoverad

Johan köpte båten 2014 för 80 000 kronor 
och har sedan dess låtit varvsrenovera och 
byta motor på den till en kostnad av cirka en 
halv miljon kronor. 

Att Johan valde just 21:an beror på att han 
tycker att retrostilen och trädetaljerna ger 
en genuin båtkänsla, modellen passar också 

bra att modifiera, till exempel 
med raka rör i aktern.

Johan, som tidigare mest 
har seglat, ville maximera nöj-
et med båtlivet. Med 21:an 
kommer han, sambon Rossetti 
och dottern Evelina snabbt ut i 
skärgården och vill de segla 
hyr de båt.

– Så fort det är fint väder 
och vi har tid sticker vi ut på 
dags- eller tvådagarsturer, 
men ibland upp till tre eller 
fyra dagar. Vi försöker komma 
så långt ut i ytterskärgården 
som möjligt. Det som är roligt 
med en liten båt är att man 
törs sniffa in i grunda vikar, 
säger Johan.

i    l
Ockelbo dC 21

Ockelbos flaggskepp är inte vilken retrobåt som 
helst. DC 21:an var stilbildare för svenska day-
cruisers. Men Johan Oscarsson ville ha lite mer.

1 
Motorinstallatio-
nen ger fart och 

karaktär till båten.

2 
Det stora lättåt-
komliga kylfack-

et rymmer hela mat-
kassar.

3 
Värmare tar bort 
fukt och ger höjd 

mys/komfort-faktor 
kalla sommarkvällar.

Med nya V8:an på 300 hästar 
kommer Ockelbo dC 21:an 
snabbt över planingströskeln, 
men om det är mycket sjö mås-
te man parera med trimplan 
och powertrim.

TEXT Mats CatO FOTO pHiLip pereira dOs reis



    lyxversion

Ockelbo DC 21
Längd: 6,45 meter (21 fot)

bredd: 2,50 meter

djup: 0,7 meter

deplacement: Cirka 1 080 kg

antal kojplatser: 2 + 1

bränsletank: 140 liter (170 liter från 1979)

Motor: Bland annat VP AQ 130/250 och 

VP AQ 120/200

toppfart: 26 knop

konstruktör: Erik Lundgren / Bengt 

Allskog

tillverkare: Ockelbobåtar

tillverkningsår: 1966–1979 / 1983–1987

antal tillverkade: Cirka 900 ex

begagnatpris: 75 000–125 000 kronor »
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 D 
C 21:an är kanske inte den rymligas-
te båten, men för att vara en gammal 
daycruiser har den en ganska väldis-

ponerad ruff med sitthöjd, flera stuvutrym-
men och två fasta kojplatser där man om 
man tränger ihop sig lite kan få plats två 
vuxna och ett barn. Om det behövs finns 
även två sovplatser på aktersoffan, men det 
förutsätter att man sätter upp kapellet.

– Vi ligger två vuxna och ett barn i förpi-

ken. Dottern kan sova i aktern när kapellet 
är på, men hon vill gärna sova med oss. När 
kapellet är uppe får vi ett jättestort utrym-
me och när jag sätter på värmaren sitter vi 
här och äter, spelar spel och myser på kväl-
larna, säger Johan Oscarsson.

större kylfack
Kvaliteten på inredningen är ganska enkel 
i original, till exempel är många beslag och 

lister i plast. Men i Johans lyxrenoverade 
DC 21:a känns kvaliteten fulländad intill 
perfektion, till exempel har mycket plast 
och mässing bytts ut mot teak och rostfritt 
stål. Dessutom har luckorna till kylen och 
ruffen fått gasdämpare.

I originalutförandet finns ett stort stuv-
fack i mitten mellan dörrarna som inte går 
att öppna utan att dörrarna stängs först, 
men Johan har låtit kapa luckan, så att den 
går att få upp med öppna dörrar, och instal-
lerat ett specialbyggt kylfack där han utan 
problem kan sätta ner matkassar utan att 
packa upp dem. Dessutom har han låtit in-
stallera nya extra durkstuvar i hålrum un-
der durken.

DC 21:an i original har en mycket enkel inredning som 
mest passar för dagsturer. Men med Johan Oscarssons 
nya lösningar känns båten lyxig.

enkel med potential
Interiör
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1 Johan Oscarsson och sambon Rossetti gillar 
den gamla Ockelbo-ratten, så den fick sitta kvar 
när den gamla instrumenteringen ersattes av 
nya knappar i retrostil, nya mätare och ny indika-
tor för trimplanen.
2 Härlig träkänsla i nya ruffluckorna och durken.
3 Fin finish på nya stuvfacken.
4 Förpiken rymmer alla tre i familjen när de sover 
i båten. Nya dynor och teaklister som ersatte de 
gamla i plast har gjort underverk.
5 70-talsstilen på inredningen i ruffen har beva-
rats trots att mycket är nytt.
6 Den stora soffan i aktern har fått ny klädsel 
som passar DC 21:an perfekt.
7 När kapellet är uppe och familjen sätter på 
värmaren får de ett stort extrarum i sittbrunnen 
där de äter middag, spelar spel och myser på 
kvällarna.
8 DC 21:ans stuvfack rymmer det allra nödvän-
digaste.

sittbrunn med svängrum

Sittbrunnen är rymlig men Johan ville göra 
den ännu öppnare och tog bort pentryt. Det 
gör det också lättare att hoppa ner i båten 
när den ligger med långsidan mot kajen. 

Snickaren som renoverade båten utnytt-
jade utrymmet genom att göra ett L-format 
skott som följer botten och på så vis skapa 
ett extra långt stuvfack där Johan får plats 
med långa redskap som fiskespön och båts-
hake.

– Pentryt är borta, men vi har en lös grill 
och gasolbrännare. Vi har inte heller någon 
toalett, men i nödfall finns en hink eller så 
går vi i land vid behov, säger Johan.

I originalversionen fanns 1979 möjlighet 

att få Insumatic trimplan, toalett av typ 
Simpson & Lawrence och ett 42-liters kyl-
skåp, men allt detta var tillval som kostade 
extra.

”Juste retrostuk”

Förarplatsen på 21:an har fått en del kritik 
eftersom man var tvungen att stå upp eller 
sitta väldigt långt fram på förarstolen för att 
ha bra sikt. 

I Johans båt är detta åtgärdat med nya 
reglerbara stolar. Han har också komplette-
rat den ganska enkla instrumenteringen 
med nya knappar med retrolook, nya mäta-
re och ny indikator för trimplanen. Det enda 
som är original är ratten.

– Den har juste retrostuk och jag gillar 
speciellt den lilla kulan för att vrida runt 
ratten.

En detalj som var irriterande på origina-
let var huvudströmbrytarens placering i ett 
av stuvfacken, vilket gjorde att man måste 
lyfta på dynan och öppna för att komma åt 
den. I Johans båt är den flyttad och sitter 
lättåtkomligt på ett skott.

Både originalet och Johans lyxiga 21:a 
saknar ett bord.

– Det får bli nästa projekt. Jag ska fundera 
på någon smart lösning. Kanske med bords-
skiva i samma storlek som en av dynorna i 
förpiken, så att det kan ligga under dynan, 
säger Johan. »
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Ockelbos gamla reklambroschyrer 
skryter varvet med att skrovet är ett 
handupplagt enkellaminat med för-

styvningar på flera ställen. Trots det har 
21:an kritiserats för att pumpa under fötter-
na i gropig sjö, men det kändes inte alls i det 
lugna vattnet vid Lilla Värtan när Praktiskt 
Båtägande följde med Johan Oscarsson. En 
förklaring kan vara att hans för och akter 
har fått ny gelcoat och botten är slipad och 
epoxybehandlad.

– Den enda nackdelen med båten är att 
den inte är så tung i vattnet. Du måste köra 
aktivt med powertrim och gas eller sänka 
farten i gropig och svallig sjö, säger Johan.

Bred och stabil
Jämfört med andra daycruisers  i den här 

storleksklassen är modellen en av de bre-
daste, vilket ger den god stabilitet när den 
ligger still eller har låg fart. Den djupa V-for-
men med steglister ger god komfort även 
när det går lite mer sjö och 21:ans tendens 
att överplana märks inte med Johans 
300-hästars V8.

Moderniteter som öppningsbar ruta för 
att göra det lättare att komma ner i båten 
var inte aktuella på 60-talet. Istället får man 
snällt trava längs skarndäck, vilket i och för 
sig fungerar bra bortsett från att man måste 
hålla sig i rutramen eller kapellet, som där-
för utsätts för extra påfrestningar.

I fören sitter en pulpit som fungerar att 
hålla sig i när man går ombord. Originalmo-
dellen har en praktisk badbrygga i aktern, 
men det saknar Johans 21:a som istället har 

fått raka rör för ökad V8-effekt och löstag-
bar badstege.

rymlig ruff
Utseendemässigt råder säkert delade me-
ningar om båten. Det höga mittpartiet med 
den kantiga vindrutan ger båten en tydlig 
60-talskaraktär och gillar man sånt är den 
en riktig retropärla. En fördel med det lite 
kantiga utseendet är också att det gör ruffen 
tämligen rymlig. 

Ockelbo utrustade modellen med vindru-
tetorkare som standard. Här ingick också en 
paddel, vilket är lite kul med tanke på att 
21:an nog var lite svårpaddlad. När det gäl-
ler tillvalen till de allra första modellerna 
var de inte mycket att hänga i julgranen: en 
toalett, en pulpit och ett räcke runt pulpit.

Johans båt saknar toalett, men annars 
märks ingen brist på finesser. Det mest upp-
seendeväckande är naturligtvis motorin-
stallationen, som ger båten en helt ny karak-
tär.

Äkta 60-talsdesign
Gillar man klassiska retrobåtar från 60-talet gillar man 
DC 21:an. Mittpartiet med den kantiga vindrutan känns 
lite daterad, men det är en del av charmen.

Exteriör



   35praktiskt båtägandeNR 1, JANUARI 2016

klassikern
  

Inspiration

BILD föR BILD
1 Ockelbo DC 21:ans lite kantiga retroprofil i 35 
knop.
2 DC 21:an saknar öppningsbar lucka i vindrutan, 
men har brett skarndäck när man ska gå ombord 
från fören.
3 För att kunna ha raka rör som sticker ut i aktern 
fick varvet ta bort badstegen. Numera ligger 
den i ett stuvfack i aktern, så att den snabbt kan 
komma på plats.
4 De snygga originallanternorna på sidorna fick 
sitta kvar.
5 Johan och Rossetti gillar den rena och lite 
kantiga retrostilen på exteriören.
6 Det bästa med Johans båt – en Mercruiser 5,7 
MAG MPI med 300 hästkrafter.
7 Det kantiga fönstret är typiskt för Ockelbos 
daycruiser.

3 4

65

7

»
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Coronet 21 DC
Längd: 6,42 meter

bredd: 2,34 meter

djup: 0,7 meter

deplacement: 1 400 kg

antal kojplatser: 2

bränsletank: 225 liter

Motor: VP V8 med 200 hk

toppfart: 35 knop

konstruktör: Hans Bruun Bertelsen / Walt-

man M. Walters och James R. Wynne

tillverkare: Botved Boats

tillverkningsår: 1965–1986

antal tillverkade: 1 750

begagnatpris: 75 000–150 000 kronor

Chris-Craft 23 lancer
Längd: 7,03 meter

bredd: 2,44 meter

djup: 0,6 meter

deplacement: 1 814 kg

antal kojplatser: 2

bränsletank: 196 liter

Motor: Chris-Craft 250 hk

toppfart: 33 knop

konstruktör: Jim Wynne och Dick Avery

tillverkare: Chris-Craft

tillverkningsår: 1966–1978

antal tillverkade: Cirka 2 500 i USA

begagnatpris: 150 000–250 000 kronor

Fjord 21 Weekender
Längd: 6,49 meter

bredd: 2,5 meter

djup: 0,7 meter

deplacement: 1 250 kg

antal kojplatser: 4

bränsletank: 200 liter

Motor: VP V8 200 hk

toppfart: 29 knop

konstruktör: Eivind Amble

tillverkare: Fjord Boats

tillverkningsår: 1969–1985

antal tillverkade: Cirka 1 800

begagnatpris: 75 000–200 000 kronor

”KlassIsKt snygg 
mEd rEna lInjEr”

 D 
en som funderar på att köpa en Ock-
elbo DC 21 ska vara lite extra vaksam 
på ett par saker.

– Rent allmänt när det gäller gamla båtar 
kan det vara dåliga och ruttna akterspeglar 
som kan försvaga hela infästningen av  
aquadrevet, säger Conny Zetterberg. Jag 
tror också att många av 21:orna kan vara 
rätt svampiga i fördäckets inplastade ply-
wood, där det brukar komma in vatten.

Det är också viktigt att vara vaksam på 
bottenstockarna, elsystemet och motorn.

– Båten är relativt platt i botten och jag 
har sett några stycken där bottenstockarna 
börjar lossna. Det blir så när man kör lite för 
fort i hård sjö. En sån botten klarar sig inte 
utan riktiga förstyvningar. Annars är det 
vanligt att det är dåliga elsystem. Motorer-
na kan vara utbytta, men jag har råkat ut för 
båtar där det sitter originalmotorer i, och då 
får man be en bön varje år att den ska hålla 
en säsong till.

Men det finns också en hel del positivt 

med modellen, som var den första riktiga 
svenska daycruisern.

– Det är en båt som är klassiskt snygg med 
enkla, rena linjer. Med tanke på att den bara 
är 6,45 lång så är det ändå en båt med bra 
med sittplatser, du kan laga mat och två 
vuxna kan sova i ruffen och två barn på sof-
fan i aktern. Det är fantastiskt på en så pass 
gammal båt – den är ju väldigt praktisk.

Conny Zetterberg tycker att 21:an passar 
bäst för den som har ett sommarställe i skär-
gården och vill sticka ut och bada och sova 
över. Men det är ingen semesterbåt. Den 
passar bäst för dags- eller helgturer.

Köregenskaperna är inte så bra med de 
svaga originalmotorerna och den ganska 
flata V-bottnen.

– Den går hårt i sjön eftersom den inte är 
lika V-bottnad som moderna båtar. På 60- 
och 70-talet hade man inte så stora motorer 
och då kunde man inte ha så mycket V-bot-
ten, för då orkade de inte komma upp i sjön. 
Standardmotorn var en Volvo Penta AQ 130. 

Den har bara 130 hästar, och det är klart att 
det inte blir några hissnande farter. Moto-
rerna som satt i är helt klart för klena. Man 
behöver komma upp en bit över 200 hästar 
för att en sån båt ska fungera.

Conny Zetterberg menar att de flesta 
21:orna är i ganska dåligt skick.

– Många av dem har dåliga kapell, det 
regnar in och blir fuktskador. I och med att 
de är billiga så är det tyvärr vanligt att man 
inte lägger ner några pengar på att hålla 
dem i skick.

Men det finns en trend att satsa stora 
pengar på att renovera äldre daycruisers.

– Det är väldigt många som har lämnat in 
Chris-Craft Lancer på totalrenoveringar 
och lägger ner en halv miljon utan att blin-
ka. Nya maskiner, ny inredning och man 
lackar upp dem – allt ska vara så nära origi-
nalet som möjligt och så stoppar man in en 
modern V8. Just Chris-Craft Lancer har bli-
vit kultförklarad, säger han.

Vad köper man om man inte köper en Ockelbo DC 21?

Besiktningsmannen Conny Zetterberg om ockelbo DC 21
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BÅTMÄSSAN GÖTE BORG:

6 -14 FEBRUARI 2016

Sommaren blir bättre efter ett besök på Båtmässan! Här hittar 
du hundratals båtar av alla slag, tusentals prylar och massor av 
inspiration. Lägg därtill Världs- och Skandinavienpremiärer 
på nya båtar, ett fullspäckat scenprogram, fantastiska mäss-
erbjudanden samt mängder av aktiviteter för stora och små. 
Välkommen till en försmak av den bästa sommaren!

WWW.BATMASSAN.SE

Medarrangör:Partners:

Å, vilken 
sommar.



Haber 660

Långseglaren Sven Yrvind 
har inte byggt Haber 660, 

även om man skulle kunna 
tro det. Hon är liten och  

säregen, och full av  
finurliga lösningar för  

segling av alla slag.
TexT & FoTo  MatS Cato 

»

Haber 660
Längd ö.a.: 6,6 meter

Bredd: 2,5 meter

Djupgående: 0,4–1,45 meter

Vikt: 1 350–1 850 kg (Ce-

kategori C resp. B med 

standardutrustning)

Ballast: 350/700 kg (Ce-

kategori C 23 %, B 38 %)

Stor + fock: 18,4 kvm (slup)

Masthöjd: 9,3 meter med 

segel (utan segel slup 7,3 m, 

kutter 7,8 m)

Konstruktör: Janusz Konkol 

och Henryk Brylski

Varv: Haber Yachts, Polen

Pris: Ny från 383 700 kronor

Info: www.haber-yachts.se

drömbåten
  

Inspiration
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 H 
aber 660 sticker helt klart ut 
på den svenska båtmarkna-
den. Hur många drygt sex me-
ter långa trailbara center-
bordsbåtar har ruff med stå-

höjd, kök och toalett värdig en 30-fotare? 
Det hör inte heller till vanligheterna att 
småbåtar med motorseglarkaraktär har 
gaffelrigg av Guntertyp, bra segelegenska-
per och möjlighet att utrustas med fyra cen-
terbord så att de blir självstyrande. Dessut-
om har Haber 660 bättre självrätande egen-
skaper än många moderna kölbåtar, enligt 
den polska mariningenjören Janusz Konkol, 
som har konstruerat denna märkliga båt.

– Du får storbåtskänsla i en liten båt. Den 
är mångsidig, sjövärdig och med 700 kilos 
ballast är den CE-märkt i B-kategori för öp-
pet hav, vilket är ovanligt för båtar i den här 
storleken, säger återförsäljaren Mattias 
Brundell när Praktiskt Båtägande provseg-
lar båten på Baggensfjärden.

Funkar överallt

Modellen som säljs både som slup och kutter 
lanserades av Haber Yachts 1998. Varvet i 
Nowe Miasto Lubawskie 15 mil söder om 
Gdansk har tillverkat cirka 230 exemplar, 
varav de flesta har sålts i Tyskland och 
Schweiz. Janusz Konkol, som även är vd på 

Haber Yachts, lärde sig yrket på en båtbyg-
garskola i Gdansk, där han också var en fli-
tig seglare i Leninvarvets båtklubb.

Eftersom båtlivet i kommunisttidens Po-
len var begränsat till kustnära vatten, sjöar 
och floder är det inte så konstigt att hans fi-
losofi är att båten ska kunna seglas med be-
hållning i alla vatten. Därför är den utrus-
tad med mast som du själv kan vika ner, 
uppfällbara centerbord och roder samt ett 
litet skrov som går att köra på trailer.

årets båt 2013

En grundtanke med konstruktionen är sä-
kerheten. Den stora överbyggnaden och 

”Båten har bra seglingsegenskaper och har an-
vänts på långseglingar”, säger Stefan Rzihacek, 
som i samarbete med varvet erbjuder gratis 
provseglingar.

Rymlig ruff med ståhöjd, många stora rutor och öppen planlösning skapar en känsla av att befinna 
sig ombord på en mycket större båt.

Instrumentpanel och många andra finesser finns som tillval, men smakar det så kostar det. Kök i denna storlek och standard är inte vanligt i 
6,5 meters centerbordsbåtar.
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ballasten ska bidra till att räta upp båten om 
den skulle kapsejsa. Men enligt Janusz Kon-
kol är risken för att gå runt mindre än i en 
kölbåt, eftersom du genom att dra upp cen-
terbordet och reva kan undvika ”downkick-
effekten” som du får i en köl vid grovt bry-
tande sjö från sidan.

Haber 660 blev Årets båt i Italien 2013 i 
klassen segelbåtar upp till 30 fot. Juryn 
skrev i motiveringen att ”under segling 
överraskar båten genom att prestera som 
bäst i hårt väder”.

Janusz Konkol har även konstruerat C4-
systemet, som han kallar det ultimata styr-
systemet, men det är extra tillval och kostar 

cirka 80 000 kronor. Systemet, som gör att 
båten ser ut som en kvastfening, består av 
fyra nedfällbara centerbord: två i aktern, 
ett större strax framför masten och ett litet i 
fören. 

C4 ger ökad kursstabilitet och med rätt 
anpassning av rigg, segel och centerbordens 
nedsänkta yta kan Haber 660 segla utan 
rorsman eller autopilot.

många tillval
Allting ombord verkar genomtänkt. Det 
mesta kan skötas från sittbrunnen, som är 
ganska rymlig, däckshytten ger vindskydd 
och de stora rutorna gör att sikten är helt 

okej. Ruffen känns stor med öppen planlös-
ning. Snickerier och annan utrustning ser 
ut att ha hög kvalitet och bra finish. I fören 
finns två kojer och sänker man bordet ska-
pas ytterligare två kojer mellan sittplatser-
na.

Så då återstår bara att ropa halleluja. Nja, 
inte riktigt. Haber 660 kostar cirka 400 000 
kronor i sitt enklaste utförande och vill du 
ha mer får du betala extra. Inombordsmotor 
kostar till exempel 100 000 kronor. Så visst 
kan du hitta billigare trailbara centerbords-
båtar, men då får du varken storbåtskäns-
lan, komforten eller möjligheten att välja 
till C4-systemet.

Toaletten är lika stor som på en 30-fotare och 
har dessutom en ruta med fin utsikt.

Bordet kan sänkas för att skapa två kojplatser, 
så att båten får totalt fyra kojer.

Den stora däckshytten är ett bra väderskydd och 
sikten är okej genom de stora rutorna.

Utrustningen håller hög finish, men ankarrulle är 
extra tillval.

Mycket av det som seglare behöver är tillval 
som kostar extra. I standardutförande ingår till 
exempel inte plotter, logg och kompass med 
belysning.

Haber 660 och senaste tillskottet i modellfloran 
Haber 620, som är något billigare och lättare.



NybörjarsegliNg    i
Kroatien

Att segla verkar vara en fantastisk upplevelse. 
Men hur gör man om man inte har någon erfaren-
het av segling? Motorbåtsägarna Roine Karlsson 
och hans fru Helén Karlsson provade på att segla 
med skeppare i Kroatien.
TexT Roine KARlsson  
FoTo BjöRn lecKBoRn

De som ville fick hjälpa till med segling-
en, och de som inte kunde så mycket 
innan fick lära sig. 

Inspiration resmål
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 J 
ag är uppvuxen med båt i insjö, 
där har vi tillbringat alla som-
mardagar med fint väder. Vi 
har hyfsat stora insjöar i Järn-
lunden, söder om Linköping, 

där vi har vår båt, en Möring 21 från 
1981. Men jag har i flera år varit intres-
serad av att lära mig segla. I ”våra” sjöar, 
med broar och begränsat djup, är dock se-
gelbåt inget alternativ. Jag fick då idén att 
segla med skeppare och värdinna i Kroa-
tien, och på mässan i Älvsjö bokade vi vår 
resa med ett charterbolag.

lördag 4 juli
Planet landade 19:30 i Split. Då hade vår båt 
redan lagt ut från sin hemmahamn och där-
för fick vi ta taxi en timma till Skradin, dit 
båten tagit sig under eftermiddagen. När vi 
kom fram till bryggan strax efter 21:00 möt-
tes vi av Anita, vår värdinna, som visade oss 
till båten. Vid kajen låg tre av bolagets båtar. 
När Anita visat oss båten försvann hon lika 
snabbt som hon kommit. 

De övriga sex passagerarna hade anlänt 
på förmiddagen och klivit ombord redan 
när båten lämnade hemmahamnen Marina 
Kremik. Vi blev visade vår hytt av två andra 

passagerare, Björn och Karin, som var på 
bröllopsresa. De berättade att hytterna 
hade lottats ut innan avfärd. Salona 44 har 
förpik, en våningssäng på babordsidan och 
två stickkojer i aktern. Under färden från 
hemmahamnen till Skradin hade alla fått 
berätta lite om sig själva och sina erfarenhe-
ter av segling. Vi fick också veta att det re-
kommenderades att vi skulle ta en turbåt 
morgonen efter till Krkas nationalpark. Vi 
hade så klart missat all denna information. 
Så här långt tyckte vi att vi fått ett svalt väl-
komnande av researrangören.

söndag 5 juli
Varmt! Det var fruktansvärt varmt i hytten. 
För att inte få in myggor hade vi stängt 
fönstren till hytten, men efter halva natten 

fick vi nog, bara det blev svalt. Även om vi 
visste det innan så är det ganska slående 
hur lyhört det är på natten. Det är alltid nå-
gon som ska gå på toa eller av annan anled-
ning rör sig i båten. Skepparen och värdin-
nan sover i salongen och de måste lida mest 
av detta.

Vi vaknade vid 07:00 av att Anita höll på 
med att fixa frukosten. Och vilken frukost! 
Här fanns allt man kunde önska. Gröt, ägg, 
bröd, olika sorters pålägg, frukt, nötter, 
marmelad, juice, te och kaffe. Efter frukos-
ten tog vi turbåten från Skradin till Krkas 
nationalpark. Där finns bland annat under-
bara vattenfall där man kan bada i sötvatten 
och ett av världens äldsta elkraftverk. 

Klockan 13:00 kastade vi äntligen loss. 

Värdinnan Anita tar rodret en stund. 

Artikelskribenten Roine Karlsson och hans 
fru Helén Karlsson.

i Kroatien  
är det vanligt 
att lägga till 
med aktern 
mot kajen.

Båten de seglade med var en Salona 44, med 
fyra hytter. Här är systerbåten Nautus.
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Det tog drygt en timma att komma ut på öp-
pet vatten genom den tarm som leder ut till 
havet. I inloppet till Skradin får man inte 
segla, så vi gick för motor. Under tiden drog 
vår skeppare Niklas säkerhetsrutinerna. 
Det som jag reagerade på var att ingen an-
vänder flytväst i Kroatien. De västar som 
fanns ombord var rena räddningsvästar. 

Anita berättade vidare att det finns öl och 
vin ombord. Detta ingår i konceptet, men al-
kohol får inte drickas före klockan 11:00. 
Vatten finns och ska drickas rikligt för att 
undgå uttorkning. Det var över 30 grader 
och det skulle visa sig hålla i sig hela veck-
an. När min fru behövde besöka toaletten 
fick vi en genomgång även av denna. Här 
gäller inga tankregler, rätt ut i sjön bara. 
Kolla bara så ingen badar. Lunchen, som vi 
också hann med på vår väg ut mot öppet 
vatten, var lika imponerande som frukosten 
varit. Det skulle hålla i sig hela veckan. La-
gad mat varje lunch.

När vi kom ut på havet hissade vi segel i 
den lilla vind som fanns. Vi toppade bara 
fem knop, men det var ändå härligt att seg-
la. Vi seglade mot ön Zirje, där vi skulle lig-
ga vid boj i en vik under natten. På grund av 
tidsbrist fick vi gå för motor sista biten.

I viken låg flera andra båtar vid boj eller 
ankare. Efter bad i det turkosa vattnet tog vi 
jollen in till ön för att äta på den enda res-
taurangen som finns där. Det fanns två rät-
ter att välja på, helstekt fisk eller grillad 
fläskkotlett. Vår skeppare kom och hämta-
de oss med jollen. När jag böjde mig fram så 
ramlade mina solglasögon ur skjortfickan, 
studs, studs på kajen och sedan i vattnet. 
Det var slipade glas på dem så det var inga 
billiga kioskglasögon. Typiskt. 

När Niklas kom tillbaka med de övriga 
passagerarna var han klädd i bara kalsong-

er. Han hade försökt fånga mina glasögon 
med båtshaken men misslyckats, klätt av sig 
i kalsongerna och hoppat i och hämtat dem. 
Jag blev väldigt glad när jag fick tillbaka 
dem. Snacka om service. Vid 22:30 kröp vi 
in i kojen, mycket nöjda med dagen.

måndag 6 juli
Vid 07:30 vaknade vi av att några av passa-
gerarna redan var i vattnet för ett morgon-
dopp. Det kändes som en bra idé, så vi var 
inte sena att hänga på. Efter ännu en fantas-
tisk frukost gav vi oss av för motor. Det blås-
te inte mycket idag heller. De tre systerbå-
tarna som legat i Skradin när vi anlände dit 

i Krkas nationalpark finns vackra vatten-
fall och man kan bada i sötvatten. 

Delfiner var en härlig upplevelse. 
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följdes åt under veckan. €ven om vi tog nå-
got olika rutter så kom vi till samma hamn 
varje kväll. Detta gör man delvis för säker-
heten, och så är det ju trevligt att umgås 
med andra människor än de som är på båten 
ibland. Vi hade riktig tur med våra medrese-
närer. Samtliga var från Göteborg med om-
nejd. •ldern ombord var från 25 år till drygt 
50 år. 

Under färden passade jag på att gå på toa-
letten, när jag plötsligt hörde någon ropa 
ÓDELFINER!Ó Nej, inte nu, tänkte jag och 
skyndade mig för att hinna upp och se dem. 
Det var sex delfiner som simmade en bit 
från båten. Enligt Niklas gillar de inte mo-
torn utan kommer ofta närmare när man 
seglar, och då håller de god fart.

När som helst kunde man säga till om 
man ville bada. Då slog vi stopp i maskinen 
och slängde ut en fender i en tamp. Sedan är 
det bara att hoppa i. Vi stannade mitt på ha-
vet, som låg spegelblankt. Det är djupa vat-
ten här, 160 meter är inget ovanligt. Det blev 
två badstopp denna dag, och vid det andra 
fick vi veta vad den islängda fendern gjorde 
för nytta. Båten drev framåt fortare än vi 
kunde simma, så det enda sättet att komma 
ifatt var att dra sig in i tampen som satt fast i 
fendern.

Seglen hissades även denna dag, men vi 
toppade bara 5,5 knop. Till slut fick vi gå för 
motor igen för att hinna fram till bokad kaj-
plats. Vid femtiden angjorde vi Maslinca, en 
mysig liten by med restauranger ända nere 
vid vattnet. Jag och min fru tog en prome-
nad för att få röra på oss lite. Det är varmt 
att promenera i 35 grader, men vi fick se en 
del av byn i alla fall.

Tisdag 7 juli
Efter frukost lade vi ut från Maslinca och 
satte kurs mot Vis. Vi seglade halva sträckan 
men kom bara upp i fyra knop. Vi åt till och 
med lunch med hissade segel. Vi ankom Vis 
vid tretiden och jag och frun tog som vanligt 
en promenad. Stämningen var god bland 
oss på båten och samspelet vid tilläggning 
började redan funka bra, men det är ändå 
skönt ibland med lite egentid.

Redan efter några dagar insåg vi att det 
här var en fantastisk resa. Den passade oss 
perfekt, särskilt som vi gillar båtar och all-
tid på våra semesterresor förr eller senare 
ÓråkarÓ befinna oss i någon hamn för att gå 
och titta på båtar. Nu kom vi ju direkt till 
hamnen. På kvällen blev det pizza på en 
restaurang i gamla Vis tillsammans med tio 
andra av vårt charterbolags resenärer. 

Onsdag 8 juli
Det blåste svagt in i viken under natten, vil-
ket gjorde att vi blev lite vaggade, men det 
störde inte. Men när glasåtervinningen på 
kajen tömdes vid sextiden, då vaknade vi.

Eftersom vi missat sista chansen att ligga 
vid boj och få ett morgondopp lade vi ut före 
frukost och gick till en trevlig vik där vi tog 
våra morgondopp och åt frukost. Besätt-
ningen var helt fantastisk och lyhörd för vad 
vi önskade.

Efter frukost seglade vi till en liten ö som 
heter Ravnik och besökte den gröna grot-
tan. Det är en ganska stor grotta och det var 
många båtar där. En segelbåt låg nästan i 
grottans mynning och senare kom en stor 
motoryacht och gick med fören nästan ända 
in i ingången på grottan. Med människor i 

vattnet snorklande och simmande gick även 
mindre båtar för motor rakt in i grottan. 
Helt oansvarigt.

Dagens lunch på svaj bestod av helstekt 
fläskfilé med potatisstomp och tsatsiki. 
Som sagt, maten var fantastisk.

Vi seglade mot Hvar och jag fick ta rodret. 
Det blåste lite bättre och vi toppade åtta 
knop, även om det bara var för en kort 
stund.

Vi tog sikte på en ö som ligger precis utan-
för Hvar. Marina Palmizana. I Kroatien ar-
rangeras något som kallas yachtweek där 
ungdomar under 25 år från hela världen fes-
tar loss under en vecka. Vår arrangör hade 
denna vecka även en katamaran med åtta 
svenska ungdomar ombord som deltog i 
ÓyachtweekÓ och låg vid deras bryggor i 
hamnen. Vi fick en plats några bryggor bort.

På kvällen ringde skepparen från kata-
maranen till Anita och sa att det festades för 
lite ombord. ÓKan inte du komma hit och 
starta partyt?Ó Så det gjorde vi. Gästerna på 
katamaranen var åtta trevliga killar på 20 år 
från Värnamo. Vi hade en galet rolig kväll 
på Hula Hula bar tillsammans med dem. Se-
dan blev det barrunda i Hvar och taxibåten 
tillbaka till Marina Palmizana. Landade 
lycklig i kojen runt halv två.

Torsdag 9 juli
Uppe vid kl 8:00 för en dusch. Nu sover väl 
alla, tänkte vi. Men inte. Lång kö till toan, 
men duschen kom jag åt. Niklas lyckades 

Hela gänget efter en sista middag i Primosten. Karin, Björn, Tommie, Gittan, Sara, Robert, Helén och 
Roine. 

På eftermiddagarna lade de oftast till i en hamn. 
De som ville kunde ta en snabb dusch på kajen. 

skepparen 

niklas och 

värdinnan Anita 

styr. Fördelen, 

som nybörjare,  

att segla med 

skeppare och 

värdinna är att 

någon annan tar 

allt ansvar. 
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lägga ut lika smidigt som han lade till och vi 
gick ut och hissade segel och toppade näs-
tan nio knop. Plötsligt dog all vind och vi 
stod stilla med fladdrande segel. Fick starta 
motorn ett par gånger för att ta oss till vin-
den igen. 

Tog ett lunchstopp med Spaghetti Carbo-
nara i en vik. Kombinerade detta med bad 
som vanligt. Vi seglade hela vägen fram till 
Brac och byn Milna. Tog en liten promenad 
och en tonfiskfilé till middag på en restaur-
ang innan sängen lockade. Det blev en tidig 
kväll för alla.

Fredag 10 juli
På natten började det blåsa upp. Jag hörde 
hur Anita sa till Niklas att spänna upp bå-
ten. Det är så bekvämt att bara ligga kvar 
och låta andra ta ansvaret, att det gungade 
och blåste gjorde bara att det äntligen kom 
in lite kalluft i hytten. 

”Idag kommer det att luta på båten”, sa 
Niklas innan vi gav oss iväg den sista sträck-
an mot Marina Kremik, båtens hemma-
hamn. Vi hissade segel och gick med god 
fart en stund innan vinden mojnade igen 
och vi fick gå för motor till lunchstoppet. 

Vi lunchade i en vik kallad Blå lagunen 
tillsammans med Neda och Natus, charter-
bolagets två andra båtar. Efter bad och tor-
tillas tänkte vi kappsegla lite. Vi gav oss av 
och satte segel, Neda hängde på men det 
hela rann ut i sanden. Det blåste rejält och 
gick höga vågor. Vi gick på kryss i åtta knop 

men avdriften gjorde att vi inte kom framåt. 
Anita hade bokat bord på en restaurang i 
Primosten till klockan 19:00, så vi fick ta till 
motorn igen. Det var inte bekvämt att gå 
mot de höga vågorna, båten slog i hårt och 
saltvattnet sköljde över oss. Det blev att hål-
la koll på horisonten för att inte bli sjösjuk. 
Efter två timmar i denna sjö kom vi äntligen 
fram till Marina Kremik. 

Direkt när vi lagt till kom en dykare och 
besiktigade skrov, propeller, köl och roder. 
Båten återlämnas  vid 08:30 på lördagen och 
seglar ut igen vid 17:00 med ett nytt gäng 
ombord. Under lördagen ska båtarnas ut-
rustning kontrolleras och eventuellt repare-
ras. Värdinna och skeppare ska handla all 
mat till nästkommande vecka och fixa allt 
annat praktiskt.

Vi tog taxin in till Primosten och åt en god 
köttbit och ett glas rött och konstaterade att 

det varit en fantastisk vecka med härliga 
människor och bra väder. Lite för lite vind, 
men vem kan klaga på det i så fint väder?

lördag 11 juli
Klockan 08:30 klev vi av för att tillbringa 
sista dagen i Primosten. Vårt flyg skulle inte 
lyfta förrän 19:50 och transfern lämnade 
Marina Kremik 17:30. Några tänkte ta till-
fället i akt och bada i, men vi beslutade att vi 
ville se staden. Efter ett par timmar var det 
klart. Efter att ha läst i våra böcker, vilat på 
en parkbänk på en kyrkogård och stirrat 
rätt ut i havet någon timma, insåg vi att en 
solsäng varit en bättre idé. Det blev en lång 
dag och evig väntan. Incheckningen på 
flygplatsen och flygresan hem gick däremot 
smidigt och vi landade i 17 grader och små-
regn. Efter 25 mil i bilen var det skönt att 
landa i sin egen säng klockan 04:00. 

I Gröna grottan tog de gummibåten in för att 
titta. 

segla i Kroatien
Upplägget var flyg till Split med an-

komst lördag förmiddag med ombord-

stigning på eftermiddagen. Under tiden 

kunde man gå i staden Primosten. Vårt 

flyg gick dock inte från Arlanda förrän 

16:15 på lördagen och var i Split 19:00. 

Detta innebar att båten redan lagt ut 

och en taxi tog oss till dess destination, 

vilket innebar att vi missade en dag. 

Varje dag var det segling och de som 

ville fick hjälpa till och lära sig. På freda-

gen återkom man till hemmahamnen 

och på lördag morgon var det dags att 

lämna båten. Hemresan med flyg från 

Split gick 19:50 på lördagen.

Vår båt var en Salona 44 med fyra hyt-

ter. Man är åtta personer plus besätt-

ning. Det innebär att man inte vet vilka 

som är övriga passagerare. Priset för re-

san var 12 995 kronor. Då ingick flyg och 

transfer, båten med svensk personal, 

frukost, lunch och dryck på båten samt 

hamnavgifter och bränsle.

Alla gemensamma aktiviteter som till 

exempel vinprovning och utflykter till-

kommer. Men det påpekas hela tiden 

att det är frivilligt. Vi spenderade cirka 

5 000 kronor på middagar, utflykter och 

fickpengar.

Badstopp mitt i havet, kapten Niklas håller koll. 
För att de badande ska komma ombord igen 
kastas en fender i som de kan ta tag i när båten 
driver. 
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Orienteringsklubben  
och sjökortsspecia-
listen slog ihop sina 
kunskaper. Resultatet 
blev sjökort och orien-
teringskarta i ett. Kar-
torna visar såväl far-
leder som terräng och 
sevärdheter på land. 
TexT AnnA Smedberg  

FOTO KriStinA Wirén 

 B 
åtfolk och friluftsmänniskor är 
inte ute på havet hela tiden, 
men sjökorten är bara helt vita 
på land. Det måste finnas mas-
sor av info om man karterar öar-

na och en bit land, säger Lars-Gunnar 
Bengtsson. 

Han är ordförande i Karlshamns oriente-
ringsklubb Stigmännen. Klubben har sedan 
1980-talet tagit fram kartor som används av 
orienterare och av skolor. Som orienterare 
är Lars-Gunnar Bengtsson van vid kartor 
som visar terrängen, men som fritidsbåt-
ägare tycker han att sjökorten är tråkiga 
som aldrig visar vad som finns att göra på 
öar och kuststräckor. 

– Jag har alltid irriterat mig på att sjökor-
ten är som att navigera på ett frimärke, för 
det är i skala 1:50 000. Allting blir större, 
inte tydligare, säger Lars-Gunnar Bengts-
son. 

Han fick idén att slå ihop sjökort och 
orienteringskarta. Lars-Gunnar Bengtsson 
engagerade sina söner, Jakob Emander och 
Gabriel Bengtsson, som är utbildade i karte-
ring. De tog kontakt med Lars Granath från 
Hydrographica, som är specialiserade på 
kartläggning av grunda vatten för fritidssjö-
fart och att göra detaljerade sjökort i skala 
1:10 000.

– Jag har köpt böcker från Hydrographica 
och varit begeistrad över Lars Granaths kar-
tor. Vi kombinerade hans kunskap om kar-
tering till havs och mina söners kunskap om 
att göra detaljrika orienteringskartor, säger 
Lars-Gunnar Bengtsson. 

Planeringen började 2005, och 2007 kom 
första ”Skärgårdskarta–sjökort Karlshamn” 

SkärgårdSkartor    g



Bröderna Gabriel Bengtsson och Jakob Eman-
der och deras pappa Lars-Gunnar Bengtsson, 
från orienteringsklubben Stigmännen i Karls-

hamn, har skapat skärgårdskartorna som täcker 
en tredjedel av Blekinges kuststräcka. 

 »    gör Succé

båtfolk
  

Inspiration
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i 3 500 exemplar. Kartan blev en succé. Den 
sålde slut och fick utmärkelsen ”Årets karta 
2007” av Kartografiska sällskapet. 

– Vi tog det bästa ur sjökorten och det bäs-
ta ur orienteringens normer, för mer detal-
jerade kartor finns inte. Vi har letat men inte 
hittat någon annan karta i världen som mot-
svarar vår kombination. Skala 10 000 går att 
läsa springande och är anpassad för män-
niskan. Skärgården blir 25 gånger så mycket 
mer detaljerad och du kan se var du kan läg-
ga till, var du kan grilla, var det finns toa-
lett, säger Lars-Gunnar Bengtsson.  

Stort intresse för kartorna

Eftersom det fanns en efterfrågan på kar-
torna fortsatte Stigmännen och Lars Gra-
nath sitt samarbete och 2010 kom nästa 
skärgårdskarta ”Karlshamn västra”. 

En tredje karta, som sträcker sig över de 
östra områdena kring Tjärö och Järnavik, 
släpptes 2012. Den första slutsålda kartan 
kom även i reviderad version.

– Ett försäljningsställe, Arken Marin i 
Karlshamn, har sålt fler än tusen kartor. 
Kartorna sprids, men vi har aldrig annonse-
rat, säger Lars-Gunnar Bengtsson. 

Varje karta har kostat cirka en miljon kro-
nor att ta fram och finansieras av Länssty-
relsen i Blekinge län, Region Blekinge, Riks-
idrottsförbundet, Karlshamns kommun, 

Ronneby kommun och privata aktörer.
– Det har varit ett jättestort gensvar. Vi 

har alla företag med anknytning till havet 
med som sponsorer, säger Lars-Gunnar 
Bengtsson. 

Lars Granath på Hydrographica tar hjälp 
av Lantmäteriets flygfoton och skapar tredi-
mensionella kartprototyper som visar hur 
det ser ut under havsytan, han gör matema-
tiska beräkningar och kontrollmäter djup. 

– Lars Granath handlodade med mät-
sticka där det behövdes kontrollmätning. 
Sjömätningen är helt ny och tillförlitlig, 
medan Sjöfartsverket har gamla uppgifter, 
säger Gabriel Bengtsson. 

Skärgårdskartorna används när klubben 
anordnar kajakorienteringar i skärgården. 
Senaste tävlingen hade över 100 deltagare. 

Kartan är i ett plastmaterial, tål att vikas 
och bli blöt, och kan därför vecklas ut över 
kajaken utan att användaren behöver oroa 
sig för väta. Den finns även i digital form till 
plottern.

– Vi ser den digitala som ett komplement, 
men den kommer inte att ta över. Man vill 
breda ut kartan, se och göra en planering. 
Man kan upptäcka mycket mer när man kan 
sitta hemma vid köksbordet och torrsegla 
och se vad som finns att göra, säger Jakob 
Emander. 

Kartmakarna tror att båt- och kajakägare 

kan hitta nya vikar och sund som de inte vå-
gat ta sig till annars. 

– Det är mycket båtfolk som uppskattar 
att de kan se om det är en tvåmeterskurva 
som vi visar på våra kartor istället för tre-
meterskurvor som Sjöfartsverkets sjökort 
har, säger Gabriel Bengtsson. 

Väcker upptäckarlust

Målgruppen är bred. Förutom båtfolk attra-
herar den friluftsmänniskor i allmänhet. 

– Kartan är för alla naturälskare som vill 
ha upplevelser vid havet. Det går att ta skär-
gårdsbåt till öarna. Det går att upptäcka 
även om man inte har båt eller kajak, säger 
Jakob Emander. 

Vandringsleder finns utmärkta, höjd- och 
djupkurvor, sevärdheter, boende, kajak- och 
båtuthyrning och bekvämligheter. 

– Mycket handlar om att göra skärgården 
större. På ett sjökort ser du bara lederna, 
men nu ser du också vad du kan göra på 
land. Det är en sjökarta för sjön, en karta för 
land och en turistkarta. Vi sätter samman 
allting. Vi visar hur terrängen ser ut, var det 
finns grillplatser och offentliga toaletter. Vi 
har försökt att få svar på allt som man kan 
undra, säger Jakob Emander. 

I arbetet med kartorna har de utforskat 
skärgårdens alla hörn och är imponerade av 
många vackra platser. 

Tanken med ”Skärgårdskarta–sjökort 
Tjärö-Järnavik” är att den ska kunna använ-
das vid planeringen hemma vid köksbordet.  
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båtfolk
  

Inspiration

– Vi har varit runt på varenda kvadratme-
ter, och det finns mycket att upptäcka. Det 
är ett häftigt terrängområde, en av de mest 
oexploaterade kuststräckorna i Sverige. Det 
är mycket berghällar och höjdskillnader 
med fina utsikter, säger Jakob Emander. 

Lars-Gunnar Bengtsson uppskattar de 
ensliga platserna. 

– En av våra största tillgångar är alla obe-
bodda öar, där man kan gå iland som Robin-
son Crusoe, säger han.

Stigmännen har gjort en förstudie för att 
undersöka möjligheterna att kartera hela 
Blekinges kust- och skärgårdslandskap.  
Hydrographica är intresserade av ett fort-
satt samarbete.

Om det blir en karta för hela Blekinges 
kust och skärgård hänger på finansiering. 
Stigmännen vill få med näringslivet och 
kommunen ännu en gång.

Klubben hoppas också att andra oriente-
ringsklubbar i Sverige ska ta fram liknande 
kartor för andra kuststräckor. 

– Förhoppningen är att det ska sprida sig. 
Vi har många orienteringsklubbar runt kus-
ten, säger Lars-Gunnar Bengtsson.

Skärgårdskartan ska hjälpa till att hitta vackra platser i Karlshamns skärgård och kustområde. De unika skärgårdskartorna visar farleder 
men ger också information om landmassan, 
sevärdheter och bekvämligheter. 

Förstudie för att kartera hela Blekinges 

kust- och skärgårdslandskap finns att 

läsa på www.stigmannen.se

Gabriel Bengtsson har karterat Karlshamns skärgård och kuststräcka. 



   premiär! premiär! premiär! premiär! premiär!

De flesta av Praktiskt Båt-
ägandes läsare känner igen 
Lars Lundbladh, alias Dr 
Diesel genom tidningens 
olika projekt. Nu ger vi er 
även chansen att ställa era 
frågor direkt till båtdok-
torn, om allt från drev och 
motorer till el och naviga-
tionshjälpmedel. 

Ingen fråga är för stor, 
obetydlig eller genant, 
så utnyttja tillfället och 
vänd er med förtroende 
till doktorn. Han kommer 
att besvara alla era frågor. 
Mycket nöje!

”Fråga doktorn”
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När motorn har kokat
Hej! Jag skulle bli jättetacksam för 
hjälp med hur jag ska göra efter att min 

Mercruiser 4.3 l V6 kokade. Hade båten gå-
ende på tomgång då den helt plötsligt koka-
de. Såg, när all ånga var borta, att det var 
hål i expansionskärlet. Har bytt kärl och 
bytte även slangarna mellan kärlet och vär-
meväxlaren.

Fyllde på glykol i systemet, men det mesta 
av glykolen blev stående kvar i kärlet. Gly-
kolen sjönk efter någon timme så att det 
gick att fylla på i kärlet igen. Trodde att mo-
torn skulle suga i sig glykolen direkt, men 
antar att det på något sätt är luft i systemet 
efter att den kokade?

Skulle vara extremt tacksam för ett 
snabbt svar och all hjälp jag kan få i detta 
ärende, då jag har ett par fisketävlingar in-
bokade inom ett par veckor.

Med vänlig hälsning

Kenneth

Hej Kenneth. När motorn är kall så kan 

det ta tid att fylla på glykol. Vill man att 

det ska gå fortare kan man lossa termo-

stathuset och ta ut termostaten. Fyll först 

på motorblocket genom termostathuset. 

Montera sedan tillbaka termostaten, starta 

motorn och fyll på kylarvätska vartefter 

nivån sjunker.

Mvh Doktor Diesel

Motorkonservering
Hej! Vet du något bra sätt att konserve-
ra motorn utan att starta den? Båten 

ligger på land, motorn är en Volvo Penta MD 
11D och jag kan inte starta den.

Hälsningar

Pär

Hej Pär. Det enklaste är att öppna de 

två avtappningskranarna för kylvatten, 

lossa även locket på sjövattenpumpen och 

ta ut impellern. Det sitter en avtappnings-

kran, eller plugg, på sidan av motorblocket 

och en på backslaget.

Töm ut allt vatten och stäng kranarna. Los-

sa sedan termostathuset och fyll på glykol-

blandning 50/50 genom termostathuset. 

Alternativt kan avtappningskranarna vara 

öppna, men fyll gärna på lite glykol ändå och 

se till att det rinner ut genom avtappnings-

kranarna.

Mvh Doktor Diesel

Förläng livet på drevet
Hej! Har en fråga om slirande drev. 
Om man byter/spänner fjädern till 

växelföraren, skulle det kunna hjälpa väx-

eln att hoppa i lite lättare eller kan man ska-
da/slita ut konan ändå mer? Var bara en 
tanke för att försöka förhala en något lite 
kostsam renovering ... 

Jag vet att jag kommer behöva byta ko-
nan till slut ändå.

Mvh Stefan

Hej Stefan! Fjädern har tyvärr inte 

så mycket att göra med problemet 

att växeln slirar.  När konan byts mot den 

senaste versionen ska en ny typ av glidsko 

monteras och fjädern under konan ska tas 

bort helt, då den förmodligen, enligt Volvo, 

gör mer skada än nytta. 

Det är oftast slitage i själva konan som 

gör att växeln slirar. Vatten i drevet, för hög 

oljenivå eller felaktig olja kan också bidra till 

att konan slirar. Så ett bra tips är att se till så 

att du inte har läckage. Det går även att slipa 

in konan, men det brukar tyvärr inte hålla 

någon längre tid.

Mvh Doktor Diesel

När motorn ryker vitt
Hej! Vår nyinköpta lilla Vator från 1979 
har gått som ett litet spjut runt om i 

Mälaren hela sommaren. Men efter att ha 
blivit påkörda av en annan båt fick vår båt-
motor en smäll och nu vågar vi inte längre 
ge oss ut. Motorn är en Mercury från 1990 
på 40 hk. Den startar men ryker och ger 
ifrån sig vita moln. Vad är det som är fel? 
Kan vi laga motorn själva? 

Allt gott! / Frida

Hej Frida! Troligen läcker vatten in i 

avgassystemet eller i själva motor-

blocket eller topplocket. Vit rök är ganska 

säkert vattenånga som bildas när sjövatten 

tränger in i varma motordelar. Motorn behö-

ver tas isär för felsökning. Detta kräver en del 

specialverktyg, så det är nog bäst att lämna 

till någon motorverkstad för felsökning. Ett 

kompressionsprov kan visa om det finns 

sprickor i själva motorn.

Mvh Doktor Diesel

Svårt att fylla i glykol
Hej! Har en Volvo Penta 8.1 GI som är 
sjövattenkyld. Har båten på land och 

har råkat ut en gång för att den slutat suga 
vatten för att sen komma igång igen med 
spolmuff. Har sen gått varm 2–3 gånger på 
1 000 varv så att signalen har startat, och då 
har jag stängt av motorn då jag försökt trat-
ta i glykol genom spolmuff. Nu suger den 
inte alls genom spolmuff eller i kar. Har bytt 
impeller men den suger ändå inte. Rev im-
pellern igen och har vatten dit i båda slang-

ar. Tog också bort termostathuset, och den 
grova slangen upp till huset var vattenfylld/
tryck men utgående 3 var tomma.

Vad kan jag kolla på nu? Kan det vara ter-
mostaten som kärvar? Dock borde det väl 
komma vatten tillbaka genom drevet och 
det gör det inte. Känns som om det är stopp 
någonstans efter impeller.

Tack på förhand! 

Mvh Johan

Hej Johan. Jag har dåliga erfarenheter 

av att köra Volvodrev med spolmuff, då 

det är svårt att få tätt mellan spolmuff och 

drev. Minsta läckage resulterar i att motorn 

inte förmår suga in kylvatten. När jag konser-

verar använder jag numera nästan alltid en 

drevsäck.

Det går även att lossa slangen som går till 

sjövattenpumpen på insidan av drevskölden 

eller vid pumpen samt montera en sugslang 

och suga direkt ifrån en hink. 

Mvh Doktor Diesel

Varför slirar drevet?
Jag har problem med att mitt Volvo-
drev slirar när jag lägger i växeln. Om 

man gasar till så fungerar den oftast.
Fredrik 

Ett ganska vanligt fel på Volvos 

Aquamaticdrev med större diesel- el-

ler bensinmotorer. Drevets kopplingskona är 

utsliten och måste bytas ut. Felet blir bara 

värre med tiden och konan bör snarast bytas 

ut. Volvo har modifierat konkopplingen med 

nya materialval. Förr var konorna oftast i 

mässing, idag är de tillverkade i ett speci-

alstål som fungerar mycket bättre än den 

gamla typen av kona. Kontakta närmsta varv 

eller drevspecialist för byte av kona.

Mvh Doktor Diesel

D

?

D

?

Har du en fråga till dr diesel? Mejla den till red@praktisktbatagande.se och 
märk meddelandet med ”Fråga Doktorn”. Vi besvarar alla frågor så snart vi kan.

D

?

D

?

?

D

?

D

Fråga Doktorn
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Fiffigt fäste
Ska du sätta upp ett tillfälligt 

sittbrunnskapell, en biminitop 

eller något annat liknande som 

ska vara löstagbart är det här en 

riktigt fiffig lösning som gör att 

du slipper några skruvhål i båten. 

Det snillrika kapellbeslaget sätts 

direkt i befintliga vinschar och 

kan sedan användas för monte-

ring av kapellrör eller kapellbåge. 

Tillverkat i rostfritt stål.

pris: 180 kronor

Mer info: www.seaside.nu

Smörj med en 
droppe
McLube Onedrop är ett smörj-

medel för alla kullager och alla 

rörliga metalldelar ombord, som 

skotvagnar, block och liknande. 

En enda droppe ska räcka för att 

hålla bort smuts, salt och avlag-

ringar och ge en effektiv smörj-

ning av lagerytorna. Levereras 

i en behändig 15-millilitersför-

packning med droppspets.

pris: 140 kronor 

Mer info: www.watski.se

Flaskan på plats
Outils Oceans vattenflaskhål-

lare har utformats i samarbe-

te med professionella offshore-

seglare och är avsedd för place-

ring nära rorkult, ratt eller annan 

plats i sittbrunnen.  Flaskhålla-

ren är tillverkad av ett materi-

al som är beständigt mot fukt, 

salt och UV-strålning. Hållaren 

anpassar sig till flaskans form 

och håller den stadigt på plats 

även vid lutning. Längd 25 cen-

timeter.

pris: 200 kronor 

Mer info: www.benns.se

Nya prylar Frilansjournalist

Flytande hand-gps
Garmins nya GPS 73 är en handburen ma-

rin gps som flyter, är vattentät ned till en 

meters djup och har en batteritid på 18 

timmar på två AA-batterier. Skärmen har 

hög kontrast för att synas bra i solljus och 

en högkänslig mottagare som snabbt ger 

rätt position. En serie inbyggda seglings-

specifika funktioner finns, liksom funktio-

ner som MOB, marina larm, ruttplanering 

och navigation. Anslutningar finns för usb 

och NMEA 0183.

pris: 1 900 kronor  

Mer info: www.garmin.se

Moderna instrument
En ny serie från välkända instrumenttill-

verkaren VDO heter Acqualink. Det handlar om lättanvända instru-

ment med modern formgivning i olika storlekar och modeller. In-

strumenten är tillverkade av mineralglas, stål och aluminium och 

kan hantera såväl analoga som digitala signa-

ler för att integrera olika delar i bå-

ten i samma system 

(NMEA 0183/

NMEA 2000/

Canbus/Ether-

net/video med 

mera).

pris: Prisupp-

gift saknas

Mer info: www.

marinplus.se

Vässad egg
Offshore och Aquaterra är marina fällknivar från Wichard, båda med 

ergonomiskt handtag med parerstång och mjukt grepp i tre olika fär-

ger och rostfritt blad i specialstål. Offshore finns i två modeller för 

seglare, öppnas med enhandsgrepp, har säkerhetsspärr för bladet 

och handledsrem. Aquaterra, som finns i tre modeller, fungerar för 

allt båt- och friluftsliv, har säkerhetsspärr för bladet och hål för hand-

ledsrem. 

pris: 700 kronor

Mer info: www.happyyachting.com

Tryggt och säkert
Trygghet  
i nöd
Säkerhetslinan MOB 

är en variant på en 

gammal klassiker, 

nu också med nya 

fästen för pulpit, 

men kan även skru-

vas fast på lämp-

lig plats. Linan kas-

tas enkelt ut till nöd-

ställda i vattnet. En 

slinga att trä armar-

na igenom gör det 

sedan lätt att dra 

och lyfta den nöd-

ställde.

Pris: 900 kronor

Mer info: www.smar-

tasaker.se



   55praktiskt båtägandeNR 1, JANUARI 2016

Årets tipsare
  

Praktiskt

Full kontroll 
från rorkulten

 J 
örgen Sjögren har ägt sin Mamba 
35 i några år och trivs med båten, 
men den är ganska bökig att fin-
manövrera i hamnar. 

– Den är värdelös att backa, det 
spelar ingen roll hur man ställer rodret, den 
går inte dit man vill ändå, säger Jörgen.

Därför monterade han bogpropeller förra 
vintern. Problemet var bara var man skulle 
sätta manöverpanelen på en båt med ror-
kultsstyrning. Det finns ingen självklar 
plats så att man når den även när man gör 
stora roderutslag, som ju ofta krävs vid till-
läggning. 

Att det finns fjärrkontroll till bogpropel-
lern var ingen hjälp, för även om man har 
fjärren i snodd kring halsen kräver den ju 
”en tredje hand”. Något bra sätt att montera 
fjärren på rorkulten fanns inte heller. 

Jörgen kontaktade flera olika tillverkare 
av bogpropellrar, men fick ungefär samma 
svar från alla: ”Det där får du snickra ihop 
själv.” Vilket han alltså gjorde. 

Med en enkel konstruktion bestående av 
ett par tryckströmbrytare från Biltema, tre-
trådig kabel och en IP68-klassad kontakt 

(för kopplingen mellan rorkult och 
skrov) från Kjell & Company och lite 
annat byggde Jörgen ett reglage för 
bogpropellern som har fungerat all-
deles utmärkt. Det hela monterades 
som en förlängning av rorkulten i en 
plastslang, och hela arrangemanget 
kostade ungefär 300 kronor.

– Jag har haft mycket nytta av den 
under första säsongen. Nu när jag vet 
att den fungerar ska jag förfina den lite 
genom att ersätta strömbrytarna med 
mikrokontakter och fräsa in dem i rorkul-
ten, säger Jörgen. 

Jörgens uppfinning har fått mycket posi-
tiv respons ute i gästhamnarna, och det är 
inte otroligt att fler kommer att följa hans 
exempel och konstruera egna reglage. 

Att det är tre knappar på reglaget beror 
på att Jörgen från början tänkte att man 
skulle hålla in den yttersta knappen med 
tummen samtidigt med en av de styrande 
knapparna för att undvika körning av miss-
tag. Den idén höll inte, utan lösningen blev 
istället en strömbrytare nere på skottet, och 
den yttersta knappen blev utan funktion. 

Dock inte så länge till:
– Den knappen ska jag koppla till en tuta 

monterad i masten. Jag förstår inte varför 
bara motorbåtar har tuta. Även segelbåtar 
behöver kunna få uppmärksamhet, inte 
minst vid tilläggning i trånga hamnar. 

Att bli utsedd till Årets praktiska båtäga-
re är inte bara ärofullt, Jörgen Sjögren får 
även ett presentkort på 16 000 kronor på 
båttillbehör. Pengar som kan komma väl till 
pass.

– Jag funderar på nya logg-, djup- och 
vindinstrument, de jag har är gamla och 
funkar bara sådär, säger den glada vinna-
ren.

Bogpropellern körs med två vanliga tryckknappar och manövreras enkelt samtidigt som man styr. 
Den tredje knappen längst ut kommer att kopplas till en tuta.

Tretrådig kabel går via IP68-klassad kontakt till 
skrovet och vidare till det ordinarie reglaget för 
bogpropellern.

  2015 Års praktiska bÅtägare

För att kunna hålla i rorkulten, sköta gasreglage och bog-
propeller och hålla en ankartamp vid tilläggning behövs 
minst  tre händer. Det problemet löste Jörgen sjögren 
med ett eget reglage direkt på rorkulten.
TexT Lars Guditz



Vad händer om en fartglad civilingenjör, med ett förflutet som ra-
cerbåtsförare, sätter tänderna i en risig Fjordling 17 HT? Här kom-
mer andra delen i Mikael Hällströms berättelse. 
TexT och foTo Mikael HällsTröM och THoMas G Hyrén

Med körbarhet    i

projektets delar 
Del 1: Rivning och plastning

Del 2: Montering och riggning



»

    i fokus

mitt projekt
  

Praktiskt
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Praktiskt mitt projekt

avvisare på ovansidan. En trekantig gummilist från Kuntze monteras med svart Simson.

säkrad med grå Simson, gör det möjligt att 
spänna fast bränsletanken på 96 liter.

fläta till bränsletanken går på ett kick.

 M 
ina tankar med projektet är 
att bygga en Fjordling ingen 
tidigare byggt. Alltså ska 
det bli en styvare, rakare, 
starkare båt med bättre 

gångegenskaper, helt fri från onödigt un-

derhåll. Dock ingår, till skillnad från hur det 
var med tidigare ägare, presenning och 
nödvändig omvårdnad i min plan. 

Första delen i min berättelse (PB nr 13/ 
2015) slutade våren 2014 när jag hämtat hem 
båten från Kalle Pettersson och Segmo 
Plast. Kalle fick kliva in för att rädda min 
tidsplan efter att jag blivit erbjuden ett 
drömjobb som det inte gick att tacka nej till. 
Med facit i hand bidrog hans input och hans 
kunskaper när det gäller plastjobb till att 
slutresultatet blev långt bättre än vad jag 
själv kunnat åstadkomma. 

April 2014

Hardtopen, som var svajig i originalutföran-
det, fick en rejäl omgång av Kalle och akter-
kanten förstärktes inifrån. Detta medförde 
att det inte längre fanns någon avvisare för 
regnvatten. Redan med en liten snurra på 
akterspegeln blir det ett problem vid stilla-
liggande. Nu blev det ett stort problem. För 
att rätta till det inhandlades en lämplig list 
hos Kuntzes som monterades i Simsons i 
bakkant av HT:n med hjälp av massor av 
tvingar. 

En färdig bränsletank på 96 liter ingick i 
Kalles ursprungsplan, och den bandades 
med spännband som monterades genom 
frästa hål i knäna och en sex millimeters 
rostfri pinne som säkrades med Simsons. 
Tanken har däcksförskruvning. Jag tillver-

kade en cirka 150 centimeter lång jordfläta 
genom att skala en mångtrådig kopparka-
bel som tvinnades med hjälp av en borrma-
skin. Jordflätan monterades med en pres-
sad kabelsko i däcksförskruvningen och se-
dan drogs den genom slangen vidare ner i 
tanken, där andra änden får ligga löst på 
botten. Dubbla rostfria slangklämmor på 
alla anslutningar där det finns plats. Bräns-
lemängdsmätare, med givare, monterades i 
tanken. Avluftningen drogs ut i överkant av 
insidan av motorbrunnen. 

Beställde en 4-tums Bob’s Machine Po-
werlift (eftersom den har pumpen i båten). 
Det är den ena av två bra lyftar. Den andra är 
Detwiler med utvändig pump. Beställde 
även dubbla rattspakar typ blinkers, för lift 
och powertrim, samt instrument för höjden. 

Powerliften monterades och självklart 
kom nedre bultarna precis exakt mitt i bot-
ten på motorbrunnen. Det gick att lösa an-
tingen genom att lyfta ett hål eller sänka ett 
hål. Jag valde att lyfta. Då hamnar alla fyra 
bultarna i motorbrunnen.

kraftpaket levererat

I maj anlände den efterlängtade leveransen 
av ett styck Mercury Verado 200 till ett lager 
i Lunda. Utöver motorn innehöll försändel-
sen även styrning, instrument, fotgas och 
diverse monteringsdetaljer. Här blev det 
dock strul. Det visade sig att Mercury gjort 

Tidsåtgång
Montering av maskin med busstyrd in-

strumentering–reglage, fotgas, servo-

styrning, powerlift, fast bränsletank cir-

ka 30 timmar. Trimplan, lanternor, stolar 

på skenor cirka 8 timmar, rutor inklusive 

ombyggnad av hT 20 timmar.

kostnader
Rutor cirka 3 000 kronor, trimplan cirka 

5 000 kronor, några nya proppar 20 000 

kronor, ny kabelhärva och reglage 4 800 

kronor (krävdes då originalet är felkon-

struerat).

svårighetsgrad
Medel. Mycket fakta om båten och pry-

larna är ett måste.

Verktyg
Motorn går inte att starta utan att hela 

installationen programmeras med Mer-

curys eget system. Till Insta-Trimplanen 

finns en mall som spar mycket tid vid 

monteringen.

projektet i korthet
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”Bussratten” fyller sin funktion tills vidare. Den 
ska ersättas.Reglage för trim och motorhissning 
är placerade inom fingertoppsavstånd …

… för när farten skruvas upp föredrar Mikael att 
ha bägge händerna på ratten. punkten vid framkanten av aktersoffan, vilket är 

väldigt långt bak.

fel i kablaget till det toppmonterade reglage 
jag valt. Det saknas nŒgra sladdar till knap-
pen som vŠxlar mellan hand- och fotgas Ð 
trots att bŠgge reglagen Šr original Mercu-
ry. Som gammal racerbŒtsfšrare vill jag ha 
fotgas fšr att kunna ha bŠgge hŠnderna pŒ 
ratten vid mer avancerad kšrning. Av sam-
ma anledning monteras spakar fšr trim och 
lyft vid ratten. Medan det toppmonterade 
reglaget kommer vŠl till pass vid lŠgre fart, 
dŒ det Šr mer eller mindre nšdvŠndigt att 
stŒ och kšra fšr att se šver HT:n.

Kopplar bŒtkŠrran pŒ dragkroken och kšr 
Fjollan till Lunda fšr att lyfta pŒ motorn 
med gaffeltruck. Som tur Šr gŒr det att flyt-
ta hjulaxeln Šnnu lŠngre bak pŒ den 30-kŠr-
ra bŒten stŒr pŒ. NŠr snurran hŠngts pŒ ak-
terspegeln hamnar tyngdpunkten mitt fšr 
aktersoffan. Bšrjar bli lite lŠtt orolig fšr flyt-
lŠget. NŒvŠl, det blir ett senare problem. 

Med motorn fšljer en grov slang som sam-
lar upp elkablar, brŠnsleledning med mera. 
Med all extra utrustning Ð hydraulstyrning, 
motorlyft och hšjdgivare Ð som plockas pŒ 
min bŒt rŠcker inte en slang till. Lšsningen 
blir att montera en extra slang. Genomfš-
ringarna fšr slangarna, som Šr spiralskur-
na, placeras sŒ hšgt som mšjligt om styr-
bord i motorbrunnen. Finessen med spiral-
skŠrningen Šr att det gŒr att skruva in/ut 
šverskott/underskott i bŒten. €gnas lite tid 
Œt att justera lŠngden gŒr det att fŒ till per-

fekt passform. Nšrdigt utryckt blir det vŠl-
digt vackert i motorbrunnen.

till båthuset

Vi Šr inne i juni och det Šr dags att flytta till 
landet. BŒten kopplas efter nya elbilen pŒ sin 
30-kŠrra. Inser att jag aldrig kšrt till Dalarš 
utan att ta motorvŠgen. NŒvŠl, gps finns ju. 
Resan tar en evinnerlig tid och hustrun fŒr 
nŠstan frispel. HŠr fattas beslut om att in-
handla en 80-kŠrra Œ det snaraste. NŒvŠl, vi 
anlŠnder Dalarš, sjšsŠtter och paddlar šver 
Fjollan till vŒrt bŒthus, dŠr hon lyfts upp fšr 
det ŒterstŒende riggningsjobbet.

Det som ŒterstŒr Šr att montera styrning, 
alla elektronikboxar, instrument med mera 
i den nya styrpulpeten. Installationen Šr 
fšrberedd sŒ tillvida att Kalle Pettersson 
plastat in tvŒ 50 millimeters ršr mellan det 
aktre skottet och styrpulpeten. HŠr ska alla 
hydraulslangar till styrningen, DTC-kabla-
get etcetera dras. Det blir sanslšst mycket 
sladdar, och mŒnga timmar pŒ rygg med hu-
vudet under styrpulpeten fšr att bringa ord-
ning.

Reglageboxen och fotgasen monteras 
ocksŒ pŒ plats. Ett stŠllbart fotstšd fšr fšra-
rens vŠnsterfot skruvas fast i styrpulpeten. 
Dšdmansgrepp-kontakten fick sin plats 
lŠngst fram pŒ reglagekonsolen. Jag vill ha 
den sittande sŒ fšr att kunna koppla den i 
flytvŠstens nedre hšgra del. DŒ kan den 

vara inkopplad Šven vid stŒende kšrning 
utan risk att trassla in sig i reglaget.

teori och praktik

Eftersom jag Šr civilingenjšr till yrket vill 
jag gŠrna rŠkna pŒ det som gŒr att berŠkna. 
Ett av mina mŒl med bŒten Šr att den ska ha 
hšgsta mšjliga kšrbarhet, oavsett om jag Šr 
ensam eller har passagerare. Men gŒr det 
inte att rŠkna pŒ, dŒ fŒr andras praktiska er-
farenheter tjŠna som exempel. Daniel 
HŠgglund Šr en mycket bra kŠlla att šsa 
Fjordling-kunskap ur. Han har haft en Dy-
viksbyggd Fjordling 17 bestyckad med en 
Mercury Optimax 250 XS. Ett ekipage som 
dokumenterats fšr +72 knop. 

Mina berŠkningar av propellerstorlek pe-
kar pŒ 25Ð27-tums stigning vid 60 knop. Ve-
radon har 2:08 i utvŠxling, och det ger ett 
ganska stort vridmoment som bšr motver-
kas. En av erfarenheterna Šr att all utrust-
ning i form av pumpar, batteri med mera 
ska vara monterad om styrbord fšr att mot-
verka vridmomentet. Det ger en rejŠl slagsi-
da vid stillaliggande, men det Šr bara att gil-
la lŠget, vattenlinjen fŒr bli dŠr bŒten flyter.

Rent allmŠnt vill jag ha all vikt placerad 
sŒ lŒgt som mšjligt, akteršver och mot cent-
rumlinjen. AlltsŒ monteras servostyrning, 
powerlift och batteriet mot knŠt om styr-
bord. Senare monteras Šven trimplan. Den 
pumpen placeras ocksŒ om styrbord, 

indikator, fick monteras med alla bultarna 
i motorbrunnen. 

kommandot med fot- och handgas att lira. Detta 
trots att både reglage och kablage är Mercurys 
egna.  

akterstuv dubblar kapaciteten för att samla upp 
hydraulstyrning, kablage och bränsleledningar. 

»
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monteras om styrbord för att tillsammans med 
förarens vikt motverka propellerns vridmoment. 

hela fartregistret med varierande antal passagerare och i olika grov sjö.

men på akterspegeln, då knät var fullt. 
Detta ger dels bättre köregenskaper, dels ett 
helt rent stuvfack om babord. Vilket är jätte-
bra.

Sanningens ögonblick

Fegade ur lite innan jungfruturen och tryck-
te i två 25 liters vattendunkar i fören. Bättre 
flytläge, men inte helt bra. Startnyckeln 
vreds om och, voilà, motorn startade snällt. 
I låg fart var det, milt uttryckt, en absolut 
nödvändighet att stå och köra. Men en liten 
knuff på gasen, med motorn längst ned och 
invinklad, får båten att skjuta fart och gå 
upp i plan inom några få meter. Bra fart, 
trots låga varvtal, under inkörningen lovar 
gott! De första turerna genomförs med en 
rostfri fyrbladig Trophy Plus-propeller med 
stigning på 27 tum helt i originalutförande 
och ej blueprintad. 

Båten är inte helt lättkörd. Och med en 
ickefungerande fotgas gäller det att vara lite 
försiktig i jakt på toppfart. 58 knop passera-
des ganska lätt, medan 60 knop tog lite tid. 
Enligt Daniel  styr jag för mycket. Lite var-
mare i kläderna, och med mindre vevande 
på ratten, går det allt bättre. Vid en testkör-
ning stannade loggens maxfartsminne på 
62,1 knop vid 6 300 rpm och en 25 liters vat-
tendunk i fören. Det finns ytterligare 500 
rpm att hämta, men det är tveksamt om det 
ger så mycket mer, vid 6 000 rpm lämnas 
troligen full effekt. Jag testade även en 26-
tums blueprintad Bravo 1-propeller. Den var 
klart långsammare men hade bättre delgas-
ekonomi. 

För att nå båtens fulla potential kommer 
det att krävas en massa träning. Jag har inte 

funnit mig tillrätta med hissningsnivåer 
och riggvinklar ännu. Helt galet ute är jag ju 
inte med 62,1 knop. Men jag känner samti-
digt att det finns mer fart i båten. Den är så 
väldigt fin i styvhet, körbarhet och balans, 
och det vore märkligt om allt blev rätt så ti-
digt i projektet. Jag vågar mig på att gissa 
att det blir mer fart men inte hur mycket till. 
Osvuret är bäst!

inte helt glasklart

Parallellt med provkörandet har jag jobbat 
med inpassningen av rutorna i HT:n, vars 
dåliga passform förföljt mig sedan dag ett. 
Trots nytillverkade rutor blev det inte riktigt 
bra. Insåg till sist att problemet var större än 
jag först anat, då det uppenbarades att 
HT:ns underkant inte var i plan med över-
kanten. Varvets bristande kvalitetskontroll 
spelade mig åter ett spratt. När HT:n monte-
rades vreds nederkanten av rutramen inåt 
centrum på båten, varpå framrutans under-
kant följde med. I ett fruktlöst försök att rät-
ta till detta har någon tidigare ägare monte-
rat träklossar innanför framrutorna för att 
trycka ramen i rätt läge. 

För att åtgärda problemet en gång för alla 
monterades HT:n av och placerades upp-
ochner på gräsmattan med en filt under för 
att skydda den nya lacken. Det blev till att 
spackla upp mellan fem och tio millimeter 
för att därefter slipa in så att hela anligg-
ningsytan mellan HT och däck blir i ett 
plan. Med spackling, torktider och slipning 
inräknat tog det två dagar i anspråk. Slip-
ningsmomentet utfördes med en cirka två 
meter lång regel som slipkloss. Ena änden 
med slippapper, den andra på motsatt sida 

av HT:n för rätt vinkel. Beslutade mig för att 
skippa Simson och försöka finna en bra list. 
Ett nytt besök på Kuntze. De föreslog en 
monteringslist i metervara avsedd för att 
montera flyglarna på VW:s bubbla som pas-
sade perfekt. Den Z-formade listen tillåter 
att rutorna är aningen större än ramen. 
Känns som en bra säkerhetsdetalj ifall man 
skulle råka dyka med båten.  

Dags att summera

Frågan är: Lyckades jag uppnå mina högt 
satta mål? Ja, jag tycker absolut det. Kör-
egenskaperna blev fantastiskt bra jämfört 
med alla andra Fjollor som jag kört. Min båt 
är väldigt styv och den balanserar fint oav-
sett om det är en, två eller fyra personer om-
bord. Vid lugn körning går den väldigt snålt 
och snällt. Långa stunder vid 4–7 knop är 
det tyst och totalt odramatiskt. Acceleratio-
nen är våldsam, Jens Ramqvist blev djupt 
imponerad! Med fyra i båten och lite små-
krabb sjö och 5–6 meter per sekund är det 
helt odramatiskt att hålla 52–55 knop. Mo-
torn, en ulv i fårakläder, är en underbar be-
kantskap! Tack till Jens och Daniel som 
övertygade mig om att tänka om.

För att förbättra båtens körbarhet ytterli-
gare har jag monterat trimplan. De behövs 
inte vid vanlig körning men är guld värda 
för att trycka ned fören vid låg fart. Mitt val 
föll på Gecea. Deras Insta-Trim är enligt 
mina egna erfarenheter väl beprövade och 
mycket driftsäkra.

Jonas på Gecea övertygade mig om att 
välja de kraftigare plattorna och den nya 
kolven, som inte har slang på utsidan. Så 
fick det bli. Jag monterade plattorna cirka 15 

»
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en vanlig rutlist där rutan är mindre än hålet. Mellan HT:n och däcket användes en P-formad list till 
VW-bubblans skärmar.

Plast, monteras mer centrerade och lägre än ori-
ginal och på skjutbara stolsfästen från Seasea.

bottens förlängning.  Den kullriga akterspegeln 
måste slipas plan först.

millimeter över båtbottens förlängning och 
kolven, så att när trimplanen är helt uppfäll-
da är bakkanten cirka 30 millmeter över 
bottens förlängning. Plattorna satte jag med 
genomgående rostfri skruv och mutter. 

Sommaren 2015, efter ett oändligt stö-
kande, fick jag hjälp att få tag i en ny kabel-
härva och ett nytt toppmonterat reglage. Nu 
går det att programmera om DTC så att det 
går att använda både hand- och fotgas. Mer-
cury har dock några tokiga förval i sin pro-
grammering. Det blir alltid fotgas när mo-
torn startas. Det finns en knapp för att slå 
om till handgas, men det går inte att välja 
att få handgas som standard. Dumt, då det 
sällan är full fart från start. En annan tokig-
het med Mercurys Smartcraft-instrumente-
ring är att det inte går att välja förbrukning 
som liter per sjömil, det blir sjömil per liter, 
vilket är väldigt udda. Det krävs invertering 
för att få siffror som känns igen.

Nu har Fjollan använts under två säsong-
er både som familjebåt med badutflykter, 
som dragbåt för vattenskidor, där det krävs 
en ”Constant speed” (farthållare) för bästa 
resultat, och som busbåt. Frapperande är 
mycket god körbarhet, väldigt låg förbruk-
ning ner mot 0,55 l/M samt ett väldigt mo-
get uppförande i grövre sjö.

Det enda negativa är ett högt nosläge vid 
låga farter och lite vinglig gång över 55 
knop. Jag har funderat på att sätta in en 
trimtank men har inte riktigt kunnat beslu-
ta mig. Ska den göra skillnad i låga farter 
blir det nog till att ta +100 liter. Och det 
känns inte så bra. 

Skulle jag göra om projektet? Ja, tveklöst 
– om Kalle Pettersson åter kunde ta sig an 

plastjobbet. Om jag bygger om ännu en 
Fjordling 17 skulle nog det mesta bli precis 
likadant … Fast jag är sugen på att se om det 
skulle gå att göra en ännu bättre båt om den 
förlängs med några fot. Fjordling på 20–22 
fot, då skulle det kanske gå att sätta på en 
Verado 300? Så, vem vet?

till sist

Det är kul med gamla båtar! Speciellt Fjord-
ling 17, som ritades i början av 1960-talet. Då 
ansågs den kraftigt motoriserad om man 

hängde en 65 hästars snurra på akterspe-
geln och gjorde 26 knop mätt på distansba-
na med tidtagarur. Med dubbla 110 hästars 
sa ryktet att toppfarten blev hela 46 knop. 
Men både hästar och knop var nog mindre 
då än nu. Med gps blir det inte så mycket att 
prata om, det är på riktigt. Och dagens mo-
torer, vilken ingenjörskonst. Inga konstiga 
SAE-hästar utan riktiga på propelleraxeln 
och med motorn körbar i alla farter.

Ser du min båt någonstans i Sverige, tve-
ka inte att tjoa till så får vi prata lite båt.

den ger perfekt, neutral balans vid högre farter.  



62   praktiskt båtägande NR 1, JANUARI 2016

Två lyfttips
1 Måla sidostödens plats un-

der eller över vattenlinjen, så är 
det lätt att få båten rätt i vaggan 
direkt och stropparna utanför. 
Givetvis har du märken som vi-
sar var stropparna ska placeras 

uppifrån. Ta gärna ett foto när 
båten hänger i stropparna som 
minnesbild.
2 För mindre båtar kan du till-
verka ställbara sidostöd av Bil-
temas ställbara stolpskor, finns i 
olika storlekar, dessa för 69,90 
kronor. Man kan även borra för 
bultfäste. Föredrar du fasta si-
dostöd så kan du ha en löstagbar 
bräda överst för eventuell juste-
ring.

Mvh Bo Brink

Ny plast
Hej! Jag skall sätta ny plast 

på mantågswiren. Det är inte 
lätt att trä in wiren i plastslang-
en. Kom på att ta en 2 millime-
ters terylenelina, knopade fast 
en papperstuss och blåste tus-
sen och linan genom slangen 
med kompressorn och renblås-
ningspistolen. Sen var det bara 
att hiva och dra.

Mvh Olle 

Tips & trix

ÅRETS PRAKTISKA  
BÅTÄGARE 2016 
Skicka in ditt bäSta fixartipS till  

Under 2016 utser vi varje 
månad numrets bästa 

till den stora finalen 
i slutet av året. priset 
delas ut i februari/mars 
2017. 
* eventuell vinstskatt 
betalas av vinnaren.

Tävla om  

16 000
  kronor!*

Roderlås
Hej! Skickar här in mitt 

eget roderlås/broms. Kon-
struktionen är enkel och billig i 
inköp och bygger på friktion 
och passar perfekt när man till 
exempel ska hissa segel eller 
snabbt behöver en styrande 
hand.

Har man en båt med luckor i 
aktern under rorkulten funge-
rar inte det vanliga roderlåset 
som finns i handeln så bra. Det 
blir då linor över luckorna. På 
min 999:a löste jag det enligt 
följande:

2 st öglebultar med ögla 10 

mm med en längd som över-
skrider rorkultens tjocklek.

1 st bult M10 i lämplig längd.
1 st Clamcleat eller skotråtta.
1 st fästögla för linan.
Slipa skallen på M10-bulten 

rund. Montera 1–2 brickor på 
den yttre öglebulten så det blir 
lite vinkel. Lättare då att snabbt 
få på linan när systemet skall 
användas. Ju mera varv eller 
spänning på linan, ju mera 
broms.

Seglarhälsningar
Tommy Gustavsson, Åmål

Belöning:

1 000:-
Månadens praktiska båtägare
tommy gustavsson blir 
månadens praktiska båtägare 
för sitt tips. Han belönas med 
ett presentkort hos Erlandsons 
Brygga värt 1 000 kronor och 
har härmed en plats i finalen då 
”Årets praktiska båtägare 2016” 
ska utses.  
Var med 
du också 
och tävla 
om det 
stora priset 
på 16 000 
kronor. 

TÄvlINGEN 
SPONSRAS Av



En gennaker på rulle 
gör segelgarderoben 

komplett.

Rulla ut!

»

Mera fart i båten, men helst utan 
extra krångel och utan att det 
känns osäkert, attraherar de flesta 
seglare. Vi har provat en enkel  
lösning som ger flera extra knop 
i lätta vindar – gennaker på rulle.
TexT Nils AhléN FoTo ElliNor AhléN och rubEN schildt

så funkar det
  

Praktiskt
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ut igen. Eller så slackas skotet …

nya bogen mellan förstag och förliket på 
gennakern.

undan i en Turtle-bag. Den tar förvånansvärt lite 
plats tack vare att gennakern är rullad.

chockcord i mantåget så de alltid står upp för att 
undvika kinkar.

 P 
å vår projektbåt skrotades den 
gamla utseglade genuan till för-
mån för en självslående fock. 
Det fungerar för det mesta all-
deles perfekt. Men när vinden 

kommer akter om tvärs och inte blåser till-
räckligt hårt kände vi att det behövdes nå-
got med lite mer drag i. Det hade ju kunnat 
vara en spinnaker, den gamla klassikern 
som även de som inte seglar känner igen. 
Men seglet kräver en spinnakerbom med 
upp- och nedhal och mycket passning när 
den hissats. Är oturen framme börjar båten 

pendla och i värsta fall slutar det med en 
broach. Att broacha kan kännas obehagligt 
då båten kränger ordentligt och samtidigt 
går upp i vind, vilket får spinnakern att fyl-
las än mer. I värsta fall blir lutningen så stor 
att rodret tappar kontakten med vattnet och 
båten blir omöjlig att styra. 

enklare hantering
Ett alternativ till spinnakern är gennakern – 
ett segel som liksom spinnakern sätts fly-
gande, det vill säga inte har någon kontakt 
med förstaget. Gennakern ansågs redan när 
den lanserades som ett enklare segel och 
kallades därför initialt för familjespinna-
ker. Bägge dessa segel kräver viss teknik vid 
nedtagningen. Vanligast är att låta luften 
blåsa ut bakom storen och hala seglet i lä. 
Blir det lite mer blåsigt och högre sjö kan 
dock den tekniken vara en smula vansklig. 
Som hjälpmedel kan en strumpa användas. 
Den består egentligen av en stor tub av tyg 
med en krage i plast. Först hissas gennakern 
eller spinnakern inuti strumpan och sedan 
hissas strumpan i topp och seglet blåser ut. 
För nedtagning dras strumpan åt andra hål-
let. Seglet kan sedan förvaras i strumpan.

Försegel har ju sedan länge suttit på rulle 
och numera kan lösningen även anammas 
för gennakrar. En vridstyv lina sys i seglets 
förlik och seglet halsas sedan för om första-

get och helst lite högre än fockfallet. I top-
pen sitter en integrerad svirvel och i botten 
en rulle med med en ändlös manöverlina 
som dras akterut till sittbrunnen. Manöver-
linan läggs i öppningsbara block som sitter i 
mantågsstöttorna och längst bak sitter ett 
block med dubbla cleats för att låsa linan. 

Till skillnad mot en rullfock går det inte 
att reva en gennaker genom att rulla in någ-
ra varv. Det är antingen helt in- eller helt ut-
rullat som gäller. När hela seglet är inrullat 
kan det likt en rullfock lämnas på sin plats 
och tas om hand först när båten är förtöjd. 
Merkostnaden för en rulle är mellan tre- 
och tiotusen kronor. På en båt strax under 
35 fot rör det sig om cirka 4 000 kronor. Och 
jodå, det går att sy om en gammal gennaker 
för att ha den på rulle, men det är knappast 
lönsamt. Utvecklingen av segelduk har gått 
så fort framåt att det är dumt att inte lägga 
lite extra pengar på ett helt nytt segel.

förutsättningar och behov
Det här med att välja gennaker är dock inte 
alldeles lätt. Inte minst för att olika segel-
makare använder egna benämningar för se-
geltypen. De kan heta Alfa, Bravo eller ha 
olika typer av ”Code”-benämningar.  För 
oss som är ute efter en gennaker på rulle får 
dock funktion och behov styra mer än nam-
net. Vi vill ha ett segel som fungerar någon-

segelmakarens tips för 
att segla gennaker

Ligg inte och pina! Fall av några gra-

der och få bättre fart på båten.

Står seglet inte stabilt kan det vara 

bra att prova med en sugga, en extra 

skotpunkt längre förut.

Låt inte gennakern hamna i skuggan 

av storen. Går det inte att ändra kurs – 

ta ner storen och segla bara på genna-

kern.

Precis som med rullfocken, när den 

ska tas ner, starta gärna motorn så att 

vinden blåser ut seglet när du ska rulla in 

– det sparar både segel och rulle.

det finns två sätt att gippa med gennaker
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fästs i peket och rullen.

som fästs på mantågsstöttorna. 

»

stans i registret 80–150 grader. Det kan låta 
kufiskt, men beräkningen sker efter att 0 
grader är rakt förut och 90 grader är tvärs 
båten och så vidare. 150 grader kan låta väl 
optimistiskt, då gennakern egentligen inte 
är optimal mellan slör och plattläns utan att 
spiras med en bom. Inte så krångligt, men 
bom är inte tillåtet tillsammans med genna-
ker vid kappsegling. Någonstans för segling 
runt 80 grader går det att sy en gennaker i 
nylonduk. Ska det seglas högre krävs det la-
minat. En sådan gennaker har högre form-
styvhet och möjlighet att ta cirka tio graders 
bättre höjd, men seglet blir lite sämre på 
öppna bogar. Helst ska det ha en bra utväx-
ling i fallet för att kunna sträckas upp or-
dentligt. Det kan för all del behövas på en 
Code 1 också om längden i förliket är för 
lång, över cirka 13 meter. Men det kan segel-
makaren lämna besked om.

Det låter ju så krångligt, men är egentli-
gen väldigt enkelt. Hissa gennakern, rulla 
ut, och skota den på samma sätt som en 
spinnaker. Om akterliket vill falla in kan det 
vara läge att prova med en sugga, en skot-
punkt något längre fram. Sen är det bara att 
prova sig fram till hur högt det går att gå i 
vind utan att det slår back i gennakern. Det 
kan fungera att gå högt, men oftast är det 
lönsamt att falla av några grader från vin-
den. Finns ett instrument ombord med 

VMG, Velocity Made Good, avslöjar det vil-
ket som är den snabbaste kursen mot vin-
den. (Finns inget instrument går det ”lätt” 
att räkna ut med hjälp av en räknare och co-
sinus. För dem som hellre njuter av livet än 
räknar cosinus räcker vetskapen om att fal-
la av några grader ger högre fart mot mål.) 
En gipp kan göras på två sätt. Antingen ge-
nom att rulla in seglet, gippa och sedan släp-
pa ut det på den nya bogen, eller genom att 
släppa på skotet, gippa och sedan dra seglet 
framför förstaget och skota hem på den nya 
kursen.

Något vidare hårdvindssegel är det dock 
inte. Segelmakaren rekommenderar att det 
står uppe till cirka sex meter per sekund. Å 
andra sidan innebär en vindstyrka på tre 
meter per sekund att en båt på upp till 35 fot 
utan vidare kan göra sex knop.

rulla ut och känn farten

Själva beställningen av seglet är en enkel 
procedur, egentligen är det bara att mäta 
från fallintaget i masten till positionen där 
seglet ska halsas. Av praktiska skäl kan det 
vara bra att låta nedersta biten bestå av en 
vajerstropp, dels för att få upp rullen en bit 
från däck, dels för att gå fri från en eventu-
ell pulpit. 

Så hur gick det hela, blev vi nöjda med vår 
nya garderob med en Code 1 på rulle kombi-

nerat med en självslående fock?  Stämde re-
klamens fagra ord om hur lätt det är att his-
sa hela paketet redan innan losskastning, 
och är det så lätt att rulla in som det sas? 

Ja, faktiskt! Vi har använt vår gennaker 
mycket mer än vi trodde från början. Speci-
ellt tyckte vi om möjligheten att kunna hissa 
seglet inrullat långt innan det blev aktuellt 
att rulla ut det. Att gippa var så enkelt så det 
var inget vi drog oss för, och vi körde unge-
fär lika mycket med stor och gennaker i 
kombination som med bara gennaker. 

Jovisst, när vinden närmar sig 180 grader 
står den sådär, men det går oftast att lova 
några grader, få bättre fart och i stället göra 
några extra gippar. Upp mot vinden kom vi 
nog närmare 75 grader, men samma sak här, 
det blir bättre fart genom att falla av några 
grader. Skotet är egentligen bara att lägga 
fast och behöver inte mycket trimning efter-
som seglet är ganska förlåtande. Vid en 
broach är det bara att släppa på skotet tills 
vinden blåser ut eller falla av, och det blir 
sällan mer dramatiskt än så. 

Vi ångrar inte att vi slängde vår genua, 
och spinnakerbommen ligger i tryggt förvar 
hemma på tomten. Med stor, självslående 
fock och en rullgennaker har till och med 
segelmakaren gett upp sina försök att sälja 
på oss mer segel – vi har det vi behöver, sä-
ger han, och vi kan bara hålla med!

Priser
Gennaker med integrerad rulle, manöver- 

lina och Turtle-bag för förvaring ca 20 000 kronor

Block för manöverlinan, öppningsbara,  

samt låsningsblock med dubbla cleats ca 2 000 kronor

Skotblock med hundsfott, för att blocken ska  

kunna fästas i mantåget och alltid stå upp  ca 300 kronor/st

Dyneemafall, för att slippa töjning i fallet ca 1 000 kronor

Som vanligt gäller att det går att pressa priserna betydligt på 

både segel och tillbehör vid beställning tidigt på säsongen eller i 

samband med mässorna.
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 N 
ågon vecka efter inköpet av vår nya 
projektbåt dök det upp ett ditintills 
okänt segel i ett stuvutrymme. Det 

visade sig vara en nästan oanvänd genna-
ker med strumpa. Att den var oanvänd be-
rodde på att det saknades något att halsa 
den på i däck. Dessutom var gennakerfallet 
placerat direkt ovanför fallet till rullfocken. 
Risken för falltrassel var överhängande. Ef-
tersom vi gärna ville förenkla segelhante-
ringen ytterligare, med en Code 1 på rulle, 
måste  både båt och rigg anpassas för ett 
nytt, större undanvindssegel. 

Första steget blir att sortera ut fallen i 
masten. Intaget måste flyttas högre upp för 
att inte bråka med fockfallet. Vi kontaktade 
masttillverkaren, som berättade att det ska 
sitta 1 400 millimeter från toppen. Hur de 
vet det har vi ingen aning om, men vem ska 
man lita på om inte dem som byggt masten?  

Med hjälp av en hålsåg och ett multiverktyg 
fälldes en ny fallbox in i masten. Eftersom 
det sedan tidigare fanns ett fall någon halv-
meter ner på masten var det lätt att dra i ett 
till. Självklart i Dyneema, någonting annat 
är inte aktuellt nu för tiden. På en masthead-
riggad båt uppstår inte problemet. Eller rät-
tare sagt, det kan fortfarande vara problem 
med att de olika fallen bråkar med varand-
ra. Men det finns helt enkelt inte möjlighet 
att sätta gennakerfallet högre upp.

Nästa steg är frågan om var gennakern 
ska halsas i däck. Den gamla gennakern satt 
i en ögla strax för om rullfocken. Vårt gans-
ka nyinköpta peke hade en krok längst fram 
vilken borde vara perfekt att halsa en gen-
naker i. 

Säljaren av peket ansåg dock inte att det 
skulle tåla att belastas så hårt, men hade 
inga idéer om hur det skulle kunna förstär-

kas. Eftersom vi var mycket nöjda med vårt 
peke och inte hade lust att byta ut det för 
dyra pengar mot något som kanske inte 
skulle passa oss lika bra behövde vi hjälp! 
Ett samtal till Thomas på Rod-Rig, en firma 
som jobbar med alla typer av riggarbeten, 
blev lösningen. Han dyker snabbt upp med 
sin mobila verkstad där han förutom verk-
tyg till vajerpressning även har utrustning 
för att svetsa rostfritt. 

Lösningen för vårt peke blir att förstärka 
fästet i fören och att därifrån svetsa på en 
rostfri stång upp till en ny ögla i peket. Fäs-
tena på sidorna bedöms vara tillräckligt 
hållfasta och får sitta kvar. 

Thomas tillverkar även en vajerstropp för 
att få upp rullen till gennakern något så att 
den hamnar ovanför fotstegsplattan i pulpi-
ten.

Den här lösningen fungerade utmärkt på 
vår båt. Ska det användas någon form av 
försegel där det krävs mer utväxling för att 
sträcka upp förliket ytterligare, kanske det 
krävs fler modifieringar.

En annan variant är att skruva fast för-
stärkningar för ett gennakerpeke i form av 
en stång som skjuts ut framför bogen. 

Innan det nya förseglet kan hissas måste rigg och däck 
nagelfaras. Här visar vi vilka modifieringar som krävdes 
på vår projektbåt för att utöka segelgarderoben med 
Code 1 på rulle.

Förbered båten
 För stora Försegel

TexT och FoTo Nils AhléN
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Enligt riggtillverkarens anvisningar ska vi ta 
upp hål för en ny fallbox 1 400 millimeter från 
toppen.

Aluminium är lätt att bearbeta. Vi gör ett hål 
med en vanlig hålsåg avsedd för trä. Blir det för 
varmt kan det vara bra att kyla med t-sprit under 
borrningen.

Hålet klart med lite extra hjälp av ett multiverk-
tyg för att få raka kanter.

Fallboxen på plats. Först borras för skruvarna 
och sedan är det lätt att göra gängor med ett 
gängsnitt.

Ett nytt fall i Dyneema iträtt. Tack vare att det 
fanns ett gammalt fall några decimeter längre 
ner gick det lätt att med en vajer avsedd för 
kabeldragning få i det nya.

Förstärkningen av peket har påbörjats. Av en 
rostfri vinkel tillverkas ett nytt invändigt anhåll 
för bultarna som ska hålla i stången till peket.

Anhållet fördelar krafterna över en större yta, 
och med den generösa mängden plast som an-
vändes i 90-talets båtar bedöms det räcka bra.

Peket hålls på plats med spännband för att få 
rätt vinkel. Här är även det nysvetsade staget på 
plats.

Thomas på Rod-Rig tillverkar en ny vajerstropp 
för att gennakern ska kunna halsas på rätt höjd.

Bara att rulla och börja segla!

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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när ljudvågor-
nas energi absor-
beras i mattan 
bildas värme. 
den här 40 mm 
absorptions-
mattan dämpar 
frekvenser från 
250 hertz och 
uppåt. 

Praktiskt gör det själv



»

TysTa oljudeT
Allt om ljuddämpning och frekvenser

det ljuddämpande materialet ska antingen absor-
bera ljudet i luften eller dämpa vibrationerna i mate-
rialet som alstrar eller överför ljudet. Med kunskap 
och rätt material kan båten bli tystare. 
TexT och foTo JohANNes NorDemAr
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Ljudisoleringen på undersidan av 
motorluckorna ser ut att ha gjort 
sitt på denna Fjord Dolphin 900 
från 1987.

Det syns tydligt hur belastningen 
från luckorna pressat ihop tät-
ningslisterna helt och hållet. Tro-
ligen fortplantas då vibrationerna 
vidare till durken. 

Skottet mot ruffen är klätt med 
tungmatta som dämpar stomljud 
och vibrationer. Det ser bra ut och 
behöver inte åtgärdas. 

Skrovsidorna i motorrummet är 
klädda med skumplast. Leif Wrenk-
ler från Karnag tycker inte att det 
är lönt att byta all denna isolering. 
Den fungerar tillfredsställande. 

Genom att köra motorn med öppna 
luckor tar vi reda på vilka frekven-
ser som ger högst nivåer. I detta fall 
är det en topp på 96 dB vid 360 Hz.

Luckorna monteras sedan av och 
den gamla spröda isoleringen tas 
bort. 

 F 
ör den som är född med 
en skvätt bensin i blodet 
låter det dova mullret 

från en V8:a kanske som ljuv 
musik. Men många andra har 
svårt för lågfrekventa ihållande 
ljud, vilket tyvärr också är de 
som är svårast att dämpa. Höga 
frekvenser tränger däremot inte 
igenom ett material lika lätt. 
Dessa korta våglängder dämpas 
därför ganska enkelt med ab-
sorptionsmattor. Lågfrekventa 
ljud är energirika och det krävs 
tunga material med hög densi-
tet för att stoppa de långa våg-
längderna. 

Man skiljer på ljud som upp-
står direkt i omgivande luft och 
stomljud som fortplantar sig i 
ett material genom vibrationer. 
Ett högfrekvent luftljud kan 
dämpas genom att det absorbe-
ras, äts upp,  i ett poröst material 
där energin i ljudvågorna om-
vandlas till värme. En vanlig 
typ av dämpningsmatta för hög-
frekventa ljud är den klassiska 
skummattan täckt med en folie 
av aluminium eller polyuretan 
som är lätt avtorkningsbar. 

Nackdelen med den typen av 
matta är att ljudvågorna studsar 
mot folien och har svårare att ta 
sig in i materialet. Därför mon-
teras idag ofta polyestermattor 
med varmpräglad yta som har 
ett något sämre skydd mot väts-
kor, men i gengäld absorberar 
ljudvågor bättre. 

densitet som betong
Stomljud är lågfrekventa och 
kan inte dämpas på samma sätt. 
Här gäller det istället att minska 
överföring av vibrationer och 
svängningar genom att stabili-
sera materialet. Stomljud däm-
pas med tungmatta, som precis 
som namnet antyder har en hög 
densitet och tyngd. 

– Den tungmatta jag själv 
tycker bäst om har samma den-
sitet som betong och väger alltså 
över två ton per kubik. Den dö-
dar vibrationer förbluffande 
bra, säger Leif Wrenkler, som 
har lång erfarenhet av att arbe-
ta med ljuddämpande material 
för Karnag i Täby.

Nu är mattan bara 2 mm 
tjock, men det handlar ändå om 

nästan fyra kilo per kvadratme-
ter. Tack vare den höga egenvik-
ten dämpar den effektivt sväng-
ningar. En vanlig tillämpning är 
att klä skottväggen mellan mo-
torrum och ruff med tungmat-
ta. Även skrovet i en båt kan kläs 
med tungmatta för att minska 
gångljud som uppkommer när 
vatten slår mot skrovet. 

– Det går inte att få båten helt 
tyst, men ljudet blir dovare och 
lägre. 

I praktiken är det svårt att i 
efterhand klä insidan av ett 
skrov med tungmatta, men det 
finns andra användningsområ-
den. Genom att klä delar av en 
hålltank med tungmatta kan 
kluckljud från tanken minskas. 
På samma sätt kan en bit tung-
matta på insidan av plåten på en 
bildörr förändra ljudet från 
slammerkaraktär till premium-
känsla. Förr var tungmattor 
gjorda av bly. Nu görs de bland 
annat av olika polymerer eller 
bitumen. 

störande frekvenser
Hur vi människor uppfattar ljud 

är mycket subjektivt. Därför är 
ljuddämpning svårt. I den här 
artikeln gör vi en enkel frek-
vensanalys av motorljud i en ex-
empelbåt och mäter ljudnivåer-
na före och efter att vi bytt mo-
torrumsisolering på de bägge 
motorluckorna. Vi väljer att an-
vända oss av en app till en 
smartphone, något som de fles-
ta båtägare lätt kan få tillgång 
till. Appen heter Ianalyser och 
klarar att dela upp ljudet i frek-
venser. Att göra en fullskalig 
professionell analys kräver mer 
avancerad utrustning och är 
inget en vanlig båtägare brukar 
eller ens behöver lägga pengar 
på. 

– Genom att titta på förutsätt-
ningarna i den aktuella båten 
kan man få en ganska bra upp-
fattning om vilken typ av ljud-
dämpande material som ska an-
vändas, säger Leif. 

Vår exempelbåt är en Fjord 
Dolphin 900 från 1987 med en 
Volvo Penta D6-310. Motorrum-
met är stort, vilket gör att meka-
niskt slammer, knatter från 
kompression, insugsljud och så 

Genom att göra en enkel frekvens-
analys med Ianalyser kan båtäga-
ren få ett hum om vilka frekvenser 
som ska dämpas. 

Genom ett ljudabsorptionsdia-
gram kan båtägaren se vilka frek-
venser isoleringsmattan dämpar 
bäst. 
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vidare kommer att studsa runt 
länge i motorrummet, som blir 
till en stor resonanslåda. Genom 
att förse motorrummet med 
mjuka absorberande ytor ska 
ljudvågornas studsande reduce-
ras. 

Men först måste ljudkällan 
kontrolleras så att ingenting är 
defekt eller felaktigt installerat. 
Motorkuddar ska vara fräscha 
och ha elastiska och fjädrande 
egenskaper. Är de gamla, hårda 
och torra bör de bytas, eftersom 
de då effektivt överför vibra-
tionsljud från motorn till skro-
vet. De ska också vara anpassa-
de så att de i största möjliga mån 
förhindrar egensvängning, det 
vill säga att själva kudden bidrar 
till resonans. Likaså bör övrigt 
skrammel elimineras. När fel-
aktigheter åtgärdats kan båt-
ägaren fokusera på att dämpa 
den primära ljudkällan. 

Den aktuella dieselmotorn är 
stor och genererar lågfrekventa 
ljud, vilket gör att vi kommer att 
välja tjocka dämpningsmattor 
som är särskilt bra på låga frek-
venser. Skulle det varit en mind-

re motor eller en högvarvig ben-
sinmotor skulle ljudet varit mer 
högfrekvent, och då hade kan-
ske andra mattor valts. 

ljudet blir värme
Det finns många olika fabrikat 
av ljuddämpande och absorbe-
rande mattor på marknaden. 
Priserna varierar från några 
hundralappar per kvadratmeter 
till en knapp tusenlapp. Hur  
fabrikaten skiljer sig åt har vi 
inte haft möjlighet att undersö-

ka. Men de fabrikat som kostar 
mer har ofta ett produktblad 
med data för ljudabsorption och 
ljuddämpning vid olika frek-
venser. Då vet båtägaren åt-
minstone vad mattan presterar. 
Saknas uppgifter för absorption 
och ljuddämpning blir det en 
chansning, som i bästa fall kan 
falla väl ut. 

I vårt exempel låter vi Leif 
välja mattor från Karnags sorti-
ment som han anser vara lämp-
liga för båten. 

De gamla isoleringsmattor 
som sitter monterade på båtens 
två motorluckor har börjat falla 
sönder. Basen består av skum-
plast med någon sorts plastfolie 
som ytskikt. Skrovsidorna är 
klädda med skumplast och skot-
tet mot ruffen har en yta täckt 
av tre millimeter tungmatta. 
Leif anser inte att det är värt job-
bet att byta ut skumplasten 

»

svårighetsgrad
Lätt.

Tid
8–10 timmar.

Kostnad
cirka 2 000 kr. 

Verktyg
Skruvmejslar, spackelspa-

de, skrapa, slipmaskin, 

måttstock, rätskiva, bryt-

bladskniv med flera utby-

tesblad.

material
Ljudisoleringsmattor Kar-

nag M2023/40, M2023/10, 

tätningslister, enkompo-

nentslim MS-polymer. 

Projektet  
i korthet

En tungmatta dämpar effektivt vibrationer och svängningar och kan an-
vändas som skrovbeklädnad eller som här, på en hålltank. 

9 10

11 12 13 14

7 8

Med en spackelspade går det att 
komma under isoleringsmattan för 
att få bort det gamla limmet.

Beslagen som håller gasfjädrarna 
demonteras liksom alla andra lösa 
detaljer. 

Tätningslisterna skärs bort. Sedan är det bara att ge sig på det 
dryga jobbet att skrapa luckan 
trären. Limmet kan vara ganska 
besvärligt att få loss. Se till att 
skrapan har ett vasst blad. 

De sista resterna av limmet slipas 
bort med en slipmaskin. 

Sedan måttas rätt plats för den nya 
isoleringen och tätningslisterna. 
Här kan det vara nödvändigt att 
provmontera luckorna igen. 

Isoleringsmattorna skärs bäst mot 
en rätskiva, med en brytbladskniv 
och ett vasst blad. Det sliter på 
bladet att skära, så ha utbytesblad 
till hands. 

Isoleringsmattan passas in. Tät-
ningslisten skärs till och passas in. 

»
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Med en spackelspade fördelas lim-
met jämnt över hela ytan. 

Skyddsfolien avlägsnas. 

Sedan läggs isoleringsmattan på 
plats. Tack vare limmet finns lite 
justeringsmån. 

Även tätningslisten klistras fast. 
Sedan trycks alla mattor fast 
ordentligt mot underlaget.

Springor och andra hål i anslutning 
till motorrummet tätas. 

Sedan monteras motorluckorna 
tillbaka. Snyggt och prydligt, men 
framför allt tyst och skönt.  

15 16

Sedan monteras beslagen tillbaka 
på luckorna. 

Polymerlim appliceras över ytan 
där mattorna ska fästas. Det är vik-
tigt att det är ett lim som fungerar 
tillsammans med den självhäf-
tande filmen på mattan. 

som sitter mot skrovsidorna. 
Inte heller tungmattan på skot-
tet är det något fel på. Däremot 
ska isoleringen på motorluckor-
na bytas och kompletteras med 
tätningslister. Ibland kan en 
kombinationsmatta med både 
tungmatta och polyesterskum 
användas, men det är inte nöd-
vändigt i detta fall. Kombina-
tionsmattan är dessutom svåra-
re att skära och handskas med.

– Eftersom luckorna är tjocka 
och stabila tycker jag inte att det 
behövs någon stomljudsdämp-
ning där. Teakplywooden däm-
par en del i sig själv. 

Leif rekommenderar att insi-
dan ska kläs med 40 mm polyes-
terskummatta och att nya lister 
ska monteras för att täta där 
luckan ligger an mot ramverket. 

– Har man utrymme ska man 
välja så tjock matta som möjligt. 
En tjockare matta dämpar bätt-
re de låga frekvenserna. 

Enligt ljudabsorptionsdia-
grammet dämpar mattan på 40 
mm redan från 250 Hz. Mattan 
på 20 mm dämpar bra från 500 
Hz medan samma matta på 10 

mm dämpar från drygt 1 000 
Hz. Den polyestermatta vi ska 
använda är brandtestad på labo-
ratorium och håller hög klass, 
dock inte tillräckligt hög brand-
klassning för att motsvara CE-
kravet för nybyggda båtar, ef-
tersom den inte har en folie som 
skydd mot sprutande bränsle. 
Men den dämpar istället bättre 
och Leif påpekar att om det 
sprutar bränsle i motorrummet 
så finns det värre problem än att 
isoleringen blir fuktig. Äldre bå-
tar är inte heller tvingade att 
följa CE-kraven och ersättnings-
mattan håller trots allt högre 
brandklass än den gamla isole-
ringen.

täta alla springor
– Man kan tänka sig motorn som 
en jättestor glödlampa. Om lju-
set tar sig ut så gör ljudet det 
också. 

Med Leifs metafor i bakhuvu-
det kryper båtägaren Ulf Svens-
son ner i motorrummet för att 
titta efter ljusinsläpp när motor-
luckorna stängs. 

Det visar sig att det finns någ-

ra springor som faktiskt behö-
ver tätas. 

För att ta reda på motorlju-
dets karaktär analyserar vi det 
med öppna motorluckor. Det vi-
sar sig att det finns en ljudtopp 
på 96 dB runt 360 Hz och en an-
nan topp på 1 780 Hz och 88 dB. 

Med stängda luckor och be-
fintlig ljudisolering finner vi en 
topp på 85 dB vid 180 Hz och en 
på 75 dB vid 360 Hz. 

Det är viktigt att komma ihåg 
att decibelskalan är logarit-
misk, det vill säga att den inte är 
linjär. En fördubbling av ljudin-
tensitet innebär en ökning på 
cirka 3 dB. 

Exempelvis har ett normalt 
samtal en ljudstyrka på runt 60 
dB medan en motorsåg har en 
ljudstyrka på 100 dB. 120 dB är 
smärtgränsen för vad ett 
mänskligt öra klarar av.

Efter att ha isolerat motor-
luckorna i exempelbåten, bytt 
ut tätningslister och tätat 
springor gjordes en ny mätning 
av ljudnivåer. Själva frekvens-
kurvan såg i stort sett likadan 
ut, men några skillnader kunde 

uppmätas. Vid 360 Hz uppmät-
tes 69 dB, vilket är en sänkning 
med 6 dB jämfört med den gam-
la isoleringen. Vid drygt 1 000 
Hz uppmättes en förbättring på 
1 dB, men vid 180 Hz där ljud-
toppen fanns med den gamla 
isoleringen uppmättes ingen 
skillnad alls. 

– Det kan tyckas som en mar-
ginell skillnad, men det blev i 
alla fall en liten förbättring. Det 
viktigaste är egentligen hur båt-
ägaren upplever ljudet, säger 
Leif. 

Om båtägaren i det här fallet 
skulle vilja gå vidare och göra 
mer för att tysta motorljud säger 
Leif att  en åtgärd är att montera 
löstagbara ljuddämpande väg-
gar med absorbenter och tung-
matta på båda sidor av motorn. 
Det gäller nämligen att ta död 
på ljudvågorna, och ju närmare 
bullerkällan, desto bättre verk-
ningsgrad. 

– Bafflar används mycket 
inom ljuddämpning och gör stor 
skillnad. Ju fler gånger ljudvå-
gorna träffar en absorbent, des-
to bättre dämpning, säger Leif. 

»



Årets gästhamn 2016
För tredje året i rad kommer Praktiskt Båtägande  

att utse Årets gästhamn. 

Men vi kan inte göra det utan din hjälp! 

Vilken hamn anser du har bäst service, trevligast  
personal, renast toaletter, snabbast wi-fi och alltid 

varmt vatten i duschen ...?

tbatagande.se  

i ämnesraden. 

Den bästa motive-
ringen vinner en gum-
mibåt med en 
2,5 hk utom-
bordare och 
en flytväst 
från SeaSea. 

Vilken gästhamn som blir Årets gästhamn 2016 
kan du läsa om i nr 7, 2016.

Tävling
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Letar du efter en begagnad motor- eller segelbåt, eller kanske  
några  reservdelar, se de senaste annonserna på livetombord.se? 
Eller vill du själv annonsera gå in på, livetombord.se/batborsen.  
Annonserna kommer även med i tidningen i mån av plats.

Annonsera på

gratisför privatpersoner

Forslund Veteran Racer Mahogny kravell-
byggd 6,1x2,0 m 1961. K-märkt av Sjöhistoriska, 
KMK och MYS-R registrerad. Omfattande renovering inkl 
ny motorinstallation färskvattenkyld ljuddämpad GM V8 
260HK. Fyrbladig prop på 1" axel. Unika beslag och in-
strument. Sollentuna. 350 000:-, 0706297963, 
peterkil@hotmail.com  26094 

Drago 21 med 115Hk suzuki 2016. Meget fin Ka-
binebåt designet af Esben Thorup, god højde i kabi-
nen hvor der er toiletrum og køkkenblok, dybt og sikkert 
cockpit, en stor og velsejlende trailerbar kabinebåd med 
en dejlig 115HK Suzuki. Beder. 299 800:- 
0045 86932900, info@baadhuset.dk  25708 

sweden yachts C 34 1980. Läs repotage i Praktiskt 
Båtägande nr 7 2014 om C 34. Här finns en välvårdad      
C 34, utan teakdäck. Ny motor Vetus 27 Hk 2010. Tyresö. 
390 000:-, 0736500925, 
leifjansson.buss@tele2.se 24258 

Nimbus26 26 1973. MOTOR 2011 och båtplats Gö-
teborg Näset i första hand. Mer info och utrustningslis-
ta på blocket Första kontakten sker via mail, sen via tel     
leo68b@yahoo.com Mvh Leo Västra Frölunda. 175 000:-
0735628870 24187 

Atlantic Marine 660 Adventure 2015. En re-
jäl pilothousebåt för året-runt-bruk med mycket bra 
sjöegenskaper. Genomtänkta lösningar för både fiske 
och fritid. Längd 661 cm Bredd 252 cm Djupgående 60 
cm Vikt 1300 kg Mercury 150EFI Göteborg. 369 000:-, 
+46735452666, feffe_79@hotmail.com 25187 

Ritningstillverkad kabinbåt 24 fot inklusi-
ve obromsad båtvagn 1976. Glasfiber på marin-
plyfa, ritningsbyggd i 3 exemplar. 110 hp, sötvattenkyld 
inombordare, badplats, badstege, Wallasvärmare, 3 
brandsläckare, ny propp, förtöjningsgods mm, obrom-
sad båtvagn ingår, Kalmar. Växjö. 25 000:-, 0709912621, 
lars_eriknilsson@hotmail.com 24450 

TRIsTAN  26 snipa 1981. Tillfälle för Er som vill 
komma över en finsk kvalitetsbåt för en billig penning. 
Som är i behov av lite omsorg o kärlek, mest i form av fi-
nish arbete såsom måla, slipa, lacka trädetaljer ute o in-
ne.. Norrköping. 59 000:-, 0709-108060, 
info@bra-x.se 25093 

Wm.  lindbergs Verkstad Bogserbåt 1900. Ge-
sar SHDR Unik bobåt vid Norr Mälarstrand och en stolt 
bogserare från 1878. Mycket möda har lagts ned på ex-
teriören för att återskapa mycket av de klassiskt vack-
ra dragen hos ett skepp från förr. Sigtuna. 800 000:-, 
0708646683, stoffo@me.com 25052 

skilsö 620 DC 1987. Välskött Skilsö DC 620 årsmo-
dell 1987 säljes. Lättkörd båt för bad och utflykter och 
enstaka övernattningar. Sovplats för 4 personer. Stor 
uteyta med U-soffa bak. I mycket liknar den en Nimbus 
22 DC. Vargön. 110 000:-, 0703990604, 
dan@telero.se  25051 

Räktrålare (föredettingar) Trålare/ trä/ alu-
minium 1963. Trålare med Volvo-Penta, 17,5 m lång 5 
m bred säljer den pga ont om tid & ork kan tänka mig by-
te eller rent köp 30,000:- eller BUD Båten ligger i fiske-
hamnen i Hamburgesund Strömstad.  
0768-505203, torgnylarsson@ymail.com  24912 

.se
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sunwind 26 + 1 fot 26 1978. Alla segel 1993 Längd 
överallt 8,20 m, Längd i vattenlinjen 6,42 m, Bredd 2,6 m 
Djupgående 1,5 m, Deplacement 2,2 ton, Kölvikt 0,9 ton 
Tyresö-stöttor, Trasig Volvo Penta MD7, Elen behöver ses 
över Leksand. 37 000:-, +46707741679, 
andy.bergbb164@gmail.com  24445 

Arcona 400 2006. Vår älskade båt är nu till salu, 
hon är mycket välskött och i mycket gott skick. Hon är en 
sen 06-a, i praktiken 07-a. Priset gäller vi snabb affär, då 
vi har hittat vår drömlägenhet. (Ev. budgivning) Stock-
holm. 1 650 000:-, 0706682842, 
andre.bergstrom1@gmail.com 24430 

Nimo 360 2000. Båten som varit perfekt för den här 
sommaren, varm, komfortabel och torr. Inredning i Nim-
bus style med vita plastytor och trä i teak, alla hörn pro-
fessionellt rundade. Alla durkar i äkta parkett. Åkersber-
ga. 750 000:-, 070 3008542, berntab@swipnet.se  24427 

Albin 82 Ms 1979. Rejäl seglande (LYS 0,95) motor-
seglare med för- och akterruff med 6 kojplatser, längd 
8,2 m, bredd 2,84 m, vikt 3,4 ton, nyare sötvattenkyld 3 
cyl dieselmotor VP MD 2030 från 2002, lite använd gått 
564 tim. Danderyd. 190 000:-, 0707734564, 24142 

Hynday fd,livbåt 1995. Fin båt, lite gångtid, ca 
200 tim. Trailer, ny durk, nya dynor, alumimium durk-
plåt på golv o motorhuv. mätare, lampor. bes för 30 per-
soner. bra fiskebåt el transporter. Längd 8,5 m, bredd 
2,5 m, höjd, 3,5 m fr kö Vansbro. 55 000:-, 0703745130, 
rolf.g.lagerberg@gmail.com 24100 

Träbåt laxkutter laxkutter 9x3,40 plastat skrov, mo-
tor Albin ad-21 diesel 22 hk, renov 2011, pentry, porta 
portti, gasolspis, kylskåp, 3 st batterier, båtvagn, återstår 
lite fix invändigt, fart c:a 6 knop, Strängnäs. 37 000:- 
070-7817391, ang52-11@hotmail.com  23915 

Nauticat 33 1982. Nauticat 33 nr 828, Siltala Yachts 
-81 Båten är kraftigt byggd, trygg, oceangående och i 
mycket gott skick. Extra info och bilder Juha Paakkonen 
+358505453951 / juha.paakkonen@beijers.fi Kouvola. 
700 000:-, +358505453951, 
juha.paakkonen@beijers.fi  23832 

Albin 21 1973. Höstpris! Stabil 30-trailer ingår. Eko-
lod, stereo, toalett, spritkök. Kapell och inredning i bra 
skick. Dieselmotor Md3b, går som en klocka. Går att 
provköra. Fler bilder kan skickas. Kristinehamn. 45 000:-
+46704280316, peter.lassis@gmail.com 23538 

Tuna 40 sportivo 2008. Video: https://www.
youtube.com/watch?v=S70YNsM_60k Säljes el-
ler bytes Tuna 40 Sportivo. Motorer: Volvo x 2, D3-190. 
190 Hk, Diesel, 390h medkörda. Pargas. 3 290 000:-, 
+358400524330, sportsgym@parnet.fi 23450 

Västkustsnipa Riggad snipa 27´ 1980. Hög-
sjösnipa 8x3 m, 22 kvm segel. För och akterruff 4 ko-
jer, full ståhöjd. Fin teakinredning och textilier. Depl 3,5 
ton. Mycket utrustning hydraulstyrning GPS mm. Pålitlig 
penta diesel 4 cyl 64 hk. Mölndal. 115 000:-, 
0722-382625, norderney@telia.com  22143 

sirena 38 1981. snabb seglare ritad av Håkan Söder-
gren myket uppdaterat på senare år, ny mast, nya dynor, 
ny vattenburen värmare, renoverad motor, ny spis med 
ugn, ny 10 tums plotter 3d, nya batterier + mycket mer 
Tyresö. 385 000:-, 0768005092, pergot@comhem.se 

24166 

Comfort 30 1978. En mycket fin och fantastisk bra 
utrustat Comfort 30. Båten seglar snabbt och är mycket 
bekväm. Rattstyrnig. För fullständig utrustningslista ring 
eller mejla. Kävlinge. 120 000:-, 0702684784, 23282 

BEAsON 31 1975. Trevlig familjeseglare i bruksskick. 
Nya rutor med aluminiumramar och rökfärgat glas. Pri-
set kan disk. vid snabb affär Eskilstuna. 140 000:-, 070-
5791513, ukarl@tele2.se 23275 

seastar 650 1989. Praktisk akterhyttsbåt Sea Star 
650 Mått 650 x 230 Motor: Mercury V6, 175hk 2-takt, 
bensintank: 80L, Trimplan, Ekolod, Kylskåp, gasolkök, 
diskho ,värmare. Finns i Norrköping, Lindö Vendelsö.  
73 000:-, 070-5168422, 23203 

FlIppER 850 1983. Garmin kartplotter med eko-
lod, vhf, el ankarspel, solpaneler på 140w ny batte-
riövervakning, motor VP 40B DP, uppgraderad tur-
bo, nyren diselpump, Ny gasvärmare 13, nytt kapell 13 
med skyddsgardiner. Hammarland Åland. 250 000:-, 
+3584570596075, helge.lindroos@aland.net 23187 
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plastbåt motorbåt 1975. Plastbåt i bra skick + trai-
ler + 2 st nya båtstolar att sätta i Längd 5.50 Bredd 1.75 
ingen motor. Kil. 17 900:-, 070-5264123, 23153 

skysail 28 fot med fällbar kölfena 1994.  Pe-
ke, badbrygga, WC + godkänd tömningsan, kylbox m. 
ny kompressor, vattenburen värmeanl., sittbrunns-
kapell, täckställning Noa + presenning, WC + septik-
tank m. godkänt tömn.syst. m.m. Ronneby. 115 000:-, 
+46705514428, trollebod@hotmail.com 23145 

Nimbus 3003 1989. Välskött familjebåt med Volvo-
Penta 200hk, ca 1400h. Välutrustad med bl.a. bogpro-
peller, solpanel, batteriövervakare, landström med ctek 
laddare. Förnyat t.ex. dieselvärmare, kapell, hydraulstyr-
ning. Ekenäs, Finland. 520 000:-, +358505261680,  
rmw.blomberg@gmail.com 23144 

Aquador 23dc 2005. Mercruiser 5.0MPI på 260 hk 
(bensin) och motorn körd få timmar, servad av aukto-
riserad verkstad. Välutrustad och i bra skick, bl a nytt 
kapell och solpanel 2015. Finns i Västervik. Linköping.      
425 000:-, 0734184474,  23117 

Hallberg Rassy Rasmus 1974. I Florida står vår 
Långfärdsutrustade Hallberg Rassy Rasmus, Ketch nr 
347, Trygg beprövad kvalitetsbåt som klarar av hårda vä-
der och stora hav. Var god se www.swedishsnowbird.
com. Stockholm. 070 4369577, roxberg@mail.com  23041 

johnson 26 26 1979. Motor Md 7a med S-drev rull-
fock, Wallasvärme mm.mm. Motorn går inte antagligen 
påväxning i dieseln. ring för frågor. Hälsningar Ove Jord-
bro. 30 000:-, 08-50020551   
mob 070-2766041, ove.byh@gmail.com 23017 

äkta petterssonbåt. Träbåt. 1938. Pettersson 
träbåt helrenoverad 2013, Motor Albin O21, viss historik 
finns, sjösättningsvagn, transport kan ordnas. Priset för-
handlingsbart vid intresse. ENDAST telefon, lånad mail. 
Alfta. 54 000:-, 0271-12158, 073-075 59 22,  22976 

Espen båt styrpulpet 1980. Styrpulpet 5 meter 
lång, Mercury 40 hk motor med elstart. Motorn är bytt 
nyligen packningar slangar impeller stifft membran 
kopplingarna mellan tank och motorn rengjord förgasa-
re soppafilter växel husolja Flen. 20 000:-, 0725594672, 
pittemoj@gmail.com 22949 

Albin 25 1970. säljes som renoveringsobjekt, reno-
verad motor + reservdelsmotor. Backslag till båda mo-
torerna medföljer. Står på äldre båtvagn som medföljer 
mer info på tel eller meijl. Vimmerby. 25 000:-, 070-
3820720, Bjogun@telia.com  22507 

Motorbåt Ålandssnipa L9,25 b 3,25 Vattentankar, 
Ventilation. Toa med septiktank och tömningsanslut-
ning på däck för sugtömning. Dubbelkoj i förruff, kök och 
2 kojplatser i akterruff(vuxna). Saknar motor därav pri-
set! Herräng. 25 000:-, 073-0762136,  
hagastall@hotmail.com 22847 

Maxi 84 1978. Bra familjebåt och alla skot är dragna 
till sittbrunnen så den är väldigt lättseglad. Vid intresse 
mailas fler bilder. Båten är 8.40m lång 2,95 bred 5 säng-
pl. Halmstad. 138 000:-, 0701185336, 
gudrun.wilhelmsson@halmstad.se  22835 

Finnmaster 5300 Troller Perfekt fiske / dagsturs-
båt. Bowriderupplägg men med akterkapell i bra höjd 
(ej använt!) . Dynsats - knappt använd. Rätta motorn - 
Yamaha 80 hk 4-takt från 2011 : endast 30 h på motorn 
Ronneby. 140 000:-, 0705 569292,  22777 

Mahognysnipa. Träbåt, öppen. Mahognysnipa, 
helrenoverad, motor Albin AL-23. Båten är sjösatt och 
kan provköras. Pris 34 000:- inkl sjösättningsvagn. EN-
DAST TELEFONKONTAKT. Mailen är lånad. Alfta.  
0271-12158, 073-075 59 22, 22755 
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Hemmabygge Dubbelruffad träsnipa 8,5m x 
2,5m 1966. Furu o mahogny, plastat däck, byggd 60–
66 Motor: Tvåcylindrig diesel, Albin AD2, 20 hk, monte-
rad -66, växelströmsgenerator Båten finns i Åmål. IN-
GÅR UPPTAGNING O VINTERFÖRVARING 15/16. Åmål. 
0706073622, Sten.n@telia.com 22740 

Einar Ohlson Winga 29 1975. En jättefin och trev-
lig båt med många förbättringar gjorda sista året. Ring 
för info! Tyresö. 75 000:-, 0707242879, kimmo.von.knor-
ring@ncc.se 22735 

DRACO 2000 HT 1974. Nytt kapell 2012, Ekolod 
Lowrance X125. Trimplan Bennet. Komradio. FM-radio av 
äldre mod. Motor och drev typ B20 AQ 105A/100. Rostfri 
tank 110L. Servad varje år. Upptagningsvagn. Årjäng. 65 
000:-, 0706589262, lars.i.olsson@passagen.se  22734 

Fjord 8893 21 Weekender 1973. Volvo Penta 170 
Hk. År 1988 Fullt utrustad. Toa installerad 2011. Kapell 
sådär, men lappat. Finns Svinninge marina Hägersten. 
40 000:-, 070 5208710,  22730 

Beason 630 2010. Motor Mercury 150 hk uppgra-
de 175hk för 55.000 kr, 39 knop/6000 varv marschfart 
25 knop 1l/nm Båtplats ordnas i Marstrand/finans ingår 
vid behov. För mer info och bilder så maila mig Kungälv.    
259 000:-, 0704155871,  22688 

Nimbus 28 DC 1989. Välutrustad och i bra skick. 
Volvo Penta KAD43/DP -06 510 timmar. Bogprop, an-
karspel, värmare, landström, laddare, stereo, toa med 
sug+sjötömning, nåtad teakdurk sittbrunn. Finns i Täby. 
Täby. 495 000:-, 0708105210, claes@mybug.se  22684 

Vinterförvaring Uthyrning för båt och fordon Hall 1: 
Välisolerad, värme +5, porthöjd 2,86 m Hall 2: Oupp-
värmd torr, porthöjd 4,35 m Upp till 6 meter 250kr/mån, 
därefter 50kr/meter Mellan Valdemarsvik-Åtvidaberg 
Åtvidaberg. 250:-, 073-5019716, 
honseriet@gmail.com  22597 

örnvik 880 Quattro 1988. Ny Volvo Penta KAD 
300 monterad 2008, gångtid 440 timmar. Totalt på-
kostad 400 000 kr de senaste sju åren. Ring eller mai-
la för mer info. Jämför Nimbus, Fjord, Draco Norrköping.        
495 000:-, 070 580 96 29,  
ake.gustafson@telia.com  22506 

Maxi Magic 1984. Maxi Magic är en idealisk båt för 
den lilla familjen, nybörjaren eller ensamseglaren. Båten 
har upprustats kontinuerligt och är i mycket bra skick.Se 
båtens hemsida:www.magicboxmaxi.weebly.com Säve. 
113 000:-, +46706548878, 
hakansson.ingemar@gmail.com  22443 

Maxi Mixer Cr 1985. Well maintained and excel-
lent condition with lot of upgrades: mainsail -14, heater 
-14, Flex'o'fold -13, instruments -12, larger sprayhood -11 
etc. More info and pics via email! Dinghy not included! 
St. Karins (Åbo område). 480 000:-, +358405023309, 

22441 

Uttern s46 Exclusive 2002. Uttern S46 Exclusi-
ve Årsmodell 2002 Motor Mercury ELPTO 50hk 2003 (2 
takt men bränslesnål) Ingår Ekolod Hummingbird, spö-
hållare, tampar, paddel, godkänt lås och kedja och anka-
re. Sigtuna. 79 900:-, 0707635066, 22428 

Marieholm IF båt 1971. Fall nerdragna Omklädda 
dynor 2014, Utombordare, Yamaha 4hk 4-takt 2009, 
servad 2015, Garmin GPS, Bomkapell, Ankare, tampar, 
fendrar, bergskilar, Tvålågigt spritkök inkl komplett köks-
utrustnin Rockneby. 20 000:-, 070-2701058, 22409 

Micore 570cc Offshore 570cc 2011. Motor Honda 
VF 75, GPS Garmin 720 S ny 2014. Full dynsatts. Badste-
ge. Pulbet överdrag, Syrefaste pulpetar och pollare. Fast 
rostfri bränsletank 75 liter. Billig att kjöra. Ca. 50 tim. 
Hjälteby. 180 000:-, 0703955697, 22359 
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Tillbehör köpes

Tillbehör säljes

Mindre utombordare alt gummibåt med mo-
tor köpes! Söker en mindre utombordare 5-10 hk med 
maxvikt 25kg. Eventuellt är motor och gummijolle av in-
tresse Lidingö. 070-5552197, cotsmach1@hotmail.com 

25973 

skjutbar taklucka Nimbus 2600, 1987 Form-
pressad skjutbar skylights S/B Rydebäck. 0709786036, 
042221001@telia.com  24186 

Inombordsmotor Volvo Penta 2002 med S- drev 
Jordbro. 5 000:-, 0702766041, ove.byh@gmail.com 

23424 

Volvo penta2002 med segelbåtsdrev vp 2002 
med s-drev 1990. Beg Volvo Penta 2002 Med S-drev 
Jordbro. 5 000:-, 08-50020551   mob 070-2766041, 
ove.byh@gmail.com  23018 

Mantågsfötter Mantågsfötter i aluminium till Grana-
da 27’ 1980. Henån. 070 6640081, 
reidarhelgeland@gmail.com  22996 

Raymarine C90W plotter med ekolod & sjö-
kort Raymarine C90W MFD inkl Navionics Platinum EU 
sjökort samt ekolodsmodul DSM 30 och akterspegelsgi-
vare. Stockholm. 10 000:-, 0703110137,  
gudden@gmail.com 25920 

Raymarine E140 Wide Hybride Touch Raymarine 
E140 Wide är en rejäl multifunktionsdisplay och plotter 
från 2011. Skärmen är i princip i nyskick och fungerade 
mycket bra när den plockades ur båt för några månader 
sedan. Helst mail/sms Vadstena. 4 300:-, 0760546478, 
r.metzbach@mail.com  25178 

Avgaskrök Volvo penta 833998 Avgaskrök Vol-
vo Penta 833998. Ny - säljes pga felköp. Nypris 1 500 kr. 
Segeltorp. 800:-, +46706760112, 25879 

MERCRUIsER 8.2 HO - 502 Chevrolet Fin er-
sättningsmotor som gått få timmar. Nya topplock. Kom-
plett med förgasare, insug, vattenpump, svängnings-
dämpare men inga övriga externa tlllbehör. Sätt den i 
bilen? Se mer i annonsen på Båtnet. Mölltorp. 55 000:-, 
0709393611, allteknik@carlsborg.net  24434 

sjökort: Åland och Finland Sjökort Åland 2015,C. 
och Åboland Finland 2014, D. Översiktskort Ålandshav 
1:225 000. Baltik sea Gulf of Finland. 1:750 000. Malmö. 
1 600:-, +46708620516, uc.olsson@gmail.com  24104 

kapell Fabola pokus Kapell med bågar till Fabo-
la Pokus segeljolle säljes pga egen stulen båt. Pris eö 
Stockholm. 1 000:-, 0762121512, solao3@hotmail.com 

23493 

Båtar köpes

Grand Banks 32 Hej, Jag är på jakt efter en GB32, 
gärna med 2 motorer och helst från 80- eller 90-talen. 
Ekerö. 0708785382, bo.frykhammar@telia.com  25900 

Dominant eller motsvarande 78 Söker en Domi-
nant 78 eller annan god seglare 24-26 fot, helst på väst-
kusten. Harestad. 073-8509329, 23118

Topplockspackning mm Mercruiser 4,3 l Topp-
lockspackning QuickSilver artikel nr 27-879150140 Av-
gaspackning mellan limpa och topplock QuickSilver ar-
tikel nr 27-99757 Packning mellan avgaslimpan och knä 
Rotor art 13523A6 Göteborg. 800:-, 0761900668,  23503 

Vintertäckning Bavaria 42C Proffsbyggd sitt-
brunnstäckning i aluminium och polykarbonat Grötö. 
7 500:-, 0707-653252,  23213 

Grabbräcke- salongsbåt Komplett grabbräcke för 
båda sidorna från - 20 tals salongsbåt. Längden är 110 
cm och diametern på röret är 28 mm. Materialet är för-
nicklad mässing. Väse. 1 200:-, 0709673500, 
svenake.lilljebjorn@gmail.com  23019 

Fiskenät och ålryssjor 2 Tunnor fiskenät 110m 
vardera Ålryssjor Allt för 300! Nynäshamn. 300:-, 
0765905324,  22691 

ömo 640 1980. Välutrustad Campingbåt, Ömo 640 
(640 x 2,25 meter á ~1000 kg). Bestyckad med en Evin-
rude 120 V4 VRO 1990. Båt, inredning och motor är i bra 
skick. Nytt kapell. Utr. Hydr. trim,Navigator Garmin 178c 
mm Bålsta. 35 000:- 0733-293461, 22319 

Allegro 30 1988. Välutrustad trygg havsseglare för 
oceanen eller skärgården. Rymlig mysig salong, båten 
är välunderhållen och klar att segla mot nya horisonter. 
Mycket uppdaterad utrustning, ring så berättar jag mera! 
Lovisa. 330 500:-, +358440151823, 
fredrik.lindfors@gmail.com  22280 

Rinker Captiva 1996. 7,4 liters V8 på 300 hk 2 sov-
platser, badbrygga med dusch, portapotti, kylskåp, bord, 
färskvattentank, handfat i ruffen, Stereo, Trailer, Silent 
Choice, GPS-förberedd, bottenmål Norrtälje. 130 000:-, 
073-5582486, klas.enz@norrtalje.se 22276 

Windy 32 scirocco 2001. 2 st Volvo Penta Kad 44 
EDC som har gångtid på 780 timmar med KCR Box-
ar som ökar originalets 520 hk till 640 hk samt minskar 
bränsleförbrukningen. Toppfart ca 45–50 knop, March 
30–35 knop. Grödinge. 1 045 000:-, 0708-347276, 
ove.jonehed@bofab.se  22255 

Tiedemann Mahognykryssare 1965. Byggd 
1965/66 Stockholm och ligger nu i Mariehamn, 
Åland 8,50x2,80 VP TaMD31A 130hk (grundrenove-
rad år 2005) försalong med två soffor och bord och 
en akterhytt med två kojplatser Mariehamn. 69 000:-, 
+358407733090,  22236 



Så lagar du sandwich 
FILMEN PRESENTERAS AV 

Polerskolan  
– så uppnår du perfekt 

glans
FILMEN PRESENTERAS AV 

Vinterförvara i sjön  
– tänk på detta

FILMEN PRESENTERAS AV 

Kört sönder propellern  
– så gör du!

FILMEN PRESENTERAS AV 

Båtlivets fem viktigaste knopar
FILMEN PRESENTERAS AV 

Se alla våra filmer på www.livetombord.se, 
klicka på ”gör det själv” i menyn

PRAKTISKT BÅT- 
ÄGANDE PÅ FILM
Se våra pedagogiska gör-det-själv-filmer på www.livetombord.se



Fšr mer information besšk vŒr hemsida www.balstaslapet.se eller ring 0171-468050

Vi har 2.000 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter – i alla väder. Och våra moderna räddningsbåtar klarar 

att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller bli medlem, så bidrar du till att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga 

bidrag från staten. Som tack för ditt stöd hjälper vi dig om du t ex får roderhaveri eller motorstopp 

– även när sjön ligger spegelblank. Läs mer på sjoraddning.se eller ring 077-579 00 90.

Om du befi nner dig här, 
är vi snart där.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

BLI FADDER!
WWW.SOS-BARNBYAR.SE

PG: 900203-1 TEL: 020-940600



Vi vet vad som gäller – 

från motor till propeller!

7-350 hk 

diesel / hybrid 

axel /drev

efektiv  

ljudisolering

2-5 bladiga standard och  

specialpropellrar i brons

elastiska och fexibla 

axelkopplingar 

vattensmorda  

tätningar och lager

installationsutrustning 

och marina slangar

Beställ på: www.centerline.se

Box 216,   734 25  Hallstahammar

0220-150 40 info@centerline.se

HYR CHARTERBÅT
Kroatien, Grekland, Turkiet, Italien, Frankrike,

Malta, Västindien, Thailand, m.m.

Tel: 08-24 90 88  info@sunwavestravel.se

Grindstuvägen 40, 167 33 BROMMA • 08-28 85 34 

www.rentvatt.com

BÅTKAPELLTVÄTT!

KAPELLTVÄTT • IMPREGNERING

NYTILLVERKNING • LAGNING

Välkommen till Rentvätt, Stockholms största båt-

kapelltvätteri. Vi tvättar, mögelbehandlar och 

impregnerar alla typer av båtkapell, förtält och markiser.

Vi utför sömnadsarbeten såsom reparationer, byte av  

rutor, dragkedjor, tryckknappar, kardborrband, öljetter m.m. 

Dessutom tillverkar vi nya båtdynor, kapell, motorbåtskapell, 

sprayhood, bomkapell, segelkapell osv.  

Högsta kvalitet till rimliga priser.

Bor du inte i Stockholm kan vi skicka säck  

med förbetald frakt för inlämning på posten.

Undvik vårrusningen. Lämna in nu!

Reparation & Försäljning

Aluminium, Stål och Bronspropellrar

Mälarvarvsbacken 14
117 33 Stockholm
Tel: 08-669 01 05

www.propellertrim.se

Välkommen in eller
besök vår webbshop!

Lägst pris!
Ring för offert!

Återförsäljare:

Importör NordicGensets & Motors AB
www.steyr-motors.se

Dalarö: Korsholmsvarvet AB,

0709-84 65 28

Färentuna: Mälaröarnas Maskin & Traktor,

0706-41 27 33

Halmstad: Halmstads Marincentrum AB,

035-12 12 88

Härnösand: Dahlman Marin- & 

Verkstadsteknik AB, 0611-55 66 66

Karlskrona: Hasslö Varv AB,

0455-34 17 00

Lidingö: Lidingö Marin AB,

08-766 24 25

Mönsterås: Rampeltins Båtvarv AB,

0499-125 98

Smögen: Smögenvarvet AB,

0523-310 33

Söderköping: JS Marinteknik AB,

0121-421 76

Uddevalla: Sunds Marin AB,

0522-64 43 20

Värmdö: Brohäll Marin AB,

08-571 450 45

Se vår nya hem-

sida, många bra

erbjudanden !!
www.unicef.se/vf
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finns i butik 23 februari
Prenumeranter har den i brevlådan 19 februari

Klassiker
Malö 40 H 

StröMförande jolle

Praktiskt
ockelbo dc 21 bättre än ny

Test
feM SMå Snurror

Tema 

Jolle
Hur mycket stryk tål en jolle?

Med jollen som landgång

Skötsel och underhåll

PB 
bjuder  

på 
portot

Ja! Självklart vill jag prenumerera4
28 nr 1 499 kr 

Namn:

Adress:

Postnummer:

Postadress:

E-post:

Erbjudandet gäller t o m 2016-02-29, endast i Sverige och ej i samband med andra erbjudanden. 
Du kan även beställa på www.praktisktbatagande.se/prenumerera

       Nej tack, jag vill inte ha några erbjudanden från Egmont Tidskrifters  samarbetspartners.

Missa inte nästa nummer! Prenumerera nu!

AALKPB

14 nr 849 kr 

AALJPB

7 nr 449 kr 

AALIPB

#

nästa nummer   

EgMonT TidSKrifTEr AB
SvArSPoST 205 725 81
208 00 MAlMö



Med reservation för ev. tryckfel.

 0512-299 50

Retro & Nostalgi!
Du hittar många fl er artiklar på vår hemsida!

Beställ på vår hemsida eller ring oss på tel. 0512-299 50.

Ginza AB • Fåglum • 465 81  Nossebro • kundservice@ginza.se

Skivspelaren som har allt!
Vinyl, CD, kassettspelare och radio. Kan användas som mobilhögtalare!

Du kan även spela av dina LP-skivor till MP3-fi ler!

Beställ gärna vår katalog med mängder av produkter och erbjudanden!

VINYL, CD, KASSETT, USB, RADIO OCH BLUETOOTH. Ingång så du kan koppla in din telefon och utgång 
så du kan koppla till ytterligare förstärkare och högtalare. Spela av dina LP-skivor till MP3-fi ler! Skivspe-
laren spelar 33/45/78 varv. Fjärrkontroll. 2 inbyggda högtalare. Mått: 51 x 22 x 35 cm. Vikt: 4,7 kg.

2.690 kr

Storsuccén!  Nu med
Bluetooth!

Köp till 

matchande bord!

Nr 71687

Paketpris: 
3.490 kr!



– måste vi ladda 
batterierna nu igen?

– nix, de är fulladdade!

www.thermoprodukter.se

Efoy Comfort 

har utförligt testats 

av Hamnen.se. 

Läs hela testen här!

Nu är strömförsörjningen ombord löst en 

gång för alla! Efoy Comfort är en metanol-

driven bränslecell som laddar dina batterier 

automatiskt och nästan ljudlöst. Du blir 

oberoende av motorgång, landström eller 

t.o.m. att solen skiner på din solcell.

efOY COmfOrt
•  laddar automatiskt 

•  startar vid 12.3 V och laddar till 14.2 V (justerbart)

•  ger ca 90 Ah per liter bränsle

•  lätthanterlig, säker och nästan ljudlös

•  tre modeller: 80, 140 eller 210 Ah/dygn

•  miljövänlig


