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Läs mer på www.comstedt.se och www.humminbird.com

 HELIX FAMILY IS GROWING
Humminbird Helix serie växer med ytterligare tre modeller Helix 9, Humminbird Helix serie växer med ytterligare tre modeller Helix 9, 

10 och 12. De nya modellerna har högupplösta och ljusstarka 9”, 10,1” 10 och 12. De nya modellerna har högupplösta och ljusstarka 9”, 10,1” 

och 12,1” skärmar samt  ett helt nytt användarinterface - REFLEX. och 12,1” skärmar samt  ett helt nytt användarinterface - REFLEX. 

Ett gränssnitt som är nytt, snabb och lätt att använda.Ett gränssnitt som är nytt, snabb och lätt att använda.

De är nätverkskompatibla även med 800, 900 och 1100 serien.  De är nätverkskompatibla även med 800, 900 och 1100 serien.  

Samtliga har den revolutionerande AutoChart Live tekniken som Samtliga har den revolutionerande AutoChart Live tekniken som 

gör att man kan skapa egna kartor i realtid. Helix 12 har inbyggd gör att man kan skapa egna kartor i realtid. Helix 12 har inbyggd 

bredbands True Chirp för maximal djupförmåga och fisk separation. bredbands True Chirp för maximal djupförmåga och fisk separation. 

helix 12helix 12 helix 10helix 10

helix 9helix 9

chirpchirp dsp di si

 i n t e r f a c e
 REFLEX REFLEX

GLASS GLASS 

BONDEDBONDED

50% BRIGHTER

   1000 nit 1500 nit   1000 nit 1500 nit

HDHD

2X RAM
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Liten båt med 
stort hjärta

 J 
ollen gör en liten båt större och en stor båt ännu mäktigare. Att 
släpa på en extra farkost är något som lockar de flesta båtäga-
re. Även om fenomenet är långt ifrån nytt så har antalet 

släpjollar ökat i stadig takt under senare år. Detta märks inte minst 
på intresset för våra tester av just gummijollar. 

Suget är ganska logiskt med tanke på att våra fritidsbåtar blir 
större och större. Allt djupare kölar gör det svårt att komma in till 
land med själva moderskeppet och många väljer att tillbringa kväl-
lar och nätter på svaj i vi-
ken. Inte helt tokigt en-
ligt vissa; fridfullt och 
fritt från fendrar, fästing-
ar och andra fridstörare.

Jollen kan användas 
för att ta turen till sopma-
jan, för att rasta hunden 
eller för ren rekreation. 
Och det är här det finns både en upp- och en nedsida. Ungarnas 
snurrande i viken kan ses som allt från idylliskt till outhärdligt 
enerverande och störande. Runt, runt tills soppan tar slut …

Men nu för tiden är det alltså rätt vanligt att snurrorna inte låter 
så mycket. Endast ett svagt elektriskt surrande sprids över vatten-
ytan. Fast tänk då på att även om dessa motorer kan likna elvispar 
eller leksaker så utvecklar de stor kraft, och propellrarna är inte att 
leka med – inte i kontakt med fingrar och tår. Mer om det längre 
fram i det här numret av Praktiskt Båtägande. 

Bläddra vidare och läs det mesta om våra älskade gummijollar 
och deras användning, fördelar och avigsidor. Läs om hur du bygger 
din egen ”evighetsjolle” och hur du bäst släpar och förvarar den, hur 
du vårdar den så att den håller länge och vilken motor du ska an-
vända.

Jollen är vår minsta skuta, men 
alla har ett förhållande till den. I 
den här utgåvan av Praktiskt Båt-
ägande får dingen den uppmärk-
samhet den förtjänar. Mycket 
nöje!

Philip Pereira dos Reis

Chefredaktör

”Fridfullt och fritt 
från fendrar, fäs-
tingar och andra 
fridstörare.”

Ledare   

© Egmont Publishing. Citera oss gärna men ange Praktiskt Båtägande 
som källa. För ej beställt material ansvaras ej. Eventuell skatt på vinster i 
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Kvalité har aldrig 
kostat mindre!

Använd bottenfärger på ett säkert sätt – läs alltid etiketten och produktinformationen innan du påbörjar arbetet.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2016.

Priserna är ungefärliga. Lokala prisavvikelser kan förekomma.

Trilux Hard Antifouling
n  Hård kopparbaserad bottenfärg

n  Slip- och polerbar

n  Lämplig också på båtar som dras 

upp på land och mycket snabba båtar

Pris 750ml: 295:-

Cruiser® Polishing Antifouling
n Effektiv kopparbaserad bottenfärg

n Minimal uppbyggnad av färgskikt

n För alla material

Pris 750ml: 269:-

Vi har bottenfärger för alla behov, alla typer av båtar, alla vatten – 
oavsett vilka miljöregler som gäller. Du kan alltid lita på våra färger.
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I korthet

båtmässan i göteborg

Laddade paket
Mer elektronik, högre komfort 
och ett behov att alltid vara 
uppkopplad gör ström till hård-
vara ombord. CTEK har satt 
samman två paket med ladd-
ningssystem – 100A Off Road 
(4 990 kr) och 20A Off Grid (3 
290 kr). Bägge paketen innehål-
ler en D250S Dual-laddare som 
kan hantera laddning från fle-
ra källor som generator, solcell 
och vindsnurra och en System 
monitor batteritankmätare som 
håller koll på aktuell laddsta-
tus. Off Road-paketet innehåller 
även en Smartpass styrenhet 
som fördelar energiflödet mel-
lan batterier och strömförbruka-
re. Info seasea.se

Rent och tätt
Ett smutsigt och otätt kapell 
sänker humöret och båtens ut-
seende. På marknaden finns 
en uppsjö tvätt- och impregne-
ringsmedel. Nu finns ytterliga-
re ett fabrikat – 303. Tvättmed-
let, Multi-Surface Cleaner, sägs 
fungera både på kapell och dy-
nor – som fläckats med olja, fett 
och kaffe. Impregneringen, Fa-
bric Guard, sägs göra kapellet 
vattentätt, smutsavvisande och 
skyddat för UV-strålning, svamp 
och mögel. Info hjertmans.se

Fristående 
lanterna
Lanternan är en helt fristående 
enhet med ett litiumbatteri som 
laddas antingen av den inbygg-
da solcellen ovanpå eller den lil-
la vindgeneratorn (!) som sit-
ter undertill. Ett fulladdat batte-
ri klarar 180 lystimmar utan på-
fyllning och de 38 led-lamporna 
har en lysvidd på 3 M. 

Lanternan kan lysa med runt-
lysande vitt, även med olika ty-
per av blinkningar, samt röd/
grön/vitt. Den manövreras med 
fjärrkontroll och kan även stäl-
las att tändas automatiskt när 
det är mörkt. IP55 gör att den tål 
placering oskyddat utomhus, 
men den är inte dränkbar. Stor-
lek 115 x 73 mm, vikt 220 g. Pris 
995 kr. Info www.greatwhite.se

Miljövänlig 
teakrengöring
Kanaboat lanserar ett rengö-
ringsmedel för teak som ska 
vara miljövänligt och som också 
har fått Naturskyddsförening-
ens märkning ”Bra miljöval”.

Teaken rengörs i två steg med 
en första behandling som är 
rengöring (Silver teak clean) och 
ett andra steg som är en ”mine-
ralisering” (Silver teak protect) 
där ytan bildar ett hårt skikt som 
gör teaken starkare och också 
hindrar återsmutsning. 

Pris: Paket med rengöring 
och skydd för 3–4 kvm (1/2 li-
tersflaskor): 399 kr. Info: www.
kanaboat.se

Flytväst i 
midjeväska
En verklig nyhet är Baltics flyt-
väst iFloat som förvaras i en li-
ten midjeväska. Den är tänkt för 
folk som rör sig nära vatten men 
som kanske inte behöver ha en 
vanlig flytväst, den rekommen-
deras endast för simkunniga.

Flytkroppen ligger inpackad i 
väskan som kan bäras anting-
en på höft, rygg eller mage. Om 
man behöver flythjälp så drar 
man den uppblåsbara flytkrop-
pen ur väskan och trär den över 
huvudet, därefter blåser man 
upp flytkroppen genom att dra i 
uppblåsningssnöret. Pris 995 kr. 
Info www.baltic.se

Bra idé gav 16 000 kronor
Årets Praktiska Båtägare Jörgen Sjögren fick ta emot en check på 16 
000 kronor för sin uppfinning där han integrerat reglagen till bog-
propellern i rorkulten på sin segelbåt. Checken kan lösas in hos Er-
landsons Brygga och delades ut av Johan Josefsson, vd vid före-
taget, tillsammans med Praktiskt Båtägandes chefredaktör Philip 
Pereira dos Reis.

Vill du vara med och tävla om att bli nästa års Praktiska Båtägare 
och vinna 16 000 kronor så ska du mejla dina bästa tekniska tips till 
red@praktisktbatagande.se. Vi delar dessutom ut 1 000 kronor för 
det bästa tipset i varje nummer.

Prispressad 
värmare
Dieselvärmarna från svens-
ka Calaer på 2 eller 4 kW lig-
ger prismässigt ett snäpp un-
der konkurrenterna. Ett kom-
plett luftvärmarkit innehåller 
allt du behöver för att installe-
ra värmaren och kostar för 2 kW 
9 990 kr och för 4 kW 11 990 kr. 
De kan kompletteras med till 
exempel fjärrkontroll, timer och 
fjärrstart. Info seasea.se
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I korthet

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. 

Besök oss i monter B01:21 på Båtmässan i Göteborg! 

Spara vikt
Rutgerson Marin lanserar en 

viktbesparande däcksförskruv-

ning tillverkad helt i komposit 

för septiktankstömning. ISO-

certifierad enligt 8099:2000. 

Avsedd för 38 millimeters slang. 

Pris 238 kr. info hjertmans.se

Giftfritt från Jotun
Lagom till årets säsong säl-

lar sig Jotun till färgtillverkarna 

som erbjuder ett giftfritt botten-

färgsalternativ. Den biocidfria 

färgen, klassad som hård, är av-

sedd för östersjökusten samt in-

sjöar och vattendrag. Finns i tre 

kulörer, svart, marinblå och vit. 

Fler kineser
Utombordartillverkaren Sail har 

funnits sedan 1997 och på den 

svenska marknaden i mer än 

fyra år, men är lite av doldisar i 

Sverige. Motorerna är äldre kon-

struktioner från Yamaha som 

byggs i Kina och finns i storlekar 

från 2,5 till 25 hästar, alla fyrtak-

tare. Nya modeller för i år är 6, 

9,8, 20 och 25 hästkrafter. Den 

största kan fås med powertrim 

och elstart. Prisexempel 5 häs-

tare 7 999 kr, 15 hk 15 999 kr.

www.greatwhite.se

Blommigare sjöliv
Hello Sailor lanserar flytväs-

tar med olika mönster som görs 

i små kollektioner. De aktuella 

västarna är blommiga i olika va-

rianter och görs i en upplaga på 

150 exemplar för varje möns-

ter, risken att du möter någon i 

hamnen med samma mönster 

är därmed ganska liten. 

Västarna sys av Baltic och 

uppfyller alla formella säker-

hetskrav. Pris 1 200 kr. Info 

www.hellosailor.se

Prisvärd logg
Biltema visade sin nya gps-logg 

med inbyggd kursvisning. Fart 

över grund visas på analog vi-

sare (upp till 45 knop) och kurs 

över grund visas digitalt. Ytter-

diametern är 97 mm och loggen 

levereras med gps antenn med 

5 meter anslutningskabel och är 

helt vattentät (IP 67). Pris 1 099 

kr. Info www.biltema.se
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I korthet

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2016.

Vi har all båtvård du behöver!

Mer information hittar du på vår hemsida yachtpaint.com

Tvätta enkelt bort salt, smuts, sot och missfärgningar med båtvårdsprodukter från International Färg. 
Serien omfattar allt du behöver för att rengöra, återställa, skydda och underhålla din båt, oavsett om den är
av gelcoat eller lackerad. Behöver du fixa teaken eller kapellet har vi produkter för det också.

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 Daniel Spuhl. 
Han beskriver motivet så här: ”En fantastisk 
soluppgång över Baggensfjärden, tagen från 
Baggensstäkets inlopp den 8/12 på väg till 
barnens skola. Och nej, några filter behövdes 
inte, denna morgon heller …”

Dyrare bryggplatser  
i Marstrand?
kungälvs kommun har flaggat för att det ekonomiska ansla-

get på 900 000 kronor till hamnverksamheten i Marstrand inte 

finns med i budgeten för 2016. Lägg därtill att intäkterna från 

Västtrafik för att bedriva färjetrafiken mellan Marstrand och 

Koön befaras minska. Om bägge dessa tillskott uteblir väntar 

prishöjningar. 

– Då får gästhamnsbesökarna och de med fasta båtplat-

ser vara med och betala mer, säger hamnchef Lars Remler till 

Göteborgs-Postens nätupplaga. 

Enligt GP:s uppgifter kan gästhamnsavgiften komma att höjas 

med en femtiolapp per dygn medan avgiften för fasta båtplatser 

höjs med 20 procent.
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Erbjudanden gäller t.o.m. 2016-03-31. Alla priser är rekommenderade ca pris inkl. moms.

Lokala variationer kan förekomma.

Du hittar våra erbjudanden och din 

närmaste återförsäljare på

www.båtkusten.se

Erbjudanden Vår 2016

DAGS FÖR
SJÖSÄTTNING

Gör ett värdefullt besök hos din närmaste

Volvo Penta återförsäljare. Upptäck 

nyheterna och ta del av alla erbjudanden 

från Volvo Penta på motorer och tillbehör. 

Just nu får du ny teknik till gammalt pris. 

Introduktionserbjudande på V6-280 CE/SX 

från 206.055 kr (ord ca pris från 246.515 kr).

Nya Volvo Penta V6 har variabel ventilstyrning, 

direktinsprutning, motorblock av aluminum, 

färskvattenkylning och katalysator. Du får en effektiv 

och säker drift med reducerad utsläppsnivå.

Vad hoppas du 
hitta på Båt-

mässan?

3
båtägare svarar

ann-Charlotte marklund, sea 
ray 24 sorrento, täby
– Jag letar efter en 28-fots mo-
torbåt med bra planlösning, sen 
ska vi försöka hitta en likadan 
begagnad på Blocket.

markus ahlqvist, ryds Cam-
ping, trollhättan
– Jag tittar mest runt, har väl in-
te råd med såna här båtar. Åker 
hellre lite äldre båtar, men det är 
kul att se vad som finns och vad 
som händer på båtmarknaden.

Linnea rosén och karl-åke 
rosén, nimbus 27 Ht, dingle
– Vi letar efter rengöringsmedel 
till teaken på vår båt och så vill 
titta på uppdateringar på båtar, 
bland annat det märket vi har i 
dag, Nimbus. Kanske kan vi hitta 
något som är mer smakfullt än 
det vi har, ingenting är omöjligt.

Avslut för Nord 
West och Najad
efter att najad & nord West 
försatts i konkurs för snart tre 
år sedan uppdagades skulder 
på drygt 173 miljoner. Bland 
fordringsägarna återfanns 272 
företag och 61 privatpersoner. 
Enligt Bohusläningens nätupp-
laga har konkursförvaltaren i 
dagarna lämnat ett förslag till 
utdelning som lämnar lejonpar-
ten av fordringsägarna lottlösa. 
Endast Swedbank, med en 
fordran på 73,8 miljoner kronor, 
och ett konsultbolag i Göteborg 
verkar få några pengar. I Swed-
banks fall rör det sig om 22 mil-
joner, vilket innebär att banken 
förlorar 51 miljoner kronor.

Fornstor glans på 
Hallands Väderö 
efter en omfattande renove-
ring är den 130 år gamla fyren på 
Hallands Väderö nu åter i drift. 
Bland annat har stora delar av 
fyrtornet fått ny plåtbekläd-
nad, den plåt som inte bytts ut 
har blästrats och därefter har 
alltsammans målats. Även in-
vändigt har fyren fräschats upp 
med ny pärlspont på väggarna i 
fyrvaktarummet och nytt golv.

Förslagna 
båtmotortjuvar
natten mellan den 18 och 19 
januari fick en firma i Sannäs 
i norra Bohuslän påhälsning 
av några förslagna tjuvar. 
Efter att de först klippt hål i 
ett staket skruvades fem–
sex stora utombordare – på 
100 hästar eller mer – loss 
från vinterupplagda båtar. 
Därefter klipptes grinden 
för att kunna köra in med en 
bil på området och lasta in 
de tunga motorerna. Enligt 
polisens Båtsamverkan väst 
uppskattas värdet till minst 
en halv miljon kronor.
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Försvaret  
rustar upp
sedan 2014 har Sjöfartsverket, 

på uppdrag av Försvarsmakten, 

genomfört skötsel och under-

håll av militära farleder längs 

hela kuststräckan från Ström-

stad i väst till Haparanda i norr. 

I dagarna har parterna kommit 

överens om att förlänga samar-

betet till år 2020. 

Som mest har det funnits 

drygt 400 militära farleder 

som varit utmärkta med egna 

sjömärken och markeringar. Ett 

hundratal av dessa anses så 

pass strategiskt viktiga att de 

ska rustas upp, medan resteran-

de 300 farleder ska avvecklas.

Utökad  
allsvenska 2016
Fjolårets lyckade premiär för 

en rikstäckande serie i kappseg-

ling har bäddat för en fortsätt-

ning. Allsvenskan i segling kom-

mer under 2016 att arrangeras 

på fyra olika platser – Motala 

20–22 maj, Ekerö 10–12 juni, 

Malmö 12–14 augusti samt Gö-

teborg 2–4 september. Första 

helgen i oktober arrangerar 

Båstads SS kval till Allsvenskan 

2017.

Dyster statistik  
för 2015
enligt preliminär statistik från 

Transportstyrelsen omkom 31 

personer i olyckor med fritidsbåt 

under fjolåret. Det är en ökning 

med nio personer jämfört med 

2014, men femårssnittet är 

fortsatt sjunkande. 

Samtliga personer som föro-

lyckats under 2015 är pojkar eller 

män, och det stora flertalet av 

dem har sannolikt drunknat. Det 

finns inga rapporter om dödso-

lyckor orsakade av kollisioner 

mellan båtar eller med andra 

föremål.

Släpper snipsläp
Lagom till båtsäsongen 2016 kommer släpvagnstillverkaren 

Bålstasläpet med en båttrailer speciellt anpassad för snipor.

Skillnaden mot en vanlig båttrailer blir bland annat att den 

bakre, självjusterande vaggan kan ändras både på höjden och 

bredden, för att kunna anpassas till olika bottenformer.

Vinschtornet går också att justera framåt och bakåt och upp 

och ner för att ytterligare underlätta upptagning och isättning. 

Precis som i Bålstasläpets övriga sortiment kommer snipvag-

nen också att ha löstagbar ljusramp, vattentäta hjullager och 

svetsade surrningsöglor för lastsäkring. Det går också att köpa 

till ramper och elvinsch.

Det tillverkas tre bromsade 80-kärror, som lastar 1 350, 1 500 

och 1 800 kilo, anpassade för snipor från fem till sju meter. Det 

kommer också en obromsad kärra för max 30 km/tim.

pris: 39 000 kr (1 350 kg), 41 000 kr (1 500 kg), 44 000 kr (1 800 

kg)

info: Balstaslapet.se
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Kryssa bland Kanarieöarna i påsk
Ta Fartygsbefälsexamen klass VIII 
ombord på segelfartyget Älva
Marina läroverket sjöutbildning erbjuder en vecka 
ombord på segelfartyget Älva, då vi kryssar bland 
Kanarieöarna och samtidigt ger utbildningen 

Fartygsbefälsexamen klass VIII. Utbildningen leder 
till behörighet som befälhavare för mindre 

yrkesfartyg men passar även bra för den 
säkerhetsmedvetne fritidsskepparen. 

Vi tar oss runt Kanarieöarna och besöker öarna 
Teneriffa, Palma och La Gomera.

Kursen går mellan 21-28 mars. Se vår hemsida för 
mer information.

Marina läroverket Sjöutbildning | Tel 08-506 532 90
E-post sjoutbildning@klartskepp.se | www.sjoutbildning.se

Fler sjöräddningsstationer på G?
i dagsläget finns sjöräddningssällskapet eta-
blerade på 69 platser runt om i landet. om det 
arbete som pågår i Uddevalla och skärhamn 
bär frukt kan listan över räddningsstationer 
på västkusten utökas från 11 till 13. 

I Uddevalla har Tekniska kontoret föreslagit 
Lövåskajen som lämplig plats för att etablera en 
räddningsstation och att 750 000 kronor av årets 
investeringsbudget ska vikas för projektet. Vidare 
har Thordénstiftelsen, som verkar till det allmän-
nas fromma i Bohuslän, avsatt 1,7 miljoner kronor 
till inköp av en räddningsbåt. Om kommunens po-
litiker ger klartecken kan en station vara på plats 
redan i sommar. Ett välkommet tillskott i så fall.  

– Närmaste stationen idag är Käringön. Men 
den ligger rätt långt bort och vi har ett behov av 
att avlasta Käringön. Det är den station som har 
mest händelser i landet. 2014 hade Käringön 
totalt nästan 500 uppdrag, varav hälften i juni, 
juli och augusti, säger Niklas Jendeby, kommu-
nikationsledare på Sjöräddningssällskapet, till 
Bohusläningen.

Även i Skärhamn finns det långt gångna planer 
på att etablera en räddningsstation. Enligt Göte-
borgs-Posten förs det diskussioner mellan Tjörns 
kommun och Sjöräddningssällskapet. Också här 
är det Käringön som ligger närmast till hands för 
den som hamnar i sjönöd. Avståndet ska dock 
inte underskattas. 

– Tjörns kommun skulle bli den stora vinnaren 

på det här. De närmaste sjöräddningsstationerna 
är Rörö och Käringön och det tar ganska lång 
tid att ta sig hit därifrån, kanske 35–40 minuter, 
säger Carl-Ian Bissmark, räddningschef i Tjörns 
kommun.

I avvaktan på att beslutsfattarna ska säga sitt 
konstaterar Andreas Arvidsson, operativ ledare 
på Sjöräddningssällskapet, att en räddnings-
station i Skärhamn skulle vara ett välkommet 
tillskott. 

– Tittar man på Skärhamn och Tjörn så är det 
ett område där vi har en väldigt hög belastning 
sommartid. Egentligen är det lite konstigt att vi 
inte har funnits där tidigare.

Snurror i havet
40 vindkraftverk vid Almagrun-
det. Och ytterligare 50–100 
vindkraftverk söder om Landsort. 
Det kan bli verklighet inom en 
femårsperiod. Det är bolaget Svea 
Vind Offshore AB som står bakom 
planerna.

Mobilen livsviktig
en slutsats av Transportsty-
relsens dystra statistik för 2015 
är att mobiltelefoner kan utgöra 
skillnad mellan liv och död.  

– Vi har i några års tid pratat 
om att fungerande mobil-
telefoner räddar många liv i 
fritidsbåtssammanhang. Under 
2015 har det kommit till vår 
kännedom att minst 8 personer 
har kunnat räddas till livet sedan 
de hamnat i sjön men haft vat-
tenskyddade mobiltelefoner 
som gjort det möjligt att kalla 
på hjälp, säger Maria Ågren, 
generaldirektör på Transport-
styrelsen.

Ett vattentätt fodral bör 
kompletteras med flytväst och 
funktionell räddningsstege.



Kom till vår stora monter  
i tillbehörshallen C04:24

I korthet
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besök oss på 

5/3–13/3

Praktiskt Båtägande bjuder dagligen på en liveshow 
med flera praktiska projekt under hela mässan. Till-
sammans med våra experter kommer vi att skruva, 
plasta och serva. Du har också chans att vinna fina 
priser i vår gästhamns-tävling. Så kom förbi vår 
monter för att lära dig något nytt, veta bättre eller 
bara snacka lite båt!

LÖRDAGAR
12.00 ”Plast-Bosse”. Tips och trix i plast och trä med 
Bosse Cederlund. Laga gelcoat, bygg en teakdurk!
13.00 ”Plastic Fantastic”. Plastbåtens historia i bilder.
15.00 ”Dr Diesel”. El, motorer och drev med Praktiskt 
Båtägandes egen Lasse ”Dr Diesel” Lundbladh.

SÖNDAGAR
12.00 ”Dr Diesel”. El, motorer och drev med Praktiskt 
Båtägandes egen Lasse ”Dr Diesel” Lundbladh.
13.00 ”Plastic Fantastic”. Plastbåtens historia i bilder.
15.00 ”Plast-Bosse”. Tips och trix i plast och trä med 
Bosse Cederlund. Laga gelcoat, bygg en teakdurk!

MÅNDAG & TISDAG
18.00 ”De vanligaste misstagen kloka båtägare 
gör”. Förebyggande tips från Marina läroverket.

ONSDAG–FREDAG
15.00 ”Plast-Bosse”. Tips och trix i plast och 
trä med Bosse Cederlund. Laga gelcoat, 
bygg en teakdurk!
18.00 ”De vanligaste misstagen kloka båt-
ägare gör”. Förebyggande tips från Marina 
läroverket.

Lars ”Doktor Diesel” Lundbladh visar hur du bäst 
servar ditt drev.

Bo ”Plast-Bosse” Cederlund lär dig om gelcoat, 
plastning och trä.

Björn Compier från Marina läroverket presente-
rar de tio vanligaste misstagen båtägare gör.

Praktiskt Båtägande  
på Allt för sjön 2016

www.marinwebben.se

AIS transpondrar

info@marinwebben.se
031-693110

AIS till iPhone/iPad

AIS NMEA 2000-nod AIS i VHF-apparater

AIS med display

AIS nšdsŠndare



Alternativet
Ecopower - båtbottenfärg Ecopower - båtbottenfärg 
utan koppar eller utan koppar eller 
andra biociderandra biocider

hempelyacht.sehempelyacht.se
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Tema allt om jollen

Vi bestämde oss för att pina livet ur en jolle i ett 
försök att avliva några myter. Vilket lyckades. 
Men att ta livet av jollen, det gick inte!
TexT och foTo nils ahlén

 E 
n sökning på Internet, som ju är 
källan för mycken kunskap i 
dessa dagar, resulterar lätt i 
många träffar med berättelser 
om havererade jolledrömmar. 

Vissa är så avskräckande, och övertygande, 
att det verkar lika bra att punktera jollen 
och slänga den i närmsta container. Att dra 
den efter båten bör helst undvikas. Dels för 
att jollen inte håller för att släpas, dels för 
att den helt plötsligt kan ”suga fast i vattnet” 
eller helt enkelt välter. Sedan tillkommer 
förstås problemet med att en trasig gummi-
jolle inte går att laga. Om den dras upp och 
ner på steniga stränder kommer den inte att 
hålla särskilt länge. Och glöm alla tankar på 
att någonsin få ner jollen i transportpåsen 
igen om den varit uppblåst.

Nåväl, myter är till för att krossas. Vi be-
ger oss raskt till närmsta båttillbehörsaffär 
för att införskaffa en lämplig jolle som test-
objekt. För knappt 5 000 kronor får vi en AQ 
230 Kinglight gummijolle. Enligt produkt-
beskrivningen är det: ”En lättstuvad gum-
mibåt på 2,30 meter med uppblåsbar durk 
för max 2 personer och 4 hästars utom-
bordsmotor. Max last 350 kg. Levereras med 
aluminiumtoft, åror, pump, reparationssats 
och förvaringsväska.” (Jollemodellen fick 
betyget ”bra köp” i Praktiskt Båtägandes  
test av gummijollar i nr 2/2012.)

några råd på vägen
När det gäller att dra en jolle finns det några 
saker som är bra att tänka på för att undvika 
de stora katastroferna som påstås kunna in-

träffa. Hittills har vi släpat på jollar i över 30 
år utan några jättelika missöden. Under en 
period till och med en gummijolle surrad 
ovanpå en optimistjolle. 

En viktig detalj är draglinan. Dels ska den 
givetvis sitta fast i så många punkter som 
möjligt på jollen för att fördela belastning-
en, dels gäller det att hitta rätt längd på li-
nan. Vilken längd som är ”rätt” beror på hur 
jollen helst transporteras. Vill man inte ha 
jollen hängande precis bakom akterspe-
geln, eller halvt uppdragen på badbryggan, 
är det bästa alternativet att dra den på bå-
tens häckvåg – positionerad så att den pre-
cis är på väg att tippa över. 

För att slippa störas av oljud från jollen 
kan den, med en riktigt lång lina, släpas på 
andra eller tredje häckvågen. Då det av nå-
gon konstig anledning inte skapas någon 
häckvåg bakom vår projektbåt har vi provat 
oss fram till rätt längd på draglinan. Detta 
genom att ha att ha noggrann koll på log-
gen, samtidigt som jollen släpps ut allt läng-
re för att se var den bromsar minst. En 
snyggt splitsad ögla på linan gör det enkelt 
att lägga den runt knapen så att avståndet 
blir rätt varje gång. 

Val av draglina
Själva linan kan vara beskaffad så att den 
flyter eller sjunker. Den allmänna åsikten är 
att det ska vara en sjunklina för att minska 
risken att den fastnar i roder eller propeller. 
Kanske är det lite tokigt, men vi föredrar en 
flytande lina så att det syns var den är. Dock 
får jollen gärna halas in i hamnar och vid 
ankring. Ytterligare en färdigsplitsad ögla 
på tampen, närmare jollen, gör detta mo-
ment mycket enklare. 

En flatbottnad jolle har en väldig förmå-
ga att driva som ett rö för vinden. En jolle 
som ska släpas bör absolut ha någon form av 
köl. Det kan antingen vara en konstruktion i 
trä eller plast. De gummijollemodeller, med 
uppblåsbar köl, som vi provat har också 
fungerat riktigt bra. Vi har heller aldrig 
lyckats fylla någon jolle med vatten från en 
överbrytande sjö. Skulle det ändå ske så har 
de flesta jollar självlänsar. De fungerar 

Hissad &  d

En gummijolle lever ett hårt liv om den ofta dras 
upp på steniga stränder. Vårt test visar dock att 
den tål det mer än väl. »
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Tema

en jolle godkänd för tre per-
soner! Fast gott om plats är 
det inte, det kan vara en god 

idé att provsitta innan köp om 
det är viktigt att alla får plats 

bekvämt.

  dragen
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Tema allt om jollen

ofta uselt när jollen är fullastad med folk 
och packning. Tricket för en torr färd är att 
stänga självlänsen innan jollen embarkeras. 
På släp töms jollen raskt om de lämnas öpp-
na – förutsatt att jollen hissas upp lite grann 
i fören. Lämnas jollen i horisontalläge tar 
det mycket längre tid att få ut vattnet.

Pumpa ordentligt

En gummijolle som läcker luft gör ingen 
glad, och dessutom är det mycket tyngre att 
dra en dåligt pumpad jolle. I bruksanvis-
ningen brukar det stå angivet till hur många 
bar jollen lämpligen pumpas. Problemet är 
att ytterst få jollepumpar är försedda med 
manometer som mäter lufttrycket. Å andra 
sidan är det nästintill omöjligt att pumpa en 
jolle för hårt med de pumpar som följer 
med. Vanligtvis brukar slangen lossna långt 
innan de är farligt hårt pumpade. 

Tappar jollen omotiverat mycket luft är 
det bara att påbörja en metodisk felsökning. 
Börja med att undersöka ventilerna nog-
grant, läckande ventiler kan vara svåra att 
lokalisera. Om de läcker finns det ofta re-
servdelar att köpa. I vissa fall krävs en speci-
ell nyckel (säljs som tillbehör) att dra åt ven-
tilerna med. Stora hål i tuberna syns lätt. 
Värre är det om läckaget uppstått mellan 
ponton och botten. Att fylla vatten i jollen 
och söka efter luftbubblor underlättar att 
hitta var det läcker. Annars kan läcksprej, 
av samma typ som används för att kontrol-
lera gasolanläggningar, användas. 

Hur var det nu med påståendet att en 
gummijolle går sönder om den släpas under 
tuffare förhållanden? Enligt belackarna 
håller inte infästningarna i jollen, utan i än-
den av tampen kommer det att hänga en 
ögla med en bit jolle. Och långt borta i fjärr-
ran – en sjunkande farkost. Sanning eller 
myt? Det måste givetvis testas, så jollen stu-
vas in i bilen och vi far ned till varvet. Först 
och främst ska sägas att den tamp som följer 
med jollen när den köps inte gör någon glad. 
Det är i allmänhet ett tunt, kort härke som 
bäst förpassas till återvinningen. För testets 
skull sätter vi i stället dit en gammal skotli-
na. På en jolle med tre fästpunkter är det 
lämpligt att dra linan genom mittenöglan, 
vidare ut till ena sidoöglan, tillbaka genom 
mittenöglan, ner genom öglan på andra si-
dan och åter genom mittenöglan. Innan än-
den leds till båten är det valfritt om det görs 
en snygg ögonsplits eller bara en pålstek. 

Rycker och nöter

Sålunda rustade placerar vi jollen på grus-
planen, matar ut 15 meter lina och avslutar 
med att lägga en ögla runt dragkroken på 
bilen. Full fart framåt. Vi kommer upp i 25 
knop innan linan spänns och jollen tar ett 
skutt efter bilen. Men inte minsta skada på 
jollen. Trist! Vi lägger jollen parallellt med 
bilen, vänd åt fel håll.  Vid färd i riktigt hög 
sjö, i medvind, kan det ibland inträffa att 
jollen kommer ikapp båten och vänder upp 
åt fel håll innan den med ett ryck förpassas i 

rätt riktning igen. Resultatet blir, i alla fall 
ur belackarnas synvinkel, lika nedslående – 
infästningarna håller. I ett sista försök att 
bekräfta myten fästs draglinan enbart i jol-
lens mittersta ögla. Återigen full fart på bi-
len, men inte minsta tillstymmelse till åver-
kan på jollen. Påståendet att en gummibåt 
inte tål ryck i linan får definitivt anses vara 
krossat.

Återstår att syna myten som säger att en 
gummijolle inte tål att dras upp på steniga 
och grusiga stränder. Med jollen hängande 
på dragkroken släpas den runt någon kilo-
meter på varvsplanen. Efter avslutat värv 
borde vi, enligt kritikerna, endast finna 
några strimlor gummi efter bilen. Men åter-
igen blir vi besvikna! På den bakre delen av 
pontonerna anas lite lätt slitage och längre 
fram är det lite märken i gummit. I övrigt är 
jollen i skick som ny. Att en gummijolle inte 
skulle hålla för att dras upp på steniga eller 
grusiga stränder är alltså även det en myt. 

Vad visar då de olika momenten i vårt för-
störande test? Och vad säger testresultatet 
när vi väger in 30 års erfarenheter av gum-
mibåtssläpande? Jo, att det faktiskt inte 
finns någon större anledning att vara orolig 
för att ha en gummijolle på släp. Den kom-
mer sannolikt aldrig att välta och inträffar 
en skada går den att laga. Öglorna håller för 
att släpa och oron för att den ska nötas sön-
der i förtid är obefogad. Kanske var det skill-
nad för 20 år sedan, men en jolle inköpt för 
strax under 5 000 kronor idag gör jobbet. 

Vi släpade jollen  en kilometer på den grusiga varvsplanen.Små, små skador på pontonerna blev de enda 
skadorna efter dragtestet.

En jolle på dragkroken och vi ökar till 25 knop 
innan jollen med ett ryck följer efter – men allt 
höll!

»
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Både undersidan och dragöglorna var helt oska-
dade efter vår mycket omilda behandling!

En manometer kan vara ett bra hjälpmedel för 
att se till så att trycket är rätt.

I stort sett alla jollar har samma typ av ventil. 
Den gör att pumpen kan tas bort utan att luften 
far ut och intryckt är det lätt att tömma jollen 
på luft.

Självlänsen gör egentligen bara nytta när fören 
på jollen är lite upplyft. Den bör stängas när man 
kliver i, eftersom backventilen sällan fungerar 
helt.

Linans längd är viktig, bäst är om den anpassas 
så att jollen kan dras på häckvågen. Dessutom 
är det bra om alla öglorna på jollen används för 
att fördela belastningen. »
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Ta hand om jollen!

 S 
lit och släng gynnar egentligen inte 
någon. Det är pengar rakt i sjön och 
dessutom är det inte bra för miljön. 

Med lite kärleksfull omvårdnad kommer 
din gummijolle att vara en trogen följesla-
gare under en lång tid.  Största risken, eller 
hotet, är förstås en rejäl punktering. Våra 
fortsatta undersökningar visar dock att det 
inte är alldeles lätt att punktera testjollen. 
Det krävs en alldeles oerhörd otur om en 
metkrok eller ett fiskedrag ska kunna göra 
hål i tuberna. I allmänhet får inte en krok 
fäste i gummit, utan den studsar bara av. En 
missräkning ur ett testperspektiv, eftersom 
vi behöver ett hål att försöka laga. Till slut 

fick vi ta till en kniv och hugga ett hål i ena 
pontonen. Inte ens då var det särskilt lätt, 
det krävdes rejäl kraft för att orsaka en 
punktering.

lappa och laga

Med ett snyggt skärsår kan reparationsar-
betet påbörjas. Till de flesta jollar följer det 
med en reparationssats, ofta förvarad i en 
vattentät behållare. Den brukar innehålla 
en stor lagningslapp och en tub lim. Enligt 
den engelska manualen räcker lapp och lim 
för att reparera en ”liten läcka”. Hur stor en 
”liten läcka” är definieras inte. Instruktions-
boken rekommenderar vidare att jollen 

skickas tillbaka till säljaren för ”stora repa-
rationer”. Vi utgår från att vår fem centime-
ter långa reva faller under benämningen ”li-
ten läcka”. 

Ur den medföljande lagningssatsen klip-
per vi till en bit som överlappar skadan med 
cirka fem centimeter. Enligt instruktionen 
stryks lim både kring skadan på jollen och 
på lagningslappen. Efter fem minuter läggs 
ytterligare ett lager lim på bägge ytorna. 
Denna procedur upprepas tre gånger. När 
det sista lagret strukits på får limmet härda i 
en kvart innan det är dags att applicera lag-
ningslappen över skadan. Detta moment 
underlättas om det fortfarande finns lite 
luft kvar i den trasiga pontonen. 

För att få lagningslappen att fästa på jol-
len ska en ”hård roller” användas. I brist på 
sådan trycker vi så mycket vi kan. Några ut-
förligare anvisningar än de ovan beskrivna 
följer i princip inte med. Några rekommen-
dationer om att ytan ska ruggas upp med ett 

Till alla jollar följer 
det med ett repara-
tionskit, vattensä-
kert förpackat.

Det var faktiskt inte helt enkelt att få hål på jol-
len, vi fick ta i rejält för att lyckas punktera den 
med vår Leatherman.

Till slut fick vi till ett snyggt hål som måste 
kunna gå under benämningen ”mindre skador”.

Även om en jolle inte är den dyraste investering-
en bland båttillbehör så är det en bra idé att ta 
hand om den. här visar vi några enkla knep för 
att slippa köpa en ny jolle vart och vartannat år.

Vi klipper till en rejäl lagningslapp ur den med-
följande satsen. En rund lapp håller bättre än en 
rektangulär.

Det ska limmas i olika omgångar, enligt bruksan-
visningen ...

... både på lagningslappen och på jollen.
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Visst kunde man gjort en snyggare lagning, men 
för vårt test dög det här bra. Och det höll! Trots 
dåliga yttre förutsättningar.

För att tömma jollen är det bra att vända på 
pumpen så att den suger i stället, jollen går då 
nästan att få vakuumpackad.

Med jollen tömd på luft viks pontonerna in över 
akterspegeln ...

... och sedan rullas alltihop till ett paket. Vi lyckades! Jolle, toft 
och åror tillbaka i trans-
portväskan, och det tog 
inte mer än tio minuter.

sandpapper utfärdas till exempel inte. Lika-
så står det inget om rekommenderad arbets-
temperatur. Eftersom vi genomför vårt lag-
ningstest i slutet av november, i en tempera-
tur strax över nollan, upplever vi inte våra 
chanser att lyckas som särskilt goda. Men 
dagen därpå, lagningen ska nämligen torka 
24 timmar, fyller vi på luft för att syna resul-
tatet. Och faktiskt – det blev helt tätt. 

Att laga jollen själv är alltså inte på minsta 
vis komplicerat. Och trots att vi jobbar under 
riktigt dåliga förhållande blev det helt tätt. 
Det finns alltså ingen anledning till oro när 
det gäller den här typen av lagningar. Och 
de kan bevisligen lätt göras ”i fält”. 

Puts och studs

I övrigt kräver inte en gummijolle mycket 
underhåll. Dras den i riktigt salt vatten kan 
en avsköljning med färskvatten då och då 
rekommenderas. Östersjöns bräckta vatten 
har däremot en begränsad inverkan på sli-
taget. 

En jolle som får ligga i hela seglationssä-
songen blir med tiden smutsig, både under 
och över vattenytan. På marknaden finns 
en uppsjö med specialprodukter avsedda 
för rengöring av fendrar och jollar. När vi 
testade några av dessa medel (Praktiskt 
Båtägande nr 4/2014, red:s anm.) visade det 
sig att några vanliga hushållsprodukter 
fungerade minst lika bra som dyra special-

produkter. Vissa av specialprodukterna ut-
ger sig för att vara ”biologiskt nedbrytbara”. 
Men detta är ingen skyddad benämning – 
allt är ju biologiskt nedbrytbart, det är bara 
en fråga om tid. Däremot kan det, ur ett mil-
jöperspektiv, vara på sin plats att undvika 
produkter där det står angivet i den finstilta 
texten att de är skadliga för vattenlevande 
organismer.

Sand är ett material som både kan skava 
och irritera. Inte minst mellan en jolles bot-
ten och pontoner, eller under durken. Efter 
ett strandhugg på en sandstrand kan det 
vara bra att plocka bort durken och skölja 
bort eventuell sand som samlats där. 

Lufttrycket i en gummijolle är aldrig helt 
konstant, utan det varierar beroende på 
temperaturen i vattnet och luften. En jolle 
som känns välpumpad på land kan i nästa 
ögonblick kännas lite sladdrig när den kom-
mer i kontakt med kallt vatten. Det är inget 
fel. Och om det sker är det bara att ta några 
extra tag med pumpen. 

En välpumpad jolle släpar bättre efter bå-
ten, den är lättare att ro och dessutom blir 
dess hållbarhet längre. I karibiska farvatten 
kan temperaturen vara en parameter att ta 
med i beräkningarna. 

Vissa jollar lär till och med vara utrustade 
med övertrycksventiler för att släppa ut luft 
när temperaturen stiger och lufttrycket i 
pontonerna förändras.

tömd och packad

Förr eller senare måste de flesta jollar i alla 
fall tömmas på luft och stuvas undan. Kan-
ske för att de ska förvaras i ett stuvfack un-
der en period, eller packas ihop för vintern. 
Men frågan är: Går det verkligen att packa 
ner en jolle i den uschligt lilla påse som följ-
de med vid leveransen? I vilken jollen låg 
lika snyggt förpackad som en vakuumför-
packad påse köttbullar. Det går, men är inte 
helt enkelt. 

Till att börja med måste alla lösa delar 
som toft, åror och eventuell durk demonte-
ras. I det här läget är det viktigt att jollen är 
helt torr och fri från grus. Risken är annars 
att det blir en tråkig överraskning till våren. 
En jolle som packas fuktig kan då se ut som 
en övermogen gorgonzola, komplett med 
ett fint lager mögel. Sedan öppnas ventiler-
na så att luften kan pysa ut. 

För att tömma ut all luft finns ett special-
trick. De allra flesta pumpar har två venti-
ler, en för att fylla och en för att suga luft. 
Genom att använda ventilen som är avsedd 
för att suga luft blir jollen som vakuumför-
packad. Sista steget är att packa ihop jollen 
så att den blir så liten som möjligt. Det görs 
enklast genom att vika pontonernas akter-
delar över akterspegeln och därefter rulla 
ihop jollen. I en perfekt värld ryms både jol-
len, årorna och toften i den medföljande 
säcken.
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en jolle är eTT farTyg 
– lagar och regler finns även här

 O 
fta representerar jollen ett mindre 
värde. Hängs det på en motor blir det 
något större. I båtsammanhang är 

det därför lätt hänt att jollen glöms bort. 
Samtidigt kan en oförsiktig jollebåtsförare 
orsaka stora skador. Jollen i sig ska dessut-
om vara lämpad för det den används till. 
Här samverkar ett antal regelverk och det är 
ganska mycket att tänka på för den som vill 
göra allting rätt.

Sjölagen reglerar hur fartyget får framfö-
ras. Transportstyrelsen har regler för hur 
fartyget ska vara beskaffat. Försäkringsbo-
lagen har sina regler. Och så tillkommer gi-
vetvis en dos sunt förnuft för att undvika 
skada. Allt detta gäller oavsett om det bara 
är en gummibåt eller ett skepp.

Korrekt märkning
Låt oss börja med Transportstyrelsen, som 
har regler för hur fritidsbåtar ska vara be-
skaffade. Dessa regler gäller för alla fartyg 
som är mer än två och en halv meter långa.  
I praktiken är det dock inte Transportstyrel-
sen som utfärdat regelverket utan snarare 
EU. Däremot är Transportstyrelsen tillsyns-
myndighet, med ansvar att kontrollera att 
alla krav är uppfyllda. I värsta fall kan myn-
digheten ta tillverkaren eller importören i 
örat om reglerna inte efterlevs. För att visa 

att ett flytetyg lever upp till alla tillämpliga 
krav sätts det på ett CE-märke. CE står för 
Conformité Européenne, vilket ska uttydas 
som ”i överensstämmelse med EG-direkti-
ven”. Som konsument vore det fint om när-
varon av ett CE-märke garanterade att bå-
ten eller produkten är okej. Tyvärr fungerar 
inte alltid teori och praktik ihop. Som 
nämnts ovan gäller regelverket fartyg över 
2,5 meter. Men även vår testjolle på 2,3 me-
ter är CE-märkt. Hur hänger det ihop? Det 
kan vara så att den är testad enligt kraven 
för CE-märkning. Men det kan lika gärna 
vara en fuskmärkning. Det enda som går att 
vara säker på är att ingen tillsynsmyndighet 
har testat om CE-märket är korrekt, efter-
som så små jollar inte behöver vara märkta. 

I sammanhanget ska nämnas att det finns 
några undantag från kravet på CE-märk-
ning. Köper du till exempel en gondol behö-
ver den inte vara märkt, eftersom kraven 
bara gäller båtar som kan ros eller framfö-
ras med motor. 

Om en båt är korrekt CE-märkt ska följan-
de information stå att finna på CE-skylten: 
Antalet personer som båten är godkänd för.  
Sammanlagda vikten på besättning och ba-
gage samt motorstyrka om båten är god-
känd för att motoriseras. Maximalt tillåtet 
tryck i lufttuber om det är en uppblåsbar båt 

(rib eller liknande). Designkategorin (A-, 
B-, C- eller D) visar vilket område båten är 
godkänd för, där A står för oceanfart och D 
är de mest skyddade vattnen med en maxi-
mal våghöjd på en halvmeter. 

Säkerhet främst
Nu är det inte bara CE-märkningen det fus-
kas med. En jolle som saluförs i Sverige ska 
även levereras med en bruksanvisning på 
svenska. Är inte själva bruksanvisningen på 
svenska så ska åtminstone de delar som 
handlar om säkerhet vara på ett inhemskt 
språk. Ingen av de jollar vi testat tidigare 
(Praktiskt Båtägande nr 2/2012, red:s anm.) 
levererades med en begriplig bruksanvis-
ning. Följer det inte med en, så be att få det. 
Det kan inte minst vara viktigt om jollen fal-
lerar på något vis. Säljaren kan då hävda att 
du inte skött den enligt anvisningarna, men 
det är inte så enkelt om anvisningarna inte 
är på ett begripligt språk!  

Försäkringsbolagens regler varierar stort 
från bolag till bolag. I vissa försäkringar in-
kluderas alltid en släpjolle upp till ett visst 
belopp, ofta 10 000–20 000 kronor. Andra 
bolag utgår från en given procentsats av bå-
tens totala försäkringsvärde som högsta er-
sättningsbelopp. När det gäller motor till 
släpjollen skiljer det sig än mer mellan bola-
gen. Motorer som ersätts kan variera mel-
lan 4 och 20 hästkrafter. Ur stöld- och er-
sättningssynpunkt finns det i allmänhet 
krav på att motorn ska vara fastlåst. En ben-
sinmotor går ofta bra att låsa fast, men av 
någon anledning är elmotorer ofta så utfor-
made att det inte går att låsa fast dem med 

Den lilla propellern på en elmotor är långtifrån 
ofarlig. Vår falukorv förvandlades raskt till per-
fekt skuren Stroganoff. En nödbrytare kan vara 
en bra investering för att undvika skador.

Dessutom ska det finnas ett ”letter of confor-
mity” som visar att den uppfyller kraven för att 
vara CE-märkt.

Alla fartyg över 2,5 meter ska ha en skylt som 
visar vad de är godkända för.

allt som flyter är per definition ett fartyg. Beroende på 
storlek kan det kallas för skepp eller båt. På många vis 
gäller samma lagar och regler för både gummibåtar och 
skepp. Vi tittar också närmre på vad försäkringsbolagen 
säger. 
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skruvarna i akterspegeln på jollen. Nu är 
inte allt frid och fröjd bara för att jollen om-
fattas av försäkringen. Många bolag har 
nämligen en rad extra undantag. Ska du slä-
pa jollen efter båten är det inte säkert att 
försäkringen täcker om jollen helt plötsligt 
försvinner. Inte heller om den förvaras på 
däck och glider överbord. Tappade motorer 
ersätts nästan aldrig. Så är det en finare jol-
le med en exklusiv motor, ring ditt försäk-
ringsbolag och hör efter om de har någon 
extra försäkring som passar dina behov.  

ansvar och verkan

Oavsett hur stort ett flytetyg är har den som 
sitter till rors, också i en lånad båt, nästan 
alltid ett redaransvar. Det vill säga, den som 
ställer till med en olycka till sjöss får stå för 
kostnaderna och konsekvenserna. Det kan 
ju kännas riskfritt att låta ungarna fräsa 
runt i kvällsviken, men eventuella skador 
om olyckan är framme kan i alla fall bli sto-
ra. Det är där ansvarsdelen i båtförsäkring-
en kommer in. Den gäller för alla användare 
av din båt och faktiskt även för jollen. Under 
förutsättning att de mest basala kraven är 
uppfyllda förstås. Det kan innebära att jol-
len inte är överlastad (om den är CE-märkt 
framgår maxlast på skylten där CE-märket 
sitter), att motorn inte är för stor (framgår 

också av skylten) och att den för regle-
mentsenliga skeppsljus i mörker. I allmän-
het räcker det med ett vitt ljus om jollen inte 
är längre än sju meter och går fortare än sju 
knop. Och även om alla punkter är uppfyll-
da så får ungarna inte fara omkring hur som 
helst i nattviken. I sjölagen stipuleras näm-
ligen att det inte är tillåtet att ha sådan kurs 
eller fart att omgivningen störs i onödan …

Och så var det ju det här med motorn. Li-
ten båt och liten motor kan kännas tämligen 
riskfritt. Men en jolle där skepparen faller 
överbord, utan att motorn stannar, kommer 
att köra runt i cirklar. Och det kan leda till 
brutala skador, eller i värsta fall dödlig ut-
gång för skepparen. Den enkla lösningen 
heter dödmansgrepp, en kontakt som sitter i 
motorn försedd med en liten snodd som sit-
ter i skepparens kläder. Ramlar skepparen 
överbord rycks kontakten ur motorn och bå-
ten stannar. En billig livförsäkring som bor-
de varit standard för många år sedan, även 
om många motorfabrikat redan monterar 
säkerhetsdetaljen på frivillig basis. För-
handlingar förs nu inom EU för att det ska 
bli en tvingande lag. Dock är motortillver-
karna med och utformar standarden, och 
de har tyvärr stora möjligheter att påverka 
så att många motorer blir undantagna. 

Men kan en liten motor på släpjollen vara 

så farlig? Nej, det kan man tycka. För att un-
dersöka detta närmare riggade vi upp vår 
elmotor, av minsta modell, på ett stativ. 
Därefter drog vi på upp till ungefär halv gas. 
En rå falukorv, som med stor försiktighet 
fördes i närhet av propellern, fick simulera 
valfri kroppsdel. Vår tes var att motorn skul-
le ha så lite kraft att propellern skulle stan-
na. Men ack så fel vi hade. Trots att motorn 
kördes på halv effekt återstod endast strim-
lor av korven efter närkontakt med propel-
lern. Riktigt läskigt, trots att vi valt en täm-
ligen effektsvag motor till vår jolle. 

Nu är det i och för sig ganska enkelt att 
göra ett eget dödmansgrepp just till elmo-
torn, det räcker att göra något som bryter 
strömmen om skepparen ramlar i.   

trots att det är ett litet fartyg finns ett redaransvar för den som 
kör – kolla i din båtförsäkring vad den täcker och överskrid inte 

vad båten är godkänd för gällande motorstyrka och last!

att tänka på
 Ta gärna jollen med på släp, men  

 kolla ce-märkningen.

 Sätt inte på för stor motor. 

 Använd lanternor på natten. 

 Montera ett dödmansgrepp  

 på motorn.

 ha en ansvarsförsäkring och kolla  

 med försäkringsbolaget hur försäk- 

 ringen gäller för just dig och din jolle.
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Med jollen 
soM landgång

 E 
n stor fördel med att ligga på svaj är  
att man får vara för sig själv. Att vak-
na med solen i ansiktet när de första 

strålarna letar sig ned i hytten, kliva upp 
och ta sig ett morgondopp – naken – samti-
digt som en hurra med kaffe står på spisen – 
det är schyst. Det är sådana upplevelser jag 
lever för, utbrister Per Olof Stark.

När Per Olof, eller P-O som han kallas 
bland vänner, och hans familj blev med se-
gelbåt för fyra–fem år sedan blev de snart 
varse att delar av skärgården, såsom de dit-
tills känt den, blev mer svårnådd. När de le-
tade båt stod komfort och utrymme högst 
på deras kravlista. 

Till sist föll valet på en 42-fots Jeanneau. 
Vad de inte tänkte på då var att en jolle, eller 
dinge som det heter på västkusten, i princip 
är ett måstetillbehör för att ta sig i land på 
vissa destinationer. 

– Som storstadsbo, med ett relativt sent i 
livet väckt intresse för segling, har jag note-
rat att svenskt båtliv av tradition mer liknat 
camping. Om du läser gamla guideböcker 
och hamnsinstruktioner så utgår de från se-
gelbåtar som sticker max 1,20–1,30 meter. 
Har du, som vi, en båt som sticker 2,40 me-
ter – då blir det genast lite kärvare, säger 
P-O.  

Att den genomsnittliga svenska fritidsbå-
ten under de senaste decennierna vuxit 
både på längden och bredden är ett oom-
kullrunkeligt faktum. Som en direkt konse-
kvens – i takt med att båtarna vuxit – har jol-
lens roll förändrats. Från en högst frivillig 
accessoar, inte sällan använd som tidsför-
driv i viken för besättningarnas yngsta 
medlemmar, till mobil landgång för att över 
huvud taget kunna komma iland torrskodd.    

– Grejen är att vi blir fler och fler som seg-
lar stora båtar. I alla fall i Stockholms skär-
gård. Att båtarna är på väg upp i storlek tror 

jag beror på att man vill ha … alltså, många 
familjer nöjer sig inte längre med komfort 
motsvarande ett tvåmanstält och spritkök. 
Utan man vill ha bra sängar, ett schyst kök 
och plats nog för att alla ska kunna sitta ned 
tillsammans. 

I andra ledet

Utan en jolle i lasten, vilket var fallet första 
sommaren, tvingades P-O ibland förlita sig 
på sina kompisar. Med sina, i de flesta fall, 
mindre båtar fick de lägga till först, varefter 
P-O kastade ankar och förtöjde utanpå dem. 
En långtifrån optimal lösning. Av flera skäl. 
Dels satt ankarspelet, liksom på de flesta 
moderna segelbåtar, i fören – numera har 
P-O kompletterat med ett spel i aktern, dels 
uppstod det några situationer som kom att 
påskynda beslutet att införskaffa en jolle. 

– Det inträffade några hemska upplevel-
ser när vinden skiftade, den gör ju ofta det 
inte minst i Stockholms skärgård och här på 
ostkusten. Vinden kan ju åka hur som helst 
och det går inte riktigt att förutse vad som 
sker, samtidigt som det inte går att lita på 
någon av de vädertjänster som finns. Det 
uppstod några ganska jobbiga situationer 
där vi låg och tryckte på med våra 8,5 ton 
mot båten som låg längst in mot land.

Att tvingas upp mitt i natten för att förtöja 
om båten är för det mesta förknippat med 
ett brutalt uppvaknande. Det skriver nog de 
flesta båtägare som någon gång drabbats 
under på. 

– Alla börjar kinka och så ska man dra sig 
ut från land under tiden som det ska balan-
seras med gaspådrag på motorn samtidigt 
som ankaret ska upp. Otroligt frustrerande 
och jobbigt. Inte minst för sinnet. Därför är 
det så mycket bättre att ankra så att båten 
kan ligga och snurra fritt efter vinden, säger 
P-O.

För att få ro i sinnet, både bildligt och 
bokstavligt, utrustades båten med en jolle. 
Hur det än är – även om de flesta faciliteter 
finns ombord, så gör sig en kolgrill bäst i 
land. Mellan varven behöver livsmedelsför-
rådet fyllas på med färskt bröd och andra 
specerier. Ibland är det kul att upptäcka nya 
platser, kanske plocka lite svamp, eller som 
variation lämna sittbrunnen för att sola och 
bada från klipporna i stället.

En tid efter att jollen införskaffades fick 
P-O en aktersnurra i 50-årspresent. Nyhe-
tens behag lade sig dock snabbt. Visst var 
det bekvämt att dra igång motorn och putt-
ra in till land. Men det var inte värt besväret 
med de extra moment som det medför när 
jollen ska sjösättas eller packas ihop.

– Jag har numera återgått till att ro. Jag 
ser det som exercise, ett träningspass, och 
dessutom är det mycket roligare att ro. Sam-

tips och råd 
Mellanklass är ett ord som är återkom-
mande när P-o berättar om de erfaren-
heter han hittills samlat på sig. Det inne-
fattar både storlek, prisklass och kva-
litet. familjens jolle transporterar med 
lätthet två personer, vid behov går det 
att vara tre. 
– Den är inte superlätt att ro. Men det är 
inget man förväntar sig heller, att de ska 
vara bra roddbåtar. Med en lätt V-for-
mad botten håller den farten bättre. om 
jollen är helt platt i botten blir den helt 
hopplös att ro. en sådan jolle skulle jag 
absolut inte köpa. om den vore enklare 
att packa ihop, så kanske. Men nu har en 
platt jolle inga sådana fördelar. 
Även om P-o anser att den uppblåsba-
ra jollen bör betraktas som en förbruk-
ningsvara med begränsad livslängd be-
tyder inte det att han struntar i skötsel 
och underhåll. Lika självklart som det 
är att vaxa båten, lika självklart bör det 
vara att vårda jollen.    
– Jag brukar tvätta vår jolle regelbun-
det med vad som finns till hands. Jag 
ska inte påstå att jag har någon särskild 
flaska för jollen, utan det blir vad det blir, 
som såpa, vanligt biltvättmedel eller nå-
gon båtprodukt. 

Med ett djupgående på 2,40 meter är Per olof 
Stark utestängd från stora delar av skärgården. 
Det gör nu inte så mycket. Att ankra på svaj ger 
ett mervärde.
TexT & foTo thomas g hyrén
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modern segelbåtsdesign, med 
djupa kölar, gör jollen oumbärlig 
för att kunna gå i  land. 

tidigt slipper man all skit som omger en mo-
tor. Den hänger och slänger, den tynger ned 
och läcker olja, säger P-O, som dock funde-
rar på att skaffa en elmotor.

Som en direkt konsekvens av jollens an-
komst väljer familjen allt oftare bort att an-
löpa populära gäst- och naturhamnar till 
förmån för att ankra på svaj i en egen vik. 
Att få rå sig själv en stund lite avsides i nå-
gon naturskön vik är en ynnest som hamnar 
högt upp på listan över vad som är det bästa 
med båtlivet, konstaterar P-O.      

Utvärderat allt

– Vi har provat alla varianter du kan tänka 
dig både när det gäller att transportera och 
förvara vår jolle, säger P-O.

Största fördelen med att placera jollen 
uppochned på fördäck är att den inte brom-
sar farten under segel. Vilket inte ska under-
skattas.

– Generellt tycker jag inte om idén att dra 
jollen bakom båten. Har du köpt flöjlande 
propeller, målat med en dyr och snabb bot-

tenfärg, köpt nya segel och i övrigt fipplat 
och donat för att det ska gå lite fortare, ja, då 
kan du ju inte hänga en jolle längst bak som 
drar ner på farten!

Nackdelen med att surra jollen på fördäck 
är att trimlinor och skot har en tendens att 
trassla in sig. Alternativet att vika upp jollen 
mot akterspegeln faller på utseendet. 

– Det ser skitfult ut, säger  P-O, som efter 
allt provande funnit den optimala lösning-
en för sin båt. 

– Det vi har gjort är att skaffa en liten 
12-volts kompressor. Nu blåser vi upp jollen 
varje gång den ska användas. Kompressorn 
kan även användas till att suga ut luft, det 
tar kanske någon minut. Sedan packar jag 
ned den i en låda i aktern. När den ska an-
vändas nästa gång är det bara att plocka 
upp den och pumpa. På ett par minuter är 
den klar att användas. 

Ett villkor för att kompressorlösningen 
ska fungera är att det finns tillräckligt med 
ström ombord. Strömtillgången är för öv-
rigt ständigt i fokus för den som har ambi-

tionen att hålla sig borta från tillgången på 
landström för att ladda batteribanken.

– Jag anser att det är ett måste med solcel-
ler, annars klarar du dig inte. Det gäller att 
räkna ut hur mycket ström du förbrukar för 
att driva kylen och sådana saker.

f
o

T
o

:
P

e
r

o
l

o
F

s
t

a
r

k

"Sällan, men ibland blir det besök på land.
Detta var första gången vi glömde kvar vår grill 
(det har blivit några till), berättar P-O Stark".

 »
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Hårda val ocH 
lyft för jollen
Idag sätter många 
båtägare likhetstecken 
mellan släpjolle och 
gummibåt. Men måste 
dingen vara i gummi? 
och finns det inga al-
ternativ till att släpa 
den?   
foTo respektiVe tillVerkare

 A 
tt hänga en liten jolle, eller dinge 
som vi säger på västkusten, bak på 
båten är ingen ny företeelse. I takt 

med att våra fritidsbåtar vuxit, på längden 
och bredden, och som en direkt konsekvens 
därav fått ett större djupgående, har före-
komsten av jollar mångdubblats i våra skär-
gårdar. Tillgång och efterfrågan är två väl-
kända variabler som ofta spelar en avgöran-
de roll för att prissätta varor och tjänster. 
Vilket innebär att det går att hitta fullt funk-
tionsdugliga gummijollar från 3 000–4 000 
kronor. Samtidigt finns det små gummijol-
lar som kostar en bra bit över 20 000 kronor. 
Vilket manar till eftertanke. Beroende på 
budget och behov går det att addera funk-
tioner som kan ge dingen ett mervärde. 

Steady 260
På avstånd är det lätt att för-

växla Steady 260 med en 

gummijolle. Men skenet be-

drar. Båten är tillverkad i sam-

ma oömma material och vid 

samma fabrik (cipax AS) som 

Pioner. Därmed saknas lufttu-

ber som lätt kan punkteras. 

Godkänd för max tre perso-

ner, lastkapacitet på 285 kilo 

och åtta hästars utombordare. 

Lättplanande skrov som även 

funkar fint för den som före-

drar åror för framdrift. 

rek. pris: 12 790 kronor 

mer info: steadyboats.se

Snap Davits
Amerikanska Snap Davits kan liknas vid ett delbart gångjärn. Den 

ena halvan utgörs av två beslag (Quick kit) med syrafasta stålkrokar 

som fästs i akterspegeln eller på badbryggan. Den andra delen ut-

görs av två stålöglor fästa på en platta av hypalon som limmas fast 

på jollen. Innan avfärd kopplas jollens öglor i krokarna på båten, var-

efter hela paketet lyfts upp och viks in över akterspegeln. Lyftkapa-

citet på 110 kilo. Passar både för gummi - och hårda jollar. Pris (RBD 

100 i grundutförande): 4 372 kronor. Mer info: marineproof.se

r

Snap Davits, 

detalj

Porta-Bote
Sju minuter. Så lång tid tar det enligt den 

svenska återförsäljaren av Porta-Bote att 

förvandla det 17 centimeter tjocka, 59 cen-

timeter breda och 41 kilo tunga paketet – 

förvillande likt en surfingbräda – till en 3,27 

meter lång båt. Lastkapaciteten är angiven 

till tre passagerare, eller max 254 kilo, och 

en aktersnurra på max 5 hästar. 

pris: 24 100 kronor inklusive åror 

mer info: porta-bote.se 
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Pioner 8 mini
Innan gummijollarna gjorde sitt intåg på bred front 

var norska Pioner 8 förstavalet för många båtägare. 

Det är lätt att förstå varför. Skrovet, tillverkat i rota-

tionsgjuten polyeten, gör jollen robust och stryktålig. 

Att fara rakt upp på stranden eller dunsa in i en bryg-

ga lämnar inga djupare spår i plasten. Bottenprofilen 

och den längsgående toften gör Pioner lätt att ro både 

för barn och vuxna. Godkänd för två personer och kan 

bära upp till 4 hästar på akterspegeln. 

rek. pris: 11 700 kronor 

mer info: pionerboat.se

Ryds 255
99 fritidsbåtar av 

100 är tillverkade av glas-

fiberarmerad plast. Naturligt-

vis finns även jollar i detta material. 

Slitstarkt? Ja. Men ytskikt av gelcoat är 

lika ömtåligt oavsett båtens storlek. Vårt ex-

empel, Ryds 255, är 125 centimeter bred med 

en vikt på 42 kilo. Kan transportera två perso-

ner och bära upp en snurra på 2,5 hästar. 

Cirkapris: 8 400 kronor 

mer info: ryds.se

Dävert
Sedan urminnes tider har yrkessjöfarten 

nyttjat dävertar för att snabbt kunna sjösät-

ta eller hissa upp skepps- och livbåtar lång-

sides eller tvärs över akterspegeln. På den 

svenska marknaden finns en handfull leve-

rantörer, varav några med egen tillverkning, 

avsedd för fritidsbåtar. Till exempel Båtsys-

tem i Västra frölunda, som erbjuder tre oli-

ka dävertar, tillverkade i rostfritt stål, med en 

lyftkapacitet på 100, 200 och 300 kilo. finns 

med fästen för raka och runda/vinklade ak-

terspeglar. 

Cirkapris: DV 25 kit från 13 695 kronor 

mer info: batsystem.se

Hurley marine vaggdävert
Med en vaggdävert på badbryggan förvaras 

jollen i vågrät position under transport. Liksom 

på den mer traditionella däverten, där jollen 

förvaras hängande, kan eventuell utomborda-

re lämnas kvar på jollens akterspegel. Lastka-

pacitet på 90 kilo per arm, som är kompatibla 

med samma Quick kit-beslag som Snap Da-

vits för montering på båten. 

Cirkapris: 11 900–15 900 kronor 

mer info: marineproof.se 

Dinghy Rings
ett rykande färskt, svenskutvecklat och 

-tillverkat lyfthjälpmedel tillverkat i rost-

fritt syrafast stål som främst är avsett för förvaring 

av en uppblåst gummijolle i hamn. I vissa fall, beroende 

på båtens utförande, kan det även fungera att transporte-

ra en jolle i upphissat läge. 

Dinghy Rings, som kan monteras under befintlig bad-

brygga, fungerar för gummijollar upp till 3,5 meters 

längd med en vikt om max 50 kilo. 

Cirkapris: 4 900 kronor

mer info: www.dinghyrings.com 

dävert för 
akterspegel .

Vaggdävert  
i aktion .
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Test femhästars motorer

 P 
raktiskt Båtägande har testat mark-
nadens femhästars utombordare för 
att se vad de levererar i form av fart, 

bränsleförbrukning, acceleration och ljud-
nivå. Vi tittade naturligtvis också närmare 
på motorernas finesser, utrustning, vad som 
saknas samt annat matnyttigt som kan vara 
till stor hjälp vid köp.

Nio femhästare var kallade men sju mär-
ken kom till start. Kinesiska Sail och Hidea 
kunde tyvärr inte medverka på grund av le-
veranssvårigheter. De sju motorerna på 
startlinjen är Honda BF5, Mercury F5, 
Parsun F5, Selva 5 Sea Bass, Suzuki DF5, To-
hatsu 5 och slutligen Yamaha F5. 

Liten skillnad i hastighet
Det skiljer inte så mycket när vi mäter topp-
fart, även om differensen mellan den snab-
baste och den långsammaste är kännbar. 
Med en person ombord är italienska Selva 5 
Sea Bass snabbast med 10,8 knop, medan 
Yamaha F5 är makligast med 9,3 knop. Vid 
mättillfället sitter föraren längst bak på ak-
tertoften. Med förlängd rorkult och föraren 
på mittoften ökar farten med drygt tre 
knop.

Med en persons belastning var samtliga 
utombordares riggar ställda i innersta rigg-
hålen och i tredje med tre personer ombord. 
En tumregel är att man ställer in motorrig-

gen när fören pekar upp i himlen och ställer 
ut riggen när förskeppet plöjer djupt i vatt-
net. 

Med tre personer ombord skiljer det en 
knapp knop mellan den kvickaste och den 
långsammaste. I topp ligger Selva och Mer-
cury med 7,9 knop medan Honda får nöja sig 
med 7,0 knop.

Lägger vi ihop fartmomenten, med en 
och med tre personer, står italienska Selva 5 
Sea Bass högst upp på pallen. Knappt en 
knop före Mercury och Parsun.

När det kommer till bränsleförbrukning 
skiljer det inte mer än 0,02 liter per sjömil 
mellan motorerna då vi mäter toppförbruk-
ningen med en person ombord. Samtliga 
”femmor” drar runt två liter bensin per tim-
me. 

rätt propeller viktigt
Hygglig acceleration är en ganska viktig 
egenskap hos en båt/motorkombination, 
även när utombordarna är så här små. Man 
vill att en motor svarar på gaspådrag utan 
att det tar orimligt lång tid, helt enkelt. Tar 
det alltför lång tid med dessa småttingar 
kan det bero på att motortillverkaren har 
satt på en för stor standardpropeller. I läng-
den kan en för stor propeller skada motorn 
om man pressar den för hårt. På dessa moto-
rer är det noga med val av standardpropel-

ler eftersom en femhästare ska passa för 
många olika båtar med olika vikt och be-
lastning. På den här punkten har samtliga 
tillverkare spikat valet av propeller bra. Alla 
ligger inom det rekommenderade varvtals-
området med fullt gaspådrag både med en 
och tre personer ombord.

I accelerationsmomentet är det återigen 
Selva 5 Sea Bass som ligger i topp, både i 0–7 
knop med en person och 0–5 knop med tre 
personer ombord.

Vi mätte bullernivån på motorerna vid fö-
rarens öra i aktern vid toppvarv, sju knop, 
fem knop, tre knop och tomgång. 

Ljudnivån är en nog så viktig parameter 
vid val av motor. Inte heller här skiljer det så 
mycket mellan motorerna. Som så många 
gånger tidigare i våra motortester är Honda 
ljudmässigt behagligast. Närmast bakom 
har vi Mercury följd av Yamaha, Tohatsu, 
Suzuki och Selva. Parsun bullrar klart mest 
vid alla mätningar. Vid fem knop och sju 
knop bullrar Parsun exempelvis hela fyra 
decibel mer än Honda. 10 dB motsvarar en 
upplevd fördubbling av ljudnivån.

stenhård konkurrens
Konkurrensen mellan motortillverkarna är 
stenhård i de här storlekarna, den minsta 
detalj kan avgöra om man väljer den ena el-
ler den andra motorn. Efter att ha synat mo-
torerna ordentligt i sömmarna kan vi kon-
statera att samtliga femhästare är välutrus-
tade, lättstartade och går fint i hela 
varvtalsregistret.

Visst vibrerar det i rorkulten när man ga-
sar på, men det ligger tyvärr i encylindriga 
motorers natur, ingen av motorerna är 

Stor kamp 
mellan Små 
motorer
Praktiskt Båtägande har hårdkört, bränslemätt 
och detaljsynat sju femhästare och korat en 
tydlig segrare. 
TexT & foTo staffan Westerling
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märkbart bättre på den här punkten än nå-
gon annan. 

Samtliga testmotorer är naturligtvis ut-
rustade med nödstopp och godkända enligt 
gällande miljökrav. Det som egentligen skil-
jer mest mellan motorerna är garantitider 
samt inte minst prislappen. Grundpriset va-
rierar från 9 400 kronor upp till 13 900 kro-
nor. Kampanjpriser förekommer naturligt-
vis också. Parsun är billigast medan Honda 
kostar mest. Parsun ligger förvisso inte i 
toppskiktet vad gäller högsta kvalitet, vilket 
avspeglar sig i priset, men märket har å and-
ra sidan etablerat sig ordentligt på den 
svenska marknaden. och det är bevis nog på 

att dessa kineser även funkar tillsammans 
med krävande svenskar.

Vinnaren har det lilla extra
Vinnare i vårt femhästarstest blir italienska 
Selva 5 Sea Bass för toppinsatser i såväl fart- 
och bränslemomenten som i accelerations-
momentet. Selva 5 Sea Bass har helt enkelt 
det där lilla extra. Snabbast, starkast, snå-
last och lättast talar sitt tydliga språk. Mo-
torn är i övrigt utrustad med de viktigaste 
finesserna, inklusive det smarta CDS-syste-
met som gör att man kan lägga motorn i alla 
möjliga positioner utan att olja från sumpen 
läcker in i cylinder och förgasare. Även pris-

lappen på 11 990 kronor är klart godkänd. 
På minussidan har vi bullernivån och en-
dast tre års garanti som drar ned betyget en 
smula.

På delad andraplats sätter vi resten av 
gänget: Honda BF5 som är vassast i ljudni-
våmomentet, Mercury och Tohatsu med 
goda allroundinsatser, Suzuki som har be-
hagligt bärhandtag och ger hela sju års ga-
ranti, Parsun som är billigast och slutligen 
Yamaha för den smarta bränsleblåsan till 
interntanken samt för funktionen som för-
hindrar att olja läcker in i cylindern och som 
gör att man kan lägga ned motorn på tre si-
dor istället för på en.

toppfart 
Med en person ombord:

Selva 5 Sea Bass  10,8 knop

Parsun f5  10,2 knop

Mercury f5  9,7 knop

Tohatsu 5  9,5 knop

Honda Bf5  9,4 knop

Suzuki Df5  9,4 knop

Yamaha f5  9,3 knop

Med tre personer ombord:

Selva 5 Sea Bass    7,9 knop

Mercury f5  7,9 knop

Tohatsu 5  7,6 knop

Parsun f5  7,4 knop

Yamaha f5  7,3 knop

Suzuki Df5  7,2 knop

Honda Bf5  7,0 knop

acceleration
0–7 knop en person ombord:

Selva 5 Sea Bass  4,3 sekunder

Suzuki Df5  4,7 sekunder

Yamaha f5  4,9 sekunder

Parsun f5  4,9 sekunder

Honda Bf5  5,2 sekunder

Mercury f5  5,3 sekunder

Tohatsu 5  5,5 sekunder

0–5 knop tre personer ombord:

Selva 5 Sea Bass  3,9 sekunder

Parsun f5  4,0 sekunder

Mercury f5  4,0 sekunder

Tohatsu 5  4,1 sekunder

Suzuki Df5  4,2 sekunder

Yamaha f5  4,5 sekunder

Honda Bf5  4,5 sekunder
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Test femhästars motorer

Billigast av alla+Goda allroundinsatser+ Bullrar minst+
Bullrar mest-Inga-Dyr och tung-

Japanska Honda Bf5 är 

en encylindrig fyrtakta-

re med en cylindervolym på 127 

kubikcentimeter (cc) utrustad 

med förgasare och toppventiler. 

Motorn väger 27 kilo, är tillverkad 

och konstruerad av Honda och 

kom för många år sedan. en 

beprövad modell med stabil 

gång som finns tillgänglig med 

både lång och kort rigg.

Behöver man laddning till ett 

batteri finns detta som extra tillbehör. Bf5 

har vidare finesser som grundsmyg, det vill 

säga fem olika rigglägen vid gång i grunda 

vatten, friktionsreglering för gashandtag och 

styrning, fram-neutral-backväxel, elektro-

nisk tändning, startspärr vid ilagd växel samt 

indikatorlampa för oljetryck. Växelregla-

get är placerat på styrbords sida av motorn. 

Honda Bf5 har inte en integrerad tank, vilket 

de andra motorerna har, utan säljs med en 

separat 12 liters tank. Minus för det.

fem års garanti. 

Mer info: www.hondamarine.se

Amerikanska Mercury 

f5 och japanska Tohatsu 5 

är i stort sett identiska. Model-

len är ett samarbe-

te mellan de två tillver-

karna och är baserad på det 

motorblock på 123 kubikcenti-

meter som tillverkerna även an-

vänder till sina 4- och 6-hästa-

re. Motorn är en encylindrig fyr-

taktare med förgasare och topp-

ventiler. Vikt från 25 kilo. Motorn 

har finesser som modern CD-tänd-

ning, grundvattentilt med fem lägen, 

justerbar gas- och styrbroms, indikator för 

låg oljenivå, övervarvningsskydd, startspärr 

vid ilagd växel, integrerad bränsletank på 1,1 

liter och uttag för separat tank. Växelregla-

get är frontmonterat till skillnad från övriga 

och de finns tillgängliga även med lång rigg. 

Regulator är standard men laddning kan 

köpas till. Mercury har även en segelbåtsmo-

dell med propeller med ökad dragkraft och 

laddning som standard samt en modell ut-

rustad med reglage istället för rorkult. 

Garantitiden är fem år. 

Mer info: www.brunswickmarine.se och 

www.tohatsu.se

Kinesiska Parsun 5 hk fyr-

takt är baserad 

på likadant motor-

block som lillasyster 4 hk 

med den minsta cylindervoly-

men i gänget: 112 cc. Parsun f5 

är utrustad med en cylinder och 

förgasare, enkel friktionsbroms 

till gashandtaget och justering av 

trögheten i styrningen samt fram-

neutral-back-funktion (växelspak 

på styrbords sida). Även grund-

vattentilt med fem lägen är stan-

dard. Parsun 5 hk finns tillgänglig med 

kort eller lång rigg. Laddning finns som ext-

ra. Ingen segelbåtsmodell eller modell med 

reglage finns i dagsläget. Den billigaste Bf5 

med kort rigg väger 24,5 kilo och betingar en-

dast 9 400 kronor. Plus för det.

Kinesiska Parsun har idag ett modellpro-

gram som sträcker sig från 2,6 hk upp till 25 

hk, och fler är på gång. Parsun ger slutligen 

fem års garanti på sina utombordare.

Mer info: www.parsun.se

Parsun F5Mercury F5/Tohatsu 5 1596Honda BF5 882
pris: 9 400 krpris: Från 12 500 (Mercury) 

och 13 650 kr (Tohatsu)
pris: Från 13 900 kr

modell honda Bf5 4-t mercury f5 4-t

motortyp 4-t/ 2 cyl/oHV 4-t/ 1 cyl/oHV

Cyl. volym 127 cc 123 cc

eff. hk (kW) 5 (3,7) 5 (3,68)

Vikt kg 27 25

Bränslesystem förgasare förgasare

tändsystem Digital (PGM-IG) CDI

Diameter x slaglängd 60 x 45 mm 59 x 45 mm

Generator Modell finns Tillval

rek. varvtal 4 500–5 000 4 500–5 500

Utväxling 2,08:1 2,15:1

totalvikt (b+m) 121 kg 119 kg

tank Separat 12,5 l Integrerad 1,1/sepa-
rat 12 l

Garanti 5 år 5 år

Pris inkl. moms (ma-
nuell)

från 13 900 kr från 12 500 kr 
(11 900 kr kampanj)

Generalagent Honda Nordic AB Brunswick Marine
in Sweden AB

www.hondamarine.se www.mercury.se

Propeller i test 6,75" (3 blad) 8" (3 blad)

toppvarvtal (1 pers.) 5 100 5 150

Alla motorerna testades på samma båt, en Linder fishing 440, 
en öppen aluminiumbåt med rekommenderad motorstyrka på 
max 5 hästar. Båten är  byggd för motorer med kort rigg och ror-
kult och har måtten 431 x 164 centimeter. Vikten utan motor är 94 
kilo och max bärighet är fyra personer. De praktiska testerna be-
stod av fyra moment: fart, bränsleförbrukning, acceleration och 
bullermätning. farten mättes med hjälp av en gps, bränsleför-
brukningen med genomströmningsmätare och accelerationen 
med tidtagarur. Bullret uppmättes med hjälp av en ljudnivåmä-
tare placerad vid förarens öra.

så gjorde vi testet

Bra köp
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femhästars motorer  Test

Selva 5 Sea Bass

pris: Från 11 990 kr

snabbast, starkast, snålast och lättast 

Bra finesser
+ Behagligt bärhandtag

sju års garanti
+ smart bränsleblåsa till interntanken 

motorn kan läggas på tre sidor
+

Bullernivån- Inga- tyngst-

Suzuki DF5 Yamaha F5

pris: Från 13 400 kr pris:  Från 13 500 kr

Italienska Selva 5 hk är 

en udda fågel, motorn är 

en encylindrig fyrtaktare, 

men istället för oljesump har 5 

Sea Bass Selvas egenkonstruera-

de CDS-system (Cam Distribution 

System). en avancerad teknik där 

tvåtaktsolja (i separat tank) med 

hjälp av kamaxeln injiceras i mo-

torn. fördelen är att motorn 

kan förvaras i vilken position 

som helst utan att olja från 

sumpen läcker in i förgasare 

och cylinder. Plus i kanten för det! 

en annan fördel är det specialdesignade 

insugningssystemet, som ger högt vridmo-

ment jämfört med övriga motorer.

Cylindervolymen är 118 cc och modellen är 

lättast i klassen med sina 23 kilo.

Motorn är vidare utrustad med grund-

vattentilt (fyra lägen), modell med inbyggd 

tank, justerbar gas- och styrbroms, laddning 

som tillval samt stort bärhandtag i aktern. 

Växelspaken (f-N-B) på Selva 5 hk är place-

rad på styrbords sida och modellen finns till-

gänglig med lång eller kort rigg. Selva ger en-

dast tre års garanti. 

Mer info: www.selvamarine.se

Japanska  

Suzuki Df5 fyr-

takt är encylindrig och 

har den näst största cy-

lindervolymen i sällska-

pet på 138 cc. Modellen är ut-

rustad med förgasare, toppven-

tiler, grundvattentilt, växelfunk-

tionerna fram-neutral-back, di-

gital tändning, varvtalsbegrän-

sare samt justerbar gas- och 

styrbroms. Generator är tillval. 

Mo-torenheten, som är baserad på 

samma block som Df4 och Df6 och är till-

verkad och konstruerad av Suzuki, finns till-

gänglig med lång eller kort rigg.

effekten är 5 hästar och motorn väger 25 

kilo. Suzuki Df5 har en inbyggd tank som 

rymmer 1,5 liter och även uttag för separat 

tank. 

Suzuki ger hela sju års garanti. Plus i kan-

ten för det. 

Mer info: www.suzuki.se

Japanska Yamaha f5 

är också en encylindrig fyr-

taktare, baserad på samma 

motorblock med 139 cc cy-

lindervolym som systrarna f4 och 

f6. Motorerna introducerades 2010 

och har två överliggande venti-

ler, förgasare med manuell choke, 

stort bärhandtag samt smart pri-

merpump i underkåpan – bra om 

man skiftar från separat tank till den 

inbyggda. Modellen finns med lång eller kort 

rigg, laddning är tillval.

en inbyggd funktion i motorerna hindrar 

olja från att läcka in i cylindern. Man kan allt-

så lägga motorn ned både på högra och 

vänstra sidan samt på högkant med fronten 

nedåt. en smart funktion som fler tillverkare 

borde titta närmare på. Övriga testmotorer, 

förutom Selva, kan endast läggas ned på en 

sida. Andra finesser är varvtalsstopp, växel-

spak med fram-neutral-back samt ett tank-

lock som är utformat för att förhindra vat-

tenintrång. Yamaha f5 väger 27 kilo, vilket 

tillsammans med Honda är tyngst i klassen.

Pris från 13 500 kronor. Garantitiden är en-

dast tre år. 

Mer info: www.yamaha-motor.se

Parsun 5 4-t selva 5 sea Bass 4-t suzuki Df5 4-t tohatsu 5 4-t Yamaha f5 4-t

4-t/ 1 cyl/oHV 4-t/ 1 cyl/oHV 4-t/ 1 cyl/oHC 4-t/ 1 cyl/oHV 4-t/ 1 cyl/oHV

112 cc 118 cc 138 cc 123 cc 139 cc

5 (3,6) 5 (3,7) 8 (3,7) 5 (3,7) 5 (3,7)

24,5 23 25 25 27

förgasare förgasare förgasare förgasare förgasare

TCI CDI digital Digital CDI CDI CDI

59 x 41 mm 56 x 48 mm 62 x 46 mm 59 x 45 mm 62 x 46 mm

Tillval Tillval Tillval Tillval Tillval

4 000–5 000 5 000–5 500 4 500–5 500 4 500–5 500 4 500–5 500

2,08:1 2,30:1 1,92:1 2,15:1 2,08:1

118,5 kg 117 kg 119 kg 119 kg 121 kg

Integrerad 1,3 l/separat 12 l Integrerad 1,8 l/separat 12 l Integrerad 1,5 l/separat 12 l Integrerad 1,1/separat 
tank 12 l

Integrerad 1,1 l/separat 12 l

5 år 3 år 7 år 5 år 3 år

från 9 400 kr från 11 990 kr från 13 400 kr från 13 650 kr (kampanj 
11 290 kr)

från 13 500 kr

Kina Båt & Marin AB Selva Scandinavia KGK Suzuki AB Loxkel AS Yamaha Motor Scandina-
via AB

www.parsun.se www.selvamarine.se www.suzuki.se www.tohatsu.se www.yamaha-motor.se

9" (3 blad) 7" (3 blad) 6,5" (3 blad) 8" (3 blad) 8" (3 blad)

5 000 5 300 5 300 5 100 5 000

BäsT i TesT

1

5
BäsT i TesT

5
Bra köp
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Intellektuell 

och tIdlös
llekt

h tIdl
aquariva super

designen är odödlig, käns-
lan i hantverket fenomenal 

och de avundsjuka blickarna 
långa. italienska aquariva är 

en svårslagen skapelse.
TexT och foTo Johannes nordemar

»

Aquariva Super
Längd: 10,07 meter

bredd: 2,80 meter

djupgående: 0,96 meter

deplacement: 5,3 ton

motor: 2 x Yanmar V8, 370 hk

årsmodell: 2013

designer: Mauro Micheli och 

Sergio Beretta

tillverkare: Riva

Varv: Riva Boatyard

pris: 6 miljoner kronor (ny)

drömbåten
  

Inspiration

Aquarivan går vackert i vattnet. Den 
lutande akterspegeln tillsammans 
med avrundad akter är ett arv från 
1950-talsrivorna. 
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Inspiration drömbåten

 A 
tt åka, och äga, en Aquariva 
handlar antagligen mer om 
kärlek till det vackra än enbart 
längtan efter en snabb och väl-
byggd båt. Aquariva är visser-

ligen en sällsynt bra båt i vattnet, men den 
som bara är ute efter prestanda och sjövär-
dighet hittar både bättre och framför allt 
mycket billigare alternativ i de massprodu-
cerade daycruisers som andra tillverkare er-
bjuder. Så varför Riva? Det är lite som att 
välja mellan Ferrari och Corvette, eller Ro-
lex och Certina. En typisk Rivaägare är ute 
efter något unikt, tidlöst och exklusivt där 
priset inte är direkt avgörande. 

Aquariva är handbyggd från första glasfi-
bermattan till den sista skruven, precis som 

det var förr i tiden, då båtarna byggdes helt i 
trä. Mycket har hänt sedan 1842, då familjen 
Riva startade varvet i norra Italien, med 
ambitionen att bygga världens bästa båtar. 
Dagens Aquariva är en retroflirt med 
1950-talsrivorna, som var designade av fjär-
de generationens båtbyggare Carlo Riva. 
Det var han som gav båtarna den negativt 
lutande och rundade aktern, som känne-
tecknar de mest populära Rivorna. 

tidlösa detaljer 
Jonas Bergström, som ska visa mig båten, 
spatserar välklädd ner till bryggan. Instink-
tivt känns det nästan ovärdigt att beträda 
Aquarivan nerdressad i jeans och T-tröja, 
men jag har faktiskt inget val. Skrovets färg 

går under namnet Majestic blue och det 
blanka mahognydäcket sägs ha 16 lager 
lack. Jag tar av mig skorna innan jag går 
ombord, för att visa något slags ödmjukhet 
inför den italienska damen. 

Men, försäkrar Jonas, prylar är till för att 
brukas. När jag hittar fyra barnflytvästar i 
ett stuvfack känner jag mig genast lugnare. 
Det blir nog inte jag som sätter den första re-
pan i mahognydäcket trots allt. 

Designmässigt har Aquariva hämtat en 
del klassiska detaljer från bilvärlden, som 
backspegeln, locket till cabben och sökar-
lyktan. Ratten är så klart läderklädd och de 
blanka gasreglagen är placerade som gamla 
tiders rattväxelspakar. 

På styrbords sida finns ett pentry som 

En rejäl bädd för soltörstiga passagerare döljer 
motorluckorna. 

Aquarivan är handbyggd från början till slut. Det är när detaljerna betraktas som prislappen på båten 
möjligen kan rättfärdigas. 

Gasreglaget sitter till höger vid rattnavet, mycket elegant men också funktionellt. Snyggt samlade och lätt överblickbara instru-
ment är ett måste i en båt som denna. 
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drömbåten
  

Inspiration

döljs under ett spegelblankt mahognylock 
och bakom en skjutdörr finns en liten ruff 
med kojer för två personer. Den rundade 
soffan i sittbrunnen rymmer sex personer 
och akterut finns en stor solbädd, som döljer 
motorluckorna. När Jonas öppnar motorhu-
ven är förväntningarna högt uppskruvade. 
Ska de 16 avgasutblåsen vara pulverlackera-
de eller kromade? Till min besvikelse är det 
enda som syns av de två V8:orna några 
skyddsplåtar. Något mer själlöst är svårt att 
föreställa sig, särskilt i en båt som denna. 
Jonas stänger raskt motorhuven och jag för-
söker förtränga det jag just sett. 

raka axlar och två växlar

Så snart motorerna startar upp i ett sam-

stämt ”wroom” känns det bra igen. Känslan 
när vi glider iväg i plattvattnet är mäktig. 
Trots att det är jag som styr tvekar jag lite 
över vem det är som bestämmer. Över fem 
ton båt med dubbla raka axlar kräver en del 
av föraren, om den ska köras aktivt. Båten 
går helst rakt fram och det går inte att bryta 
ner henne i tvära svängar utan vidare. För 
den sortens manövrer krävs finlir med gas-
reglagen. I gengäld går båten extremt sta-
bilt och tryggt i vattnet. 

En läcker funktion är växellådan som vid 
3 000 rpm och cirka 27 knop slänger i nästa 
växel, vilket ger en extra kick och snabbt tar 
båten upp över 40 knop. Första gången det 
händer är jag helt oförberedd och får en li-
ten wow-upplevelse. 

Stående sliter vinden i håret, men så snart 
jag sätter mig ner på sätet och kommer bak-
om vindrutan blir det nästan helt stilla. Det 
märks att båten trivs bäst i farter runt 35 
knop. Då är ljudet från vind och sjö på en 
nivå där det fungerar att samtala utan att 
höja rösten. Dessutom syns det på aktervå-
gen och sprutet kring båten att hon är opti-
merad för den farten. Det är en vacker syn 
att vända sig om och följa sjön som båten ri-
vit upp. Hon går fantastiskt fint i vattnet och 
sprutlisterna verkar vara designade för att 
ständigt dra upp ett moln av skum mid-
skepps, något som syns först då båten be-
traktas på avstånd. Kanske är det ödets iro-
ni, då Aquarivan för de flesta av oss bara 
förblir en våt skummande dröm.

Det går att övernatta i båten, men det är trångt. Toalett finns under kojerna. 16 lager lack på mahognyluckan som döljer 
köket gör att det knappt behövs vanliga speglar 
ombord. 

De dubbla V8:orna på 370 hk styck tar båten 
upp över 40 knop. Tyvärr är motorrummet totalt 
själlöst. 

Många detaljer är hämtade från bilvärlden, som 
backspegel och sökarlykta. 

Aquarivan går bäst runt 35 knop, då river hon upp sjön på ett sätt som6 kan få en vuxen människa att fälla 
en tår. 



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

www.epifanes.se

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

Välkommen att
besöka oss i 

vår monter C19:11
på Allt för sjön.

Tömningslagen trädde 
i kraft 2015-04-01

Läs mer på www.latrina.se
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Gränslös
 passion

äns
ssi

rami issa

Rami Issa känner sig hemma 

i Smedjebackens hamn.

Efter

»

Före

den tio meter långa katamaranen före renoveringen. 

båtFolk
  

Inspiration
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Inspiration båtFolk

 L 
öven har börjat bli gula och i 
Smedjebackens båthamn håller 
några män på att dra upp en mo-
torbåt med klubbens röda Zetor-
traktor. Rami Issa står uppe vid 

ett uthus och svetsar takskenor. Han avbry-
ter jobbet och lägger ner svetsvisiret. 

– I morgon ska jag också ta upp min båt, 
säger han och plockar upp cigarettpapper 
ur arbetsoverallens ficka. 

Snett bakom oss har han sin ställplats för 
vintern och där ligger också en mast som 
han har köpt. Den får bli ett projekt för nästa 
sommar.

– Då måste jag måla båten färdigt också, 
jag började förra sommaren men har inte 
hunnit klart, säger Rami.

Han rullar vant ihop en cigarett och tän-
der den. Blåser ut och ler stort.

– Så berätta, varför vill ni intervjua just 
mig?

Rami Issa växte upp ett par meter från 
Medelhavet i miljonstaden Tripoli. 

– Min familj byggde på den platsen tidigt, 
innan det blev känt som ett av de finaste 
områdena.

Pappan hade en egen firma och en fiske-
båt som han tyckte om att koppla av med på 
helgerna. På söndagarna brukade hela fa-
miljen åka ut med några vänner och fiska 
bläckfisk och havskatt. 

– När vi hade fiskat klart samlades vi 
hemma hos oss och åt tillsammans, vi koka-
de bläckfisken och doppade havskatten i en 
blandning av bröd och ägg och stekte den.

Intresset för segling föddes när Rami fick 
höra att hans kusin i Australien hade fått en 
vindsurfingbräda.

– Pappa sa att om du blir bäst i klassen på 
matte och fysik så ska du också få en vind-
surfingbräda.

Sagt och gjort, Rami pluggade hårt och 
blev bäst i klassen. På brädan lärde han sig 
sedan att behärska havsvindarna. 

– Det var den viktigaste skolan för att lära 
sig segla, att förstå vindarna. Allt annat är 
tekniska saker som man kan lära sig fort, sä-
ger han.

Efter skolan flyttade han till Minsk för att 
studera till elingenjör. Åren i Vitryssland 
beskriver han som galna.

– Det var precis efter perestrojkan och jag 

hade euro med mig, men deras valuta hade 
inte hunnit ikapp. Så jag fick mycket, myck-
et pengar för euro. Ibland sa vi: Ska vi åka 
till McDonald’s? Okej, då åkte vi taxi till 
McDonald’s och hem igen, det kostade ett 
par kronor. Vi köpte hela tiden nya saker, 
ibland orkade jag inte diska så jag köpte 
bara nya tallrikar, säger Rami och skrattar 
gott.

båten är ett kärt hem 
under semestern.

Rami Issa är uppväxt sju meter från havet i Tri-
poli i Libanon. Han har bott i många länder men 
nu har han hittat sin hemmahamn i Smedje-
backen, där han renoverar sin tio meter långa 
katamaran. 
TexT karin Janson FoTo Maria Hansson

Rami Issa
bor: Ludvika

Hemmahamn:  

Smedjebackens Båtklubb

ålder: 41 år

Familj: Gift och två barn

båt: en ombyggd Belo-katamaran 

rami svetsar 
nya takskenor. 



   39praktiskt båtägandeNR 2, FEBRUARI 2016

båtFolk
  

Inspiration

Sedan följde ett par år med jobb och upp-
drag i Dubai, Qatar och Nigeria. Rami köpte 
en egen båt och seglade i Medelhavet. 

– Det finns så många vackra och sköna vi-
kar där man kan lägga till, säger Rami, och 
ombeds nämna en favorit.

– Åh, det är många, men ... Det finns en ö 
som heter Tinos. Staden heter Panormos. 
Den ligger i ett område med starka vindar, 

så det kan vara svårt att ta sig in, men det är 
en väldigt vacker ö. Där vill jag och min  
hustru bo efter pensionen.

När han jobbade i Nigeria brukade han 
hänga med några kompisar som hade en båt 
ut och fiska. Men de slutade med det när de 
såg att det fanns krokodiler i floden.

– För något år sedan när jag var ute och 
seglade lade jag upp en bild på en ö utanför 

Västerås på Facebook. Då kommenterade 
min gamla arbetskompis: ’Det är den per-
fekta ön om det inte finns krokodiler’, säger 
Rami och skrattar igen. 

längtade ut på sjön
I Sverige hamnade han när han träffade sin 
exfru, som var svenska och bodde i Libanon. 
Oroligheterna i landet gjorde att de valde 

Rami Issa har bland annat höjt 
taket till ståhöjd. 

Från småbåtshamnen i Smedjebacken kan man ta sig ut i Mälaren. Katamaranen var i slitet men funktionsdugligt 
skick när Rami köpte den.

»
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att flytta till Sverige. Rami talade då redan 
fyra språk och kunde förstå två afrikanska, 
men svenskan var det svåraste hittills.

– Om jag skulle lära mig ryska för att kun-
na skicka ett brev till myndigheterna, det 
skulle ta sex månader. I Sverige, sex år! 

Under flera år var Rami nu båtlös och 
längtade ut på sjön. En dag hittade han en 
annons på Blocket om en tio meter lång ka-
tamaran som fanns på Värmdö.

– Tjejen som ägde den hade låtit den ligga 
på land i flera år och färgen hade tagit skada 
av att ligga där, men den var ändå i fint 
skick. Så jag köpte den och seglade till 
Smedjebacken via Strömsholms kanal.

Resan tog 23 dagar och Rami övernattade 
ofta vid öar efter vägen. Strömsholms kanal 
har inte mindre än 26 slussar.

– Det gick bra att slussa, jag fick mycket 
hjälp av andra, berättar Rami, som tycker att 
båtfolket är likadant i alla länder han besökt.

– Alla som har båt vet att man hjälps åt, 
det är självklart. 

Men hur man hjälps åt kan skilja sig lite åt 
beroende på var i världen man befinner sig.

– Svenskarna kommer ut och hjälper en att 
ta in båten, de är snabbt på plats. Men sedan 
bjuder de inte in till sitt bord. Om man seglar 
i Medelhavet så är folk inte lika snabba att 
komma ut och hjälpa, men när man har kom-
mit i hamn säger de: Kom och sitt med oss!

På plussidan är de svenska hamnarna väl-
digt välordnade, tycker Rami.

– Det finns alltid gästplatser att lägga till 
vid. I Medelhavet kan man lägga till som 
tredje, fjärde i rad. Det blir inte bra. I Sveri-
ge är allt väldigt välskött.

Vill åka till birka

Under två somrar har han renoverat sin båt i 
hamnen i Smedjebacken. Han har bland an-
nat höjt taket på hytten så att man kan stå 
upp och satt in köksinredning. Andra båt-
ägare i hamnen har hjälpt till då och då. 

– Det finns många duktiga båtmänniskor 
här som har erfarenhet och som har kommit 

med bra idéer för hur jag kan bygga, säger 
Rami och skyndar iväg när han ser att det 
kan behövas en extra hand när traktorn ska 
dra upp en stor motorbåt ur Barkens vatten. 

Han har haft tur, säger han sedan, som 
träffat en kvinna som delar hans intresse för 
båtliv. De brukar vara ute flera veckor i 
sträck på sommaren och lägga till vid öar. 

– Den svenska naturen är vacker och från 
Smedjebacken kan man ta sig till Mälaren. 
En ö som jag har besökt själv är Birka, dit vill 
jag ta min fru. 

Han tänder en cigarett till, skrattar.  Men 
hur det blir med utflykter till sommaren är 
osäkert, eftersom paret precis fått barn.

– Vi får se om vi hinner ta ut båten något.
Rami känner sig väldigt hemma i Smedje-

backens hamn och tycker om att vara där 
och fixa med båten.

– Jag trivs bra här och har lärt känna 
många vänliga människor. Det enda negati-
va med det svenska båtlivet, vet du vad det 
är? Säsongen är för kort! 

”Att hjälpas åt är självklart bland båtfolk”, säger Rami Issa. 

Så här såg katamaranen ut när Rami hittade den på Blocket.

Efter en hel del jobb, både utvändigt och invändigt, har den fått en väl-
behövlig upprustning.

Efter

Före

»
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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 ...?

Nominera din favorit, och 
motivera varför, i Prak-
tiskt Båt ägandes mon-
ter på Allt för sjön. Al-
ternativt mejla till red@
praktisktbatagande.se 
–  skriv Årets gästhamn 
i ämnesraden. 

Den bästa motivering-
en vinner en gummibåt 
med en 2,5 
hk utombor-
dare 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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Hur rengöra en tank utan att vare sig svetsa, mon-
tera ur den eller byta till ny? Det var ett problem 
som Roland Anderberg ställdes inför i sitt dagliga 
arbete. Lösningen blev en revolutionerande man-
lucka som nu fått en lika nytänkande lillebror.
TexT ocH foTo Martin Leisborn

 M 
ånga är de båtägare som 
med frustration försökt ren-
göra sina dieseltankar. Hur 
gör man? De flesta bränsle-
tankar har inga manluckor. 

Och finns det en lucka behövs kanske fler 
för att komma åt i alla hörn. Eller så behöver 
dieseltanken ett extra bränsleuttag för vär-
maren. Hur gör man då? Eller så är tilluft-
slangen i septiktanken för klent dimensio-
nerad för att tillåta sugtömning. Hur fixar 
du det? En svetsloppa i bränsletanken kan 
orsaka explosion och för kraftigt sug i sep-
tiktanken kan orsaka implosion. 

Nu kan detta problem kanske anses av-
klarat – en lösning har kommit som gäller 
både diesel- och septiktankar. Uppfinnaren 
heter Roland Anderberg. Han berättar först 
om septiktanksvarianten.

– Det är ju nya regler om sugtömning av 
toalett-tankar som gäller nu och många tan-
kar har för små tilluftslangar. Risken är att 
tankarna kan sugas ihop när de töms. 

Det Roland beskriver är ett fenomen som 
kan inträffa när sugtömningsslangen anslu-
tits till båtens däcksgenomföring för sug-
tömning av septiktanken. För att få ut allt 
innehåll i tanken måste maskinen ha ett 
kraftigt sug. I takt med att innehållet sugs ut 
måste lika mycket luft samtidigt tillföras 
tanken via en tilluftsventil. Men har inte 
ventilen tillräckligt stor diameter kan inte 
luften komma in snabbt nog, och tanken ris-
kerar att dras ihop. 

– Har man för smal slang så kan man an-
tingen inte suga för full effekt, eller så gör 
man det och då kan tanken implodera. Den 
kan dras ihop som en plastpåse, eftersom 
det är ett kraftigt sug i pumparna när de 
fungerar. Drar du ihop en rostfri tank or-
dentligt så ger den sig i svetsarna.

Problemet är välkänt, men många båt-
ägare har upptäckt effekten för sent. Inträf-

far detta måste hela tanken bytas, vilket 
kan bli en både dyr och besvärlig historia. 
Att i tid byta tilluftslangen till en med gröv-
re diameter är därför en bra förebyggande 
åtgärd.

– Men det är svårt att komma åt att göra 
en ny tilluft om man inte kan komma in i 
tanken, och ytterst få septiktankar har luck-
or. Därför har vi gjort den här konstruk-

Enkelt men genialiskt. En slits i brickan gör hela skillnaden.

Ren tank  
 utan svets

»

Motivering
Att inspektera och rengöra slutna 

rum som bränsle- och vattentan-

kar har aldrig varit enklare, tack vare 

Roland Anderbergs eftermonterade 

manlucka. Nu har han även knäckt 

den svåra nöten att, med några enk-

la handgrepp, eftermontera en tank-

genomföring.
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roland anderberg är 
uppfinnaren bakom två 
smarta genomföringar för 
septik- och dieseltankar.

Fakta
Manluckan finns i 150/100, 200/150 res-
pektive 250/200 millimeters ytter/hål-
diameter och kostar 1 510. 2 035 respek-
tive 2 547 kr. Den svetsfria 35 mm tank-
genomföringen lanserades på Öppna 

Varv i ellös 2015 och kostar 397 kr. 
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Med en 35 millimeters hålsåg fixas ett hål i 
tanken.

Genomföringssatsen består av 8 delar. Lägg 
märke till att en av brickorna har en slits.

Tack vare slitsen kan brickan träs igenom hålet.

tionen. Den går att montera själv, vi kallar 
den svetsfri, förklarar Roland.

Frustrerade båtägare kan alltså pusta ut i 
vetskap om att en enkel anordning finns att 
införskaffa. Rolands ena uppfinning är allt-
så för tilluften i septiktankar, plus att man 
kan använda den som ett extra bränsleuttag 
för dieseltankar, och den andra är en man-
lucka för att komma åt att rengöra och in-
spektera tankar av olika slag.

Genial slits
Nu ska vi få se hur det hela fungerar. Roland 
börjar med att visa upp lillebror i uppfin-
ningsfamiljen, tilluftsanordningen. Först 
sågas ett hål med 35 millimeters diameter 
upp på lämplig plats i en tankvägg. Sedan 
förs en mässinggenomföring med en slitsad 
bricka genom hålet. Brickan har större dia-
meter än hålet, men tack vare slitsen går det 
att ”skruva” igenom den, och det är det som 
är den stora hemligheten med produkten. 
Sedan tillkommer utan konstigheter två 
packningar, fler brickor och en mutter 
ovanifrån. Resultatet är en tät och pålitlig 
genomföring – utan svets. Monteringen tar 
cirka femton minuter. 

När det gäller storebror, manluckan, så 
bygger den på en liknande tanke som lille-
bror men finns i tre storlekar med en diame-
ter på 100, 150 och 200 millimeter. Luckan 
har dock ingen slitsad bricka utan en tude-
lad fläns, som kan vikas och som på det sät-
tet kommer genom hålet. Flänsen har även 
en packning och påsvetsade bultar. Väl nere 
viks flänsen ut och blir större än hålet i tan-
ken. Med ett helt överliggande lock och 
packningar på både in- och utsidan blir det 
hela en tät, men borttagbar manlucka. 

sömnlös morgon gav idén
Eftersom bägge lösningarna i grunden är 
enkla ligger det nära till hands att dels fråga 
Roland om hur han kom på sina uppfinning-
ar, dels om han tror att andra kommer att 
kopiera hans genomföringar.  

– Manluckan har jag hållit på med i fem år. 
Den kom till genom att jag jobbade ute en hel 
del och såg behovet av manluckor i diesel-
tankar. Många har ingen alls eller möjligtvis 

en där givaren sitter. Men sedan finns det 
skvalpskott som gör resten svåråtkomligt. 
Hur skulle man komma åt att rengöra? Det 
var mycket tänkande för att få ihop detta. 

Manluckan har blivit en succé sedan den 
introducerades och har sålts i tusental till 
hela Europa. Kanske blir tilluftgenomför-
ingen ytterligare en framgång.

– 35-millimetersgenomföringen kom jag 
på en sömnlös morgon. Jag hade funderat 
på en massa varianter, men så dök det bara 
upp. Jag gjorde ett enkelt experiment, tog 
fram en hålsåg, gjorde en bricka och slitsa-
de upp den och såg att det faktiskt fungerar. 
Sedan vidareutvecklade jag den med gänga 
på baksidan för att kunna sätta den i tankar 
där man inte kommer åt på ovansidan. Nu 
kan den användas både för tilluft i septik-
tankar och för att rengöra tankar i båtar där 
du har dieseltanken i kölen och där det inte 
finns plats för en manlucka. 

När det gäller ”risken” att privatpersoner 
gör sina egna varianter av genomföringar-
na är det inget som oroar Roland.

– Säkert kommer en del att göra egna, 
men problemet är att de då ska samla ihop 
alla dessa grejor. Det tar mycket tid och kos-
tar säkert i slutänden tre gånger så mycket 
som denna. Det måste nämligen vara rost-
fritt och rätt gummi så att det håller, och 
alla detaljerna ska stämma överens.

rolands tips
Det enda köparen behöver ha tillgång till 
för att kunna montera genomföringarna är 
en borrmaskin och en hålsåg. Rostfritt sliter 
hårt på hålsågar, men med enkla medel går 
det att förlänga livslängden, tipsar Roland.

– En 35 millimeters hålsåg av bra kvalitet 
räcker nog till runt femton hål. Håll låg has-
tighet men högt tryck och lite skärolja som 
fungerar som kylning för tänderna. 

Några direkta klagomål har Roland inte 
fått på produkterna. Det som hänt hittills är 
att några användare tagit i lite för mycket 
vid monteringen.

– I vissa fall har kunder dragit bultarna 
till manluckan för hårt. De är bara 6 mm 
och ska inte dras alltför hårt. Av flera tusen 
sålda manluckor har kanske en 8–10 kunder 

råkat ut för det och vi har då skickat en helt 
ny lucka. Nu påpekar vi i instruktionsanvis-
ningarna att man inte ska dra åt för hårt.

Något som kan hända vid montering av 
35-millimetersgenomföringen är att man 
råkar tappa ner den i tanken. Då är det svårt 
att få upp den igen.

– Det ökar försäljningen, skrattar Roland 
som ger följande råd för att undvika ett så-
dant missöde.

– Man kan hålla i den med najtråd eller 
nåt. Men vi håller på att titta på det och göra 
något som hindrar att den kan tappas. Jag 
har dock inte lyckats tappa någon ännu.

»

Årets rookie
Praktiskt Båtägande instiftade utmär-
kelsen Årets Rookie år 2008. Syftet med 
priset är att lyfta fram företag som har 
lanserat en nytänkande idé eller presen-
terat en lösning på ett förekommande 
problem. om idén främjar miljön är det 
ett extra plus. 

tidiGare vinnare
2008 Blueflow – Bränslemätare
2009 alukin – Aluminiumbåtar
2010 agapi – Svenskutvecklade  
ribbåtar
2011 ekomarine – Neptune formula 
bottenfärg
2012 rapid Marin – Täckställningen 
easytec
2013 Creative stuff – Bergsankaret 
Klippfast
2014 Greenstar Marine  
– elinombordare
2015 duomarin – Tamphållaren  
Ropeupp

Å
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När hela satsen är monterad ser genomföringen 
ut så här.

Med lock. Med vinkelkoppling.

Med 16 millimeters VP-elrör på insidan. Manluckans fläns är vikbar för att komma ner 
genom hålet.

Roland visar hur manluckorna ser ut färdigmon-
terade på plats.

Dags att ta upp båten?
Vi har reservdelarna du behöver. I mer än 30 år har vi tillverkat och 

marknadsfört ersättningsdelar till motorer och drev.

- Impellrar

- Bälgsatser

- Avgaskrökar

- Drivremmar

- Pumpar

- Anoder

Kontakta oss för mer information 

Telefon: 031-45 61 00, E-post: info@frigus.se

Besök vår hemsida för produktinformation

www.frigus.se

- Cylinderfoder

- Bränslepumpar

- Packningssatser

- Filter

- Drevdelar

- Eldelar

Samt mer än 1300 andra artiklar



    s
46   praktiskt båtägande NR 2, FEBRUARI 2016

Dansk ö meDL
ä

s
ö

Inspiration resmål



   47praktiskt båtägandeNR 2, FEBRUARI 2016

resmål
  

Inspiration

    salt historia

Mitt i kattegatt ligger den perfekta cykelön. platta vägar, 
och många vackra sandstränder att pausa på. gör en ut-

flykt till saltsjuderiet och smaka på den salta historien.
TexT och foTo kjeLL HoLMner

Österby gäst-
hamn, Läsö.

»
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 S 
om på alla andra platser med 
mycket sand är detta en förän-
derlig plats med bottnar som rör 
sig allteftersom vindar, ström-
mar och tidvatten gjort sitt. Man 

närmar sig ön via två infarter till två ham-
nar, Vesterö havn och Österby havn. Farle-
derna är väl prickade och när vi färdas in 
mot Vesterö havn från Fredrikshavn-hållet 
anar jag att leden är muddrad. I det klara 
vattnet breder sandbottnen ut sig så långt 
ögat når. Jag förstår dem som gått ut här 
med bävan vid starkare vind. Uppgrund-
ningar långt ut borgar för krabb sjö. Har 
dessutom vindar drivit Jutska strömmen sö-
derut blir det mycket vatten som vill åt olika 
håll, en tummelplats där det aldrig är långt 
ner till botten. Särskilt norrut vid fyren 
Nordre Rönner finns ett större område där 
ett flertal skepp strandat. Under mitten av 
1800-talet förliste här över 300 skepp. I lis-
tan fastnar jag för ett barkskepp från Skel-
lefteå, Concordia, som sjönk här tillsam-

mans med ett tjugotal andra skepp vid en 
”nordöstlig snestorm” i november 1876. Ge-
nom en heroisk insats av räddningsmanska-
pet från Vesterö station kunde alla räddas.

Men idag är det tämligen lugnt och vi ser 
en segelbåt gå in i den rymliga gästhamnen 
i Vesterö havn. Där ligger många båtar intill 
fiskhamnen med sina blå fiskebåtar. Det lil-
la samhället är typiskt danskt med vita hus 
och en vit kyrka som bryter den låga hori-
sonten. Vi är nyfikna som barn när vi drar 
iväg på denna omtalade semesterö. 

Danmark har precis som Sverige en lång 
rad traditioner, men en hade vi aldrig hört 
talas om. Vi cyklar ner till stranden för att se 
det som kallas för firande av Sankt Hans, 
Danmarks motsvarighet till midsommar 
som alltid firas 23 juni. Ett stort bål tänds 
medan traktens folk ansluter. Tillsammans 
sjunger vi Holger Drachmanns ”Midsom-
mervisen” medan strandhedens lärkor och 
en och annan tofsvipa bidrar med sitt. Vi 
blir kvar länge medan elden falnar för att se 

ut över den långa strandheden, som lär vara 
på 1 500 hektar. Havet utanför speglar sig i 
himlen med rev och sten som bryter hori-
sonten längst bort. Så blir den första dagen 
på Läsö en stämningsfull historia, och mer 
ska komma.

stor gästfrihet
Nästa dag cyklar jag ner till Österby havn, 
där jag träffar Lotta och Tomas Sundbäck 
från Göteborg. I sin Storebro J34 har de un-
der morgonen gått från Björlanda väster om 
Göteborg och hit på en timma och en kvart. 
På ett tämligen lugnt hav med gammal sjö 
tillryggalades en havssträcka på drygt 37 
sjömil.

– Här är så ”gött” och lugnt och här kan 
man verkligen få ligga i ro, menar de när jag 
undrar över varför just till Läsö. 

De tänker ligga här en halv vecka, hyra 
cykel och se sig omkring på ön och träffa 
gamla och nya bekanta.

– Här finns en sagolik och tämligen billig 

Den gamla rödkalkade kyrkan i Byrum.

det 17 meter 
höga utsiktstor-

net Läsötårnet  
ligger i byrum.

Cykling på en av de spikraka vägarna.

Vrakdel vid kuststräckan 

Danzigmand.
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fiskaffär, berättar Tomas. Där köper vi färsk 
fisk som vi lagar själva och sedan avnjuter. 
Sandstranden ligger bara en bit bort om 
man skulle bli badsugen.

Det stilla lugnet bryts bara av dämpade 
slag från varvet intill hamnen.

Hit kommer ofta seglare från Sverige och 
särskilt Göteborg. En gång låg här över 400 
båtar på nationaldagen. När inte alla ryms 
bereds plats i fiskehamnen. Gästfriheten är 
stor, menar Tomas.

Jag observerar runda stenar vid kajen. De 
lär vara sten från omkringliggande rev. Ste-
narna hämtades på pråmar till hamnbyggen 
i sådan omfattning att bottenstrukturen 
runt ön hotades. Man beslöt i början av 
2000-talet att återupprätta ett av dessa rev, 
och 2008 inköptes 86 000 ton stenbumlingar 
från ett stenbrott i Norge. De lades ut på 

lämpligt djup vid en plats kallad Läsö Trin-
del, som ligger cirka 7,5 sjömil nordöst om 
Österby havn. Här ligger ett kardinalmärke 
som många tar sikte på vid färd mot Läsö. 
Men platsen är numera så grund att båtfa-
rande rekommenderas gå runt, då djupet nu 
kan vara under metern vid högtryck. Under-
sökningar som gjorts visar på en påfallande 
förbättring av djurliv och en förbättring av 
bottnarnas förmåga att stå emot erosionen.

storslagen skog
Jag blir nyfiken på hammarslagen och går 
upp till Österby varv. Där träffar jag ett par 
skeppssnickare som bankar in drev i en 
norsk träbåt så svetten lackar i solskenet. 
Detta är ett träbåtsvarv, ekplankor ligger 
staplade här och var. De jobbar mest med 
danska och norska båtar, mera sällan svens-

ka. Trävaror inhandlar de däremot från nor-
ra Sverige med dess tätvuxna skog. Eken är 
dock inköpt i Danmark, de blir faktiskt för-
vånade över att höra att det avverkas ek 
även i Sverige.

Skogen utgör ett storslaget kapitel när 
man färdas på Läsö. Från cykeln har man en 
särskild möjlighet att studera den. Det är 
sällan man ser kalhyggen, istället höjer sig 
tall- och granskogar högt mot skyn alldeles 
intill vägarna. Från skogens dunkel hörs få-
gelsång som från vilken svensk tallskog som 
helst, talgoxe, lövsångare, koltrast och 
gransångare. Just gransångaren är fågeln 
för dagen eftersom dess sång ibland har lik-
nats vid ljudet från en cykelpump i arbete!

En fjärdedel av Läsö lär vara fredad. Så har 
det inte alltid varit, för här bedrevs en gång i 
historien en verksamhet i industriell skala 

St. Hans dag firas med stor brasa på stran-
den.

Läsö omges av långa sandstränder, här 
Hvide bakker i kvällssol.

Vesterö havn är en fiskehamn där ett tjugotal fiskebåtar har hemmahamn.

»
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Österby havn har en stor fiskeflotta om 
cirka 40 fiskebåtar.

som krävde stora mängder ved. Det var 
saltsjuderierna eller saltverken. Deras eldar 
till vilka öns träd fälldes slocknade sällan ge-
nom århundradena. Men även berättelser 
om ren misskötsel och krigshärars vandali-
sering förekommer, vilket till sist banade en 
ödesdiger väg för sandens framfart. Sock-
nar, grödor och hus drabbades, mest känt är 
den medeltida kyrkan i Hals som helt över-
gavs. En tid tjänade dess torn som sjömärke 
innan den helt raserades.

Vilken hamn man än väljer är cykeln, om 
än inte alltid bäst, så i alla fall trevligast om 
man vill ta sig runt på Läsö. Den 118 km² sto-
ra ön genomkorsas av flera vägar. Det är 
bara strandhedarna i söder som är väglöst 
land. Med asfalterade och i många fall spik-
raka vägar genom vindlande skogar och 
öppna fält är detta helt enkelt en sanslöst 
vacker cykelö. Har man seglat hit så kan 
man i rätt vind segla vidare på cykeln. Har 
du inte med dig en egen finns de att hyra i 
närheten av gästhamnarna. Plattläns på 

hjul är fullt möjligt på blekesvart asfalt. En 
dag när vi länge cyklat rakt fram kan jag 
bara inte låta bli att stanna för att ta en bild 
på en svag krök och en liten backe. För att 
sedan fortsätta på en ny raksträcka där vä-
gen försvinner i ett perspektivblått töcken.

salt historia

Besöket på Läsös saltsjuderi faller oss alla i 
smaken. Detta är på ett särskilt sätt kopplat 
till öns historia och började med en arkeolo-
gisk undersökning av gamla saltsjuderier. 
Fynden som gjordes ledde till att det samma 
år, 1990, startades ett saltsjuderi som nume-
ra levererar salt året runt. 

Vi vandrar runt i salthyttornas ångande 
inre och ser saltkristallerna flyta i de upp-
hettade karen. Några dagar senare kom-
mer det att samlas upp, hyllorna dignar re-
dan under stora korgar som är till brädden 
är fyllda av det vita guldet. I butiken prov-
smakar vi och kan förstås inte låta bli att 
köpa. Saltet har ju genom alla sekler  

kallats för den främsta av alla kryddor. 
Smakrik är även glassen på Storhaven, en 

lantbruksgård med levande djur som alla 
barnen vill klappa. Glassen smaksätts med 
öns frukter och bär och avnjuts helst på in-
nergårdens uteplats. Här går katter och  
andra djur omkring i en atmosfär av danskt 
gemyt som det bara kan bli på en bondgård 
där det gamla finns kvar. Här finns också en 
lantbutik.

Den speciella glassen, Läsö is, hittar vi 
också nere i Vesterö havn. Den lär vara in-
spirerad av det italienska sättet att göra 
glass på med en bas av mjölk. Där sitter vi 
och gonar oss på andra våningen med ett 
hav av båtar i gästhamnen nedanför oss. 
Även här ligger det flera svenska båtar, de 
jag träffar intygar att detta i själva verket är 
den bästa hamnen. En sandstrand ligger all-
deles intill och även andra nödvändiga faci-
liteter, så vi kommer fram till att nästa gång 
får vi nog singla slant om vilken plats vi ska 
åka till – Österby eller Vesterö.

Gästhamn  
Vesterö havn 
position: N 57°17’48  o 10°55’24

djup: cirka 3 meter

segelrännan: 4,20 meter i medeltal

gästplatser: 150, men upp till 300 kan 

beredas plats

service: full service, diesel finns som 

betalas med kort. Affär, restauranger, 

cykeluthyrning etc. i närheten

pris: 200 dkr/dygn för båtar 0–12 m,  

270 dkr/dygn för båtar 12–15 m

Vesterö gästhamn.

Sjöfartsmuseet i Vesterö berättar om fiske och 
båtbyggeri genom tiderna.

»
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Ett lekområde för barn finns vid Österby havn.

Läsö omges av 100 kilometer strand varav 
25 kilometer är klassad som badstrand. Vis-
sa sträckor är utsatta för ström, så försiktig-
het anbefalles. Varningsskyltar är uppsatta. 
Vi åker till Danzigmand längst österut på 
ön. Vi vandrar längs med stranden på spa-
ning efter strandfynd eller kanske bärn-
sten, som ibland hittas här. Vandringen 
bara fortsätter, kanske för att stranden krö-
ker sig retfullt utan slut, kanske för att suset 
och bruset från det ständiga svallet bedövar 
oss. Jag hittar en gammal vrakdel perfore-
rad av skeppsmask och med spår av rostigt 
järn. Möjligen är det ett minne av det tyska 

skepp som strandade här år 1741 och gav 
kuststräckan dess namn. Eller kanske av ett 
annat namnlöst okänt skepp vars vrakdel 
flutit omkring som en satellit i Kattegatt 
innan den till slut landat här. Det är kanske 
inte så märkligt, Läsö är ju Kattegatts störs-
ta ö med en viss dragningskraft. Även vi 
känner av den. Läsö är en pärla vi gärna 
återvänder till. Tomas Sundbäck i sin Storebro J34.

Kaffeserveringar finns på flera ställen på Läsö. 
Vesterö havn.

Gästhamn  
Österby havn 
position: N 57°19’15  o 11°7’23
djup: cirka 3,5 meter
gästplatser: ett hundratal, flera 
hundra kan beredas plats i den närlig-
gande fiskehamnen
service: full service. Affär, restaurang-
er, cykeluthyrning etc. i närheten
pris: 200 dkr/dygn för båtar 0–12 m,  
270 dkr/dygn för båtar 12–15 m
Övrigt: Gratis bussar går regelbundet 
mellan Vesterö havn, Byrum och Öst-
erby havn.
Andra sevärdheter är holtemmens myr-
marker, där man finner orkidéer, eller kan-
ske vada över till den smala ön Stokken i 
sydväst med sina bländvita stränder. trännder.

gästhamnen vid 

Österby havn.

Nyskalade havskräftor på lunchbordet.
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 M 
aj på Malö, vackra Maj, 
sjöng Evert Taube om en 
vacker kvinna som kom ro-
ende i en eka från ön Malö 
på västkusten. Det blev en 

klassiker som spritt myskänsla över hela 
Sverige. Denna artikel handlar dock varken 
om Maj eller ekan utan om båtmärket Malö 
och i synnerhet modellen med beteckning-
en 40 H. Precis som visan har den blivit en 
klassiker i de svenska skärgårdarna. 

Malö 40 började tillverkas redan 1974 och 
hölls i produktion i tolv år. Då hade totalt 350 
båtar byggts varav de flesta fortfarande plö-
jer fram på våra fjärdar. Varvet som byggde 
båtmodellen hette Olsöners Båtbyggen AB 
och var beläget, inte på Malö som namnet 
antyder, utan i Kungsviken på Orust. I och 
för sig ganska nära ön Malö och definitivt 
mitt i trakten där så många andra fina segel- 
och motorbåtar byggs, och detta med så ge-
digen kvalitet att de gemensamt kallas för 
”Orustbyggen”, något som klingar bra i båt-
världen. Numera heter varvet Malö Yachts.

Beteckningen 40 betyder att den har cir-
ka 40 m² segelarea och H står för hög rigg. 
Från början levererades den nämligen med 
en något kortare mast och hade då exakt 40 
m² segelyta. Med den högre masten är se-
gelytan några kvadratmeter större och bå-
ten borde kanske därför heta Malö 44, men 
istället fick den tilläggsbokstaven H.

En av landets glada Malö 40-ägare är fa-
miljen Claesson i Göteborg. Jörgen och Ing-
ela har ägt sitt exemplar sedan hösten 2009 
då de sålde sin Albin Vega. De tyckte i och 
för sig att Vegan var fin och trevlig, men 
med uppväxande barn ombord fanns en 
önskan om mer utrymme. När de dessutom 
haft en besvärlig segling över till Läsö i blå-
sigt väder, motvind och sjösjuk besättning 
beslutade familjen att skaffa någonting 
större.

– Men det gav blodad tand, säger Jörgen.
Ingela, som har en bakgrund i Hallands 

platta landskap och innan Ve-
gan inte hade provat segling, 
fastnade också för båtlivet. 

– Trots dåligt väder ibland 
var det för mig en helt ny upp-
levelse. Skärgårdssegling med varierande 
landskap, nya vyer bakom varje knut och att 
slippa mygg. 

När Vegan blev lite för liten växte en öns-
kan om akterruff fram. De sneglade på Malö 
40 som har akterruff och gillade även dess 
vindrutor som gör att man sitter skyddat.

– Vi tänkte att det kanske egentligen är en 
gubb-båt, men bekvämligheten gjorde att vi 
ändå föll för den, säger Ingela. Rutorna var 
något vi gillade och återkom till, och så har 
den ju akterruff och rattstyrning.

– Orustbåtarna lockade mig mycket, sä-
ger Jörgen, och kanske hade vi helst velat ha 
en HR34, men det var inte aktuellt ekono-
miskt. Eftersom vi hade en Vega från början 
bidrog det nog till att vi skaffade långkölat 
igen. Den är ju som en stor Vega men med 
mycket större utrymmen, ståhöjd och sepa-
rat toa.

Så familjen Claesson köpte sin Malö 40 H, 

årsmodell 1981, och har snart 
haft den i sex år. De är väldigt 
nöjda med den och trivs gott 
under semestrarna. Jörgen 
har lagt ner mycket tid på att 
göra ett antal modifieringar 
på båten, men det är inget han 
känner har varit belastande.

– Det blir en kontrast till job-
bet som mjukvaruingenjör. 
Lite terapi och ett sätt att stres-
sa av. 

– Jörgen är den perfekta 
kaptenen, infogar Ingela, han 
ser till att det finns vatten, 

ström, solpaneler, att toa fungerar, han ord-
nar kablar till att ladda telefoner, att vi tjejer 
kan titta på TV, att datorerna funkar – han 
är verkligen alltiallo-fixarn. 

Efter dessa år med Malö kan Claessons 
förklara fördelarna och nackdelarna med 
40 H.

– Den är komfortabel och det är lätt att 
komma åt grejorna, och bra stuvmöjlighe-
ter, säger Ingela.

– Inte så mycket golvyta som i moderna 
båtar, ingen kappseglingsbåt, men en bra 
bobåt med stor mysfaktor. Den går väldigt 
lugnt i sjön och beter sig väldigt förutsäg-
bart i hårt väder, du kan hålla i ratten med 
ett finger. Ibland tråkigt att den inte håller 
bättre höjd, men å andra sidan blir man lite 
mer bekväm med tiden och vi seglar när det 
känns bra. Vi tar ett ben med motor och se-
dan seglar vi resten. Men vi kryssar ju inte 
genom Kyrkesund, skrattar Jörgen.

TryggheT & komforTTryygg
Malö 40 H

Älskar man både att segla och att ligga 
i hamn var Malö 40 H kanske den per-
fekta båten när den kom 1974. Närmare 
fyrtio år senare är det ett köp som ägar-
na sällan ångrat.

Malö 40
Längd: 9,55 meter
bredd: 3,05 meter
djup: 1,35 meter
Vatten: 200 liter
bränsle: 200 liter
Motor: Volvo Penta MD17C, 36 hk
kojplatser: 6–7 st
deplacement: 4 600 kg
kölvikt: 2 000 kg
segelyta: 44 kvm
srs-tal: 1,029 och 1,064 för H
konstruktör: Bo Olsson
Varv: Olsöners Båtbyggen AB
tillverkningsår: 1974–1986 (40 H från 1979)
antal tillverkade: Cirka 350 ex
pris begagnad: 220 000–350 000 kronor

1 
Bogpropeller be-
hövs.

2 
Ny vattentank lär 
behövas.

3 
Vattenburen vär-
me är bra, om 

man orkar med in-
stallationen.

1
Bogpropeller be

TexT OCH fOTO Martin Leisborn
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Finns som raw. 

Flera alternativ, 

kolla i mappen.
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 I 
nteriören på Malö 40 H börjar egentli-
gen redan i sittbrunnen, där det är skyd-
dat och ombonat. Är båten dessutom ut-

rustad med sittbrunnskapell blir utrymmet 
som en inglasad veranda på en sommarstu-
ga.

Sedan fortsätter interiören åt två håll, 
föröver och akteröver. Stiger man föröver 
ner i salongen finns en U-soffa direkt om ba-
bord medan navigationsbord med instru-
mentpanel finns om styrbord. I familjen 
Claessons Malö 40 sitter kylboxen under 
stolen till navigationsbordet, en design Jör-
gen gjort själv. Kompressorn till kylen är 
placerad bakom ett skott som gränsar till 
sittbrunnens styrbordsstuv där den får bra 

kylning mot vattentanken. Från början var 
det här en stickkoj som gick att krypa in i, 
men eftersom den inte användes så mycket 
delade Jörgen av kojen med ett skott och an-
vänder utrymmet akter om det som stuv.

Under navigationsbordet finns utdragba-
ra lådor till diverse saker och sedan, efter 
ett skott med ett praktiskt grabbräcke i teak, 
börjar det längsgående köket med diskhon, 
som är en historia i sig.

– Det är inte en båtdiskbänk utan en kon-
ventionell med två hoar och kran från Ikea. 
Diskbänken köpte vi från bygghandeln och 
spisen hittade vi på Blocket. 

Skåpen ovanför diskbänken modifierade 
Jörgen efter Ingelas önskemål. Hon är näm-

ligen en hejare på att baka och laga mat i bå-
ten och har koll på de idealiska skåpdimen-
sionerna. Bland annat blev tallrikarnas dia-
meter och höjden på olivoljeflaskan 
avgörande för detta. Salongen i Malö 40 H 
är med andra ord praktisk, i alla fall när 
man ligger i hamn.

– Det kanske blir besvärligare att laga mat 
när man går i hög sjö med ett längsgående 
pentry, men det brukar vi inte göra så ofta, 
berättar Ingela.

En annan förändring som gjorts i denna 
Malö 40 är att vattentanken under salongs-
durken tagits bort. Vattnet smakade inte bra 
och istället sattes en rostfri tank in i styr-
bords stuvutrymme, där det tidigare var 
stickkoj.

Vi går vidare föröver och har då toaletten 
om babord och en garderob om styrbord. På 
toan finns även en handdukstorkare som 
drivs av det vattenburna värmesystemet. 

Malö 40 H har både akterruff, salong och förpik. lägg 
därtill sittbrunnen som är försedd med ett rejält kapell, 
så har båten fyra olika rum att vistas i.

Plats för mys och kakbak
Interiör
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7

3

4

6

bild för bild
1 Salongen sedd från nedgångstrappan. 
2 Matlagningsintresserade Ingela stortrivs i 
det längsgående köket. Diskhon med dubbla 
hoar och salongens övriga avställningsytor är 
användbara.
3 Här produceras kakor, bullar, gratänger och 
pajer.
4 Kylboxen öppnad.
5 Förpiken, med isolerade skrovsidor.
6 Toalettstolen med varmvattenslinga/hand-
dukstork upp längs väggen.
7 Akterruffen – här får barn, eller gäster, eget 
rum.

Garderoben mittemot har tillräckligt ut-
rymme att hänga in Ingelas klänningar 
utan att vika dem.

I förpiken förväntas inga stora överrask-
ningar, men Jörgen har isolerat skrovsidor-
na och klätt väggarna med vinylskivor. 

– De var jobbiga att få in men ger en bra 
miljö, säger han. 

Lyfter vi på kojlocket avslöjas nu en viktig 
installation: bogpropellern. Det är en 6 häs-
tars Side-Power med ett eget batteri.

– Det var en viktig investering för en båt 
som man inte kan styra så väl med rodret. Vi 
anlitade en mekaniker till att montera på 

tunnelröret, men jag gjorde resten själv och 
den fungerar fint.

Malö 40 H har även en akterruff, en stor 
del av anledningen till att familjen Claesson 
valde båtmodellen. Den rymmer två full-
längdskojer med varsin liten hylla och läs-
lampa, och under durken gömmer sig roder-
mekaniken. Det är en del av båten där Jör-
gen inte gjort några större modifikationer, 
än ska vi säga, men här kan familjens två 
döttrar, eller gäster, bo och ha sin egen lilla 
värld. Planen är dock att täcka skrovsidorna 
med mahognyplywood samt montera fler 
hyllor. »
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 M 
alö 40 H är en båt som passar bra 
för långsegling och är trygg även i 
busväder. Båten har ett kraftigt 

byggt skrov och är följaktligen relativt tung. 
Kölkonstruktionen var från början en hel-
dragen lång köl, men 1979 gjordes den om 
till delat lateralplan och består då av en 
halvlång köl med fristående roder. Fribor-
den är ganska höga och ger bra skydd, vilket 

även vindrutorna och sittbrunnssargen ger.
– När det sköljer över riktigt mycket så är 

man fortfarande torr här bakom rutorna.
Riggen är av mastheadtyp med stor ge-

nua och lite mindre storsegel, något som var 
vanligt under sjuttiotalet. Det är en stark 
och stabil konstruktion och bidrar till bå-
tens trygghetsrykte men kan upplevas som 
lite omständlig att hantera. 

– Genuan är stor och jobbig att slå med, 
men hon är lugn och trygg utan konstighe-
ter, beskriver Jörgen Malö 40 H:s segelegen-
skaper. Den är lätt på rodret. Både slör och 
bidevind går bra att segla, men man måste 
reva tidigt eftersom den är något vek. Kölen 
sticker bara 1,40 meter, vilket ger ganska 
mycket avdrift om man försöker kryssa 
hårt. Så ska man till Danmark kanske man 
inte kör den dagen det är motvind, eller så 
gör vi ett ben för motor och seglar resten. Å 
andra sidan har vi ju en jättebra motor och 
jag gör mina 6 knop även om det blåser 18 
meter per sekund, så jag har ju lite kraft att 

Rejäl och stark
Den halvlånga kölen med separat roder och masthead-
rigg ger en stabil seglare men även en båt som passar bra 
för motorgång. 

Exteriör
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bild för bild
1 Sittbrunnen är väl skyddad och med  kapellet 
uppfällt blir det sammanlagt ”fyra rum och kök”.
2 Skena för självskotande fock – fungerar inte så 
bra på en Malö 40 H och används inte på familjen 
Claessons båt.
3 Instrumenten får bra plats bakom vindrutan.
4 Man behöver inte vara lat bara för att storseglet 
har lazy-bag.
5 Motorn är lättåtkomlig under sittbrunnsdurken.
6 Detta är styrbords stuvutrymme, tidigare stick-
koj. Nu ryms färskvattentank längst ner tillsam-
mans med tampar och annat.
7 Rodermekanismen finns under kojerna i akter-
ruffen.
8 Peke med ankarspel i fören underlättar ankring.

2 3

4

6 7

8

»

ta till. Och det är en trygghet i sig att ha så 
mycket maskin.

Motorn i denna Malö 40 H är bytt till en 
Yanmar på 39 hk från 2010. Förutom att den 
driver båten framåt värmer den även vatten 
som ger gångvärme i ruffen när motorn 
körs. 

– Originalmotorn som satt i, en MD17, var 
tyvärr slut. Det gick att köra en skruvmejsel 
genom backslaget, vilket blev dödsstöten 
för den, en besvikelse eftersom vi hade räk-
nat med några säsonger till.

Med tanke på motorns storlek kontra se-
gelytan kommer frågan upp om detta är en 

motorseglare mer än en renodlad segelbåt.
– Det har jag också funderat på, säger Jör-

gen. Den närmar sig nog en motorseglare, 
för den gör ju full marschfart oavsett väder. 
En vanlig segelbåt kanske inte kan det. Men 
den seglar bättre än många renodlade mo-
torseglare. 

Claessons Malö 40 H hade fast propeller 
när båten köptes, men den bytte Jörgen 
snart ut mot en flöjlande Maxpropeller.

– Den fasta propellern vi hade från början 
hade störande vibrationer om den stod still 
eller så tjöt den om den snurrade med. Det 
var inte det att den bromsade, utan det var 

ljudet och vibrationerna man blev galen på. 
Den nya är bra men har lite kavitationspro-
blem. Idag hade jag valt en vanlig trebladig 
folding istället. 

Långkölade båtar har ibland en tendens 
att driva ner med fören och ha svårt att 
svänga i trånga utrymmen, något som även 
gäller Malö 40 H. Men det råder bogpropel-
lern bot på.

– Manövrering i hamn med Vegan var 
jobbig, så vi satte in en bogpropeller i den-
na. Annars hade det varit jobbigt med den 
här också, säger Jörgen. Nu klarar vi av att 
hantera den säkert i de flesta situationer.

5
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Maxi 95
Längd: 9,5 meter

bredd: 3,2 meter

djup: 1,55 meter

Vatten: 100 liter

bränsle: 100 liter

Motor: VP MD 11C eller VP MD 2B, båda 

med 23 hk

kojplatser: 7 st

deplacement: 4 100 kg

kölvikt: 1 600 kg

segelyta: 38 kvm

srs-tal: 1,081

konstruktör: Pelle Pettersson

Varv: erje Produkter i Mariestad

tillverkningsår: 1974–1983

antal tillverkade: Cirka 1 600 ex

pris begagnad: 250 000–400 000 kronor

Hallberg-rassy 312
Längd: 9,42 meter

bredd: 3,08 meter

djup: 1,62 meter

Vatten: 120 liter

bränsle: 110 liter

Motor: Volvo Penta MD 2003S/120 B, 28 hk

kojplatser: 6 st

deplacement: 5 810 kg

kölvikt: 2 200 kg

segelyta: 44 kvm 

srs-tal: 1,076 

konstruktör: Christoph Rassy/Olle ender-

lein

Varv: Hallberg-Rassy, ellös

tillverkningsår: 1979–1993

antal tillverkade: Cirka 690 ex

pris begagnad: 300 000–450 000 kronor

Marieholm 32e
Längd: 9,58 meter

bredd: 3,0 meter

djup: 1,62 meter

Vatten: 110 liter

bränsle: 55 liter

Motor: Volvo Penta MD 11 C, 23 hk

kojplatser: 5–6 st

deplacement: 4 200 kg

kölvikt: 1 800 kg 

segelyta: 43 kvm 

srs-tal: 1,072 

konstruktör: Tord Sundén

Varv: Marieholms Bruk

tillverkningsår: 1977–1980

antal tillverkade: Cirka 175 ex

pris begagnad: 125 000–250 000 kronor

”Se upp för blöt balsa”
 K 

valitetsmässigt bra, för Malö gör bra 
båtar, säger besiktningsmannen 
Conny Zetterberg om Malö 40. 

Det var svårt att få ett detaljerat utlåtan-
de om Malö 40 H från de besiktningsmän 
som PB kontaktat. Malö 40 H är uppenbarli-
gen en relativt ovanlig båt att besiktiga. 
Conny har dock stor erfarenhet av andra 
Malöbåtar och andra liknande båttyper och 
kan därför tipsa om vad hugade köpare bör 
se upp med.

– Teakdäck i kombination med båtar som 
är byggda i balsasandwich betyder att man 
ska vara försiktig. Jag har sett många båtar 
med den konstruktionen och kommer det in 
fukt i balsan, då är man rätt illa ute. Sedan 
vet jag inte hur vanligt det är med teakdäck 
på Malö 40, men om den har det så ska man 
se upp.

Har båten inte teakdäck kan man troligt-
vis vara lite lugnare, eftersom gamla läck-
ande teakdäck är den främsta orsaken till 
vattengenomträngning in i sandwichlami-
natet. 

– I övrigt ser jag inga specifika allvarliga 
problem med de gamla Malöbåtarna mer än 

andra båtar från sjuttiotalet, annat än att de 
börjar bli gamla. Det man ser är inte struk-
turella problem, de har inte blivit sönder-
seglade, utan det vanligaste är fuktskador – 
läckage som folk inte gör någonting åt. De 
ser en droppe i taket eller i något skåp men 
tar inte reda på varifrån det kommer. Till 
sist blir det allvarliga fel, skott börjar ruttna 
och det blir mögel. Det finns ingenting som 
förstör en båt så mycket som vatten, framför 
allt det vattnet som kommer ovanifrån. 
Vattnet nedanför är betydligt snällare. 
Många frågar om böldpest, men det är kan-
ske det minsta problemet. Många gamla bå-
tar klarar sig helt från det och de som påver-
kades av det har nog redan åtgärdats.

Något annat som bör kollas på Malö 40 är 
motorns skick, precis som man bör på andra 
äldre båtar. Är det originalmotorn som sit-
ter i kan det nämligen vara en tidsfråga in-
nan den tar slut.

– De gamla motorerna har sett sina bästa 
dagar. Även om de tuffar och går, vid minsta 
lilla fel man får så börjar det bli problem att 
hitta reservdelar. Man kanske får byta hela 
motorn bara för att backslaget rasar, om 

man inte hittar något begagnat. Så är man 
ute efter en så pass gammal båt ska man nog 
leta efter en som bytt maskin. 

Något annat att titta på är skrovgenom-
föringarna, som kan vara en svag punkt på 
alla båtar i den övre medelåldern.

– Vi besiktningsmän brukar säga att bot-
tenkranar ska bytas vart 15–20:e år, innan 
det händer någonting. Sedan är det stor 
skillnad mellan om båten har seglat i Luleå 
eller Göteborg, det korroderar mycket snab-
bare i Göteborg. Likaså bör man kolla upp 
gasolslangar, som bör bytas vart femte år.

Malö 40 är en av de båtmodeller som un-
der lång tid legat högt prismässigt, då de har 
ansetts som kvalitetsbyggen. Men de senas-
te åren har det skett en drastisk förändring.

– Jag tycker också att 
Malö, såväl som andra 
båtar i den klassen från 
sjuttiotalet, har varit 
väl högt värderade i  
andra hand, vilket de 
inte är nu. Idag har pri-
serna sjunkit en hel del, 
som tur är, säger Conny.

g

Om man inte köper en Malö 40, vad köper man då?

Besiktningsmannen Conny Zetterberg om Malö 40
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Nå det 
svårplockade
Visst tappar du alltid mutt-

rar och liknande där det är som 

jobbigast att få tag på dem igen, till 

exempel i motorrummet eller på andra 

bökiga ställen? Magnostick är teleskopiskt ut-

dragbar från 15 till 65 centimeter och klarar att lyfta 

680 gram, vilket borde betyda ganska stora muttrar.

pris: 155 kronor

Mer info: www.smartasaker.se

Skotlina med färg
Polyropes fortsätter att lanse-

ra nya linprodukter och senast ut 

är en helt ny hybrid-skotlina. Ge-

nom att blanda heldragen poly-

ester med greppvänlig fiber sä-

ger man sig ha skapat en skotlina 

med greppvänlighet som i gam-

la tider. Enligt företaget är man-

telglidningen nära noll procent, 

arbetstöjningen på knappt 0,6 

procent och höljet i princip out-

slitligt. Prorace One finns i di-

mensionerna 6, 7, 8, 9, 10 och 12 

och levereras i moderna färg-

kombinationer.

pris: 30 till 110 kronor per löp-

meter

Mer info: www.polyropes.se

Stäng ute både 
myggor och ljus
Svenska Waterline Design har 

gjort sig kända för olika typer av 

myggnät och mörkläggnings-

gardiner för luckor och venti-

ler. Nu slår man ihop koncep-

ten och lanserar en kombination. 

Den nya gardinen ska både hål-

la mörkt och släppa in luft – men 

inte myggor. Gardinen monteras 

från insidan med en sugkopp och 

finns i fyra olika storlekar för att 

passa alla typer av luckor. Tjock-

leken är tre millimeter och när 

den inte används är den lätt att 

vika ihop och stuva. 

pris: Från 250 kronor 

Mer info: www.waterlinedesign.

se

Lyxväst
Deckvest Duro, den senaste flyt-

västen i Spinlock-sortimentet, är 

kanske inte för vem som helst. 

Den är avsedd för professionell 

användning och tål det mes-

ta med sin slitstarka konstruk-

tion. Västen är skön att bära och 

har fästen för PLB eller vhf, död-

mansgrepp och bröstväska, plus 

en transparent ficka för id-kort. 

Den kan också utrustas med 

sprayhood och nödljus. Duro 

finns i en storlek med flytkraft 

170 N eller 275 N.

pris: Från 2 300 kronor 

Mer info: www.lirosropes.se Sluta släpa
Varför släpa gummijollen ef-

ter båten när du kan hänga 

den? Båtsystems dävertar finns 

med två olika infästningar, för 

rak akter och för vinklad el-

ler rundad akter. Konstruktio-

nen använder enbart drag- och 

tryckkraft, vilket gör att däverten 

rör sig både vertikalt och hori-

sontellt för att hålla ut jollen från 

båten. Tillverkad i polerat rost-

fritt AiSi316-stål och finns i rör-

dimensioner från  25 till 42 milli-

meter. Blocksats ingår.

pris: Från 14 000 kronor per par 

Mer info: www.batsystem.se

Tålig panel
Solaras nya solpaneler i M-se-

rien är uppbyggda på en rost-

fri plåt och skyddas av en slag- 

och reptålig folie. Tunnfilmscel-

ler ger panelerna hög verknings-

grad i förhållande till ytan. De är 

helt saltvattenresistenta, tål att 

gå på, kan böjas och går att både 

limma och skruva fast på valfri 

yta. Finns i olika storlekar.

pris: Från 3 000 kronor

Mer info: www.watski.se

Alternativ  
till bottenfärg
Varför giftmåla botten? Förut-

om att det är arbetsamt är det 

mycket skadligt för miljön, även 

om du använder godkänd färg. 

Sonihull utnyttjar ultraljud för 

att skapa en bubbeleffekt utan-

på skrovet. Detta både rengör 

och hindrar havstulpaner och al-

ger från att fästa. Sonihull Mono 

räcker för båtar upp till tio meter 

och passar alla skrov utom trä. 

Monteras på insidan och drivs 

med 12 till 24 volt. Förbrukning 

3,6 watt.

pris: 17 000 kronor

Mer info: www.marinplus.se

Nya prylar
Anders Reuterswärd 
Frilansjournalist

anders.reutersward@praktisktbatagande.se 
Gräver fram nya heta prylar att ha i båten.

Sluta släpa och måla

Lättplacerad brytarpanel
Biltemas nya strömbrytarpanel med separat reläbox har åtta små 

bakgrundsbelysta knappar på en panel med storleken 37 x 19 milli-

meter. En av brytarna kan göras återfjädrande, för till exempel sig-

nalhorn. Enheten är IP66-klassad och kräver ett inbyggnadsdjup på 

bara en centimeter. Standardmässig VGA-kabel används för anslut-

ning till reläboxen. En meter kabel och 60 symboletiketter medföljer.

pris: 900 kronor

Mer info: www.biltema.se
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Kolla kompressionen
Hej Lars! Sedan 2011 så äger jag en Al-
bin Ballad med en Volvo Penta 2020. 

Motorn är nyinstallerad 1996 men drabba-
des redan 1999 av att kylvatten kom in ”bak-
vägen” i en av cylindrarna med motorreno-
vering som följd.

Sommaren 2015 observerade jag att det 
kom ut ”något mer” från kylarvattnet. Det 
såg ut som någon slags diesel-/oljefilm på 
vattenytan, avgasröken var också lite svart 
men det märktes bara vid start.

Efter lite Googlande kom jag fram till att 
det kunde vara spridarna som inte fungera-
de som de skulle. Allt var dock normalt med 
motorn, den gick upp i rätt motorvarv, blev 
inte varm och drog ingen olja.

Jag åkte ändå förbi ett varv under som-
maren för att fråga. Svaret jag fick var: ”Det 
är dags att byta motor, du får 10 000 kronor 
för din gamla motor!” (Ingen undersök-
ning.)

När det i slutet på september var dags att 
köra in båten från Dalarö till Sätra Varv i 
Stockholm (en resa på ca 5 timmar) ville 
motorn plötsligt inte gå upp i mer än 2 800 
varv (3 600) under drift. Men båten gjorde 
fortfarande cirka sex knop.

Motorn blev inte varm så jag tänkte att 
det nog bara var mycket snäckor under vat-
tenlinjen. Väl framme i Sätra testade jag 
maxvarv vid stillaliggande och neutralläge 
och då kom den upp i 3 600 varv. 

När båten sedan ligger på torra land i bör-
jan av oktober är det dags för oljebyte och 
att köra in glykol i sjövattensystemet. Olje-
bytet var det inget problem med. Oljan var 
mycket svart, men det brukar den vara, 
mängden var också normal.

Sedan in med glykolvattnet som fångades 
upp av en hink under avgasröret. På vatten-
ytan i hinken var det helt svart (se bild) men 
jag kan inte avgöra om det är ren olja eller 
oförbränd diesel. Men, jag blev orolig och 
började omedelbart i min fantasi koppla det 
till problemet från 1999.

Så min fråga till dig är: Vad tror du och 
vilka åtgärder bör jag vidta?

Bob Lindstam

Hej Bob. Jag skulle först och främst 

göra ett kompressionsprov på motorn. 

Kompressionstrycket vid startmotorvarvtal 

ska vara mer än 30 kp/cm2.

En trolig orsak till problemet är oförbränd 

diesel. Då ryker motorn när dieseln blandas 

med avgaserna.  Det kan vara att ventiler-

na har rostat sönder på grund av vattenin-

trängning, det liknar i så fall det problem du 

hade 1999 när vatten kom in bakvägen i mo-

torn. Alternativt kan det vara fel på sprida-

re, eller en insprutningspump som är felak-

tigt inställd.

Kompressionsprovet som kan tas genom 

att lossa spridarna ger en fingervisning om 

ifall problemet är relaterat till läckage i för-

bränningsrummet. Med facit från flera Bal-

lad-installationer kan problemet vara re-

laterat till avgassidan, det finns ganska väl 

beskrivet bland annat här: www.ballad.no/

VPMD2020eksossystem.htm

 Jag vill gärna tipsa om att avgaskrökarna 

på MD2020 kan förorsaka andra problem – 

efter ett antal år kan de sättas igen eller ros-

tar sönder. Botemedlet är att byta original-

avgaskröken i gjutjärn till en ny i rostfritt stål. 

Du hittar rostfria avgaskrökar hos återförsäl-

jare av eftermarknadsdelar.

 Lars Lundbladh

Praktisk Båtägande

Fria andningsvägar
Hej! Jag har en Princess 34 med origi-
nalmotor, Volvo Penta KAD42 på 220 

hk. Båten är 28 fot i vattnet. Vikt 8 ton och 
en massa vindmotstånd. När båten är se-
mesterpackad och fulltankad är den väldigt 
tung i vattnet. 

Fråga: Går det att skruva upp hästkrafter-
na? Och hur går man till väga? Har funde-
ringar på om att skruva upp pumparna och 

att kolla att spridarna är ok. Skulle vara 
tacksam för hjälp. Det finns så många för-
ståsigpåare som har åsikter. Men inget kon-
kret. Tror att ca 20/25 hk till skulle göra su-
sen. Oerhört tacksam för tips. 

Jo, maskinerna har 500 timmar på mätar-
na. Så de bör inte vara slitna. Gått i söt-
vatten. 

Mvh, Stefan Nilsson

Hej Stefan! Kontrollera först att moto-

rerna och deras turbokompressorer är i 

bra skick. Du bör också mäta laddlufttrycket 

från turbon, kontrollera och rengöra laddluft-

kylare och luftfiltrer. Kontrollera även spri-

darna. 

Att justera/skruva upp insprutningspum-

pen, som du funderar på, är inget jag rekom-

menderar, då det inte brukar ge avsedd ef-

fekt.

De aktuella motorerna är ganska eftertrak-

tade på andrahandsmarknaden, så ett mo-

torbyte kan vara ekonomiskt försvarbart – 

om du inte kan få önskad fart på maskinerna.

Lars Lundbladh

Praktiskt Båtägande

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.

Fråga Doktorn

Den oljiga 
hinnan på 
kylvatt-
net kan 
vara en 
indikation 
på att 
oförbränd 
diesel 
blandas 
med av-
gaserna. 

Om turboaggregatet inte är helt kurant kan 
motorn upplevas som tröttare än vanligt. 

Problem med avgassystemet är inte helt ovan-
ligt för Albin Ballad.

Utöver turbon bör laddluftkylaren rengöras 
samt spridar- och luftfilter kontrolleras. 
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Praktiskt mitt projekt

T    
otalkostnaden ligger som på en 
ny daycruiser, men det här är 
mycket roligare. Vi funderade 
på att köpa en ny båt, men val-
de att renovera. Dels får du bå-

ten personlig, dels kan jag själv välja mo-
torinstallation och vilken finish jag vill ha 
på inredningen. Dessutom kan jag komplet-
tera med standardhöjande inredningsdetal-
jer och utrustning, säger Johan Oscarsson, 
som bor i Stockholm.

Frågan om han kan få tillbaka pengarna 
om han skulle sälja båten har han fått tidi-
gare.

– Nej, jag tror inte det. Den här renove-
ringen har jag gjort för mitt eget behov som 
ett kul projekt och för att få något som är 
unikt och kul att äga. Jag är jättenöjd med 
renoveringen. Varven som jag anlitat har 
verkligen duktiga hantverkare och de har 
gjort ett jättebra jobb.

mäktigt muller

När båten ligger i hamn och man tittar på 
den från bryggan ser den ut som en vanlig, 
fint hållen och lite baktung Ockelbo DC 
21:a, men det är när man kommer ombord 
som man upptäcker skillnaden. De blanka 
teakdetaljerna i den stora öppna sittbrun-
nen, alla smarta lösningar och sist men 

Varför lägger man en 
halv miljon på att re-
novera en daycruiser 
från 1976 som kostade 
80 000 kronor när den 
köptes 2014?
TEXT Mats CatO FOTO pHiLip pereira 

dOs reis & JOHan OsCarssOn

– Jag har alltid tyckt att Ockelbo DC 21:an har fin retrolook, och sen är det mycket trä i den. Det gör 
att man får en genuin båtkänsla, säger Johan Oscarsson när han förklarar varför han satsade en halv 
miljon på en begagnad daycruiser.

lyxrenoverad

på varv
rennoov

vaa
 Johans Ockelbo

»



   63praktiskt båtägandeNR 2, FEBRUARI 2016

mitt projekt
  

Praktiskt

efter en totalrenovering är Johans 
Ockelbo dC 21  i absolut nyskick.
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Praktiskt mitt projekt

Gamla motorn, en Volvo Penta AQ170 med sex 
cylindrar och 160 hästkrafter.

Nya motorn på plats. Mercruiser 5,7 MAG MPI 
med Silent Choice-system installerat.

Originalets badbryggor fick tas bort för att 
avgasrören skulle få plats.

Aktern med nytt Bravo III-drev, hydrauliska 
Bennet-trimplan och 4 tums raka avgasrör.

Silent Choice-ventilen på styrbordssidan. Fören hade stötskador och fick helt ny gelcoat.

1 2

3 4

5 6

inte minst motorn som mullrar mäktigt 
när Johan startar.

– Det finns inga båtar på marknaden som 
håller det här skicket och utförandet. Trä-
känslan i den här båten får du inte någon 
annanstans, säger Johan.

Praktiskt Båtägande får en provtur och 
båten känns otroligt pigg och kommer di-
rekt upp i plan. Den gör 45 knop i toppfart, 
vilket ska jämföras med gamla toppfarten 
på 24 knop. Om sjön tillåter är marschfarten 
35–40 knop, men bäst går den i 27 eller 28 
knop. Vid blandad körning drar nya motorn 
1,38 liter distansminuten och vid 30 knop 

drar den 1,3. Johan har installerat NMEA 
2000-nätverk, så att han kan få exakta mo-
tordata.

”Billig lärobåt”
När Johan köpte båten strax före midsom-
mar 2014 var tanken att göra båtlivet enkla-
re. Med en daycruiser nära hemmet i cent-
rala Stockholm kunde han, sambon Rosetti 
och dottern Evelina snabbt och enkelt kom-
ma ut i skärgården.

– Det här är min första motorbåt. Jag har 
mest seglat tidigare. Jag tänkte att jag skulle 
ha något lite billigare att lära mig köra mo-

torbåt i. Så vi köpte den här och hyrde segel-
båt förra året. Det funkade riktigt bra, så i 
september tänkte vi att vi kanske skulle 
uppgradera.

Valet stod mellan att köpa en ny daycrui-
ser eller fixa till en begagnad båt av samma 
typ. Johan gillar retrobåtar med genuin trä-
känsla och valde att satsa på sin Ockelbo DC 
21:a.

– Jag valde mellan Ockelbo DC 21, Coro-
net 21 DC och Chris-Craft Lancer. De andra 
två kändes mer som genuina klassiker där 
det skulle krävts mycket mer originaltänk. 
Så jag valde min Ockelbo där jag kunde be-

Motor

Motorbytet är utfört med hjälp av  

Värmdö Motorteknik.

Mercruiser 5,7 MAG MPI

Bravo III-drev med powertrim

Silent Choice-system med 2 x 4 tums  

 avgasrör

Instrument inkl. tankgivare

2 x batterier inkl. huvudströmbrytare

Länspump med nivåindikator

Styrwire

inredning/skrov 

(Se Johans hemsida för komplett lista.)

Renovering av inredning/skrov har ut-

förts med hjälp av Wasa Yachts.

Lagning av skador i fören och hål i  

 aktern – ny gelcoat över hela ytan.

Strömbrytare, instrumentpanel.

Bränsleslangar, tankfäste och  

 luftningsventil.

Grovslipning, uppspackling och  

 bottenmålning.

Igenlaminering av hål från  

 genomföring i kök babords sida.

Montering av hydraliska trimplan  

 Bennet och nivågivare.

Byte av inredning: Durkar, skott,  

 beklädnad, dynor, dörrar, luckor.

Snickerier lackats till Wasa-standard,  

       6 lager klarlack.

Stolar + stativ.

Kylskåpsfack under durk med  

 Isotherm ASU compact 2201.

Tätning av fönster och  

 skrovgenomföringar.

Ny förpikslucka Lewmar.

Borttagning av mattor på skrovsidor i  

 sittbrunnen. Skrovsidorna målas.

Montering av värmare Webasto  

 ST2000 inklusive tank.

Läs mer om Johans renovering på  

http://ockelbo-dc-21.webnode.se/

Vad fick johan för en 
halv miljon?

»
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mitt projekt
  

Praktiskt

Nya motorrummet med stuvfack lackat och 
isolerat. Mittenpartiet framför motorn sitter 
monterat utan skruv så att det går att dra upp för 
lätt åtkomst av motorns servicepunkter.

Gamla ruffen med rutig klädsel. Nya ruffen med upphöjda kojplatser, ny klädsel 
och nytt främre skott med hylla invändigt.

Stuvluckan i fören blåste av vid en trailer-
transport. Varvet nytillverkade en lucka, som är 
stabilare än orginalet.

Webasto ST2000-värmaren monterad i styr-
bords stuvutrymme i aktern. För att få material 
för att fästa konsolen mot värmaren plastades 
en plyfaskiva mot skrovet.

Kylfacket klart med frysfack. Luckan sitter 
med pianogångjärn så den blir lätt att hantera. 
Luckan har kortats jämfört med originalet, så 
den går att öppna när dörrarna in till ruffen är 
öppna. Den har även försetts med gasdämpare.

7 8 9

10 11 12

hålla retrostuket, men ändå få det lite mer 
som jag vill.

300 hästkrafter

Värmdö Motorteknik bytte ut båtens origi-
nalmotor, en Volvo Penta AQ170, mot en 
V8:a av märket Mercruiser 5,7 MAG MPI 
med 300 hästkrafter och Bravo III-drev. Mo-
torbytet kostade ungefär hälften av de 
500 000 kronor som Johan lade ut för total-
renoveringen.

– Jag har valt att hotta den lite grann med 
raka rör och ett Silent Choice-system. Så jag 
kan välja om jag vill åka och mullra lite eller 

om den ska vara helt tyst. Min dotter säger 
att jag är en V8-nörd. Men det är något spe-
ciellt med V8:or. De har mycket effekt och 
låter fantastiskt helt enkelt.

Efter motorbytet blev det transport till 
Wasa Yachts i Södertälje för totalrenovering 
av inredning och skrov. Fören och aktern 
fick ny gelcoat och botten slipades och  
epoxybehandlades. 

Ny inredning tillverkades i teak och fick 
sex eller sju lager lack. Båten fick också di-
verse standardhöjande utrustning, till ex-
empel en inbyggd Isotherm-kyl med ASU 
(automatic start-up som minskar strömför-

brukningen) och en Webasto ST2000-vär-
mare. Nästa projekt som Johan planerar är 
att låta varvet bygga ett bord. WC saknas 
också, men Johan och familjen går i land 
om de behöver en toalett och i nödfall finns 
en hink.

Väcker uppmärksamhet

Hur kom det sig att Johan valde att låta var-
ven göra hela arbetet?

– Dels har jag inte kompetensen själv, dels 
har jag inte platsen att göra det på heller. 
Jag kände till de båda varven där båten är 
renoverad och har haft mina segelbåtar 

Placeringen 
av huvud-
strömbry-
taren på 
babords sida 
på skottet 
mot motor-
rummet gör 
den betydligt 
mer lättåt-
komlig än på 
originalet.

Gamla cockpit med skamfilade stolar och slitna 
trädetaljer.

Nya cockpit med nya stolar i konstskinn och nya 
snygga träarbeten.

13 14 15

»
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Nya skåpet i ruffen.

Gamla instrumentpanelen. Ny instrumentpanel där ratten är det enda som 
finns kvar av originalet.

Skylten med tillverkningsnumret ser ut att sitta 
fast med skruv, men Johan ville inte skruva i nya 
skottet utan valde att såga av skruvarna och 
fästa skylten med dubbelhäftande tejp.

Gamla pentryt togs bort. Utan pentry i aktern skapades större yta och 
plats för ett längre stuvfack i sittbrunnen.

Ny lucka på fördäck.

Nya stuvar under den nya durken.

Gamla skåpet i ruffen.

16 17 18

19 20 21

22 23 24

på ett av dem tidigare och visste vilken 
kvalitet de håller. De tyckte att det var ett 
roligt jobb och det märktes hur engagerade 
de var. Det tyckte jag var roligt, eftersom 
både jag och snickaren är pedanter. Stötte 
han på problem, så väntade han tills vi kun-
de diskutera igenom det. Jag var ju där var-
annan vecka en dryg timme.

– Resultatet är ”top notch” och det blir 
ofta uppmärksamhet i hamnar och vikar 
när andra båtägare ser skicket på en nästan 
40 år gammal båt. Många tycker att den är 
fint renoverad och att det är kul att man un-
derhåller gamla båtar. Och en del vill öppna 

och titta på motorinstallationen och vill 
veta om det är en V8.

Ny trend

Hur går en Ockelbo DC 21:a med en 
300-hästars V8 i sjön? Johan berättar att 
den inte är så tung i vattnet och att han där-
för måste köra aktivt med powertrim och 
gas eller sänka farten i gropig sjö eller svall.

– Det är ju en liten båt, så du kör inte över 
Finlandsfärjans svall obehindrat. Jag tog en 
kurs för att lära mig ta svall med trimplan 
och powertrim. Lite sjö eller vind känner 
man knappt. I motsjö kan den vara lite 

stampig, men med powertrim lyfts båten 
och går på vågtopparna.

Det finns en trend att kultförklarade 
gamla daycruisers lyxrenoveras på varv. 
Det gäller till exempel Chris-Craft Lancer. 
Men är folk villiga att satsa lika mycket på 
Ockelbo DC 21?

– Jag tror det beror på vilket intresse man 
har för båtarna. Det kräver lite mer att hålla 
en sån här båt i skick. Personligen tycker jag 
det är roligare att äga en gammal båt i bra 
skick. Att äga en ny båt i bra skick är inte så 
svårt, men att äga en gammal båt och hålla 
den i bra skick är en konst.

»
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Den här boken är en kärleksförklaring 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 väcker 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.
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 (+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, 
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Havet var aldrig tänkt som en sopstation. 8 000 
kvadratmeter skräp strandar varje år i Bohuslän. 
Ändå fortsätter utsläppen som förut. Trots att 
det är välkänt att det kanske största hotet ut-
görs av mikroplast – spridd i alla världens hav.
text och foto: kjell holmner

 B 
åten ligger vid skäret och mor-
gonen är ljum. Det har regnat 
men nu lättar molnen och vi 
njuter av skärgården som så 
många gånger förr. Jag tittar 

ner på båten där den ligger och guppar i 
klart vatten omgiven av blåstång. Synen in-
ramas av en fantastisk natur. Släta klippor, 
blått hav, enstaka segelbåtar mot en fond av 
låga skär och avlägsna sjöbodar vid ett gam-
malt fiskeläge. Ett stycke svensk kust när 
den är som bäst. En kust som numera även 
är omtalad internationellt, som ett särskilt 
intressant besöksmål. Jag tittar ner på båten 
igen. I vattnet strax intill ligger något vitt 
och svart. Det är en plastkasse – och den 
vackra tavlan hänger plötsligt på sned. 

Plastkassen skymmer och stör, en riktig 
klarvattensloska i badvattnet. Och samti-
digt, vi vet ju att i viken på andra sidan lig-
ger det plast i mängder. Den råkar bara vara 

här för tillfället, där det annars brukar vara 
skräpfritt. Sanningen att säga är det därför 
vi valt platsen. Men nu är skräpet här, och 
det verkar för överskådlig tid vara något 
man måste stå ut med.

Bohuslän är särskilt drabbat. Här möts 
strömmarna och här är vinden i regel väst-
lig. De många öarna och skären fångar upp. 
I fjordar och vikar stannar allt av, allt som 
följt med samlas upp. Och Bohuslän blir som 
ett filter. Resor till norska kusten norr 
dätom och svenska kusten söder därom ta-
lar om samma sak. Ingenstans har jag sett så 
mycket skräp som i Bohusläns vikar och 
fjordar. Det är särskilt sträckorna från Mar-
strand upp till Strömstads skärgård som 
drabbas. 

Redan 1992 genomfördes en samordnad 
strandstädning i dessa trakter. Under några 
månader insamlades 89 000 säckar med 
skräp. Städningen fortgick sedan säsongs-

vis fram till år 2006, i snitt med en kostnad 
av 10 miljoner varje år. I medeltal samlades 
500 ton skräp varje år. En förändrad arbets-
marknadspolitik innebar från år 2007 att 
strandstädningen blev en lokal och kommu-
nal fråga. Projekt som ”Attraktiv kust” och 
nu senast ”Ren kust i Bohuslän” är initiativ 
som de elva kustkommunerna bedriver.

ambitiöst städprogram
En majdag besöker min dotter och jag Mar-
strand. Idag är det den speciella strandstä-
dardagen som Kungälvs kommun anordnar. 
Med arbetsnamnet ”Kusträddardagen” fast-
slås den tyngd med vilket projektet genom-
förs. Namnet förpliktar. Kommunen lär ha en 
42 mil lång kustremsa, alla öar inräknat, så 
det finns mycket att göra. Samtidigt är det för 
dagen en frivillig insats som nu går av stapeln 
för tredje året. Allmänheten uppbådas ge-
nom anslag och annonser. Efter en kort intro-

klockan 
klämtar 
för havet

ckkaa
mmta

mikroplast
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duktion tar vi med oss säckar från samlings-
platsen och går till Mjölkeviken. Här hittar vi 
snabbt gods som fyller säckarna. Min dotter 
visar sig vara expert på att hitta plastbitar i 
hålor och bakom stenar. Hon är också expert 
på att identifiera plastens ursprung. Sugrör 
från McDonalds, kakburkar och tändare. 
Plast i alla former från ett slit och släng-sam-
hälle. Spontant kommer frågan: ”Varför lig-
ger det här?” Svaret kommer lika spontant: 
”Folk bryr sig inte så mycket”, med tillägget 
”men ibland tappar man också”!

I en låda hittar vi en död ål. Den är fortfa-
rande färsk, förmodligen sökte den skydd i 
lådan på botten av viken. Gårdagens kuling 
har drivit upp lådan på land och nu ligger 
fisken död i sitt fängelse. Lådan följer med i 
säcken till den speciella uppsamlingsplat-
sen. Innan dagen är slut ligger där ett litet 
sopberg.

Kungälvs kommun har ett ambitiöst städ-

program med strandstädarteam som åker 
ut till vikar och skär tidigt under säsongen. 
Man sponsrar föreningen Städa Sverige, 
som är kopplad till idrottsföreningar. Ett 
delmål är att inspirera ungdomars engage-
mang i miljöfrågan. Sammanlagt samlades 
drygt 21 ton skräp in till slutet av augusti ge-
nom dessa gemensamma krafter. Liknande 
engagemang sker i de andra kommunerna.

”Ren kust i Bohuslän” är ett projekt som 
de elva kustkommunerna driver. Man hop-
pas genom denna gemensamma satsning 
lyfta frågan till det nationella ansvarsbor-
det. Stort hopp ställs till Havsmiljödirekti-
vet, som är EU:s gemensamma regelverk. 
Alla medlemsländer förväntas definiera 
vad som är god miljöstatus. En gemensam 
plattform, så att alla vet vad som gäller när 
man med uppkavlade ärmar går till verket. 
Ambitionen är minskade utsläpp och på sikt 
ett renare hav. 

Ett digitalt hjälpverktyg har introduce-
rats som ett hjälpmedel för allmänheten. På 
Strandstädarkartans hemsida kan man via 
ett flaggsystem rapportera städbehov, 
hämtning av ihopsamlat skräp eller strand 
där man städat och bortforslat själv. På kar-
tan hittar man lätt sina favoritvikar, en röd 
flagga säger att här har någon markerat för 
skräp. Saknas en flagga där man hittat 
mycket skräp, finns på kartsidan en kort in-
formationsflik som enkelt berättar hur man 
gör för att markera.

stora kunskapsluckor
Folk i allmänhet börjar få bättre kunskaper 
om problemen med nedskräpning. Mera in-
formation verkar dock behövas för opinio-
nens skull, invanda mönster är en trög sku-
ta. Och viktigast av allt – även mera forsk-
ning. Frågor som ”Varifrån kommer 
skräpet?” ”Vad kan man göra åt det?” och 

Skräpvik i Bohuslän, 

september 2015.

»
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i viss mån frågan ”Vem har ansvaret?” be-
rör svåra ämnen där mera forskning är nöd-
vändig. 

Idag bedrivs forskning vid universiteten i 
Stockholm, Örebro och Göteborg. Medan 
biologisk forskning och miljögifters påver-
kan pågår i Stockholm respektive Örebro, 
fokuserar Göteborgs universitet på frågor 
om skräpets oceanografiska förflyttning 
samt partikelvetenskap.

– Det finns fortfarande stora kunskaps-
luckor, intygar Martin Hassellöv, professor i 
marin kemi. Men om några år kommer vi att 
veta avsevärt mycket mera. Omfattande un-
dersökningar pågår även i Europa. Men vi 
vet tillräckligt idag för att politiker ska kun-
na fatta beslut, säger han med eftertryck.

Vi sitter vid bryggan i Mollösund i strå-
lande solsken en högsommardag och ser båt 
efter båt passera genom sundet. Förtöjd vid 
kaj ligger ett av Martins projekt, den seglan-
de forskningsbåten Hrimfare. Det är en 
Challenger 67, en stålbåt som använts vid 
segeltävlingar jorden runt. Den har rundat 
Kap Horn fyra gånger. Båten lär vara desig-
nad för att gå bäst på kryss. När det begav 
sig i kappseglingssammanhang hette båten 
Toshiba. Den har även tjänstgjort i engelska 
flottan men har nu alltså blivit inköpt som 
informations- och forskningsbåt.

Sedan förra sommaren är den känd från 
Almedalsveckan, där Martin med team 
konfronterade politiker och opinionsbilda-
re med frågor om forskningen och vem som 
har ansvaret för att lösa problemen med 
plast. Något som gett gensvar i nyheter och 
media. Under årets Västerhavsvecka besök-

te man sex hamnar i Bohuslän med infor-
mationsträffar där besökare gavs möjlighet 
att ställa frågor. Man visade även filmen 
”Strömmar av plast – Västerhavets dilem-
ma” som för övrigt kan ses på Youtube. 

– Vid provtagningsfärder till havs har 
man under flera år konstaterat förekomst av 
mikroplast, säger Martin. Den utgörs av 
små plastbitar, mindre än fem millimeter i 
storlek, och de är följaktligen mycket svåra 

att se. I mikroskop framträder bitarna som 
fibrer eller oformliga klumpar. Det är fram-
för allt solens kortvågiga UV- strålning med 
hög energi som bryter ner större plastbitar 
till mindre partiklar. 

Frågan om varifrån dessa plastbitar kom-
mer är ett av de viktigaste spörsmålen att 
besvara i den forskning som Martin och 
hans kolleger bedriver. En annan fråga gäl-
ler vad som händer med plasten på sikt. 
Man vet redan nu att plast är farlig i sig för 
havslevade arter, i stort som smått format.  
I en rapport från australiensiska forskare 
befarar man att 90 procent av alla havsfå-
gelarter har plast i sina magar. År 2050 kan 
den andelen ha stigit till 99 procent. Fåglar-
na misstar plastbitarna för föda, och det-
samma kan gälla fisk och andra havslevan-
de djur.

fångar upp farliga ämnen
Mikroplastens närvaro har uppmärksam-
mats först på senare år. Forskning har visat 
att mikroplasten dessutom samlar på sig 
miljögifter. Riktigt farliga ämnen, som di-
oxiner och PCB, fångas upp av mikroplasten 
likt en magnet, vilket gör mikroplasten till 
en verklig miljöbov. Konsekvenserna för 
sandfiltrerande djur som matats med konta-
minerade plastpartiklar har i laboratorie-
försök varit nedslående – gift tas upp av or-
ganismerna. Den dystra farhågan att gifter 
den vägen kommer in i näringskedjan kan 
visa sig vara sann. 

En ytterligare farhåga gäller alla nya äm-
nen som introduceras i produktionskedjor-
na. När enskilda ämnen möts kan de till-

strandstädning vid marstrand.

fakta
Sverige är med i OSPAR, ett samarbe-

te med 14 länder vid Nordsjön som foku-
serar på miljöfrågor.

Sex referensstränder i Bohuslän har 
städats årligen sedan 2001. Skräpet in-
venteras för att fastställa ursprung, 
trender etc. Överlägset vanligast är 
plast i olika former. 

Havsmiljödirektivet är EU:s gemen-
samma plattform för havsmiljön. Med-
lemsländerna förväntas fastslå vad god 
miljöstatus är. Svenska statens defini-
tion är: 

”Havsmiljödirektivet definierar god 
miljöstatus som ett tillstånd där haven 
är friska och produktiva och där an-
vändningen av den marina miljön är 
hållbar. Det marina ekosystemets arter, 
samhällen, livsmiljöer och funktioner 
ska skyddas och bevaras, samtidigt 
som människans behov av resurser till-
godoses.”

”Fishing for litter” involverar 20 ham-
nar och 70 fiskebåtar. Totalt samlades 
65 ton skräp in mellan 2011 och 2014.

klyfta vid strandlinjen som likt en soptipp 
är lagrad med decenniers skräp.

»
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sammans bli en cocktail av gifter med oana-
de konsekvenser. Att hitta mikroplastens 
källor för att begränsa tillflödet av dessa 
små tickande bomber är därför ett viktigt 
mål för forskningen.

Det är strömmarna i havet som leder plas-
ten mot Bohuslän. Men källorna är många.  
I Nordsjön dumpas årligen 220 000 kubik-
meter skräp. Dessutom tillkommer plast 
från Europas floder som mynnar ut i Nord-
sjön och Engelska kanalen. En avsevärd 
mängd blåser helt enkelt ut i vattnen. 
Oskyddad hantering av plast i industriell 
produktion eller vid sophantering bidrar till 
den ström av plast som följer med floderna. 
Många källor kan finnas långt inne på kon-
tinenten. I havet sjunker en hel del till bot-
ten. Men avsevärda mängder driver med 
strömmarna norrut. 

Med i Martins team finns även oceano-
grafer. Göran Broström fokuserar på ström-
marnas och vindarnas påverkan på plasten. 
Med hjälp av högfrekvensradar via statio-
ner på Måseskär och Väderöarna kan man 
se strömmarnas rörelser. Man har även 
släppt ut ett tiotal plastkulor försedda med 
gps för att lättare se hur plast rör sig på ytan.

– Jutska strömmen och Baltiska ström-
men från Östersjön möts någonstans vid 
Tjörn. Strömmen från Danmark är saltare 
och tyngre och går under den norrgående 
Östersjöströmmen. Där de möts flyter plas-
ten upp, bekant för alla som seglat till havs 
och mött skumränder blandade med skräp, 
säger Göran.

– Det är signifikativt att en plastkula som 
släpptes utanför Danmarks kust till sist flöt 

iland vid Tjörn, fortsätter han. Det är vin-
den som till sist driver upp plasten på land. 
Mikroplasten rör sig däremot lite annorlun-
da och stannar förmodligen i högre kon-
centrationer ett tusental meter längre ut.

Den fyra sjömil breda Baltiska strömmen 
rör sig norrut, men i den rörelsen finns även 
andra strömmar som densitetsdrivna 
strömmar och vinddrivna strömmar. Det 
innebär att mikroplasten kan finnas flera 
meter ner i det omblandade vattenskiktet. 
Huvudströmmen ansluter sedan med 
Norska strömmen och allt befaras till sist 
hamna i Barents hav – ett rikt fiskeområde. 

Vågar man äta fisk?
Så vad händer med fisken i havet med dessa 
främmande partiklar i rörelse? Är matfis-
ken på bordet säker att äta?

Bethanie Carney Almroth forskar som 
fisktoxikolog vid Göteborgs universitet. I 
projektet ”Ett hav av plast – Är plastpartik-
lar toxiska för fiskar?” studerar hon effekter 
av mikroplast i fisk. 

– Vad vi hittills sett är att plasten påver-
kar fiskarnas metabolism av gifter, och att 
kemikalier bundna till plaster kan påverka 
könshormoner och fortplantning. Där finns 
även förändringar i fiskarnas rörelser och 
beteende som kan indikera påverkan på 
hjärnan i någon form, säger Bethanie. 
Forskningen har visat att nanopartiklar, 
mikroplast i extremt litet format, kan ta sig 
in i fisken via luktnerven eller via gälarna. 

– Ett viktigt forskningsområde är att för-
stå vart plasten tar vägen, både i miljön och 
inne i djuren. Men än så länge har man inte 

funnit att plasten tar sig ut i muskelvävna-
den, säger Bethanie, men tillägger att stora 
kunskapsluckor försvårar arbetet. 

Det farliga med plasten är alla tillsatser 
som ftalater, mjukgörare och UV-skydd. 
Nano- och mikropartiklar används i tand-
kräm och kosmetika. Till och med cigarett-
fimpar innehåller plastpartiklar. Stora voly-
mer av mikroplast följer alltså med avlopps-
vatten och dagvatten ut i havet. Ofta har 
den då kontaminerats med avsevärda miljö-
gifter. Till det kommer utsläpp från fartygs-
trafik, fiske- och fritidsbåtar. En hel del av 
mikroplasten uppges härröra från båtbot-
tenfärg.

Aningslöst fortsätter produktion och kon-
sumtion. Plasten är här för att stanna, in-

samma skräpvik som på uppslaget, hösten 2006.

Vad du kan göra själv
Undvik tandkräm och kosmetika som 

innehåller mikroplast.  

Det är viktigt att tänka på hur du han-

terar skräp, det blåser lätt iväg. Använd 

soptunnor i gästhamnar. Informera 

hamnvärd om otillräcklig sophantering.

Välj om möjligt naturligt material fram-

för syntetiskt.

Tampar och rep av polyeten eller po-

lypropen bör skyddas mot UV-ljus. An-

nars bryts de ner och börjar avge fiber. 

Gör gärna en insats genom att städa 

en stund på stranden. Bäst är att ha 

med en säck för insamling. Boende vid 

västkusten kan rapportera in säckhämt-

ning via Strandstädarkartan: www.ren-

kust.se/karta 

Uppradade skor som hittats ilandflutna.

»
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smugen i ekonomi och vanor som ett 
oumbärligt nyttoföremål. Vad finns då att 
göra? Havet som ett renoveringsprojekt är 
svåröverskådligt. 

Summan av världens livsstil de senaste 
femtio åren finns lagrad på bottnarna. Plast 
bryts inte ner på hundratals år. När den väl 
gör det blir det till mindre delar. Kanske kan 
organismer som musslor eller bakterier 
vara en framtida räddningsplanka för att 
komma åt plasten. Redan nu vet man att 
blåmusslor fångar upp mikrofiber och man 
känner till bakterier som angriper plast. 
Men i grund och botten torde det bara bli en 
småskalig verksamhet. 

Sverige har kommit ganska långt vad gäl-
ler sophantering. Nya lagar behöver dock 
stiftas och tillämpas, nationellt men kanske 
framför allt internationellt. Det gäller sär-
skilt den oskyddade hanteringen av plast på 
fastlandet. 80 procent av all plast anses här-
röra från dessa källor. Men ljusglimtar finns 
vid horisonten. 

”Fishing for litter” har pågått några år i 
Östersjön och Nordsjön. Det innebär kort 
och gott att fiskarna samlar upp skräp från 
havet i samband med näringsfisket. Upp-
samlat skräp kan sedan lämnas vid kaj där 
hamnpersonal tar hand om det. 

För att komma åt mikroplasten har Na-

turvårdsverket fått i uppdrag att spåra käl-
lorna och föreslå åtgärder mot spridningen 
av mikroplast. Det arbetet ska redovisas 
sommaren 2016.

Ute på skäret går jag till sist ner till stran-
den och fiskar upp plastpåsen. Innehållet 
rinner snabbt ut som en sörja. Förmodligen 
har den tjänstgjort som fiskpåse. Den stin-
ker. Men det är inte det jag har kvar i minnet 
när vi drar vidare. Istället är det de vita 
prickarna som blev kvar bland tången, och 
som jag såg först när jag kom riktigt nära. 
Mikroplast från den repade plastpåsen och 
kanske fragment från andra källor. Det ly-
ser varningsflagg om dem lång väg.

hrimfare vid kaj i mollösund.

Vad som helst kan hittas på stränderna, här en stol på tre ben.

resultatet av en stunds strandstädning.

martin hassellöv vid forskningsbåten 
hrimfare.

»



Hämta ditt ex av Watskikatalogen 

hos någon av våra återförsäljare!



The smart
alternative
Silicone fouling release systemSilicone fouling release system

Revolutionerande  Revolutionerande  

beväxningssläppande egenskaperbeväxningssläppande egenskaper

För alla typer av båtarFör alla typer av båtar

Låg friktionLåg friktion

hempelyacht.sehempelyacht.se
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EvighEtsjollEn

solcell på jollen

tidsåtgång
Ett par timmar.

svårighetsgrad
Riktigt enkelt så länge man kan skilja 

på plus och minus!

kostnad
(Exkl. jolle.) Motor Maritim E-Power 

36L: 1 450 kronor, regulator: 415 kro-

nor, batteribox med uttag: 629 kronor, 

huvudströmbrytare med nyckel: 112 

kronor, solpanel Marin Sunwind SWM 

40 W: 1 890 kronor, batteri Varta Marin 

75 Ah: 795 kronor, lite gummicord och 

en sladdstump: ca 100 kronor. Totalt 

5 391 kronor.

Verktyg
 En hålsåg, skruvdragare, klämtång, 

några ringkabelskor och borr är egent-

ligen allt som behövs.

Projektet i korthet

»

gör det själv
  

Praktiskt
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1 2 3

4 5 6 7

Delarna som ingår i projektet. Jolle, motor, solpanel, batteri med batteri-
box, regulator, huvudbrytare, anslutning för solpanelen, gummicord och 
lite skruv.

I batteriboxen monteras huvudbry-
taren, regulatorn och anslutningen 
för solpanelen.

Batteriboxen har två cigarettän-
daruttag och två särskilda skruvan-
slutningar för motorn.

I original har boxen bara två sladdar 
som går upp till säkringarna.

Inbyggd laddningsmätare. För mo-
torns skull behövs detta dock inte, 
eftersom den har en egen tydlig 
display som visar hur mycket ström 
som finns kvar i batteriet.

Två snabbsäkringar ingår, 10 och 
60 ampere.

Vi börjar med att mäta ut var 
huvudströmbrytaren ska sitta, det 
görs enklast från utsidan.

 E 
n släpjolle kan vara  
trevlig att ha med på se-
mestern. Att ro över till 

handelsboden med, eller för att 
utforska de närmsta omgiv-
ningarna. 

Men de flesta små gummijol-
lar är inte helt optimala att ro, 
och är det fler än en i båten kan 
det vara nästan omöjligt. Så en 
liten påhängd motor kan vara 
bra. Ibland! Den där gången då 
motorn tappas mellan båt och 
jolle, eländet inte startar eller 
soppan är slut kunde man ju lika 
gärna vara utan. Lösningen sta-
vas då elmotor. Men javisst, jol-
len kommer aldrig att komma 
upp i planingsfart och speciellt 
fort går det inte. Men man slip-

per ro och tar sig i alla fall fram i 
lagom promenadfart. Fast är det 
då inte lika illa att bli utan ström 
som att bli utan bensin? Nej, 
inte om batteriet alltid är fullad-
dat, vilket kanske låter som en 
utopi. Men med den här lösning-
en bör det bli problemfritt.

Alla skruvar rostade
Det finns gott om elmotorer på 
marknaden. De flesta har fyra, 
fem växlar framåt och några 
bakåt. Det som skiljer dem åt är 
styrkan. Den mäts inte i häst-
krafter när det gäller elmotorer 
utan i kilo eller lbs (pund). 

Någon översättningstabell 
till hästkrafter finns inte, men 
de kilon vi köpte får en normal-

stor gummijolle att gå framåt i 
cirka 3 knop, inget för den som 
har riktigt bråttom alltså. Inte 
heller ger förbrukningen på 29 
ampere någon vidare vägled-
ning, det är hiskeliga förluster 
från batteri till framdrivning 
via propellern. Det är ganska 
billiga produkter, vilket märks 
på kvaliteten. 

Den första motorn vi provade 
för några år sedan rostade alla 
skruvar på och den satt fast så 
hårt att vi fick ta vinkelslipen 
och skära bort den från akter-
spegeln när hösten kom. 

Måste ha nyckel
Vi börjar vårt projekt med att 
spänna fast en batterilåda med 
en rem i durken under toften, 
vilket ger en bra fördelning av 
vikten. Själva batterilådan har 
två skruvanslutningar för slad-
darna från motorn och två ciga-
rettändaruttag. Uttagen är säk-
rade med automatsäkringar på 
10 ampere och anslutningarna 
för motorn med 60 ampere. 

För att inte jollen ska bli ett 

alltför enkelt byte för någon 
som inte kan skilja på mitt och 
ditt sätter vi dit en huvudström-
brytare med nyckel. Detta krä-
ver att pluskabeln i boxen leds 
ner till brytaren och en extra ka-
bel från brytaren till plus på bat-
teriet. 

Batteriet alltid fullt
Vi väljer en solpanel på 40 watt 
som kopplas via en regulator i 
boxen för att batteriet inte ska 
överladdas. Dessutom sätter vi 
dit en snabbkoppling för solpa-
nelen om den skulle behöva tas 
bort helt. 

Så, i en perfekt värld med nå-
gorlunda mycket sol är batteriet 
alltid fulladdat och jollen klar 
för start närhelst så önskas. Slut 
med tunga motorlyft och slabb 
med bensin, plus att det är både 
tyst och miljövänligt. Men vän-
ta nu, tänker vän av ordning. 
Menar skribenten verkligen att 
motorn sitter permanent mon-
terad på jollen? Jajamensan, det 
går alldeles utmärkt. 

Motorn väger så lite och med 

evighetsmaskinen lär inte gå att göra på 
riktigt. däremot går det att utrusta sin 
jolle med en motor som alltid är klar för 
start. Här visar vi hur det går att nästan 
få till en evighetsmaskin med hjälp av en 
elmotor, ett batteri och en solpanel.
TExT och foTo nils ahlén
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9 10 11

12 13 14 15

8

Plasten är enkel att borra i, och att 
hålsågen är monterad i skruvdra-
garen gör att vi får ett hål i lagom 
storlek.

Likaså är det enklast att borra för 
skruvhålen från utsidan.

Huvudströmbrytaren monterad. 
Den gör det i alla fall lite svårare för 
vem som helst att bara ta jollen och 
fara iväg.

Vi monterar en snabbkoppling för 
solpanelen. Ska det vara passage-
rare eller mycket last ombord kan 
den lämnas kvar på moderskeppet.

Lättast är att skruva dit sladdarna 
innan kopplingen monteras i boxen.

Regulatorn är nästa steg, den ser 
till så att batteriet inte överladdas 
riktigt soliga dagar. Anvisningarna 
på regulatorn gör det näst intill 
omöjligt att koppla fel, mycket 
pedagogiskt.

Så här ser lådan ut invändigt. Vi 
öppnar för att kunna dra ner plus-
kabeln till huvudströmbrytaren.

Bara att skruva tillbaka skyddskå-
pan på plats igen.

»

batteriet under toften blir det en 
alldeles perfekt jämvikt. Vi har 
släpat ekipaget i 20 meter per se-
kund och två meters vågor och 
det har inte varit några som 
helst problem! 

Och blev det, på något vis , 
ekonomiskt försvarbart?  Nej, 
inte alls egentligen. Om vi un-
dantar själva jollen från ekva-
tionen så kostade i alla fall bat-
teri, solpanel, motor och lite till-
behör runt 5 000 kronor. En liten 
fyrtaktsmotor på 2–3 hästar 
kostar ungefär detsamma. 

Vinsten ligger snarare i att 
motorn alltid är startklar, star-
tar jämt och är så lätt att den 
kan sitta permanent monterad 
också när jollen hänger på släp. 

Och så är det förstås miljö-
vänligt och det är mycket trevli-
gare att puttra runt i en vik eller 
hamn utan att störa omgivning-
en. Drifttiden på full gas kan 
räknas till cirka två timmar med 
ett fulladdat batteri. För den 
som vill puttra runt lite lång-
sammare går det att köra betyd-
ligt längre.  

Med solpanel och batteri fast 
monterat i jollen är det alltid 

laddat och klart för expedi-
tioner i natthamnen.
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16

En extra kabel behövdes från 
huvudströmbrytaren till plus på 
batteriet.

25 26

27 28 29

17 18 19

20 21 22 23

24

Enda gången någonting behövde 
pressas, sladden från regulatorn 
till batteriet. Satsa på en bra kläm-
tång, inte den som följer med i den 
billiga satsen med kabelskor från 
macken!

Boxen borde kanske vara tät, men 
ett tidigare experiment visade att 
den vattenfylldes genom ventila-
tionshål i ovansidan. Vi gör därför 
nya dräneringshål i botten.

Kopplat och klart. Allt får snyggt 
och prydligt plats i boxen.

Den gröna lampan på regulatorn vi-
sar att solpanelen laddar batteriet.

Ett spännband fästs i jollen under 
toften. För jollar utan trädurk gäl-
ler det givetvis att hitta en annan 
lösning …

Boxen på plats på durken i jollen. Monteringen av motorn är den 
enklaste tänkbara, bara att skruva 
dit propellern med brytpinne och 
en mutter.

Brytpinnen på plats … … och propellern åtdragen. Åtdrag-
ningsmoment är definitivt inget att 
tänka på. Motorn på akterspegeln. Den har egentligen tre inställningsmöjligheter. 

Hur djupt den ska gå, en spak för tiltning och ett reglage för att ställa in 
motståndet, det vill säga hur trögt det går att styra.

Klart! Solpanelen siter fast med 
gummicord längst fram i fören, det 
är bara att hoppa i och köra.

Snabbt går det inte, men det är 
miljövänligt, tyst och alltid klart 
för start! Och ja – det går utmärkt bra att släpa hela ekipaget. Motorn väger knappt 

någonting alls och jämvikten blir mycket bra med batteriet under toften. 



SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

hydroscand.se

Hydroscand har rätt produkter och rätt kunskap för din båt

SÄKRA DINA SLANGAR

Specialanpassade båtslangar för
• Bränsle

• Avgaser 

• Toalett

• Färskvatten 

• Styrning

• Tilt- och trimfunktioner HENSONS TVÄTT
Koppargatan 9, Lomma
Tel 040-41 26 36  

www.hensons.se   info@hensons.se

Vi ses på Allt för Sjön,  

i monter C15:20

Made in Sweden
Tel: 0702 75 95 44 • greatlineboats.se
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Insänt

Cayennepeppar i båtbottenfärgen? 
Ett allmänt gissel för båtä-

gare är beväxning på båtbot-
ten. Vilken båtägare älskar till 
exempel havstulpaner? Ett råd 
som ibland hörs för att minska 
påväxten är att blanda i cayen-
nepeppar i bottenfärgen. Själv 
har jag gjort så under flera år 
och tycker att påväxten har va-
rit betydligt mindre jämfört 
med tidigare. Dessutom har jag 
använt vit bottenfärg på inrå-
dan av en marinbiolog efter-
som havstulpaner föredrar 
mörka ytor framför ljusa. 

Man kan undra varför cay-
ennepeppar kan fungera. Sva-
ret finns kanske i ämnet capsai-
cin som utvinns ur chilifrukter 
och som är det som gör att chi-
lifrukter smakar starkt. Förut-
om att användas som smärtstil-
lande i hudkrämer fungerar 
det som hämmande för tillväxt 
av vattenburna organismer,  
t ex havstulpaner. Att capsaicin 
har den effekten är känt sedan 
flera år. Det har testats av båt-
bottenfärgstillverkare men re-
sultat av sådana tester har visat 
stora variationer. Anledning-
en, enligt företaget Axichem, 
är att det naturliga ämnet cap-
saicin varierar mycket i kvali-
tet och tillgången på ämnet är 
ojämn. Det företaget nu lyckats 
med är att syntetiskt tillverka 
capsaicin, med hög och jämn 
kvalitet. Man har sökt EU-god-
kännande för ämnet men det 
kommer att ta några år innan 
vi eventuellt har det på mark-
naden. Capsaicin är biologiskt 
nedbrytbart. 

Kanske kan man dra slutsat-
sen att användandet av cayen-
nepeppar inte är helt fel efter-
som cayennepeppar innehåller 
capsaicin. Själv blandar jag i 1,5 
kryddburkar cayennepeppar 
per 2,5 liters båtbottenfärg, Bil-
temas vita västkustfärg. Tidi-
gare blandade jag i cayenne-
pepparen när färgen skulle an-
vändas. Det gjorde att botten 
blev lite knottrig och den vita 
färgen blev lite skär. I år blan-
dades cayennepepparen i fär-
gen 24 timmar innan målning-
en. Cayennepepparen löstes 

upp helt och färgen förblev vit. 
Effekten är nog densamma, 
även om botten i år var helt ren 
från havstulpaner. Årets kyliga 
havsvatten har kanske bidra-
git. Flera andra klubbmedlem-
mar säger att de haft lite beväx-
ning i år. Min båt blev i år något 
överlastad och den målade vat-
tenlinjen hamnade ca fem cen-
timeter under vattenytan. Där 
har det växt rejält, ett band 
med havstulpaner sitter utmed 
hela styrbordssidan, den sida 
som ligger i skugga när båten 
är förtöjd vid kajplatsen.

Skovelhjulet till loggen slu-
tar ofta att fungera på grund av 
påväxten av havstulpaner. En 
bekant, som har båt i Höllvi-
ken, målar skovelhjulet, lägger 
lite cayennepeppar i handen 
och blåser så att det fastnar i 
den våta färgen på skovelhju-
let. Han hävdar att han inte 
längre har beväxningsproblem 
på sin logg.

Ett annat alternativ är att 
försöka ta bort havstulpanerna 
rent fysiskt i samband med att 
de sätter sig. Skärgårdsstiftel-
sen ger ut havstulpanvarning-
ar för Östersjön. Man kan an-
mäla sig till stiftelsen och få en 
SMS när havstulpanerna sätter 
sig. Då har man ca två veckor 
på sig att tvätta bort havstulpa-
nerna. Under den tiden är de 
fortfarande enkla att tvätta 
bort. Varningarna brukar kom-
ma från mitten av juli till slutet 
av augusti för Östersjön, inklu-
sive Blekinge och Skåne. En re-

kommendation är att båtägare 
själva känner efter, från början 
av juli, om havstulpaner satt 
sig på skrovet. Det är dax att 
agera om botten känns lite 
knottrig. De är lätta att tvätta 
bort när de är små, mindre än 1 
mm. För västkusten finns inte 
motsvarande havstulpanvar-
ning. Anledningen är att det 
bara finns en sorts havstulpan i 
Östersjön. På västkusten finns 
flera olika sorter som sätter sig 
vid olika tillfällen. 

Ett tips vid upptagningen för 
att enkelt ta bort havstulpaner 
på propellern är att lägga pro-
pellern i vanlig trädgårdsättika 
över en natt. Ättikan löser upp 
allt kalk. Till och med ringarna 
efter havstulpanerna försvin-
ner.

För egen del kommer jag att 
fortsätta använda cayennepep-

par. ”Styrkan” hos peppar mäts 
i scoville. Cayennepeppar har 
ca 30 000–50 000 scoville, men 
det finns peppar som är mycket 
starkare. Man skulle kanske 
odla fram några av dessa, t ex 
Komodo Dragon Chili Pepper 
som uppmäter 2,2 miljoner sco-
ville, och använda i båtbotten-
färgen nästa säsong. Då kanske 
till och med båtgrannarna kan 
få nytta av att jag pepprat bå-
ten.

Björn Mossberg

Tyck till!
Månadens brev belönas med 

en gåva. Björn får  

ett verktygsset.

Skriv till oss!
Ge oss eller andra beröm eller kritik! Skriv en insändare som engagerar och skapar debatt.  
Mejla: red@praktisktbatagande.se Ange "Insändare" i ämnesraden. Skicka gärna med bild.



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!

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!

Skydda båten för transport eller vinterförvaring, med kraftig, seg och  
UV-beständig krympfilm.

Använd gaspistolen RIPACK 3000 för snabbt och snyggt resultat,
förlängare finns som tillval i flera utföranden.

Bred och kraftig tape, självhäftande ventiler, VG-spännband, luckor 

med dragkedja m.m.

OMPACK, Lager i Göteborg • tel 031-40 69 00 • fax 0735-27 63 40 • info@ompack.se • www.ompack.se

NYHET! Nu även fraktfritt i hela Sverige!

dda b

Shrinkwrap & Boatcare 
Besök oss på Båtmässan i Göteborg. Monter B00:15.

www.floscan.se
FLOSCAN MARKNADSFÖRES AV 

FRIGUS AB, 031-45 61 00

för bensin- och dieselmotorer!

SPARA  
BRÄNSLE

20%
LÄGRE FÖRBRUKNING 

OCH MINSKAD 
MILJÖPÅVERKAN

UPP TILL

Flödesmätare

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

Malta, Västindien, Thailand, m.m.

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



Tel. +46(0)418-70470www.kf-maritim.se

Av nio testade bakteriedödande 
medel för tillsättning i diesel

fick   betygetBio-Protect 2

”BÄST I TEST!”
Bio-Protect 2 uppfyller de 
mycket stränga miljö och
funktionskraven som Nems 
Chemicals kräver för att en
produkt ska få användas 
inom offshoreverksamhet.

Säkerhet:
I 
ingår varken 
metanol, etanol,
nafta, textiltvätt-
medel, färgför-
tuningsmedel 
eller annat som
kan förorsaka 
skador på
känsliga maskin-
delar.

är inte klassat 
som miljöfarligt.
Bioackumulerar inte och är
biologiskt nerbrytbart.

Bio-Protect 2

Bio-Protect 2 
Miljö:

Se vår nya hem-

sida, många bra

erbjudanden !!

Världspremiär! Marinhögtalare med kolfiberkona. 

För mer info besök vår hemsida www.audiopipemarine.se

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

         08-7470526
 www.prispressarna.se
info@prispressarna.se                                                     
                                                                              
                    

     

Vi levererar och monterar
i hela landet 
Monteringskostnad 4500:-  
Våra motorer är CE märkta
Förmånlig finansiering finns
VVi utför försäkringsuppdrag

Yamaha utombordare:
     50 Hk     62900:-
     70 Hk     89000:-  
   100 Hk   103900:-    
   130 Hk   129900:-    
 

         Bäst priser på båtmotorer

      Prispressade Suzuki utombordare
      med 1 till 7 års garanti. Priser Från:
        60  Hk -15    74900:-   rek   (81600:-)
        70  Hk -15    79900:-   rek  ( 96800:-)      
        90  Hk -15    83900:-   rek (106400:-)
      115  Hk -15    87900:-   rek (128900:-)
      140  Hk      140  Hk -15    94900:-   rek (145800:-)
      150  Hk -15  124900:-   rek (154900:-)
      175  Hk -15  139900:-   rek (173900:-)
      200  Hk -15  179900:-   rek (194900:-)

      Är vi inte billigast? Hör av er så 
      prispressar vi!

        Vi tar även inbyten!
Se prispressarnas hemsida för dom senaste priserna.

JORDEN RUNT 
PÅ 4 BATTERIER

ELECTRO-MOBILE Scandinavia AB Knivsta

Tel. 018-341701   info@electro-mobile.se   www.electro-mobile.se

> 20HK EL-inombordare 17 kg
> Prisvärd – enkel installation
> Nya typer av reglage

Vi berättar
gärna mer !

Stöd Svenska Naturskydds-
föreningens arbete med att
försvara våra naturliga
rättigheter. Ge ditt bidrag 
via postgiro 90 19 09-2.

För mer information ring 
08-702 65 00 eller besök
www.snf.se

Det är en naturlig rättighet:

Att kunna äta 
den fisk vi fångar.



SkyllermarksSkyllermarks
a part of Sutarsa part of Sutars

Originalet - Alltid lite bättre

Dubbel laddning?
Dubbel glŠdje!

Kablar, kopplingar och kunskap för mer el i din båt.

www.sutars.com

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

effektiv  

ljudisolering

2-5 bladiga standard och  

specialpropellrar i brons

elastiska och flexibla 

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

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

KANABOAT SILVER TEAK

VŠrldens fšrsta Bra MiljšvalsmŠrkta bŒtvŒrdsprodukt!

KANABOAT finner ni i välsorterade båttillbehörsbutiker • www.kanaboat.se

För mer information ring Frigus AB

Tel. 031-45 61 00, www.wemasystem.see

GPS-logg som visar exakt
kurs och fart över grundöver grund

VI hjälpeR dIg med: tvätt, mögelbehandling och 
impregnering av kapell, markiser, förtält, båtdynor, 

båtmattor samt reparationer, byte av blixtlås, rutor m.m

Info på www.nackakapelltvatt.se
tel: 070-205 84 09

Adress: Stenhuggarvägen 2R, 132 38 Saltsjö-Boo

Vi skickar även säck med förbetald frakt för inlämning på Posten.
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Marieholm s20 1978. Mycket trevlig båt. Yamaha 
5hk -06, Furlex rullsystem, Fina dynor, Rödspritkök, För-
töjningsmat, Ankare, Alla tampar neddragna till sitt-
brunn. Priset kan diskuteras vid snabb affär. Båten ligger 
i Norrköping. 16 000:-, 0733-401118, 27493 

Ryds 568Gti 2007. Båttrailer med vinsch, Hon-
da 90hk, powertrim, Securemarkt, godkänt lås ,kätting 
klass 3, badstege, lanternor, ankare, presenning, dynsats 
bak, fendrar, tampar, varvräknare, farthållare, gps gar-
min Sjuntorp. 160 000:-, 0703-166567, 
Serikssonmob@gmail.com 27487 

Galeon 330 Fly 2015. New Galeon 330 Flybridge. 2x 
260 HP Volvo diesel. 3 Cabins, toilet and separate sho-
wer room. Price shown in € VAT Excluded Empuriabrava, 
Girona. Spain. 165 000:-, 0034 620 504 896, 
ventas@helimotor.com  27221 

Ockelbo 495 Väldigt sjöduglig, stabil och prak-
tisk styrpulpet med självläns, Honda 50 Direktinspru-
tad 4t Längd: 495 cm Bredd: 205 cm Vikt: 350 kg Nytt 
förtöjningspaket. Vinterpris: 99 000:- Kristinehamn.  
0707773810, 27212 

Galeon 330 HT 2008. NEW Galeon 330 HT, never 
used before. Official guarantee. 2 x 260 HP Volvo Penta 
Diesel D4. Price in € VAT Excluded Empuriabrava, Giro-
na. Spain. 154 000:-, +34 620 504 896, 
ventas@helimotor.com  27165 

Fjord 24 Weekender 1977. En mycket trevlig famil-
jebåt. 4-6 sovplatser, kyl, toa, gasolspis. Volvo Penta 
6-cylindrig diesel för mer info ring. Motala. 190 000:-, 
0764138970 0705430383, 
markosuopanki@hotmail.com  26427 

Amt ht 2012. Amt 185 2012 motor 100 hästar 2014 
körd ca 35 timmar som ny båten felfri allas dröm 
men få förunnad. Köp eller bjud mera höst vinterpris 
kan ses i Ekenäs OBS! Pris i euro raaseborg. 18 000:-, 
0405751920, Alf.gronqvist@espoo.fi 26266 

Ryds 550 GTs 1998. Johnson 90 Oceanrunner. Rejäl 
båt i jättefint skick. Mycket extra. Bla: Teak-laminat golv. 
Pulpet-kapell, Komplett Dynsats, Allt i nyskick. Wakebo-
ardstång, Plotter, Trailer. 80Tank, Bord, Snurrstolar, 
Kristinehamn. 99 000:-, 0707773810,  27017 

storebro Bruks AB Royal Cruiser 31 Adriatic 
1977. Mycket fin, välskött o uppdaterad enligt Storebro-
standard. Ägt sen 91 Volvo TMD 40 max 1500 tim, Besik-
ningsprotokoll o dokumentation. Utrustningslista o bil-
der på begäran, men måste ses. Helsingfors. 370 000:-, 
+358407434755, jan.clayhills@elisanet.fi 26988 

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

.se
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ÅH 30 (Ballad) 1980. Nya dynor,ny toa, ny förpiks-
lucka. Furlex 200s, Spinnacker, Lazybags, Kylbox, Auto-
pil, Värme Thermo, Solcell. Landström, Sittbrunnskap, 
Peke, Badplattform, Blyköl, Motor Yanmar YSB 12, Vagn, 
Epoxibehandlad botten. Borås. 119 000:-, 
070-5506516,  26713 

Mats seldén Tur 84 1979. Utombordare Hon-
da Bf9.9h Komplett med segel, spinnaker och rullfock. 
Längd 8,35 m, br. 2,60 m, djupg. 1,35m, Obromsad båt-
vagn och tillbehör ingår. Båten står i båtskjul på Getter-
ön, Varberg, Brämhult. 59 000:-, 0707483649, 
qbrorsa2@gmail.com  26653 

Winga 750 1982. Välseglande Motorseglare från väl-
kända Winga. 4 kojer,kök,toa med tank & däck tömn, 
md 7b Ok Skick, lätt att hantera. Ring gärna för fullstän-
dig beskrivning av båten. Åsbro. 130 000:-, 0706224451, 

26574 

stålbåt steellady 39 fot 1994. Härlig familje-
båt med 2 toaletter, 8 kojer & snål Forddiesel. Flybridge, 
fjärrankarspel, bogprop, radar, ekolod, vätskeburen vär-
me stor vv-beredare. Båtvagn och täckställning. Ligger i 
Enköping. 215 000:-, 0739731051, 
dykochbrandsakerhet@gmail.com  26525 

Båten Blondie 0000000 Hejsan fick denna båten i 
ett inbyte. Tänkte ha den som ett projekt men tiden räck-
er inte till. Är inte alls kunning inom båtlivet. Vet bara att 
det är en Nissan Patrol dieselmotor. Åstorp. 59 900:-, 
0725226505, Jesper.olsson87@hotmail.com 26444 

Najad 441 CC 2001. se: zaranajadforsale.wordpress.
com Hollola. 1 953 000:-, +358503700040, 
zaranajad@gmail.com  26426 

Albin 25 de luxe 1977. Albin 25 de Luxe med mo-
tor Craftsman 4.42, 42 hk, 2011, (www.craftsmanmari-
ne.com). Såväl båt som motor väl underhållen och i bra 
skick. Säljes pga plats- & tidsbrist. Finns i Huskvarna 
hamn. Jönköping. 98 000:-, 0763-949727, 0760-391597, 
bjorn.hakansson@outlook.com 26423 

Byliner Trophy 2352 wa 1976. Denna Fiske-Bad-
båt ligger i Benalmadena hamn Malaga. Ny Mercucru-
sier 2006 genomgånen 2015, drifttid ca. 200timmar. 
Fullt utrustad med VHF,Plotter, GPS och Fishfinder. 
Botten rengjord och målad 2015. Ervalla. 120 000:-, 
0702527271, kent_ericsson49@hotmail.se 26179 

Forslund Veteranracer Mahogny kravellbyggd 
6,1*2,0 m 1961. K-märkt av Sjöhistoriska, KMK och 
MYS-R registrerad. Omfattande renovering inkl ny mo-
torinstallation 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 

Drago med 90Hk suzuki 601 2016. Ny kabinebåt 
med toiletrum, let trailerbar, dejlig U sofa i cockpit, rum-
melig kabine med toiletrum og køkkenblok, prisen er i 
svenske kroner incl. 25% moms, mail for yderligere info, 
et godt køb. Beder. 249 800:-, 0045 86932900, 
info@baadhuset.dk  25707 

Atlantic Marine 660 Adventure 2015. En re-
jäl pilothouse båt 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 

Tristan  26 snipa 1981. Tillfälle för Er som vill kom-
ma över en finsk kvalitetsbåt för en billig penning. Som 
är i behov av lite omsorg o kärlek, mest i form av finish 
arbete såsom måla, slipa, lacka trädetaljer ute o inne. 
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 
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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 

Räk trålare ( 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. 30 000:-, 
0768-505203, torgnylarsson@ymail.com  24912 

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 

sunwind 26 + 1 fot 1978. Alla segel 1993 Längd 
överallt 8,20 m Längs 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) 
Stockholm. 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. 
Åkersberga. 750 000:-, 070 3008542,  
berntab@swipnet.se  24427 

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 

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 

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

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

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

Nauticat 33 1982. nr 828, Siltala Yachts -81 Bå-
ten är kraftigt byggd, trygg, ocean gående och i myck-
et god 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 

Overseas 43 1990. Segling ombord på Yana med 
svenske ägaren som skeppare på Thailands väst-
kust och i Langkawiskärgården, Malaysia. Ledigt 2015 
: 28 nov tom 10 dec Ledigt 2016 : 31 jan tom 14 feb 12 
000 SEK / vecka Göteborg. 12 000:-, 0721725354, tor-
dan1950@hotmail.com 23414 
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Comfort 30 1978. En mycket fin och fantastisk bra 
utrustad 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 

FlIppER 850 1983. Garmin kartplotter med eko-
lod, vhf, el ankarspel, solpaneler på 140w ny batteri-
övervakning, motor VP 40B DP, uppgraderad turbo, ny-
renoverad diselpump, Ny gasvärmare 13, nytt kapell 13 
med skyddsgardiner. Hammarland Åland. 250 000:-, 
+3584570596075, helge.lindroos@aland.net 23187 

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 

Espen båt styrpulpet 1980. 5 meter lång Mercu-
ry 40hk motor med elstart motorn är bytt nyligen, pack-
ningar, slangar, impeller, stift, membran, kopplingarna 
mellan tank- och motorn, rengjord förgasare, soppafilter, 
växelhusolja. Flen. 20 000:-, 0725594672, pittemoj@
gmail.com 22949 

Aquador 23dc 2005. Mercruiser 5.0MPI på 260hk 
(bensin) och motorn körd få timmar, servad av auktori-
serad verkstad. Välutrustad och i bra skick, bl a nytt ka-
pell 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 
väder och stora hav. Var god se www.swedishsnowbird.
com. Stockholm. 070 4369577, roxberg@mail.com  23041 

johnson 26 1979. Motor Md 7a med S-drev, rullfock 
Wallasvärme mm.mm. motorn går inte antagligen på-
växning i dieseln. ring för frågor. Hälsningar Ove Jordbro. 
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 
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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 

Rostfri sorptionsavfuktare för båt När den oupp-
värmda ruffen utsätts för temperaturändringar vand-
rar fukt in som inte kommer ut. Installera SOLARIS 
behållarlösa sorptionsavfuktare som avfuktar vid be-
hov och kom till en torr ruff i vår. Staffanstorp. 5 990:-, 
0767999888, stentro@gmail.com  26693 

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 

Båtmotor Volvo penta 2003T Volvo Penta båt-
motor 2003T, renoverad 2015. Bra skick. Finns i Ham-
burgsund. Hamburgsund. 45 000:-, 0739979210,  27123 

Avgaskrök Volvo penta 833998 Avgaskrök Vol-
vo Penta 833998. Ny - säljes pga felköp. Nypris 1500 kr. 
Segeltorp. 800:-, +46706760112,  25879 

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

Volvo penta 2002 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 

Båtar köpes

Winga 25, Motorseglare 1984 Önskar köpa begag-
nad dieselmotor med backslag i gott skick passande till 
Winga 25. Habo. 070 697 26 38, 036 418 67,  
stenolaelofsson@tele2.se  27351 

Nyare 6-meters HT-båt köpes T.ex. Flipper 
630 HT, Flipper 666 HT Nyare HT-båt i 6-meters-
klassen köpes. Årsmodell 2008 eller nyare. Alla nyare 
HT-båtar i bra skick är av intresse men Flipper 630HT 
och Flipper 666 står högt på önskelistan. Västerås.  
070-2667665,  27319 

Efterlyses! Bavaria 36 - 38 Jag skulle vilja hyra din 
segelbat 34-38-fot i veckan 31/32. Var snäll ring mig 
004970219318359 Kirchheim. 10 000:-,  
Tyskland 7021 9318359, dauzenroth@yahoo.de  27084 

princess el liknande. 42 till 60 fot Önskar köpa 
en båt typ Princess el liknande, även annan typ av in-
tresse. Längd ca 12 till 19 meter. Norrtälje. 0727645722, 
klinggnilk@hotmail.com  26949 

Aquador 23 / Yamarin 76 / Nimbus 230/250h 
23DC 2005. Önskar köpa motorbåt enligt rubrik 
Mölndal. +46735465601,  26660 

Ryds, Crescent, örnvik med flera. Campingbåt 
Båt i bra skick önskas köpa. Max 7 mil från Norrtälje. Ej 
träbåt. Norrtälje. 40 000:-, 070 4300880,  
susanne.glinning@outlook.com  26600 

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 

Aquador 23 / Yamarin 76 / Nimbus 230/250h 
23DC 2005. Önskar köpa motorbåt enligt rubrik  
Mölndal. +46735465601,  26660 

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 

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 

Mantågfötter Mantågfötter i aluminium till Granada 
27’ 1980. Henån. 070 6640081, 
reidarhelgeland@gmail.com  22996

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 

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

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

Nimbus 26 1973. MOTOR 2011 och båtplats Göte-
borg Näset i första hand. Mer info och utrustningslista 
på blocket Första kontakten sker via mail, sen via tel le-
o68b@yahoo.com Mvh Leo 
Västra frölunda. 175 000:-, 0735628870,  
leo68b@yahoo.com  24187 



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

Moderna snipor och lounge tenders

ISLOEP 585

Mer info och provkörning - www.isloep.se

14,9
KNOP

RAPIDA 777FRÅN:  289 000 kr FRÅN:  479 000 kr
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finns i butik 22 mars
Prenumeranter har den i brevlådan 18 mars

Klassiker
Nimbus 320 

Praktiskt
Ett lyft för motorrummEt

Test
tamphållarE mEd bristEr

tema 

elmotor

P kti kt

Fart kontra kraft

Batterier som gör skillnad

Candela – en svensk innovation

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 2016-03-31, 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



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

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!

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

FURLERBOOM                               x  2.400.000:-

Johnson 30 MS SKALL SES, nyare motor 

och båten är helt omgjord, toppskick           

                                                             x 595.000:-

Malö 96 -90  Välutrustad, mycket gott skick          

                                                                   545.000:-

Sweden Yachts 36 -92 Fullutrustad och 

mycket fint skick                              x 795.000:-
• Scanmar 35 -84 Uppdaterad, välvårdad 

och välutrustad                              x 430.000:-

Dehler 29 -07 Performance / Cruiser, 

välutrustad, mycket fint skick      549.000:-

Hallberg-Rassy 342 -06  Välutrustad och fint 

skick                                                     1.550.000:-

• Aphrodite 33 -89/-90 välseglande 

Orustbygge, välutrustad                 x 550.000                              

Maxi 39 -9´3  Unikt ”Custumbyggd” välut-

rustad och mycket gott skick           945.000

Aquador 23 HT -04 VP V.8 5,0 GXi MPI 270 hk, 

mycket fint skick                                      489.000:-

Scand 32 Atlantic -93 VP TAMD 41D  

Mycket gott skick, välutrustad        625.000:-           

Windy 31 Tornado -98 VP KAD44P EDC 

Uppdaterad, mycket gott skick        x 725.000:-         

• Nimbus 29 C Nordica -90 VP AQAD41B/DP 

Uppdaterad och mycket välutrustad   x 525.000:-         

Inter 9000 -09 Yanmar 6-cyl 212 hk toppskick, 

välutrustad                                               880.000:-        

• 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 Yanmar 6LPA 315 hk 

toppskick, inomhusförvarad    x 1.195.000:-

• Maxi 1050 -04 fullutrustad                                                       

                                               x 950.000:-

Besök oss på båtmässan 
i Stockholm 5 -13 mars!

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 finansiell 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

• Alla våra båtar säljs besiktigade av auktoriserade besiktningsmän

Ring oss för mer information! 

www.knapemarin.se
Alla våra båtar säljs besiktigade av auktoriserade besiktningsmän.

Sweden Yachts 340 -88 Fullutrustad, 

mycket fint skick                                   749.000:-

Malö 43 Classic ”långfärdsutrustad” -02  

fullutrustad MYCKET GOTT SKICK  

                                                       3.375.000:-



 
 

Distrubieras i norden av STA-BIL Nordic AB

Läs  mer på STA-BIL.Se

mAIL: info@sta-bil.se / TeL: 020-1202822

Dagens bränsle åldras snabbt och kan ge allvarliga motorskador. sTA-BIL® råder bot på 
problemen och rengör dessutom bränslesystemet för optimal prestanda.  
Gör som din motortillverkare rekommenderar, använd sTA-BIL®  så du kan njuta av livet 
på sjön, inte meka. 

sTA-BIL® rekommenderas av över 130 ledande tillverkare och har fått Industry Awards 
av bl.a Honda, mercury, John Deere,  Kawasaki, shell, Gm, Ford, Volvo penta, m.fl. 

sTA-BIL®  överträffar alla tillverkares krav och är säker att använda, innehåller inga 
enzymer / biosider / alkohol.

130 LeDAnDe TILLVerKAre 
 reKommenDerAr STA-BIL

®

BränSLeSTABILISATor

www.drev.sewww.drev.se
Reservdelar för drev och utombordareReservdelar för drev och utombordare


