
Najad 355
FiNNFlyer 32 CR
Hallberg-rassy 342
Bästa familjeseglaren runt 30 fot

TesT

segla på is
Från noll till hundra
på ett par sekunder

vi båtägare och båtnytt är samma tidning

 Nummer 2 2016  årGåNG 55   74:90 KR  84:90 NOK  8:50 EURO
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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.

7387AD AF Price_Båtnytt_225x298  15/01/2016  14:48  Page 1
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Båtnytt nummer 2 2016 

Resmål Österbotten

Askeladden P77

Dragonfly 25

Supertest styrpulpet 7 ledare

 8 nyheter

 16 Test: XO 360 
  Passageraren i centrum

 22 Supertest styrpulpet: 
  Yamarin Cross 54 BR,  
  Ockelbo B18 AL CC,   
  Master 521 & Buster X 

 35 Test: Askeladden P77 
  Rolig med utombordare

 40 Dragonfly 25 
  Byggd för full fart

 47 Begagnat: Tre nordiska  
  kvalitetsbyggen 
  Tuff kamp på drygt 30 fot

 57 Segla isjakt 
  Hundra blås på isen

 64 Resmål: Österbotten 
  Stenigt men underbart

 73 Candela 
  Satsar allt på eldrift

 77 Boot Düsseldorf 
  Massor av nyheter

 85 ekolod i 3D 
  Spana på botten på nytt sätt

 88 Prylnytt 

 90 Rösta på årets motorbåt

 93 inför Allt på Sjön

 98 Krönika 
  Koll på tiden

 100 Fem frågor

 102 Tävling

 106 nästa nummer

XO 360

Marin klocka



Upptäck äkta frihet.
Med en perfekt kombination av kraft, komfort och � exibilitet kan vi här presentera NYA Activ 755 Sundeck och Activ 
755 Open. Båda modellerna tar 8 personer ombord och kan fås med motorer på upp till 300hk, detta gör dem några av 
klassens absolut vassaste båtar. Under soldäcket har Activ 755 Sundeck en ljus och rymlig kabin och i systerbåten 755 
Open får man istället för detta en stor främre sittbrunn. 

För ytterligare information om nya Activ 755 serien och om de mässor där 
den kommer att visas upp, gå in på www.quicksilver-boats.com

Nya Activ 755 Open & Sundeck
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   redaktion Ledare

TACK!
VAd är bäsT med  
ATT gå på båTmässA? Ett stort tack till alla er som hört av er efter 

att nummer ett av nya Båtnytt kom ut i  butik 
och i brevlådor. Många har gett oss beröm  efter 
sammanslagningen av Vi Båtägare och Båt-
nytt. Min personliga favorit var den mångårige 

läsaren av motorbåtstidningen Vi Båtägare som konstatera-
de att han tyckte att det var roligt att få läsa om segelbåtar.

Det är så vi tänker med Båtnytt, det handlar inte om att 
antingen gilla motorbåtar eller segelbåtar, det finns inte en 
sådan motsättning. Båtnytt handlar om att vara ute på sjön 
och att njuta av det, oavsett hur du tar dig ut på sjön. Eller 
som jag försökte förklara när jag var i USA nyligen och fick 
frågan vad tidningen handlar om: All shit that floats, kläm-
de jag ur mig. Till jänkarnas stora nöje. Vi seglar stort och 
smått, vi fiskar från kajaker, vi kör rib i rykande sjö och vi 
tar med våra familjer och vänner ut på sjön. Allt vi upplever 
försöker vi få med i tidningen.

Vi har också fått en del kritik. Flera tyckte att vissa delar 
av tidningen var svårläst. Det har vi tagit till oss och juste-
rat typsnitt till detta nummer för att förbättra läsbarheten. 
Så att Båtnytt ska vara läsbar även om du ligger i soffan 
med lite dålig belysning.

Någon läsare har också tyckt att det är för lite segelbå-
tar i tidningen. Jag kan förstå om man upplever det så, för 
Båtnytt viker fler sidor åt motorbåtar av den enkla anled-
ningen att det kommer väldigt många fler nya motorbåtar 
varje år. Och tittar man på sökningarna på Blocket som vi 
hade med i förra numret ser man att de allra flesta söker 
efter motorbåtar.

Men visst kommer det att finnas massor av segling i 
 Båtnytt framöver. Både tester, tillbehör, tips och trix och 
reportage. Vi vet att många läsare, likt oss på redaktionen, 
älskar tystnaden och lugnet när man seglar. Och  adrenalinet 
när man seglar ifrån någon som borde ha en snabbare båt. 
Fortsätt att höra av er med beröm och kritik. Med er hjälp 
blir Båtnytt en ännu bättre tidning. 

Chefredaktör  
Max Carlgren

mAx CArlgren, chefredaktör

AnnA sAndgren, redaktör

miKAel mAhlberg, redaktör

Anders Jeppsson, annonssäljare

Jag gillar att leta nyheter. Jag 
går på många mässor och det 
blir en sport att leta upp det jag 
faktiskt inte sett tidigare.

Att känna när det kokar av ny 
energi och framåtanda i bran-
schen. Att möta leverantörer, 
båtägare och glada entusiaster.

Att följa trenderna. I år ser jag 
fram mot nya snåla, långsamma 
båtar - samt mitt första besök 
på båtmässan i Moskva.

Få en försmak av båtsäsongen 
och en bra möjlighet att se 
årets nyheter.
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Båtnytts material lagras 
elektroniskt. 
Externa skribenter, fotografer 
och tecknare måste meddela 
eventuella förbehåll mot detta. 
Utbetalt arvode inkluderar rätt 
till elektronisk publicering. För 
ej beställt material ansvaras 
ej. Eventuell skatt på vinster 
i tävlingar som anordnas av 
 Båtnytt betalas av vinnaren. 
Denna tidnings utlåning 
eller kopiering i förvärvssyfte 
förbjudes.
Citera oss gärna men ange 
källan. 
Egmont Publishing behandlar 

kunduppgifter med modern 
informationsteknik och lagrar 
dessa för att kunna fullfölja 
kundrelationen samt för att 
kunna lämna erbjudande från 
Egmont eller från företag som 
samarbetar med Egmont. 
Egmont Publishing publicerar 
ett 100-tal magasin och 
webbplatser, däribland Hem-
mets Journal, Hus & Hem, 
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och KING Magazine. Därutöver 
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verksamhet inom böcker, spel, 
aktivitetsprodukter och event. 
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MDKR och har cirka 320 
medarbetare i Sverige.
Egmont stödjer ett bra liv för 
barn och ungdomar.  
Egmont Fonden stödjer både 
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större barn- och ungdomspro-
jekt. Fonden grundades 1920 
och har delat ut mer än 3,0 
miljarder kronor mätt i dagens 
penningvärde. Under 2013 
delade fonden ut 88,2 mil-
joner kronor till välgörenhet, 
vilket innebär cirka 14 000 kr 
per medarbetare.
Egmont Publishing ingår 
i den danska mediekon-
cernen Egmont som är en 
av Skandinaviens ledande 
mediekoncerner.

Prenumerera- Ring eller mejla vår kundtjänst 
08-400 277 26,  pren.bn@egmont.se
Helår, 12 nummer, 799 kr. Halvår, 6 nummer 419 kr.



Nimbus satsar på avcabbat

N imbus nya satsning 305 Drophead är en öppen 
daycruiser där taket lätt går att ta bort. Drophead 

bygger på samma plattform som prisbelönade 305 
Coupé och konceptet Smart speed, som innebär att 
båtens skrov är utformat för körning i farter från 0 till 
22 knop. Skrovet har ingen egentlig planingströskel 
utan kan köras med god bränsleekonomi i alla farter. 
Båten kan fås med elmotor. Designen är stilrent 
skandinavisk. Färgerna går i ljust blå och beige, med 
kontrasterande mahognydetaljer. Stort fokus ligger 
på enkelhet i användande och smarta funktionella 
lösningar.

– Simplicity eller enkelhet är ett av våra ledord i 
designprocessen. Det ska vara enkelt att använda, 
äga och sköta en Nimbus. Vi vänder oss till dem 
som vill ha en skön och behaglig båttur med fokus 
på umgänge och där fartupplevelsen inte är det 
viktigaste, säger Joacim Gustavsson, chefsdesigner 
på Nimbus. 

Med en knapptryckning fälls det elektriska 
kapelltaket ner i en integrerad kassett i rutramen. 
I uppfällt läge skyddar kapelltaket hela cockpit, det 
vill säga förarplats, wetbar och matplats. Matplatsen 
rymmer fyra personer och kan enkelt konverteras 
till en extra dubbelbädd. Två personer kan åka med 
i färdriktningen tack vare att den främre soffan på 
babord sida är vändbar. U-soffan på akterdäck har 
plats för sex personer. I cockpit väntar en fullutrustad 
wetbar i glasfiber. Här finns två kabiner med hög 
sovkomfort, fördelat på ägarhytt och en sidokabin 
med gemensam toalett och dusch. Längd 9,85 m, 
bredd 3,25 m, antal personer 8. 

8 02 2016

Nyheter
Det häftigaste från Båtmässan i Göteborg. Och lite till.



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

 

Nyhet! 

Diesel Power AB 
Kungsparksvägen 21 
434 39 Kungsbacka 

Marknadens modernaste dieslar 

U125 - 125 hk          R200 -200 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 A06:02 på Allt för Sjön! 

Nordkapp 605 Noblesse
Det hetaste namnet i båtbranschen 

just nu är Espen Thorup. När vi 
besöker Göteborgsmässan känns det 
som om han ritat minst 30 procent av 
de nya modellerna som ställs ut.

Nordkapp 605 DC är typiskt 
 Thorupsk: en liten daycruiser, som 
ändå har sittbrunn i klass med metern 
större båtar. Det magiska tricket åstad-
kommer Thorup genom att trycka fram 

ruffen i förskeppet och ta bort dörren 
mellan ruffen och sittbrunnen. Resul-
tatet är en miniruff som faktiskt ändå 
funkar att sova i. Smart planering, för 
hur vanligt är det egentligen att man 
sover i den här typen av båtar?

Skrovet har vi tidigare kört och det 
är ett av de bästa i klassen. Med en 
150-hästare från Evinrude blir topp-
farten nästan 50 knop.

Askeladden C65 Cruiser
A skeladden storsatsar på nya 

modeller. Senast ut är denna nya 
daycruiser som heter C65 Cruiser. 
Med denna har varvet avslutat ett 
aggressivt arbete för att helt förnya 
daycruiserflottan.

Askeladden har precis som i 
övriga Cruiser-båtar satsat på en stor 
sittbrunn, med U-soffa på babords-
sidan. Under fördäck ligger en liten 
men trevligt upplyst ruff som rymmer 
två personer.

Båtens stora fördel och det som 
skiljer ut den från konkurrenterna 
är den smart planerade aktern. Det 

är urenkelt att gå ombord, eftersom 
badbrygga och durk är i samma nivå. 
Aktersoffans ryggstöd kan också fällas 
framåt, så att man kan sitta vänd bak-
åt mot motorbrunnen. Smart vid fiske 
eller om man vill filma när wakeboard-
åkaren vurpar.
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Här är nya Yamarin N u återuppfinner Yamarin sig själva. Nya 
daycruisern 81 DC är den första av flera 

kommande modeller som får helt ny skrovdesign 
från svenska start up-bolaget Petestep.

– Våra skrov har varit väldigt bra, men vi ska 
inte nöja oss med det. Det här är ett sätt att bli 
ännu bättre, säger Yamarins utvecklingschef 
Peter Krusberg.

Att Yamarins skrov, som av oss på Båtnytt 
nästan alltid fått beröm för sina goda sjöegen-
skaper, nu ritas av ett svenskt bolag må låta 
märkligt. Men Petesteps bottenkonstruktion med 
deflektorer som riktar vattensprutet nedåt istället 
för åt sidorna innebär att nya 81 DC och andra, 
framtida Yamarinbåtar kommer att gå mjukare 
än gårdagens. Vattensprutet leds nedåt och blir 
en slags stötdämpare. Skillnaden mot ett vanligt 
skrov märks mindre på plattvatten men desto 
mer i riktigt hård sjögång, säger Peter Krusberg.

– Bra sjöegenskaper är det viktigaste på en 
ny båt, för ingen passagerare vill åka ut på sjön 
när det är för stökigt. Så Petestep har fokuse-
rat på det, även om det nya skrovet också är 
lite snålare än den gamla 79 DC, säger Peter 
Krusberg.

Även om skrovet är en stor nyhet, lär de flesta 
kunder först märka att nya 81:an fått ett helt nytt 
utseende som skiljer sig från de gamla model-
lerna. Formerna är kantigare och för designen 
står norska Eker design som i framtiden ska rita 
både inredning och utsida på Yamarins båtar.

10 02 2016
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rescueME MOB1 är världens minsta personliga nöd-
sändare som skickar din position via AIS och DSC till 
båtar i närheten. MOB1 monteras enkelt i en fl ytväst 
och aktiveras automatiskt när fl ytvästen blåses upp. 
Rekommenderat pris (februari 2016):

3 490 kr
AIS

DSC

30% mindre

Automatisk aktivering

Integreras i fl ytvästen

7 års batterilivslängd

24 timmars driftstid

5 års garanti

66 kanalig GPS

Högintensiv lampa

08-5093 4000 • info@marinplus.se
www.marinplus.se

Mer information och närmaste köpställe fi nns på www.marinplus.se.

BLI SÄKRARE TILL SJÖSS!
OCEAN SIGNAL är en av världens största tillverkare av räddnings- 
och säkerhetsutrustning. Produkterna har hög kvalitet, är enkla att 
använda samt har långa batterilivstider och generösa garantier.

PLB1 MOB1 EDF1 EPIRB1

Ny, större Rupert R 
S om ett nytt vårtecken sjösätter Ru-

pert Marine en ny rib i sin R-serie. 
Förra året lanserades Rupert R5 och 
R6 och nu kommer alltså uppföljaren, 
R8. Den nya ribben är baserad på 
Ruperts välbeprövade 26-fotsskrov. 

Utmärkande är som vanligt en tålig, 
närmast råbarkad design med väl 
tilltagna dimensioner och stort fokus 
på gångegenskaper, samt säkerhet. 
Styrpulpeten är nydesignad, så även 
stå/sitt-soffan med multifunktion. 
Rupert R8 kan fås i olika sittalternativ, 
jockey eller enkelsoffa med stå- eller 
sittfunktion, samt med dubbelsoffa. 
R8 levereras med eller utan T-top. 
Färgvalen står mellan svart, grått och 
vitt skrov. Med en Evinrude 200 G2 
börjar priset på 795 000 kronor. Nya 
Rupert-R8 kommer att premiärvisas på 
All för Sjön i Stockholm.

Uttern C77
U tterns första kabinbåt på säkerligen 

tio år är den här rymliga, nästan 
åtta meter långa historien. Men är den 
helt ny? Nja, den uppmärksamma ser 
att linjerna påminner om Quicksilver 
755, som också tillverkas av Utterns 
ägare Brunswick. Numera kommer 
dock alla Brunswicks kabinbåtar 
att säljas under varumärket Uttern i 
Sverige och dessutom med en dyrare, 
mer nordiskt anpassad och snyggare 
inredning.

Inuti är C77 en hit. Kabinen är 
ljus och materialvalen stilrena. Trots 

båtlängden på endast drygt sju 
meter har Utterns konstruktörer (som 
numera sitter i Florida) skapat rymliga 
sovutrymmen för fyra: två i V-kojen 
i fören och två i en midkabin under 
sittbrunnsdurken. Toaletten är också 
rymlig för båtlängden. Pris från  
648 300 kronor med 150 hk.
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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.

7387AD Boatcare_Båtnytt_185x120  13/01/2016  10:12  Page 1

Silver Eagle BR 640
Finska Silver var tidigt ute med att 

göra aluminium/plasthybridbåtar. 
Redan för 15 år sedan kom de första, 
men idag är varvet jagat av Buster, 
 Yamarin Cross, Finnmaster och Nord
kapp som alla gett sig in i aluträsket.

För att möta konkurrensen pro
duktutvecklar Silver för fullt. Denna 
nya Eagle BR 640 har också en unik 
finess, nämligen en aktersoffa som 
kan vikas ut till en solbädd. En smart 

lösning som gör solbädden mycket 
enkel att bädda upp.

I övrigt är båten konventionell med 
en vindruta med två stolar bakom för 
förare och passagerare. Förbrunnen 
är liten men ändå bekvämt möblerad 
med två bänkar. Med den största 
motorn på 200 hästar lär toppfarten 
bli drygt 40 knop. Priset är 435  000 
 kronor med en 150 hästar stark 
Honda.

Sting 610 DC
M ässans kanske mest  prisvärda 

nyhet är Sting 610 DC, en day
cruiser som med sina 360 000 kronor 
ligger 50 00070 000 kronor lägre än 
konkurrenterna.

Stingbåtarna är ritade av Espen 
Thorup och är ett prisvärt budget
alternativ till de exklusivare Nord
kappmodellerna. Ändå har Sting få 
detaljer som andas budget. Faktum 
är att inredningen är förvillande lik 
Nordkapps. Den har samma grå färg 
på dynor och durk. Soffdynorna är 

minst lika tjocka som konkurrenter
nas, rutramen är i kraftigt rostfritt 
stål och linjerna snygga. Förklaringen 
ligger delvis i att en standardSting är 
sparsamt utrustad och för att få en båt 
lik den fina mässbåten får du lägga på 
35 000 kronor.
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205 000 båtägare har inte fel!

Terhi Twin C / Honda BF50

Kampanjpris 13 4.900:-
 Ord. pris 162.300:-
 I kampanjpriset ingår en Garmin echoMAP CHIRP 52dv plotter.

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i annonsen.

Terhi Twin C

Dalarö: Marindepån
Tel 08-50150105

Danderyd: Marindepån
Tel: 08-54591440

Hovmantorp: Jespersens Motor
Tel: 0478-41417

Karlshamn: Marinkompaniet
Tel: 0454-18015

Karlstad: Bosses Marin & Fritid
Tel: 054-850171

Laxå: Marin & Fritid
Tel: 0584-12222

Luleå: Granec Maskin
Tel: 0920-228025 

Mora: Granaths
Tel: 0250-592210

Rångedala: Borås Marin & Motor
Tel:  033-279393

Sandviken: Gestrike Marincenter
Tel: 026-258080

Smedjebacken: LW Husvagnar
Tel: 0223-15535

Stockholm: Skanstull Marin
Tel: 08-55670900

Storuman: Yngvessons Maskin
Tel: 0951-77345

Strängnäs: PL Mälarbåtar
Tel: 0152-10065

Uppsala: Marin & Trailer i Uppsala
Tel: 018-303101

Väddö: Älmsta Aluminiumbåtar
Tel: 0176-50344

Åkersberga: Dyviks Varv
Tel: 08-54354315

Åmål: Marin & Fritid
Tel: 0532-10015

Örebro: Marin & Fritid
Tel: 019-278000

Östersund: KJ Skog & Trädgård
Tel: 063-35445

Motorerna från Honda har elektronisk bränsleinsprutning, kraftfull acceleration 
och en fantastisk bränsleekonomi. Honda erbjuder 5 års garanti på utombords-
motorer för privat bruk. Honda BF50 är dessutom utrustad med trollingfunktion.

Terhi – Nordens största båttillverkare – har för sin säkerhet och höga kvalitet, 
vunnit stort anseende bland båtägare i stora delar av världen.
Utbudet består av totalt nitton modeller, som erbjuder ett lämpligt alternativ för 
många olika ändamål, både till havs och på insjöar.
Nu har du möjligheten att skaffa en Terhi Twin C, utrustad med en Honda BF50 till 
ett mycket förmånligt pris.

www.terhi.fi www.honda.se



The smart
alternative
Silicone fouling release system

Revolutionerande 
beväxningssläppande egenskaper

För alla typer av båtar

Låg friktion

hempelyacht.se
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innehåll

när jag äntligen lyckats slita mig 
från utsikten och tar över ratten har 
tidvattnet börjat piska upp vågorna.

XO 360
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tester
Motorbåtar, segelbåtar och vattenskotrar



På första 
Parkett
I salongen på XO 360 sitter alla på den bästa 
platsen. XO:s flaggskepp är en långfärdsbåt där 
passagerarna för en gångs skull står i centrum.
TexT Mikael Mahlberg foTo Martin ridne

16 02 2016
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En frisk bris piskar upp vita gäss på  Engelska 
kanalen. Jag och fotograf Martin Ridne kunde 
inte bry oss mindre. Vågorna känns knappt och 
den vackra engelska kusten utanför panorama
fönstren fångar all vår uppmärksamhet. Först 

drar höga vita kalkstensklippor förbi fönstret, sedan passe
rar vi Englands vitaste sandstränder innan vi når inloppet 
till kuststaden Poole, där Englands dyraste sommarvillor 
tornar upp sig; den största kostar enligt uppgift 70 miljo
ner. Pund.

Fönsterplatsen här i salongen på XO:s nya flaggskepp är 
så trevlig att jag glömmer bort att sätta mig vid ratten. Inte 
för att den 36 fot långa, Vbottnade och 44 knop snabba 
aluminiumhybridbåten är tråkig att köra. Tvärtom. Men 
XO har för en gångs skull låtit passagerarna få de bästa 
platserna ombord.

Salongen är stor men möbleringen är smartast i 
 klassen. Bakom förarsoffan ligger dinetten, med bord och 
två tvåsitssoffor vända mot varandra. Lite som i en tågkupé. 
Med ett enkelt handgrepp vänder man den enda soffan 
så att den plötsligt vetter föröver, mot färdriktningen. Så 
 bildas tre rader soffor, alla vända i färdriktningen. Sex fram
åtvända sittplatser är många jämfört med lika stora kon
kurrenter. Tankarna går till nya Axopar 37 som jag körde 
några veckor tidigare. Jämfört med Axopars trängre salong 
och Usoffa är XO:s separata soffor betydligt bekvämare.

FotografMartin och jag sitter på varsin soffa, på föns
terplats och med näsan tryckt mot glaset. Det känns lite 

som att åka snabbtåg i främmande land. Eller en lyxig lång
färdsbuss i Alperna. Vi kopplar bort allt annat och bara 
njuter av utsikten. Att sitta så här bra på passagerarplats är 
ovanligt, även på lyxbåtar, och gör att XO passar bra som 
pendelbåt för längre avstånd.

Vill man bjuda ombord fler än de som ryms i sofforna, 
finns det längs hyttens babordssida en bänk att slå sig ned 

 p Förarplatsen andas hi-tech med dubbla 16 tums Simrad-skärmar och joystick. XO har vågat skippa de analoga instru-
menten, ett klokt och modigt val.

 p XO:s genidrag är de tre ra-
derna med soffor som låter sex 
passagerare sitta framåtvända. 
Här njuter fotograf Martin av 
utsikten över kalkstensklipporna 
längs den engelska kusten.
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på. Långbänken är låg och här saknar man soffornas fina 
utsikt, men den gör att XO 360 rymmer drygt tio personer 
inomhus. Det, vågar jag påstå, är flest i klassen.

Att vi är i England för att testa finska XO:s senaste och 
största modell beror på att lyxbåtar av den här storleken 
är betydligt vanligare här än i Sverige. Inredningen andas 
sober lyx, med ett elmanövrerat panoramatak, futuristisk 
förarplats och snygg design. XO 360 är en blandning av 
bobåt och pendelbåt, där det senare väger över tack vare 
den utmärkta salongen. För två eller fyra personer går det 
dock att sova ombord eller semestra.

Under fördäck har XO lyckats riktigt bra med möble
ringen. En Vkoj rymmer två personer, den  personliga 
packningen lägger man i en garderob i anslutning till säng
en. Garderobsdörren kan också öppnas och bildar då en 
skylande vägg ut mot salongen. Toaletten är en rymlig 
 överraskning, med närmare två meters ståhöjd i dusch
delen. 

Här, under fördäcket, har XO lyckats betydligt bättre än 
nära konkurrenten Axopar 37 som saknar separat toalett.

Betydligt mindre lyxigt blir det för de som ska sova 
i midkabinen. Via en liten trappa i akterkant av hytten 
 kryper vi in i ett mörkt och plastigt utrymme, som saknar 
ventiler ut mot sjön. Dubbelkojen rymmer två personer 
men takhöjden är knappt en halvmeter över halva sängens 
bredd. Den som sover här och vaknar av en mardröm lär 
slå i näsan. 

Vår testbåt är det första tillverkade exemplaret som 
 lämnat fabriken, och på framtida båtar ska midkabinen bli 
ljusare.

Att vi sitter i en prototyp märks också på förarplatsen 
där de två skärmarna som visar motordata av misstag dolts 
bakom en utstickande kant. Den smarta dörren mot däck 
sitter benhårt fast och detta, liksom väl enkla stolar, ska 
ordnas till på kommande båtar.

Förarplaten är annars imponerande med en air av hi
tech. XO har vågat skippa de onödiga, analoga instru
menten som sitter i var och varannan båt. På två enorma 
skärmar från Simrad ser jag radar och sjökort, och tack 
vare skärmarnas storlek kan jag zooma in i sjökortet och 
samtidigt behålla översikten. Det är tydligt och bra mycket 
snyggare än en instrumentpanel fullsmetad med olika ana
loga mätare. För finmanövrering i hamn finns Volvo Pentas 
joystickstyrning, men även gammal hederlig bogpropeller 
– tryggt för oss konservativa typer.

Vinden utanför Poole tilltar och när jag äntligen lyckats 
slita mig från utsikten och tar över ratten har tidvattnet 
börjat piska upp vågorna till krabba brottsjöar. Men med 
full koll på radar, sjökort och fin sikt ut genom rutorna 
känns det tryggt att ge de dubbla 370 hästkrafter starka 
Pentadieslarna full gas. Planingströskeln är minimal – tack 

 p Volvo Penta D6-300 är standard, men vi rekommenderar den extra kraften som 
testbåtens D6-370 ger. Det ska vara kul att köra XO!

 p Med snygg ljussättning känns hytten i fören större än vad den är. Här får två 
personer plats att sova.

Passagerarplatsen är så 
trevlig att jag glömmer 
bort att ta över ratten

 p Den ljusa hytten är passagerarnas dröm. Till vänster i bild syns bänken, som 
tillsammans med sofforna gör att hytten rymmer tio personer.

 p Midkabinen är trång, mörk och plastig – och knappast värdig en 36 fots båt som 
kostar fyra miljoner kronor.
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vare de automatiska interceptorerna från svenska Zipwake 
som håller nere fören. Snart dundrar vi fram över vågorna i 
25 knop. Först nu märks det att vi sitter i en aluminiumbåt. 
Det starka aluskrovet flexar inte det minsta i vågorna. Trots 
vissa brister i finishen på prototypbåten verkar inredning-
en sitta bra ihop, för ljudvolymen är låg. Några vändor i 
med- och motsjön avslöjar inga brister hos skrovet. XO 
har  skippat steglisterna för att göra det V-bottnade skro-
vet ännu bättre i sjögång, och när vi dunsar fram genom 
enmeters vågorna är det lätt att glömma bort att vi sitter i 
en bekväm familjebåt med kojer och toalett. 

I grund och botten är XO 360 en pendlarbåt som  vuxit 
och blivit en sportig bobåt. Samma resa har flera varv gjort, 
till exempel Delta och Axopar som vi tidigare nämnt. XO 
skiljer sig från dessa genom sitt solida aluminiumskrov, 
men främst genom att sätta passagerarna i fokus. När vi 
närmar oss Poole låter jag den brittiske återförsäljaren ta 
ratten och sätter mig åter på passagerarplats. Här sitter man 
klart bäst i klassen. Varför tänker inte fler varv likadant? 

XO 360
Teknisk info

Längd 11,28 meter
Bredd 3,29 meter
Vikt 3 600 kilo
Last 10 personer
Motor 2 x 370 hk
Pris 4 195 000 kr full
utrustad med 2 x D6370

TesTkörningen

Last 3 personer
Motor 2 x Volvo Penta 
D6370 hk
Fart 41 knop

Värt att nOtera

+ Designen

+ Salongen

+ Sjöegenskaperna

– Midkabinen

ouTspäTT

XO:s flaggskepp imponerar. 
Grymt skrov, smart hytt 
och vacker design parat 
med ett högt pris gör XO 
till en pendlarbåt deluxe.

fakTa
aXOpar 37 C/AC
prisvärd lyx

Det är omöjligt att låta bli att 
jämföra XO 360 med Axopar 
37. Axopars ägare startade även 
XO, men sålde sedan bolaget 
till de nuvarande ägarna. Att 
de två märkena konkurrerar 
är ingen hemlighet. Efter att 
ha testat båda båtarna kan 
jag säga att Axopar 37 har en 
trängre och sämre salong och 
förskepp, men lika bra sjöegen
skaper och betydligt lägre pris. 
En topputrustad Axopar 37 C 
kostar cirka 2,5 miljoner, alltså 
1,5 miljoner mindre än XO.

Delta 40 WA
familjebåTen

Deltas 40fotare är mer av en 
bobåt, men salongen kan inte 
matcha XO:s när det gäller 
sittplatser. En trevlig detalj är 
att Delta 40 WA har en liten 
flybridge.

targa 37
TradiTionell

För den som hellre vill ha en 
traditionell pendlarbåt med 
maffig teakinredning finns 
knappast ett bättre alternativ 
än Targa. Kvaliteten är på topp. 
Liksom priset.

Tre konkurrenTer

 p Vågorna är närmare metern höga utanför Pooles kalkstensklippor. Inga problem för det 22 grader djupa skrovet, som saknar steglister för att gå extra mjukt.

 p Prototypbåtens akterdäck är nästan helt omöblerat sånär som på två enkla bänkar. 
Framtida exemplar får fler soffor.
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Porsche Cayenne – Bränsledeklaration blandad körning 6.0 - 11.5 l/100 km. CO2-utsläpp: 173 - 267 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

Porsche Center Borås – Porsche Center Göteborg – Porsche Center Kalmar – Porsche Center Malmö – Porsche Center Stockholm – Porsche Center Umeå – Porsche Center Örebro

Äventyret börjar när du har förtöjt. 
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Bäst på fem  meter
test
super

plums! Chefredaktören för ett av ryss-
lands största båtmagasin svär vad han 
tror är ljudlöst. Ivrig över att få se 
Ockel bos nya 18-fotare och med kame-
ran i högsta hugg har han som i trans 

lagt ifrån sig nyckeln till hyrbilen på båtens breda 
badplattform, nästan som för att prova aluminium-
durkens greppförmåga. Sekunden senare sparkar han 
den i sjön. Regnet öser ner och nordanvinden får det 
kalla vattnet att strila in precis överallt. Dagen kunde 
ha börjat bättre för den ryska delegationen. De är 
här för att följa Båtnytt under en testdag och för att 
få se hur rysktillverkade Master står sig i konkurren-
sen med sina skandinaviska kombattanter. För mig 
får de dagen att bli än mer spännande, men fram-
förallt  underlättar de förarlogistiken. Med ryssarnas 

hjälp kastar vi loss med alla båtarna samtidigt och 
ger oss ut på den blåsiga och, likt båtarna, stålgrå 
Stora  Värtan. 

Aluminiumbåtar i femmetersklassen är på väg att 
bli det självklara valet för sommarstugeägare, åretrunt-
pendlare och fiskare. Även som dagtursbåt ter sig plå-
ten allt hetare. Vi har valt ut fyra olika modeller av det 
stora utbudet. Att jämföra våra testbåtar rakt av blir 
missvisande. Buster X och Yamarin Cross är exempel-
vis inte renodlade aluminiumbåtar, utan har också en 
hel del plastdetaljer. Ockelbo B18 AL CC är den som 
tar alukonceptet längst och som står för den mest rå-
barkade konstruktionen. Master 521 följer hack i häl. 
Ockelbon är dessutom en centerkonsol, medan de 
 andra har dubbla pulpeter med dörr emellan. 

Vi gasar loss ute på fjärden och byter under  dagen 
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Bäst på fem  meter
De populäraste båtarna i Sverige är 
fortfarande småbåtar i femmeters
klassen. Allra hetast är de som är 
byggda i aluminium. Vi ställer Yamarin 
Cross 54 BR, Ockelbo B18 AL CC, Master 
521 och Buster X mot varandra. 
TEXT ANNA SANDGREN FOTO LARS GUDITZ, MAX CARLGREN, ANNA SANDGREN
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 u Så här ska en väldisponerad förarplats se ut. Plats för infälld plotter, lättåtkomliga reglage, fotstöd 
och en vindruta som skyddar väl mot vind och vatten.

 u Familjeflirt. Genom att snurra runt fåtöljerna och sätta upp det lilla bordet (som inte ingår som 
standard) är fikastunden fixad.

Yamarin Cross 54 Bow rider
När Yamarin nu släpper sin Cross 
54 Bow Rider är förhoppningen att 
den ska kunna ersätta försäljnings
framgången Cross 53 Bow Rider. 
Första intrycket av Cross 54 BR är 
att uppföljaren är mycket lik sin före
gångare. Efter att ha kikat närmare 
på detaljerna och provkört den under 
en dag, visar det sig att Yamarin 
har lyckats igen. Cross 54 BR är en 
förbättrad version av sitt tidigare jag. 

Båten har testets vassaste vbotten, 
hela 21 grader. Gångegenskaperna är 
pigga och samtidigt trygga. Det här är 
en lättkörd båt med mycket körglädje. 
Med en 70hästare accelererar den 
fort upp i plan. Som mest gör vår 
testbåt 31 knop. Marschfarten ligger 
runt 1718 knop. 

Yamarin Cross 54 Bow Rider är 
en bra båt för dig som värdesätter 
snygg design och med värdighet vill 

ta dig ut till stugan eller på kortare 
dagsturer. Den stora durken gör att 
det går att transportera både mycket 
packning, husdjur och byggmaterial. 
Stuvfacken är många, rymliga och 
välbyggda. Priset ligger på 304 450 
kronor inklusive Yamaha 70 hk. 
Standardutrustningen är som vanligt 
för Yamarin mycket god och i stort 
sett det mesta ingår.
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båtar med varandra. Efter en lång och intensiv testdag i 
 slaget om sjöegenskaperna står det klart att Yamarin Cross 
54 BR tar hem segern, även om de alla fyra får klart godkänt. 
Cross 54 BR är precis som brukligt med Yamarins skrov en 
fröjd att ratta. Sjön kastas effektivt åt sidorna av den skarpa 
stäven. Den har testets vassaste v-botten, 21 grader. Gång-
egenskaperna är pigga och samtidigt trygga. Det här är en 
lättkörd båt, som bjuder på mycket körglädje. Cross 54 BR 
beter sig stadigt både i något grövre mot- och medsjö. Med 
en 70-hästare accelererar båten fort och vi är snabbt uppe 
i plan. Som mest kommer vi upp i 31 knop. Marschfarten 
ligger runt 17-18 knop. 

Med Evinrudes E-tec HO på 90 hästar och den  klassiska 
måsvingebottnen, med breda slag och djupare V nära  kölen, 
går Ockelbo B18 AL CC snabbt upp i plan. Små, vassa vå-
gor klyvs effektivt av förskeppet, men i högre vågor får jag 
en hel del flygturer. En anledning till det är att  botten är 
relativt platt och förskeppet lätt. Skrovet har även en ten-
dens att suga fast i tajta svängar, vilket kan upplevas som 
obekvämt. Däremot blir färden inte obehaglig. Jag känner 
mig trygg och kan lugnt fortsätta hålla 30 knop även i grov 
sjö. Som mest kommer vi upp i 39 knop. En lämplig och 
bränsleeffektiv marschfart ligger runt 25-30 knop. Du får 
inte de där extra sportiga köregenskaperna, men väl ett på-
litligt pansarskepp redo att outtröttligt ta dig fram år efter 
år, oavsett om det är med levande last eller byggmaterial. 

Master 521, från det ryska storvarvet MasterBoats, har 
lägst bottenvinkel av våra testbåtar, måttliga 15 grader. Det 
här är ett lättdrivet skrov med låg bränsleförbrukning. Vid 
en marschfart på 25 knop drar vår testbåt utrustad med en 
Yamaha på 90 hästkrafter 0,8 liter per sjömil. Med 90-häs-

 u Kapellet trollas smidigt fram från kapellgaraget och gör Cross 54 BR till en bekväm 
transportbåt även vid ruskväder. Dessutom ingår det som standard.

 u Även längst fram i fören finns ett praktiskt stuvfack. Här ryms sådant som man lätt 
vill komma åt, så som diverse säkerhetsutrustning.

 u Fiffigt att låta dynan sluta en bit in så att det finns plats att sätta fötterna här vid 
ombord- och avstigning. Bra även med halkskyddet.

Cross 54 BR är precis som brukligt 
med Yamarins skrov en fröjd att 
ratta. Sjön kastas effektivt åt 
sidorna av den skarpa stäven. 

 p Yamarin Cross BR 54 har 
testets vassaste v-botten och är 
en fröjd att köra.

taren är det här en pigg båt som smått otåligt står och stam-
par i stallet, redo för fartfyllda äventyr. Min känsla är att 
färden skulle kännas mer balanserad med 70 hästar. Båten 
är lättmanövrerad också i låga hastigheter. Småvågor och 
svall går fint att passera i hög hastighet, men vid större 
vågor slår skrovet och du gör klokt i att dra av på gasen. 

Den första Buster X kom redan 2006. För snart två år 
sedan lanserades en uppgradering av modellen. Båtläng-
den ökades med 10 centimeter, samtidigt som vikten tack 
vare en delvis ny skrovform kunde bibehållas. Buster X 
rekommenderas med motorer mellan 50 och 70 hästkraf-
ter. Även den minsta motorn gör att båten snabbt passerar 
planings tröskeln och med 70-hästaren glider vi blixtsnabbt 
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På Ockelbos första alumodell, B16, var vindrutan något 
snålt tilltagen. På B18 är rutan helt rätt dimensionerad och 
den skyddar nu föraren väl. I jämförelse med de andra test-
båtarna som har en dörr mellan de respektive pulpeterna, 
blir det naturligtvis dragigare för passagerarna i aktersoffan i 
en båt med mittkonsol. Mittkonsolen har sina klara fördelar 
för den som vill lasta framförallt långa saker, eller som vär-
desätter att snabbt kunna röra sig över hela båten. Ratt och 
reglage sitter lättåtkomliga. Det finns gott om plats för be-
nen. Vår testbåts förar- och passagerarfåtöljer är prototyper,.
De ska ersättas av dämpade fåtöljer. Idag sitter jag något lågt, 
vilket får till följd att jag delvis har begränsad sikt. För mig 
är den bästa förarpositionen att stå upp och luta mig mot 
sittdynan i uppfällt läge, alternativt att stå upp helt. Pulpeten 
kan flyttas akteröver, så att du istället sitter i soffan och kör. 
Fördelen är att lastdäcket föröver blir större.  

Master 521 har rejäla pulpeter byggda helt i aluminium, 
som lär stå pall för det mesta. Som förare sitter du här både 
skyddat och säkert. Sikten är god. Här finns plats för en 
infälld navigator och såväl ratt som reglage sitter där de ska. 
Stolarna i vårt testexemplar lämnar en del övrigt att önska. 
Både estetiskt och komfortmässigt tar de ner helhetsintryck-
et på båten. Ett fotstöd i halkfri aluminium lär uppskattas 
av den något kortare föraren, eller bara att vila fötterna mot.

Buster X fick vid uppgraderingen nya pulpeter, samt en 
större välvd vindruta för bättre skydd för hela besättning-
en. Den delbara plexiglasdörren bidrar till skyddet. Förar-
miljön är proffsigt snygg, har plats för flushmonterad na-
vigator och infällda instrument. Det förlängda skrovet har 
också gett mer plats för benen. En vikt aluminiumplåt ger 
fötterna stöd och extra fäste.

 u En nedfällbar räddningsstege finns i aktern och även ett handtag för att enklare ta 
sig upp ur sjön. 

 u Ockelbo B18 AL CC har gott om stora stuvfack. Här hade det varit på sin plats med 
någon form av däpning som håller luckan på plats vid öppet läge.

 u De har blivit något av Ockelbos signum, de fiffiga fästena för bland annat fendrar.

Jag känner mig trygg och kan  
lugnt fortsätta hålla 30 knop även  
i grov sjö. 

 p Med Evinrudes E-tec HO på 
90 hästar kommer Ockelbon 
snabbt upp i plan. 

upp i 34 knop. Båten är en fröjd att köra; den är välba-
lanserad och har en bottenvinkel på 19 grader. Grov sjö i 
höga  hastigheter är inget problem. Buster X har en tendens 
att  lägga sig ned ordentligt vid snabba, tajta svängar. Näst 
högst kör- och busglädje bjuder Buster X på, bara snäppet 
under Yamarin Cross 54 BR, följd av Master och Ockelbo.

Förarplatsen i Cross 54 BR passar mig med mina 1,74 
meter perfekt. Jag sitter vindskyddad i den bekväma offsho-
restolen. Även placeringen av växel/gasreglage är genom-
tänkt. Här finns plats för en fast monterad navigator. Jag 
gillar det halkskyddsförsedda fotstödet, som både ger skön 
avlastning vid normalkörning och fungerar perfekt att ta 
spjärn emot när sjön är på bushumör.
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 u Den stora vindrutan i centerkonsolen skyddar både förare och passagerare väl. Sikten är god och så 
väl ratt som reglage sitter där de ska. Även en infälld plotter får plats.

 u Det är enkelt att kliva av och på i stäven. Stegen är välavvägda och den halkskyddade durkplåten gör 
sitt jobb. På fördäck finns gott om plats för last. 

OckelbO B18 AL CC
Uppföljaren till den närmast succé
artade B16 AL, Ockelbo B18 AL 
lanserades för snart ett år sedan. Nu 
kommer modellen även som center
konsol. Här ryms hela familjen bak i 
aktersoffan. Förare och en passage
rare sitter skyddade bakom den stora 
vindrutan. Bygget är gediget. Ombord 
finns få detaljer som kan gå sönder. 
B18 AL CC lär få många anhängare 
inte bara med tanke på det breda 

användningsområdet, utan också för 
den konkurrenskraftiga prislappen. 
Priset för båten i det utförande vi tes
tar, ligger på 289 900 kronor, dynsat
sen i soffan och kapell tillkommer. Ett 
sätt att hålla priset nere är att erbjuda 
det nödvändigaste som standard och 
hålla tillbehörslistan kort.

Med Evinrudes Etec HO på 90 
hästar kommer båten snabbt upp i 
plan. Förskeppet klyver små, vassa 

vågor väl. Däremot får du räkna med 
en del flygturer i högre vågor. En 
anledning till det är att förskeppet är 
lätt. Men det blir aldrig obehagligt och 
det går att dra på rejält även i grövre 
sjö. Som mest kommer vi under 
testdagen upp i 39 knop. Bränsle
förbrukningen ligger då på 41 liter i 
timmen. Lämplig marschfart ligger 
runt 2530 knop. Då är förbrukningen 
cirka 22 liter i timmen.
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 u Båda konsolerna är gjorda i aluminium och lär stå pall för långt och intensivt bruk. Ett plus för det 
välplacerade handtaget och för förvaringen både ovanpå och under konsolen.

 u En rejäl ram håller vindrutan på plats och förarplatsen utmärks av robusta material. Infälld plotter och 
varvräknare är monterade i en separat konsol och sitter perfekt i blickfånget.

Master 521
MasterBoats bygger sina båtar på 
Rysslands första och största varv 
Admiralty Shipyard. Varvet grun-
dades av Peter den store 1703. 
MasterBoats började bygga mindre 
aluminiumbåtar på 1990-talet, under 
namnet Master. På den svenska 
marknaden har båtarna funnits sedan 
2001. Masterbåtarna är helsvetsade 
både in- och utvändigt. Master 521 
är en tuff krigare i en hårt konkur-

rensutsatt värld. Med rätt stuk också 
på detaljer, samt stolar och dynor, har 
båten potential att attrahera många 
skärgårdsbor, fritidshusägare och 
fiskare. 

Master 521 har en bottenvinkel 
på 15 grader, den lägsta av våra 
testbåtar. Skrovet är lättdrivet och 
bränsleförbrukningen förhållandevis 
låg. Med en 90 hästars Yamaha 
ligger den på 0,84 liter per sjömil vid 

en marschfart på 25 knop. Båten har 
ett piggt temperament och goda sjö-
egenskaper även i högre sjö. Sikten 
är god tack vare stora vindrutor. En 
modern konstruktion med PUR-skum-
fyllt skrov gör gången tyst och båten 
flyter vattenfylld med sex personer.   
Toppfarten ligger på 34 knop. Priset 
för båten inklusive kapell, plotter och 
Suzuki DF90 ligger på cirka 285 000 
kronor.
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För passagerarna har Yamarin Cross 54 BR bra sitt
bänkar framför vindrutan. Även i fören väntar en sittplats. 
Att kliva ombord är enkelt tack vare en väl utformad pulpit 
och breda steg, så breda att det går som en dans att både 
lasta ombord barnvagn, virke och hunden. I den aktre sitt-
brunnen finns smarta steg i sargen. De gör det väsentligt 
mycket enklare att kliva iland. Den höga vindrutan gör sitt 
jobb väl och i kombination med dörren mellan pulpeterna 
har även de i aktersoffan ett godkänt skydd för fartvinden. 
Här finns gott om stuvfack och skulle du vilja få med dig 
diverse långa prylar, så som fiskeutrustning eller vattenski-
dor kan du stuva undan dem i det 200 liter stora utrymmet 
i durken. Rostfria gasfjädrar ingår som standard och hin-
drar luckorna från att smälla igen. 

I CC-versionen av Ockelbo B18 AL finns en passagerar-
soffa i aktern med plats för tre-fyra personer, samt förva-
ring under. Ockelbon erbjuder, utöver föraren, ytterligare 
en medpassagerare plats bakom vindrutan. På andra sidan 
vindrutan finns en bred förvaringsbox, som går att få med 
dyna. Boxen fungerar bra som säte för den som står ut med 
vinddrag. Även i stäven finns en sittplats och under den 
förvaring. Allra längst fram i fören väntar ytterligare ett 
djupt stuvfack. Plats för tampar och ankare finns också i 
de två badplattformerna. Möjligheterna att ta med sig rik-
ligt med packning och samtidigt hålla den  undanstuvad är 
alltså goda.

Master 521 har en kombinerad stuv-/sittplats i stäven. I 
övrigt är durkytan fri för last. Bakom förar- och passagerar-
konsolerna väntar en bred soffa, också den med förvaring 
under. Jag gillar skarpt att Master har tänkt på att utnyttja 
skrovsidorna för förvaring. Här stuvar du snabbt undan 
tampar och fendrar utan att behöva lyfta på luckor. Dess-

 u Ett plus för låsöglan som är placerad på ett ställe där man faktiskt enkelt kommer 
åt den. 

 u MasterBoats kan konsten att ta till vara på förvaringsutrymmena. Mycket bra att 
de har försett även stuvfacket längst fram i fören med dämpning.

 u Enkla material i stolar och soffan tar ner helhetsbetyget för vår testbåt. Stolarna 
kommer att bytas på framtida exemplar, så även färgen på soffan. 

Med 90-hästaren är det här en 
pigg båt som smått otåligt står och 
stampar i stallet, redo för fartfyllda 
äventyr.

 p Master 521 sticker ut 
något i sitt färgval, vilket känns 
uppiggande. Det här är en pigg 
utmanare framförallt med 90 
hk i aktern. 

utom kan de täckta stuvarna användas för de prylar som 
behöver skyddas bättre för väder och vind. Det är enkelt att 
komma i och ur båten. Hajfenan ger bra stöd vid av- och 
påstigning, samtidigt som det finns plats nog att exempel-
vis rulla ombord en barnvagn. 

Buster X är den av våra testbåtar som är klassad för flest 
personer, hela sju stycken. Genom att alla sitt- och förva-
ringsboxar, akterbänkarna inbegripna, lätt monteras loss, 
kan båten anpassas efter behov och last. En fördel för den 
som vill lasta mycket eller ägna sig åt aktivt fiske är att för-
däcket kan göras riktigt stort. Huruvida det är enkelt att 
röra sig ombord beror på hur man väljer att placera sitt-/
förvaringsboxarna. Till skillnad från de övriga testbåtarna 
erbjuder Bustern ingen stuv i på akterdäck.
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även den i aluminium, gör sitt jobb effektivt. Buster X 
har en bred badplattform med halkfri durk och nedfällbar 
bad-/räddningsstege. Rejäla räcken löper runt hela båten, 
även aktersoffan. De är infästa med plastbeslag som tar ner 
betyget något. Stegytorna är halkskyddade. 

Störst bränsletank har Master 521. Här får man in hela 
120 liter soppa. Buster X har en tank som rymmer 100 liter. 
Ockelbon kan du fylla upp med 90 liter bränsle. Yamarinen 
har i sammanhanget en nätt liten tank på 64 liter. 

Alla fyra båtarna har det gemensamt att de är så gott 
som underhållsfria. I slaget om att vara den mest robusta 
och slittåligaste av de fyra vinner Ockelbo, följt av Master 
521. Att Ockelbon lär vara den som står sig bäst efter år av 
trogen lasttjänst beror framförallt på att det inte finns någ-
ra plastdetaljer som riskeras att snabbt slitas ned, samt att 
alla detaljer är grovt tilltagna. Master 521 har också rejäla 
pulpeter tillverkade i aluminium, men vårt testexemplar 
lever inte upp till Ockelbos kvalitet i detaljer och i material 
på stolar och dynor. Yamarin Cross 54 BR är utan diskus-
sion den designmässigt snyggaste båten. Kombinationen av 
aluminiumskrov och innerliner av glasfiber har många för-
delar. Det ger ett tåligt och lättskött skrov, samtidigt som 
man får plastbåtens komfort invändigt. En annan fördel är 
också att båten blir tystare när utrymmet mellan skrov och 
innerliner skumfylls. Däremot lär plasten inte stå sig lika 
bra som ren aluminium. Det samma gäller för Buster X 
som trots att den saknar innerliner i plast ändå har en hel 
del av detta material i sin inredning. Alla boxar/sittbänkar 
är i plast, så även knapar och infästningar för bland annat 
relingen. Att plast slits snabbare än aluminium av sol och 
vind vet vi.

 u Modell X lär fortsätta att leva länge i Busters sortiment. Ett potent skrov och en 
flexibel inredning gör den till ett bra val för den moderna sjöfararen. 

 u Passageraren sitter bra i offshorestolen och har ett eget fotstöd. Vindrutan i 
kombinatin med den tvådelade dörren skyddar väl. 

 u Sedvanligt förvaringsfack i stäven. Här saknar vi luckdämpningen. I- och urstigning 
är enket tack vara välavvägt utrumme i pulpiten. 

Små, vassa vågor klyvs effektivt av 
förskeppet, men i högre vågor får jag 
en hel del flygturer. 

 p Med 70-hästaren från 
Yamaha glider vi blixtsnabbt 
upp i plan. Skrovet tar sjön väl 
och bjuder på stor körglädje. 

Vad gäller säkerhet och möjligheten att enkelt röra sig 
ombord tar Ockelbon hem segern. Rejäla helsvetsade 
 räcken, bra stegavsatser och rejält räfflad durkplåt. Här ska 
 tilläggas att båten har centerkonsolen att tacka för den goda 
passagen på båda sidorna av densamma. Yamarin får också 
högt betyg för sitt säkerhetstänk. En väl tilltagen badstege, 
lätt äntrade badplattformar/ankarbox och rejäla räcken på 
fördäck. Räckverk saknas längs skrovsidorna i den aktre 
sittbrunnen, något som däremot finns på Master 521. Mas-
tern har även den en vettig bad-/räddningsstege och prak-
tiska handtag fastmonterade längst ut på badplattformarna 
för att göra det enklare att klättra upp i båten från vattnet. 
Det är lätt att röra sig ombord och den halkfria durken, 
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 u Enkel och professionell förarplats med funktion i centrum. Bra med fotstödet och infälld navigator. 
 u Modulerna i aktersoffan är flyttbara. Under dem döljer sig sedvanlig förvaring. Nackdelen är att 

förvaringen i aktersoffan är uppdelad i tre mindre fack vilket gör det svårare att förvara långa prylar. 

Buster X
Den första Buster X kom ut på 
marknaden redan 2006 och fick mo-
dellbeteckningen X för att signalera 
sitt signum, den stora flexibiliteten. 
Buster X är ett smart koncept för de 
som inte kan bestämma sig för hur 
de vill disponera sin båt och som 
har tid och tålamod att bygga om 
modulerna. Däremot gör plastmoduler 
och plastdetaljer att båten blir som ett 

mellanting av slitvarg och glidarbåt. 
Buster X har en svaghet i att vissa de-
taljer känns för klent utformade, bland 
annat låset till dörren och knaparna. I 
övrigt är detta en sann Busterklassi-
ker med potent skrov, en bottenvinkel 
på 19 grader, härlig körglädje och stor 
flexibilitet i användningen. Dessutom 
får hela sju personer plats samtidigt. 
Båten är lättdriven, välbalanserad och 

har en låg planingströskel även när 
den är tungt lastad. Grov sjö i höga 
hastigheter är heller inga problem. 
Bränsletanken är förhållandevis 
stor, hela 100 liter. Vi testar Buster 
X med en 70-hästare från Yamaha. 
Som mest kommer vi upp i 32 knop. 
Priset ligger på 296 200 kronor med 
Yamaha F70 AETL, då ingår dynor och 
akterkapell. 
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Som vinnare i vårt test står Ockelbo B18 CC. Den är 
praktisk, oöm och prismässigt oslagbar i genren. Du 
får mycket båt för pengarna. Och när man väl vant sig 
så är B18 AL CC både smart och stilig i all sin  avskalade 
plåtenkelhet. Yamarin Cross 54 BR och Buster X är de 
mest körglada båtarna, framförallt sett till antalet häst
krafter i aktern. Men plast i knapar, fästen och pulpit 
gör dem till klenare kämpar i striden om klassens håll
baraste hårding. Yamarin Cross vinner över Bustern av 
två anledningar, dels rent estetiskt. Detta är klassens 
snygging med en lyckad kombination av hårt stålskal 
och mjuka inre, i form av glasfiberarmerad plastinnerliner. 
Dels för den rikliga standardutrustningen. Buster X är där
emot oslagbar vad gäller flexibel inredning. Master 521 är 
en värdig utmanare, som med lite finputs har potential att 
hävda sig mot de skandinaviska fullbloden.

Och bilnyckeln då? Visserligen utger sig alla våra fyra test
båtar för att vara ypperliga fiskebåtar, men trots tappra försök 
med magnet och lina, ville lyckan inte infinna sig. I väntan 
på en vettig amfibiebåt fick det bli taxi tillbaka för den ryska 
delegationen.  

Yamarin  
Cross 54 Br
teknisk info

Längd 5,28 meter
Bredd 2,09 meter
Vikt 580 kilo (utan motor)
Last 6 personer
Skrovtjocklek 4 millimeter
Bränsle 64 liter
Rek. motor 50-70 hk
Pris 304 450 kronor med 
Yamaha F70 (inkl. plotter, 
dynor och akter kapell mm)

testkörningen

Last 2 personer
Motor Yamaha F70 
Maxfart 31 knop

Värt att notera

+ Köregenskaperna

+ Lätt att komma i och ur

+ Standardutrustningen 

– Något för välputsad för 
oöm användning

outspätt

Ett välavvägt skrov borgar 
för roliga timmar bakom 
ratten. Tyst gång och 
trivsam inredning med 
 genomtänkta stuv-
utrymmen. Snygg nog att 
attrahera även den kräsna 
publiken. Plus för riklig 
standard utrustning.

kontakt

yamarin.com

fakta
master  
521
teknisk info

Längd 5,20 meter
Bredd 2,10 meter
Vikt 510 kilo (utan motor)
Last 6 personer
Skrovtjocklek 3 millimeter
Bränsle 120 liter
Rek. motor 50-100 hk
Pris med Suzuki DF90 
cirka 285 000 kronor (inkl. 
dynor, akterkapell och 
Garmin 7-tumsplotter) 

testkörningen

Last 2 personer
Motor Suzuki DF90 hk
Maxfart 34 knop

Värt att notera 

+ Rejäl styrpulpet i 
aluminium

+ Rikligt med stuvfack

– Färgval på dynor*

– Stolarna*

outspätt

En pigg krigare i ett tufft 
segment. Med rätt stuk 
också på detaljer, stolar 
och dynor har båten poten-
tial att attrahera skärgårds-
bor och fritidshusägare, 
samt fiskare. Ett stort plus 
för många stuvfack.

kontakt

masterbatar.se

fakta
Buster  
X
teknisk info

Längd 5,25 meter
Bredd 2,01 meter
Vikt 480 kilo (utan motor)
Last 7 personer
Skrovtjocklek 4 millimeter
Bränsle 100 liter
Rek. motor 50-70 hk
Pris 296 200 kronor med 
Yamaha F70 AETL (inklusi-
ve dynor och akterkapell)

testkörningen

Last 2 personer
Motor Yamaha F70 AETL
Maxfart 33 knop

Värt att notera

+ Körglädje

+ Flexibel

– Klen plast i vissa detaljer

outspätt

En Busterklassiker med 
potent skrov, härlig kör-
glädje och stor flexibilitet 
i användningen. Kräver en 
del fixande för att stuva 
om i inredningen. Att plast 
sedan håller kortare tid 
än aluminium behöver 
knappast påtalas.

kontakt

buster.fi

fakta
OckelBO  
B18 Al CC
teknisk info

Längd 5,40 meter
Bredd 2,20 meter
Vikt 520 kilo (utan motor)
Last 6 personer
Skrovtjocklek 4 millimeter 
i botten, 3 millimeter i 
skrovsidorna
Bränsle 90 liter
Rek motor 60-90 hk
Pris 289 000 kronor med 
Evinrude 90 HO

testkörningen

Last 2 personer
Motor Evinrude E-tec 
90 HO
Maxfart 39 knop

Värt att notera

+ Trygg

+ Oöm

+ Stuvutrymmen

– Utan extra flärd

outspätt

Med potential att till tala 
alla från hipsters till 
yrkes fiskare. En blivande 
klassiker med brett 
användningsområde och 
lång livslängd för den som 
har koll. 

kontakt

ockelboboats.se

fakta

# 2 2016TesT
vinnare

när man väl 
vant sig så 
är B18 aL CC 
både smart 
och stilig i all 
sin  avskalade 
plåtenkelhet.

* Efter vårt test och våra synpunkter har färgsättning på dynor ändrats, stolarna 
uppgraderats och båten försetts med hydraulstyrning. Dessutom har instrument-
panelen gjorts större.
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förstorad
fiskebåt  

Askeladden P77 är byggd för att passa grönländska 
fiskare. Det gör den också mycket lämplig att dra 
upp en enkel gädda eller abborre med.
TexT och foTo Mikael Mahlberg

3502 2016

askeladden  P77 test



Titt som tätt händer det att någon ringer och 
beställer en av Askeladdens hyttbåtar med 
tillägget ”Grönlandsspecifikation”. Det bety-
der extra tjock gelcoat med ingjutna färglager.

– Fiskarna där uppe fyller båten med två 
ton torsk och sen kör de rakt upp på isstranden. När de 
slitit ned plasten till det röda lagret vet de att det är dags 
att ta upp båten och lägga på mer gelcoat, förklarar Aske-
laddens Henrik Askvik.

Askeladdens hyttbåtar är populära på Grönland. Där 
används de hårt. Fiskarna bryr sig knappast om CE-skyl-
tens angivna maxlast utan fyller akterdäcket med så mycket 
fisk det går. Om något strukturellt går sönder, får Aske-
ladden veta om det och kan förbättra båtarna. Grönlän-
ningarna bryr sig dock aldrig om att klaga på om inred-
ningen faller isär.

– De håller alltid full fart även i de högsta vågorna, så 
de förväntar sig aldrig att inredningen ska hålla, berättar 
Henrik Askvik.

Den feedbacken får Askeladden däremot från de kräsna 
storstadskunderna i Oslo och Stockholm. Henrik Askvik 
drar på munnen och berättar om paret som en stilla som-
mardag ringde och berättade att ankarspelet gått sönder. 
Hur skulle de få upp ankaret nu?

– Dra upp det med händerna, sa jag. Mannen i telefon 
lät fundersam. Så hörde jag hans partner i bakgrunden som 
desperat skrek: ring sjöräddningen, ring sjöräddningen! Så 
blev det också, berättar Henrik Askvik.

Den båt som vi idag är i Bergen för att testa heter P77 

 p Med 200 hästar toppar 
P77 34 knop. P77 går mjukare 
än lillasyster P66, då skrovet 
förlängts utan att breddas.

 p Här får man huka för att få plats. Med en vit innerliner är den föredömligt 
lättstädad.
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Med 200 hästar på 
akterspegeln är P77 bra 
mycket sportigare än 
fiskebåtar med rak axel.

och är just en fiskebåt som ska attrahera båda dessa typer av 
kunder: de råbarkade grönländska fiskarna och mer civila 
kunder som vill ha en mysig båt att fiska med och kanske 
övernatta i.

Hytten kommer från den mindre weekendbåten P66. 
Skrovet kommer också från 66:an men har förlängts. De 
extra centimetrarna har lagts till i aktern, och det är också 
det 5,5 kvadratmeter stora akterdäcket som ska sälja P77. 
Däcksytan är dubbelt så stor som på lillasyster P66 och ger 
utmärkt plats för ett gäng som vill fiska eller den som vill 
frakta skrymmande grejer. Den enda möbleringen är en 
aktersoffa, som monterats så långt bak på däck som möj-
ligt för att ge mycket ren däcksyta. För att kunna fälla upp 
motorn skjuter man helt enkelt fram soffan.

Askeladden ska också ha en eloge för att de gjort det 
 enkelt att gå ombord. Durk och badbrygga är i samma 
nivå, så att bärga en fisk eller kliva i land vid tilläggning 
är en barnlek.

D77 fanns tidigare med inombordare och drev, men 
denna nya version har istället utombordare. Det ska visa 
sig ge sportigare sjöegenskaper men är också bättre för den 
som vill använda båten i is.

Under testdagen regnar det, precis som nästan alltid i 
Bergen. Sikten är god genom de stora rutorna och tack vare 
färskvattenspolning kan jag hålla saltet borta från glaset – 
smart eftersom vågorna tornar upp sig på väg ut i fjorden.

Med 200 hästar på akterspegeln är P77 bra mycket 

 p Interceptorerna från Zipwake är en smärre hallelujaupplevelse för oss som är vana vid ologiska och segmanövrerade 
trimplan. Låt Zipwake hålla båten rak automatiskt, eller vrid själv på vredet åt det håll du vill räta upp båten.

 sportigare än fiskebåtar med rak axel. Planingströskeln är 
minimal och snart kör vi genom de halvmeterhöga  vågorna 
i 35 knop. I de lite större vågorna längre ut kan jag hålla 
20 knop utan att njurarna protesterar. Jämfört med en del 
andra båtar i den här klassen går det mjukt. Orsaken till 
det är troligen att skrovet förlängts utan att bli bredare. En 

 p Det kompakta pentryt med enlågig spis och liten ho duger för en fiskeresa över helgen, men knappast 
för längre semesterturer med familjen.

 p Hytten kommer helt oförändrad från P66 Weekend och är inte särskilt stor, men rymmer separat 
toalett, tre-fyra sittplatser och det lilla pentryt. I nödfall kan dinetten bäddas till en koj.
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annan orsak är att båten går rakt utan att landa på slagen. 
För det kan vi tacka det smarta autotrimmet Zipwake, som 
med interceptorer på akterspegeln håller båten upprätt helt 
utan min medverkan. Systemet är nytt men funkar enligt 
Askeladden så bra att det lär bli standard på framtida båtar. 
Jag kan bara hålla med.

Förarplatsen håller knappast racingbåtskomfort, men 
reglaget är ergonomiskt, navigatorn sitter där den ska och 
det enda som saknas är ett bra fack att lägga mobil och 
småprylar i (varför saknas det så ofta på båtar?). Vid fis-
ke eller om du vill ha stenkoll när du backar in mellan 
Y-bommarna är det bäst att köra från den yttre styrplatsen 
på akterdäck, där du kan manövrera bogropeller och gas. 
På vägen in till Bergen ställer jag mig faktiskt här och styr, 
för så länge du är under 180 cm och vindrutetorkarna går 
för fullt är sikten genom hytten god.

En titt inne i själva hytten avslöjar att Askeladden P77 
främst lär gå hem hos fiskare. I förskeppets dubbelkoj sover 
visserligen två bra. Toaletten är funktionell om än trång. 
Askeladden har också klämt in ett minimalt pentry på styr-
bordssidan, vid akterdörren. Bekvämligheterna räcker gott 
till två kompisar på fiskeweekend. För den som vill  semestra 
ombord finns bättre båtar, till exempel  Askeladdens större 
kabinbåt P80.

Jämfört med denna större kabinbåt är P77 mer 
 spartansk men också cirka 150 000 kronor billigare.  Faktum 
är att P77 ”bara” kostar 45 000 kronor mer än den mindre 
P66, men ger bra mycket mer båt för pengarna. 

 t Akterdäcket är stort, rent 
och enbart möblerat med 
denna enkla soffa...

 u Förarplatsen är ingen 
ergonomisk höjdare, men duger 
i denna typ av båt. Bogpropeller 
och navigator förenklar för 
skepparen.

 u ...vars ändar kan fällas in så 
att det blir föredömligt enkelt 
att knalla ut på badbryggan. 
Här syns också den externa 
styrplatsen – guld vid fiske eller  
finmanövrering i hamn.

Jeanneau  
Merry Fisher 695
Ungefär lika stor hytt men lite 
mindre akterdäck. Den franska 
fiske/familjehyttbåten är dock 
mer ombonad på däck, med fler 
soffor och kuddar på fördäck. 
Duger för fiske, men tilltalar 
också soldyrkaren.

Bénéteau  
Barracuda 7
Denna franska mitthyttsbåt är 
lätt att gå runt på. Stora däcks
ytor och trängre hytt än P77, 
men sittplatserna är ändå fyra 
till antalet  alltså lika många 
som i den norska båten. Trots 
minimal toa och pentry passar 
den bäst för dagsturer.

Quicksilver  
arvor 730
Med rak axel och inombordare 
kan Arvor köras i låga farter 
utan att slingra. Har kojer och 
pentry, saknar dock eget 
toalett utrymme. Utpräglad 
fiskebåt.

tre konkurrenter
askeladden 
p77
teknisk info

Längd 7, 70 meter
Bredd 2,50 meter
Vikt 1 800 kilo
Last 7 personer
Bränsle 140 liter
Motor 150200 hk
Pris 728 000 kr m 200 hk

testkörningen

Last 1 person
Motor Suzuki 200 hk
Fart 34 knop

Värt att notera

+ Stort akterdäck

+ Relativt mjuk gång

– Spartansk inredning

outspätt

Askeladden har förlängt 
sin populära D66 och fått 
en bättre fiskebåt. Priset 
har dock inte förlängts lika 
mycket.

kontakt

Askeladden.no

fakta
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Sea4you Sweden AB
Skogsövägen 22, 133 33 Saltsjöbaden
Tel. 08-717 04 05 - www.sea4you.se

Nordic Marine Scandinavia AB
Lilla varvsgatan 12, 442 66 Marstrand

Tel. 0303-613 00 - www.nordicmarine.se

Båtmässan, Göteborg 6-14/2      Upplev Targa live på båtmässorna!      Allt För SJön, Stockholm 5-13/3

modellprogram:     
23.1 OB - NYHET      25.1     27.1     30 - NYHET     32     35     37     44



actionseglare  till bra pris

Rätt hanterad ger Dragonfly 25 
fartfantasterna full valuta även 
i lättare vindar. Vi har testat 
den snabba och välbyggda 
danska trimaranen.
TexT Joakim Hermansson
FoTo Bertel koltHof, Quorning Boats & Joakim Hermansson
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Eftermiddagsbrisen har inte riktigt kommit 
igång på medelhavsbukten vid italienska 
Santa Margherita och Portofino, där delar 
av provseglingarna för European Yacht of 
the Year anordnas. Därför är det med en viss 

 frustration jag äntrar nästa testobjekt, minstingen i den 
danska  trimaranproducenten Dragonflys modellprogram. 
Ska jag nu segla flerskrov, vill jag ju verkligen ha chans till 
 åtminstone en aning fart och fläkt i tillvaron, och för det 
behövs väl en hel del vind, resonerar jag.

Men Stine Quorning och Peter Lang välkomnar mig 
ombord med stora leenden, och verkar inte alls lika be
kymrade över bristen på vind. Som dotter till Dragonfly
grundaren Jens Quorning är Stine mer eller mindre upp
vuxen i trimaraner, och hon har dessutom både EMguld 
och VMsilver i den snabba skiffklassen 29er. Peter krönte 
tio års heltidssegling i det danska landslaget med ett OS
brons i 49er i London 2012. Mindre kompetenta ciceroner 
har jag definitivt seglat med, och det ska snart visa sig att 
förmågan att hantera redskapet inte är mindre viktig vid 
flerskrovssegling än vid andra typer av segling.

Medan jag tar rodret drar ungdomarna i några tampar 
och optimerar snabbt och lätt trimmet av vår Dragonfly 25 
för de svaga vindarna. För att vi ska kunna utnyttja så långa 
vattenlinjer som möjligt, och samtidigt slippa släpa mer våt 
yta än absolut nödvändigt genom vattnet, kryper de båda 
danska seglingsproffsen ihop långt fram på  läpontonen. 
Därifrån spejar de fokuserat ut över vattnet och upp på 

 seglen, beredda att vid behov sekundsnabbt trimma om 
 eller förändra viktfördelningen ombord. Eller att med 
 milda och kortfattade kommandon tillrättavisa mig när 
jag inte håller exakt den kurs som behagar dem.

Det brukar heta att i en kölbåt jagar man höjd, medan 
det i en flerskrovsbåt är farten man vill åt. Det stämmer åt
minstone på kryss, där samma snäva kryssvinklar som i en 
traditionell enskrovsbåt inte fungerar i en trimaran. Trots 

 p Tre skrov ger stabil och trygg gång med måttlig lutning och bekväm färd även när det tutar i en del. Uppifrån lovarts-
pontonen har rorsman både överblick och kontroll.

 p Måttlig sjö och mycket vind 
är favoritföre när designern 
Jens Quorning och dottern 
Stine rastar nya Dragonfly 25 
på vattnen utanför varvet i 
sydostjylländska Fredericia.
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att jag är medveten om det, tenderar jag till de rutinerade 
gastarnas irritation att peta för mycket. Drar jag däremot 
rodret bara en aning åt mig, ger en handfull grader lägre 
kurs snabb utdelning i form av att siffrorna på loggen tickar 
uppåt. Porlandet runt läpontonen, och att ekipaget reser sig 
ännu lite till, är också en bekräftelse, liksom det faktum att 
kölbåtarna runtomkring förefaller parkerade. Att passera 
dem går lika bra i både lä och lovart, och deras skitvind 
är inte mycket att bry sig om när vår egen fart bygger den 
vind vi behöver.

Dragonfly 25 byggs i sydostjylländska Fredericia och 
kommer, precis som storasystrarna på 28, 32 och 35 fot, i en 
standardiserad touringversion från 830 000 kronor och en 
mer prestandaorienterad sportversion som ligger omkring 
en miljon kronor. För de extra slantarna får du bland annat 
1,3 meter högre kolmast istället för aluminiumdito, större 
krysställ i Elvströms Epex-laminat, ett extra fall till Code 0, 
alla fall i stummare Dyneema och ett roder på varje ponton 
istället för ett enda på mittskrovet.

Här i Italien är det en korsning som testas, med den 
större riggen och segelytan, men med bara ett roder 
i  mitten. De svaga vindarna till trots ger den ett myck-
et gott intryck på vattnet. Visserligen släpar vi varken på 
familj eller gäster eller på all sedvanlig semesterpackning, 
men Dragonfly 25 är nog inte heller en båt för de långa 
semester turerna med mycket folk ombord. Snarare är det 
dags- eller helgutflykter för den lilla familjen, eller med 
ett par kompisar, som kan finnas på agendan. 25-fotaren 

tar vid när populära Dragonfly 800, som sålts i 300 exem-
plar, nu fasats ut. Båten är CE-godkänd för fyra personer i 
klass C (kustfarvatten och inomskärs), medan man i klass 
D (skyddade farvatten) får vara sex ombord.

Med den långa krängpinnen kan rorsman sitta be-
kvämt ända ute på lovarts- eller läpontonen och styra med 
god överblick, men det fungerar också fint att  sitta inne i 
brunnen, lutad mot vadderingen på de rostfria  räckena, och 
hålla den stadiga bågformade rorkulten  direkt i  handen. 
Då har man dessutom alla skot, fall och trimtampar inom 
 bekvämt räckhåll. De kan annars ledas ner i smarta  påsar 
i trampolinerna, för att slippa  spaghetti i sittbrunnen. 
Taljan till fatheadstoren är utväxlad 1:9, fäst ända ute i 
 bomnocken och justeras på en skena som  löper över hela 
mittskrovets bredd. Den självslående focken  rullas  enkelt 
ihop när det är dags att halsa gennaker eller Codesegel på 
det 1,4 meter långa peket, och fördäcksarbetet skyddas av 
en väl  utformad och stabil pulpit med bekväm öppning 
förut.

 p Salongen rymmer ett halvdussin sittande gäster runt bordet, med det spartanska 
pentryt fördelat på en enkel ho och dito spritplatta på varsin sida av nedgången.

 p När bordet sänks och salongssoffornas ryggdynor läggs ner på ribbor mellan 
sitsarna, blir hela salongen en enda stor dubbelkoj. Väskorna får plats under.

De svaga vindarna till 
trots ger den ett mycket 
gott intryck på vattnet.

 p Den långsmalt spetsiga förpiken nås genom en rund öppning i huvudskottet, där 
lönnlaminatet är tillval för 4 000 kronor.

 p Centrumplacerat roder är standard på touringversionen av Dragonfly 25, medan 
sportmodellen istället har ett roder på varje ponton.
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Pontonerna har däcksluckor och kan härigenom använ-
das som stuvutrymmen för segel, dynor, grill, hopfällbara 
cyklar eller annat som inte väger för mycket för att påverka 
seglingsegenskaperna alltför negativt. Vikt bromsar, vilket 
blir extra påtagligt i en lätt flerskrovsbåt. Det är dock en 
vanlig missuppfattning att pontonerna kan användas som 
boendeutrymmen:

– Det är inte möjligt ens på 35-fotaren, påpekar svenske 
importören Jesper Bremme, som håller till i Saltsjö-Boo.

Istället bor man i mittskrovet, där den spetsiga och 
tämligen smala förpiken nås genom en helt rund öppning 
i huvudskottet. Vit innerliner i taket och på  skrovsidorna 
ger i kombination med rund däckslucka och avlånga skrov-
fönster (tillval för 14 000 kronor) ett ljust och sobert in-
tryck. Under dynorna kan båten extrautrustas med en 
kemtoa för 2 200 kronor. Genom att sänka bordsskivan på 
sitt Lagunfäste och lägga de båda längsgående salongssof-
fornas ryggstöd på ribbor mellan sittdynorna, åstadkoms 
en lång och bred bädd över hela salongen. Alla dynor är 
dock extrautrustning för drygt 15 000 kronor. En ensam 
spriteldad platta om styrbord och en ho om babord, mon-
terade i skjutbara konsoler, utgör för 13 500 kronor extra 
det spartanska pentryt på nedgångens båda sidor.

En sexhästars utombordare ger hygglig fart på väg in i 
hamnen, men frågan är om kraften skulle räcka till i mer 
sjö och motvind. Det skramlar och vibrerar också en del 
inne i båten vid motorgång. När de danska  experterna 
 viker in pontonerna med ett par lika vana som enkla hand-
grepp, minskar bredden från 5,8 till 2,3 meter,  medan 
 längden ökar från 7,65 till 8,95 meter. Med hjälp av en kon-
struktion med två bommar och ett gångjärn kan masten 
 fällas lika lätt, och inom kort har Stine Quorning och Peter 
Lang gjort hela ekipaget redo för trailern. Tack vare dem 
blev seglingen med Dragonfly 25 en snabb och fartfylld 
 upplevelse även i de lätta vindarna. 

 p Under dynorna i förpiken kan Dragonfly 25 extrautrustas med en kemtoa för 2 200 kronor. Du sover i 
mittskrovet, utrymmena i pontonerna kan bara användas till förvaring.

Dragonfly 25  
Touring/SporT
Längd seglande 7,65 m
Längd hopfälld 8,95 m
Bredd seglande 5,8 m
Bredd hopfälld 2,3 m
Djup 0,35 – 1,5 m
Vikt 1 050 kg
Storsegel 24/29 kvm
Fock 10/12 kvm
Gennaker 46/55 kvm
Code 0 28/30 kvm
Masthöjd 10,5/11,8 m
Längd peke 1,4 m
Utombordare 6 hk
CE-godkänd i klass C för 
4 personer
Design Jens Quorning & 
Steen Olsen
Pris från 830 000 kronor

VÄRT ATT NOTERA:

+ fartfylld även i lättvind

+ snabbt hopfällbar

+ välbyggd

– vibrerar vid motorgång

OUTSPÄTT:

Från segling till trailern 
eller omvänt på nolltid, 
alltid redo för fartfyllda 
upplevelser på nära eller 
fjärran vatten. Ta med 
polarna och dra!

KONTAKT:

dragonfly.dk
dragonflysverige.se

FAKTA
Corsair  
DaSh 750 Mk ii
Corsair föddes i USA 1984, 
men byggs sedan 2010 i 
Vietnam. Dash 750 MK II är 
aningen kortare och smalare än 
Dragonfly 25, med plats för ett 
par personer att campa inuti. En 
vikt på bara 875 kilo, liksom att 
pontonerna snabbt och lätt fälls 
inåt, gör den enkelt trailerbar.

astus  
24
Den här 24-fotaren är franska 
Astus största trimaran, enkel 
och avskalad för snabb segling 
och spartanskt campingliv. 
Nominerades till European 
Yacht of the Year 2014 när den 
lanserades, men nådde inte 
hela vägen. 300 kilo lägre vikt 
och CE-godkänd för en person 
mer än Dragonfly 25.

rasCal  
rockeT 25
Från mångfaldigt prisbelönta 
australienske flerskrovsdesig-
nern Tony Graingers ritbord 
kommer den här futuristiskt 
strömlinjeformade 25-fots-
trimaranen, ritad enkom för att 
vara snygg och snabb. Utgångs-
pris på 1,2 miljoner kronor utan 
segel, vilket ökar med 100 000 
om du vill ha den i kolfiber.

TRE KONKURRENTER

 p Med Codesegel och rätt handlag fick europamästarinnan Stine Quorning och OS-bronsmedaljören 
Peter Lang fin fart på Dragonfly 25, även i medioker vind.
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VÅR BÄSTA BOTTENFÄRG

Jotun har bottenfärg för alla båtar som förhindrar 
eller begränsar beväxning, säkrar låg friktion och 
därmed maximal fart, sänker bränsleförbrukningen 
ochbeskyddar skrovet. 

• Robust kopparbaserad  
 bottenfärg 
• Kritar lite och smetar inte av sig
• Optimalt skydd mot beväxning
• För alla båtar upp till 50 knop
• För både Ost- och Västkust
NonStop VK, KemI bekämpningsmedel klass 3,  
regnr: 4916 & 4880
NonStop EC, KemI bekämpningsmedel klass 3,  
regnr: 4821

Läs mer om båtvård på www.jotun.se

NÅGOT FÖR  
ALLA 
BÅTÄGARE 

TIPS! 
Bottenfärgerna appliceras första 
gången med två strykningar och 
vid fortsatt underhåll räcker en 
strykning.  Ytan behöver inte heller 
skrapas eller slipas före målning. 
Snabbt och lätt!

TIPS!
Glöm inte att skydda 
drev och trimplan med 
AQUALINE VK SPRAY
Aqualine VK Spray KemI bekämp-
ningsmedel klass 3, regnr: 5029

• Unik hård kopparbaserad bottenfärg
• Ger en hård och slipbar yta
• Kritar inte
• För Västkusten
Racing VK, KemI bekämpningsmedel klass 3,  
regnr: 4917 & 4918

FÖR EN HÅRD OCH SLÄT YTA

• Hård biocidfri bottenfärg
• Torkar snabbt – ger snabb  
 sjösättning
• Hård yta – lätt att tvätta och  
 underhålla
• Till alla typer av båtar
• För insjöar och Norrlandskusten

BIOCIDFRI BOTTENFÄRG 

NY
emballasje

Jotuns beste

Nyhet
Bedre og enklere

Jotuns
beste

No. 1
på vask

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten  
eller produktinformationen före användning. 

JotunYachtingNonstop_225x298_SE_Båtnytt.indd   1 01.02.16   13.45





Välseglande nordiska kvalitetsbåtar 
från båtbranschens senaste storhets-
tid är nu attraktiva på begagnatmark-
naden. Vi jämför Najad 355, Finnflyer 
32 CR och Hallberg-Rassy 342.
TexT: Joakim Hermansson, rick Tomlinson, Hans JoHansson och PeTer szamer

nordiska  
kvalitetsbyggen3
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Tiden går fort och flera fina segelbåtar från 
branschens guldår för ett decennium sedan 
finns att köpa begagnade. Båtmäklare som vi 
varit i kontakt med tycker att det är hyfsat 
sug efter begagnade segelbåtar och som alltid 

är de välskötta och välutrustade exemplaren mer eftertrak-
tade, trots något högre prisnivå. En grundlig besiktning av 
båten krävs exempelvis hos Knape Marin, som 2015 ökade 
antalet förmedlade båtar till 132 från 116 året före:

– Folk vill gärna ha kvalitet, konstaterar Bo Knape, och 
menar att Orustbåtar runt 35 fot är speciellt populära.

I skrivande stund finns på Blocket en handfull bå-
tar av vardera Hallberg-Rassy 342 och Najad 355, ungefär 
lika många som Knape Marin förmedlat de senaste åren. 
Att hitta en Finnflyer 32 CR är däremot inte så lätt, vil-

ket  förmodligen till stor del kan förklaras av att mindre än 
ett  dussin båtar totalt har byggts sedan premiären 2007. 
Najaden byggdes i 54 exemplar mellan 2007 och 2012, 
medan hela 320 Hallberg-Rassy 342 har producerats sedan 
lanseringen 2005. Och den byggs fortfarande, i stort sett 
 likadan. Att batterierna flyttats från trappan till huvud-
skottet, att Perstorplaminatet i pentryts bänkyta ersatts 
av kompositsten, och att kablarna från masten leds ner 
 genom den,  istället för via en svanhals på däck, är exempel 
på  förfiningar som gjorts successivt.

Najaden var med sina 2,5 miljoner kronor högst pris-
satt som ny, och är det fortfarande. Ändå sägs det att varvet 
förlorade en halv miljon per ny båt, något som orsakade 
nedläggningsbeslutet. 1,7 – 1,8 miljoner ligger begagnade 

 p Från sittbrunnen leder en smal gång till den integrerade badplattformen, med smart 
teleskopisk badstege. I Najad 355 är det ratt som gäller, rorkult är inget alternativ.

 p Ratten är så stor att man får kliva förbi på bänkarna, men brunnen erbjuder flera 
fina sittplatser för rorsman, och dessutom dubbla dito infällda i akterpulpiten. 

 p Med separat rymlig duschkabin och generös våtgarderob är toaletten på Najad 355 
en av klassens största, och betydligt ljusare än det ser ut på just den här bilden.

Ett slankt stävparti kombinerat 
med något bredare och fylligare 
akterparti, och plattare botten än 
brukligt på Najad, bidrar till de goda 
seglingsegenskaperna.

 p 36 procent av vikten i kölen 
ger möjlighet att segla med 
fullt krysställ, även när det 
tutar i, utan att Najad 355 visar 
tendenser att broacha eller ens 
kränga obehagligt mycket.
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 p Salongen har inte så mycket ljusinsläpp som i nyare båtar, men är ändå ganska ljus och med finish 
och träkänsla in i minsta detalj.

 p Akterhytten kunde ha varit större utan att ha inkräktat på styrbordssidans stuvutrymme alltför 
mycket, om bara det längsgående skottet förskjutits en aning.

Najad 355 byggdes i vakuuminjicerad och ugns
bakad epoxi kring sandwich av Divinycell i både 
skrov och däck, vilket ger oslagbar motstånds
kraft mot böldpest. 54 båtar byggdes under 
fem år innan modellen las ner 2012. Najaden är 
den enda av dessa tre båtar som inte kunde fås 
med rorkult, men rattstyrningen ger så distinkt 
och god känsla i det smala och välbalanserade 
rodret att det är ett mindre problem. Skrovet är 

grundare än på tidigare Najadsystrar, med en köl 
som sticker nästan två meter och har försetts 
med en rejäl blybulb. Det bidrar till att båten 
är styv och känns stabil, robust och trygg, men 
ändå lättseglad och inte svår att hantera.

Att alla trimlinor dragits till sittbrunnen, 
där rejäla tampfack b akom vinscharna minskar 
risken för spaghetti, gör båten enkel även för en 
ensam seglare. Med autopiloten påslagen är det 

bara att sätta sig tillrätta, gärna på någon av de 
sköna sittplatser som integrerats i det rostfria 
räckverket.

Köp Najad 355 om du uppskattar Orust
kvalitet och finish av högsta klass, som ger dig 
den rätta njutningen oavsett om du står till 
rors en kulen natt eller lutar dig skönt tillbaka 
nere i salongen, där treskiktsdynor av latex och 
 skumgummi ger god sömn.

najad 355
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 p Förpiksbädden är två meter lång, funkar för två vuxna, men är i smalaste laget i fotändan. Garderober 
på båda sidorna.

 p Finnflyer 32 CR har visserligen vitt tak och ett par långsmala skrovfönster som ökar ljusinsläppet, 
men teakfanéret och de blå dynorna suger ljus. Ståhöjd knappt 180 cm.

Finnflyern vakuuminjicerades med segare 
vinylester och riktade glasfibermattor, med bot
tenstockar och röstjärnsinfästningar i kolfiber, 
och kevlarförstärkningar i fören och midskepps. 
Både skrov och däck är i sandwichkonstruktion 
med divinycell som distansmaterial. Alltihop 
sluthärdades i ugn och målades med awlgrip 
istället för gelcoat. Men den verkliga viktskill
naden uppstod i inredningen, som limmades av 
glasfibermattor mot divinycell i en högtrycks

press. Längst ut ett tunt lager av teakfanér 
som lackats, mattborstats och oljats. Alltihop 
sänker vikten rejält jämfört med plywood eller 
massivt trä.

Den låga vikten är dock inte det enda som 
bidrar till seglingskänslan. Att båten finns med 
rorkult är också ett stort plus, både för rorsman 
och för besättningen som ska röra sig och få 
plats ombord. Finnflyer 32 CR seglar på fint, 
både på kryss och med gennakern skotad för 

brant halvvind. Uppkrupen på kanten har du god 
överblick och full kontroll via krängpinnen till det 
nästintill neutrala rodertrycket.

Köp Finnflyer 32 CR om du vill ha en lätt och 
modernt byggd snabbseglare som sticker ut, till 
förhållandevis lågt pris. Och ändå med möjlig
heter till komfortabelt boende och lätthanterlig 
semestersegling.

FinnFlyer 32 CR
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exemplar ute för, att jämföra med ett par hundratusen min-
dre för 342:or i samma ålder. Nypriset för Hallberg-Rassyn 
var från 1 625 000 kronor vid lanseringen 2005, ett pris som 
har ökat till 2 145 250 kronor idag. Gott andrahandsvärde 
är en av Ellösvarvets paradgrenar. Den något mindre Finn-
flyern kostade från 1 295 000 kronor som ny, så vi gissar 
på att ett begagnatpris kan landa någonstans strax under 
miljonen.

Som gammal jolleseglare uppskattar jag alla chanser 
att få styra båtar med rorkult istället för med ratt. Prov-
seglingen av Hallberg-Rassy 342 gav en sådan möjlighet, 
och det var en fröjd att få greppa den proffsigt snidade 
och vackert ljusa rorkulten i högglanslackad ask. Rorkult 
ger snabbare och mer distinkta roderutslag än ratt, vilket 
märktes tydligt redan när båten skulle manövreras ut från 
varvets brygga.

Från Ellösfjorden rundade vi Islandsberg och fortsatte 
norrut mot Lysekil, med gennakern satt på det lätt bort-
tagbara rostfria peket. Den bleka oktobersolen värmde i 
ryggen och det blåste inte speciellt mycket, men med den 
snabba roderresponsen gick det lätt att hitta vindkårarna 
och styra på de många och ganska stora vindskiftena. Trots 
tyngden och tryggheten i Hallberg-Rassy 342 är den näm-
ligen också en lyhörd och välseglande båt, som även kan 
utrustas med rattstyrning. 40 centimeter längre vattenlinje 
än föregångaren 34, och ett mer U-format skrov, ger mer 
volym och fart.

Ännu mer seglingsglädje erbjöd Finnflyer 32 CR i mått-
liga vindar och platt vatten på Stora Värtan, och återigen 
var det till stor del rorkultens förtjänst. Att sitta långt ut på 
kanten och styra med krängpinne, ger enligt min  mening 
en känsla och en kontakt med båten som rattstyrning 
  aldrig kan komma i närheten av.

 p Skotskenan är i vägen mitt i sittbrunnen, men är viktig för att kunna vagna ner och 
lufta ur storseglet när det blåser i.

 p Toalettutrymmet är utformat som en helt tät vit modul, vilket ökar säkerheten mot 
läckage när man duschar. Långskeppsmonterad toa underlättar vid krängning.

 p Rakare stäv, försegelrullen under däck och rostfria bågar på var sida istället för en 
hel pulpit, bidrar till att Finnflyer 32 CR ser snabb och modern ut.

Att sitta långt ut på kanten och styra 
med krängpinne ger en känsla och en 
kontakt med båten som rattstyrning 
aldrig kan komma i närheten av.

 p Finnflyer 32 kryssar fint, 
men trots att 35 procent av 
vikten ligger i kölen kan den 
upplevas något vekare än sina 
nordiska kollegor när byarna 
rullar in.
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 p Sobert vitt och fräscht på toaletten, med vitmålade och laminerade ytor, och 
öppningsbart fönster så att fukt och lukt kan vädras ut.

Den flygande finländskan spårade fint både på kryss 
med självslående fock och på en brant halvvind med 
gennakern satt på 19/20-delsriggen, men vek gärna ner sig 
och gav mer rodertryck i byarna. Det gjorde dock inte så 
mycket, då rodret annars var välavvägt på gränsen till alltför 
neutralt. Att den testade båten var en prototyp med 1 050 
kilos kölvikt istället för seriebåtarnas 1 200 kilo, bidrog 
förmodligen till känslan av viss initial vekhet. 150 kilo till 
på rätt ställe gör förstås underverk, både med det rätande 
momentet och med seglingsegenskaperna, så leta efter den 
varianten om du är spekulant.

På Najad 355 fanns rorkult inte ens som tillval, så här 
får man klättra uppe på sittbrunnsbänkarna för att  kunna 
passera den stora ratten på sin piedestal. Hela vägen 
från den skönt skinnklädda ratten och ända till det väl-

balanserade rodret är dock styrningen ändå i en klass för 
sig. Inga glapp, ingen fördröjande gummibandseffekt som 
irriterar, inget gnissel eller kärvande. Bara distinkt och god 
känsla, precis som det ska vara på en högklassig båt. Ändå 
gjordes rodret ännu djupare på senare exemplar än den 
provseglade.

Kryssen ut från varvet i Henån och vidare ut på Koljö
fjorden i 6–7 sekundmeters västanvind, med betydligt mer 
tryck i puffarna, är inga som helst problem. De många stag-
vändningarna med storsegel och något överlappande fock 
sitter som de ska, och båten hittar snabbt både spår och fart 
på den nya bogen. Inte ens genuatrimmaren har ett hårt 
jobb, då vinscharna på det provseglade exemplaret är elek-
triska och bara kräver ett lätt tryck på knappen. Ett slankt 
stävparti kombinerat med något bredare och  fylligare 

 p Gennakern hissas i masttoppen och halsas på det löstagbara rostfria peket som 
enkelt görs fast bredvid förens ankarhållare.

 p Helt stängd akterspegel, avbärarlister på skrovsidorna, höga sittbrunnskanter och 
vindruta med öppningsbar mittdel är typiska Hallberg-Rassydetaljer även på 342.

Trots tyngden och tryggheten i 
Hallberg-Rassy 342 är den också 
en lyhörd och välseglande båt, som 
även kan utrustas med rattstyrning.

 p Teakdäcket och den höga 
relingskanten utan aluminium-
list hör till på en Hallberg- 
Rassy, som seglar tryggt och 
säkert även när det går vita 
gäss. Notera rorkultsstyrningen.
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 p Sovplatsen i akterkabinen mäter 2,06 på längden och är som smalast 1,11 i fotändan, vilket får anses 
godkänt på en 34-fotare.

 p Vitt tak, rutor i överbyggnadens sidor och en däckslucka i taket svarar för ljusinsläppen i salongen, 
men några rutor i skrovsidorna finns inte.

Hallberg-R assy 342 är handupplagd i glasfiber-
armerad isopolyester med isolering över vatten-
linjen och med sandwich i däck, överbyggnad 
och sittbrunn. Även bottenstockarna görs i 
glasfiberarmerad plast, och djupt kölsvin ingår. 
Det ger en tung, trygg och stadig båt som ska 
tåla stora påfrestningar, men ändå med riktigt 
mycket seglingsglädje.

Den eleganta rorkulten i högglanslackad 

ask är en stor fördel jämfört med rattstyrning, 
som stjäl mycket plats i sittbrunnen. Rorkulten 
ger dig en omedelbar kontakt med båten, som 
uppträder lyhört men absolut inte vingligt. Hall-
berg-Rassy 342 är så pass neutral och kursstabil 
att du, beroende på vindar, segelsätt och segel-
konfiguration, helt kan släppa rodret uppemot 
en halvminut utan dramatiska konsekvenser. Det 
finns alltså ingen anledning att välja en båt med 

mer platskrävande och komplicerad rattstyrning. 
Däremot kan alternativet med självslående fock 
på skena framför masten underlätta för bekväma 
seglare i trånga skärgårdar.

Köp Hallberg-Rassy 342 om du vill ha en 
beprövad och klassisk båt som byggts i flera 
hundra exemplar, med gott andrahandsvärde 
och fina seglingsegenskaper i kombination med 
trygghet, säkerhet och högsta kvalitet.

hallberg-rassy 342
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 p Gennaker eller spinnaker? I Najad 355 är det upp till ägaren att välja själv. Notera 
de extra sittplatserna i akterns rostfria räckverk.

 akterparti, och plattare botten än brukligt på Najad, bidrar 
till de goda seglingsegenskaperna. Roderskäddan från tidi-
gare Najader är också borttagen på 355.

2014 års SRS-tabell skvallrar om att Finnflyern med 
1,258 ska vara den klart snabbaste av de tre. Najaden och 
Hallberg-Rassyn är snarlika med 1,214 respektive 1,203, 
men här gör segelgarderoben såklart stor individuell skill-
nad. Rullstor och självslående fock ger bekvämlighet, men 
kostar i fart jämfört med storsegel med lattor och konven-
tionell akterrunda, och överlappande fock eller genua. Välj 
själv om du prioriterar fart eller bekvämlighet högst, att 
byta mast på en begbåt känns inte realistiskt.

Interiört är det föga förvånande Orustbåtarna Najad 
355 och Hallberg-Rassy 342 som erbjuder störst utrymmen 
och högst komfort. Finnflyer 32 CR är god för sin storlek 
och inriktning, även om ståhöjden för mig som är 178 cen-
timeter slutar i mitten av salongen. Ingen av båtarna finns 
med tre kabiner, utan har istället toaletten, och akter om 
den ett stort stuvfack, placerad på styrbordssidan. Ljusin-
släppen är inte lika många och stora som på dagens båtar; 
bara en däckslucka i salongen och inga rutor i skrovsidor-
na. Jo, förresten, Finnflyern har två långsmala skrovfönster.

Finishen i Hallberg-Rassy 342 och Najad 355 är ett strå 
vassare än i Finnflyer 32 CR, som byggdes i finska Jakob-
stad, men det beror inte på att de österbottniska snickarna 
skulle vara mindre duktiga. Snarare är det helt enkelt så att 
det är svårare att uppnå riktigt lika högklassigt resultat med 
ett tunt fanérskikt på lättviktig komposit, som på Orust-
varvens massiva trä och teak- eller mahognyplywood. De 
olika byggmetoderna är en stor skillnad mellan båtarna, 
som du kan läsa mer om i faktarutorna här intill.

Mitt personliga val skulle troligen vara en välskött och 
välutrustad Hallberg-Rassy 342, för att den seglar väl, är 
trygg för familjen, håller värdet hyfsat och är byggd av ett 
ansvarstagande och välrenommerat varv som står stadigt 
genom kriser. Och, om någon skulle ha missat det, så ska 
den förstås ha rorkult istället för ratt. 

FinnFlyer  
32 CR
Teknisk info

Längd överallt 9,9 m
Längd vattenlinje 8,8 m
Bredd 3,2 m
Djup 1,85/1,7/2 m
Vikt 3 400 kg
Kölvikt 1 200 kg, 35%
Storsegel 29,3 kvm
Fock 26,8 kvm
Spinnaker/gennaker 
84 kvm
Masthöjd 15,5 m
SRS-tal 2014 1,258
Vatten 120 l
Bränsle 70 l
Motor VP 20 hk
CE-klass A
Design Eivind Still & Hans 
Johansson
Nypris 2007 1 295 000 kr
Begpris cirka 1 000 000 kr

VärT aTT noTera

+ Lätt & snabb

+ Kvalitetskänsla

– Något vek

ouTspäTT

Innovativ konstruktion 
med låg vikt som ger 
snabb segling med god 
känsla. Svårfunnen på 
begmarknaden.

Mer info

finnflyer.fi

fakTa

# 2 2016TesT
vinnare

najad  
355
Teknisk info

Längd överallt 10,9 m
Längd vattenlinje 9,58 m
Bredd 3,4 m
Djup 1,9/1,7 m
Vikt 6 900 kg
Kölvikt 2 500 kg, 36 %
Storsegel 36,7 kvm
Fock 27,1 kvm
Spinnaker/gennaker 
94,2/89,8 kvm
Masthöjd 16,5 m
SRS-tal 2014 1,214
Vatten 250 l
Bränsle 150 l
Motor VP 28 hk
CE-klass A
Design Judel/Vrolijk & co
Nypris  2007  
2 500 000 kr
Begpris cirka 1 750 000 kr

VärT aTT noTera

+ Toppklassfinish

+ Generös toa

– Bara rattstyrning

ouTspäTT

Finish och kvalitet av hög-
sta klass, för förståsigpåare 
som är beredda att betala 
för det. Njutning varje 
sekund.

Mer info

najad.se

fakTa

# 2 2016TesT
vinnare

Hallberg-rassy 
342
Teknisk info

Längd överallt 10,29 m
Längd vattenlinje 9,09 m
Bredd 3,42 m
Djup 1,82 m
Vikt 5 300 kg
Kölvikt 1 950 kg, 37 %
Storsegel 33,7 kvm
Fock 25,8 kvm
Spinnaker/gennaker 
92/84 kvm
Masthöjd 15,92 m
SRS-tal 2014 1,203
Vatten 265 l
Bränsle 165 l
Motor VP 29 hk
CE-klass A
Design German Frers
Nypris 2005  
1 625 000 kr
Begpris cirka 1 550 000 kr

VärT aTT noTera

+ Klassiskt tidlös

+ Välseglande

– Inte så innovativ

ouTspäTT

En storsäljande klassiker 
som byggts i 320 exemplar 
--- hittills… Trygg, säker, 
välseglande och tidlös.

Mer info

hallberg-rassy.com

fakTa

54 02 2016

begagnaT najad 355 FinnFlyer 32 CR & Hallberg-rassy 342



AMTs daycruisers, 200 DC och 230 DC, levererar allt som behövs för den medvetne båtföraren. 
Övernattningsmöjlighet, klassens rymligaste sittbrunnar och högsta AMT-finish i detaljerna 
förpackat i stabila och snabba skrov.  Sittbrunnen ger plats för ordentliga stuvutrymmen och 
förarmiljön är lättöverskådlig med bekväma offshore-stolar. 

NYHET! Från och med i år kan du få alla båtar i följande tre olika färger: grå, röd eller Suzuki 
Edition. 

www.amtboats.se 

AMT DAY CRUISER

För mer information besök vår hemsida www.balstaslapet.se eller ring 0171-468050



UTTERN T62

UTTERN T57

UTTERN T51

YTTERligaRE iNfoRmaTioN och åTERföRsäljaRE på 
www.UTTERN.com 

T-serien 

TA DAGen sOM Den KOMMer, MeD nÖJe

En rymlig och bekväm aktre sittbrunn med stor U-soffa i kombination av den stora främre sittbrunnen gör att T62 bjuder på gott 

om plats för att få med sig familj och vänner ut på sjön. T57 har klassens största främre sittbrunn, denna kan vid soliga dagar kan 

användas som en solbädd, T57 passar lika perfekt till familjeturen som till vattensport. T51 är den minsta bowridern i serien, men låt 

dig inte luras av det, dess inre mått och utrymmen går att jämföra med mycket större båtar. 



70 knop med segel
Den är 85 år gammal, har 
trämast och får världens 
snabbaste segelbåtar att 
framstå som trötta optimist
jollar. Vi seglar XVjakt, 
 isjakten som bräcker  
det mesta.
TexT och foTo Mikael Mahlberg

5702 2016

isjakt reportage



 u Ulf seglar med ena handen 
kring skotet och andra på 
ratten. Vid tävling består 
besättningen alltid av två man.

Det knakar från riggen och brakar från med-
arna. Nedkrupen på en fårfäll i den låga sitt-
brunnen väntar jag med spänning på vinden. 
Än så länge glider isjakten Ulv makligt fram 
över blankisen. Men så rundar vi en udde och 

plötsligt suger det till i magen. En vindby får fatt i seglet 
och som slungade av en jättehand sätter vi fart över den 
spegelblanka isen. När telefonen i min hand visar 35 knop 
kryper jag ner djupt i fårfällen och vågar bara titta rakt 
framåt. Isjakten rusar mot den väntande strandlinjen: det 
är dags att slå. 

Bakom mig vrider skepparen Ulf Torberger på träratten. 
Gnisslandet från medarna som hugger tag i isen påminner 
om när ett gammaldags tåg kommer in i en kurva, medan 
G-krafterna som trycker ned mig i sittbrunnen känns mer 
som en Formel 1-båt.

– Det här är isens Ferrari, berättar vår skeppare när vi 
lite senare stannar på blankisen för kaffepaus. 

Ulv är en så kallad XV-jakt, vilket uttalas femtonjakt. 
Till skillnad från mindre och enklare isjakter av typ Isabella 
och DN har XV-jakten en tvåmansbesättning. Det smäckra 
plywoodskrovet vilar på tre medar, har två sittbrunnar och 
väger cirka 250 kilo. De romerska siffrorna XV berättar att 
riggen är på 15 kvadratmeter och jakten är alltså närmast 
överriggad för sin storlek. Det gör den perfekt för snabb 
segling i lätta vindar. Idag blåser det bara 5 m/s i byarna 
här utanför Djursholm, men Ulven accelererar ändå som 
en bättre Porsche. 

– På tävling kan XV-jakten gå från 50 till 100 km/h på 
två sekunder, säger Ulf Torberger, som isseglat i 25 år.

Att segla isjakt och vanlig jolle skiljer sig en hel del åt. 
Den viktigaste skillnaden är att förstås farten. Friktionen är 
minimal och man seglar på den fartvind som skapas, hela 

tiden med seglet hårt skotat. På slör kan XV-jakten segla 
upp till fem gånger så snabbt som den sanna vinden!

Själva seglingen beskriver Ulf Torberger som okompli-
cerad och adrenalinfylld.  Han har varit uppe i otroliga 130 
km/h på en tävling men säger själv att en mer normal fart 
är 100 km/h om besättningen är samtrimmad. Siffrorna är 
hisnande. Vi pratar alltså om farter mellan 50 och 70 knop, 
långt snabbare än något annat som seglar till sjöss.

Under tävling sköter Ulf enbart ratten medan gasten i 
den främre sittbrunnen skotar. Att vinna en tävling handlar 
mycket om att välja rätt kurs, för seglen saknar i stort sett 
trimfunktioner.

– Anledningen till det är att man inte ska börja kolla på 
riggen i 100 km/h. Då skulle man nog köra ihjäl sig ganska 
snabbt, säger Ulf.

Dagens bris är perfekt seglingsväder för den lättdrivna 
jakten. Trots att vi är två ombord får jag också samsas med 

 p I hårdare vind barlastar Ulf isjakten med säckar fyllda med blyhagel. 
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några blysäckar, som Ulf barlastat med. Eftersom seglet 
inte går att reva gäller det att lasta i mer bly allteftersom 
vinden tilltar. I över 12 m/s tävlar man överhuvudtaget inte.

Men trots extrema hastigheter är olyckor med isjakt 
ovanliga. XV-isjakter välter sällan i höga farter eftersom 
vinden raskt blåser ur seglet om jakten lutar. 

Seglar gör man på kända vikar där isen kollats på för-
hand. Denna februaridag skiner solen och isen har redan 
börjat smälta. På morgonen mätte Ulf tjockleken till hela 
20 centimeter, men när det är dags att fotografera håller 

 p Det gäller att ha hjälm och  
skidglasögon när vintervinden 
träffar ansiktet i 100 km/h!

 p Isjakten har en enkel ”autopilotfunktion”. Ratten kan skjutas uppåt och låses då så 
att isjakten håller kursen när rorsman behöver skota.

Längd 7,6 meter
Bredd 4,3 meter
Vikt minst 205 kilo
Segelyta 15 kvm
Antal i världen 100
Antal i Sverige 20
Pris 30 000 kronor för en 
bra begagnad, 100 000 för 
en nybyggd.  

XV-jakt

det ändå på att gå illa. När Ulf svischar förbi mig dyker 
 isjaktens ena mede ned i ett hål i isen. Lyckligtvis håller 
 jakten men incidenten visar hur viktigt det är att rekog-
noscera innan man ger sig ut. 

Ulf, som precis gått i pension, seglar isjakt så ofta han 
kan. När isen ligger tjock går det utmärkt att ta med en pas-
sagerare och ge sig ut på en kortare upptäcktsfärd till en ö, 
så länge man vet att föret håller. Men främst är  XV-jakten 
en tävlingsmaskin för den som söker adrenalinfylld segling. 
Det smäckra plywoodskrovet med två sittbrunnar påmin-
ner en del om 1930-talets racingbilar. Kanske inte så kon-
stigt, för den första XV-jakten konstruerades redan 1932 av 
estländaren Erik von Holst. På några få år byggdes över 200 
stycken och under mellankrigstiden fanns aktiva förbund 
i de flesta länder kring Östersjön. Under kalla kriget ute-
stängdes de östeuropeiska XV-klubbarna från tävlingarna 
och klassen började dö ut. När Sovjetunionen föll återupp-
stod de gamla banden mellan Östersjöns isseglare. 

Sedan 1990-talet har XV-jakten fått ett uppsving och 
idag finns ett tjugotal jakter i Sverige, varav de flesta i 
Stockholmsområdet. I mån av is går det varje år att tävla i 
både SM och EM, där den senare tävlingen samlar delta-
gare från de flesta länder kring Östersjön. 

Priset för en begagnad XV-jakt börjar på cirka 30 000 
kronor, och för 50 000 får du en som kan vara med och 
fajtas i SM, säger Ulf Torberger. Det är alltså ett billigt nöje 
att segla detta fartvidunder som lämnar både foilande jollar 
och Americas Cup-vinnare långt bakom sig när det gäller 
prestanda. 

60 02 2016

isjakt  reportage



Med den intuitiva, ljusstarka pekskärmen är det 
du som har kontroll. Anpassa ditt GO XSE-system 
med tillbehör för alltifrån musikströmning till 
motorövervakning och fiskletarekolod – sådant 
som gör alla dagar på sjön härliga.

 Skärm med flertryckningsfunktion

 Förberedd för ForwardScan®-ekolod

 Inbyggd GPS på 10 Hz

 Inbyggt GoFree™-wifi

 NMEA 2000®-motorgränssnitt

 Förberedd för SonicHub®2

SIMRAD-YACHTING.COM/GO

Vart du än ska kan du ta det lugnt och njuta av dagen med det lättanvända 
plotternavigeringssystemet Simrad GO XSE.

Hämta och överför kartor, programvara  
och appar direkt till sjökortsplottern.

GO5 XSE GO7 XSE 

JUST GO.
Go With Confidence
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Så lagar du  
sandwich

FILMEN PRESENTERAS AV 

Polerskolan  
– så uppnår du perfekt glans

FILMEN PRESENTERAS AV 

Artiklar och filmer med 
tusentals tester av segel- 

och motorbåtar
PRESENTERAS AV 

Vinterförvara i sjön  
– tänk på detta

FILMEN PRESENTERAS AV 

Kört sönder propellern  
– så gör du!

FILMEN PRESENTERAS AV 

Båtlivets fem  
viktigaste knopar

FILMEN PRESENTERAS AV 

ETT BÄTTRE 
BÅTLIV

Frossa i tester och pedagogiska gör-det-själv-filmer på www.livetombord.se



www.fjallfest.se
huvudsponsorer produktsponsorer

föredrag, bildvisningar och mycket mer!

14–17
april
2016

toppturer •  Lavinkurser  
•  banff  film festivaL •  
Livemusik • fotokurser 

afterski • kända profiLer
mountain

boka nu!

950 kr
endast

begränsat antal 
platser

sista chansen!

14–17 april 2016



StenarnaS & 
StillhetenS 
rike
Grynnor, mygg och nedlagda bensin-
mackar. Visst, men också en orgie i 
naturupplevelser, gästfrihet, och spän-
nande navigering. Båtnytt visar vägen 
i världsarvet Kvarken – en dramatisk 
skärgård där allt är i förändring.
TEXT ANNA SANDGREN FOTO PÄR OLSSON
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Vi kopplar på vårt hem för den kommande 
veckan utanför Åbo, en sprillans ny Buster 
Cabin, och rullar norröver på den finska mo-
torvägen. Ekipaget utgör en sann blickmag-
net. En 6,4-meters hyttbåt på trailer passerar 

tydligen inte obemärkt och 250-hästaren i aktern bidrar så 
klart. Så fort vi lättar på gasen kommer folk fram och fråg-
ar vänligt var vi ska sjösätta. När det går upp för dem att 
vi ska kajka runt i Kvarkens skärgård, skakar de långsamt 
på huvudet och utbrister: ”Vad säger du, ska ni åka genom 
Kvarken med den där? Och ni har aldrig varit där förut? 
Ni får allt se till att ha ett gäng extrapropellrar med er.” 
De olycksbådande kommentarerna haglar över oss när vi 
rullar landsvägen norröver mot Vasa – och jag börjar få en 
kittlande känsla i magen. 

Den beryktat steniga Kvarkens skärgård, belägen mellan 
finska Vasa och svenska Umeå, rycker allt närmare. Strax 
söder om Vasa svänger vi av till Åminne i Malax för att spa-
na in Kvarkens Båtmuseum, ett av Nordens  största museer 
för bruksbåtar. Fördelade över 15 byggnader i en minst sagt 
historisk strandmiljö finns över 95 båtar, mer än 130 båtmo-
torer och runt 3 000 andra föremål som  anknyter till båtar, 
säljakt, fiske och skärgårdsliv.

I väntan på att museet ska öppna tar vi en kaffe vid in-
tilliggande Strandservice, som på sant skärgårdsmanér är 
såväl en hamburgeria, som ett café och en av Kvarkens få 
sjömackar. Jag lägger upp våra sjökort över ett av borden 
för att återigen gå igenom vår rutt. Vi får snabbt sällskap 
av Strandservices ägare, Ingmar Sjöblad. Det är nu som vi 
kommer att kasta om vår planering, för snart har vi en hel 
samling av hjälpsamma österbottningar runt oss, alla med 

sina egna tips på favoritvikar. En hamburgare, flera koppar 
kaffe och många inspirerande samtal senare, kopplar vi loss 
trailern från vår bil. Med hjälp av Ingmars  monster-SUV 
rullar vi ner Bustern i havet. Vi  tuffar långsamt ut genom 
smala leder, mellan förrädiska  grynnor och små öar. Över-
allt runtom oss sticker stenar upp ur vattnet och min kon-
centration bakom ratten är på topp. Väl ute på öppet hav 
slappnar jag av något,  fäller fram gasreglaget och snart fly-
ger vi fram över vågorna.  Cirka 20 distans senare befinner 
vi oss ute vid havsbandet och mitt i Rönnskärs skärgård. 

Efter att ha kryssat fram mellan stenar och grynnor 
lägger vi till vid Fäliskäret, som anses vara medelpunkten 
i Rönnskärs skärgård. Hela ögruppen består av hundratals 
holmar och skär. Har du också hakat på dagens fågelskåd-

 u Johanna Björkell tillbringar 
mycket tid på Lillskär i 
stugan som har gått i arv i 
generationer.

Överallt runtom oss sticker 
stenar upp ur vattnet och 
min koncentration bakom 
ratten är på topp. 

 p Koncentrationen är på topp 
första gången vi tar oss in till 
Lillskär och Storskär. Överallt 
lurar stenar och grynnor. Land-
märken i land visar enslinjen.
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Fakta
KvarKen
Kvarkens skärgård bildar tillsammans med Höga kusten 
i Sverige ett världsarv. På den finska sidan består skär-
gården av cirka 7 000 holmar. Världsarvsstatusen har 
området fått för att det är den plats på jorden där land-
höjningsfenomenet syns bäst. Landhöjningen är cirka 
9 millimeter per år och det största djupet är 120 meter. 
Fortsätter landhöjningen i samma takt kommer det om 
cirka 2 000 år att vara möjligt att gå, eller kanske hellre 
köra bil, mellan Sverige och Finland. Bottenviken skulle 
då bli Europas största sjö. Kvarkens skärgård har den 
snabbaste landhöjningen i världen. Här finns också unika 
samlingar av istida formationer. 

InformatIon 
Om gästhamnar och sjösättningsramper finns i boken 
Käyntisatamat 
Besökshamnar (finnlake.com) som kommer ut årligen.

logI
Världsarvskommunerna erbjuder logi av alla slag, såsom 
hotell- och motellrum i närheten av stadens myller, 
strandnära och naturnära stugor och campingar för de 
som hellre tältar eller bor i husvagn. 

 p Lillskär har som en följd av landhöjningen växt ihop med Storskär. Ön skyddas 
effektivt från inkräktare med mängder av grynnor.  

 p Svedjehamn är ett trevligt utflykstmål. Här finns såväl ett muséum som en krog och det berömda utsiktstornet 
Saltkaret. 

ningstrend, så befinner du dig nu på rätt ställe. Här på 
de steniga och trädlösa grynnorna häckar tordmular, tobis-
grisslor och silvertärnor. I de mer skyddade områdena finns 
svärtor, småskrakar, viggar och bergänder. Fälisskäret var 
från mitten av 1700-talet fram till 1980-talet centrum för 
lotsverksamheten i trakten. Den nya lotsstationen stod klar 
1966. Idag äger Forststyrelsen husen, där tre av dem går att 
hyra. På ön finns också Finlands äldsta känningsbåk, byggd 
1784. Efter en lunch bestående av nyrökt fisk från trakten 
och kakor från grannbåten, serverade ihop med ännu fler 
välvilliga tips om besöksmål, bestämmer vi oss för att kasta 
loss. Vi vill passa på att upptäcka Strömmingsbådan. Väd-
ret är fint, vinden kanske är i kraftigaste laget för att åka 
till det vindutsatta gamla fiskelägret, men vi kör. Jag är glad 
för att vi har en hyttbåt. Vindrutetorkarna får jobba hårt i 
den höga sjön. 

Precis som namnet antyder har Strömmingsbådan länge 
varit ett viktigt ställe för fiskare. Samtidigt utgjorde hol-
men en förrädisk fara för sjöfarten i Bottniska viken. Efter 
många grundstötningar byggdes här 1885 en ljusfyr, samt 
bostads- och servicehus till fyrmästare och fyrvakter. Fyr-
vaktaren lämnade ön på 1960-talet, då fyren automatise-
rades. Nu är det framförallt fritidsbåtfolk som njuter av 
landskapets mjuka grå toner och de bländande vyerna av 
soldränkt hav. Här finns en brygga för förtöjning, men det 
kan bitvis vara ont om plats och det gäller att samsas. För-
töjningsbojar saknas, så vi gör som de andra; stävar mot 
bryggan och kastar i ankaret. På andra sidan av hamnbas-
sängen finns det förtöjningsfästen, egentligen avsedda för 
storm. Att vara här vid storm rekommenderas knappast. 
Den signifikanta våghöjden här utanför kan bli över sex 

meter och även om du ligger inne vid hamnbassängen är 
faran för skador på båten stor. Väderprognoserna talar om 
ökande vindstyrkor, så vi bestämmer oss för att följa tipset 
vi fick i Åminne och istället söka natthamn på Storskär.  

Storskär ingår inte i världsarvet, men är den största 
holmen i Rönnskärs skärgård, mer än 2,5 km lång och om-
kring en km bred. Som en följd av landhöjningen har det 
sund som förr delade ön i två skär, Storskär och Lillskär, 
försvunnit. Ön skyddas från inkräktare av mängder med 
sten och grynnor, men med hjälp av fasta märken i land 
och bra sjökort är det ändå förhållandevis enkelt att ta 
sig hit. Vi lägger till i en skyddad vik vid den östra  delen 
av ön. Här står fortfarande de väderpinade  fiskestugorna 
från svunna tider kvar. De brukas till stor del än idag, 
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men nu som fritidsstugor. Först ser den lilla hamnen helt 
öde ut, men så kommer en kvinna med hund ut ur ett av 
 fiskartorpen. Tryggt och vant lotsar hon oss till bryggan 
och tar oss sedan med bestämda steg ut på upptäcktsfärd. 
På en av klipporna finns  välbevarade spår av en äldre kom-
pass, byggd av olika stenar. Vi skuttar över blåbärsriset. 
Plötsligt domineras marken av rester från  gamla stenkojor, 
även kallade tomtningar. Hur de egentligen användes är 
fortfarande inte helt klarlagt, men troligtvis brukades de 
av fiskare och säljägare för att sova i, eller till förvaring av 
fångst. Klart är i varje fall att de idag är klassade som forn-
minnen och att de  användes  mellan 1500- och 1700-talen. 

På Storskär finns mycket att upptäcka och är du badsu-
gen väntar både fina klippor och stränder. Du kan också 
hitta vrakfynd som blivit uppspolade på stranden. Förr an-
vände sig förslagna skärgårdsbor av falskfyrar för att locka 
fartyg på grund och det finns stugor här på ön som är upp-
byggda helt av vrakved. Vi återvänder till båten och lastar 
i land sovsäckar och mat. Vi ska få sova i Malax Naviga-
tionsklubbs stuga över natten, en stuga som också går att 
hyra. Vi gör upp eld vid grillplatsen och medan vi väntar 
på den rätta glöden, passar vi på att tända elden även i 
bastun. Det blir en kväll full med österbottnisk kulturhis-
toria tillsammans med vår nyfunna vän och Storskärsgui-
de, Johanna Björkell. På natten drömmer jag intensivt om 
vrakplundrare och ryssar. Ändå vaknar jag utvilad först av 
alla och springer ut för ett morgondopp i ottan. Det är 
havet, naturen – och jag. För mig är det här ren frihet och 

 p Replotbron är Finlands 
längsta bro, hela 1045 meter. 
Bron förbinder Replot-Björkö 
med fastlandet och tjänar dagli-
gen cirka 2 000 skärgårdsbor.

 t Seglaren Mikael Hermans-
son rensar sin fångst av sik och 
abborre.
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Förr använde sig 
förslagna skärgårdsbor 
av falskfyrar för att locka 
fartyg på grund.

en plats jag aldrig kommer att glömma och alltid kommer 
att längta till.

Utgrynnans ståtliga fyr tonar snabbt upp sig framför 
oss. Fyren byggdes 1960, på Utgrynnans låga, yttre kobbe. 
Än idag är den en viktig säkerhetsapparat för båttrafik mel-
lan Vasa och Umeå. Den är byggd av betong och fungerar 
numera med sol- och vindenergi. Här finns en liten hamn 
och vid lugnt väder går det att lägga till för att vandra runt 
på den karga ön. Vi väljer att fortsätta ut i havsbandet mot 
Valsörarna, den yttersta av Kvarkens ögrupper. 

Valsörarna är en ögrupp med många små skär och bå-
dor, samt en fyr. Dessutom är även den här ögruppen känd 
för sitt rika fågelliv och sedan 1948 fredad som fågelskydds-
område. Den största holmen består av Ebbskär och Stor-
skär, som till följd av landhöjningen har vuxit ihop. Slyn 
växer vilt och snabbt och har börjat ta över ön. Vi hittar en 
ledig brygga vid Ebbskär och kliver i land. Nu befinner vi 
oss i ett gammalt kulturlandskap, där spåren efter höbärg-
ning och djurhållning ännu syns. Under flera hundra år var 
Valsörarna ett viktigt fiskeläge. Här finns en 2,5 kilometer 
lång natur- och kulturstig, där den del som går genom en 
vacker björkskog kallas för Kärleksstigen. Vi följer den upp 
över ön och kommer fram till flera stugor som användes 
som sjöbevakningsstation fram till 1984.  Mest iögonfallan-
de är ändå den 36 meter höga, rödmålade järnfyren, som 
står mitt på en klippa på ön. Fyren är Valsörarnas landmär-
ke, byggd 1886 av Henry Lepaute, samma ingenjörsfirma 
som senare byggde Eiffeltornet, och onekligen annorlunda. 

Fyren automatiserades 1964 och är sedan dess obemannad. 
Längs stigen finns flera kulturminnesmärkta stenkummel. 
Det är kvarlevor från ryska soldater som under 1809 års 
krig tågade från Valsörarna över vårisarna mot Umeå och 
intog staden, men sedan strax återvände. Många soldater 
frös och svalt ihjäl under återtåget. Lokalbefolkningen sam-
lade under lång tid ihop deras kvarlevor och begravde dem 
i kumlen, varav det sista restes under 1930-talet. 

Efter en stilla natt ombord sätter vi kurs mot Ritgrund, 
en liten ö mitt i havet. Vi har tur med vädret och vindarna 
är måttliga. Blåsiga dagar rekommenderas inte ett besök på 
Ritgrund. Det är mycket sten runt ön och relativt grunt i 
hamnen, 1,4 meter som mest. Hamnen, som har sin infart 
från söder, erbjuder dock ett bra skydd för fritidsbåtar. Här 
finns utöver grillplats även torrdass, soptunna och vatten. 
Helt ensamma på ön vandrar vi upp mot fyren, som är 
Finlands enda fyr gjord av trä. Efter att ha lotsat skepp i 
över 130 år, har den nu gått i välförtjänt pension. Men den 

 p I Kvarken går praktiskt före 
hippt. Ingmar Sjöblad, en av 
skärgårdensnäringsidkare vet 
vad som krävs för att ta sig 
fram bland grynnorna.
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markerar fortfarande infarten till Vasa genom den norra 
farleden. Så långt som fram till 1980-talet fanns det lotsar 
på Ritgrund. Idag står byggnaderna tomma och används 
bara delvis av motorbåtsklubbar i Korsholm. 

Plötsligt är vi inte ensamma längre på ön. Ivriga röster 
skär genom vågornas brus och påminner oss om att lyxen 
att ha en hel ö för sig själv är något unikt och snabbt för-
gängligt. En ribb full med turister har precis lagt till i ham-
nen. Något överrumplade bestämmer vi oss för att fortsätta 
till Svedjehamn för att spana in – och ut från – Saltkaret. 

Vi lägger till i fiskehamnen, vars landskap präglas av 
moräner som närmast ser ut som tvättbrädor och ett spår 
av istiden i kombination med den kraftiga landhöjningen. 
Vi ser utkiksplatsen Saltkaret redan från bryggan. På vägen 
dit passerar vi Forststyrelsens ”infopunkt”, som har öppet 
sommartid och ger svar på de flesta frågor om Kvarken och 
världsarvet. Vi travar de många trappstegen mot toppen 
och befinner oss nu 20 meter upp i luften. Under oss breder 
Kvarken ut sig och över oss seglar plötsligt två havsörnar. 
Har du fortfarande spring i benen kan du gå den 3,8 km 
långa naturstigen runt Bodvattnet. 

Till Svedjeman går det även att komma landvägen, så 
räkna med att du inte är ensam besökare uppe i tornet. Från 
hamnen avgår sommartid även båtar för turer i  Kvarkens 

skärgård, såsom världsarvskryssningar till Valsörarna. 
På vägen tillbaka kikar vi in i det gamla Salteriet, som 

fram till 1980-talet användes för inläggning av fisk. Idag 
rymmer det ett sommarcafé och ett båtmuseum. 

Dags att lämna hjärtat av Kvarken för att söka nya upp-
levelser i Replot. Snart ser vi Replotbron torna upp sig för-
över och en stund senare är vi framme i Replot hamn. Här 
finns 15 gästplatser och vi är för dagen så gott som  ensamma 
där. Det första vi möts av är skärgårdsbyns moped raggare 
som åker varv på varv längs hamngatan. Replot kyrkby 
är, till skillnad från de flesta öar i skärgården, en by med 
ökande befolkning. Här finns idag cirka 350 hushåll. Förr 
samlades de flesta husen runt dagens bycentrum, idag 
sträcker sig bosättningen från Replotbron till vägbanken 
mellan Replot och Björkö. Byn breder även ut sig mot sö-
der. Vi vandrar upp mot Arken Café & Restaurang, där vi 
också betalar hamnavgiften och får kod till dusch-, bastu- 
och toalettbyggnaden. Vi passar på att prova restaurangens 
stolthet, Arkenburgare, som är gjord på  abborrefilé och kan 
konstatera att den lever upp till sitt rykte.  

Vi lånar några av de cyklar som tillhör Replot båtklubb 
och cyklar de 1,5 kilometrarna till närmaste matbutik. Här 
finns det mesta man behöver, samt postmöjligheter. När vi 
återvänder hörs dansbandsmusik från Arken och vi sladdar 
in med våra cyklar till tonerna av Matz Bladhs. 

Jag somnar lyckligt till dova danstoner, i skönt ackom-
panjemang av högfrekvent myggsurr och mopedmuller. Vi 
vaknar upp till en gråmulen dag och regnet hänger i luf-
ten. En kopp kaffe på restaurangen tinar våra sinnen och 
vi bestämmer oss för att fortsätta in under den 1 045 meter 
långa Replotbron och vidare in mot Brändösund i Vasa för 
att tanka båten. Replotbron förenar skärgården med fast-
land och ersätter de färjor som tidigare trafikerade områ-
det. 2 000 skärgårdsbor använder dagligen bron från 1997.

Det är dags för oss att glida tillbaka till Åminne. Jag har 
börjat bli van att hålla huvudet på skaft och för var dag som 
går känner jag mig mer och mer stursk. Vi  sicksackar fram 
mellan stenarna och angör ett par timmar  senare bryggan 
utanför Strandservice. Grundstötningsrisken då? Förmod-
ligen hade vi Poseidon på vår sida, eller så  handlade det om 
ren svensk bondtur. När vi åter parkerade båten på släpet, 
glänste den oskadda propellern likt en välputsad trofé.  

båtnytts rutt
Vi valde att utforska öarna och dess historia grundligt, samt tog oss tid att verkligen prata med de människor vi mötte. 
Rutten vi körde går att klara av på  betydligt kortare tid.

Dag 1
Start: Åminne
Latitud: 62.58.4 
Longitud: 21.29.2
 
Rönnskärs skärgård
Fälisbådan
Latitud: 63.3.41,688
Longitud: 20.48.29,124
 
Strömmingsbådan
Latitud: 62.58.41
Longitud: 20.44.32
 

 
Storskär 
Latitud: 63.6.51,444
Longitud: 20.48.35,82

Dag 2
Utgrynnan
Latitud: 63.21.0
Longitud: 20.46.0
 
Valsörarna 
Latitud: 63.25.17,076
Longitud: 21.4.41,172

Dag 3
Ritgrund
Latitud: 63.25.0,5
Longitud: 21.30.0,8
 
Svedjehamn/Saltkaret 
Latitud: 63.35672
Longitud: 21.29169

Dag 4
Replot 
Latitud: 63.27.35,604
Longitud: 21.46.31,404

Dag 5
Replotbron
Latitud: 63.12.23,112
Longitud: 21.28.28,02
 
Tillbaka till Åminne
 
Har du tid bör du passa 
på att besöka Vasa och 
även Mickelsörarna/Går-
darna (som också ingår i 
Världsarvet).

 p Vi får välmenande och värdefulla navigeringtips av  trogna Kvarkenresenörer. p De många sjöbodarna i Svedjehamn används än i dag av skärgårdsbefolkningen.
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Läs mer på www.comstedt.se och www.humminbird.com

 HELIX FAMILY IS GROWING

chirp dsp di si

Humminbird Helix serie växer med ytterligare tre modeller Helix 9, 

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

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

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

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

Samtliga har den revolutionerande AutoChart Live tekniken som  

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

bredbands True Chirp för maximal djupförmåga och fisk separation. 

 i n t e r f a c e
 REFLEX

helix 12 helix 10

helix 9

50% BRIGHTER

2X RAM

GLASS 
BOUND

GLASS 
BONDED

800 x 480

HD

   1000 nit 1500 nit

50% BRIGHTER

2X RAM

GLASS 
BOUND

GLASS 
BONDED

800 x 480

HD

   1000 nit 1500 nit

50% BRIGHTER

2X RAM

GLASS 
BOUND

GLASS 
BONDED

800 x 480

HD

   1000 nit 1500 nit
50% BRIGHTER

2X RAM

GLASS 
BOUND

GLASS 
BONDED

800 x 480

HD

   1000 nit 1500 nit



www.yamaha-motor.se
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F I N N M A S T E R  H U S K Y

A N E W B R E E D

I över 25 år har vi tillverkat glasfiberbåtar. Vi har nu svetsat samman vår erfarenhet från glasfiberproduktion 
med ett slitstarkt aluminiumskrov. Då vi började skissa på vår nya serie var egenskaper som pålitlig, trygg, uthållig 

och slitstark de viktigaste. Samma karaktärsdrag som kännetecknar hunden Husky – där av namnet. 
Med Husky kommer du kunna uppleva livet på sjön på ett helt nytt sätt.  
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Snart flyger

I en liten hangar på Lidingö bygger ett gäng  
ingenjörer Sveriges mest avancerade fritidsbåt.  
Vi besöker teamet bakom den flygande elbåten  
Candela, som snart är verklighet.
TexT Mikael Mahlberg foTo Mikael Mahlberg, johan cook
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 u Riktig start up-miljö: 
Candelas chief operating officer 
Karl Fägersten löder delar till 
styrsystemet.

 p Skrovet i extra starkt ”mis-
silkolfiber” väger bara 184 kilo.  Gustav Hasselskog ser lite trött ut när han 

 bjuder oss på semmelwraps i Candelas dragiga 
plåthangar.

Han har jobbat dag och natt med att få ihop 
projekt Candela. Att ragga investerare, skaffa 

lokal och hitta fabriker som bygger kolfiberskrovet och alla 
unika komponenter till bärplanssystemet har tagit tid. Den 
största utmaningen har varit att få tag på medarbetare – och 
de kommer inte från båtbranschen. Bakom en Appledator i 
ett hörn av plåthangaren sitter den 23-årige danske elektro-
teknikstudenten Kristian Sloth Lauszus och kodar styrsyste-
met till bärplanen.

– Båtvana? Nej, däremot har jag programmet drönare, 
säger han.

Teamet består mest av ingenjörer och matematiker. Här 
skiljer sig Candela från alla andra fritidsbåtprojekt i Sverige. 
Där vanliga båtbyggare går på känsla, erfarenhet och gam-
mal nedärvd kunskap, baserar Candelas team sin flygande 
elbåt på matematiska beräkningar, omprövande av veder-
tagen kunskap och nytänk. 

Målet – att bygga världens första elbåt med räckvidd 
och fart som en fossildriven båt – är inom räckhåll. Can-
delas svarta kolfiberskrov har precis kommit från Tyskland 
och på ekbordet framför mig ligger ett gäng kugghjul, 
stålpinnar och elmotorer. Det är delarna till den avance-
rade drivlinan som kan fällas upp och ned beroende på 
om Candela flyger på sina foils eller ligger vid bryggan. 
Eftersom ingen tidigare gjort en liknande båt har Gustav 
Hasselskog och hans team tvingats konstruera varenda del 
från scratch. 

 p Litium-jon-batterierna ska ge Candela en räckvidd på 60 sjömil i marschfarten 25 
knop. Toppfarten ska landa på cirka 40 knop.

 p Gustav Hasselskog är initiativtagare till och vd för Candela Speedboat. Här med 
mahognyratten, den enda trädetaljen ombord på den eldrivna bowridern.

Skrovet är 7,5 
meter långt och 
väger bara 184 
kilo

Candela  
Primero
tekniSk info

Längd 7, 5 meter
Bredd 2,5 meter
Vikt 900 kilo
Motor 42 kW
Batteri litium-jon, 40 kWh
Toppfart 40 knop
Räckvidd 60 M i 25 knop

fakta
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Candelas litium-jon-batterier ska ge en räckvidd på 
hela 60 sjömil i en marschfart på 25 knop. Revolutio-
nerande prestanda jämfört med dagens elbåtar, och de 
ska nås med hjälp av bärplan, så kallade foils . Dessa 
är konstruerade av Hugues de Turckheim, mannen 
bakom världens snabbaste segelbåt, 52-knopsmonstret 
L’Hydrop tère. Kolfiberskrovet på Candela är 7,5 meter 
långt och väger bara 184 kilo, men ska ändå CE-certi-
fieras i den näst strängaste kategorin, klass C – alltså 
för två  meter höga vågor i 45 knop. Teamets hållfast-
hetsexpert  Olivier Philippot har beräknat den optimala 
tjockleken på 50 olika punkter på kolfiberskrovet. Ett 
omöjligt uppdrag för en båtbyggare utan formell ut-
bildning – men rutin för Philippot, som till vardags 
ritar heli koptrar på Eurocopter.

– Med matematiken till hjälp kan vi gå rakt på målet. 
Då får vi en klar båt med dynor och inredning direkt, och 
slipper förhoppningsvis en massa prototyper, säger Gustav 
Hasselskog.

Efter en halvtimme i plåthangaren är det svårt att inte 
imponeras av Candela, innan elbåten ens lyft. 

Innan vi går visar den danske studenten Kristian snabbt 
vad han pysslat med under vårt besök: Candelas eget navi-
gationssystem är programmerat av Kristian själv och ryms 
i en tolvtumsskärm, vars display är bra mycket bättre än 
 någon jag provat från de stora plottertillverkarna. Hur lång 
tid har det tagit att programmera hela systemet? Några 
veckor, blir det självklara svaret.

Första provturen sker i april och först då vet vi om Can-
dela floppar eller flyger. Hittills tyder allt på det senare.

 p Candelas internationella ingenjörsteam har ritat de flesta av båtens komponenter, 
som sedan tillverkats på fabriker runtom i världen, för att till sist monteras på Lidingö.

 p Navigationssystemet har Candela gjort själva. Via den 12 tum stora skärmen ska 
föraren styra alla funktioner i båten, från stereo och navigation till bärplanen.



•   Starkast, Snålast & Renast
•   Servostyrning & Autotrim
•   5 år/500timmar 
     serviceintervall

UPPLEV NYA 
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D en årliga båtmässan i Düsseldorf är himmelriket 
för den som älskar att vara på och i vattnet – och 

som har bra skor och starka vader. I 17 enorma 
hallar samlas båttillverkare från hela världen för att 
visa upp sina senaste modeller och prylar. Här finns 
det mesta, från enorma lyxyachter på 100 fot, famil-
jeseglare, fartfyllda muskelmaskiner och husbåtar till 
små jollar, kitebrädor, dykutrustning och fiskeprylar. 
Dessutom bjuds besökarna in till att själva delta i 
mängder av aktiviteter, får uppleva rekordmånga 
båtpremiärer och träffa både konstruktörer och 
framtidsinnovatörer. 

I år är det 47:e gången som den tyska staden 
invaderas av båt- och vattenfrälsta från världens alla 

hörn. Hela 52 olika nationaliteter  rapporteras ha hit-
tat till mässan i år och med 247 000 besökare slogs 
förra årets siffror med 2,8 procent. Över 1 800 båtar 
och yachter fanns under den sista veckan i januari 
på plats att både beträdas och i vissa fall beundras. 

Självklart var också svenska storheter på plats. 
Häribland Ockelbo, Anytec och Nimbus. På segel-
båtssidan imponerade Swede 68 stort. Även den 
finska flaggan vajade i topp, bland annat genom Ax-
opar som premiärvisade de sprillans nya modellerna 
24 HT och Open, samt den nya 37-fotaren, Paragon 
med sin 31 Cab och sprillans nya XO 360 (som vi 
även testkör i detta nummer), samt Bella Boats. 

Tydligt är att båtbranschen åter andas vårluft. När 

mässan stängde efter nio intensiva dagar, konsta-
terade arrangörerna att publikrekord slagits och 
utställarna rapporterade om rekordmånga båtaffärer 
i de mest skiftande pris- och storleksklasserna. En 
allmän trend i Düsseldorf är att ingen tycks spara på 
krutet. Det är komfortabel lyx, stora utrymmen och 
mycket blingbling som får européerna att dra upp 
plånboken ur bakfickan. Samtidigt är det tydligt att 
allt fler utställare satsar på miljövänliga framdriv-
ningssätt, både el- och solenergi kommer stort. För 
att inte tala om klassisk vindenergi – segelbåtarna är 
åter på frammarsch. Du som är sugen på att frossa 
i båtspaning har chans igen mellan den 21 och 29 
januari 2017.

SupermäSSan
Över 1 800 utställare, 17 
proppfulla hallar, nära 
250 000 besökare och 
rekordstor försäljning. 
Boot Düsseldorf kickar 
igång båtåret 2016 med 
besked. 
TEXT ANNA SANDGREN FOTO ANNA SANDGREN + UTSTÄLLARE

aXOpar 24 HT och 24 Open
N u såg de äntligen – om inte dagens 

så i varje fall – mässans ljus, de på 
förhand redan varmt håsade minsting-
arna i Axoparfamiljen. Det var knappt 
så färgen hade hunnit torka när de två 
första båtarna i den nya 24-fotsserien 
levererades till mässan. 

Först ut att visas var 24 HT och 24 
Open. Skrovet har steg för att vara 
lättdrivet. En 100 hästar stark motor 
utlovas ge en toppfart på cirka 30 
knop och med 200 hästar beräknas 
Axopar 24 komma upp i cirka 43 knop. 

Axopar 24 HT gav direkt ett intryck 
av att vara en lyckad och nyskapande 
kombination av hardtop och bowrider. 
Här sitter fem passagerare långt akter-
ut vilket borgar för en lugn färd också 
i stökigare sjö. Tack vare placeringen 
av passagerarna frigörs mer utrymme 
i förskeppet, vilket i sin tur ger skäl åt 
bowrider-tillägget. I förskeppet ryms 

en L-formad soffa enligt känt Axo-
parmanér. Under hardtoptaket döljer 
sig två kojer. Möjlighet till en enkel 
toalett finns också, men för att vilja 

använda den när man är flera ombord 
krävs total oprydhet. Smart är även 
att HT-taket går att skjuta bakåt så 
det skyddar föraren och passageraren 

som sitter bredvid. Axopar 24 Open är 
helt öppen och än mer en bowrider, 
men har i övrigt samma skrov och 
dispositon som 24 HT. 
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Fartfyllt konstverk
S eabobs framgångsrecept lyder 

topprestanda i kombination 
med miljömedvetande. Nu inleder 
tillverkaren Cayago ett samarbete med 
Princess Yachts. 

Samarbete är ett sätt att fira 
lyx-yachtsföretegets 50-årsjubileum. 

Seabob är en modern lättviktskon-
struktion utrustad med ett effektivt 
elektriskt drivsystem och ett sätt att 
snabbt ta sig fram under vattnet. Den-
na jubileums Seabob bär en illustration 
av den berömda konstnären Jaume 
Vilardell i äkta 1960-talsstil.

Satsar på rolig segling
V ärldspremiär på Boot var det för 

Dehler 42. Den nya modellen på 
12,4 meter sägs erbjuda rolig och 
snabb segling i kombination med 
modern komfort. Till stor del delar 
42-fotaren skrov med sin en fot 
kortare föregångare, men den har fått 
nytt roder, ny typ av segelplan och en 
ny köl. Dehler 42 har fått en ramstruk-
tur i kolfiber, vilket gör den styvare. 
Härmed tål den både högre laster och 
hårdare riggspänning. Tre olika typer 
av kölar erbjuds också. I den ljusa och 
modernt utformade salongen finns en 

stor U-soffa och ett L-format kök samt 
en navigationsplats. Extra roligt var det 
att notera att Dehler verkar falla den 
yngre generationen i smaken. Bland 
segelbåtarna var det här den yngre 
publiken återfanns.

Oceanvärdig 46-fotare
D elphia 46 DS var ännu en världs-

premiär på mässan. Nyheten ska 
locka den som vill segla långt och som 
har höga krav på komfort. Här erbjuds 
en däckssalong som på ett fiffigt sätt 
står i förbindelse med den central 
placerade sittbrunnen. 

Konfigurationen är typisk för de 

mest lyxiga oceangående yachterna 
och ska borga för både säker och 
bekväm segling. Här finns ett fullt 
utrustat kök, en akterhytt med stort 
badrum, en gästsvit med egen dusch 
och ett utrymme som antingen kan 
vara badrum, arbetsplats eller utfor-
mas efter ägarens önskemål.

Aluminium med finess
S teeler visade för första gången 

sin Steeler NG43 Offshore byggd 
i aluminium. Båten erbjuder plats för 
upp till sex personer. 

Utöver att den nya båten utlovas stå 
pall för alla väder ska den också vara 
bränsleeffektiv. 

Vid en marschfart på 18 knop ligger 
bränslekonsumtionen på cirka 3 liter 

per sjömil med en Yanmar 6LY3-ETA 
på 480 hk. Toppfarten ligger med 
samma motor på 23 knop och då drar 
den 3,8 liter per sjömil. Längden är 13 
meter och bredden 4,48 meter. 

Att båten under mässan utsågs till 
European Powerboat of the Year 2016 
i kategorin upp till 45 fot säger väl en 
hel del.

Självsäkert stilig italienare 
S nygg, sportig och elegant lär ha va-

rit ledorden när Stefano Righini och 
Carlo Galeazzi designade nya Azimut 
66 Fly, som också utmärker sig för 
flybridgen som fjäderlätt tycks sväva 
över båten och samtidigt lyckas utgöra 
ett fullgott skydd över hela cockpit 
och main-deck mot regn och sol. Med 
dubbla Caterpillar C 18 på vardera 1 
150 hästar ska denna italienska yacht 
komma upp i 31 knop. På det undre 
däcket väntar fyra generösa kabiner. 
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Familjeflirt från storvarv
B avaria var representerade med 

hela 19 olika modeller. En av dem 
som, trots sin i sammanhanget ringa 
storlek, drog till sig mycket uppmärk-
samhet var Bavaria Cruiser 34, som 
hade världspremiär på mässan. Bakom 
båten står Farr Yacht Design och De-

sign Unlimited. Båten er bjuder en stor 
sittbrunn med två styrplatser där allt är 
exemplariskt lätt att nå. 

Under däck finns det plats för sex 
personer fördelat över tre kabiner. Det 
L-formade köket erbjuder gott om 
plats. 

Ny snygging 
från Frauscher
Ö sterrikiska Frauscher bjöd på 

världspremiär av Frauscher 1414 
Demon. Den drygt 14 meter långa 
skönheten av Kiska karakteriseras av 
sin typiska Frauscher-design i linjerna 
som påminner om klassiska sportbilar. 
Skrovdesignen, en djup v-botten och 
dubbla steg ska göra båten lätt driven 
och farter över 40 knop utlovas. Stor 

kraft har lagts på en ergonomisk 
design av cockpit. Båten präglas av en 
avslappnad om än lyxig  loungestäm-
ning. Här finns bar, ismaskin, frys och 
grill. Invändigt är ståhöjden 1,96 meter 
och båten rymmer ett stort badrum. 
Kök, sittgrupp som kan göras om till 
en stor säng och så klart en master 
cabin.
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Praktisk dagseglare
S affier SC 6.50 Cruise är den första 

nya  modellen från det nederländska 
varvet på många år. Den 6,5 meter 
långa dagseglaren erbjuder plats för 
sex personer i sittbrunnen och det 

finns en sovbädd under fördäcket. Bå-
ten går också att segla ensam. Riggen 
består av ett lätthanterligt storsegel 
på 13 kvm och en självslående fock 
på 8 kvm. 

42-fotskatamaran med fly
V ärldspremiär var det för den 12,8 

meter långa katamaranen från 
Lagoon. Den nya 42-fots modellen er-
sätter tidigare Lagoon 421, är försedd 

med 98 kvm segelyta och en flybridge. 
Ägaren kan välja mellan tre och fyra 
kabiner för sex eller åtta personer. Två 
av kabinerna har egen dusch. 

Garanterat störst 

S mått surrealistiskt är det att 
se en 100-fots- och rejält hög 

båt inomhus. Men så är det också 
50-årsjubilerande Princess vi talar 
om. Jubilaren firar på mässan genom 
att ha  världspremiär på sin senaste 

megaskapelse, Princess 30M. Med 
en tyngd på 98 ton och en längd på 
30,46 meter är detta mässans största 
yacht. Här finns all lyx och plats man 
kan önska sig i form av en egen area 
för ägarna, stora badrum, lounge-

platser, ett enormt kök, bubbelpool 
med mera. Motoralternativen är två 
MTU-diesel motorer, från 1,948 hk per 
styck för en toppfart på 24 knop, eller 
två gånger 2,637 hk för en maxfart på 
27 knop.
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FUSION  
750 SERIES 
MARINE  
STEREO 

UNI -DOCK

DVD/CD

Förenar nytt med klassiskt 
O nekligen originell är denna vackra 

skönhet med namnet LA28. Bakom 
metoden att förena nytt med gammalt, 
eller snarare toppmoderna konstruk-
tionsmetoder med gamla klassiska, 
står Lothar Fichtner. Han skulle egent-
ligen bara konstruera en bra köl, men 
det slutade med att han hade designat 
en helt ny typ av båt – och dessutom 
stod som ägare för hela varvet. 

Ståtlig seglare för oceanen  
– och den bekväma
A nrika Swan Nautor, från våra stolta 

grannar i Finland, världspremiärvi-
sade en ny modell från sin Performan-
ce Cruiser-serie. Den cirka 18,8 meter 
långa Swan 60S har tagits fram speci-
ellt för ägare som vill ha både komfort 
och en båt redo att korsa oceanerna 
med. Standardkölen är på 3 meter, 
men det går också att få en på 3,6 
meter. Den stora salongen erbjuder en 
generös navigationsplats och här finns 
såväl en enorm master cabin, som två 

stora gästkabiner där alla har varsin 
dusch. Dessutom finns ett tender-
garage och en sektion i aktern som 
kan göras om till badplattform. 
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E som i ekono-
mi, ekologisk 
och effektiv …
I  Düsseldorf valde Bavaria att avslöja 

vad som döljer sig bakom namnet 
Projekt DA10. Under en högtidlig 
ceremoni döptes den nya tidsenliga 
satsningen från det tyska storvarvet till 
Bavaria E40. E står för Economic, Eco-
logic, Exploring, Efficent och Emotional. 
Prototypen kommer vara klar till våren. 
Det vi besökare fick uppleva var, utöver 
en modell, en virtuell rundvandring i 
hela båten. Båten, som kommer i en 
Sedan- och en Fly-version, utmärks 
av en klassisk design men också en 
genomtänkt disposition av utrymmena. 
Det går att välja mellan två eller tre 
kabiner. Båtens hjärta utgörs av en 
stor salong och en 360 graders vy. 
Precis som Nimbus 305 är E40 inte 
designad för fart, utan för ekonomiskt 
cruisande. För pulvret står motorer 
från Volvo Penta på mellan 75 och 300 
hk plus hybriddrift. 

Modernt hem med potential
F rån Nomadream kommer detta helt 

nya flytande och flyttbara hem. Ett 
koncept som likt en jättemagnet drog 
till sig mässans något yngre publik. 
Waterhome, som just den här model-
len kallas, är ett året-runt-rustat hem 
för fyra personer. Den totala golvytan 
är 32,5 kvm så det gäller att hålla 
ordning… 

Vardagsrummet, som också 
innehåller ett fullt utrustat kök, en helt 
godkänd förarplats och erbjuder plats 
både för soffgrupp och vedkamin, är 
16 kvm stort. Husbåten mäter totalt 
13,7 meter i längd och är utvändigt 
4,7 meter brett. Här finns två sovrum, 
ett på 6,5 kvm och ett mindre på 3,7 
kvm, samt ett badrum med dusch och 

toalett. Husbåten drivs framåt med en 
utombordare från Yamaha på 25 häst-
krafter. Boendet lär locka med både 
sin flexibilitet och relativt hyfsade pris, 
framförallt med tanke på bostadspri-
serna i många av våra storstäder. Den 
blir din för drygt 1,4 miljoner kronor.

Schweizisk flärd med eldrift
G anz Boats världspremiärvisade 

sin helt kol fiber-  och epoxibyggda 
Elovation 6.8 utrustad med eldrift från 
Deep Blue. 

Båten är framtagen för att köras på 
sjöarna i bland annat Schweiz och Öst-
errike där utsläppskraven är mycket 
strikta. Det lilla schweiziska företaget 
satsar stort på effektiva byggmaterial 
och konstruktionsmetoder, utan att 
ställa design och köregenskaper åt 
sidan. Elovation 6.8 mäter 6,8 meter 
och är 2,35 meter bred. Genom den 
optimerade byggmetoden kan vikten 
hållas nere till 900 kilo. 

Själv blev jag fascinerad över det 
smarta taket på Ganz andra modell, 
Evolution 7.7. Genom ett knapptryck 

fälls hela det kupolformade taket 
in – snyggt, effektivt och äntligen ett 

nytänkande som i varje fall delvis har 
en chans att jaga bilindustrin i hälarna.
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Upplev tystnaden till sjöss

Som ägare av en Silver kan du vara säker på att du skaffat dig en finsk kvali-

tetsprodukt med lång livslängd och ett värde som står sig bra, år efter år. 

Du kan också förlita dig på att båtlivet blir bekvämt, bekymmersfritt och 

framför allt – tystare, tack vara en unik konstruktion och val av material.

Innerlinern i glasfiber är både praktisk och bekväm, och med aluminium-

båtens tåliga skrov kan du lägga till vid strandklippor eller sandstränder 

utan att behöva oroa dig för att skrovet tar skada. 

Silver – gör båtlivet ännu bättre!

silverboats.fi
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Ekolod i 3d
Jakten på det bästa ekolodet fortsätter. 
Vi har testat Navicos nya 3D-ekolod som 
ska göra det ännu lättare att förstå vad 
du ser under båten.
TexT och foTo Max carlgren
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sidan eller till och med så att ekolodsbilden av botten ritas 
upp bakom båten när du tittar framifrån. 

Fisken presenteras med en annan färg än botten, eko-
lodet skiljer alltså på sådant som finns på botten och sådant 
som är fristående och ger det en annan färg. Står det gamla 
träd på botten är de också färgade, men jag tycker att det 
är lätt att skilja dem från fiskstim.

3D-ekolodet inkluderar inte det framåtseende ekolodet 
som man lanserade för Simrad för ett år sedan. Det är mer 
tänkt för navigation än fiske medan 3D-tekniken satsar 
mest på fiskare.

Jag tycker att 3D-bilden är lätt att tolka. Bäst fungerar 
det med en delad bild där du även visar sidoseende och en 
traditionell ekolodsbild. Ser du fisk kan du sätta fingret 
på ekot och sedan visa den punkten på sjökortet. Har du 
autopilot kan du till och med låta båten styra tillbaka själv. 
På så sätt kommer du till rätta med ett av de största proble-
men för en ovan ekolodsanvändare: att förstå hur långt du 
passerat fisken och att hitta tillbaka till den så att du kan 
dra upp den. 

Navicos nya 3D Structure Scan fungerar 
till navigatorer av modellen Lowrance HDS 
generation 3 och Simrad Evo2-serien. Det 
är alltså de senaste modellerna som klarar 
att köra 3D-ekolodet och det ska enligt till-

verkaren ha att göra med att de måste ha tillräckligt med 
processorkraft för att kunna rita upp bilden av botten.

Tekniken påminner om Garmins nya ekolod Panoptics 
som ritar upp bilden av botten på ett liknande sätt. Garmin 
och Navico med märkena Lowrance och Simrad har tagit 
täten bland de stora tillverkarna av ekolod. Humminbird 
hänger också på och samtliga tillverkare har nu ekolod som 
ser både åt sidan och framåt, istället som tidigare bara rakt 
ned.

Jag testar Navicos 3D-ekolod både i en  Simradnavigator 
och en Lowrancenavigator. Gränssnittet är detsamma och 
likaså funktionerna, Simrad är mer tänkt för motorbåtar 
och Lowrance för fiskare, men tekniken och utseendet är 
alltså precis likadant oavsett vilket märke du väljer.

De flesta är vana att se ekolodsbilden som en platt bild 
av botten sedd från sidan, där ekon från fisk ser ut som 
bågar eller som små animerade fiskar, beroende på vilken 
inställning du använder. När tekniken för sidoseende eko-
lod kom vidgades vyn så att ekolodet tittar ut åt sidan från 
båten, istället för bara rakt ned. Det gör att du ser ett större 
område, men bilden kan vara lite svår att tolka. I mitten av 
ekolodsbilden ser du vattenpelaren under båten, denna kan 
misstas för att vara botten. För att göra tolkningen lättare 
har man tagit fram 3D-bilden.

Bilden presenteras som en karta över botten efter båten 
och ut åt sidorna. Givaren som ger bilden är en kombine-
rad modell som både har en vanlig ekolodsgivare samt sido-
seende givare i samma enhet. Under båten ritas en solfjäder 
upp som visar hur långt åt sidorna ekolodet ser. En smart 
funktion är att du även får en djupsiffra samt en siffra vid 
varje ände av solfjädern så att du alltid kan se på bilden hur 
djupt det är och hur långt åt sidorna ekolodet ser. Fisk ekon 
syns också tydligt mot denna solfjäder.

Eftersom navigatorn har pekskärm kan du förstås 
 anpassa bilden med fingerspetsarna. Bland annat kan du ta 
tag i ekolodsbilden och vrida den så att du ser bilden från 

 p Den övre halvan visar det 
sidoseende ekolodet i den 
traditionella vyn ovanifrån. Den 
nedre visar 3D-vyn som kan 
visas bakifrån, från sidan eller 
rakt framifrån.

Bilden 
presenteras som 
en karta över 
botten efter båten 
och ut åt sidorna

 q Trollingfunktionen låter dig 
styra elmotorn från navigator-
skärmen. Sätter du en waypoint 
i ekolodsbilden kan autopiloten 
ta dig tillbaka till den punkten.
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NYA MERCRUISER 4.5L DREVMOTOR

Anpassat kraftpaket
designat för marint bruk

KAMPANJPRISER HOS DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

www.mercury.se

Kommande generationens 4.5L. En lätt V6:a med högt vrid-
moment och prestanda som en V8. Konstruerad specifikt för 
marint bruk med innovationer som t.ex. bakåtvänt insug, som 
riktar ljudet akter ut från båten och ger en tystare körning.
Servicepunkter på motorn är placerade för riktiga båtägare 
(inte bilmekaniker), och adaptiv farthållare upprätthåller
varvtalet oavsett last eller förhållande.

 t Med dubbla skärmar kan 
du ha radar eller ekolod på en 
skärm och kartbilden på den 
andra.

3D  
Structure Scan
Räckvidd djup 92 meter
Räckvidd bredd 183 
meter
Fungerar med Lowrance 
HDS gen 3 och Simrad Evo2
Optimal fart 2-8 knop
Pris 11 490 kronor
Info lowrance.se,  
simrad-yachting.se

Fakta
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prylar tekniska nyheter

n u släpper Garmin en ny marin klocka. Man 
har tagit bort och lagt till en hel del funktioner 

jämfört med den tidigare klockan Quatix. Den förra 
modellen har vi långtidstestat, och fått användning 
för bland annat den inbyggda gps:en när navigatorn 
la av under en tur. Den förra versionen hade många 
funktioner för att styra Garmin-navigatorer. Du kunde 
bland annat fjärrstyra autopiloten trådlöst via vissa 
navigatorer.

Uppföljaren Quatix 3 saknar funktioner för att 
styra navigatorn och båten. Och i ärlighetens namn 
är det ingen funktion vi använt särskilt mycket, även 

om jag tyckte att det var väldigt roligt 
att finjustera autopiloten från armen.

Den nya klockan satsar mer på seglings-
funktioner. Du kan få information trådlöst från 
navigatorn som exempelvis fart, djup, vinddata och 
annan Nmea 2000-data. Dessutom har den en 
 massa kappseglingsfunktioner, som distans till start-
linjen, tack assist och kappseglingstajmer. Är du mer 
intresserad av fiske har du fångsträknare och ankar-
larm ifall du börjar driva bort från din favoritplats.

Klockan kan även användas för att logga en mas-
sa andra sporter, samt räkna steg, kalorier och sömn 

och föra över data till appen Garmin Connect mobile. 
Använder du gps:en oavbrutet håller batteriet 20 
timmar, kör du bara klocka håller den i sex veckor. 
Priset är 6 399 kronor.

garmin.se

Marin 
klocka

Ljusstarka ekolod
H umminbird uppdaterar sin Helix-serie med två modeller på nio och tio tum. Tidigare 

fanns två modeller på fem och sju tum. Vi har sett dem som hastigast i demoläge 
på mässor och första intrycket var att de är mycket ljusstarka. De hade inga 

problem att hävda sig mot strålkastarljuset på mässgolvet. Vid sidan av skär-
men finns en rad snabbvalsknappar som gör att du lätt kan växla mellan 
dina favoritvyer. De har ett uppdaterat gränssnitt som kallas Reflex.

Mest intressant för sportfiskaren är Humminbirds funktion Autochart 
live som skapar kartor över botten i realtid medan du kör med djupkurvor 
och djupsiffror. Enheterna har dubbla fack för sd-kort för att kunna ha 
sjökort på det ena och spela in djupdata på det andra kortet. En smart 
snabbkoppling på baksidan låter dig koppla in och ur alla kablar med 
ett enkelt handgrepp, smidigt ifall du har den monterad i bygel och vill 
ta med den ur båten. De går också att flushmontera permanent.

De går att ansluta till nätverk med tidigare Humminbirdmodeller, 
nmea2000-enheter, radar, ais och autopilot. Du kan även ansluta 
dem till en Minn Kota-trollingmotor som håller båten på rätt plats 
när du hittat fisk med ekolodet. Dessutom finns en fjärrkontroll som 
tillval som du kan använda för att zooma, panorera och många andra 

funktioner på distans. Priset börjar på 11 495 kronor.
comstedt.se



Yamarin 49 BR Cross med Yamaha F50

Yamarin Cross 49 Bow Rider passar utmärkt som båt för sommarstugan och för kortare 
förbindelser till sjöss. I den rymliga interiören finns det plats för både tillbehör till sommarstugan 
och för fiskeutrustningen. Det finns dessutom gott om benutrymme för passagerare bak i båten 
och den breda standardutrustning gör helheten komplett.

ordinarie pris: 240 650:-

www.yamaha-motor.se

Kampanj

Nu för endast 219 500:-
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Årets  
motorbÅt

Vi vill veta vad du tycker!  
Gå in och rösta på  

www.livetombord.se 

rÖstA PÅ

Gå in och rösta på din favorit på livetombord.
se och var med och påverka resultatet. Vinna-
ren av Årets motorbåt presenteras på Allt för 
Sjön i Stockholm den 5 mars klockan 13.00. 

Finnmaster t7 viggo c8

bella 620 ht ockelbo b18 al ccnimbus 305

rÖstA PÅ

NomiNerAd
Årets

motorbÅt
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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



Mercury Command Thrust växelhus
Ingen tillhandahåller ett bredare program av 
Command Thrust-modeller framtagna för maximal 
fart, hantering och manövreringsförmåga för 
utvalda aluminium och glasfiberbåtar. 

 Finns med

NYA MERCURY 115 HP FOURSTROKE

©Brunswick Marine Sweden

Lätta Mercury 115 hp FourStroke tar dig ut på sjön. Motorn är hela 
9 kg lättare än närmsta konkurrent, vilket ger den bästa accelerationen 
i klassen och en allmänt lättmanövrerad båt. Den stora slagvolymen
ger ett högre vridmoment utan större ansträngning, vilket ger god 
komfort. Tack vare ny design är den även enkel att underhålla. 

www.mercury.se

Mercury har startspärr som standard på fyrtakts-motorer 
från 40 hk upp till 350 hk, vilket ger dig lägre försäkringspremier.
It’s good to have Mercury behind you.

prestanda i aktern.
Skaffa riktigt hög



Vilken båttyp är du?
Vi testar båtar för att hjälpa dig att 
hitta rätt. På mässan Allt för Sjön 
i Stockholm den 1–10 mars tar vi 
med fem typer av båtar som gör det 
lätt och roligt att vara på sjön. Kom 
och träffa oss, titta på båtarna och 
snacka om dina favoriter i vår mon-
ter A07:21.

På Båtnytt älskar vi att prata om båtar. Men det är alltid 
lättare att diskutera när man har något att utgå från. Därför 
kommer vi att ta med fem båtar av olika typer i vår monter 
A07:21 på mässan Allt för Sjön  första veckan i mars. Det 
är olika typer av  båtar som fyller olika funktioner, men de 

har en sak gemensamt: De gör det lätt att  komma ut på sjön. Flera av 
dem har också vunnit   våra jämförande  tester. Det är en modern hard
top, en mellanstor rib, en trailerbar segelbåt, en bowrider och en  liten 
 vattenskoter. På följande sidor  presenterar vi dem. Läs  igenom och se 
vad vi tycker. Har du sedan har vägarna förbi vår monter får du  gärna 
komma in och växla några ord. Både om du håller med oss, eller om du 
tycker precis  tvärtom.

Fareast Yachts har etablerat sig som världens största 
tillverkare av optimistjollar, men tillverkar även både kata
maraner och enskrovsbåtar. Den helt nya Fareast 23 visas 
upp för första gången i Sverige på Allt för Sjön. Vi har alltså 
inte hunnit testa den, däremot har vi testat den  större Far
east 28 förra året, och de två modellerna har många likhe
ter. På Fareast 28 uppskattade vi den stora sittbrunnen med 
plats för fem kappseglare. Ruffen saknar inredning, sånär 
som på påsar vid skrovsidan för förvaring. Det går att få ett 
par kojer för vila som tillval. Vi uppskattar också att den 
är lättseglad. Trots byig vind är den lätt att  kontrollera på 
kryssen. Och när vi faller av blir det riktigt roligt, Fareast 
28 sticker iväg och som mest får vi upp den i 15,6 knop, 
med full kontroll. Priset på Fareast 28 ligger strax under 

400 000 kronor, mer fart för pengarna går inte att få i 
klassen.

Fareast 23 blir förstås mindre, den mäter 7,28 meter på 
längden och 2,55 meter på bredden. Layouten är likadan 
som på den större modellen, den är vakuuminjicerad och 
riggen kommer från Seldén, men 23:an saknar akterstag. 
Priset ligger på strax under 300 000 kronor med stor, fock 
och gennaker. 

Den höj och sänkbara kölen gör att det är lätt att traila 
båten. Då kan du sköta transportsträckorna med bilen och 
segla där du verkligen vill segla. Ingen båt för familjen som 
vill övernatta, men är du ute efter actionfylld segling ska 
du kolla in Fareast 23.

nordicyachts.se

Fareast 23
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2015 gjorde hardtopen comeback. Vi drog ihop tre kon-
kurrenter från Flipper, Yamarin och Bella och stack ut till 
sjöss. Den som till sist vann testet var Bella 620 HT. Den 
vann på bäst inredning. Många sittplatser vända framåt och 
lätt att bädda både i akter och för. Bella har vågat satsa på 
att många ska få plats att åka bekvämt, medan ruffen är 
ganska liten. Det gör att du får en stor, rymlig sittbrunn 
att umgås i.

Oavsett vilket märke du väljer så får du en smart båt om 
du satsar på hardtop. När vädret är fint sitter  passagerarna 
och solar i aktersoffan. Börjar det regna är det bara att 
 hoppa in under taket. Men även om du sitter under taket 
har du kontakt med föraren och kan fortsätta att umgås. 
Väljer du exempelvis en daycruiser måste du krypa in och 
försvinna i ruffen ifall du vill söka skydd. Visst, det är mer 
ombonat att sova i en en daycruiser, men är du ute efter 
smidiga dagsturer är en hardtopen riktigt smart.

Den nya generationen hardtopbåtar ser inte heller ut 
som trötta 70-talare. Det senaste exemplet är Axopar 24 

som även kommer i en variant med hardtop. Det är helt 
enkelt en båt som är i ropet.

Nackdelar då? En risk är att ruffen blir en öppen stuv 
där packningen ligger huller om buller. Bella har stuvar 
under sofforna och i durkarna, så visst går det att stuva un-
dan grejerna. Men å andra sidan: har du en daycruiser så 
stuvar du på samma sätt – genom att slänga in allt i ruffen. 
Skillnaden är att det är lättare att komma åt i en hardtop.

Det största problemet med hardtop är sikten. Hytten 
skymmer stora delar av sikten framåt. Långa förare får 
huka sig för att se ut, och även om man lyckas kika fram 
genom rutorna är inte sikten tillräckligt bra. Slutsatsen 
blir att du måste stå och köra och kika över hytten. Då 
 sitter tyvärr ratten långt ned, eftersom den är placerad för 
att  fungera i sittande ställning. Du står lite som en säck 
 potatis. Drömmen vore att ratten gick att höja upp vid 
stående  körning och dra ned när du sitter. Då skulle hard-
topen vara  fulländad.

bellaboats.fi

Bella 620 HT
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Rib är en båttyp som många förknippar med fortgående 
charterturer genom skärgården. Men många har också in-
sett att det är en väldigt smidig båttyp för familjer och fri-
tidsåkare. Har du den på trailer behöver du inte ha båt-
plats, den kräver inte att du underhåller och putsar på den 
och med inbyggda fendrar runt hela båten är det bara att 
köra järnet. När vi testade ribbar i 6,5-metersklassen vann 
Brig Eagle 650 en knapp seger över motståndarna. Den har 
både fartresurser och möjlighet att umgås i båten, till ett 
vettigt pris. Dessutom kombinerar man snygg design och 
trygga köregenskaper. En mycket skarp v-botten i fören 
som planar ut mot aktern gör att den klyver sjön effektivt 
samtidigt som den är stadig i skarpa svängar. Med 150-häs-
taren är den trygg och ekonomisk, hänger du på 200 hästar 
blir det mer busåka.

Brig Eagle 650 känns mer som en familjebåt än en fart-
maskin för att flyga i vågor med. Bakom pulpeten sitter två 

personer skyddade, vindrutan fungerar bra. Kanske något 
som många inte förväntar sig av en rib. Sofforna är bekvä-
ma men snarare utformade för nöjesturer än vågad körning 
i vågor. Det finns även ett enkelt klaffbord som gör att du 
kan ta en fika ombord.

En rib är med andra ord inte bara en yrkesbåt eller char-
termonster, utan fungerar bra för familjen. Med små barn 
ombord bjuder inte tuberna på något större skydd från att 
ramla i sjön och det är inte självklart att det finns bra säten 
ombord för dem som är mindre. Vet du att det är vuxna 
som ska åka kan du satsa på en modell med stötdämpade 
jockeysäten, är det familjetur med små barn kan det vara 
bra att leta rätt på en modell med soffa. Den största för-
delen med en rib är att den är extremt stabil. Klarar du att 
hålla i dig och vet hur man kör båt kan du ge dig ut i de 
flesta väder.

brig.se

Brig 650 EaglE

BElla 620 HT
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En vattenskoter är bland det roligaste du kan köra på 
sjön. De drar lite, speciellt om du väljer en mindre modell, 
och de svarar väldigt rappt på gas när du drar iväg. Sea 
Doo Spark blev något av en succé när den lanserades. Den 
väger bara 180 kilo, betydligt mindre än tungviktarna som 
ligger på 300-400 kilo. Vi testade den med 90 hästkrafter 
och trots att vi även kört modeller med över 300 hästar var 
adrenalinkicken rejäl.

Den toppade 44 knop när vi testade den. Men tack vare 
närheten till vattnet på den lilla skotern känns det som att 
det går enormt fort. Den går medvetet något på nosen i 
full fart för att skydda ovana förare från ofrivilliga flygturer. 
Skrovet är rotationsgjutet och tål smällar bättre än glasfiber. 
Priset börjar runt 60 000 kronor och passar utmärkt för 
den som vill börja köra vattenskoter, eller den som vill ha 
en skoter med sig som tenderbåt. Den har även ett fäste för 
att dra badleksaker eller wakeboard. Det går att köra med 
två vuxna ombord, men då kan den kännas lite vinglig.

nivado.com

Yamarin Cross 57 Br
En öppen dagtursbåt med den numera omåttligt popu-
lära kombinationen av aluminiumskrov och innerline i 
plast. Den finns i många varianter och storlekar och de 
flesta nordiska båttillverkarna som tidigare byggt i antingen 
plast eller aluminium har nu kombinationer.

Yamarin Cross 57 BR vann en duell mot en enklare Suvi 
5700 förra året. Priset skiljer och även kvaliteten, och kan-
ske var det en orättvis jämförelse. Men det är intressant att 
se vad du får för det högre priset som Yamarin betingar.

Yamarin Cross 57 BR har riktiga stolar som är djupt 
skålade med bra stoppning. Som förare sitter du väl skyd-
dad bakom den höga vindrutan. Sidorutorna är långa och 
tar även hand om sidvind och eventuell kastsjö. Den öpp-
ningsbara mittsektionen har glas upptill och mörktonad 
akryl mellan pulpeterna. Förarplatsen är väl utformad med 

ratt och reglage bra placerade. Halkskyddat fotstöd och 
tillräckligt med benutrymme ger en bekväm sittställning. 
Centrerat ovan ratten finns plats för en fast niotumsnavi-
gator. Som resande i aktersoffan blir det lite blåsigare men 
mycket av fartvinden passerar över huvudet. På vardera 
 sidan har man krafiga grabbräcken. 

Yamarin vet hur man bygger bra skrov. När man presen-
terade Cross-serien med aluminiumskrov var många oro-
liga att sjöegenskaperna skulle gå förlorade. Men Yamarin 
har fortsatt att bygga båtar som är roliga och säkra att köra, 
även i hård sjö. En båt helt byggd i aluminium är mer tålig. 
En med innerline i plast känns mer ombonad. Kombina-
tionen av oömt yttre och trevligt inre har gjort hybridbåten 
till en succé.

yamaha-motor.eu

sea Doo spark
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Se den live på Allt för sjön i 
Stockholm 5-13:e mars

795Merry Fisher

www.yamaha-motor.se
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max carlgrenKröniKa

För att hämnas på 
klockan brukar 
jag tänka att 
tiden inte finns.

Vad är klockan  
på nordpolen?

08.10. Dagens jobbigaste klockslag. Då ska 
båda barnen vara på plats i skolan med  böcker, 
väskor, nycklar, vantar och jympakläder ( eller 
var det skridskor idag?). Ofta tänker jag, i 
 hallen iklädd vinterjacka och en kroppstempe-

ratur som närmar sig 40 grader, att klockan är en skitupp-
finning. 24 påhittade timmar som plågar livet ur oss. För 
att hämnas på klockan brukar jag tänka att tiden inte finns, 
att det bara är ett mänskligt påhitt.

Däremot gillar jag klockan när jag är ute på sjön och 
navigerar i full fart mellan grynnor och öar. För faktum 
är att jag inte hade kunnat göra det om vi inte varit så bra 
på att mäta tid. Ett minne som etsat sig fast är när jag för 
 nästan tio år sedan testade Nokias nya supertelefon N95. 
Den hade inbyggd kompass och jag minns hur jag gick ut 
på gatan och strax hade en punkt på en gata som visade 
exakt vilket gathörn jag stod i.

Gps-positionen är helt beroende av tid. Satelliter i 
 rymden med atomur sänder ut signaler till gps-mottagare. 
Genom att jämföra tidsskillnaden kan mottagaren räkna ut 
sin position. Enkelt, men genialt.

Nu behöver man förstås ingen gps-mottagare för att 
navigera i skärgården. Det räcker med ett bra sjökort, en 
kompass och noggranna iakttagelser. Men när du ger dig 
ut på öppet hav blir det svårare.

För några hundra år sedan var det jättesvårt. Då hade 
man stora problem med att räkna ut longituden på sjön, 
alltså de tänkta zoner som delar in jorden likt apelsinklyf-
tor från pol till pol. Latituden gick bra genom att mäta 
solens vinkel vid middagstid. Och på fast mark, med stabilt 
underlag och möjlighet att upprepa mätningar på samma 
plats, kunde man räkna ut longituden på land.

För att kunna räkna ut var man var på sjön behövde 
man veta vad klockan var ombord och en punkt på land 
där man kände till longituden. I Storbritannien utlystes 
ett generöst pris, och till slut löste en man vid namn John 
Harrison problemet genom att bygga en pålitlig krono-
graf. Denna spännande historia finns beskriven i boken 
 Longitud av Dava Sobel.

Nu kunde man räkna ut på vilken longitud man be-
fann sig även till havs. Genom att veta vad klockan var i 

exempelvis London och sedan ställa en klocka till lokal tid 
ombord när solen stod som högst kunde man med tidsskill-
nadens hjälp räkna ut var man var. Två timmars differens 
mot London betydde alltså 30 grader i ostlig eller västlig 
riktning.

En longitud motsvarar femton grader och en grad mot-
svarar fyra minuter världen över. Men avståndet mellan 
longituderna i sjömil eller kilometer är inte konstant. 
Det är längst vid ekvatorn och blir allt kortare ju  närmare 
 polerna man kommer. Det resulterar till slut i att alla 
longitud linjer strålar samman vid nord- och sydpolen. 

Konsekvensen blir att det inte finns några datumzoner 
vid polerna, där longituderna möts. Inte heller finns det 
något givet klockslag, man kan själv välja vad klockan är. 
Rena drömmen för mig som hatar 08.10. 

krönikör
Max Carlgren är chefre-
daktör på Båtnytt. Gillar 
teknikprylar och är bra på 
att passa tider. Förtjust 
både i papperskartor och 
satellitnavigering.

om mig



ISLOEP 585 FRÅN:  289 000 kr

FRÅN:  459 000 kr

Denna moderna snipa erbjuder möjlighet att njuta av en dag på sjön med familj och vänner. Är man två går det 
utmärkt att sova över i båten med ett extra kapell. Rapida 750 är utvecklad för ett okomplicerat båtliv. I 
marchfart är bränsleförbrukningen blygsam kring 0,35 l/nm.

21-110 hk diesel, 6-20 knoP   

ISLOEP 735 FRÅN:  349 000 kr FRÅN:  799 000 kr

FRÅN:  479 000 kr

En fantastisk båt för fina stunder på sjön. Denna tender gör sig bäst i farter runt 13-15 knop med 
imponerande bränsleekonomi. Skrovet och motorval är framtagna för fart upp till ca 25 knop med 
bibehållna goda sjöegenskaper. Skrovformen med spetsig för och bred öppen akter är modernt elegant, 
detta är en båt som väcker uppmärksamhet var den än förs fram.

21-180 hk diesel, 6-25 knoP

RAPIDA 777
TesTAd AV

LIVETOMBORD.SE

TesTA
d AV

HAMNEN.SE

MODERnA SnIPOR & LOungE tEnDERS
www.isloep.se

RAPIDA 750

RAPIDA 990
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till anders lewanderfem frågor

Hur kom du på idén att kombinera segling och yoga?
– Ingen av dessa två upplevelseformer startade med idé, 
det snarare växte fram från och flätades samman i samma 
värdegrunder. Närhet till det naturliga, närvaro, fysisk och 
mental styrka. Yoga står just för ”union” av sinnen, krop-
pen, tanken och medvetandet. När vi i både avslappnat 
eller i absolut explosivt tillstånd kan observera vårt ageran-
de och stilla vår reaktion ser och hör vi så mycket mer av 
till exempel vågor. Vi tar tydligare gemensamma beslut för 
vad som är viktigt för teamet. Vi agerar och är förberedda 
istället för att reagera och missa lärdomen i det vi möter.  

Varför är yoga bra för seglare? Hur går det till?
– Yoga är en personlig förebyggande form av aktivitet,  eller 
snarare livsstil, som ger värden i alla uttryck av livet. Det 
är ingen quick fix. Börja med 15 minuter om dagen – helst 
på morgonen. Aktivera ryggraden och lek med att obser-
vera dina tankar och utforska medvetandets magi. Det 
som kommer, det kommer vid rätt tillfälle precis som det 
kommer. Utan planering och förväntningar, men ändå i en 
form av disciplin, som att rörelser ska ha stabilitet och ba-
lans. Utforskandet och upplevelsen i meditation är snarare 
att ”dis-cover”. Det handlar helt enkelt om att skala av och 
fånga det naturliga tillståndet oavsett allt runt omkring.

Hur kom du själv in på yogan? 
– Mina tidigaste minnen från skärgården där  nyfikenheten 
och fascinationen för vad som sker inne kroppen och 
 knoppen var en del av närheten i naturen och havet.  Kanske 
en klippa på rygg med delaktighet och känsla av oändlighe-
ten under stjärnhimlen. Själva praktiken  började på  bryggan 
hemma med min fru för 15 år sedan. Vi hjälper varandra att 
komma upp på morgonen och vi delar upplevelser. 

Vad betyder yogan för dig?
– Nyfikenheten omkring yogan gör att det aldrig blir trå-
kigt tillsammans, oavsett var vi står i glädje eller sorg. Att 
dela mina upplevelser från yogan känns självklart. Efter di-
verse utbildningar, jobbar jag nu med yoga och föreläsning-
ar en gång om dagen, bland annat tillsammans med flera  
av Sveriges främsta kappseglingsteam.

Kommer seglande yogis att dominera  prispallarna 
framöver?
– Man måste andas. Yoga är något personligt och alla har 
sin egen kropp och sätt att uppleva. Inom många idrotter 
är det naturligt att centrera sig, att balansera kroppen inför 
uppgiften att plocka fram sin bästa potential. 

Anders Lewander är meriterad 
kappseglare, segelmakare på North 
Sails, äventyrare, föreläsare och 
inspiratör. Dessutom är han en varmt 
uppskattad yogalärare. Allt fler kapp
seglare upptäcker fördelarna med 
yoga och kommer till hans klasser i 
SailorsYoga. 

Anders LewAnder
Professionell seglare och 
segelmakare på North Sails
Anlitad skeppare i bl. a. 
Volvo Ocean Race
Utbildad yogalärare
Föreläsare med havet som 
metafor
Familjeseglar med P-28 
Ingeborg

om mig

TeXT ANNA SANDGREN

den segLAnde yogin
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sidor!

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.

PLASTIC FANTASTIC
Plastbåtens underbara historia

Beställ nu! Endast

Eller fyll i kupongen nedan och skicka in redan idag!

Namn:

Adress:

Postadress:

E-post:

Telefon:

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

 (+porto 39:- per bok)

EGMONT 
BETALAR  
PORTOT

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

Beställ på shop.livetombord.se/bestallbok 

Egmont Publishing AB
SvarSpoSt
205 831 60
208 00 Malmö

295:-+porto 39:-

AABYOS
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gissa båtentävling

Läs mer, även senaste 
nytt om lagstiftningen, 

på www.latrina.se

har du båtkoll?  
vinn en väst!
Vad är det för båt på bilden? Skicka ditt svar 
märkt ”Båtfrågan” till mikael.mahlberg@
egmont.se  
och tävla om  
en uppblås- 
bar flytväst  
från Baltic!

vinn!
uppblåsbar  

flytväst från  
baltic

Grattis David Eckerdal i 
Knivsta, som kunde rätt 
svar på förra tävlingen: 
1=B/Axopar 28 AC
2=A/Delta 54 IPS
3=C/Paragon 25
Vi skickar en flytväst på 
posten!

vinnaren



MARKNADEN

Vinterservice  Antenner  Kylboxar  Motorbyten  Teakdäck  Värmare  Totalrenoveringar  
Vindmätare  Marinelektronik  Riggarbeten  Snickeri  Motorservice  Vinschar  Bränsle- 
tankar  Plastreparationer  Elsystem  VHF-telefon  Marina Inredningar  Vinterförvaring  
Autopiloter  Mantåg  Ekolod  Bottentvätt  Ombyggnader  Motorservice  Bordbyten  Däcks-
utrustning  Vårservice  GPS  Plottrar  Durkar  Tryckvattenpumpar  Radar  Begagnade 
Båtar  Ankarspel  Bogpropellrar  Grundstötningar  Båttoaletter  Ekolod  Gasolinstallationer  
Sommarplatser  Vattenlinjer  Båttillbehör  Sittbrunnsteak  Skrovpolering  Vattentankar  
Eleganta Trärattar  Bottenmålning  Lanternor  Försäkringsskador  Vi kan nästan allt!

Fullservicevarvet

www.wasayachts.com
Email: wasa@wasayachts.com • Tel. 08-550 972 30

Varvsvägen 1, Pershagen, 151 39 Södertälje

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 !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   http://www.soltek.se    E-post  info@soltek.se                       

                              
 
 
 

Rastersjökort med 
hamnspecialer över 
Stockholms skärgård 
390 hamnar ur Hydrographicas 
nya bok Hamnguiden 8. 
Sjökorten finns till läsplattor 
smartphones, PC/Mac,  plottrar. 
Fråga i din marinbutik eller direkt 
från tillverkaren Solteknik HB. 

För mer information besök vår hemsida www.balstaslapet.se eller ring 0171-468050

Grindstuvägen 40, 167 33 BROMMA • 08-28 85 34 
www.rentvatt.com

BÅTKAPELLTVÄTT!

Grindstuvägen 40, 167 33 Bromma. Tel- 08-28 85 34
mail: info@rentvatt.com  www.rentvatt.com

Prisex: 5–10 kvm 1 750:–

KAPELLTVÄTT • IMPREGNERING

NYTILLVERKNING • LAGNING

Rentvätt.indd   1 2013-11-13   13:18:09

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!

         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.
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MARKNADEN

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

Malta, Västindien, Thailand, m.m.
Tel: 08-24 90 88  info@sunwavestravel.se

070-712 43 93
KANABOAT SILVER TEAK

Världens första Bra Miljövalsmärkta båtvårdsprodukt!

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

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Testamentera en gåva till framtiden.

Du behöver inte vara en ängel 
för att rädda liv.
Det räcker med lite 
bra planering.

Och din syrra. Din mamma. Din granne. Och 
kanske din kompis. För tillsammans kan vi 
göra världen bättre.

Vi kan se till att det � nns � sk kvar i haven. 
Vi kan minska koldioxidutsläppen. Och vi kan 

se till att � era hundra år gamla naturskogar 
inte huggs ned på bara några dagar.

Vill du vara med? Sms:a medlem till   
eller gå in på www.naturskyddsföreningen.se. 
Ett medlemskap kostar  kr/mån.

Vi vill ha dig.

 • Få tillgång till över 30 av de 
mest populära titlarna hos 
Egmont Publishing.

 • 49 kr/månad - 50% rabatt för 
prenumeranter hos Egmont.

• Ingen bindningstid.

Beställ på www.flipp.se

Vad vill du 
läsa just nu?

Magasinappen  
för hela familjen

Prova 
en månad 

gratis!
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MARKNADEN

Basta var du vill, när du vill!
Ta med bastun i båten till favoritkobben eller slå upp hemma på 
stranden, tomten eller bryggan. Överallt där du får tända en grill 
kan du sätta upp en mobil bastu från Mobiba. Du behöver varken 
bygglov eller tillstånd från grannar. 

Mest och bäst bastu för pengarna. Topptestad!

0708-11 08 88  •  info@mobiba.se mobibasverige
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Skydda båten för transport eller vinterförvaring, med kraft ig, seg och 
UV-beständig krympfi lm.
Använd gaspistolen RIPACK 3000 för snabbt och snyggt resultat,
förlängare fi nns som ti llval i fl era utf öranden.
Bred och kraft ig tape, självhäft ande venti ler, VG-spännband, luckor
med dragkedja m.m.

OMPACK, Lager i Göteborg • tel 031-40 69 00 • fax 031-40 65 50 • info@ompack.se • www.ompack.se
NYHET! Nu även fraktf ritt  i hela Sverige!

Skydda båten för transport eller vinterförvaring, med kraft ig, seg och 

Shrinkwrap & Boatcare

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   http://www.soltek.se    E-post  info@soltek.se                       

                              
 
 
 

Rastersjökort med 
hamnspecialer över 
Stockholms skärgård 
390 hamnar ur Hydrographicas 
nya bok Hamnguiden 8. 
Sjökorten finns till läsplattor 
smartphones, PC/Mac,  plottrar. 
Fråga i din marinbutik eller direkt 
från tillverkaren Solteknik HB. 

För mer information gå in på: www.nackakapelltvatt.se  
Kontakta oss på telefon: 070-205 84 09 
Ni hittar oss på Stenhuggarvägen 2 R,  

Saltsjö-Boo Kummelbergets Industriområde

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

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

18_Nackakapell_PB1303.indd   1 2013-02-12   11:48:5918_Nackakapell_PB1303.indd   1 2013-02-12   11:48:59

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.

18_PB1411_Nacka kapelll o marintvätt.indd   1 2014-09-24   16:09:15

BN_1602_Marknaden.indd   105 2016-02-10   10:29:50



106 02 2016

   nästa nummer

TesTer
Prylar
rePorTage

Duell: Finnmaster Husky R7 
mot Buster Magnum E
resmål: stora och 
Lilla nassa
motortest: Fyra  
80-hästare i tuff kamp

Hanse 315
rymlig ocH modern med  
bra seglingsegenskaPer 24 

mars

i buTik



Dufour-Yachts, Gåshaga Marina, Gåshagaleden 12, 181 03 Lidingö
Tel 08-766 54 50   info@dufour-yachts.se   
www.dufour-yachts.se

Båtmässa hos Dufour
I år håller Dufour en egen båtmässa. Vi visar Dufour 350 GL, 382 GL och 410/412 GL samt demonstrerar 

olika segelbåtstillbehör. Och för dig som vill göra ditt båtägande riktigt bekvämt och ekonomiskt, berättar 
vi om våra olika specialerbjudanden för Dufourägare med andelsägande, leasing, uthyrning, bryggplats, 

rabatterad vinterförvaring och olika servicepaket.

Vi håller öppet 5 – 13 mars, vardagar 11 – 19, lördag och söndag 10 – 18. 

Lördagen den 12 mars kl 12 – 18, finns Dufours ägare salvatore serio och Dufours  
konstruktör umberti felci hos oss för att svara på frågor och träffa våra kunder!

Så varmt välkommen till Dufour Yachts hos Gåshaga Marina på Lidingö för att prata båt och ta del av våra  
mässerbjudanden för både gamla och blivande kunder! Och så bjuder vi givetvis på förfriskningar.

GRANDLARGE | 310 | 350 | 382 | 412 | 460 | 512 | 560 |       PERFORMANCE | 36 | 40E | 45E |

DuFour_225x298_båtnytt_1602.indd   1 2016-01-25   09:52



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
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