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– Vad kostar det att få en värmare 
installerat och klart på din båt?

WATSKI ÄR STÖRST PÅ BÅTTILLBEHÖR
Watski är Nordens största fristående fackhandelskedja inom båttillbehör.  
Vi har över 100 riktiga marinhandlare som WATSKI PREMIUM DEALER och WATSKI SERVICE PARTNER  i Sverige.  
Se alla våra återförsäljare på www.watski.se. Köp dina båtprylar i butik eller beställ på www.watski.se.  WWW.WATSKI.SE

Erbjudanden som inte är ordinarie priser gäller till och 
med 30/11 2016.  
Reservation för eventuella tryckfel samt slutförsäljning. 
Priserna gäller hos Watski Premium dealer och Watski 
Service Partner och vid köp i webshopen www.watski.se. 
Reservation för att lokala prisvariationer kan förekomma. 

Handla på nätet 
www.watski.se Se alla våra återförsäljare på

FRÅGA OSS !

WATSKI SERVICE PARTNERS 
WWW.WATSKI.SE - CLICK TO FIX

Få en kostnadsoffert från 
Sveriges bästa båtmekare!

ALLT FÖR DIN BÅT OCH DIN FRITID

ANSÖK OM  
WATSKIKORTET
- När du vill betala lite i taget!
Ansök om kortet hos Watski Premium dealers och 
Watski Service partners. Läs mer på www.watski.se

*  

ECONOMY - NOTOOL  
NoTool Economy är anpassad för mindre båtar 
mellan 4-6 meter. Finns i small, medium eller large.

Från

Delbetala från 167:-/mån 
Ord.pris från 2198:-
Art nr: 102362 - 102364 

Delbetala från 266:-/mån 
Ord.pris från 3350:-  Art nr: 101994-102000

DÄCKSTÄLLNING - 
NOTOOL 
Däckställningen är lämplig för alla båtar 
med plana däck och reling.

3199:-Från1999:-

STARTRON 
StarTron är en banbrytande multi-
funktionell enzymtillsats för bränsle. 

Ord.pris 257:- 
Art nr: 104328

Bensin

Diesel 239:-
209:-

GELCOAT 
CLEANER
Effektivt rengörings-
medel med djupverkan 
som löser hårt sittande 
smuts. 

OLJEBYTAR-
PUMP
Manuell oljebytare. 4,  
6,5 eller 10,5 L.

Ord.pris från 759:-  
Art nr: 16025-3, 110285, 108085

SLIPP KLADD OCH SPILL!

SPOLMUFF
För utombordsmotorer 
och inu-drev.

Ord.pris 119:-
Art nr: 16315

69:-
SPOLMUFF
För inombordsmotor

Ord.pris 117:-
Art nr: 104225

79:-

KYLAR-
GLYKOL  
Skydd mot korrosion, 
kalkavlagringar och 
skumning.

Ord.pris 49:- 
Art nr: 102535

1 liter

Ord.pris 215:- 
Art nr: 102536

5 liter 179:-
39:-

CRC 
6-66 
MARIN
Ett universal-
medel för skydd 
av metaller och 
målade ytor.

Ord.pris 119:-  Art nr: 16966-8010

99:-
MOTOR
KONSERVERING
För vinter-
konservering av 
inom- och 
utombords-
motorer.

Ord.pris 115:- 
Art nr: 16966-8011

89:-

Effektivt medel mot 
snäckor. 500 ml.

SNÄCK-
BORTTAGARE

159:-
Ord.pris 179:- Art nr: 107453

Ord.pris 171:- Art nr: 50701

89:-

Delbetala från 375:-/mån 
Ord.pris från 5075:- 
Art nr: 62800-206 - 212

Från

A-STÄLLNING
Lämplig till båtar utan pulpit. 

FLER STÄLLNINGAR 
FINNS PÅ WATSKI.SE

4499:-

Ord.pris från 7895:-
Art nr: 62801-82, -83, 
62801-93, -94, 62801-
103, -104, 62801-114, 
-115, 62801-124, -125

UTLIGGAR-
STÄLLNING
Lämplig till båtar med 
mantågsfötter och 
pulpits. 

Från

Delbetala från 
583:-/mån 

6999:-
Delbetala från 342:-/mån 
Ord.pris från 4920:-  Art nr: 62800-107 - 62800-112

DÄCKSTÄLLNING

5 x 10 m 899:- ord.pris 1198:-

6 x 10 m 1099:- ord.pris 1595:-

6 x 12 m 1399:- ord.pris 1795:-

7 x 12 m 1499:- ord.pris 1895:-

7 x 14 m 1799:- ord.pris 2360:-

8 x 14 m  1999:- ord.pris 2545:-

FORMSKUREN BÅT-
PRESENNING
Optimal passform och minimalt ”över-
skott” i ändarna!

240 g/m2

LASTBILSKVALITET

6 x 10 m 3199:-  ord.pris 4585:-  

7 x 12 m 4499:-  ord.pris 5995:-  

8 x 14 m 5799:-  ord.pris 7985:-

600 g/m2

Art nr 600g/m2: 
102646, 101275, 102647, 101276, 102648

Art nr 240g/m2: 
11898-510, 102643, 11898-612, 102644, 11898-714, 102645

BÅT-
MOTOR-
SKYDD
Kraftigt överdrag 
till-verkat av Polyester 
300D till din båtmotor. 5 
storlekar.
Från

89:-
Ord.pris från 152:-
Art nr: 11894-10 - 11894-50

Från

TORRBOLLEN
Torrbollen suger effektivt 
upp all överskottsfukt.

Ord.pris 89:- Art nr: 16068

Lämplig på båtar med för- och akterpulpits eller 
annat räcke av 25 eller 22 mm rör.

SUGER EFFEKTIVT UPP 

ALL ÖVERSKOTTSFUKT

Refill till torrbollen 4-pack.

79:-

BOAT BOTTOM 
CLEANER  
Tar snabbt och enkelt bort 
ringar efter havstulpaner, 
ingrodd smuts i vatten- 
linjen och rostfläckar.

Ord.pris 267:- 
Art nr: 105012

219:-

Ord.pris 179:- Art nr: 104985139:-

ANTI-FREEZE
Frostskydd av toaletter, 
färskvattensystem och 
motorkonservering. 
3,8 l.

Ord.pris 117:- Art nr: 107429

99:-

Ord.pris 95:-
Art nr: 108065

HYDRAUL-
OLJA
Champion Life  
Extension AFT DII.

1 liter

89:-

KASCO DE ICER  
Det perfekta sättet att hålla isfritt 
runt båtar, bryggor och i hamnar.

Art nr: 106411-106413

TORR-
DRÄKT
Från Crewsaver.  
Vattentäthet med  
20 000 mm vatten-
pelare. Frontöppning 
med vattentätt blixtlås.

Ord.pris 4929:- Art nr: 108000-108004

4299:-DIESELVÄRMARE
En i stort sett ljudlös kompakt värmare 
från Aeroheat. 

Delbetala från 834:-/mån 
Ord.pris från 10995:- Art nr: 108345-108348

SLIPP FRYSA 

I BÅTEN

HANDSKAR I NEOPREN
Neopren på ovansidan, smidig amara i fingrar 
och handflata. Speciellt lämplig vid lite kallare 
förhållanden. 

LÄMPLIGA ÄVEN VID DYKNING

Ord.pris 259:-  
Art nr: 102046-102050

199:-

Ord.pris 295:- 
Art nr: 104329

9999:-

Från

Ord.pris 95:- 
Art nr: 16068-4

Delbetala från 359:-/mån

DREVOLJEPUMP
Förenklar bytet av drevolja. 

629:-

HÅLL ISFRITT RUNT BRYGGAN

INKL FLEECEUNDERSTÄLL

Från

FLER STÄLLNINGAR 
FINNS PÅ WATSKI.SE

LÄTT ATT
MONTERA!

INGA
VERKTYG
BEHÖVS!

För aktuellt pris se watski.se
För pris se webben

HÖST-
KAMPANJ

4099:-

69:-
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TrevligT folk

 D et brukar vara ömsom ris och ömsom ros från mig till er läsa-
re. Från min position här brukar jag utse er till representan-
ter för svenskt båtfolk och ibland brukar jag ju skälla en hel 

del på er i mina ledare. Är det inte det ena så är det något helt annat. 
Men. Med anledning av temat i det här numret av Praktiskt Båt-

ägande så vill jag faktiskt ge er en stor skopa beröm. Det visar sig det 
som jag redan haft på känn – ni är riktigt trevliga och vettiga män-
niskor!

I vårt tema om vett och etikett försöker vi i den här utgåvan ta ett 
grepp över de skrivna och oskrivna regler som styr fritidsbåtarna 
och deras besättningar i våra vatten. Som grund för det hela har vi 
gjort en omfattande enkät bland er läsare. Ni har fått svara på frå-
gor kring vilka beteenden som berör, eller möjligen stör, er när ni är 
ute med båten. Vår högt aktade allemansrätt har som bekant en 
grundsten: ”Inte störa – inte förstöra”. Men vad som är störande kan 
ju variera kraftigt från en person till en annan. 

Sedan finns det ju lagar och regler av mer tvingande natur, men 
kanske ännu viktigare vid sidan av dem, Sjösäkerhetsrådets sjö-
vettsregler. Men även 
när det gäller vad som 
kan betraktas som vet-
tigt beteende på sjön kan 
åsikterna gå isär på ett 
fascinerande vis.

Spännande alltså att 
faktiskt få reda på vad ni 
egentligen tycker!

Ni får själva bläddra 
framåt och titta i facit, 
men jag kan inte låta bli 
att peka på några intres-
santa punkter. Det verkar som att hänsyn och förstånd i hamnarna 
ligger er mycket varmt om hjärtat. Ni tycker att det är självklart att 
hjälpa er nästa genom att ta emot en tamp eller bistå vid tilläggning, 
men vill man göra sig riktigt impopulär bland er så ska man ge sig 
till med ett ”solstolsbeteende” och försöka boka plats i naturham-
narna. Först till kvarn är det som gäller!

Kul att se att ni även är så positiva till små barn. Skrikande bebis-
ar och nödiga små som pinkar över bord stör er inte. Inte ens när det 
gäller det eviga problemet med barn som far runt med jollesnurran 
likt getingar i viken så är ni katego-
riska, drygt hälften av er tycker fak-
tiskt att även det är helt ok.

Däremot är det fortfarande inte 
ok om en stor motorbåt går allt för 
nära och river upp stora svall. För 
även trevligt folk har sina gränser.

Philip Pereira dos Reis
Chefredaktör

”När det gäller 
vad som kan be-
traktas som vet-
tigt beteende på 
sjön kan åsikterna 
gå isär på ett fas-
cinerande vis.”

Ledare   
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NYHET

Innovation
            & Erfarenhet

Thruster • Windlass • Steering • Stabilizer 

SE FLERA KVALITETSPRODUKTER PÅ WWW.SLEIPNERAB.SE
PRODUCERAT AV

SLEIPNERSE FLERA KVALITETSPRODUKTER PÅ WWW.SLEIPNERAB.SE

NYHETNYHETNYHETNYHETNYHET

PRODUCERAT AV
SLEIPNER

Världens mest kompletta urval av DC bogpropellrar
Med över 120 DC modeller i programmet, kan du 
vara trygg på att hitta den mest optimala lösningen 
för din båt. Sleipner är världens ledande producent 
av elektriska och hydrauliska bogpropellersystem 
för båtar upp till 140 fot.

Side-Power Ankarspel
Efter uppköpet av Engbos marknadsledande 
ankarspel, erbjuder nu Sleipner de flesta av dessa 
modellerna i uppgraderade versioner. Nytt för året 
är bl.a. två nya kontrollpaneler, samt helt nykonstrue-
rad elektronisk kontrollbox. Se hela produktportföl-
jen på våra hemsidor.

PRO serien med varvtalsreglerade bogpropellrar
Alla bogpropellrar i PRO utgåva levereras med en 
DC effektkontroll som steglöst reglerar propellerns 
tryckkraft. Samtidigt ger det fördelar som längre 
körtider, lägre ljud och LCD informationsdisplay i 
kontrollpanelen, med det erbjuder systemet en 
unik HOLD funktion. Systemet kan också eftermon-
teras på de flesta Side-Power propellrar. Läs mer 
på våra hemsidor.

8-kanals fjärrkontroll
I den nya serien fjärrkontroller från Sleipner, lanse-
ras en ny modell RC-23E, som kan kontrollera upp 
till två bogpropellrar samt två ankarspel. Levereras 
programmerad i ett komplett kit med fjärrkontroll, 
hållare, halssnodd, mottagare och kablar anpassa-
de för Side-Powers produkter.
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Finns det något 
beteende som 

stör dig till sjöss?

3
båtägare svarar

Magnus Öhman, Bavaria 42, 
Solna

– Till sjöss förväntar jag mig 
att man visar hänsyn. Men det 
saknas från dem som kör vat-
tenskoter här utanför.

Markus Hargsjö, ”Kör vad 
som finns vid Ericsson Marine 
Scandinavias brygga”, Stock-
holm.

– Framförallt att många inte 
håller fartgränserna utan gasar 
på fel ställen. 

Jan Nilsson, Bella 561 HT, 
Solna

– De som struntar i hastig-
hetsgränserna. Det kan bli 
mycket svall som ställer till 
problem.

På sidorna 14–25 kan du läsa mer 
om Vett och etikett på sjön.

Fler fritidsbåtar i sjönöd. Ökat antal båtmo-
torstölder. Och många män som struntar i 
flytvästen. Det är baksidan av sommarens 
båtliv.   
TexT: Johan Cooke

Hela 565 sjöräddningar utefter Sveriges kust, Vä-
nern, Vättern och Mälaren. Det inträffade mellan 
1 maj till 30 juli i år, enligt Sjöfartsverket.   

– Det har varit 141 fler sjöräddningar än samma 
sommarperiod 2015. Drygt 70 procent av sjö-
räddningarna har varit relaterade till fritidsbåtar. 
Övriga uppdrag har varit hos handelsfartyg då 
det främst handlat om sjuktransporter till land, 
säger Ulrika Ekström, kommunikatör på Sjö-
fartsverket som samarbetar med bland annat 
Sjöräddningssällskapet, SSRS.

De tre enskilt största larmorsakerna har i tur 
och ordning varit grundstötningar, maskin- och 
propellerhaverier samt drivande båtar. Många 
nödlägen har varit relaterade till dåligt väder. 

– Tyvärr ser vi en tendens att allt fler nöd-
ställda saknar sjömanskap. Många har inte följt 
väderprognoser, och kan ha brustit i uppsikt när 
de kört för fort. Några räddningsuppdrag har 
ett samband med att förarna har varit onyktra, 
säger Ulrika Ekström.  

Sommaren 2016 sticker ut när det gäller att 
försumma flytvästar.

– När vi nått fram till de nödställda har det 
ofta varit män som saknat flytvästar medan 
kvinnor, barn och hundar bär flytvästar, säger 
Ulrika Ekström.

Göran Bolinder, vid sjöpolisen i Stockholm: 
– I somras var det ungefär lika många polisära 

ingripanden på sjön som förra sommaren. Det 
är allt från buskörningar på vattenskotrar till 
båtstölder, säger Göran Bolinder.

I Stockholms län har det hittills under somma-
ren inträffat två tragiska båtrelaterade olyckor. I 
början av augusti körde en ribbåt på grund i hög 
fart och voltade utanför Saltsjöbaden. En 19-årig 
man ombord avled.

Den andra olyckan inträffade i slutet av juli. Det 
var en segelbåt i mångmiljonklassen som i åtta 
knop gick på grund norr om Tristonskär, sydväst 
om Möja. Bulben lossnade och den 14 ton tunga 
kolfiberbyggda båten kapsejsade upp och ned. 
Sjöräddningssällskapet räddade alla fem i be-
sättningen, varav en var mycket traumatiserad.    

På Västkusten har vädret varit sämre under 
sommaren jämfört med Ostkusten och Stock-
holms skärgård. 

Enligt Frans Dahlén, gruppchef på sjöpolisen 
region väst, är det en bidragande orsak till att 
båtlivet ur ett polisärt perspektiv varit lugnt på 
västkusten, och vid de stora gästhamnarna.  

– Den mest tragiska båtrelaterade nödläget 
inträffade i juni. Då var vi med och sökte efter en 
försvunnen person på en fritidsbåt mellan Åstol 
och Marstrand. När en räddningsbåt i sökinsat-
sen till slut hittade den drivande båten fann de 
ingen ombord. Vindarna var då rätt kraftiga i 
området, säger Franz Dahlén.

Färsk statistik från Brottsförebyggande rådet, 
BRÅ, visar att 791 stulna båtmotorer  polisan-
mälts mellan maj och juli i hela Sverige. Under 
samma period 2015 var antalet 702. 

Mellan maj och juli stals 868 fritidsbåtar 
medan det samma period i fjol stals 910 stycken. 

Svenska Livräddningssällskapets samman-
ställning i Sverige visar att 44 personer omkom 
genom drunkning under maj, juni och juli i år 
jämfört med 46 personer under samma måna-
der 2015.

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

Månadens bild, inskickad av Ola Hiort, är 
tagen vid Falsterbo rev under en leve-
ranssegling från Holland till Malmö 
som genomfördes i slutet av april.  

”Får man uppleva sådana vyer 
tänker man inte på att det var rätt 
kallt.”

Tack för en bra tidning.
Ola Hiorth
Tack för bilden, och tack för berömmet! 

En PB-t-shirt kommer som ett brev på 
posten.

Månadens
bild

Dela sjökort med Garmin
Nu lanserar Garmin en gratistjänst på Internet, Quickdraw Com-
munity, där det dels går att ladda upp egna djupkartor i HD-kvalitet, 
dels går att hämta hem HD-kartor som andra användare skapat med 
Garmins programvara Quickdraw Contours. 

I våras röstade Sveriges riksdag igenom en lagändring som gör det 
tillåtet att bedriva ringa sjömätning. I ett slag kunde landets båtä-
gare använda teknikens landvinningar, ekolod och programvara som 

ritar kartor i realtid, utan att begå något brott. Lagen medger 
dessutom att den insamlade informationen 

delas med vänner och bekanta. 
I alla fall om det handlar om 
mätningar gjorda i insjöar och 
vattendrag. Att dela djupdata 
insamlad i havet är fortfarande 
förbjudet.

För mer information om 
systemkrav och kompatibla 
instrument besök garmin.
com/marine2016.

www.båtkusten.se

Om du trivs med din båt, men tycker att motorn inte längre uppfyller
dina krav, är det dags för en uppdatering. Mellan den 15/8 och 
31/10 är det extra förmånligt genom våra motorerbjudanden och  
inbytespremier. Kontakta din auktoriserade återförsäljare redan idag!

• Volvo Penta D1 och D2 med inbytespremie på upp till 22.000 kr
• Volvo Penta D3 170/200/220 – 20% rabatt
• Volvo Penta D4 / D6 – inbytespremie på upp till 150.000 kr
• Volvo Penta V6-280 / V8-350 – 20% rabatt

motorkampanj 
höst 2016

Volvo Penta

Alla motorerbjudanden är exkl. propeller. Inbytespremie gäller vid inlämnande av din 
gamla motor och drev/backslag. Rabatter och erbjudanden gäller hos auktoriserade 

Volvo Penta återförsäljare t.o.m. 31 oktober 2016. Kan ej kombineras med andra 
rabatter eller erbjudanden eller lösas in mot kontanter. Alla priser är rekommenderade 

cirkapriser inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma.
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Ny kanal invigd
Sveriges senaste 
kanal invigdes i somras. 
Bondökanalen strax 
söder om Piteå gör att 
vägen för de som kom-
mer norrifrån och ska in i 
Piteå kortas dramatiskt 
eftersom de slipper 
runda Bondön. Den gör 
också skärgården mer 
tillgänglig för dem med 
mindre båtar. 

Kanalen är 230 meter 
lång, cirka 20 meter bred 
och djupet anges till 2,1 
meter. Den fria höjden 
under bron är 4 meter, 
broöppning görs alla 
dagar klockan 09.00–
10.00 och 17.30–18.30. 
Beställning av broöpp-
ning ska göras minst 2 
timmar innan på telefon: 
0911-137 01.

Kostnaden för kana-
len, 39 miljoner kronor, 
står Piteå kommun och 
EU för.
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Vill du också ha en problemfri sommar?
Vi har reservdelarna du behöver. I mer än 30 år har vi tillverkat och 

marknadsfört ersättningsdelar till motorer och drev.

- Impellrar
- Bälgsatser
- Avgaskrökar
- Drivremmar
- Pumpar
- Anoder

Kontakta oss för mer information 
Telefon: 031-45 61 00, E-post: info@frigus.se
Besök vår hemsida för produktinformation

www.frigus.se

- Cylinderfoder
- Bränslepumpar
- Packningssatser
- Filter
- Drevdelar
- Eldelar

Samt mer än 1300 andra artiklar
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12_Frigus_PB1608_problemfri_.pdf   1   2016-07-01   10:17:12
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Bättre väder från SSRS
Sjöräddningssällskapet har gjort en uppdatering av appen Kust-
väder och ger nu en detaljerad tvådygnsprognos som timme för 
timme visar alla förhållanden kring vind, vågor, ström, vattenstånd, 
sikt och lufttryck som du behöver för att bli sjöklar. 

En nyhet är vädervarningar för hårt väder och att kunna se vind-
styrka i byarna och inte bara medelvind. Kustväder visar också hur 
havet ser ut vid olika väderförhållanden. Vill du berätta var du befin-
ner dig skickar du med hjälp av appens positioneringsfunktion rätt 
latitud och longitud.

Appens väderprognoser levereras av SMHI och YR. Prognoser och 
vädervarningar utfärdas och uppdateras sex gånger per dygn och 
visar lokalt väder från Skagerack och Kattegatt till Norra Botten-
havet, och i Vänern och Vättern. Sjörapporten som finns i appen är 
densamma som Sveriges Radio sänder.

Inledningsvis uppdateras Kustväder för iOS, och finns tillgänglig 
på Appstore. En uppdatering av Android-versionen på Google Play 
kommer senare under säsongen.

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        SM-82 - 82 hk          SM-105 - 95 hk 

Motorerna kan levereras med backslag eller  

adapter för segelbåtsdrev, t.ex. Yanmar SD20  
eller Volvo Penta 110S/120S. 

Nyhet! 
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Trådlös vindgivare
Garmin presenterar nu gWind Wireless 2, en vindgivare som 
trådlöst skickar vinddata till ett GNX vindinstrument eller en 
kompatibel Garminplotter. gWind Wireless 2 har en 3-bladig 
propeller, som ger vindhastighet och stabil vindvinkel. NMEA 
2000-kompatibilitet gör att den kan användas antingen som ett 
fristående vindinstrument eller anslutas till ett nätverk ombord.

Den kan monteras på upp till 15 meter långa master och har 
inbyggt batteri med solcellsladdning som varar upp till tre år 
och som sedan kan bytas. Vid anslutning till en ANT-kompatibel 

Garminplotter, kan du få 
en mängd avancerade 
funktioner som hjälper dig 

att segla mer 
effektivt, för 

den som gillar 
att tävla går 

att få en virtuell 
startlinje och ned-

räkningstimer som 
ser till att du korsar 
startlinjen vid ex-

akt rätt tidpunkt.
Pris: 7 499 kr 
Info: www.garmin.com

Plåtar strandade 
efter tre år
I slutet av maj gjorde Lars 
Mossberg ett udda strandfynd 
på Gullholmen i Bohuslän. 
Bland allsköns ilandfluten bråte 
hittade han en undervattens-
kamera.  

– När jag startade kameran 
såg jag att det sista kortet var 
taget den 16 juli 2013 och att det 
fanns 500 kort på minneskor-
tet. Det fanns bilder från flera 
semesterdykningar, en smek-
månad och många familjebil-
der, berättar han för tidningen 
Bohusläningen.

Via ett inlägg på Facebook-
gruppen ”Lost at Sea” lyckades 
Lars spåra kamerans rättmätige 
ägare. Det visade sig vara en 
kvinna som förlorat den under 
en dykning utanför Edinburgh 
på Skottlands östkust för drygt 
tre år sedan. 

Anna Wåhlin, professor i 
oceanografi vid Göteborgs 
Universitet, har en teori om ka-
merans väg från skotsk östkust 
till svensk västkust. 

– Det mest troliga är att den 

har åkt runt Nordsjön, moturs 
längs med Danmarks västkust 
upp till Skagen och sedan rakt 
över Kattegatt till Orust.

Guldstrid i  
H-båts-SM
Henrik Edman, Malmö SS och 
Michael Collberg, Mariestads 
SK stod i en klass för sig när SM 
i H-båt avgjordes i Motala. Efter 
fem genomförda seglingar, där 
de bägge turades om på första- 
och andra plats, kunde Edman, 
i kraft av tre spikar mot två för 
Collberg, knipa SM-guldet med 
minsta möjliga marginal. Norr-
mannen Lars Nielsen från Larvik 
knep tredjeplatsen.

Bottentvätt invigd  
i Vaxholm
I mitten av juli invigdes en ny 
båtbottentvätt i Waxholms 
gästhamn. 

Att tvätta en båt upp till 11 me-
ter kommer att kosta 750 kronor 
och för båtar mellan 11 och 14 
meter kostar det 850 kronor. 
Tvätten är placerad på insidan 
av den stora gästhamnspiren. 

min. storlek=30mm

Bosse tel. 0705-299 112 • Peter tel. 0723-299 114 • Niclas tel. 0723-299 113 • Växel 031-69 77 50 • Mail: info@knapemarin.se
Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda (Fiskebäcks Småbåtsham)

RIKSTÄCKANDE BÅTMÄKLARE

WWW.KNAPEMARIN.SE

SÄLJ DIN BÅT VIA OSS!

Knapemarin_halvsida.indd   1 2016-06-10   16:46
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Algerna blommar i 
Östersjön 
Redan i månadsskiftet juni–juli, rekordtidigt enligt Världsnaturfon-
den, WWF, nådde algblomningen i Östersjön Gotland och delar av 
Stockholms skärgård. Enligt WWF är fenomenet ett resultat av att 
det sker stora utsläpp i Östersjön som orsakar övergödning vilket i 
sin tur främjar algblomningen. 

Tyvärr ser prognosen för fortsatt eller ökad algblomning illavars-
lande ut och läckaget från jordbruket runt Östersjön minskar inte i 
dagsläget. Vi kommer aldrig att få tillbaka Östersjön i ett naturligt 
tillstånd då påverkan från alla miljoner människor är enorm. Därför 
behöver skyndsamt kraftfulla åtgärder sättas in, säger Håkan Wir-
tén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF.
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Båtmotorstölder ökar 
Under första halvåret 2016 har antalet båtmotorstölder ökat 
med 30 procent jämfört med samma period 2015. Det visar 
färsk statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. I polisregion 
syd, som utgörs av Kronobergs-, Kalmar-, Blekinge- och Skåne 
län, har antalet stölder nästintill fördubblats. Hittills i år har 176 
motorer anmälts som stulna jämfört med 90 i fjol vilket är en ök-
ning med 96 
procent. Det 
totala antalet 
anmälningar 
i landet upp-
går till 1079 
under 2016 
jämfört med 
827 stulna 
motorer 2015. 

Källa Brå
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SamSpelet om    Skärgården
Båtliv handlar mycket om 
samspel, hänsyn och  
gemensamt ansvars-
tagande. På de följande 
sidorna gräver vi djupare i 
vilka seder och lagar som 
gäller till sjöss, vad som 
förväntas av båtgäster i 
skärgården och i hamnar, 
samt vilka de oskrivna 
reglerna är.  
TexT Johannes nordemar  
FoTo Johannes nordemar,  
Lars Guditz & thomas G hyrén

 F 
orskare har länge drivit tesen att män-
niskan i grunden är egoistisk. Men 
stämmer det när det gäller båtfolk? 
Visst finns det även människor med båt 
som beter sig illa, förstör och skräpar 

ner. Men majoriteten av dem som vistas på sjön 
verkar ändå ta det kollektiva ansvar som båtliv och 
allemansrätt innebär. 

Den enkät vi gjort bland båtägare visar att hän-
syn och respekt värderas högt, liksom empati och 
hjälpsamhet. Det verkar bland de flesta finnas en 
tolerans gentemot nybörjare, medan nonchalans 
och prestige ogillas. 

Glömmer du att ta ner flaggan på kvällen kom-
mer 19 av 20 grannar, enligt statistiken, att ge dig 
en klapp på axeln. Vi får hoppas att den 20:e väljer 
en högtidlig salut för att påminna dig. Den som be-
höver starta motorn för att ladda batterierna en 
stund mitt på dagen behöver inte skämmas. Inte 
heller den som diskar filtallriken från badbryggan 
och grumlar vattnet en stund. Mycket tyder på att 
båtägare är toleranta och vänliga.   

Samtidigt är det så klart viktigt för dem som är 
nya på sjön att lära sig de oskrivna regler som 
handlar om att inte göra svall i onödan, möjlighe-
ten att lägga sig utanpå en annan båt i en fullbe-
lagd gästhamn, att erbjuda hjälp när ensamsegla-
re ska förtöja och så vidare. 

Följ med oss när vi gräver i vett och etikett på 
sjön. Om du som läsare har några egna erfarenhe-
ter eller åsikter, kom ihåg att ventilera det på vår 
webbplats www.livetombord.se.
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SamSpelet om    Skärgården

I skärgården ska mängder av män-
niskor, som ofta inte känner varandra, 

samsas om en gemensam natur. Med 
hänsyn, tolerans och gott sjömanskap 

har det fungerat i över hundra år. »
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 D 
en som breder ut sig på klippor-
na i skärgården för att markera 
revir riskerar att göra sig 
omåttligt impopulär bland båt-
grannarna. Likaså den som 

”passar” plats åt kompisbåtar i fullbelagda 
hamnar. Att vid behov låta små kissnödiga 
barn pinka i hamnen har de flesta däremot 
inga problem med. Och att näcka vid mor-
gondoppet verkar närmast vara ett uppskat-
tat inslag i skärgårdskulturen, enligt den 
enkät vi genomfört bland båtägare. 

Att vara båtgäst, och vistas i skärgården, 
handlar i mångt och mycket om rättigheter 
och skyldigheter. I grunden har vi den lag-
stadgade allemansrätten som ger oss stor 
frihet att vistas i naturen. Med den följer ett 

ansvar. Allemansrättens huvudregel är 
nämligen ”Inte störa – inte förstöra”. 

På sjön har vi också att förhålla oss till de 
tio sjövettsreglerna, framtagna av Sjösäker-
hetsrådet. Därtill har vi, sist men inte minst, 
”gott sjömanskap” och sunt förnuft. Det sist-
nämnda är särskilt intressant eftersom upp-
fattningen om betydelsen skiftar från per-
son till person. Därför har vi genomfört en 
undersökning bland båtägare för att få en 
indikation på vad folk tycker och tänker om 
vett och etikett på sjön. 

Svall orsakar risker och irritation
Svall från andra båtar är en fråga som enga-
gerar många. Ett exempel på en sådan situa-
tion är då en långsamtgående båt blir om-

körd samtidigt som den möter en annan båt. 
Om den långsamtgående båten befinner sig 
mellan de andra båtarna kan den inte gira 
för att möta svallen på ett bra sätt. Resulta-
tet blir att den långsamtgående båten rullar 
våldsamt och okontrollerat. Om detta sker 
plötsligt kan det lätt leda till både porslins-
kross och allmän röra ombord. 

Ett annat exempel är då en båt ligger för-
töjd och båtägaren har små möjligheter att 
hantera svall från förbipasserande båtar på 
ett bra sätt. Sker det i en naturhamn kan det 
så klart bero på att platsen är olämplig för 
förtöjning, nära en farled eller liknande. 

Ett tredje exempel är då en segelbåt län-
sar och då har begränsade möjligheter att 
gira hastigt. Att hantera svall från sidan kan 

Respekt och sjövett
Så tycker båtägarna

De tio sjövettsreglerna
1 Se till att båten är sjöduglig och att 

god ordning råder ombord.

2 Ha alltid nödvändig säkerhetsutrust-
ning med ombord. Kom ihåg: flytväst 

åt alla ombord och den ska vara på.

3 Ge dig inte ut på större vatten än bå-
ten är lämpad för.

4 Tala alltid om ditt färdmål och stu-
dera noga färdvägen. Om du ändrar 

färdmål, meddela hem.

5 Det är din plikt att känna till de regler 
som gäller på sjön. Alkohol och båtliv 

hör inte ihop.

6 Överlasta inte båten, och sitt i  
båten.

7 Håll alltid god utkik. Var försiktig med 
farten.

8 Lyssna på väderleksutsikterna. Är de 
dåliga, stanna hemma. Är du redan 

till sjöss, sök lä eller närmaste hamn.

9 Om båten kantrar men flyter, stanna 
kvar vid den. Du är säkrare där än om 

du simmar mot land.

10 Skräpa inte ner, varken på land el-
ler i sjön. Ta med skräpet hem eller 

lämna det i en sopmaja.

Källa: Sjöfartsverket

Låt små barn pinka över bord om det kniper, 
men undvik att göra svall för andra. Det är några 
av de svar vi fått från båtägare angående vett 
och etikett på sjön.

Fest på grannbåten efter klockan 23 är inte helt okej. Men om det 
finns särskilda skäl är det fler som ser mellan fingrarna. 
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då vara besvärligt och leda till en riskabel 
gipp, något som förbipasserande båtar som 
river upp mycket sjö kanske inte ens note-
rar, då svallen kommer i efterhand. 

Problematiken med svall tas inte upp spe-
cifikt i de tio sjövettsreglerna, men det går 
att läsa in under regel nummer sju: Var för-
siktig med farten. Stora svall orsakar inte 
bara olägenhet för båtägare utan förstör 
även stränder på sikt. Det är en av anled-
ningarna till att vi har fartbegränsningar 
för större fartyg i farleder inomskärs. 

70 procent av de tillfrågade båtägarna an-
ser det fullständigt oacceptabelt att riva upp 
mycket sjö och samtidigt passera nära en an-
nan båt, medan 20 procent tycker att det kan 
vara okej om det finns särskilda skäl. 

Utbildningar och seglarskolor
I hamn är hastigheten ofta begränsad till tre 
knop för att förtöjda båtar inte ska kastas 
fram och tillbaka, men det är inte alla båt-
ägare som respekterar detta. Niklas Svärd 
är motorbåtsägare med hemmahamn i Lim-
hamn, Malmö. 

– Jag ser att många båtar kör alldeles för 
fort i hamnarna. Hälften av alla småbåtar 
kör för fort och det har blivit värre de senas-
te åren. Fartbegränsningen finns ju där av 
en anledning. 

Han tror att det många gånger handlar 
om okunskap och att obligatoriskt förarin-
tyg för båt med motor skulle kunna hjälpa. 

– Sedan tycker jag att de som säljer båtar 
har ett ansvar. De borde erbjuda ett litet ut-

bildningspaket för nybörjare.  
För nybörjare har vi alla en gång varit, 

vilket några också påpekar i undersökning-
en. En person skriver: ”Det som verkligen 
stör mig till sjöss är äldre män som var ny-
börjare på 1970-talet, men som glömt det 
och totalt saknar tolerans för nybörjare på 
2010-talet.” 

Staffan Salén, ordförande i KSSS, Sveri-
ges största seglingsklubb, är mån om att inte 
avskräcka människor från att ge sig ut på 
sjön och upptäcka skärgården. 

– Vi vill uppmuntra fler att upptäcka skär-
gården och båtlivet. 

KSSS arrangerar seglarläger för vuxna. 
Lägren kräver ingen förkunskap, utan del-
tagarna får lära sig allt eftersom. 

Båtar som drar upp stora svall 
och passerar nära irriterar, liksom 

egoistiska båtgäster som reserve-
rar bra platser. Dånande V8:or är 
däremot okej för de flesta enligt 

vår undersökning. 

 »
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– Ta tillfället att få njuta ett par dagar 
av skärgårdens vackra natur och samtidigt 
träffa nya vänner och lära dig segla, säger 
Staffan.

Flera båtklubbar och vuxenskolor erbju-
der både Förarintyg, Kustskepparintyg och 
andra navigations- och sjösäkerhetsutbild-
ningar.

Usch för egoism
Trots att det, som bekant, är lätt att hitta fel 
hos andra verkar de flesta som svarat på un-
dersökningen vara ganska toleranta. Skri-
kande spädbarn och barn som far runt med 
jolle i viken har de flesta överseende med. 
Till och med muskelbåtar med dånande 
V8:or är oproblematiskt för 77 procent av de 
tillfrågade. Det bör dock tas i beaktande att 
drygt två tredjedelar av de svarande är mo-
torbåtsfolk, vilket troligen färgar resultatet. 

När det gäller störande ljud, såsom högt 
prat efter klockan 23, har de flesta överse-
ende. Likadant när det gäller båtgrannars 
gnisslande fendrar. Även batteriladdning 
med motorn igång 30 minuter under dagtid 
tycker de flesta är helt okej, alternativt okej 
om det finns särskilda skäl. 

Det är egentligen bara tre saker i vår en-
kät som verkar göra många båtägare riktigt 
förbannade. Det första är scenariot då en 
båt med endast en person ombord kommer 
in i hamnen, men ingen erbjuder sig att ta 
emot tampen. Hjälpsamhet båtmänniskor 
emellan är alltså något som anses vara na-

turligt och viktigt. Även om åtminstone jag 
vid flera tillfällen varit med om att ensam-
seglare inte velat ha hjälp vid tilläggning, så 
skadar det inte att erbjuda sig. Så alla en-
samseglare: Lägg prestigen åt sidan och be 
om hjälp när ni behöver det. 

Det andra scenariot båtägare reagerar 
kraftigt mot handlar om när någon roffar åt 
sig. Att reservera en hel badklippa genom 
att ställa ut solstolar där, så att ingen ska 
kunna förtöja, anses taskigt. Istället tycker 
de flesta att det är helt okej att få sällskap i 
viken trots att det finns andra lediga vikar 
intill.

Det tredje scenariot som de flesta båtäga-

re avskyr handlar om när motorbåtar kör 
respektlöst och för nära andra båtar samti-
digt som de drar upp stora svall. 

Ankra med förstånd
När det gäller att lägga ut ankare hade vi 
ingen specifik fråga om det i undersökning-
en, men vi har förstått från kommentarer 
att det lätt kan bli ett irritationsmoment. Att 
lägga sitt ankare över någon annans ankar-
tamp är inte bara opraktiskt, det kan skapa 
farliga situationer om vinden vänder och 
flera båtar måste ge sig av i en hast. 

Det klassiska skådespelet i gästhamnar, 
när någon trålar med ankaret och får med 

exempel på gott 
sjömanskap

Håll noggrann utkik, titta bakåt, under 
genuan med mera.

Ta ner seglen och gå för motor genom 
trånga sund. 

Passera inte för nära annan båt när 
du kör om den.

Tänk på vilket svall den egna båten 
gör, även när du passerar båtar som lig-
ger förtöjda.

Ta emot en tamp och hjälp andra att 
lägga till och lägga ut.

Tänk på att inte alla har lika lång erfa-
renhet som du själv kanske har. Att hjäl-
pa varandra tjänar alla på.

Sätt ut fendrarna innan du lägger till.
Ta ner focken när du kör segelbåten 

för motor. 
Visa tydligt vart du ska åka när du gi-

rar och håll kursen, vingla inte. 
Se till att båten är sjövärdig och ha 

god ordning på båten och utrustningen.
Håll säker fart. Detta är särskilt viktigt 

i trånga passager, svårnavigerade vat-
ten, hårt trafikerade områden och vid 
nedsatt sikt, mörker eller dimma. 

Källa: Atlanticas säkerhetsguide

Båtar som kör i bredd genom 
smala sund är inte populärt. Inte 
svall heller. 

 »

Ni ligger tio båtar i en naturhamn, ett 
fem år gammalt barn kissar i vatt-

net från en av grannbåtarna lite läng-
re bort.

Ni ligger tio båtar i en naturhamn. Mitt 
i natten då alla sover kissar en båt- 
ägare i vattnet från sin båt. Ingen 

märker något.

En av grannbåtarna använder sin el-
toalett mitt i natten. Ljudet hörs i  

naturhamnen.

Du ligger ensam vid en vacker ö i skär-
gården. Ytterligare en båt kommer 
och lägger sig i samma vik trots att 
det finns flera bra platser i nästa vik 

och på öar runt omkring.
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SvarSalternativ: Jag har inga problem med det
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Att lägga sig utanpå och gå över andras båtar för att komma 
iland är vanligt i populära gästhamnar. Nästan alla tillfrågade 
tycker att det är helt okej om det finns särskilda skäl. Men akta 

dig för att flytta någon annans båt, det är inte alldeles populärt. 

Du kommer in i en naturhamn. Vid 
den finaste klippan ligger redan en 

annan båt. Tio meter bort finns en an-
nan fin klippa, men den platsen har 
någon ”reserverat” genom att ställa 

ut två solstolar.

Du kommer in i en mycket populär na-
turhamn och ska ta sista platsen. Du 
får då höra att den är reserverad till 

en kompisbåt som är på väg.

Du är ensam ombord och kommer in i 
en naturhamn med andra båtar. Ingen 
i de andra båtarna erbjuder sig att ta 

emot din tamp.

En grannbåt i naturhamnen startar 
motorn 30 minuter mitt på dagen för 

att ladda batterierna.

Grannbåten diskar lunchdisken från 
badbryggan på sin båt.

Det är fest på grannbåten och det 
pratas högt och ljudligt klockan 23.

        

sig både två och tre båtgrannars ankare, är 
ofta mer irriterande än farligt. 

Men vi vill ändå slå ett slag för ansvars-
full ankring. Titta på grannarnas ankar-
tampar och observera om de går rakt akter-
ut eller åt sidan. Det hör också till gott sjö-
manskap att ha propeller i friläge vid 

passage nära eller över andras ankartam-
par.  

Fler intressanta slutsatser utifrån under-
sökningen är att bara sex procent tycker att 
det är oacceptabelt att barn kissar i vattnet. 
Inte heller när vuxna gör det verkar det stö-
ra särskilt många, i alla fall inte om det sker 

obemärkt, nattetid alltså. Att bada naken i 
naturhamnen eller låna någons jolle för att 
kontrollera sitt ankare är snudd på en rät-
tighet om vi ska tro undersökningen. Nio av 
tio har nämligen varken problem med na-
kenbadare eller att låna ut sin jolle till gran-
nen. 

 »

Jag har inga problem med det Det kan vara okej om det finns särskilda skäl Fullständigt oacceptabelt
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Båtgrannarna grillar och det luktar 
rök i hamnen.

Du vaknar tidigt i naturhamnen och 
går upp för att ta ett morgondopp. Du 
upptäcker att grannen en bit bort gör 

detsamma, helt utan badkläder. 

Grannbåtens fendrar gnisslar mot din 
båt och båtgrannen verkar inte alls 

besvärad.

Det är fullt i gästhamnen. Ytterliga-
re en båt kommer in som vill lägga sig 
utanför dig och gå över din båt för att 

ta sig i land.

Du upptäcker att båtgrannen helt 
struntat i att ta ner flaggan trots att 

klockan passerat 21.

Du hälsar på en passerande båt, men 
får ingen hälsning tillbaka.

En båtgranne vill låna din jolle för att 
ro ut och kontrollera sitt ankare.

En så kallad muskelbåt med dubbla 
V8:or passerar i farleden. Det dånar 

från avgasrören.

Du seglar bredvid en segelbåt som 
ligger på en lång kryssbog, med flad-
der i seglen, utan att bekymra sig för 

oljud eller slitage.
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Du kommer tillbaka från en prome-
nad på ön och upptäcker att din nya 
båtgranne i gästhamnen flyttat din 

båt en meter åt sidan för att få  
bättre plats. 

Några barn i en jolle med traditionell 
utombordsmotor åker runt i viken och 

nöjesgasar.

En båt med skrikande bebis kommer 
in i naturhamnen och lägger sig på en 

ledig plats mitt i viken.

Du passerar genom ett trångt sund 
och möter en segelbåt som beslutat 
sig för att kryssa genom sundet, var-

på ni får göra en undanmanöver.

Du blir omkörd av en stor motorbåt 
som river upp mycket sjö. Motorbåten 
passerar nära, 10–20 meters avstånd, 

utan att dra av på farten.

Ni möter en båt ute på en fjärd. Den 
andra båten har väjningsplikt men 

förstår det inte. Du tvingas väja.

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Jag har inga problem med det Det kan vara okej om det finns särskilda skäl Fullständigt oacceptabelt
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I de flesta fall är det tydligt 
vem som är skyldig att 

väja, men det är inte alla 
som har koll på reglerna. 

En sEgElbåt kan  
vara En motorbåt

Väjningsregler till sjöss

Både kanoter och  
småbåtar är fartyg som  
omfattas av sjövägsregler, och segelbåtar 
har faktiskt inte alltid företräde. Fräscha 
upp väjningsreglerna med vår lilla lathund.

Ljudsignaler till sjöss
l  En kort signal – Jag girar styrbord
l l  Två korta signaler – Jag girar babord
l l l  Tre korta signaler – Min maskin går back
n n n n  En lång signal – Jag vill göra dig uppmärk-
sam

Fullständigt oacceptabelt

 N är det stora kryssningsfartyget hinner upp 
den lilla segelbåten i farleden och ger en lång 
uppmärksamhetssignal betyder det ”FLYTTA 

PÅ DIG”. Då spelar det mindre roll att det lilla farty-
get seglar och det stora går för motor. Själv sätter jag 
nästan alltid kaffet i halsen när stora fartyg tutar och 
de rör sig ofta snabbare än man tror. 

Men faktum är att i just ett sånt fall spelar det ing-
en roll om det lilla fartyget seglar eller går för motor. 
Fartyg under 20 meter eller segelbåt får inte hindra 
större fartyg i trång led. Det står beskrivet i Sjötrafik-
föreskrifterna regel 9 – Trånga farleder: ”Mindre far-
tyg får inte hindra genomfarten för stora och svår-
manövrerade fartyg.” De flesta farleder i våra skär-
gårdar bör betraktas som trånga för större fartyg. 
Mellan fritidsbåtar gäller följande regler: 

Lathund
Motorbåt – segelbåt
Motorbåt väjer för segelbåt, men kom 
ihåg att en segelbåt som går för motor 
räknas som en motorbåt i alla lägen. 

Motorbåt/segelbåt – åror/paddel
Både segelbåt och motorbåt ska väja 
för roddbåt och kanot. 

Motorbåt – motorbåt
När två motorbåtar möts ska den båt 
som kommer från babord väja, vilket 
är enligt samma princip som höger-
regeln i biltrafiken. Vid möte stäv mot 
stäv ska båda hålla åt styrbord. 

Segelbåt – segelbåt
När två segelbåtar möts gäller att 
den som har vinden in från babord vä-
jer. Om båda segelbåtarna har vinden 
från babord ska båten i lovart väja, 
alltså den båt som är närmast vinden. 
Vid kappsegling kan även andra reg-
ler gälla. 

Upphinnande
Det fartyg som hinner upp ett annat är 
också skyldigt att väja (undantag en-
ligt regler nedan). 

Manöverodugligt
Det finns även några specialfall då ett 
manöverdugligt fartyg ska väja. Det 
gäller då annat fartyg inte kan ma-
növrera, vid maskinhaveri eller liknan-
de samt då ett fartyg är hämmat av 
sitt djupgående för säker framfart. Hit 
räknas även större fartyg i trånga far-
leder. 

Yrkessjöfart
Det hör också till god sed att väja i god 
tid för yrkessjöfarten, även om det inte 
står uttryckligen i några föreskrifter.

Källor: 
Sjötrafikföreskrifter, Sjöfartsverket
Atlanticas säkerhetsguide
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 F 
ör fritidsbåtar i svenska vatten är 
den svenska flaggan i aktern 
främst en fråga om sed och tradi-
tion. Det är inte straffbart att 
segla utan flagga, men det hör 

till gott sjömanskap att flagga på rätt sätt.  
– Flaggan är en statssymbol och ska där-

för hanteras med omsorg och respekt, säger 
Sveriges statsheraldiker Henrik Klacken-
berg. 

Funktionen med nationsflagga på fartyg 
är att lätt kunna identifiera var fartyget har 

sin hemvist. Flaggan ska vara hissad på väg 
in och ut ur hamn, i utländska farvatten eller 
på öppet vatten vid möte med annat fartyg. 

Sommartid ska nationsflaggan vara his-
sad från klockan 8 på morgonen till dess so-
len går ner, eller som längst till klockan 21. I 
exempelvis KSSS hamn på Sandhamn sig-
naleras detta med pistolskott dagligen och i 
välbesökta naturhamnar är det inte helt 
ovanligt att någon ideell trumpetare spelar 
en högtidlig fanfar då flaggan ska halas. 

Om flaggan är belyst kan den vara hissad 

Tvärskuren  
& TreTungad

Flagga rätt

På sjön är varje dag en flaggdag. Men hur ska en 
svensk flagga egentligen se ut, varför tar vi ner 
den på natten och vad heter egentligen stången i 
aktern? Vi reder ut vad seder och flagglag säger. 

Lagen om Sveriges 
flagga
1 § Sveriges flagga är blå med ett gult 
kors. Korset är vinkelrätt ställt mot flag-
gans kanter.
2 § Flaggan är tvärskuren eller tretung-
ad. Den tvärskurna flaggans höjd förhål-
ler sig till dess längd som 10 till 16. På de 
inre fälten förhåller sig höjden till läng-
den som 4 till 5 och på de yttre som 4 
till 9.

Den tretungade flaggans höjd är hälf-
ten av dess längd, tungorna medräkna-
de. De yttre fälten är, bortsett från tung-
orna, lika stora som de inre, och fältens 
höjd förhåller sig till deras längd som 4 
till 5. De yttre tungornas ytterkanter bil-
dar inte vinkel med flaggans över- eller 
underkant.

Tungorna utgör förlängningar av de 
yttre fälten och korsarmen. Korsarmar-
nas bredd motsvarar hälften av höjden 
på vart och ett av fälten.
3 § Flaggans färg är ljust mellanblå på 
fälten och guldgul på korset. Närma-
re föreskrifter om färgnyanserna med-
delas av regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer.
4 § Statschefen och med dennes till-
stånd andra medlemmar av det kungli-
ga huset får använda tretungad flagga 
med eller utan stora eller lilla riksvapnet 
på ett vitt fält i korsets mitt.

Den tretungade flaggan används som 
örlogsflagga av Försvarsmakten och en-
ligt föreskrifter som regeringen bestäm-
mer och av andra myndigheter som be-
driver militär verksamhet. När en sådan 
flagga är befälstecken, markeras detta 
genom en särskild beteckning i övre inre 
fältet. I övrigt används den tvärskurna 
flaggan. Flaggan får inte i vidare mån än 
som följer av första och andra styckena 
förses med märken, bokstäver eller and-
ra tecken.

Källor: 
Kryssarklubbens flaggreglemente
Flaggfabriken National
Stiftelsen Sveriges Nationaldag Den tretungade svenska flaggan får användas av Försvarsmakten och kungahuset. Här syns en 

svensk Stridsbåt 90 utanför Somalias kust. 
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i hamn även nattetid, medan båtar under 
gång ska ha flaggan hissad oavsett tid på 
dygnet. Vid besök i utländska farvatten ska 
så kallad destinationsflagg hissas.

Värdlandets flagga hissas då högre än bå-
tens nationsflagga. På segelbåt under styr-
bords vantspridare och på motorbåt i mast-
topp, gösstake eller på båtens högsta punkt. 

kungliga klubbar överst
Den egna nationsflaggan placeras vanligen 
i ett flaggspel i aktern av båten. Om du und-
rar är flaggspelet detsamma som ”flagg-
stången”. Gösstake är ytterligare ett namn 
för flaggstång, då i förstäven. I gösstaken 
hissas klubbstandert, det vill säga vimpeln 
som visar klubbtillhörighet. Det förekom-
mer också klubbflaggor, men de ska hissas 
under styrbords vantspridare, om inte de-
stinationsflagg förs där.

Om det förekommer flera klubbflaggor 
på en och samma båt ska de placeras i rang-
ordning. Den kungliga, exempelvis KMK el-
ler KSSS, ska placeras överst.  

Ljust mellanblått är rätt
Den svenska flaggan har en relativt lång 
historia och användes på skepp redan på 
Gustav II Adolfs tid, för 400 år sedan. Inspi-
rationen till korset hämtades troligen från 
den danska röd-vita ”Dannebrogen”. 1906 
kom flagglagen och fasta regler skapades. 
Från att ha funnits i många variationer reg-
lerades både proportioner och färger liksom 
att den tretungade flaggan endast fick an-
vändas av kungahuset och av krigsmakten.

Statsheraldiker Henrik Klackenberg ar-
betar vid Riksarkivet och har bland annat 
till uppgift att övervaka ärenden som rör 
Sveriges flagga, vapensköldar och emblem.

– Den svenska flaggans färg är ljust mel-
lanblå på fälten och guldgul på korset. Se-
dan 1982 finns det även NCS-sifferkoder för 
färgerna. 

Ibland talas det slarvigt om de gamla och 
de nya färgerna på flaggan, men enligt Hen-
rik är det felaktigt.   

– Det förekommer en mörkare blå nyans 
som en del tror är den äldre flaggan, men 
den säljs inte av seriösa flagghandlare.

Ofta är det flaggor sydda utomlands som 
har felaktiga färger och de flesta båtägare 
är antagligen inte medvetna om det. 

tvåtungad svensk flagga finns inte
Det som upprör Henrik mest är den tvåtung-
ade flaggan som börjat säljas till båtfolk. 

 – Någon tvåtungad svensk flagga finns 
inte. De som säljer såna flaggor vilseleder 
sina kunder. Flaggans utformning är regle-
rad i lag och den är antingen tvärskuren el-
ler tretungad. Den tretungade används av 
örlogsflottan och av kungahuset. 

Men det är inte alla båtägare som accep-
terar detta. Helena Pettersson driver den 
anrika flaggfabriken Engelbrektson & Co 
och hon får ofta besök av båtfolk som vill 
köpa ”felaktiga” svenska flaggor. 

– Det går i perioder. Ett tag ville alla ha 
den mörkare blå flaggan. Men vi kan inte 
sälja den som en svensk flagga, för den finns 
egentligen inte. Till slut blev folk så förban-
nade att dörrhandtaget i butiken höll på att 
flyga av, berättar Helena. 

För att tillgodose kundernas önskemål 
tog de fram en flagga i mörkare blå nyans, 
som började säljas under namnet historisk 
flagga. Det är alltså ingen svensk flagga i la-
gens mening.

Hon har märkt att det även finns en efter-

frågan på tvåtungade flaggor, men där är 
det stopp. 

– Som seriös flaggfabrik vill vi bara sälja 
svenska flaggor som är godkända och kor-
rekta. 

I en motion till riksdagen 2012 föreslogs 
att möjligheter till en lagändring skulle ses 
över, för att fritidsbåtar skulle få använda 
tvåtungad flagga. Men motionen avslogs. 

– Jag kan förstå att båtfolk vill ha den två-
tungade flaggan. Både Danmark och Norge 
tillåter tvåtungad nationsflagga på fritids-
båtar. 

Dessutom finns det exempel på svenska 
fartyg som fått dispens. Ostindiefararen 
Götheborg seglade med tvåtungad flagg. 
Anledningen var att flaggan skulle likna  
örlogsflaggan på håll och därmed minska 
risken för piratöverfall.  

Det förekommer också att fritidsbåtsäga-
re vill köpa den tretungade svenska flag-
gan, som faktiskt finns till försäljning. 

– Vi kräver alltid en inköpsorder från för-
svarsmakten för att kunna sälja örlogsflag-
gor. Vi har även varit med om att folk för-
sökt förfalska intyg från försvarsmakten, 
säger Helena och skrattar. 

Hel och ren flagga
En svensk flagga som är sliten, trasig eller 
urblekt bör inte användas, enligt god sed. 
Men även då flaggan ska kasseras ska den 
behandlas med respekt. Stiftelsen Sveriges 
Nationaldag rekommenderar att en kasse-
rad flagga klipps ner till blå och gula tygbi-
tar. Då kan den slängas i soporna. 

Hos Engelbrektson & Co kan den som vill 
vara säker på att en uttjänt flagga behand-
las på rätt sätt lämna in den för ett värdigt 
avslut. Där bränner de alla utslitna flaggor.  

Det finns två varianter av den 
svenska flaggan och bara en får 
användas av fritidsbåtar, så länge 
det inte är kungens båt så klart.  

 »
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Hur privat är privat?
Allemansrätten

Att ligga en stund vid en privat strand eller bryg-
ga är ofta tillåtet. Men ingen får störas och inget 
skadas. 

 D en svenska allemansrätten är unik. 
Den ger oss både frihet och ansvar 
att vistas i naturen. Det står till och 

med om den i grundlagen: ”Alla skall ha till-
gång till naturen enligt allemansrätten.” 

Den främsta tanken i allemansrätten är 
att inte störa och inte förstöra. Om vi följer 
detta har vi, med vissa begränsningar, rätt 
att färdas över andras marker och vatten 
samt att under kortare tid uppehålla oss 
där. 

För båtfolk blir det aktuellt varje gång vi 
lägger oss vid en ö som ägs av någon annan. 
Eftersom förtöjning vid öar oftast är kortva-
rig, något dygn eller två, har vi rätt att uppe-
hålla oss även på privat mark. Men det finns 
några undantag. Hemfriden eller markäga-

rens ekonomiska intressen får aldrig krän-
kas. Den som uppehåller sig på annans 
mark måste därför ta stor hänsyn. 

Stopp vid tomtgräns
För att inte kränka hemfriden ska man hålla 
sig borta från hus, gård och fartyg. Det är 
inte heller tillåtet att gå över eller vistas på 
någons tomt. Exakt vad som menas med 
”tomt” preciseras tyvärr inte i allemansrät-
ten. 

Enligt ”Allemansrätten – Vad säger la-
gen?” är en tomt vidsträckt kring bostads-
hus, men betydligt mindre kring ekonomi-
byggnader, båthus och liknande. Därför kan 
en markägare inte räkna med att områden 
kring bryggor och stränder anses vara 

”tomt”, om inte bostadshuset ligger precis i 
närheten. 

Ibland sätter fastighetsägare upp skyltar 
som talar om att exempelvis en brygga är 
privat. Finns det inget bostadshus i närhe-
ten begränsar den skylten inte allemansrät-
ten. Att använda någon annans brygga för 
tillfällig förtöjning eller bad är därför fullt 
tillåtet. Används bryggan av ägaren, eller 
om ägaren hindras från att använda sin 
brygga, är det en helt annan sak. Då störs ju 
fastighetsägaren. 

Samma princip gäller vid ankring och 
förtöjning vid stränder. Vid längre vistelse, 
flera dygn, bör båtgäster ha fastighetsäga-
rens godkännande. Det kan även finnas lo-
kala förbud, som skydd för fågellivet, som 
inskränker allemansrätten. Sådana förbud 
är tydligt skyltade i sjökort och vid stränder.  

Källa: Bertil Bengtsson, ”Allemansrätten – 
Vad säger lagen?” 

En brygga, bod eller båthus 
hindrar inte båtgäster från att gå 
iland, så länge inget bostadshus 

syns och ingen störs. 
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 I nom hänsynsområdena 
ska det råda stillhet på na-
turens villkor. Störande 

ljud ska undvikas och fimpar, 
snus och grillkol ska tas med 
hem eller lämnas tillsammans 
med sopor på anvisad plats.
  

I Västra Götalands län finns 
fem områden: Getryggen syd-
väst om Fjällbacka, Väderöarna 
sydväst om Fjällbacka, Vashol-
marna väster om Grundsund, 
Grönskären väster om Kyrke-
sund och Yttre Tistlarna som är 
Göteborgs skärgårds utpost 
mot sydväst.  

I Stockholms län finns två 
hänsynsområden: Huvudskär 
och Stora Nassa. 
I Blekinge län finns ett hänsyns-
område: Listerby skärgård.

I Östergötlands län finns två 
hänsynsområden: Ytterö-In-
nerö och Licknevarpefjärden/
Kvädöfjärden.

I Södermanlands län finns 
två hänsynsområden: Kråmö-
området och Griskärarkipela-
gen.

Västra Götalands län har 
gjort en uppföljande undersök-
ning som visar att deras hän-

synsområden är mycket upp-
skattade. 90 procent av besö-
karna är nöjda och lika många 
visar hänsyn enligt de regler 
som finns. 

Det folk uppskattar mest i 
områdena är förtöjningsmöj-

ligheter, badplatser, naturupp-
levelser, trevliga människor 
och lugn och ro. 

Det framgår också av under-
sökningen att flera besökare 
tycker att fler hänsynsområ-
den borde inrättas. 

Extra fridfullt
Hänsynsområden

Uppmaning 
till hänsyn 
och omtanke 
i hänsyns-
områdena:

Håll låg fart, högst 5 
knop.

Undvik att orsaka svall 
för förtöjda båtar eller ba-
dande.

Använd motorn så lite 
som möjligt och undvik 
tomgångskörning.

Kör inte jolle med utom-
bordsmotor i onödan.

Undvik att åka vatten-
skoter och  
andra bullrande vattenle-
kar.

Dämpa musik och prat. 
Släpp inte ut toalettav-

fall.
Elda inte annat än på 

särskilt anvisade platser.

Huvudskär i Stockholms län är ett av tolv hänsynsom-
råden som finns i Sverige. Här tillåts varken vatten-

skoter eller hög musik. 

För att inte människor ska ta över för 
mycket i naturen har fem länsstyrelser, 
på uppdrag av regeringen, instiftat tolv 
särskilda hänsynsområden längs Sve-
riges kuster. Att begränsa buller och 
störningar från båttrafik i känsliga skär-
gårds- och kustområden är målet. 
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 E tt bra sökljus är praktiskt 
att ha till hands i speciel-
la situationer, när ögonen 

är trötta och besättningen söker 
efter något eller någon. Vi har 

hittat tolv rejäla och potenta 
strålkastare varav tre har sladd. 
Tanken med ett sökljus är att det 
används från båten och ska ge 
ett starkt ljus. Det är alltså ingen 
ficklampa som ska bäras runt 
och inte heller något som är 
tänkt att användas dagligen.

Därför har vi varken låtit vikt, 
storlek eller handhavande ligga 
till grund för betyget den här 
gången, även om vi så klart re-
dovisar även detta i testet. Det 
bästa sökljuset är helt enkelt det 
som ger oss ett praktiskt all-
mänljus och en grym räckvidd.

LED må vara framtiden, men 
vårt test visar att det finns till-
fällen då de gamla halogenlam-
porna kliver in och piskar den 
nya generationens lampor. Då 
tänker vi främst på allmänljus 
och ljuskvalitet, där Enforcer 
och Rescuer hamnar i topp. Vis-
serligen har de båda halogen-
lamporna sladd som kräver 
12-voltsuttag, men det finns ju i 
de flesta båtar. 

När det gäller räckvidd är det 
istället två LED-strålkastare 
med rejäla reflektorer som so-

par mattan med 
stora delar av 
gruppen. Bilte-
mas lampa har 
en fenomenal 
räckvidd, tätt 
följd av Kayoba 
som lyser upp före-
mål på flera hundra 
meters avstånd. 

Men i praktiken har allmän-
ljusets styrka en mer avgörande 
betydelse. Vid sökning inom 100 
meters avstånd är det praktiskt 
att slippa röra lampan för att 
söka av, vilket blir fallet med en 
koncentrerad, stark ljusstråle. 

Dubbla reflektorer
När det gäller optiken är det 
några lampor som utmärker sig. 
Ledwise har en zoomfunktion 
som gör att ljuset kan spridas el-
ler samlas. Energizer har två re-
flektorer som samverkar för att 
ge både allmänljus och riktat 
spotljus. 

Både Griplite och Biltemas 
LED-lampor har reflektorer 
med märkliga optiska egenska-
per. Ljusbilden förändras dras-

Sladdhalogen 
mot led i tuff 
match
Nu när även de mest konservativa båtä-
garna börjar acceptera lED som lösningen 
på alla ljusproblem kommer vi med en 
reflektion. Halogenlamporna är knappast 
redo att gå i pension ännu.
TexT och foTo joHaNNEs NorDEmar

tiskt beroende på avståndet. I 
Griplites fall blir det till lampans 
nackdel, men i Biltemas fall 
samverkar reflektorn nästan på 
ett magiskt sätt med dioden. 
Med tanke på Biltemas lågpris-
filosofi gissar vi att det är ett 
lyckligt sammanträffande mer 
än ett optiskt underverk, men 
faktum kvarstår: En av de billi-
gaste lamporna har bäst räck-
vidd i testet. När vi summerar 
den totala ljusprestandan är det 
dock Rescuer som blir bäst i test, 
med ett allmänljus som slår alla 
de andra och en ljuskvalitet som 
återger färger mycket naturligt. 

Vattenskydd  
IP-klasser
IPX0 oskyddat
IPX1 Droppskyddat, vertika-
la droppar
IPX2 Droppskyddat, vid 15° 
lutning
IPX3 Strilsäkert
IPX4 Striltätt
IPX5 Spolsäkert
IPX6 Spoltätt
IPX7 Vattentätt, 1 meters 
djup
IPX8 Tryckvattentätt, 3 me-
ters djup

OrdlIsta
lumen Totalt ljusflöde, i alla 
riktningar
Candela Intensitet, riktad 
ljusstyrka
lux Illuminans, ljusflöde/m2

Kelvin Ljusets färgtempe-
ratur
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»

Vi har testat allmänljuset genom att mäta hur 
mycket ljus (antal lux) som träffar en 25 mm 
yta 1 000 mm framför strålkastaren i en vinkel 
på 10 grader från centrumlinjen. Det vill säga 
en spridning på 20 grader. 
För att få ett värde för räckvidd har vi mätt lju-
sets intensitet. Vi har registrerat hur myck-
et ljus (antal lux) som träffar en 25 mm yta på 
100 meters avstånd rakt framför varje strål-
kastare och räknat om detta till jämförelsetal 
där maxvärdet är satt till 100. 
Vi har mätt spotljuskäglan och ströljuskäglan 
(allmänljuset) på 1 meters avstånd och sedan 
räknat fram vinklarna. I vissa fall har det varit 
svårt att avgöra exakt gräns för käglorna. 
I tabellen framgår vilka uppgifter som hämtats från tillverkaren och vilka vi mätt upp. Vi har begrän-
sat oss till sökljus upp till cirka 1 500 kronor och det är endast ljusegenskaperna som ligger till grund 
för betyget. Batterikapacitet och laddningstid har vi inte lagt någon vikt vid eftersom vi förutsätter 
att det alltid finns tillgång till laddning. 

Antal lumen, som många till-
verkare anger, är avancerat att 
mäta i praktiken och bör tas 
med en nypa salt. I tabellen kan 
vi tydligt se att tillverkarnas 
uppgifter inte alltid går ihop 
med testresultatet. Det kan ex-
empelvis bero på att det är dio-
dens teoretiska specifikationer 
som redovisas, trots att den inte 
körs på högsta effekt. Det kan 
också vara ojämn kvalitet i pro-
duktionen. Vi lägger ingen vär-
dering i det utan konstaterar 
bara att specifikation och verk-
lighet inte alltid överensstäm-
mer.

så gjorde vi testet

Spotljuskägla

Allmänljuskägla
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stötsäker+
Bra räckvidd+

Bra allmänljus

Vattentålig
+

Bra räckvidd

kvalitetskänsla
+

svagt ljus

Oklart vattenskydd
-

Inget stötskydd-
lösa batterier

sämre räckvidd
-

Hög vikt-

E-Bright 3 W
Pris: 298 kronor

Ett enkelt kompakt sökljus med 
pistolgrepp från Erlandsons 
Brygga. Lampan är stötskyddad 
och färgen gör den lätt att hitta 
i ett belamrat stuvfack. E-Bright 
ger intryck av att vara vatten-
skyddad, men det står inget om 
det i specifikationen. Ljusbilden 
är aningen ojämn och kelvintem-
peraturen åt det kalla hållet. Det 
mesta av ljuset samlas i en kon-
centrerad spotljuskägla, men det 
räcker tyvärr inte särskilt långt. 

Griplite
Pris: 299 kronor

Julas lilla sökljus har ett ganska 
bra allmänljus men saknar räck-
vidd. Konstruktionen är stöt-
skyddad och IP-klassningen an-
tyder att lampan klarar att vara 
under vattenytan. Till skillnad 
från övriga lampor i testet har 
denna utbytbara batterier och 
saknar laddningsmöjlighet. Grip-
lite hålls i pistolgrepp, men har 
ett utfällbart stöd för att kunna 
ställas i olika positioner. Ljusbil-
den är jämn på nära håll och kel-
vintemperaturen varmvit. Re-
flektorns egenskaper gör att 
räckvidden blir dålig.

E-Bright 5 W
Pris: 398 kronor

Även det större sökljuset från Er-
landsons Brygga har en prak-
tisk signalfärg som gör det lätt 
att hitta. Reflektorn är stor och 
räckvidden helt okej, men all-
mänljuset är inte lika bra. Lam-
pan upplevs dock som kraftfull 
tack vare en relativt bred spot-
ljuskägla. Det står i instruktio-
nen att det finns möjlighet att 
använda handtaget i två lägen. 
För att göra det måste handta-
get dock brytas loss, vilket upp-
levs som märkligt. Blixtljus finns 
samt bärrem och ljusbilden är 
jämn och fin.

Kayoba
Pris: 399 kronor

Julas stora sökljus har en högre 
kvalitetskänsla än både Bilte-
mas och E-Brights motsvarande 
lampor. Kayoba har den bredas-
te spotljuskäglan i testet kombi-
nerat med en mycket bra räck-
vidd. Handtaget kan justeras så 
att lampan kan bäras eller an-
vändas med pistolgrepp. Det 
ställbara stödet kan också an-
vändas för tvåhandsgrepp, vil-
ket är skönt då lampan är tung. 
Ljusbilden är jämn och fin. Ener-
gisparläge finns liksom en blixt-
funktion.

Pris: 269 kronor

När det gäller räckvidd är Bil-
temas LED-sökljus överlägset. 
Ljusbilden på nära håll är un-
derlig, med ränder och ett svart 
mörkt område i mitten av spot-
ljuset. Men när avståndet ökar 
formar reflektorn ljuset på ett 
sätt som kastar spotljuset fle-
ra hundra meter. Kelvintempera-
turen är varmvit, men stötskydd 
saknas liksom vattenskydd. Av 
utseendet att döma verkar den-
na lampa dela en del yttre kom-
ponenter med E-Bright. Handta-
get kan inte justeras, men ett  
extra utfällbart stöd finns.

Bra räckvidd

lågt pris
+

Hög vikt-

Electrolite sökljus
Pris: 599 kronor

Det behändiga lilla sökljuset från 
Electrolite har en fin ljusbild med 
ett kallt vitt ljus och är ursprung-
ligen tänkt för eftersök av vilt i 
skogen. Vikten är låg och därför 
känns det inte tröttsamt att hål-
la lampan i pistolgreppet med 
en hand. Kvalitetskänslan är  
högre än på de flesta andra lam-
por, men när det kommer till 
räckvidd presterar lampan säm-
re. Även allmänljuset är svagt i 
jämförelse med de andra. Vat-
tentåligheten är dock god och 
lampan ska klara temperaturer 
ner till -40 grader.

låg vikt+
sämre räckvidd-

Pris: 695 kronor

När batteritillverkaren Energizer 
gör ett sökljus är det med vanliga 
AA NiMH-batterier i magasinet. 
De är utbytbara, men kan lad-
das enkelt direkt i lampan. Stöt-
skyddet är bland de bättre i tes-
tet liksom allmänljusets styrka. 
Energizer har dubbla reflektorer, 
vilket förklarar det goda resulta-
tet, då den ena är vigd åt allmän-
ljus. Räckvidden är dock inte den 
bästa. Lampan hålls i ett  
pistolgrepp och har även ett  
energisparläge. Kvalitetsmässigt 
känns den gedigen i handen. 

Bra allmänljus+
sämre räckvidd-

Ledwise
Pris: 795 kronor

Ledwise hör till de mer exklusi-
va lamporna i testet. Lamphuset 
är av aluminium, med stötskydd 
fram och bak. Batterierna som 
sitter i är av litiumtyp och linsen 
har en zoomfunktion som gör att 
ljusbilden kan förändras från vid 
till smal. Därför ger lampan ett 
ganska bra allmänljus. Men re-
flektorn är liten och räckvidden 
kan inte jämföras med de bätt-
re lamporna i testet. Ljusbilden 
är ojämn och en blåvit kvadrat 
uppträder i käglans mitt även på 
långt avstånd. Lampan har tre 
effektlägen och blixtljus. Ladd-
ning sker via usb-kabel.

Fuktskyddad

Innovativ konstruktion
+

sämre räckvidd-

Energizer Hybrid 
Pro

Handstrål-
kastare 10 W

Bra köp
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Explorer II
Pris: 449 kronor

Explorer ger ett gediget intryck, 
men hamnar på efterkälken ljus-
mässigt på grund av halogen-
lampan. Det är intressant att se 
hur stor skillnaden är i jämförel-
se med andra lampor med sam-
ma effekt. Allmänljuset är dug-
ligt, men räckvidden är i sam-
manhanget knappt mätbar på 
100 meters avstånd. Enligt spe-
cifikationen ska den vara vatten-
tålig, men specifikationen anger 
också räckvidden till 600 meter, 
vilket är helt orealistiskt. Möjli-
gen kan man se ljuset av lampan 
från 600 meters avstånd.

Vattenskyddad+
Dålig räckvidd

svagt ljus
-

Enforcer 140
Pris: 1 595 kronor

Det australiensiska sökljuset 
från Lightforce är nästan lika 
häftigt som namnet antyder. Lju-
set är bländande starkt mot en 
vit vägg och de 75 halogenwat-
ten avger också mycket värme. 
Reflektorn är störst i testet och 
ger ett mycket brett och starkt 
allmänljus med en bra räckvidd. 
Spotljuskäglan är ojämn, men 
ger ett behagligt varmt ljus med 
fin färgåtergivning. Både lamp-
huset och sladden andas kvali-
tet, vilket är helt rimligt med tan-
ke på att det är testets dyraste 
lampa.

Pris: 119 kronor

Biltemas sökljus med sladd är 
det billigaste i testet och för 119 
kronor är det faktiskt mycket för 
pengarna. Reflektorn presterar 
inte i närheten av Enforcer 140, 
men ger ändå ett bra allmän-
ljus och en duglig räckvidd. Lam-
pan hålls i ett pistolgrepp men 
har tyvärr inget fuktskydd. Den 
ger ett mjukt gulaktigt ljus med 
bra färgåtergivning. Utöver on/
off-knappen finns ingen extra-
vagans.

suveränt allmänljus

Bra räckvidd
+ lågt pris

Bra allmänljus
+

Högt pris- Inget fuktskydd-

Rescuer
Pris: 995 kronor

Ganska otippat är det halogen-
lampan Rescuer som vinner po-
ängligan. Med ett fantastiskt all-
mänljus och tydlig färgåtergiv-
ning är lampan en fröjd att an-
vända, men det gäller att hålla 
sig på en sladdlängds avstånd. 
Dessutom behöver 12-voltsut-
taget vara anpassat för minst 8 
ampere. Rescuer hålls med en-
handsgrepp och är byggd för att 
kunna användas under vatten-
ytan vid behov. Sedan sju år an-
vänds den av Sjöräddningssäll-
skapet och av oss får den utmär-
kelsen bäst i test.

suveränt allmänljus

Bra räckvidd
+

Avger mycket värme-
Modell E-Bright 

3 W
Griplite E-Bright 

5 W
Kayoba Hand-

strålkas-
tare 10 W 

Electroli-
te sökljus 

10 W

Energi-
zer Hy-

brid Pro

Ledwise Explo-
rer II

Enfor-
cer 140

Hand-
strålkas-

tare sladd

Rescuer

Kontakt www.er-
landsons-

brygga.
se

www.
jula.se

www.er-
landsons-
brygga.se

www.
jula.se

www.bil-
tema.se

www.
electroli-

te.se

www.
seasea.

se

www.
watski.se

www.
conrad.se

www.
lightfor-

ce.se

www.bil-
tema.se

www.
com-

stedt.se

Pris 298 kr 299 kr 398 kr 399 kr 269 kr 599 kr 695 kr 795 kr 449 kr 1 595 kr 119 kr 995 kr

Vikt 401 g 470 g 949 g 1 408 g 1 324 g 352 g 734 g 646 g 1 070 g 566 g 534 g 783 g

Drivning Laddbart 
batteri

3 x C-
batteri

Laddbart 
batteri

Laddbart 
batteri

Laddbart 
batteri

Laddbart 
batteri

Laddbart 
batteri

Laddbart 
batteri

Laddbart 
batteri

12 V 
sladd

12 V sladd 12 V sladd

Laddning 230 V/ 
12 V

– 230 V/ 
12 V

230 V/ 
12 V

230 V/ 
12 V

230 V/ 
12 V

12 V Usb 5 V 230 V/ 
12 V

– – –

Lamptyp LED LED LED LED LED LED LED LED Halogen Halogen Halogen Halogen

Watt enl. tillv. 3 W 4,8 W 5 W 10 W 10 W 10 W – 10 W 5,5 W 75 W 75 W 100 W

Ljusflöde enl. 
tillv.

300 lm 250 lm 500 lm 800 lm 500 lm – 500 lm 700 lm – – – –

Vattenskydd 
enl. tillv.

– IP67 – – – IP68 IPX4 IPX6 Stänk-
skyddad

IP65 – Vattentät

Reflektorns  
diameter

60 mm 50 mm 115 mm 120 mm 135 mm 90 mm 60 mm + 
20 mm

70 mm 100 mm 140 mm 130 mm 100 mm

Spotjuskägla 4,5° 4,5° 7° 9° 8° 8° 4,5° 4,5° 7° 6° 7° 8°

Allmänljus-
kägla 

93° 50° 85° 84° 105° 77° 70° 53° 47° >130° >130° >130°

Räckvidd* 12 6 59 87 100 28 22 17 1,5 67 46 59

Allmänljus 20°* 12 58 22 31 28 14 80 52 19 88 47 100

Betyg
  

BäsT i TesT

BäsT i TesT

Bra köp

Handstrålkastare 
sladd

* Jämförelsetal med maxvärdet 100
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 B 
åtkoncernen Sea Ray i USA tar 
fram en ny motorbåtsmodell 
ungefär vart fjärde till femte år.  
Så har det varit, med några få 
undantag, sedan Sea Ray intro-

ducerade mittkabins- och daycruiserserien 
Sundancer i slutet av 1970-talet. 

En av storsäljarna på 1980-talet var Sea 
Ray Sundancer 268, som då tillhörde de 
största modellerna i flottan. 

På 1990-talet blev de olika modellernas 
design avsevärt modernare. Till exempel 
fick 268:ans efterföljare, Sundancer 270, en 
hög targabåge, svängda förarrutor och mer 
plastinredning i stället för trä. 

Storasystern Sea Ray Sundancer 290 till-
verkades 1995 till 2008 och blev en av de 
Sundancermodeller som 
överlevde längst. År 2002 fick 
hon ett rundare skrov, och 
bredare överbyggnad på be-
kostnad av att skarndäcken 
försvann.

Först utrustades 290 med 
en bakåtlutad targabåge. 
Från och med 1998 blev targa-
bågen framåtlutad. 

– Modellerna på 1990-talet 
blev snarlika i sin design och 
planlösning. Skillnaderna lig-
ger snarare i antal fot, pris 
och motorstorlekar, säger Hå-
kan Westher.  

Han är delägare i Marina 
Marbella Sweden som sköter 
Sea Rays nybåtsförsäljning 

och Sea Ray Service Center som jobbar med 
eftermarknaden. 

Privatimporterade båtar
I takt med att dollarns värde sjönk på 
1990-talet, och att det blev lättare att finna 
begagnade båtar på internet, började allt 
fler svenskar privatimportera USA-båtar. 
Och 290 fick sin släng av sleven. Därför sål-
de Skanstulls Marina, som då hade agentu-
ren på Sea Ray, bara en handfull fabriksnya 
290 på den svenska marknaden. 

– Många som privatimporterade sina 
USA-motorbåtar trodde att det skulle bli bil-
ligt. Men det kunde bli dåliga affärer och 
dyrt i slutändan. Det var allt från brister i 
CE-märkningen till att båtarna behövde re-

noveras. När folk fick problem 
kontaktade de oss, säger Hå-
kan Westher. 

På den amerikanska mark-
naden har Sea Ray sålt flest 
båtar av alla tillverkare, både 
under toppåret 2008 och un-
der 2014, som var det sämsta 
försäljningsåret. 

–  I och med att det idag inte 
finns så många nyare begag-
nade 290 och andra modeller 
på marknaden tror vi att ny-
försäljningen tar fart framö-
ver, säger Håkan Westher.

Dagens motsvarighet till 
Sea Ray 290 heter 305, som 
från och med 2017 ersätts av 
325. 

Kaxigast    
på sjön  

Sea Ray Sundancer  290

Jänkarbåten Sea Ray Sundancer 290 ger  
mycket motorbåt för slantarna. Hon är  
rymlig och byggd för tuff sjögång. 

Jonnys och Helenes 
tre bästa tips 

1 Köp en Sea Ray 
med en sötvatten-

kyld motor.

2 Kontrollera alltid 
motorns skick.

3 Se till att elen är 
konverterad från 

110 volt (USA) till 230 
volt.

TexT & foTo JoHan Cooke

letade egentligen nordisk båt
Genom åren har Helene och Jonny Kohl-
ström ägt Ryds Hajen och Windy 23 FC. In-
nan dess seglade Jonny Kohlström en ma-
hognybyggd Hjuvikskryssare. År 2013 ville 
Jonny och Helene köpa en större motorbåt.

– Båten skulle passa vår familj med två 
barn i förskoleåldern. Inledningsvis hade vi 
ingen tanke på att köpa en USA-tillverkad 
båt, utan ville även den här gången köpa en 
nordisk motorbåt, anpassad och byggd uti-
från våra väderleksförhållanden, säger Jon-
ny. 

Så dök en Sea Ray Sundancer 290 upp 
framför ögon på dem i skärgården.

– Vi föll direkt. Vi läste på om modellen 
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sea ray sundancer 290
Längd: 9,65 meter
Bredd: 3,10 meter
Djup: 1 meter
Vatten: 105 liter
Bränsle: 491 liter
Motor: Mercruiser 4,3,  5,0 eller 5,7 liter EFI/MPI, Bravo 2- eller Bravo 3-drev, V8
Kojplatser: 4–6 st
Deplacement: 4,8 ton
Konstruktör: Sea Ray
Tillverkare: Sea Ray, USA
Tillverkningsår: 1995–2008
Pris begagnad: 300 000–450 000  
kronor
Uppgifterna ovan kan variera beroende på tillverkningsår. »

och kikade på två begagnade 290 som var 
till salu. Båtens planlösning passar oss ut-
märkt. För 400 000 kronor fick vi en mycket 
prisvärd båt. Jag gillar den kaxiga designen, 
säger Jonny.

Familjen Kohlström har hittat ett fint ex-
emplar. I stort sett allt ser välvårdat ut när vi 
kliver ombord på deras Sea Ray 290, byggd 
år 2001.  

Turerna från hemmahamnen utanför 
Åkersberga går helst till Sandhamn och 
smultronställen i Stockholms ytterskär-
gård. 

För en familj på fyra är båten perfekt, 
tycker ägarparet. Gäster ombord fungerar 
också, en natt eller två. 
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 I nteriören har en ombonad planlösning 
som amerikaner gillar. Heltäcknings-
mattor i beige kulör täcker durken och 

delar av moduler och skott.  Äkta träinred-
ning finns i begränsad mängd. Med undan-
tag av några jalusier och lister i ek gäller 
plastmaterial i moduler och övriga skåp. 
Tak, dörrar och delar av väggarna är klädda 
i vit vinyl. Gott om speglar, mässingsfärga-
de kantlister och skåpluckor i träfanér bry-
ter av den ljusa inredningen.  

– Vi tycker heltäckningsmattorna ger en 
hög mysfaktor. Om någon har råkat spilla 

mat eller dryck på mattorna är det aldrig nå-
got problem att göra rent dem, eftersom de 
är impregnerade, säger Helene Kohlström.

Högt och ljust
Fyra runda ventiler på överbyggnaden, fyra 
på friborden och tre öppningsbara takluck-
or släpper in mycket ljus. Ytterligare ett stort 
plus i salongen är ståhöjden, som för det 
mesta är 1,95 meter. 

Interiören är välplanerad. Längs med ba-
bordssidan finns en dinette. Men fyra vux-
na sitter trångt i dinetten, som har puffiga 

galonsoffor med beige kulör. Dinettebordet 
kan fällas ned mellan sofforna för att bli 
bäddbart för två barn. 

Ovanför dinetten, längs med skrovsidan, 
finns en skåpmodul med skjutluckor. 

Akter om dinetten under sittbrunnen 
finns den bästa sovplatsen, ett krypin med 
dubbel fullängdskoj på tvären. Här inne 
finns en ventil som vetter ut mot sittbrunns-
golvet ovanför. Mellan sovplatsen och pent-
ryt står en praktisk garderob. 

Pentrysektionen på styrbordssidan be-
står av en grå plastbänk med en diskho med 
blandare som ger varmvatten och en eldri-
ven induktionshäll som går på landström. 
Utefter bänkens långsida finns ett smalt 

i ruffen är det ståhöjd och konstruktören har lyckats 
klämma in många kojplatser. 

Välplanerat och mysigt  
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Bild för bild
1 Det går också att montera ett bord inne i förpiken.  
2 Mittkabinen för två vuxna finns under sittbrunnen. 
3 Integrerad tv och gott om stuvutrymmen på styrbordssidan.
4 Dinetten kan bäddas om så att två barn kan sova där.
5 Pentryt har en eldriven induktionshäll, men den går enbart på landström.
6 Det är gott om ljusinsläpp inne.
7 Bakom dinetten ryms en liten toalett och dusch.
8 Förpikens fyra ventiler i friborden är riktigt tuffa med tanke på den skarpa lutningen i skrovet.

skåp med skjutluckor. Modulen ovanför har 
två öppningsbara luckor som döljer köksat-
tiraljer, intill en infälld mikrovågsugn. Un-
der induktionshällen finns ett kylskåp. Toan 
akter om pentryt känns en smula för trång 
för en 32-fotare.  

Ett vitt draperi döljer den stora förpiken, 
som består av en klassisk V-koj med plats för 
två vuxna och två mindre barn. Förpikens 
fyra ventiler i friborden är riktigt tuffa med 
tanke på den skarpa lutningen i skrovet. 

– Det är jättebra att det finns gott om 
stuvfack under ryggstöd och sofforna i bå-
ten. Det har vi stor nytta av eftersom vi är 
mycket på sjön. Varje säsong har vi i genom-
snitt 25 övernattningar, säger Helene. »



34   praktiskt båtägande 

Inspiration  klassikern 

NR 9, SEPTEMBER 2016

1 2

 S om hos alla daycruiserbåtar finns 
ingen överbyggnad över vindrutorna 
vid förarplatsen.  Under en regnig 

svensk sommar gäller det därför att fixa ka-
pellet framför den framåtlutade targabå-
gen, eller ha kapellet uppmonterat kon-
stant. Förarplatsen på styrbordssidan läm-
nar inget mer att önska. Föraren sitter 
komfortabelt och har bra runtomsikt.  
Framför ratten finns en instrumentmodul, 
proppfull med knappar och instrument. 
Bakom förarstolen finns en tvåsitssoffa, ett 
bord och en långsoffa utefter aktersargen. 
Här är det mysigt och fint när solen skiner. 
Men för att samlas och äta i soffgruppen un-
der regnet måste förstås den sektionen ock-
så kapelltäckas. Alternativet är att montera 
ett bord inne i förpiken.   

– Jag slängde ut sittbrunnsbordet av plast 
och byggde ett eget större bord av en bastant 

björkskiva. På sittbrunnsdurken har jag mon-
terat teakimitationen Isiteek, säger Jonny. 

USA-båtar är byggda för att kunna lastas 
eller bordas från aktern. Ombordstigning 
sker via en rejäl badplattform och en öpp-
ningsbar dörr i aktersargen. Därför lägger 
alltid Jonny och Helene till med aktern, i 
alla fall då båten ska packas. Under sitt-
brunnsdurken finns två stycken 5-liters 
Mercruiser-motorer på 260 hk styck. Pla-
ningströskeln är 21 knop och toppfarten är 
38 knop. 

– Båtens välbyggda tunga skrov och V-
botten gör att hon går galant i hög sjö. För 
att möta vågorna gäller det att inte köra för 
sakta. Då är det bäst att hålla en fart på 12 
till 15 knop, säger Jonny. 

Om Jonny eller Helene ligger runt 25 
knop slukar motorerna uppemot 3,5 liter 
per sjömil. 

– Om vi däremot väljer att ta det lite lug-
nare och låta resan ta fyra gånger så lång tid 
ligger bränsleförbrukningen på en tredje-
del, säger Jonny.

Även om minuset är den höga bränsleför-
brukningen är 290 ur ett totalekonomiskt 
perspektiv tämligen billig att äga, poängte-
rar Jonny.

– Om vi skulle ha köpt en begagnad nor-
disktillverkad daycruiser i en liknande stor-
lek skulle vi ha fått betala drygt en halv mil-
jon kronor mer, säger han, och med tanke 
på kapitalbindningen och rådande båtefter-
marknad erbjuder 290 en förhållandevis 
god affär.  

Direkt efter köpet hade ägarparet en tan-
ke på att installera en bogpropeller. Allt ef-
tersom de lärde sig hantera båtens dubbla 
motorer upptäckte de att bogpropeller inte 
alls var nödvändigt.  

Promenaden på skarndäcket till det stora 
fördäcket är förhållandevis trång. Ska nå-
gon skicka prylar från fören till sittbrunnen 
så kan det krävas lite balans. I fören finns 
ett ankarspel och ett rejält peke. 

Solbåt för akterliv
sea ray sundancer 290 är byggd för sol, sommar, bad 
och fart. 
Full fart framåt är möjligt om du har en fet plånbok. 

Exteriör
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Bild för bild
1 Förarplatsen har bra runtomsikt. Instrumenten högst upp präglas av en 
50-talskänsla.   
2 Ombordstigning från aktern på en rejäl badplattform som barnen älskar. 
3 Skarndäcken är smala att promenera på. 
4 Det gamla sittbrunnsbordet av plast har Jonny ersatt av ett större bord 
av en bastant björkskiva.
5 I mitten av rutramen finns en öppningsbar ruta.  
6 Ägarparets småtjejer älskar att hjälpa till ombord.
7 Ett stort kapell täcker hela sittbrunnen.
8 Under huven finns två stycken 5-liters Mercruiser på 260 hk styck. 

8

7

3 4 5

»

6

SkyllermarksSkyllermarks
a part of Sutarsa part of Sutars

Originalet - Alltid lite bättre

Dubbel laddning?
Dubbel glädje!

Kablar, kopplingar och kunskap för mer el i din båt.
www.sutars.com
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Bayliner 2855 Ciera 
sunbridge
Längd: 8,74 meter
Bredd: 3,20 meter
Deplacement:  3 320 kg
Vatten: 150 liter  
Bränsle: 380 liter  
Motor:  Olika; Mercruiser, VP, OMC. Bensin/
diesel
Kojplatser: 6 inkl. bäddbara soffor
Konstruktör: Bayliner
Tillverkare: Bayliner, USA
Pris begagnad: 210 000–395 000 kronor

rinker 270 Fiesta
Längd: 9,26 meter
Bredd: 2,78 meter
Deplacement: 3 360 kg
Vatten: 124 liter
Bränsle: 378 liter
Motor: Mercruiser 250 hk 5,7 l 
Toppfart: 32 knop
Kojplatser: 4 st
Tillverkare: Rinkerboats, USA
Cirkapris begagnad: 280 000 kronor 

Wellcraft excel 26e 
Längd: 8,36 meter
Bredd: 2,59 meter
Deplacement: 2 268 kg
Vatten: 83 liter
Bränsle: 292 liter
Motor:  Varierar, t.ex. VP-motor 5,7 l, V8, 
Mercruiser 5,7 l
Toppfart:  33 knop
Kojplatser: 4 st
Tillverkare: Wellcraft, USA
Cirkapris begagnad: 250 000 kronor 

”Syna köpdokumenten”  
 E n robust byggd båt som klarar grov 

sjö. Och genomgående högre kvalitet 
än många andra USA-båtar. Men kle-

na stöttor vid den öppningsbara rutan och 
för veka knapar för förtöjningsgodset. Det 
är båtbesiktningsmannen Stephan Birkes 
första omdömen om Sea Ray Sundancer 
290.

– På grund av att de flesta 290 privatim-
porterades till Sverige är det viktigt att kon-
trollera alla dokument. Bland annat bör en 
spekulant syna att båten verkligen är kor-
rekt CE-märkt, säger han.   

Vissa privatimporterade 290 kan vara pe-
dantskötta medan andra kan vara fyllda 
med brister. 

– Gå noga igenom motor, drev och elsys-
tem. Om 290 inte är svensksåld från början 
kan originalslangarna i toan släppa igenom 
lukt om de inte är utbytta, säger Stephan 
Birke.

På privatimporterade USA-båtar är det 
vanligt att motorrummen håller låg säker-

hetsstandard. Spekulanter bör uppmärk-
samma att det inte finns batterier i motor-
rummet, menar han. En sådan installation 
kan i värsta fall resultera i att bensinångor 
antänds.

– Om det finns batterier i motorrummet 
ska de skyddas från motorn i ett separat 
ventilerat utrymme, säger Stephan Birke.

Andra brister är dålig ventilation i kabi-
nen och originalkapell som inte håller 
svensk standard. Det är fel som är tämligen 
enkla att rätta till, bland annat genom att 
installera nya ventiler och byta originalka-
pellet när det är dags.  

– Sea Ray håller en högre klass än till ex-
empel Bayliner och Four Winns. Två stora 
styrkor är Sea Rays tjocka glasfiberskrov 
och rejäla bottenstockar. Köregenskaperna 
är överlag mycket goda, framför allt i grov 
sjö, säger han.

Ett annat stort plus är att 290 ger mycket 
båt för pengarna på begagnatmarknaden. 

För att snabbt komma upp i plan anser 
Stephan att en spekulant ska välja en 290 
med en större motor. Mercruiser i 290 finns 
både med small- och bigblock, varav den 
sistnämnda är starkast. Smallblock-moto-
rer, V8, är 5,0 (305 cui), 5,7 (350 cui) och 6,2 
(383 cui), medan bigblock är 7,4 (454 cui) 
och 8,1-liters motorer.  Om du kör en 290 
med en mindre motor bör du lägga semes-
terpackningen så långt fram som möjligt. 

De klena stöttorna vid den öppningsbara 
rutan finns på Sea Ray 290 tillverkade före 
2002. Sea Ray 
290 tillverkade 
från och med 
2002 har run-
dare skrovde-
sign och ser 
modernare ut 
men är inte lika 
rymliga inne 
som de tidiga-
re.  

Om man inte köper en sea ray sundancer 290, vad köper man då? 

Besiktningsmannen Stephan Birke om Sea Ray Sundancer 290
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www.balstaslapet.se  0171-46 80 50  info@balstaslapet.se  

Båtupptagningsvagnar för  
snipor eller motorbåtar.  

Maxlast 1500 kg 
Passar båtar 5-7 meter 

Boatyard Marina Equipment AB
Phone: +46 70 757 68 37

www.bymeq.se   ·   Mail: kontakt@bymeq.se

En unik båtlyft 
som möjliggör
lastning och 
lossning av
motorbåtar.

Båtlyft och båtbock

Vår nya 
fantastiska
båtbock,
flexibel bock 
i aluminium.

Se produkterna
på ”Allt på Sjön”
i Gustavsberg

2-4 september!

NYHET!

Återförsäljare till: Roodberg, Seaquip, SeaBoost, Easytec



38   praktiskt båtägande 

Inspiration  drömbåten 

NR 9, SEPTEMBER 2016

Drömmen  
som växte

Swan 40/44 

Sköna slupen Penélope förlängdes med 
en dryg meter, fick mesanmast och blev 
en yawl. Det gav Stefan Holmgrens 
drömbåt mer utrymme och finare seg-
lingsegenskaper.
TexT & foTo Joakim HermanSSon

S/Y Penélope
en Swan 40-slup från 1970 som för-
längts till en 44 fots yawl
Längd över allt: 13,3 meter
Bredd: 3,3 meter
Djup: 2,05 meter
Vikt: 9 000 kg
Storsegel: 40 kvm
kutterfock: 24 kvm
Genua 130 %: 42,7 kvm
Gennaker: 90 kvm
Spinnaker: 115 kvm
mesansegel: 14 kvm
mesanstagsegel: 47 kvm
konstruktör: Sparkman & Stephens
Tillverkare: Nautor’s Swan
Skrovnummer: 10 (av 51 byggda åren 
1970–1972)
Ägare: Stefan Holmgren, Kullavik
mer info: www.penélope.se
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Drömmen  
som växte

Mesanmasten kom till när 
S/Y Penélope förlängdes 

med en dryg meter.»

drömbåten  Inspiration



40   praktiskt båtägande 

Inspiration  drömbåten 

NR 9, SEPTEMBER 2016

 S 
tefan Holmgren är stolt ägare av 
Swanen Penélope från 1970, som 
han vårdat och värnat sedan 
strax efter millennieskiftet.

– Många år tidigare hade jag 
fått följa med den förre ägaren ut. Dröm-
men om en egen Swan började gro, så jag 
slog till direkt när jag sedan fick chansen, 
berättar Holmgren.

Motorn byttes ut direkt efter köpet, och 
ett par år senare inleddes en renovering 
som skulle ta sex år.

– Vi bytte ut det mesta av väsentliga delar 
i båten, men försökte bryta mot original-
känslan så lite som möjligt, säger Stefan 
Holmgren, och tillägger att riggen också 
fick sig en genomgång.

Den gamla bommen ersattes av en mo-

dern Seldénbom, 35 centimeter längre för 
att uppnå större segelyta på den nya North-
storen, och med enlinesystem för reven. 
Skinande blanka, tvåväxlade och självsko-
tande vinschar köptes in, och elektroniken 
uppdaterades med ett par Garminplottrar 
och vhf:er, AIS och radar.

– Utöver det har vi bytt ut en massa slita-
gedetaljer som slangar, block, pumpar och 
skot, exemplifierar Stefan Holmgren med 
en lätt suck.

båten blev för liten
I takt med att barnen blev större började 
dock Penélope kännas lite trång. En tanke 
väcktes därför i huvudet på Holmgren, som 
läste in sig på bakgrundsfakta från design-
firman Sparkman & Stephens, och från de 

finska båtbyggarna hos Nautor’s Swan. Han 
kunde konstatera att det stora genombrottet 
för Sparkman & Stephens kom på tidigt 
1930-tal med Dorade, en yawl på 52,6 fot 
som direkt sopade rent på kappseglingsba-
norna.

Efter andra världskriget byggdes sedan 
den nästan 74 fot långa yawlen Bolero, och 
när Holmgren jämförde ritningarna av Bo-
lero med dem av Penélope slogs han av de 
stora likheterna. Trots att Swan lanserade 
sin 40-fotare först 35 år senare, var de klas-
siska linjerna nästan identiska – sånär som 
på mesanmasten och det utdragna akter-
skeppet med sitt markanta överhäng och 
den positiva akterspegeln.

Stefan Holmgren insåg att Penélope skul-
le förlängas i aktern och bli just en yawl. Hå-

S/Y Penélope är ursprungligen en Swan 40 från 
1970, med skrovnummer 10.

S/Y Penélopes ägare Stefan Holmgren där han trivs allra bäst, vid rodret på sin drömbåt.

Med den längre vattenlinjen har S/Y Penélopes prestanda ökat betydligt. I salongen finns både lädersoffor och blänkande 
värmekamin.
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kan Palm på Öckerö Bil & Båtlack fick an-
svaret för ombyggnaden.

tekniska utmaningar
– Det är alltid utmanande att få till språnget 
vid förlängningar, och att jobba med ytor 
som växlar mellan konkavt och konvext, 
konstaterar han och avslöjar att arbetet med 
Penélope skilde sig en hel del från firmans 
vanliga rutinjobb.

– Ja, det är nog inte många båtägare som 
skulle ge sig på en så stor förändring, det är 
kul att ha fått medverka i ett lite udda upp-
drag.

I projektgruppen ingick också North 
Sails, Seldén och Riggarna, som räknade 
fram och producerade mesanriggen.

– Att mesanen kom till gav ett estetiskt 

tilltalande segelplan som passar båten väl, 
tycker segelmakaren Henrik Ottosson.

– Mesansegel har alltid taskiga förhållan-
den i skitvinden bakom storen, och måste 
därför göras plana som en förlängning av 
storseglet, påpekar han.

Seglar bättre
Interiört gav förlängningen en större akter-
kabin istället för de båda tidigare stickkojer-
na, och mer ljusinsläpp genom den dog-
houseliknande uppbyggnaden i sittbrun-
nen. Men det viktigaste av allt kunde inte 
utforskas förrän den nygamla skapelsen sjö-
sattes.

– Seglingsegenskaperna har blivit helt sa-
golika! Tidigare kunde hon gräva ner sig nå-
got i aktern, men nu upplever jag betydligt 

bättre bärighet. Den seglande vattenlinjen 
har blivit nästan en meter längre, vilket för-
stås också bidrar till fartresurserna, resone-
rar han förnöjt.

När jag själv får ta rodret slås jag av hur 
välbalanserad och följsam den nio ton 
tunga båten känns. Segelmakare Ottosson 
håller med.

– Båten var en avkapad version från bör-
jan. Nu har vi tagit tillbaka det som var ur-
sprungligen, istället för en konstlad förläng-
ning, menar han.

Holmgren har fått blodad tand, och är 
redo att föra Penélopes historiska arv vidare 
i hennes nya form. Omstöpningen kostade 
som en begagnad 34-fots familjeseglare 
från kontinenten.

– Det var värt varenda krona, strålar han.

Ursprunglig navigationsutrustning sida vid sida med modernare hjälpmedel. Högglanslackad och läderklädd träratt bakom 
blankpolerat nakterhus. Vackert.

Vid mesanmastens vantfästen anas fortfarande 
skarven mellan gammalt och nytt.

Toadörrens porslinsknopp minner om ryttmäs-
taren som beställde båten från början.

En skinande blank ventil. Förpiken är smal men erbjuder två sköna kojer.
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Genuin skär  Gårdsidyll
Möja

möja är ingen typisk badö, men mat, kultur och prome-
nadstigar finns det gott om. På ön finns fem byar och fyra 
små gästhamnar.
TexT och foTo Johannes nordemar

Möja är en genuin skärgårdsö med bra 
service, god mat och mycket charm. Ham-
narna bär ännu på arvet från den tid då 
fiskeriet var den största näringen.
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Genuin skär  Gårdsidyll
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 K 
liv iland, promenera längs de 
mysiga grusvägarna och insup 
Möjakulturen. Gör ett besök 
på strutsfarmen, krogen eller 
kanske kyrkan? Möja är en ö 

full av möjligheter. En ö som lever året runt, 
men blomstrar på sommaren. 

För den som tillbringat någon vecka i båt 
brukar det vara befriande att få sträcka på 
benen, ta en rejäl promenad och komma 
bort från pentrymaten och gunget. Här er-
bjuder Möja en hyfsat rik variation av 
svensk skärgårdsmat spetsat med en tradi-
tionell ... pizzameny. Ja, ni läste rätt. Men 
det är knappast för pizzans skull de flesta 
besökare lockas till Möja, även om det helt 
klart innebär ett mervärde för ön. Vad som 
däremot drar båtfolk från både Kapellskär i 
norr och Älvsnabben i söder är den väl an-
sedda fiskrestaurangen i Ramsmora, som 
serverar nyfångad fisk sju dagar i veckan.

Öns genuina karaktär
Runt Berg, som är centralorten på ön, finns 
flera matställen. Värdshuset, ett stenkast 
från Kyrkviken, har förutom matsal en här-
lig trädgård som rymmer stora sällskap. Här 
brukar det vara fullt av människor under 
sommarmånaderna. I samma byggnad 
finns också bageri och kafé. I en närbelägen 
lada återfinns pizzerian, där det även går 
att beställa öl och vin. Hör du namnet 
Hamnbaren är det synonymt med pizzeri-
an, vilket kan vara bra att känna till. 

Den gamla pizzabussen, som förr använ-
des som restaurang, finns även den kvar på 
ön, om än skogsparkerad och mossbeklädd. 
Så blir det lätt på en ö avskild från fastlan-
det. Bilar, traktorer och skrymmande pry-
lar som en gång kommit ut till ön tenderar 
att bli kvar. Det gäller även Möjaborna själ-
va, som ogärna verkar vilja göra sig av med 
hus och mark. De flesta gårdar går i arv och 
det gör att sommargästerna oftast har en 
stark koppling till ön, vilket förstärker öns 
genuina karaktär. Tomterna runt husen har 
sällan staket och det gör gränsen mellan det 
privata och det allmänna otydlig på ett 
charmigt sätt. 

Krogen nere vid Bergs brygga heter Pär-
lan på Möja och har drivits i samma regi se-
dan 2010. Här är det under sommarmåna-
derna levande musik flera dagar i veckan. 
Från verandan har matgästerna utsikt över 
farleden där båtarna passerar på väg norr-
ut, mot Kallskär, Rödlöga och Arholma. I 
den lilla hamnen vid Berg är det trångt och 
skvalpigt. Det finns några tillfälliga gäst-

platser och en bensinbrygga med plats för 
ett par båtar, men den som tänkt ligga en 
längre stund gör bäst i att åka runt Båt- 
mansudden och vidare in i Kyrkviken, som 
har bättre möjligheter för förtöjning. 

Kyrkviken har en yttre och en inre gäst-
hamn. I den yttre hamnen finns plats för 
cirka tio båtar och i den inre hamnen lika 
många. Bottnen är dyig och siktdjupet 
längst in i viken nästan obefintligt. Dessut-
om är det trångt och ankare bör läggas bara 
några meter utanför aktern för att undvika 
trassel. Båtar som går djupare än 1,6 meter 
gör bäst i att hålla sig till den yttre hamnen 
eller berget nedanför kyrkan. Särskilt un-
der juli, när det är många båtgäster, brukar 
kyrkberget vara välbesökt. 

Promenader längs långa grusvägar
Möja är en av de största öarna i Stockholms 
mellanskärgård, borträknat öar med väg-
trafikförbindelse. Här finns både skola och 
affär. Vintertid trafikeras ön av buss, då 
Waxholmsbåten bara stannar vid Möja-
ströms brygga. 

Natt över Möja. Tittar du noga ser du hur stjärnorna speglas i det 
blanka vattnet.

Värdshuset med bageri och kafé ligger mellan Kyrkviken 

och Bergs brygga. Här finns en trevlig trädgård där besö-

kare gärna samlas under sommarmånaderna.
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Varje dag runt 16:30 ger sig Rune Wikström av för att fiska. Han börjar med att lämna gårdagens 
fiskrens på en klippa utanför hamnen, till måsarnas skrän. Ett spektakel värt att beskåda. 

Under 70 år, i ur och skur, har Rune Wikström 
gjort det han än idag tycker bäst om – att fiska 
vad havet har att erbjuda.

Av öns bofasta befolkning, ungefär 270 
personer, jobbar många inom turistnäring-
en, på skolan eller som hantverkare. Affä-
ren i Berg är en stor arbetsgivare. Under 
sommarmånaderna finns förutom Coop i 
Berg en filial längst norröver, i Långvik. 
Från Berg är det ungefär fem kilometer till 
Långvik längs den gamla landsvägen. 

Söder om Berg går Möjaström, som skiljer 
Möja från Södermöja. Båtgäster som kom-
mer inifrån Lådnaområdet gör helt rätt i att 
gå genom den mysiga kanalen, där husen 
ligger nära vattnet. När solen står lågt har 
sommargästerna ofta dukat till kvällsmat 
på bryggorna. 

Södermöja har i stort sett bara privata hus 
och ett pensionat där Evert Taube bodde när 

han besökte ön. Pensionatet är för övrigt be-
sjunget i hans ”Dans på Sunnanö”. 

Landsvägen på Möjas västra sida går upp 
till byn Hamn. Men trots namnet finns där 
ingen bra båthamn. Gården söder om byn 
har både får och highland cattle-kor. Möjas 
inre delar utgörs av skogsmark och träsk där 
både älg och rådjur finns representerade i 
faunan. 

Mellan Berg och Hamn finns området 
Saltvik, där det enligt obekräftade uppgif-
ter faktiskt finns en liten sandstrand. I öv-
rigt är Möja ingen vidare badö. Klippbad 
finns så klart, men ingen anlagd badplats. 

Fiske har varit den huvudsakliga in-
komstkällan för Möjas befolkning ända 
fram till 1980-talet. Det märks, då hamnar-

na kantas av sjöbodar och båthus. Förr 
fanns också stora jordgubbsodlingar, men 
idag odlar öborna bara för eget behov. 

Möjagubbarna sägs få sin goda smak av 
den perfekta salthalten i vattnet. Åtminsto-
ne säger Rune Wikström att det är så. Han 
är en av Möjas två fiskare och bor i byn 
Ramsmora. Det är hans fisk och dotterns 
tillredningskonst som får folk från hela 
skärgården och ibland även utländska gäs-
ter att vallfärda till Wikströms fiskrestau-
rang. 

Fiskar sju dagar i veckan
När jag träffar Rune en morgon klockan 
halv nio har han precis kommit in med sin 
gamla trogna fiskebåt Kajsa i Ramsmora 

När det är fullt vid bryggorna i Kyrkvikens gästhamn brukar båtar lägga sig vid kyrkber-
get på västra sidan av viken.

 »

Fyrhjulingar och flakmopeder domi-nerar i Möjas fordonspark. Men det finns en och annan bil och vintertid trafikeras landsvägen av buss.
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hamn. Gamla trogna ska faktiskt tolkas 
bokstavligt i det här fallet. Rune har fiskat i 
70 år och Kajsa har varit hans parhäst under 
de senaste 50 åren. Hon är byggd i trä, men 
på 1990-talet plastades båten och hela över-
delen byggdes om i aluminium. Han tar av 
sig skärmmössan, tittar ner i bryggan och 
borstar bort lite alger.

– Det blir så här. Trutarna brukar sitta på 
huvudet och blöta ner min mössa. 

När jag får höra att han fiskar sju dagar i 
veckan kan jag inte låta bli att fråga om det 
någonsin blir långtråkigt. 

– Nej, aldrig, säger han bestämt. Det är en 
ny utmaning varje gång jag ska åka iväg.

Men ensamt då? undrar jag.
– Jag har ju hela naturen runt omkring 

mig. Jag vaknar upp till en ny tavla varje 
morgon. 

Vattnet glittrar i hamnen och vinden su-

sar. På avstånd hörs tranornas tjut, men an-
nars är det lugnt och fridfullt. Jag kan inte 
annat än att nickande instämma i Runes be-
skrivning av naturen. 

Under natten som gått har Rune fiskat vid 
Själbottna. 

Vanligtvis ger han sig ut på seneftermid-
dagen och själva avresan är ett spektakel i 
sig. Måsarna och trutarna brukar ligga och 
vänta på honom utanför hamnen. Med sig 
har nämligen Rune all fiskrens som blivit 
över från gårdagens fångst. Fiskrenset läm-
nar han sedan på en klippa strax utanför 
Ramsmora till fåglarnas stora förtjusning. 
Den som vill kan följa detta skådespel varje 
dag klockan 16:30 utanför Ramsmora 
hamn. 

Sedan åker Rune ut och lägger näten, äter 
mat, ser på tv och sover i kajutan. Han går 
upp tidigt, runt halv fyra, för att vittja näten 

och tuffa hem, och arbetspasset är inte av-
slutat förrän han rensat fisken. 

Rune har flera olika fiskeområden. Det är 
två saker som avgör var han lägger ut näten. 
Dels kan dottern Stina som driver restau-
rangen ha önskemål om fisk, beroende på 
vad gästerna efterfrågar. Dels är sjörappor-
ten klockan 16 viktig. Fast det är inte alltid 
den stämmer. 

– Ibland lägger jag näten i lä och så blåser 
det tvärtom på morgonen. Då kan det vara 
knepigt, särskilt om jag lagt näten nära 
land.  

Han säger att han ger sig ut i vilket väder 
som helst, och visst har Rune varit med om 
både det ena och det andra under åren. Men 
jämfört med hur hans pappa hade det har 
han en lyxig tillvaro. 

– Jag minns när jag var ung och fiskade 
med pappa. Vi hade en öppen båt och när vi 

Det är inte många öar i mellanskärgården som 
kan erbjuda pizza. Men Möja har en egen pizza-
bagare som jobbar hela sommarsäsongen. 

Den genuina karaktären i Möjas små 
hamnar är väl bevarad. Förhoppnings-
vis dröjer det väldigt länge innan vi får se några 
betongflytbryggor här. 

 »

Teknikutvecklingen ska hjälpa öbor och 
båtfolk att rädda liv. I Ramsmora hamn 
finns en hjärtstartare. 

I skogen ovanför Ramsmora hamn 
ligger den välkända fiskrestaurangen 
som serverar dagsfärsk fisk. Klassi-
kern är stekt abborre, något som kan 
rekommenderas.

Möja är en genuin skärgårdsö med bra service, god mat och 
mycket charm. Hamnarna bär ännu på arvet från den tid då 
fiskeriet var den största näringen.
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Gästhamnar

Långvik
Position: N 59°26,524’ O 18°55,283’
Djup: 1,5–2,5 meter.
Service: Torrdass, sopor, vatten, sjömack, 
livsmedel. 
Missa inte: Klippbad norr om mataffären.
Hamnavgift: 160 kr.

RaMSMoRa
Position: N 59°25,699’ O 18°54,788’
Djup: 1,5–5 meter.
Service: Fiskrestaurang, cykeluthyrning, 
hjärtstartare.
Missa inte: Wikströms fiskrestaurang, 
Roland Svensson museum.
Hamnavgift: 100 kr.

Löka
Position: N 59°24,640’ O 18°53,779’
Djup: 1,5–2 meter.
Service: Torrdass, sopor.
Missa inte: Vårdkaseberget.
Hamnavgift: 100 kr.

kyRkviken
Position: N 59°24,295’ O 18°53,017’
Djup: 1,5–2,5 meter.
Service: Toalett, sopor, vatten (begrän-
sat), el, livsmedel, restaurang, cykelut-
hyrning, dansbana, turistinformation, 
sjömack vid Bergs brygga.
Missa inte: Hembygdsmuseum, trädgår-
den vid Värdshuset.
Hamnavgift: 100 kr.

skulle sova drog vi en presenning över oss. 
Ibland vaknade man med några centimeter 
snö på presenningen. 

I förhållande till detta är Kajsas lilla hytt, 
med värme, spis, kojplats och tv, rent av vrä-
kig. 

stekt abborre med smör
Rune är uppvuxen på Möja och fiskaryrket 
har gått i arv i flera generationer. Men vad 
som händer med fiskerinäringen på Möja 
framöver, det är ovisst. 

– Barnbarnen är med och fiskar ibland, 
men nu för tiden finns jobben i tätorterna. 
Skolsystemet är ett stort hot mot fisket, sä-
ger Rune som under åtta år varit politiskt 
aktiv i riksdagen. 

Han menar att det är svårt för unga 
människor att lära sig fiskaryrket eftersom 
de måste sitta i skolan så många år. Han bör-

jade själv jobba tidigt. Som barn fiskade han 
ål i viken, plockade gullvivor, konvaljer och 
nypon som skeppades till stan och såldes på 
Östermalmstorg. Att följa i sin fars fotspår 
och börja fiska var för honom en självklar-
het. 

Trots 75 år fyllda ser han ingen anledning 
att trappa ner på jobbet. Han flyttar med 
raska steg dagens fångst till flakmopeden 
som står parkerad vid bryggan. Arbetsda-
gen är inte slut för att fisken kommit iland. 
Nu ska han upp till restaurangen och rensa 
fångsten. 

När Rune ger sig av uppåt restaurangen 
går jag tillbaka till båten för att hämta fa-
miljen. Det börjar vattnas i munnen och vi 
har planerat att äta fisk till lunch. Det blir 
antagligen smörstekt sik eller den Wik-
strömska klassikern – stekt abborre med lök 
och gräddfil. 

När tidens tand fått nöta tillräckligt länge blir till 
och med en sådan sak som en utombordsmotor 
vacker. Denna Crescent med tre hästkrafter 
tillverkades runt 1960 och hänger som en trofé i 
Ramsmora hamn. 
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På Patrull  
i skärgården

Vad sysslar sjöpolisen med egentligen? 
Jagar de bara fortkörare och sjöfyllerister? 
För att ta reda på det tog Praktiskt Båt-
ägande rygg på två sjöpoliser. 
TexT & foTo Thomas G hyrén  »

BåTFolk  Inspiration
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 D 
et mullrar till rätt rejält när 
Claes Djurfeldt startar upp ma-
skinerna i den ena av Sjöpoli-
sen Stockholms stridsbåt 90. 
Båten, som har beteckningen 

894, är numera efter ett motorbyte bestyck-
ad med dubbla Scaniadieslar om 16 liter och 
900 hästkrafter – till vardags strypta till 750 
hästar för att förlänga livslängden och spara 
bränsle. Minuterna därförinnan har Claes 
och kollegan för dagen, Ola Lekebjer, kon-
trollerat nivån på olja och kylvätska och 
rensat förfiltret till vattenjetaggregatet. Ef-
tersom allt var i sin ordning kan Ola med 
några vana handgrepp lossa förtöjningar-
na, medan Claes med säker hand baxar ut 
den drygt 16 ton tunga båten i hamnbas-
sängen vid Nacka strand där sjöpolisen har 
sin hemvist. 

Det är en måndag morgon i mitten av juli. 
Trots att det är mitt i semesterperioden är 
det relativt få fritidsbåtar i rörelse i huvud-
stadens hamninlopp. Kanske är det fortfa-
rande för tidigt på dagen för semesterfirar-
na? Eller så är det de blytunga regnmolnen 
som tornar upp sig vid horisonten som får 
dem att avvakta ännu en stund.

– Fast det är inte så ovanligt att det är lug-
na dagar så här mitt i semestern, särskilt i 
början av veckorna, säger Claes. 

Polisens vara eller inte vara till sjöss har 
stötts och blötts genom åren och numerären 
och hemvisten har varierat. I dagsläget 

finns det endast sjöpoliser stationerade i 
Stockholm och Göteborg. De sjöpoliser som 
utgår från Nacka strand har Stockholms län 
som bevakningsområde. Men, berättar 
Claes och Ola, med den pågående omorga-
nisation som sker av hela polismyndigheten 
på nationell nivå så åker de på allt fler upp-
drag även i andra polisdistrikt. Till exempel 
bistår dykare från sjöpolisen i Stockholm 
med eftersökning av saknade personer runt 
om i landet. 

Likaså har sjöpolisen sidoseende sonarut-
rustning, som underlättar arbetet och spa-
rar tid för att söka efter drunknade perso-
ner, förlista båtar, vapen och annat som 
döljs under ytan. Sonarutrustningen, med 
tillhörande operatörer, far också runt och 
bistår kollegor i andra polisdistrikt. 

– En allt större del av vår verksamhet 
handlar om att utreda stölder av båtar och 
båtmotorer och stölder ur båtar, säger 
Claes, som apropå tjänstgöring i andra dist-
rikt kommer direkt från en kommendering i 
Västerås, där han och ett par sjöpoliskolle-
gor tillbringat helgen i samband med den 
årliga bilträffen Power Meet. 

Poliser i första hand
Namnet till trots arbetar inte sjöpolisen en-
bart med brottslighet kopplad till sjö- och 
båtliv. I första hand är Claes, Ola och deras 
kollegor ”vanliga” poliser. Och deras främs-
ta uppgift är att bistå dem som bor, lever och 

vistas i skärgården. Men i stället för att 
rycka ut med radiobil för att stävja brott, av-
styra bråk eller säkra spår efter ett inbrott 
så åker de båt.   

– När vi träffar och pratar med folk, ex-
empelvis som nu i helgen på Power Meet i 
Västerås, så verkar alla tro att vi bara håller 
på och jagar sjöfyllerister. Det var helgens 
vanligaste fråga: ’Tar ni många fyllon på 
sjön?’ Men det är ju en väldigt liten del av 
vår verksamhet. Vi arbetar med hela det po-
lisiära spektrumet, allt polisjobb som är ak-
tuellt på alla de öar i Stockholms skärgård 
som inte går att nå med bil. Våra arbetsupp-
gifter innefattar allt från sjöräddning och 
sjuktransporter till vanliga lägenhetsbråk – 
fast lägenheten i vårt fall råkar vara en båt 
eller en sommarstuga. Det är väldigt myck-
et vanligt hederligt polisarbete, helt enkelt.

I Stockholms skärgård finns cirka 30 000 
öar, lite beroende på vilka grund, kobbar 
och skär som betraktas som öar. Enligt 
Claes finns det cirka 7 000–8 000 personer 
som anses som bofasta, alltså är skrivna på 
adresser i skärgården. Under sommarhalv-
året ökar befolkningen med uppskattnings-
vis 150 000 personer. 

– Det är som en medelstor svensk stad 
som flyttar ut vid skolavslutningen, säger 
Claes. Det här gänget har dessutom semes-
ter med allt vad det kan innebära av festan-
de och drickande. 

Under vinterhalvåret består personal-

Claes Djurfeldt och Ola Lekebjer har ett gediget båtintresse. Att 
vara fritidsbåtsägare är inget krav för att arbeta vid sjöpolisen, 
men det är ingen nackdel. 
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styrkan av cirka 26 personer. För att klara 
anstormningen utökas sjöpolisen med ett 
40-tal poliser – på intern jargong benämnda 
”sommarbarn” – mellan maj och september. 
Ola Lekebjer hör till den senare kategorin 
medan Claes Djurfeldt är stammis. För Ola 
är det femte sommaren som han lämnar sitt 
skrivbord och en tjänst som förundersök-
ningsledare på bedrägerisektionen och kry-
per i uniformen för yttre tjänst.

– För mig är det här en optimal kombina-
tion. Jag är uppväxt med båtar, mina föräld-
rar var båtägare, och när jag började tjäna 
egna pengar köpte jag mina första egna bå-
tar, säger Ola som rattar en klassisk V8-be-
styckad Croupier 24 på fritiden. 

Uppväxten tillbringades mestadels i se-
gelbåtar. Men eftersom Ola gillar motorer i 
allmänhet och motorsport i synnerhet åker 
han som sagt motorbåt numera. På hans CV 
finns klassegrar i Roslagsloppet. 

– Det bästa med att jobba som sjöpolis är 
dels att få vara ute i den här miljön, dels att 
få träffa lite vanligt folk. Jobbet som sjöpolis 
är lite som polisyrket var förr. Vi träffar 
människor som vi kan ha en dialog med, en 
naturlig kontakt.

trivs i Stockholms skärgård
Claes Djurfeldt kom till sjöpolisen efter 17 år 
som polis i tunnelbanan, på piketen och 
inom Södermalmspolisen. Så 1996 drog han 
till sjöss. 

– Det var chansen att få jobba i skärgår-
den, jag älskar Stockholms skärgård, och 
möjligheten att förena jobb med båtar, som 
är min största hobby, som gjorde att jag sök-
te mig hit, säger Claes, som just nu får nöja 
sig med att åka båt på arbetstid eftersom 
han, som han uttrycker det, befinner sig 
mellan båtar. 

– Jag vill skaffa mig segelbåt igen. Fast 
just nu vet jag inte vad för båt. Jag har haft 
en trä-Folka, en Shipman 28, en Maxi 95 och 
jag har varit delägare i en Hanse 371 nere i 
Kroatien, så det har varit lite olika typer av 
båtar, fortsätter han. 

När vi ett par timmar senare under skiftet 
hinner upp en plattlänsande First 31,7 som i 
den svaga vinden långsamt lägger Stock-
holms innerstad bakom sig, noterar jag att 
Claes slår av på farten och gör en kringgåen-
de rörelse innan passage. Alla seglare som 
någon gång drabbats av en ofrivillig gipp 
framkallad av svall från en förbipasserande 
motorbåt förstår innebörden av den manö-
vern.  

– Jag tror absolut att det underlättar att 
vara fritidsbåtsägare, säger Claes som svar 
på frågan om det är en förutsättning för att 
arbeta som sjöpolis. Även om det inte är nå-
got anställningskrav. 

Innan dagens första polisiära arbetsupp-
gift, en hastighetskontroll på Hammarbyle-
den mellan Danvikstullsbron och Hammar-
byslussen, gör vi en avstickare till Svinders-

viken. Längst in i viken, i katakomberna un-
der Kungliga Operans och Dramatens ku-
lissverkstad, har sjöpolisens dykare sin bas. 
I lokalerna samlas även upphittat stöldgods 
och här genomförs också tekniska under-
sökningar av beslagtagna båtar och moto-
rer. 

– Nu är det relativt tomt här. Men under 
våren, och än mer på hösten i samband med 
upptagningen, är det inte ovanligt att de ute 
på klubbarna upptäcker att det ligger ett par 
okända båtar vid deras bryggor. Då kontak-
tar de oss och undrar ’Vem äger dem?’ och 
då blir det rätt fullt här, säger Claes och sve-
per med blicken över den förhållandevis 
tomma lagerlokalen. 

Bland ett 20-tal beslagtagna båtar, vat-
tenskotrar, pallställ med båtmotorer och 
bränsletankar står en vit skåpbil. Bakom de 
öppna dörrarna ligger en 50 hästars Yama-
ha utombordare på en pall. Dekalen på mo-
torkåpan som säger att motorn är Secur-
mark-märkt verkar inte ha skrämt tjuvarna i 
det här fallet. Däremot kommer ägaren 
snart att få tillbaka sin snurra. Claes berät-
tar att sjöpolisen, via sina smarta mobiltele-
foner, kan logga in på deras databas och få 
fram ägaruppgifter med mera.  

– För en tid sedan kontaktade jag en norr-
man vars motor påträffats i en bil vid en av 
färjorna här i Stockholms hamn. Ägaren 
visste inte ens om att motorn var stulen, och 
då var den redan på god väg till Tallinn. 

Innan avfärd kontrolleras alla vätske- och oljeni-
våer liksom insuget till vattenjetaggregatet. 

Sjöpolisen i Stockholm förfogar över två Stridsbåt 90.  De används flitigt både för patrullering och 
för sjöräddningsuppdrag och sjuktransporter. 

 »
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Kaffe är Claes Djurfeldts bästa knep för att be-
hålla skärpan under långa pass till sjöss. 

Att söka efter saknade personer eller dumpade 
bevisföremål är en allt vanligare arbetsuppgift 
för sjöpolisens dykare.

Ofta ser det ut just så här, säger Claes och 
pekar in i den öppna skåpbilen vars lastut-
rymme är fyllt med gamla däck. Det är van-
ligt bland tjuvar från öststaterna att de 
gömmer stöldgodset i staplar med bildäck. 

Hastighetskontroll utan napp
På väg till Hammarbyleden förklarar Ola 
Lekebjer att eftersom Karl Johan-slussen är 
stängd på grund av den hett omdebatterade 
och kritiserade ombyggnaden av Slussen-
området, måste även alla fritidsbåtar på väg 
mellan Mälaren och Saltsjön gå via Ham-
marbyslussen. 

– Det betyder en omväg som gör att resti-
den blir en halvtimme längre. Bitvis är det 
lite lägre fart, som här sju knop, och det är 
inte alla som håller det, säger han. 

Medan Claes manövrerar in Stridsbåten i 
skydd av kajen och en informationstavla 
nedanför den gamla Lumafabriken i Ham-
marby sjöstad, plockar Ola med laserinstru-
mentet. Med båten i position tar Ola sikte på  
det fåtalet båtar som passerar. Lite skämt-
samt avfärdas en förbipasserande Albin 25:

– Den kan ju knappt göra sju knop ändå, 
säger han och ler. 

Även de många tur- och sightseeingbåtar 
som skeppar tillresta turister runt huvud-
stadens vattenvägar hamnar i sökaren. 

– Fast det är sällan några problem med 
dem, de brukar sköta sig, säger Ola. 

Efter någon timme avbryts den för dagen 

fruktlösa jakten på fartsyndare. Laserin-
strumentet packas ned jämte ett blankt pro-
tokoll. För att vara i mitten av juli är det för-
vånansvärt glest med trafik i farleden. 

Kopplingen mellan snabba båtar i all-
mänhet och vattenskotrar i synnerhet väck-
er heta känslor. Luttrade båtägare, boende i 
skärgården liksom en del politiker föresprå-
kar att det ska införas båtkörkort eller krav 
på nautisk kompetens för att köra motorbåt. 
I egenskap av sjöpoliser har Claes och Ola 
gjort en del egna iakttagelser.

– Vi märker ju att det finns ett behov av 
någon form av utbildning. Om det sedan ska 
kallas körkort eller vad du vill kalla det, det 
låter jag vara osagt. Ofta saknar det stora 
flertalet av dem som ställer till problem på 
sjön båtvana. De har köpt en snabb båt eller 
en vattenskoter, som sedan har blivit en lek-
sak. De förstår inte hur farligt och allvarligt 
det är. Sjön är på inget vis förlåtande, säger 
Claes.

Som erfaren racerbåtsförare påpekar Ola 
Lekebjer att det inte är en orimlig tanke att 
koppla ett kompetenskrav till hastighet. 
Risken att orsaka skador på sig själv eller 
omgivningen ökar med farten. En kanot el-
ler motsvarande flytetyg skadar ingen. 

– Men ska du köra en vattenskoter i 60 
knop, då är det ju bra om du har lite känne-
dom om sjövägsregler och lite om sjövett 
och sådana saker. Det är uppenbart att det 
finns problem med de här snabbgående far-

kosterna när man inte har omdömet att köra 
dem.

– Sedan om körkort är det som ska använ-
das eller om det finns något annat verktyg, 
det vet jag inte, säger Ola. Det får de med  
högre lönegrad lista ut. 

Efter lunchrasten kastar Ola och Claes 
loss igen. Nu med kurs mot Vaxholm. På vä-
gen kan vi konstatera att semesterfirarna 
sent omsider vaknat till liv. I den lätta brisen 
under regntunga skyar rör sig ett pärlband 
av båtar i maklig takt bort från Stockholm. 
Omgivningen får Claes att utbrista: 

– Stockholms skärgård är fantastiskt 
vacker på sommaren. Men en gnistrande 
klar vintermorgon då havet är precis kol-
svart och det ligger frost på öarna – det är en 
skönhetsupplevelse som också är fantastisk. 
Det är bara du och havsörnarna därute.

fakta sjöpolisen
Utöver fullgjord utbildning på polishög-
skola och ett par års yrkeserfarenhet 
måste blivande sjöpoliser först prov-
tjänstgöra som sjöpolis i tre veckor. För 
de kandidater som passerar detta nåls-
öga väntar en tio veckor lång internut-
bildning som bland annat innefattar  
Sjöbefäl klass VIII, Handhavande av 
snabba fartyg samt träning i Search and 
rescue.

Att utreda stölder av båtar och båtmotorer, samt stölder av utrustning ur båtar är något som upptar 
en allt större del av sjöpolisens resurser. I en lagerlokal i Stockholms hamn samlas upphittade och 
beslagtagna båtar, vattenskotrar och motorer i väntan på att återbördas till sina rättmätiga ägare. 

 »



www.sleipnerab.se

Sleipner är en världsledande tillverkare av bog-
propeller system för fritidsbåtar och kommersi-
ella fartyg. I tillägg producerar Sleipner ankar-
spel, stabilisatorsystem, hydrauliska styrsystem 
och propellerutrustning, samt distribuerar 
många av de mest kända marina internationella 
varumärkena i Sverige och Norge.

Enkel installation - byt bara kontrollpanel och gör dina trimplan automatiska!

ACS R & RP använder den senaste teknologin ombord. Inbyggda sensorer 
mäter avvikningarna i gångläget samt kursändringar med hög precision, 
utan några rörliga delar. Avancerade program lär sig din båts rörelser, nå-
got som gör att ACS kan installeras på allt från en liten styrpulpetbåt till en 
stor lyxyacht. 

Läs mer på sleipnerab.se

ACS R                                                              
• För hydrauliska och elektriska trimplan
• För alla båttyper
• Trimmar båten i sidled

ACS RP
• För hydrauliska och elektriska trimplan
• Snabbare planing
• För alla båttyper
• Trimmar båten både
   sid- och längdsskepps

ACS automatisk trim!

Wallas 22Dt Dieselvärmare
- endast 0,6 - 0,9Ah strömförbrukning.
Läs mer på sleipnerab.se

har aldrig lämnat 
så mycket värme!
har aldrig lämnat 
så mycket värme!
har aldrig lämnat 
så mycket värme!
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Passiv kylning
I en liten båt utan ström kan det 
vara knepigt att hålla mjölken 
kall. Waeco WCI-33 är en så kal-
lad passiv kylbox med vad före-
taget själva uppger är extremt 
kraftig isolering av PU-skum 
runt om. Höljet är av polyetylen, 
gångjärn och skruvar i rostfritt 
stål och låset i nylon/ABS. Boxen 
rymmer 33 liter och har bärrem, 
samt dränering för smältvatten. 
Pris: 1 500 kronor
Mer info: www.dometic.se

Kika rätt
Tyska kikartillverkaren Steiner 
har lanserat den nya serien Ob-
server i en tillgänglig prisnivå 
för en bredare allmänhet. Ob-
server finns i två modeller, 8x42 
och 10x42, med tålig, grepp-
vänlig gummiarmering och hus i 
Makrolon-polykarbonat. Kikar-
na har bekväm och snabb foku-
sering med Steiners ”Fast-clo-
se-focus”-system med hög ut-
växling och bra närgräns. Ögon-
musslorna är gjorda i hudvänlig 
silikon. 
Pris: 3 000 kronor respektive 
3 300 kronor
Mer info: www.focusnordic.se

Datorn som sköter allt
Maretrons nya, ruggade marindator är inte som vilken dator som 
helst. Du kan nämligen inte köra Windows på den, utan bara det in-
byggda kontroll- och övervakningsprogrammet N2KView, som ger 
koll på och möjlighet att styra i princip allt ombord – batterier, moto-
rer, landström, tankar, lanternor, väder, temperaturer, tryck, vatten-
inträngning, brandlarm med mera via NMEA 2000. Datorn är fläktlös 
och tyst, drar bara tio watt (9 till 30 volt) och ansluts till bildskärm, 
tangentbord och mus.
Pris: 26 000 kronor
Mer info: www.odelco.se

Håll mobilen igång
Sommar och båtliv kan vara krävande för mobila 
tillbehör. Zagg Power Amp innehåller extra ladd-
ning, och de fyra olika modellerna Power Amp 3, 
6, 12 och 18 med batterier från 3 000 till 18 000 
milliamperetimmar kan ladda en normal mobil-
telefon 1, 2, 4 eller 6 gånger, beroende på modell. 
Alla Power Amps är dessutom utrustade med en 
LED-ficklampa som också har en nödsignalsfunk-
tion. Laddas i ett vägguttag.
Pris: Från 300 kronor
Mer info: www.zagg.com/eu

Ström vid behov
När förbrukningsbatterierna bör-
jar krokna och solen har gått i 
moln brukar nödåtgärden vara 
att starta motorn för laddning. 
Varför inte starta ett miljövän-
ligare elverk i stället? Biltemas 
nya digitala elverk G 1700I är por-
tabelt och tystgående med fyr-
taktsmotor och snörstart. Effek-
ten är 2 300 watt och generatorn 
ger 230 volt med en kvalitet som 
duger även för känslig elektronik. 
Det går också att få ut 12 volt och 
ljudnivån på aggregatet är unge-
fär 90 decibel.
Pris: 4 500 kronor
Mer info: www.biltema.se

Smidig förtöjning
Catchupp är en ny lätthanter-
lig förtöjnings- och båtshake 
som kan användas med bara 
en hand. Med en snabb påhak-
ningsrörelse med handen är det 
lätt att fånga ett rep, en ank-
ringsboj eller en bryggring utan 
att tappa greppet. Catchupp är 
gjord i rostfritt stål (SS316) och 
vikten är bara ett halvt kilo, vilket 
gör den lätt att använda för alla 
ombord. Längden är 900 milli-
meter och hakens öppning är 34 
millimeter.
Pris: 500 kronor
Mer info: www.duomarin.se

Information 
i sikte
Garmin Nautix är en in-view-display som visar information direkt i an-
vändarens siktlinje. Enheten monteras på exempelvis solglasögon 
och visar bland annat data som fart, kurs, vattendjup och tempera-
tur, vindriktning och motordata från kompatibla Garmin-enheter om-
bord. Den är helt vattentät, väger knappt 30 gram och har åtta tim-
mars batteritid. Garmin Nautix är kompatibel med GPSmap 7400-se-
rien och nya 8400-serien.
Pris: Från 5 300 kronor
Mer info: www.garmin.se

Fixa fästingen
Fästingar är tyvärr en del av båt-
livet i våra skärgårdar och på 
grund av smittorisken bör de tas 
bort så fort som möjligt. Detta 
lilla verktyg ska göra det enkelt 
att avlägsna dem snabbt och sä-
kert.  Fästingplockaren skjuts in 
under fästingen, som därefter 
kan bändas loss. Det inbyggda 
förstoringsglaset ger bra över-
blick under operationen.
Pris: 1 100 kronor
Mer info: www.smartasaker.se

Nya prylar   
Anders Reuterswärd 
Frilansjournalist
anders.reutersward@praktisktbatagande.se 
Gräver fram nya heta prylar att ha i båten.

Lägg tiLL säkert
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AQ145 går ej på låga varv
Hej! Jag har ett problem med min Vol-
vo Penta AQ145. När jag sjösatte båten 

och startade motorn så går den inte på 
”låga” varv, måste vara över 2 000 rpm an-
nars stannar den. Den går ganska jämnt, 
några hackningar lite då och då men inte så 
man upplever att den går ojämnt hela tiden. 
Gick bra när jag tog upp den i höstas.

Har bytt insugspackning, bränslepump 
och filter. Det sitter 123ignition (brytarlöst 
tändsystem, red:s anm.) på båten och förde-
lare och rotor ser nya ut. Det sitter dessvärre 
Biltema-tändkablar på nu (nya Bosch har 
inköpts men ej bytt än).

Jan

Hej Jan! Kontrollera först att tändningen 
står rätt inställd med stroboskoplampa. 

Den ska stå på 8 graders förtändning på tom-
gång och cirka 34 grader vid 4 200 rpm.

Rengör förgasare och munstycken nog-
grant. Kontrollera även flottörerna samt att 
samtliga skruvar i förgasaren, och mellan 
förgasarhusen, är åtdragna så att motorn 
inte drar in någon tjuvluft.

Det finns även ett par andra problem med 
AQ145/151 och liknande motorer från Volvo 
Penta: 

Det är vanligt att skiljeväggen i avgaslim-
pan rostar sönder. Detta medför oftast att 
fjärde avgasporten (längst bak på motorn) 
korroderar samt att ventilen och ventilsätet 
rostar sönder. Det kan få till följd att motorn 
går ojämnt eller väldigt dåligt. Då måste 
topplocket renoveras och avgaslimpan 
bytas mot en ny. 

Kontrollera att kamremmen inte kuggat 
över eller är sliten. Kontrollera även rem-
spänningen samt tryckrullen. Om remmen 
kuggar över går motorn dåligt. Remmen ska 
därför bytas var 500 drifttimme. 

Ta gärna ett kompressionsprov på motorn. 
Det ska ligga på 10–12 kg/cm² på samtliga 
cylindrar.

Lars Lundbladh
Praktiskt Båtägande

Om 280-drev
Har ett Volvo Penta 280-drev på min 
21-fotare. När jag lägger i backen smäl-

ler det till jämfört med när jag kör framåt.
Kan det vara växelhylsan som är kass?

NN

Hej NN! Det finns några olika anled-
ningar till att Volvo-dreven ”smäller” 

när backen läggs i. Ett vanligt fel är högt 
motorvarvtal. Tomgångsvarvtalet bör ligga 
på cirka 600–800 rpm. Ett annat vanligt fel 
är glapp mellan backhakar och ställningen i 
drevskölden.

Om växelkonan är sliten slirar drevet när 
växeln läggs i. Fast mer troligt är att det 
är en sliten/deformerad mässingsbricka i 
överhuset. Är brickan deformerad rör sig ver-
tikalaxeln onormalt mycket när backen läggs 
i, vilket kan resultera i ett högt ljud = ”smäll” 
när drevet växlas mellan fram och back.

De två första felen är ofta ganska enkla att 
kolla, de sista kräver att drevet tas isär och 
att några delar byts.

Lars Lundbladh

En glad båtägare
Hej Lars! Tack för dina tips och råd gäl-
lande nippeln på avgasröret till min 

Nimbus 26 Epoca med en KAD42A. Det blev 
en del ålande och demontering av inred-
ning för att komma åt, men nu är den trasiga 
plastnippeln bytt mot en ny i rostfritt (se bi-
fogad bild). 
Båten ligger 
åter i vatt-
net vid 
brygga C i 
Viggan och 
jag är åter 
en glad båt-
ägare.

Mvh, Thomas Enmark

Lynnig varvräknare till V8
Hejsan. Har ett väl fungerande ekipa-
ge och kan segla ett tiotal timmar utan 

problem, men plötsligt lägger varvräknaren 
av eller så visar den för högt varvtal. Har 
mätt den, samt alla möjliga kopplingar och 
säkringar, utan att hitta något fel. Har skra-
pat på alla kabelskor etc. med noll resultat. 
Ska jag utgå från att instrumentet är defekt 
och sänka det i Öresund, eller finns det nå-

gon annan lösning, något som du kan tipsa 
mig om?

Lasse

Hej Lasse! I vanliga fall brukar det sitta 
ett litet vred på baksidan av varvräk-

naren som går att ställa in för 4, 6 eller 8 
cylindrar.

Det är mycket vanligt att kontakterna till 
detta vred oxiderar. Vrid på omkopplaren 
några gånger fram och tillbaka så brukar 
oxiden släppa.

Om inte kanske det är dags för en ny varv-
räknare.

Lars Lundbladh

Larmpanel KAD42P ur 
funktion

Som rubriken säger så har panelen 
som varnar för kylvätsketemp, olje-

tryck och laddning slocknat. Har försökt att 
felsöka men som i de flesta äldre båtar så är 
det, förutom trångt, ofattbart rörigt bakom 
panelen. 

Känns samtidigt inte helt jätteakut då de 
analoga instrumenten fungerar, men det 
vore kul att få igång panelen igen.

Har dubbelmontage, men att försöka 
koppla om och se om felet sitter i instrument 
eller kabelstock är inget jag ger mig på nu, 
några veckor innan sjösättning.

Tips och idéer mottages tacksamt. När tid 
och plånbok tillåter så skall elsystemet gö-
ras om …

Tom

Hej Tom! Kolla först att elanslutning-
arna för +/- matningen finns och är rätt 

inkopplade. Elschema kan du se nedan. 
Lars Lundbladh

D

?

D

D

D

?

?

?

?

Har du en fråga till Dr Diesel? Mejla den till red@praktisktbatagande.se och märk   
meddelandet med ”Fråga Doktorn”. Han svarar dig per mejl så snart han kan.

Fråga Doktorn   
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 N 
är vi importerade vår båt från 
franska La Rochelle hade vi 
räknat med att lägga en del ar-
bete på att anpassa båten för 
det svenska båtlivet. Svenska 

allemansrätten och flera tusen öar längs 
med våra kuster ger oss tillgång till natur-
hamnar på ett enkelt sätt. Detta skiljer sig 
en hel del från båtlivet längre söderut i 
Medelhavet och vid Atlantkusten. De tidi-
gare ägarna använde båten mer som en hus-
båt parkerad i sin hemmahamn med aktern 
in mot bryggan och hade inte något större 
behov av peke i fören på båten.

Den ledande leverantören av peken är fö-
retaget Båtsystem. På deras hemsida finns 
flera olika exempel på montering med bil-
der för olika båttyper. Det går även att hitta 
andra leverantörer med motsvarande pro-
dukter om man söker efter peke via svenska 
webbsidor. Vi valde att köpa från Båtsys-

tem, då de har kompletta grundsatser som 
innehåller peke, stag, skruvar, muttrar och 
brickor, vilket gjorde det enkelt att anpassa 
monteringen för vår båt. Om grundsatsen 
inte räcker finns det ytterligare tillbehör att 
köpa som passar ihop med peket. 

När vi köpte vår båt var den utrustad med 
ett ankarspel i fören. Ankarspelet hade en 
enkel ankarrulle utan tippfunktion med ett 
ankare av typ Danforth. Vi har tidigare an-
vänt Bruceankare som vi har varit nöjda 
med och valde att byta ut ankaret i sam-
band med att vi monterade det nya peket. 
För att ankaret skulle få en självfallande 
funktion ersatte vi ankarrullen med en ny 
med tippfunktion.

 Den nya ankarrullen passade i det befint-
liga fästet och jag kunde även använda fäs-
tet för pekets fäste i framkant. De fästen 
som sitter bak på peket skruvas fast i fören 
på båten.

För att förenkla vid angöring monterade vi peke med 
tillhörande stege. peket förlänger fören så där lagom 
mycket som gör det betydligt enklare när man ska hoppa 
iland. installationen av peket visade sig vara värd vart-
enda öre, då angöring både vid brygga och i naturhamn 
blev mycket lättare.
TexT Sverker Oldebäck  foTo Sverker Oldebäck & Suzanna WahlStedt

ett kliv 
ombord

 Montera peke 

När vi köpte båten hade den ett ankare av typ 
Danforth. Denna modell saknar självfall, vilket 
innebär att man först måste mata ut ankarkät-
ting, sedan gå fram till ankaret och tippa det 
överbord och slutligen mata ut mer kätting.

För att få till självfall utan att byta ut ankarrullen 
provade jag att montera ett Deltaankare. Del-
taankaret har vikten framåt och enligt tillverka-
rens hemsida är det designat för självfall. Men 
vid min provmontering visade det sig att detta 
inte stämde.

Vi bestämde oss för ett Bruceankare, som pas-
sar bra i Stockholms skärgård. För att få till själv-
fall behövs en dubbel ankarrulle med tippfunk-
tion. Jag ersatte den tidigare ankarrullen och 
kunde återanvända fästet både för montering av 
den nya ankarrullen och för att fästa peket.

1 2 3
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»

Den nya ankarrullen är något smalare, vilket 
gör det möjligt att montera både ankarrulle och 
peke i befintligt fäste. Alternativet är att mon-
tera underliggande stag mellan peke och båt för 
att staga upp konstruktionen.

Här syns den integrerade ankarhållaren med 
tippfunktion, vilket gör att Bruceankaret får 
självfall.

Kontroll av ankarets frigång så att det inte stöter 
i fören i samband med att det faller ned i vattnet 
eller hissas upp.

4 5 6

Svårighetsgrad
Relativt enkelt projekt. 

Tidsåtgång
Montering cirka en dag.

Det som tar mest tid är planeringen och 
att bestämma hur man vill montera pe-
ket. Monteringen beror på båt, form, om 
det redan finns en ankarhållare att åter-
använda osv. En källa med exempel är 
Båtsystems webbplats, sidan ”Galle-

ri”, www.batsystem.se/galleri-1, där det 
finns olika bilder efter båtmodell. 

Kostnad
Paket peke MP75 med badstege BKT73,  

5 790 kr.
Extra ankarrulle för peke, ca 2 000 kr.

Sikaflex 291i tätningsmassa, 70 kr.

projektet i korthet

http://www.batsystem.se/galleri-1
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Ankare 
och 
kedja 
löper 
fritt 
hela 
vägen 
fram 
till 
ankar-
spelet.

Ankaret mås-
te komma 
tillräckligt 
långt ut från 
båten så 
att det inte 
stöter i fören. 
Om ankaret 
hamnar för 
nära kan man 
klä in utsatta 
delar i plåt 
av rostfritt 
stål för att 
skydda plast 
och glasfiber.

Efter att peket har passats in provisoriskt drar 
man åt skruven som fixerar vinkeln på pekets 
bakre fästen.

Markering av skruvhål för pekets bakre fäste. Borrar hål för genomgående skruvar. Lägger på rikligt med Sikaflex för att täta borr-
hålen.

De genomgående skruvarna för de bakre fäs-
tena är nu på plats med sin tätning. Överskottet 
torkas bort.

För att stadga upp peket ytterligare borrar jag 
nya hål och fäster extra skruv mellan peke och 
ankarhållare på bägge sidor. När de extra skru-
varna var på plats blev peket mycket stummare.

Badstegen säkras med genomgående skruvar 
så att den sitter fast ordentligt.  

Den sista passbiten sågas till och skruvas fast 
underifrån.

Peke och stege är på plats och nu återstår bara 
sjösättning.

13 14 15

16 17 18

7 8 9

10 11 12

Badstegen fäster man först med skruv under-
ifrån.



Pålitligt och

 säkert skydd för

båt, husbilar,

maskiner, hus,

transporter
Krympplast

Krympplasta din båt själv!

Instruktionsfilmer på www.drev.se

Krympplast - det bästa sättet att förvara och skydda!
Med krympplast skapar du ett hållbart och säkert skydd för allt
från båtar, maskiner till hela hus. Bara fantasin sätter gränser för
vad man kan göra. Till skillnad från en presenning blir passform -
en perfekt och plasten kan inte fladdra och blåsa  sönder. Ingen
oro över höststormarna längre som blåser  sönder din täckning!

Plasten från Dr Shrink är tillverkad av ren polyethylene utan
 inblandning av returplaster vilket gör den enklare att arbeta med
samt starkare. Vid förbränning av den återvunna plasten bildas
koldioxid och vatten.

Gör-det-själv-kit 

för krympplastning.

Perfekt för att prova på. 

Gasolvärmare finns för uthyrning.

Ring oss på 08-7651090
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Byt till hydraulstyrning

Tidsåtgång
3–6 timmar beroende på 

båt.
Kostnad

Dryga 7 000 kronor (priset 
kan variera).

Svårighetsgrad
Medelsvårt.

Verktyg
Hålsåg, borrmaskin, borrar, 
sax, kniv, blocknycklar, hyls-

nycklar, skiftnyckel, plast-
bunke, draglina, såg, skruv- 
och stjärnmejsel, vattenbe-
ständigt fett, låsningsmedel 
för gängor. Ett stort mått tå-

lamod är heller aldrig fel.

Projektet  
i korthet

Skönare körning    med ny Styrning
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 D et blir allt vanligare med 
hydraulstyrning även på 
mindre båtar. Tidigare 

var det en exklusiv finess som 
endast större och dyrare båtar 
försågs med, men genom fler 
tillverkare och större konkur-
rens har priserna sjunkit avse-
värt. Det finns massor av hyd-
rauliska styrningar i olika pris-
klasser att välja på idag. Man får 
det man betalar för, brukar det 
heta, och det gäller även hyd-
raulstyrningar. Sök på nätet  

och ta reda på fakta innan du 
slår till så blir du nöjd. 

I den här artikeln monterar vi 
en Baystar hydraulstyrning från 
Teleflex Hydraulics, med front-
monterad cylinder, på en Uttern 
6300 med en Suzuki DF115 ut-
ombordare på akterspegeln. Det 
finns olika modeller av hydrau-
liska styrningar beroende på 
storlek på motor. Just den här 
modellen är avsedd för utom-
bordare upp till 150 hästar och 
tar tre till sex timmar att monte-

ra. Tidsåtgången varierar natur-
ligtvis beroende på kompetens 
och specifik installation. I den 
kompletta satsen, som går lös på 
cirka 7 000 kronor, ingår ratt-
pump, styrcylinder, två hyd-
raulslangar och två liter hyd-
raulolja. Ytterligare ett par 
hundralappar tillkommer för 
monteringssatsen, som är olika 
beroende på vilken motor man 
har. 

Vi börjar med att montera 
bort den gamla mekaniska ka-
belstyrningen som sett sina bäs-
ta dagar: ratt, styrväxel och 
styrkabel. Rattar som har suttit 
några år kan vara svåra att få 
bort, smörj först med lite olja 
(typ WD-40, 5-56) runt styrtapp 
och ratt. Knacka sedan försik-
tigt med en hammare på toppen 
av axeln så brukar den lossna. 
Ibland är ratten stört omöjlig att 
få loss och det enda som återstår 

är att såga bort den från axeln. 
Demontera sedan styrväxeln. 

Den sitter med ett antal skruvar 
och muttrar och är ganska lätt 
att få bort. På baksidan av styr-
växeln finns sedan en låsning 
som håller kvar styrkabeln som 
man avlägsnar. När den är borta 
rattar man ut styrkabeln ur styr-
växeln helt och hållet. Innan 
man drar ut kabeln ur båten fäs-
ter man en draglina i ena änden 
som man sedan har god hjälp av 
när det är dags att dra fram de 
båda hydraulslangarna till styr-
platsen. Dra ut styrkabeln för-
siktigt så inte elkablar eller an-
nat viktigt som kan vara fastsatt 
i styrkabeln följer med ut. 

Det här är endast en vägled-
ning till hur man monterar en 
Baystar hydraulstyrning. Läs bi-
fogade instruktioner noga oav-
sett vilken styrning ni väljer.

Lycka till med monteringen.

Tycker du att din gamla kabelstyrning är 
trög eller att krafterna från motorn drar 
för mycket i ratten under gång? Då är det 
dags att montera en hydraulstyrning, det 
löser problemen och körkomforten blir 
dessutom markant bättre. Här visar vi hur 
man gör. 
TexT & foTo Staffan WeSterling

»

Skönare körning    med ny Styrning
gör DeT själv  Praktiskt
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13 14 15 16

1 2 3 4

5 6 7 8

Här en komplett monteringssats 
avsedd för denna motor.

Monteringssatsen kan skilja 
beroende på vilken utombordare 
man har. I satsen ingår ibland olika 
tjocka plastbrickor som man mon-
terar vid bullhornen för att undvika 
glapp. Följ instruktionen noga för 
just din motor.

Fäst de båda hydraulslangarna 
ordentligt i draglinan så att de inte 
lossnar. Var försiktig med hante-
ringen av slangarna så att de inte 
viker sig och skadas.

I räfflade kabelrör kan det vara be-
svärligt med dragningen även med 
draglina. då röret kan vara fyllt med 
annat kablage. Dragningen i den 
här båten är betydligt enklare och 
man kan i stort sett dra slangarna 
för hand innanför träinredningen 
ända fram till styrplatsen.

Rattpumpen monteras på styrpa-
nelen. 

Såga först till en plankbit för 
styrborren till hålsågen och skruva 
sedan fast denna bakom panelen. 
Har man ingen styrning kastar 
hålsågen åt alla håll.

I dokumenten som följer med styr-
ningen finns en borrmall bifogad 
som talar om storlek på hålsåg 
samt dimension och placering av 
de fyra bulthålen. Klipp ut och tejpa 
den på plats.

Hålsåga och borra även de fyra 
monteringshålen för pumpen.

Ta fram pumphuset och skruva 
först bort transportbultarna för de 
medföljande slangnipplarna.

Den koniska och lite mer grovgäng-
ade sidan av nipplarna ska mon-
teras i pumpen. Applicera gärna 
lite låsningsmedel så att de håller 
sig på plats. Dra dem för hand och 
sedan ytterligare ett och ett halvt 
till två och ett halvt varv.

Vi monterar rattpumpen på plats 
och säkrar med fyra muttrar och 
brickor. Se till att påfyllningen till 
hydrauloljan hamnar uppåt.

Se till att vinkeln på nipplarna 
ställs så att de överensstämmer 
med den riktning som slangarna 
kommer ifrån. Undvik skarpa bågar.

Ibland kan det vara trångt bakom 
rattpanelen där pumpen samsas 
med instrument, elkablar, säkrings-
dosor och annat. I det här fallet 
är det enkelt, då det finns ett lock 
ovan styrningen som går att skruva 
loss och där alla fyra bultar på 
pumpen går att nå utan problem.

Är det ont om plats bakom 
styrpanelen måste man montera 
slangarna på pumpen först innan 
man sätter den på plats.
Plocka fram de två klämmuttrarna 
ur monteringssatsen. Trä dem 
över slangen och in i de vinklade 
nipplarna.

Dra åt muttrarna för hand först. 
Använd inget låsnings- eller smörj-
medel på gängorna.

Slutdra muttrarna ytterligare ett 
och ett halvt varv med en block- el-
ler skiftnyckel.
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25 26 27

28 29 30

17 18 19 20

21 22 23 24

Smörj axeln och montera tillbaka 
ratten.

Klappat och klart framme vid 
styrplatsen.

När pumpen är på plats går vi ak-
teröver och monterar styrcylindern 
fram på motorn. 

Monteringen är enklast med de-
monterad motor. Ta fram alla delar: 
cylinder, två bullhorn samt bultar, 
brickor och muttrar. Fetta in de två 
böjda rundstängerna (bullhornen) 
och montera i tiltröret på var sida 
om motorn.

Placera cylindern med rätt sida 
fram enligt beskrivningen och trä 
in de två cylinderstängerna i res-
pektive bullhorn. Smörj gängorna. 
Dra fast mutter och bricka först när 
avluftningen är avklarad. Det-
samma gäller den stora muttern på 
bullhornet på styrbords sida.

Böj upp den vikbara plattan med 
skruvhål så att det tangerar hålet 
i styrpinnen på motorn. På Suzu-
kin lägger vi medföljande tjocka 
aluminiumbricka mellan plattan på 
cylindern och styrpinnen på motorn. 
Skruva i bulten underifrån och säkra 
med mutter. 

Nu är det dags att montera slang-
arna på cylindern. På slangarnas 
motorsida finns redan färdigpres-
sade kopplingar.

Skruva på slangarna på vardera 
sidan på cylindern på samma vis 
som vid rattpumpen.

Slangen på styrbords sida på ratt-
pumpen ska monteras på babords 
sida på cylindern. Montera sedan 
motorn på plats.

Dags för påfyllning av hydraulolja 
och avluftning. Den här proceduren 
kräver två personer, en framme vid 
styrningen och en bak vid cylindern. 
Skruva först loss oljepluggen på 
rattpumpens ovansida.

Montera på slangen på oljeflaskan 
och sedan på styrpumpen. Fyll 
först upp pumpen med hydraulolja 
så att det syns i påfyllningsröret. 
Gör ett lufthål i flaskans botten för 
att undvika vakuum.

Här sitter luftnippeln, som är en 
viktig del av avluftningsprocessen.

Vrid ratten medurs tills cylinder-
stången är helt ute på styrbords 
sida. Montera en genomskinlig 
slang på luftnippeln om styrbord 
och öppna sedan avluftningen. Olja 
som kommer ut ur avluftningen kan 
sedan användas igen. Se faktaruta 
om avluftningen här bredvid.

Montera slutligen på båda bullhor-
nen på cylindern och kontrollera att 
fullt styrutslag åt båda hållen upp-
nås och att ingen del av styrningen 
tar i båten. Tilta även upp motorn 
maximalt och kolla att slangarna 
inte kläms eller att cylindern tar i 
någonstans. Kontrollera noga om 
det läcker genom att vrida ratten i 
båda riktningarna. Klart!

Avluftnings-
proceduren
Ta tag i cylinderstången 
medan ratten vrids moturs 
tills ett jämnt flöde av olja 
kommer ut ur avluftnings-
ventilen. 

Stäng sedan ventilen och 
släpp cylinderstången med-
an ratten fortfarande vrids. 
Fortsätt att vrida ratten tills 
cylinderstången är helt ute 
på babords sida. 

Öppna sedan ventilen 
på babords sida. Håll där-
på fast cylinderstången på 
samma sätt som på styr-
bords sida medan ratten 
vrids medurs tills ett jämnt 
flöde olja, utan luft, kommer 
ut från slangen på avluft-
ningsventilen. 

Stäng ventilen och släpp 
cylinderstången medan rat-
ten vrids. 

Om styrningen känns 
”hackig” finns luft kvar i sys-
temet. Gör om proceduren 
på nytt.
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Sitt faSt   ordentligt 
I båttillbehörsbutikerna finns ett stort utbud av ankare 

och draggar. Vissa är matta och andra blänker, vissa 
är hopfällbara och andra inte. De har olika vikt, design 

och pris. Vad bör du ha för ankare i din båt?
TexT MartIn LeIsborn FoTo MartIn LeIsborn, Lars GuDItz, WatskI och HjertMans

Praktiskt  så funkar det 
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Sitt faSt   ordentligt 

Alla fartyg behöver ankare, precis 
som en bil behöver handbroms. 

Frågan är bara vilken typ och stor-
lek som passar bäst till din båt.

»
 F 

inns något behagligare än att kasta ankar i en solig 
vik, ta fram termosen och koppla av? Alternativt att 
kasta draggen från aktern och förtöja fören vid en 
vacker skärgårdsö för att sedan ta fram grillen eller 
hoppa i plurret? Är det inte båtlivet i kubik, det vi 

minns och drömmer om på vintern? Men idyllen kan snabbt 
förvandlas till kaos om vinden plötsligt vrider eller ökar, kan-

ske till och med på natten, och den fridfulla tillvaron blir en 
kamp om att rädda båt och besättning. En obehaglig upplevel-
se som vi vill undvika så långt det är möjligt.

Nyckeln till att sova gott vid ankring ligger i två ting. Att ha 
bra ankarutrustning och att ankra på rätt sätt. Alla båtar bör 
ha ett lämpligt ankare ombord. Ett skepp utan ankare är som 
en bil utan handbroms, kanske man skulle kunna säga. 
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Hemmagjort ankarsegel av 
en liten presenning. 

Olika typer av ankare
Det finns idag rätt många olika typer och 
modeller av ankare, speciellt för fritidsbå-
tar. Gemensamt för dem alla är dock några 
principer:

Ankaret bör ha en form som ger största 
möjliga hållkraft i förhållande till vikten.

Ankaret måste så snabbt som möjligt gri-
pa i botten.

Ankaret bör ej välta när dragkraftens 
riktning ändras.

Ankaret ska vid lättning enkelt kunna 
brytas loss ur bottnen.

Ankaret bör vara lätt att hantera, enkelt 
och billigt.

När det gäller ankare för fritidsbåtar de-
las de, grovt sett, upp i två kategorier: tunga 
ankare och lättviktsankare, plus ett antal 
hybrider. Generellt kan det sägas att lätt-
viktsankare får sin förmåga att fästa genom 
smarta konstruktioner och har fördelen att 
väga mindre och skona våra ryggar från 
diskbråck. Tunga ankare får sin bromsef-
fekt av sin massiva tyngd, vilket i vissa fall 
är bra men har nackdelen att de också är 
tunga att hantera.

Hur tungt bör ett ankare vara? ”Ju tyngre 
båt, desto tyngre ankare” är en gammal 
princip som fortfarande är relevant, även 
om det mer handlar om en ungefärlig tum-
regel. Hör med båttillbehörsbutiken om 
viktrekommendationer för din typ av anka-
re. Men framför allt är det ankarets förmå-
ga att gripa tag i bottenformationer eller 
skära genom bottenvegetationen och gräva 
ner sig i dy eller sand som är det avgörande 
för hur pass bra det håller. 

När det gäller modellernas namn så finns 
så kallade ”äkta” ankartyper, till exempel 
originalen Bruce- och Danforth-ankare. Det 
finns billigare kopior på dessa som säljs un-
der många namn. Vissa menar att origina-
len alltid är bättre, medan andra anser att 
kopior ofta är lika bra. En sak som är säker 
är att det inte är namnet som är det viktiga, 
utan just ankarets egenskaper enligt de be-
skrivna principerna ovan.

Räcker det med ett ankare eller bör det 
finnas två ombord? Jämförande tester som 
gjorts visar att det inte finns något ankare 
som är bäst på alla bottnar. Så självklart kan 

det vara bra att ha två, speciellt om det är 
två olika typer som kompletterar varann. 
Många har exempelvis ett huvudankare av 
Bruce-typ som funkar bra på mjuk botten 
och ett extraankare typ klodragg som kan 
vara bättre på stenbotten. 

Vad är en dragg och att 
dragga?
Dragg är en vanlig benämning på det 
hopfällbara ankare med tre eller fyra 
flyn som ofta finns med på mindre båtar 
och beskrivs i denna artikel. Men egent-
ligen betyder ordet något annat, nämli-
gen ett redskap att släpa utmed havs-
botten för att leta efter och bärga före-
mål. Det kallas att dragga efter något.

Att ”dragga” är även det oönskade 
som händer när ankaret tappar grep-
pet och båten driver iväg med vind och 
ström med ankaret släpande över bot-
ten utan att få fäste, något som bör 
undvikas i de flesta fall, inte minst på 
natten. 
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»

nätdragg 
Konstruktion: Skaft av rund-
stål/ståltråd och med tre krokar 
nedtill. Endast till för att kroka 
tag i och hissa upp föremål som 
tappats på botten.
+ Fastnar inte alls på botten. Li-
tet och lätt. Bra att ha.

– Inte hopfällbart.

drivankare
Konstruktion: En uppfällbar 
tygstrut som sänks ner en bit i 
havet. 
+ Bra att ha vid haveri på öppet 
hav och stora djup för att minska 
drift eller för att hålla upp fören 
mot vinden.

– Stoppar inte båten helt.

tallriksankare/
Blyplätt/softdish 
Konstruktion: Skaft med rund, 
tallriksformad disk nedtill som 
gräver ner sig i botten.

+ Kombinerar vikt med en viss 
förmåga att gräva ner sig i mju-
ka bottnar, även ibland på klipp-
botten.

– Ger inte speciellt bra grepp. 
Fastnar lätt i  klippskrevor.

dragg, klodragg, 
paraplydragg
Konstruktion: Skaft med tre 
eller fyra flyn som fälls ut i olika 
riktningar. 

+ Hopfällbart och lätt att stuva 
undan. Bra på stenig botten och 
därför ett bra komplement till 
Bruceankare. 

– Ger inte så bra grepp i lös bot-
ten.

Bruceankare
Konstruktion: Skaft som via en 
skarp vinkel mynnar ut i en skopa 
med tre flyn. Mycket vanligt och 
populärt. Tillverkas i rostfritt 
eller galvat. Kallas också Breeze-
ankare, Safequip, Stukankare 
och så vidare.

+ Bra allroundankare, inga rör-
liga delar.

– Kan ibland lägga sig på si-
dan och får då inte grepp. Kan på 
grund av skopformen fånga ste-
nar och bli tungt att dra upp.

rocnaankare, 
Bügelanker, 
Manson supreme
Konstruktion: Ett plogankare 
med en rund bygel på ovan/
baksidan som styr ankaret att 
ligga rätt.

+ Fungerar som ett ploganka-
re men klarar eventuellt vältning 
bättre. Har i vissa tester fått bäs-
ta betyg.

– Inte så bra vid stenbotten, en-
ligt vissa.

deltaankare
Konstruktion: Liknar också ett 
plogankare men har en an-
norlunda profil och en blytyngd 
ingjuten i spetsen så det ska 
gräva ner sig snabbt.

+ Som plogankare, ger bra fäste 
på de flesta bottnar.

– Inte så bra vid stenbotten, en-
ligt vissa.

danforth, fortress
Konstruktion: Skaft med rörli-
ga, platta flyn som kan fällas åt 
båda håll och en lång stång som 
gör att ankaret lägger sig rätt. 
Flyna har en vinklad platta i bak-
kant som hjälper till att trycka 
ned flynas spetsar i botten. 

+ Bra allroundankare, speciellt 
bra på lös botten, och tål mycket 
om det får grepp. Fälls ihop och 
blir helt platt ombord.

– Lossar lätt vid vridning.

Plogankare, spade
Konstruktion: Skaft som 
övergår i en plog som skär ner i 
botten och gräver ner sig.

+ Inga rörliga delar, klarar vrid-
ning bra.

– Inte så bra vid stenbotten, en-
ligt vissa.

CQr-ankare
Konstruktion: Liknar plogan-
kare men har ledat skaft.

+ Bra fäste, speciellt i sandbot-
ten. Populärt i tropikerna.

– Dyrt.

För att sammanfatta delen 
om ankare och deras olika ty-
per kan det sägas att Bruce-, 
plog-, Rocna- och Deltaanka-
re verkar ligga i ungefär sam-
ma klass, och väljs bara ett 
med rätt vikt kommer bå-
ten att ha ett bra huvudan-
kare. Men det är mer som ska 
till för att ankaret ska fästa, 
nämligen bra ankringsteknik.

För att undvika missförstånd nämner vi även följande typer som inte används för ankring:

Lista på olika ankare för fritidsbåtar
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”Med ett sånt ankare skulle 
nog jag också ligga still. På 
sängen med ryggskott …” 

Okänd båtägare

att välja rätt typ av ankare 
är bara första steget mot 
en god nattsömn i skärgår-
den. steg två är att välja 
kätting och rätt ankarlina 
och att lära sig använda 
ankaret på rätt sätt. 

 F örutom ett bra ankare behövs natur-
ligtvis även en bra ankarlina. Förr an-
vändes tågvirke av hampa, som dock 

var känslig för fukt och ofta behövde bytas 
ut. Nuförtiden är det kätting som gäller för 
stora fartyg, medan fritidsbåtar oftast an-
vänder modernt tågvirke av syntetmaterial 
som både är elastiskt, en god egenskap, och 
tål fukt och vatten. 

På senare år har nylonband börjat använ-
das, som lätt kan rullas upp och tar liten 
plats. Ytterligare en nymodighet är blyad 
lina som med inbyggd tyngd blir en all-
roundlösning.

Dock är klassisk gammal kätting fortfa-
rande förträffligt även på fritidsbåtar, hela 
vägen eller bara en bit. En stump kätting på 
mellan en och fyra meters längd närmast 
ankaret skyddar nämligen mot nötning, 
hjälper med sin tyngd ankaret att gräva ner 
sig och tjänar dessutom som ryckdämpare.

ankarlina och kätting
kätting
Finns som långlänkad, halvlånglänkad och 
kortlänkad.

+ Starkt, tynger ner ankarlinan, ruttnar inte.

– Tungt att lyfta och kan repa båten.

blylina
Har inkapslat bly som tyngd.

+ Behagligare än kätting.  

– Troligtvis inte lika starkt som kätting.

Vanlig lina
Finns i olika syntetmaterial och med olika 
flätningar. För att passa som ankarlina bör 
den vara elastisk och icke-flytande.

+ Smidigt och lätt. Dessutom starkt och 
elastiskt om rätt lina väljs.

– Kan nötas av vassa bottenstenar eller 
metallföremål. Försvagas med åren.

ankarband
Platt band av syntetmaterial som kan rullas 
upp på rulle.

+ Smidigt och lätt att rulla ut, rulla in och 
förvara och dessutom starkt – om rätt di-
mension och sort väljs.

– Kan trassla till sig rejält om den inte rullas  
in rätt och försvagas dessutom med åren.

De olika slagen av ankarlinor finns i en 
rad dimensioner, material och fabrikat. Pri-
serna skiljer sig också ganska mycket åt. 
Men oavsett vad du väljer är det viktigt att 
dimensionerna på tågvirke, kätting, band 
och schacklar matchar varandra inbördes 
och är anpassade efter båtens tyngd. En 

kedja är ju inte starkare än sin svagaste 
länk. För detta finns tabeller hos tillbehörs-
handlarna att konsultera. 

Länken mellan lina och kätting samt mel-
lan kätting och ankare är också viktig. Det 
gäller att välja mellan rätt kaus, schackel, 
svirvel eller knop. Men använd inte brand-
hake, skothake eller annan typ av hake, ef-
tersom de inte håller för de oerhörda krafter 
det rör sig om när det blåser upp och båten 
rycker i sitt ankare. En rejäl schackel med 
bult eller svirvelschackel brukar funka bra. 
Ankarlinan bör i nedre änden vara försedd 
med en rejäl insplitsad kaus, alternativt en 
välgjord pålstek eller ankarknop. Den and-
ra änden bör vara permanent fastsatt i bå-
ten, annars kan hela den dyra ankarinveste-
ringen försvinna ner i djupet om det visar 
sig vara djupare än förmodat. 

Sist men inte minst något kort om metal-
ler. För att undvika galvaniska strömmar 
med korrosion som följd, undvik att blanda 
olika metaller. Ha istället samma kvalitet  
linan ut. Rostfritt ankare – rostfri schackel – 
rostfri kätting; galvat ankare – galvad 
schackel – galvad kätting.

Blyad ankarlina.  
Ser ungefär ut och känns som van-
lig lina, men är betydligt tyngre. 

Vanlig ankarlina av polyester.

Säker ankring 
– med kätting, rätt lina och bra teknik

Ankarvikt för att tynga ner linan. 
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Ankringsteknik
 N u har vi utrustningen ordnad. Men 

draggen ska inte dragga och ankaret 
ska inte släppa. För att lyckas med 

det och hålla båten på plats om det blåser 
upp krävs att ankaret läggs rätt på sjöbot-
ten. Det betyder inte bara att det ska ligga åt 
rätt håll, för det fixar de flesta ankare själva 
när de väl kommit ner på botten och linan 
börjar dra, utan framför allt att ankarlinan 
ska dra i rätt vinkel. 

Det är nämligen så att om ankartampen 
spänns rakt upp (vertikalt) kommer även 
det bästa ankare att lossna – och det är me-
ningen. Det är ju så de lossas när de ska tas 
upp. Så om ankaret ska få bra fäste och 
bromskraft måste ankartampen istället 
spännas så horisontellt som möjligt, alltså 
rakt fram längs sjöbotten. Hur då? Genom 
att använda en lång lina och något som 
tynger ner den.

ankringsdjupet gånger tre, minst!
De flesta rekommenderar att minst tre till 
fem gånger så lång lina som ankringsdjupet 
används. Om det exempelvis är fyra meter 
djupt i ankringsviken bör mellan 12 och 20 
meter ankarlina släppas ut. Effekten av att 
släppa ut så mycket lina är att dragvinkeln 
på ankaret blir ganska horisontell. 

Men för att vara på den säkra sidan behövs 
ofta mer än så för att få ner dragvinkeln, 
nämligen tyngd. Det ges med fördel genom 
att använda kätting de närmsta metrarna 
från ankaret, ankarvikter på linan eller bly-
ad ankarlina, som också gör dragvinkeln på 
ankaret i det närmaste horisontell. En lugn 
dag i viken kanske det inte behövs, men om 
det blåser upp och båten börjar rycka i ankar-
linan, då är det viktigt med tyngd. 

I verkligheten innebär detta att ankaret 
måste släppas ganska långt ifrån land, kan-
ske uppåt 50–70 meter. Det låter ankaret 
träffa botten, sedan vridas rätt när linan 
börjar dra och även att släpas en bit innan 
det har grävt ner sig och fått fäste. När an-
karet börjar göra motstånd bör det spännas 
med gradvis större kraft, tills det grävt ner 
sig ordentligt och sitter stumt och hårt. 

Vid svajliggning gäller samma princip. 
För att hjälpa ankaret att få fäste är det ett 
bra tips att ”backa fast det”. Släpp ner anka-
ret och låt det få fäste, släpp ut lina tre till 
fem gånger ankardjupet, gör fast ankartam-
pen i båtens för och sedan dra genom att 
sakta backa med motorn. Då tvingas anka-
ret gräva ner sig bättre och kommer att få 
ordentligt fäste. Att släppa så mycket lina 
medför även att skepparen måste ta i beak-
tande att båten kan komma att svaja en bra 

bit åt ett annat håll mitt i natten om vinden 
vrider. Kom även ihåg att det kanske inte 
lyckas på första försöket, så var beredd på 
att behöva ankra om.

Med bra, och rätt använd, ankarutrust-
ning har vi nu bra ankarfäste, och skulle det 
blåsa upp bör båten vara hyfsat säker ändå. 
Bra jobbat! Vad mer behövs? Ankarlinan ska 
naturligtvis vara väl fastgjord i en knap el-
ler pollare ombord, gärna genom ett klys el-
ler en halkip, såvida båten inte är utrustad 
med ankarspel eller andra specialanord-
ningar. Bra förtöjning i land behövs också så 
klart om du ligger vid en ö, men det är ett 

ämne för en annan artikel. Och om du ligger 
på svaj bör ankarlanterna föras på natten 
och ankarklot dagtid. I Sverige är dock bå-
tar kortare än 12 meter undantagna från 
kravet på ankarklot dagtid. 

När det är dags att segla vidare lossas an-
karlinan i båten och båten dras ut mot anka-
ret. Nu sträcks linan rakt upp så att ankaret 
bryts loss från sin leriga viloplats och kan 
hissas upp. Akta ryggen bara, det kan vara 
tungt att få upp det. Och ibland vill det helt 
enkelt inte lossna. Prova i så fall att ”backa 
loss” det försiktigt. Förhoppningsvis lossnar 
det. 

Några meter kätting närmast ankaret, ankarvikt på linan eller blyad lina tynger ner ankarlinan och 
ger fördelarna att dragvinkeln mot ankaret blir bättre och att hela ankarlinan ges en ryckdämpande 
effekt, vilket är bra när det börjar blåsa.

Båt 1. Båten rakt ovan-
för ankaret. Ankarlinan 
går rakt upp till båten 
med följd att ankaret 
lossnar när linan dras 
åt. 

Båt 2. Båten har släpps 
iväg till ett avstånd 
som är tre gånger 
ankardjupet, vilket ger 
bra fäste som räcker 
vid gott väder. 

Båt 3. Båten har släppts iväg till 
ett avstånd som är minst fem 
gånger ankardjupet. Resultatet 
är ett bra fäste med närmast 
horisontell dragvinkel på anka-
ret. Håller även vid hård vind.

»
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AnkArförvAring
Väl lossat gäller det att få upp ankaret på båten utan att fördärva vare sig båt eller 
rygg, och att förvara det på ett bra sätt. det ska ju helst vara ur vägen, säkert fastsatt, 
men samtidigt snabbt tillgängligt när det behövs. 

dävertar och ankarrullar
Ingen vill repa den välpolerade skrovsidan 
eller relingen med det tunga, leriga ankaret 
och dess kätting. Därför finns fiffiga ankar-
rullar och ankardävertar att montera vid re-
lingen eller på pushpit. Med sådana kan li-
nan dras in över båten, vilket är lättare än 
att dra uppåt och även skonsammare för 
ryggen. Dävertarna ger dessutom ankaret 
och kättingen lite distans utanför relingen, 
vilket är bra när det gungar och ankaret lätt 

kommer i svajning. Ett tiokilos plogankare 
med vass spets som dunkar in i skrovet kan 
ju orsaka stor skada.

Back på badbryggan
Många motorbåtar har helt enkelt en back 
eller låda för ankare och lina stående på 
badbryggan i aktern, ett lätt och smidigt 
sätt att lösa det på. Glöm bara inte att fästa 
både lina och låda i båten så att inte hela pa-
ketet far överbord när det gungar.

ankarhållare
Båttillbehörsbutikerna säljer olika modeller 
av ankarhållare. Ett exempel är NOA ankar-
hållare, som skruvas fast på pushpit och 
som fungerar med de flesta lättviktsankare 
med fördelen att ankaret hängs på pushpits 
utsida och därmed är ur vägen. Det finns 
även kättingkorgar och ankarsäckar att 
montera intill så att kätting och lina också 
får sina platser. Används ankarband är det 
naturligtvis enklast att rulla upp den på sin 
rulle medan kättingbiten läggs i en kätting-
korg eller ankarsäck intill.

Kättingkorg.
Ankarsäck, funkar bra för mindre ankare eller 
ankarlinan. Ankarhållare för pushpit. 
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 F ör att undvika snurr och trassel i 
ankarlinan när ankaret vrider sig i 
havet finns ankarsvirveln. Det är 

en svirvlande infästning mellan ankare 
och kätting. 

Vid hård blåst och speciellt då det är 
byigt, kan ankarlinan hållas ner med 
hjälp av en extra ankarvikt. Förutom att 
det ger ankarlinan mer horisontell drag-
riktning dämpar det även ryck, vilket ger 
ankaret en större chans att behålla fäs-
tet. 

Om man vill titta på ankaret från ytan, 
för att se om det ligger bra eller ta reda på 
varför det inte lossnar, kan en vattenki-
kare användas.  

Vid svajliggning börjar de flesta båtar, 
speciellt segelbåtar, ofta att ”kryssa” 
fram och tillbaka i vinden istället för att 
ligga still. För att råda bot på det finns så 
kallade ankarsegel. De hissas i aktern, 
ofta mellan akterstag och bommen, och 
gör att båtens akter fångar vinden mer än 
fören och motverkar på så vis kryssning.

Ankarkorg. 

Om ankaret 
fastnar
Om ankaret skulle fastna kan det 
ibland vara bra att ha fäst en lina till an-
karets bakkant, som de flesta ankare 
har. Linan går sedan upp till en liten boj 
som då också markerar var ankaret lig-
ger. 

Fastnar ankaret kan det lossas ge-
nom att dra i linan. 

Vid ankring på botten med mycket 
sten och klippblock är det viktigt att ha 
en sådan lina. Här är det dock bra att 
använda en liten boj, eftersom en större 
boj av andra kan antas vara en boj att 
förtöja i.

Galvat vs rostfritt
Ankringsegenskaperna är desamma. 
Bottensediment lossnar dock lättare 
från det rostfria. Rostfritt är stiligare 
att ha hängande i stäven men är flera 
gånger dyrare.

Undervattenskikare, om du inte vill dyka i 
själv.

Ankarsvirvel hjälper till att undvika trassel i 
ankarlinan. 

ankra inte här!
Över ledningar 
Ankra inte över en rör- eller elledning. 
Ditt ankare kan nämligen fastna, rörled-
ningen kan skadas och elledningen kan 
vara livsfarlig. Kolla sjökort och land-
märken så det inte sker av misstag.

Över grannarnas ankare
Släpp din dragg eller ditt ankare så rakt 
ut som möjligt från din plats i hamnen. 
Och om det redan finns andra båtar för-
ankrade innan du kom, kasta inte drag-
gen ovanpå de andra båtarnas ankarli-
nor så att de korsar varann. Då undviks 
jobbiga situationer där de olika draggar-
na och ankarna fastnat i varann.

I gästhamnar med egna fasta bojar 
eller bottenfästen 
Vissa hamnar har fasta bojar eller an-
karlinor dragna till en mooring på bot-
ten. Ankrar du här blir det inte populärt 
och du riskerar att ditt ankare fastnar på 
botten.

Mer oM ankring
Vi har nu täckt de viktigaste bitarna för säker och 
bekväm ankring. Men det finns andra situationer och 
frågor som kan uppstå, så vi passar på att nämna fler 
tillbehör som kan komma väl till pass. 

stuven
Det går naturligtvis även att lägga ankare, 
kätting och hela baletten i ett stuvutrymme 
i sittbrunnen. Antagligen en vanlig lösning, 
men med nackdelen att det då blir blött, le-
rigt och sjögräs där. Dessutom frestar det på 
ryggen att böja sig ner för att plocka fram 
det tunga ankaret varje gång.

En säker knop för ankaret eller fallhaken.
Ankarlänken får aldrig under några förhållanden 
svika. Används lina och knop gäller det att det 
sitter säkert även under vatten där tågvirke är 
halkigare. Det här är en gammal beprövad vari-
ant som kan användas istället för pålstek.
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Vi är ett auktoriserat 
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Höstrabatt på riggjobb 

15% 
t.o.m. 15/11
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Insänt   

Rosor till Praktiskt 
Båtägande

Praktiskt Båtägande skickar jag en 
blomma som tack för rolig läsning. 

Tidskriften är informativ, väl skriven, 
lärorik med fina bilder och bra text.

Håller hög standard. Det är kul med 
Praktiskt Båtägande.

Ulla Hilding, Stockholm 

Tack för de värmande orden! 
Redaktionen, Praktiskt Båtägande

Tyck till!
Månadens brev belönas 
med en gåva. Ulla Hilding 
får ett verktygsset.

Skriv till oss!
Ge oss eller andra beröm eller kritik! Skriv en insändare som engagerar och 

skapar debatt. Mejla: red@praktisktbatagande.se Ange ”Insändare” i ämnes-
raden. Skicka gärna med bild.

Bild utan
flytvästar

Hej, har precis läst senaste 
numret av er tidning. Där läser 
jag att ni skriver mycket om sä-
kerhet på sjön och vikten av att 
alla ska ha flytväst.

Då blir kortet på Bavarian 
som ni gör reportage om väldigt 
konstigt!

Ingen på den båten, inte ens 
bebisen bär flytväst!!!

Jag och min sambo är ute 
mycket på havet i vår segelbåt 
och ser detta alltför ofta! Att 
många tror att de inte behöver 
flytväst. Tidningen är väldigt 
bra men just detta rimmade väl-
digt dåligt!

Med vänlig hälsning 
Karina Plate

Hej, först och främst vill jag 
tacka för en mycket bra båttid-
ning.

Är sedan många år båtägare 
och prenumerant sedan en tid. 
Dock så blev jag lite förvånad 
när ni i senaste numret på fram-
sidan gällande en artikel om Ba-
varia 270 har en bild på en familj 
där ingen har flytväst? Känns ju 
inte så bra när så många drunk-
nar varje år till följd av att inte 
ha använt flytväst. Tror att det 
är viktigt att alla som jobbar 
inom branschen och som kan 
påverka bidrar och gör sitt yt-
tersta för att kommunicera hur 
viktigt det är att ha flytväst.

Annars som sagt en mkt bra 
tidning.

Mvh, Lars

Hej Karina och Lars!
Tack för era kom-

mentarer! Vi kan inte 
annat än ge er rätt, man 
ska ha flytväst på sig 
ombord och vi som 
arbetar på Praktiskt 
Båtägande har alltid det 
när vi är till sjöss. Vi för-
söker också så långt det 
är möjligt se till att de vi 
fotograferar bär flytväst. 
Men vi kan inte alltid regis-
sera verkligheten fullt ut 
och ibland händer det att 
det inte blir som vi önskar. 
Vi beklagar det. 

Tack också för de positiva 
kommentarerna!

Redaktionen,  
Praktiskt Båtägande

Praktiskt Båtägande nummer 
7/2016. 

Det kom ett vykort till 

redaktionen ...

PB 
bjuder  

på 
portot

Ja! Självklart vill jag prenumerera4
28 nr 1499 kr 

Namn:

Adress:

Postnummer:

Postadress:

E-post:

Erbjudandet gäller t o m 2016-09-30, endast i Sverige och ej i samband med andra erbjudanden. 
Du kan även beställa på www.praktisktbatagande.se/prenumerera

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

Missa inte nästa nummer! Prenumerera nu!

AALKPB

14 nr 849 kr 

AALJPB

7 nr 449 kr 

AALIPB

#

EgMont tidSKRiftER AB
SvARSPoSt 205 725 81
208 00 MALMö



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

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

Se vår nya hem-

sida, många bra

erbjudanden !! 
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Vi vet vad som gäller – 
från motor till propeller!

7-350 hk 
diesel / hybrid 

axel /drev
ybrid 

effektiv  
ljudisolering

2-5 bladiga standard och  
specialpropellrar i brons

elastiska och flexibla 
axelkopplingar 

vattensmorda  
tätningar och lager

installationsutrustning 
och marina slangar

diesel
axel

Beställ på: www.centerline.se
Box 216,   734 25  Hallstahammar
0220-150 40 info@centerline.se

43x120-1-8_stående_praktisktbåtägande-centerline.indd   12013-12-16   10:02:19

gobius.se – För ett renare hav!gobius.se – För ett renare hav!

Fungerar inte  
mätaren till din 
septiktank?
– Eller du kanske inte har någon?

Gobius hjälper dig att hålla koll 
på tanken. Lätt att installera,  
allt på utsidan – ingenting på 
insidan.
På gobius.se ser 
du var du handlar 
din Gobius.

 
Lägst pris!

Ring för offert!
Lägst pris!

Ring för offert!

Återförsäljare:
Dalarö: Frithiosfs Marina AB,
08-501 570 98
Halmstad:  Halmstad Marinservice,
035-12 12 88
Henån:   Orust Marinteknik AB,
0304-394 42
Härnösand: Dahlman Marin- &
Verkstadsteknik AB, 0611-55 66 66
Karlskrona:  Kamms AB, 0455-150 60
Lidingö:  Lidingö Marin AB, 08-766 24 05
Mönsterås:  Rampeltins Båtvarv AB,
08-0499-125 98
Skogås:  Sjöbergs Marin & Motor AB
08-609 08 00
Smögen: Smögensvarvet AB,
0523-310 33
Söderköping:  JS MArineteknik AB,
0121-421 76
Uddevalla: Sunds Marin AB, 
0522-64 43 20
Värmdö: Brohäll Marin AB, Bullandö 
Marina,  08-571 450 45

Importör

NordicGensets & Motors AB
www.steyr-motors.se

Återförsäljare:

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

Dalarö: Korsholmsvarvet AB,
0709-84 65 28
Färentuna: Mälaröarnas Maskin & Traktor,
0706-41 27 33
Halmstad: Halmstads Marincentrum AB,
035-12 12 88
Härnösand: Dahlman Marin- & 
Verkstadsteknik AB, 0611-55 66 66
Karlskrona: Hasslö Varv AB,
0455-34 17 00
Lidingö: Lidingö Marin AB,
08-766 24 25
Mönsterås: Rampeltins Båtvarv AB,
0499-125 98
Smögen: Smögenvarvet AB,
0523-310 33
Söderköping: JS Marinteknik AB,
0121-421 76
Uddevalla: Sunds Marin AB,
0522-64 43 20
Värmdö: Brohäll Marin AB,
08-571 450 45

Reparation & Försäljning
Aluminium, Stål och Bronspropellrar 

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

www.propellertrim.se

Välkommen in eller
besök vår webbshop!

www.loggin.se

  Marinvägen 12 - 471 41 Rönnäng -Tel. 0304-677100 - info@loggin.se

VS600
har fått
utmärkelsen

South Pacific ANKARSPEL
BCS BOGPROPELLER & TILLBEHÖR

Vattenskoter 

Ribbåt Snipa 

Motorbåt 

Roddbåt Styrpulpet 

Sportfiskebåt 
Daycruiser 

www.balstaslapet.se  0171-46 80 50  info@balstaslapet.se  

Vi har båtvagnen du behöver! 

Albin 25:a 

VÄLJ
Delino D10P
Liten, smidig och 

effektiv...

Luktdödaren!
Oxiderar effektivt bort alla oönskade odörer

Ren naturprocess inga kemikalier

Ring 031-45 61 00 
www.delino.nu

HELGE
 DEN BÄSTA 

FÅGELSKRÄMMAN

Ugglan Helge rör huvudet i vinden.  
Vi har även fler effektiva lösningar  
för andra fåglar och skadedjur.

Tel: 08-20 14 00
www.motavack.se

Beställ två eller fler 
på webben så bjuder 
vi på frakten

www.motavack.se

SKITFRITT
PÅ BRYGGAN OCH BÅTEN

Beställ två eller fler 
på webben så bjuder 

www.motavack.se

Boka via webben!
NU endast  
499:-

Ord. pris 599:–

DÖDLIG SJUKDOM: 
FÖRKYLNING 
Läkare Utan Gränser verkar på platser 

där vanliga sjukdomar får ovanligt stora 

konsekvenser, för att krig och våld trasat 

sönder vården. 2 000 000 människor dör 

i sviterna av luftvägsinfektioner varje år 

– människor som kunde ha räddats med 

rätt vård. Sms:a LIV till 72990 för att 

skänka 50 kronor, lämna ett bidrag på 

www.lakareutangranser.se eller plusgiro 

90 06 03-2 så kan vi ge den vården.

70 % för 0 kr.
Vi är en ideell förening som står för 70% av sjöräddningen i Sverige – utan en krona från staten. 

Bli medlem på sjoraddning.se eller ring 077-579 00 90.

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

Allt inom
Båtkapell
& Dynor

Nytillverkning • Reparationer • Tvätt • Försäljning av material
• Dynor • Sprayhood • Båtkapell • Montering • Kapellbågar

• Vi kommer och måttar på er båt för bästa passform
• 15 år i branchen

Martin Ekroth • info@mekroth.se
070-492 31 91 • www.mekroth.se

Höstra
batt

läs m
er på www.mekroth.se



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

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

Se vår nya hem-

sida, många bra

erbjudanden !! 

18_A4_onlina_PB1311.indd   1 2013-10-07   07:56:07

Vi vet vad som gäller – 
från motor till propeller!

7-350 hk 
diesel / hybrid 

axel /drev
ybrid 

effektiv  
ljudisolering

2-5 bladiga standard och  
specialpropellrar i brons

elastiska och flexibla 
axelkopplingar 

vattensmorda  
tätningar och lager

installationsutrustning 
och marina slangar

diesel
axel

Beställ på: www.centerline.se
Box 216,   734 25  Hallstahammar
0220-150 40 info@centerline.se

43x120-1-8_stående_praktisktbåtägande-centerline.indd   12013-12-16   10:02:19

gobius.se – För ett renare hav!gobius.se – För ett renare hav!

Fungerar inte  
mätaren till din 
septiktank?
– Eller du kanske inte har någon?

Gobius hjälper dig att hålla koll 
på tanken. Lätt att installera,  
allt på utsidan – ingenting på 
insidan.
På gobius.se ser 
du var du handlar 
din Gobius.

 
Lägst pris!

Ring för offert!
Lägst pris!

Ring för offert!

Återförsäljare:
Dalarö: Frithiosfs Marina AB,
08-501 570 98
Halmstad:  Halmstad Marinservice,
035-12 12 88
Henån:   Orust Marinteknik AB,
0304-394 42
Härnösand: Dahlman Marin- &
Verkstadsteknik AB, 0611-55 66 66
Karlskrona:  Kamms AB, 0455-150 60
Lidingö:  Lidingö Marin AB, 08-766 24 05
Mönsterås:  Rampeltins Båtvarv AB,
08-0499-125 98
Skogås:  Sjöbergs Marin & Motor AB
08-609 08 00
Smögen: Smögensvarvet AB,
0523-310 33
Söderköping:  JS MArineteknik AB,
0121-421 76
Uddevalla: Sunds Marin AB, 
0522-64 43 20
Värmdö: Brohäll Marin AB, Bullandö 
Marina,  08-571 450 45

Importör

NordicGensets & Motors AB
www.steyr-motors.se

Återförsäljare:

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

Dalarö: Korsholmsvarvet AB,
0709-84 65 28
Färentuna: Mälaröarnas Maskin & Traktor,
0706-41 27 33
Halmstad: Halmstads Marincentrum AB,
035-12 12 88
Härnösand: Dahlman Marin- & 
Verkstadsteknik AB, 0611-55 66 66
Karlskrona: Hasslö Varv AB,
0455-34 17 00
Lidingö: Lidingö Marin AB,
08-766 24 25
Mönsterås: Rampeltins Båtvarv AB,
0499-125 98
Smögen: Smögenvarvet AB,
0523-310 33
Söderköping: JS Marinteknik AB,
0121-421 76
Uddevalla: Sunds Marin AB,
0522-64 43 20
Värmdö: Brohäll Marin AB,
08-571 450 45

Reparation & Försäljning
Aluminium, Stål och Bronspropellrar 

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

www.propellertrim.se

Välkommen in eller
besök vår webbshop!

www.loggin.se

  Marinvägen 12 - 471 41 Rönnäng -Tel. 0304-677100 - info@loggin.se

VS600
har fått
utmärkelsen

South Pacific ANKARSPEL
BCS BOGPROPELLER & TILLBEHÖR

Vattenskoter 

Ribbåt Snipa 

Motorbåt 

Roddbåt Styrpulpet 

Sportfiskebåt 
Daycruiser 

www.balstaslapet.se  0171-46 80 50  info@balstaslapet.se  

Vi har båtvagnen du behöver! 

Albin 25:a 

VÄLJ
Delino D10P
Liten, smidig och 

effektiv...

Luktdödaren!
Oxiderar effektivt bort alla oönskade odörer

Ren naturprocess inga kemikalier

Ring 031-45 61 00 
www.delino.nu

HELGE
 DEN BÄSTA 

FÅGELSKRÄMMAN

Ugglan Helge rör huvudet i vinden.  
Vi har även fler effektiva lösningar  
för andra fåglar och skadedjur.

Tel: 08-20 14 00
www.motavack.se

Beställ två eller fler 
på webben så bjuder 
vi på frakten

www.motavack.se

SKITFRITT
PÅ BRYGGAN OCH BÅTEN

Beställ två eller fler 
på webben så bjuder 

www.motavack.se

Boka via webben!
NU endast  
499:-

Ord. pris 599:–

DÖDLIG SJUKDOM: 
FÖRKYLNING 
Läkare Utan Gränser verkar på platser 

där vanliga sjukdomar får ovanligt stora 

konsekvenser, för att krig och våld trasat 

sönder vården. 2 000 000 människor dör 

i sviterna av luftvägsinfektioner varje år 

– människor som kunde ha räddats med 

rätt vård. Sms:a LIV till 72990 för att 

skänka 50 kronor, lämna ett bidrag på 

www.lakareutangranser.se eller plusgiro 

90 06 03-2 så kan vi ge den vården.

70 % för 0 kr.
Vi är en ideell förening som står för 70% av sjöräddningen i Sverige – utan en krona från staten. 

Bli medlem på sjoraddning.se eller ring 077-579 00 90.

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

Allt inom
Båtkapell
& Dynor

Nytillverkning • Reparationer • Tvätt • Försäljning av material
• Dynor • Sprayhood • Båtkapell • Montering • Kapellbågar

• Vi kommer och måttar på er båt för bästa passform
• 15 år i branchen

Martin Ekroth • info@mekroth.se
070-492 31 91 • www.mekroth.se

Höstra
batt

läs m
er på www.mekroth.se



78   praktiskt båtägande 

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

Annonsera på

GRATISför privatpersoner

.se

Island skuta 1957. Påbörjat renovering och byg-
ge för bostad jag inte hinner slutföra. Isländskt Fiske-
skepp byggt 57 på 22x5,5 meter. ligger nu i Hudiksvall, 
fungerande Caterpillar från 83 Hudiksvall. 70 000:-, 
0706962215, jerry.edfors@gmail.com  33287 

Coronet Viking 18 Längd 5,5 m Bredd 2,3 m Vikt 1100 
kg Motorbåt med inombordsmotor B20 från Volvo Pen-
ta. Kvicksund. 0737224167, unborn_46@hotmail.com 
 33286 

joda Tur 24 1979. Välvårdad snipa med mycket snål 
Yanmar diesel. Fint kapell från 2011. 3 batterier, ekolod, 
bad o stävstege. Spritkök Origo, vattentoalett. Båtvär-
mare, nya stolar 2010. Båtvagn ingår. Valla. 75 000:-, 
0737182769, andreasdahm@hotmail.com  32577  

Ebbtide 19DC 1987. OMC motor på 170 hk Nytt drev 
sedan 2013 Mycket utrustning Bromsad trailer som kan 
registreras. Två flytbommar kan medfölja Mindre båt 
kan tas som byte Trensum. 80 000:-, 0706695201, 
 33249 

Nimbus 2600 1982. Motor Volvo Penta TMD 40 -82, 
sötvattenkyld, Genomgången på VP verkstad -06. Sol-
panel, nya batterier (2+2), ny batteriladdare, landström, 
ny plotter Raymarine, nytt spritkök. Tekniskt uppdaterad. 
Åbo. 247 000:-, +358503425908,  33285 

Ryds 20 DCI 2013. Ryds bästsäljande Daycruiser i 
nyskick, uttagen 2013. Körglädjen och komforten i den-
na båt är snudd på magisk. Ett superskrov som gör även 
den blåsiga dagen till en härlig båttur. Pedantskött. 1 
ägare Hisings Backa. 297 000:-, 0707860566,  
lenjohan@hotmail.com  33270 

Viknes 770 wa 2008. Halvplanande motorbåt 
marchf.12-18knop topf. 24 lombardini 160 hk, 320h. 
Teakdäck 4 kojpl. Regestrerad för 10 pers. Viknes 
skrov(norsk) egen överbyggnad. Bosund. 400 000:-, 
+385505186335,  33246 

Albin Viggen 1972. Albin Viggen är en lättseglad li-
ten båt. Längd 7,10 m, bredd 2,24 m , djup 1,11 m. Nya se-
gel och Furlex rullsystem år 2010. Det är med sorg jag 
säljer på grund av att åldern säger stopp. Stavsnäs.  
25 000:-, 0702129485,  33264 

Flipper 760 kabinbåt 1988. Bogpropeller, 
Ankarspel,Solcell Klar att använda utan kapellvikning. 
Båten är konserverad o genomgången varje vinter. Vin-
terförvarning i hall. Båten finns i Fjällbacka. Fjällbacka. 
279 000:-, 0525 30243,  33247 
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Uttern 510 ht 1973. Uttern 510 ht säljes Nytt kapell 
2015 7500:- motor 70 hk Jonsson 65000 + moms ca: 7 
år servad på marina nya dynor övrigt bytt fönsterlister 
byggt om akter vid motor byte komplett . Sundbyberg. 
40 000:-, 0708425995, lbakeri@hotmail.com  33227 

Ryds 495 GT 1985. Välskött Ryds 495 GT med Mer-
cury 60 hk 2-takt med power trim/tilt. Motorn är från 
2001, har gått ca 120 timmar. Bromsad vagn ingår (från 
omkring 1992, är avställd sedan ett antal år).  
Drottningskär. 40 000:-, 0766210532,  
ollefast@hotmail.com  33214 

sunmar seven C 2006. Mycket fin och stabil famil-
jebåt i toppskick ,säljes pga tidsbrist. Mycket lite använd. 
som NY, Motorns gångtimmar 161 h. Välutrustad, med 
bla Bogpropeller, QL-Trim, WC, spis, Kyl, 6 sovplatser. 
JAKOBSTAD. 490 000:-, +358505983026,  
frank.maenpaa@hilltip.com  33212 

karlö 28 snipa karlö 28 1979. En båt med charm. 
Förruffen är ändrad för stor liggdel och mys med kud-
dar. Akterruff där vuxna ligger bra. Motorn en md17c från 
2006 går som en klocka. bogpropeller toa,elkyl,gasolkök 
badbrygga Saltsjö boo. 98 000:-, 0732021201, 
 e_lindstrom@live.se  33206 

Flipper 760 Diesel 1991. Fin familjebåt 2 ägare 780 
timmar,sötvattenkörd. VPAD31B 290DP. Varmvatten-
beredare spoltoa med tank, dusch, spis, ugn, kyl och 
frysfack. Värmare och gångvärme. Ny klädsel. Ny upp-
graderad turbo -05. Båtvagn Östersund. 295 000:-, 
0705246661, Filippa760@gmail.com  32684 

Finskbyggd,  konstruktör Håkan södergren 
Flipper Futura 1982. 32-fot motorseglare med 
mycket utrymme. Bogpropeller, autopilot, ekolod, GPS, 
extra varmvattentank, kyl- och frysbox, spis m ugn, el 
ankarspel, TV, stereo, dusch, nytt kapell mm. Inom-
husförvarad. Karlstad. 370 000:-, 070 6441415 ; 054-
835383, 33204 

Fisksätra Firally 1970. Volvo V6 bensinmotor,i övrigt 
i bruksskick. Finns på Runmarö. Anders 08-57152045 
Runmarö. 110 000:-, 0857152045, 33013 

Hallberg-Rassy 29 scandinavia 1982. For stan-
dard data about this quality boat built under Lloyds Cer-
tificate HCC, please see http://www.hallberg-rassy.com/
sv/batar/previous-models/hallberg-rassy-29/#c6685 
Utrustnings lista på begäran. Skå.  
320 000:-, 0708610145,  33196 

Askeladden 1980. Perfekta båten, med segel, åror, 
motor. mfd. 9 000:-, 0705896838,  
dag.bremberg@telia.com  33194 

Vindö 30 Vindö 30 1968. Vackraste segelbåten. Bra 
skick. mfd. 115 000:-, 0705896838,  
dag.bremberg@telia.com  33193 

Ryds Camping HT 565 1979. Mycket välvårdad 
motorbåt / utflyktsbåt för familjen eller för fiske. Längd 
5.65 bredd 2.20 Ingår : fendrar, dragg, paddel, badstege, 
tampar, bensintank 25l samt mycket fin obromsad kär-
ra. Billdal. 28 000:-, 0734042292,  
Susanne@hummingbird.se  33192 

Tollare Columbina 1985. Fram- och akterruff Volvo 
Penta 200hk, 280 drev Solpanel Origokök Kyl H2O Toa 
(tank) Värmare (viss def.) Bogpropeller Ankarspel GPS, 
Ekolod Stereo Båten ligger på land och sjösätts vid köp 
VÄRMDÖ. 69 000:-, 0705193528,  
toer04@gmail.com  33183 

Wellcraft Excel 21 sl Cuddy 1996. 4,3L Gxi-e VP 
-08 100h, SX drev, Hamnkapell, VP BTS-300, Epoxy 
beh botten -16, Stereo -16 4 högt, nya dynor i ruffen, 
Nmea 2000 nät inkl motordata, US trailer m.m Bytes 
gärna ex Sea ray 230 sundancer. Tungelsta. 125 000:-, 
+46703946333,  
richard.ryderstedt@infrontitpartner.se  33179 

Fisksätra Firally 1970. Har en Volvo v6 bensinmotor 
som gått ca 50 tim. båten är i bruksskick. Visas på land 
på Runmarö Anders Ljungberg 08-57152045 Runmarö. 
110 000:-, 0739484014,  
ljungberg.anders.e@gmail.com  33172 

Carver Allegra 280 En mycket fin DC. 8,60 x 2,92 
m. Motorpaket 8,2 GSI -2000, 90 tim. Inomhusförva-
rad och välskött. 3 ägare i sv. sedan 94. Ingen midcabin-
båt utan en lite lyxigare dc med bra bredd. Går mkt bra. 
Stocksund. 0722530813,  33002 

jofa winth 485 Hardtop 1987. En fin ht båt som 
renoverades 2010 med nytt kapell nya dynor ,stolar 
badstege,omlackad utvändigt invändigt.2016 fick den 
nytt batteri o nya styrvajrar.mercury 50 hk 2 takt från 
1979 lite defekt. Hisings backa. 20 000:-, 0733 884883, 
h_kalju@hotmail.com  32934 

Ohlson 29 1975. Motorn MD 6a renoverad 99 Toilet 
Wallas båt heater 1800 renoverad 14 Ny gasolspis Kyl-
skåb Solpanel 2 marinbatt Rullegenua Andersen 40 
Winschar Rodkick Kompas Logg Ekkolod Windinstru-
ment Vagga Bra båt Älvdalen. 60 000:-, 070 528 60 32, 
bon.performance@telia.com  32913 

Fantasi 37 långkölad ketch 1980. Den unika ket-
chen Me aera, som är en bekväm och säker båt, har jag 
underhållit väl under de tio år jag haft vården om henne. 
Nu säljer jag. Vänersborg. 650 000:-, 0702911110,  
ekallblom@gmail.com  32879 
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Maxi 68 1977. Säljer en maxi 68 med selden mast . 
Storsegel,fock och genua. Utrustad med följande utö-
ver original Komradio, stereo, djupmätare, autopilot. Sit-
ter en långrigg tohatsu 6hp fyrtaktare från 2007. Falken-
berg. 20 000:-, 0704997868, snosbjorn@live.se  32883 

Nimbus 2600 1988. Tamd 31 bogproppeler. Kyl gps 
vhs Landström med laddare värmare mm Hässelby.  
275 000:-, 0704400942,  32849 

Aquador 23 HT Diesel Välutrustad, välunderhållen, 
bra skick. Boggietrailer, vintertäckn, jolle, 6 hk Honda, 
värmare, wc, septi, vv/kv, dusch badb, 2 plattor, ankar-
släpp, fullteak, landström, plotter, 230V, 2xbatt, defrost 
Falun. 467 000:-, 0708360597,  
johan.berglind@bbtj.se  32842 

johnson Ms 30 keichtriggad 1976. En mycket 
vacker båt, som hållts i bra skick och alltid vårdats. Står 
på land förtillfället, men är redo att sjösättas. Extra järn-
köl som gör den stabilare än många andra båtar där ute. 
Halmstad. 110 000:-, 0708768929,  
f.mattsson@hotmail.com  32839 

Flipper 630 OC Flipper 630 OC med Honda 130hk, 
kraftfull 2,5L motor, går tyst och lungt. Akterkapell, gar-
min ekolod och dynsats ingår. Ring, smsa eller mejla för 
mer information. båt och motor uttagen 2003! motala. 
249 000:-, 0738504213,  
roberthallden@hotmail.com  32793 

Blesser 360 Mercury 2011. Liten styrpulpet både 
båt och motor köptes nya 2011 25 hästar Mercury 4 takt 
power Båten gör 20-25kn beroende på last Blåvita dynor 
badstege länspump batteri 75 Ah använd ca 30 timmar 
Securemak Rönninge. 62 800:-, 0706993452,  32761 

FlIppER 470 GT. 1980 Välvårdad i original skick, 50 
hp. Yamaha från -95 fungerar kanon, nytt kapell, dynor-
na är fina skrovet aldrig lagat, elen fungerar också. oden-
backen. 33 000:-, 070 678 58 15,  
knuts.forsberg@spray.se  32736 

julle 17 fot med Yanmar diesel 1988. Välvårdad 
17 fots plastjulle med Yanmar 15 hkr diesel från 1988. 
Motor genomgången och flera delar är nya eller renove-
rade. Fogelsta 30 km/h kärra ingår. Ring eller sms 0702-
915445 eller 0705-847125. Hönö. 49 500:-,  
0702-915445,  32725 

Nimbus 2600 1987. Välskött Nimbus 2600-87 
gångtid ca: 850 timmar VP tamd 31 A Bogpropeller-
Trimplan-Dieselvärmare Ardic-Gasolspis/ugn-Kylskåp-
Toa med septitank+sugtömning via däcksuttag-Land-
ström med jordfelsbrytare. Helsingborg. 375 000:-, 
708214470, 042221001@telia.com  32719 

sea Ray 280/315 1990. Nytt kylskåp, solceller, eko-
lod 2015. Nyrenoverad dieselvärmare 2016. Ankarspel 
i fören, m.m. 2st 5,7 350 V8. (1 st defekt) Båten behö-
ver en allmän uppfräschning. Priset är prutat o klart Lek-
sand. 160 000:-, 0736590760,  32713 

silver  Hawk 540 DU EDITION 2010. Ring 
för information om utrustning . Västervik. 217 000:-, 
0490444044,  32677

Ryds Camping Hardtop Trevlig, lättkörd familje-
båt med tre kojplatser. Ny inredning, fina dynor. Kapell. 
Längd 5,65, bredd 2, 20. Ny plotter. Båtkärra ingår, ny 
winch, nya däck. Motor Mariner Magnum 40 hk- 97, ny 
impeller. Storfors. 58 000:-, 0705932342,  
cecilia.ovelius@gmail.com  32710 

Carlanders båtvarv Bohussnipa 1956. Välskött 
båt, en riktig pärla i stort sett i originalskick, utrustad 
med Eberspächer båtvärmare. Volvo penta MD7A 13,4 
hk, startar snabbt och går fint. En hel del utrustning in-
går. Båten finns i Gävle Gävle. 35 000:-, 0703716586, 
 32680 

Compis 97 1980. Konstruktör Bernt Andersson. 6 ko-
jer, akterruff, bra planerad i bra skick, volvo penta md 7, 
13 hk. septitank. Uppblåsbar flotte. Fock (självslående) 
och storsegel i bra skick + genua. Båtvagga, ställning. Ev 
båtplats säsongen ut. Stockholm. 130 000:-,  
073 342 80 45, asa.elfving@gmail.com  32676 

Helmsman 31 1976. Ritad och tävlingsseglad av Hå-
kan Södergren. Motor VP MD6B Fullattestor, genua och 
blade från -07, flera spinnakrar i olika tjocklekar. GPS 
Garmin 525s -09 med ekolod Kylbox 14 Solcellspanel 
-15 Rönninge. 99 000:-, 0733 52 15 73,  
ulrikawiklander@yahoo.com  32654 
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Maxi 77 1977. Motor MD5A med S110 drev. Ny bälg och 
nya kölbultar 2014. Vattentank 40 liter. Segel i OK skick. 
Wallas, Autopilot och Ekolod av äldre modell. Båten är 
sjösatt, men ej riggad, det görs vid affär. Södertälje.  
45 000:-, 070-5724280,  
lannart.bostrom@gmail.com  32649 

Trio 80 1982. Ny Tohatsu sail pro 6 hk motor 2016 
Genoa, storseil, fokk og spinnanker. Masse ekstra utstyr 
og i veldig god stand. Båten er seilt fra Norge og befin-
ner seg nær Fjällbacka Ta kontakt for mer info 55 000:-, 
+4799452246, vegard.92@hotmail.com  32636 

Allegro 33 1983. Speciell 33:a med förhöjd rigg, kraf-
tig maskin och detaljer med långfärd i åtanke. All motor-
el renoverad. Sjösatt 1983 e många års byggande. Spol-
toa m däckstömn, tryckvatten, CQR, isol. häckstag mm. 
Lerum. 219 000:-, 0709589390, 
 johanwickstrom@yahoo.se  32619 

C&C 38 landfall 1983. http://www.veetehnika.ee/
kasutatud/auto.php?id=2284748 Narva. 365 000:-, 
0037255906546,  32618 

Tillbehör säljes

spöhållare Spöhållare i rostfritt stål. Hämtas på 
plats eller skickas(köpare står då för frakten) Kon-
takt genom telefon, sms eller mail. Söderköping. 600:-, 
0705868005, jenny.ullstrand@gmail.com  33295 

jolle Walker Bay. Bästa jollen med åror, snurra och se-
gel. mfd. 5 000:-, 0705896838,  
dag.bremberg@telia.com  33195

Volvomotor D50 6:a,sitter i tröska,kan provköras,lite 
körd ca1500tim,aldrig vinterkörd,komplett med 
gen,startmo,dieselpump mm.olja bytt inför varje 
säsong,års ca -71.jag demont.motor efter försäljning.
Högstbjudande Axvall. 15 000:-, 073-0542675,  
kimsbil@hotmail.com  33123 

Wot-tac För seglare. Taktik hjälpmedel då man vill ha 
sekunderna på sin sida. http://www.wottac.com/ frakt 
tillkommer. Harplinge. 200:-, 0708742365,  33061 

planar 44D - luftvärmare med marinsats Pla-
nar 44D med båtpaketet. Nominell matningsspän-
ning: 12V, 24V Värme effektivitet: 1,0-4,0 kW Bränsle: 
Diesel. WWW.TEPLOSTAR.SE Lappeenranta. 5 500:-, 
+358400679176, info@teplostar.se  33005 

presenning 4 x 7 m med öljetter o tampar Pre-
senning, tjock kvalité, 4 m x 7 m med 20 öljetter och 
tampar (1,3 m, nylonrep), inköpt 2015 - endast använd 
augusti 2015 - juni 2016. Presenningen är i mycket gott 
skick. Grundsund. 2 500:-, 0733-102618,  32958

Insugningsrör till Volvo penta Nytt insugningsrör 
nr AQ170 831212 Alsterbro. 2 500:-, 073/6299656,  
charlotte.frojd@telia.com  32872 

Volvo penta topplock Nytt topplock 4 cylindrar ori-
ginalnr 463630 Alsterbro. 2 000:-, 073/6299656,  
charlotte.frojd@telia.com  32871 

Volvo penta avgaslimpa MD11C,MD11D Nytt av-
gaslimpa i gjutjärn till Volvo Penta MD11C,MD11D Origi-
nalnr 829930. Detta är en originaldel Alsterbro. 6 000:-, 
073/6299656, charlotte.frojd@telia.com  32870 

Volvomotor D50 6:a,sitter i tröska,kan provköras,lite 
körd ca1500tim,aldrig vinterkörd,komplett med 
generator,startmotor,dieselpump mm.olja bytt inför var-
je säsong,årsmodell ca -71.jag demont.motor efter för-
säljning Axvall. 22 000:-, 073-0542675,  
kimsbil@hotmail.com  32769 

Hopfällbara minicyklar ”Microbike” 2 st hop-
fällbara minicyklar i aluminium. Vikt 10 kg, 12” hjul, inkl. 
förvaringsväskor. Bra däck och stabila ramar, sparsamt 
använda. 4.000:- för båda 2.500:- per st. Se www.mi-
crobike.se Kalmar. 4 000:-, 0709-567200, 
 lgfahlberg@gmail.com  32768 

VHF bleutooth Cobra Marin Helt ny Cobra Marine 
VHF, oanvänd Lidingö. 550:-, 08/7561193,  
constancesahlin@hotmail.com  32617 
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