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010-722 20 00 
www.erlandsonsbrygga.se

Solna
Vardagar 9-19
Lördagar 9-15
Sön-/Helg 10-14

Priserna gäller 1-31 maj

Kungens Kurva
Vardagar 10-19
Lördagar 10-18
Sön-/Helg 11-17

Haninge
Vardagar 10-18
Lördagar 10-15
Sön-/Helg 10-14

Sickla
Vardagar 10-20
Lördagar 10-18
Sön-/Helg 11-17

Göteborg
Vardagar 10-19
Lördagar 9-15
Sön-/Helg 10-14

- Hämta erbjudande på  
webben eller i butik!

Västervik
Vardagar 10-18 
Lördagar 10-14
Sön-/Helg 10-14

Sjösättning 2017

Ny butik i 
Haninge!

LionProtect Gelcoat 250 ml
LionProtect har utvecklat nästa  
generation båtvårdsprodukter  
som ersätter vax och polish.  
Rengör, rubbar, polerar och  
skyddar. Allt i ett moment.  
250 ml. (art.nr 22402) 275:-
Gelcoat Sealing 1 lit (22350) 875:- 698:-

Polermaskin 1200W
Kraftig och robust polermaskin med ergonomisk 
design. Variabelt varvtal 600-3000 rpm. Poler-
tallrik ø 185 mm. Levereras i väska av  slagtålig 
plast med en polerhätta och en lammullshätta.
(art.nr 20300) 745:-

Solcellspanel Flex
Mjuka, väldigt tunna och böjliga solpaneler.  
Kan hängas upp i öljetterna som sitter runtom panelen.
50W 628 x 570 mm (art.nr 06076) 1.195N 1.095:- 
100W 1130 x 570 mm (art.nr 06078) 2.290N 1.990:-

GPSmap 721 7’’ plotter med WIFI  
(art.nr 69788)  8.690D
Garmin 721xs 7” Plotter/ekolod.  
(art.nr 69789)  9.490D 6.447:-

Regulator
10A PWM (art.nr 06072) 395:- 
10A MPPT (art.nr 06050) 995:- 795:-

Plotter/ekolod GO7 XSE inkl C-Map Max & aktergivare
7” multitouchdisplay, ekolod & inbyggt WiFi. Akterspegelsgivare medföljer till ett värde av 1.490:- (000-
12728-001) samt ett C-Map-sjökort medföljer till ett värde av 2.750:-.  
(art.nr 63844) 11.490D

CTek Batteriladdare MXS
En utmärkt batteriladdare för alla båtägare. 
MXS 3,8 3,8A (art 05472) 585N 530:- 
MXS 7,0 7,0A (art 05469) 1.125N 1.069:-

CTek Batteriladdare
En utmärkt batteriladdare för alla båtägare. 
M200 15A (art. 05491) 1.550N 1.420:-
M300 25A (art. 05504) 2.2500N 2.180:-

B-ring
Bojankare i rostskyddsmålat stål. 
Kätting används med fördel mellan  
B-ring och boj! Rekommendations- 
tabell finns i katalogen.
25 kg (art.nr 02491) 1.098:-

  
40 kg (art.nr 02492) 1.698:- 1.288:- 
70 kg (art.nr 02494) 2.798:- 2.188:-

Erlandsons Brygga
Tryckimpregnerad flytbrygga med landgång. Brygga: 4 x 2 meter,  
Landgång: 4 x 1 meter. Finns för avhämtning i Solna eller Västervik 
Bärighet: 720 kg. (art.nr 00650) 15.495:-

Bryggfender
Kan monteras på såväl brygga som Y-bom. 
Tillverkad av PVC. Ventil av mässing.  
Vit eller marinblå. (art.nr 05675, -77) 625:-

Förtöjningsboj TM
Förtöjningsboj tillverkad av rotationsgjuten  
polyetylen med väl tilltagen tjocklek och fyllda 
med EPS skum.
60 L  (art.nr 16000) 1.445:- 1.148:- 
120 L  (art.nr 16001) 2.095:- 1.648:-

Bojlina med Flexhake
24-flätad bojlina i polyestersilke med RF flexhake.
ø 12 mm / 2 x 12 m (art.nr 15144) 1.295:- 995:- 
ø 14 mm / 2 x 15 m (art.nr 15146) 1.495:- 1.195:- 
ø 16 mm / 2 x 15 m (art.nr 15148) 1.895:- 1.495:-

Båtshake Maffioso
Rejäl, teleskopisk båtshake i aluminium och nylon. 
(art.nr 06628) 175:-

Flätad  
förtöjningslina med gummifjäder
24-flätad förtöjningslina i polyestersilke med 
ryckdämpare, kaus och schackel.
ø12mm/3,8m (art.nr 06623) 245:- 198:- 
ø14mm/5 m (art.nr 06625) 345:- 268:-

Treslagen förtöjningslina  
med gummifjäder
3-slagen förtöjningslina i polyestersilke med 
ryckdämpare, kaus och schackel.
ø12mm/3,4m (art.nr 06146) 188:- 148:- 
ø16mm/4 m (art.nr 06147) 278:- 228:- 
ø20mm/4,5 m (art.nr 06148) 398:- 328:-

Fender
Uppblåsbar. Vit PVC med svarta ändar 
Luftventil av mässing.  
Korf2 120x420 mm (art.nr 08600) 105:- 85:- 
Korf3  20x420 mm (art.nr 08601) 145:- 115:- 
Korf4 120x420 mm (art.nr 08602) 195:- 155:- 
Korf6 120x420 mm (art.nr 08603) 320:- 255:-

Fågelskrämman Windy
Fågelskrämma med 1,18 m vingspann.  
Levereras med ett 6 m teleskopspö, mark- 
spett samt förvaringsväska.  
(art.nr 01246) 1.098:-

Fågelskrämma Ufven
Vindaktiverad uggla som skrämmer bort fåglar 
och andra skadedjur. (art.nr 01893) 248:-

Fenderskydd 2-pack
Tillverkat i UV-resistent 100% akryl. Elastiska.
För tex Majonifendrar se tabell i katalog.Marinblå.
Korf2 (art.nr 08790) 235:-  
Korf3 (art.nr 08793) 245:- 198:- 
Korf4 (art.nr 08794) 265:- 218:- 
Korf6 (art.nr 08797) 370:- 298:- 
Korf7 (art.nr 08798) 465:- 378:-

Mr Mooring
Perfekt för at tränga upp dom fast förtöjnings-
linor när man lämnar hemmahamnen.  
Längd: 950 mm. (01625) 378:-

Solcellspanel Vikbar
Högeffektiv, ihopfällbar solcellspanel  
med monokristallina celler. Solcellerna är monterade på kraftigt tyg. Levereras med: 2 m fast kablage 
med fast kontakter till regulator, 3 m förlängningskabel med kontakter i båda ändar,  
1 m förlängningskabel med kontakt i ena änden och lösa kablar i den andra.
50W  745 x 655 x 5  (art.nr 05753) 1.990N 1.690:- 
100W  1490 x 655 x 5  (art.nr 05754) 3.690N 3.090:-
10A Regulator Plug in (art.nr 05756) 369:- 295:-

BOMAR Däckslucka
Kraftig, anodiserad aluminiumram och  
kraftigt, rökfärgat, akrylglas. Snäpplås med 
ventilationsläge. Mått 554 x 554  
(art.nr 12562) 3.995:-

Båtsoffa standard
Båtsoffa tillverkad i ABS-plast, klädd med marinvinyl och vadderad med skum. 
Fällbart ryggstöd. Ljusgrå med mörkblå sömmar/Marinblå med ljusgrå söm-
mar. (art.nr 07625, -26)  2.450:-

Båtstol Flip 
Båtstol med kombinerad stå-/sittfunktion. 
Främre dynan kan fällas upp med parallella 
gångjärn som gör att stå-/sittfunktionen ger 
rätt avlastning och stöd i båda lägena.  
Färg: Vit eller marinblå marinvinyl.  
(art.nr 07620, -22) 2.650:-

Båtlåspaket Klass 3 Assa & Abloy
Abloy PL340 Protec hänglås och Pewag 2,5 m 
klass 3 båtlåskätting med ring och strumpa. Pa-
ketet ligger snyggt förpackad i en robust plastlåda 
med handtag. (art.nr 95490) 895N

Baystar Compact
Komplett hydrauliskt styrsystem för motorer  
< 150 Hk. Levereras inkl. pumpcylinder,  
2x20’ nylonslang, 2 lit olja. (art.nr 96621) 
5.990N

Bogpropeller 55 kP.
6-bladig propeller för tystare gång. 12V. 4,2 Hk. (art.nr 07042) 13.990:-
Glasfibertunnel ø 150 mm x 750 mm (art.nr 07047) 790N

Bryggstege rf 4-steg
Bryggstege i rostfritt stål, 4 steg i tryck- 
impregnerat virke. Total längd:1690 mm  
(art.nr 11300) 3.995:-

Garmin GPSmap 1020xs
10’’ plotter-/ekolodskombination med knappar har en 10-tums SVGA-färgskärm och levereras med en 
förinläst global baskarta. HD-ID, CHIRP och ClearVü med CHIRP-ekolodsteknik är inbyggda och ger 
dig flexibilitet att välja mellan flera olika givare (tillval). 
(art.nr 69751) 15.990D
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LionProtect Gelcoat 250 ml
LionProtect har utvecklat nästa  
generation båtvårdsprodukter  
som ersätter vax och polish.  
Rengör, rubbar, polerar och  
skyddar. Allt i ett moment.  
250 ml. (art.nr 22402) 275:-
Gelcoat Sealing 1 lit (22350) 875:- 698:-

Polermaskin 1200W
Kraftig och robust polermaskin med ergonomisk 
design. Variabelt varvtal 600-3000 rpm. Poler-
tallrik ø 185 mm. Levereras i väska av  slagtålig 
plast med en polerhätta och en lammullshätta.
(art.nr 20300) 745:-

Solcellspanel Flex
Mjuka, väldigt tunna och böjliga solpaneler.  
Kan hängas upp i öljetterna som sitter runtom panelen.
50W 628 x 570 mm (art.nr 06076) 1.195N 1.095:- 
100W 1130 x 570 mm (art.nr 06078) 2.290N 1.990:-

GPSmap 721 7’’ plotter med WIFI  
(art.nr 69788)  8.690D
Garmin 721xs 7” Plotter/ekolod.  
(art.nr 69789)  9.490D 6.447:-

Regulator
10A PWM (art.nr 06072) 395:- 
10A MPPT (art.nr 06050) 995:- 795:-

Plotter/ekolod GO7 XSE inkl C-Map Max & aktergivare
7” multitouchdisplay, ekolod & inbyggt WiFi. Akterspegelsgivare medföljer till ett värde av 1.490:- (000-
12728-001) samt ett C-Map-sjökort medföljer till ett värde av 2.750:-.  
(art.nr 63844) 11.490D

CTek Batteriladdare MXS
En utmärkt batteriladdare för alla båtägare. 
MXS 3,8 3,8A (art 05472) 585N 530:- 
MXS 7,0 7,0A (art 05469) 1.125N 1.069:-

CTek Batteriladdare
En utmärkt batteriladdare för alla båtägare. 
M200 15A (art. 05491) 1.550N 1.420:-
M300 25A (art. 05504) 2.2500N 2.180:-

B-ring
Bojankare i rostskyddsmålat stål. 
Kätting används med fördel mellan  
B-ring och boj! Rekommendations- 
tabell finns i katalogen.
25 kg (art.nr 02491) 1.098:-

  
40 kg (art.nr 02492) 1.698:- 1.288:- 
70 kg (art.nr 02494) 2.798:- 2.188:-

Erlandsons Brygga
Tryckimpregnerad flytbrygga med landgång. Brygga: 4 x 2 meter,  
Landgång: 4 x 1 meter. Finns för avhämtning i Solna eller Västervik 
Bärighet: 720 kg. (art.nr 00650) 15.495:-

Bryggfender
Kan monteras på såväl brygga som Y-bom. 
Tillverkad av PVC. Ventil av mässing.  
Vit eller marinblå. (art.nr 05675, -77) 625:-

Förtöjningsboj TM
Förtöjningsboj tillverkad av rotationsgjuten  
polyetylen med väl tilltagen tjocklek och fyllda 
med EPS skum.
60 L  (art.nr 16000) 1.445:- 1.148:- 
120 L  (art.nr 16001) 2.095:- 1.648:-

Bojlina med Flexhake
24-flätad bojlina i polyestersilke med RF flexhake.
ø 12 mm / 2 x 12 m (art.nr 15144) 1.295:- 995:- 
ø 14 mm / 2 x 15 m (art.nr 15146) 1.495:- 1.195:- 
ø 16 mm / 2 x 15 m (art.nr 15148) 1.895:- 1.495:-

Båtshake Maffioso
Rejäl, teleskopisk båtshake i aluminium och nylon. 
(art.nr 06628) 175:-

Flätad  
förtöjningslina med gummifjäder
24-flätad förtöjningslina i polyestersilke med 
ryckdämpare, kaus och schackel.
ø12mm/3,8m (art.nr 06623) 245:- 198:- 
ø14mm/5 m (art.nr 06625) 345:- 268:-

Treslagen förtöjningslina  
med gummifjäder
3-slagen förtöjningslina i polyestersilke med 
ryckdämpare, kaus och schackel.
ø12mm/3,4m (art.nr 06146) 188:- 148:- 
ø16mm/4 m (art.nr 06147) 278:- 228:- 
ø20mm/4,5 m (art.nr 06148) 398:- 328:-

Fender
Uppblåsbar. Vit PVC med svarta ändar 
Luftventil av mässing.  
Korf2 120x420 mm (art.nr 08600) 105:- 85:- 
Korf3  20x420 mm (art.nr 08601) 145:- 115:- 
Korf4 120x420 mm (art.nr 08602) 195:- 155:- 
Korf6 120x420 mm (art.nr 08603) 320:- 255:-

Fågelskrämman Windy
Fågelskrämma med 1,18 m vingspann.  
Levereras med ett 6 m teleskopspö, mark- 
spett samt förvaringsväska.  
(art.nr 01246) 1.098:-

Fågelskrämma Ufven
Vindaktiverad uggla som skrämmer bort fåglar 
och andra skadedjur. (art.nr 01893) 248:-

Fenderskydd 2-pack
Tillverkat i UV-resistent 100% akryl. Elastiska.
För tex Majonifendrar se tabell i katalog.Marinblå.
Korf2 (art.nr 08790) 235:-  
Korf3 (art.nr 08793) 245:- 198:- 
Korf4 (art.nr 08794) 265:- 218:- 
Korf6 (art.nr 08797) 370:- 298:- 
Korf7 (art.nr 08798) 465:- 378:-

Mr Mooring
Perfekt för at tränga upp dom fast förtöjnings-
linor när man lämnar hemmahamnen.  
Längd: 950 mm. (01625) 378:-

Solcellspanel Vikbar
Högeffektiv, ihopfällbar solcellspanel  
med monokristallina celler. Solcellerna är monterade på kraftigt tyg. Levereras med: 2 m fast kablage 
med fast kontakter till regulator, 3 m förlängningskabel med kontakter i båda ändar,  
1 m förlängningskabel med kontakt i ena änden och lösa kablar i den andra.
50W  745 x 655 x 5  (art.nr 05753) 1.990N 1.690:- 
100W  1490 x 655 x 5  (art.nr 05754) 3.690N 3.090:-
10A Regulator Plug in (art.nr 05756) 369:- 295:-

BOMAR Däckslucka
Kraftig, anodiserad aluminiumram och  
kraftigt, rökfärgat, akrylglas. Snäpplås med 
ventilationsläge. Mått 554 x 554  
(art.nr 12562) 3.995:-

Båtsoffa standard
Båtsoffa tillverkad i ABS-plast, klädd med marinvinyl och vadderad med skum. 
Fällbart ryggstöd. Ljusgrå med mörkblå sömmar/Marinblå med ljusgrå söm-
mar. (art.nr 07625, -26)  2.450:-

Båtstol Flip 
Båtstol med kombinerad stå-/sittfunktion. 
Främre dynan kan fällas upp med parallella 
gångjärn som gör att stå-/sittfunktionen ger 
rätt avlastning och stöd i båda lägena.  
Färg: Vit eller marinblå marinvinyl.  
(art.nr 07620, -22) 2.650:-

Båtlåspaket Klass 3 Assa & Abloy
Abloy PL340 Protec hänglås och Pewag 2,5 m 
klass 3 båtlåskätting med ring och strumpa. Pa-
ketet ligger snyggt förpackad i en robust plastlåda 
med handtag. (art.nr 95490) 895N

Baystar Compact
Komplett hydrauliskt styrsystem för motorer  
< 150 Hk. Levereras inkl. pumpcylinder,  
2x20’ nylonslang, 2 lit olja. (art.nr 96621) 
5.990N

Bogpropeller 55 kP.
6-bladig propeller för tystare gång. 12V. 4,2 Hk. (art.nr 07042) 13.990:-
Glasfibertunnel ø 150 mm x 750 mm (art.nr 07047) 790N

Bryggstege rf 4-steg
Bryggstege i rostfritt stål, 4 steg i tryck- 
impregnerat virke. Total längd:1690 mm  
(art.nr 11300) 3.995:-

Garmin GPSmap 1020xs
10’’ plotter-/ekolodskombination med knappar har en 10-tums SVGA-färgskärm och levereras med en 
förinläst global baskarta. HD-ID, CHIRP och ClearVü med CHIRP-ekolodsteknik är inbyggda och ger 
dig flexibilitet att välja mellan flera olika givare (tillval). 
(art.nr 69751) 15.990D
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– I årets upplaga av vårt plottertest ser vi en 
del förbättringar men också en rad problem. 
Det absolut viktigaste är att du som båtägare 
uppdaterar sjökortet i din plotter, säger 
Denniz Corsman som är testansvarig på 
Alandia Båtförsäkring.

Alandias plottertest 2014 bjöd på dyster läsning. Till de 
övergripande problemen hörde bland annat att öar och 
kobbar försvann när du zoomade ut, medan djupsiffror 
visades först när du zoomade in så långt att du inte 
längre hade någon överblick.

Till all lycka har en del hänt sedan dess.
 – Vi noterar att kvaliteten på de digitala sjökorten 
har höjts. Många av de fel vi påpekade i vårt förra test 
har nu rättats till. Där förtjänar plotterbranschen 
beröm, säger Corsman.

För den skull har man i branschen inte orsak att luta 
sig tillbaka. Årets test avslöjar att navigationskritisk 
information fortfarande försvinner när skepparen 
zoomar ut för att få ett rimligt framåtseende.
 

Under testet upptäcktes också potentiellt livsfarliga fel. 
Bland annat hade en farled dragits på fel sida om ett 
sjömärke. I ett annat fall hade ett styrbordsmärke som 
inte finns i verkligheten hamnat i det digitala sjökortet. 
Alandia rapporterade felen till respektive sjökorts- och 
plotterleverantör.
 – Den öppna frågan är ju ändå hur många andra fel 
som ännu inte har upptäckts, säger Denniz Corsman.

Att plotterbranschen rättar fel betyder ju inte att din 
plotter automatiskt blir mer säker att använda.

– Sveriges båtägare förväntas uppdatera sina sjökort mer 
frekvent. Vi oroar oss över att många drar sig för det 
extra jobbet och kostnaden som ofta är förknippad med 
uppdateringar. 

Där tycker Denniz Corsman att plotterbranschen 
skulle kunna erbjuda en morot i form av mera kostnads-
fria uppdateringar.   

– Frågan som många båtägare ställer sig är om de 
verkligen ska betala för fel som inte över huvud taget 
borde finnas i produkten.

En farled som går på fel sida om sjömärket. En utplacerad prick 
som inte � nns i verkligheten. Och kritiska sjömärken som för-
svinner vid zoomning. Alandias nya test av digitala sjökort visar 
att plotterbranschen inte har orsak att luta sig tillbaka.

BAKLÄXA, 
PLOTTER-
BRANSCHEN! 

”Vi upptäckte farliga fel”

SÅ NAVIGERAR 
DU SÄKRARE

• Lär dig hur din plotter hanterar 
 sjökortsinformation i olika 
 zoomnivåer.

• Byt skala med jämna mellanrum 
 för att vara säker på att du inte 
 saknar kritisk information.

• Jämför alltid plotterns information  
 med papperssjökortet.

• Håll rejäla marginaler till grund 
 och anpassa farten.

• Planera rutten noga, särskilt vid  
 gång i nedsatt sikt och mörker.

• Dela upp arbetet! Är ni två kan 
 den ena styra och den andra 
 navigera. Stirra inte på plottern, 
 följ istället med vad som sker 
 runt båten. 

Alandias plottertest genomfördes både under simulerade förhållanden 
och till sjöss.

PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938

LÄS DEN FULLSTÄNDIGA 
TESTRAPPORTEN PÅ ALANDIA.SE

Alandias plottertest 2014 skapade stort rabalder. Plotterbranschen intog försvarsställning medan båtfolket
 hurrade, i alla fall enligt brevskörden som Alandia � ck efteråt. Debatten som följde kulminerade på Stockholms 
båtmässa. Under ledning av Robert Aschberg diskuterade experterna plottrar och säker navigering.
      Så vad har hänt sedan dess?

BERÖM SKA OCKSÅ DELAS UT

– Viktigaste är att du uppdaterar sjökortet i din plotter, säger Denniz 
Corsman på Alandia.

ÖAR OCH KOBBAR FÖRSVINNER

EFTERLYSES: STÖRRE FRIKOSTIGHET

Klart som korvspad! Men tänk om det enligt plottern ska � nnas ett 
tredje sjömärke framför dig?

Testledarna Lars Littke (t.h.) och Anders Rydlinger betonar vikten av 
god framförhållning vid navigation.
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I LOOK FORWARD TO

BEING ON THE WATER,

NOT ON THE ROCKS.

PANOPTIX™ PS51-TH 

FRONTVÜ EKOLOD

FORWARD-LOOKING SONAR
PREMIUM NARROW-BEAM PHASED ARRAY

20 DEGREES
HORIZONTAL BEAM-WIDTH:

UP TO 300 FEET
FORWARD-LOOKING RANGE:
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NORDISK MÄSTARENORDISK MÄSTARE

w w w . f a s t e r. f i

Återförsäljare: Piteå: Storfors Varv & Marina, tel 0911-31270 • Kramfors: BN:s Motor, tel 0612-10910  
• Stockholm: Jobs Marin, tel 08-96 21 30 • Gustavsberg: Genuine Marine, tel 08-7162332 

• Väddö: Älmsta Aluminiumbåtar tel 0176-50344 • Strängnäs: P.L. Mälarbåtar, tel 0152-10065 
• Mellerud: Fritzéns Maskin, tel 0530-10270 

Varje båt från Faster är ett välgjort fi nskt hantverk. Ingen massproduktion.
Den är som bäst hemma i de varierande nordiska väderförhållandena, vid våra steniga stränder

och grunda vatten. Med en Faster kommer du alltid fram, oberoende av väder och typ av strand.
Faster är robustare byggd av specialstarkt, obehandlat marinaluminium.
Den är helt vattentät, med fogar som är svetsade för hand och den har

tjockare sidoplåtar än andra aluminiumbåtar.

NORDISK MÄSTARE



STULEN SOMMARUTOMBORDARE ELLER  
INOMBORDARE?

CHEFREDAKTÖR  
MAX CARLGREN

MAX CARLGREN, CHEFREDAKTÖR

ANNA SANDGREN, REDAKTÖR

MIKAEL MAHLBERG, REDAKTÖR

ANDERS JEPPSSON, ANNONSSÄLJARE

Jag föredrar utombordare. 
Gärna dubbelmontage med 
joystick. 

Helst vill jag inte ha någon 
motor alls. Fast en rejäl 
utombordare gör mig lycklig!

Inombordare. Inte på grund 
av stöldrisken utan för att 
det är snyggt och låter bra!

Jag älskar mullrande V8:or. 
Inombordare med raka rör 
är min melodi.

Speviken är en slaktplats. Så sa en av poliser-
na till mig inför arbetet med en stor artikel om 
båtmotorstölder i detta nummer. Speviken 
är en långgrund vik några hundra meter från 
mitt sommarhus. Hit släpar tjuvarna båtarna, 

plockar motorerna och dumpar båtarna.
Det är obehagligt när brottsligheten kommer nära. Jag 

började arbeta med nämnda artikel tidigt i vintras. Jag satt 
på redaktionen och pratade uppslag med kollegan Anna. 
När hon sedan kom hem till Lidingö hittade hon två  stulna 
båtar drivande i en vass. Det kändes som ett märkligt sam-
manträffande. Nu när jag skriver denna text har Anna för 
några timmar sedan fått ett mejl av en kollegorna på Prak-
tiskt Båtägande. Deras utombordare har stulits, det upp-
täcktes i helgen.

Tyvärr är det inget märkligt sammanträffande. Det stals 
drygt 2500 motorer under 2016. Det är nästan 100 motorer 
i veckan. Det försvinner motorer hela tiden. 

En stulen motor är en stulen sommar. Det tar tid att få 
en ny motor och det tar kraft att bli utsatt för brott. Det 
kostar också pengar i självrisk och åldersavdrag. Jag har pra-
tat med polis, försäkringsbolag, tull, motortillverkare och 
ingen av dem kan se till att du får ha motorn kvar. De kan 
söka efter stulna motorer och de kan ersätta dig om motorn 
försvinner. Men vill du ha motorn kvar är det upp till dig 
att se till att det blir så.

Vi kan inte lämna svindyra prylar utan uppsikt under 
många månader. Motorerna är för lätta att stjäla och för 
lätta att sälja vidare. Vi kan inte ägna oss åt att surt morra 
om att folk ska skilja på mitt och ditt. Vi måste se till att 
det blir riktigt svårt för tjuvarna att sno våra motorer, för 
då lägger de av. Läs min artikel på sidan 51 och hör av dig 
med synpunkter till max.carlgren@egmont.se. 
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Båtnytts material lagras elek-
troniskt. Externa skribenter, 
fotografer och tecknare måste 
meddela eventuella förbehåll 
mot detta. Utbetalt arvode 
inkluderar rätt till elektronisk 
publicering. För ej beställt 
material ansvaras ej. Eventuell 
skatt på vinster i tävlingar 
som anordnas av  Båtnytt 
betalas av vinnaren. 

Denna tidnings utlåning 
eller kopiering i förvärvssyfte 
förbjudes.

Citera oss gärna men ange 
källan. 

Egmont Publishing behand-

lar kunduppgifter med modern 
informationsteknik och lagrar 
dessa för att kunna fullfölja 
kundrelationen samt för att 
kunna lämna erbjudande från 
Egmont eller från företag som 
samarbetar med Egmont. 

Egmont Publishing är ett av 
Sveriges ledande medieföre-
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innehåll för ett hundratal 
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miljoner kronor varje år för att 
bidra till att utsatta barn och 
ungdomar får ett bättre liv. 
Läs mer på www.egmont.se.
We bring stories to life

Prenumerera – www.dintidning.se/batnytt,  
Ring eller mejla vår kundtjänst  
08-400 277 26, 09.00–17.00, pren.bn@egmont.se 
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FLYGANDE ELBÅTEN NÄRMAR 
SIG SERIEPRODUKTION

E fter en tuff höst har svenska Candela nu fått sin elbåt att flyga 
felfritt. Planen är att i höst börja serieproduktionen av Candela 

Primero, världens första eldrivna båt med tillräcklig räckvidd och fart 
för att matcha de fossildrivna.

Efter att vi för några månader sedan rapporterade om det svenska 
foilande elbåtsprojektet Candela har det varit tyst från företaget. Nu 
berättar Candelas grundare och vd Gustaf Hasselskog för Båtnytt att 
bärplanen på den första prototypen visade sig vara felkonstruerade, 
vilket skapat problem med rollstabiliteten.

– Så här i efterhand kan man säga att vi gjorde en del misstag 
som vi inte borde gjort. När vi väl gick tillbaka till skolboken gick det 
ganska fort att få det rätt, säger han.

Elbåten har nu bytt de V-formade bärplanen mot T-formade och 
därmed blivit stabil i sidled. I en video som företaget lagt upp på nätet 
flyger Candela problemfritt över vattnet i cirka 25 knop.

– Det är ganska tyst och väldigt lugnt, även om vi kör i höga svall 
gungar det bara till och slår aldrig, berättar Gustav Hasselskog om de 
första provturerna.

Candela-teamet har nu för första gången kunnat testa om de am-
bitiösa räckviddsmålen går att nå. Planen är att den serieproducerade 
Candela Primero ska kunna köra 60 sjömil i 25 knop, alltså tillräckligt 
för att kunna konkurrera med fossildrivna båtar.

– Vi ska klara mer än 50 nautiska mil. Det klarar vi nu i hastighets-
spannet 20-25 knop, säger Gustav Hasselskog och tillägger att de 
inte kunnat köra fortare än 25 knop eftersom rodret sugit ned luft och 
ökat elförbrukningen.

Men de små kvarvarande problemen är enligt honom enkla att lösa 
och planen är att börja serietillverka Candela Primero i slutet av året. 
Formarna är redan klara och en fabrik i Tyskland står redo att börja 
bygga kolfiberskroven. Men innan dess ska Candela sätta ihop en 
andra prototyp som i allt väsentligt liknar produktionsbåtarna. Istället 
för den första prototypens öppna akter och sparsmakade inredning får 
den serieproducerade båten stängd akter och rygg mot rygg-säten. 
Dessutom flyttas rutramen framåt för att bärplanen ska kunna fällas in 
på ett smidigare sätt.

Provturerna rätar också ut frågetecknet kring hur mycket last Can-
dela kommer att bära. En foilande båt är känslig för vikt och genom 
hela projektet har teamet jagat kilon genom att använda kolfiber till 
skrov och bärplan. Candela ska CE-märkas för fem personer men kan 
bära fler.

– Fem personer i planande fart. Motorn är ju väldigt rejäl, man kan 
nog vara rätt många. När du väl är uppe så gör det inte så mycket om 
du har några extra ombord, säger Gustaf Hasselskog.

http://candelaspeedboat.com
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WWW.KNAPEMARIN.SE

Efter en lyckad försäsong söker vi nu ytterligare förmedlings-
uppdrag. Vi har intressenter till bl.a. följande båttyper: 

Segelbåtar: Bavaria, Beneteau, Degerö DS, Dehler, Delphia, Dufour, Elan, 
Hallberg-Rassy, J-Boats, Jeanneau, Linjett, Maxi, Najad, Nauticat, 
Regina af Vindö, X-yachts m.fl.

Motorbåtar: Anytec, Aquador, Forbina, Grand banks, Jeanneau Prestige,  
Nimbus, Nord West, Princess, Ryds, Uttern, Windy m.fl.

VÄXEL TEL. 031-69 77 50 ︱  MAIL: info@knapemarin.se
 ADRESS: Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda/Göteborg (Fiskebäcks Småbåtshamn)

SVERIGES MEST ANLITADE!
min. storlek=30mm

KÖP & SÄLJ DIN BÅT VIA OSS!

Ny familjefiskare

J eanneau Merry Fisher 895 är trots 
namnet snarare en weekendbåt än 

en fiskehoj. Vill du ut och fiska ska du 
istället kika på 895 Marlin som är mer 
anpassad för storfångster. Om du kliver 
ombord akterifrån kommer du förmodli-
gen att se dubbelmontaget först av allt. 
Som standard anges dubbla 150-hästa-

re, men den ska vara godkänd för dubb-
la 350-hästare. Framför motorerna hittar 
du ett rejält akterdäck med L-soffa. Här 
kan du givetvis fiska om du verkligen 
vill det, men utrymmet bjuder mer in till 
fikapauser och bad.

I hytten finns pentry och matbord 
samt en vändbar passagerarsoffa. Här 

sitter du antingen till bords eller vänd 
framåt. Det går även att bädda upp 
sofforna om du tar bort bordet för att få 
ytterligare en säng.

Under däck finns en ruff med dub-
belsäng och toalett i fören. Ytterligare 
en dubbelsäng finns i mitten, under 
förarplatsen. Via skarndäcket på styr-

bordssidan tar du dig fram till fören där 
du som tillval kan få en solbädd. Upp till 
sex personer kan sova ombord, men då 
kommer det att bli trångt. Mer rimligt 
känns att en familj med ett par barn kan 
vara ute över helgen. Priset ligger från 
cirka 1,1 miljon kronor.

Yamaha-motor.eu
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Luleå 0920-22 80 25
Norrköping 011-10 73 00 
Skanstull 08-556 709 00

Dalarö 08-501 501 05
Danderyd 08-545 914 40
Karlshamn 0454-180 15

SILVER SHARK 580 BRX 
Mercury F115 ELPT EFI CT

Pris: 3.600 kr/mån
364.900:- (ord. pris: 390.100:-)

Kampanj 2017

SILVER EAGLE 640 BRX
Helt i aluminium.

Ta sjövägen
till äventyret

Årets hetaste nyheter!

www.interboat.se

Vi samarbetar med:

S venska Sjöräddningssällskapet 
(SSRS) har haft fler uppdrag än 

någonsin de senaste åren. Enligt deras 
egna siffror deltog de i 86% av alla 
sjöräddningsinsatser under 2016 och 
gjorde över 3 000 enklare insatser för 
sina medlemmar. 

Verksamheten bygger på att frivilliga 
sjöräddare ställer upp utan lön, och nu 
behöver de bli fler. För antalet frivilliga 
har legat på runt 2 100 de senaste åren 
och har inte ökat i samma takt som 
antalet insatser.

– Förra sommaren var vädret lynnigt, 
flera överraskades och hamnade i knipa. 

Vi har även vuxit i antal stationer och 
båtar och dessutom tror jag att folk har 
blivit bättre på att larma, säger Emma 
Valham på SSRS.

Stationerna i storstäderna har bra 
bemanning, det är främst de över 60 
stationer som ligger i mindre orter som 
har behov av fler frivilliga. Därför öppnar 
SSRS nu för landbaserade frivilliga som 
kan arbeta med att meka med båtar, 
underhålla byggnader eller informera 
om SSRS, för att avlasta sjöräddarna 
som då kan fokuserna på räddningsar-
betet. Kolla på SSRS hemsida om du vill 
anmäla dig.

Bli sjöräddare

K atamaraner är hett bland Europas 
båttillverkare just nu, och inte bara 

de med segel. Bavaria har nu köpt upp 
katamaranbyggaren Nautitech och 
lanserar snart en ny 47 fots motorbåt 
med två skrov.

Nautitech 47 har dubbla skrov som 
ger två fördelar jämfört med vanliga 
monoskrov. Det blir stora sällskapsytor, 
främst i förskeppet där Bavaria placerat 
en soffgrupp som i storlek matchar ett 

rejält vardagsrum. Här blir båten betyd-
ligt rymligare än om den haft enkelskrov. 
Den andra fördelen med katamaraner är 
låg bränsleförbrukning i deplacerande 
farter. 

Bavaria utlovar en räckvidd på 1000 
sjömil i nio knop – nog för att gå sträck-
an Göteborg-Edinburgh tur och retur. 
Toppfarten blir 22 knop.

47-fotaren visas för första gången på 
Düsseldorf-mässan 2018.

Motorkatamaran från Bavaria
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SOLCELL OMBORD
Investera i en bra solcell och få oändligt med påfyllning av ström från solen.   

Tumregeln är att en solcell på ca 50W ersätter förbrukningen från ett modernt kylskåp.   
Välkommen in till butik eller www.hjertmans.se 

Garmin 1020XS
10” suverän plotter.  Kan komp-
letteras med sjökort och givare

Begränsat antal

Dockline med ögla
16-flätad lina. Tålig, kinkar ej,  
lite elastisk för obekväma ryck. 

Flytväst Baltic Dotty
Härlig seglarväst med perfekt 
passform. Med blixtlås i fronten

Gummibåt 7OC
Stabil gummibåt med uppblåsbar köl för 
stabilare gång. Med tre luftkammrar . Lev inkl 
delbara åror, tvåvägspump och förvaringsväska. 

Solcellspanel 12V
Flexibla, böjliga paneler med tunn 
sladd ut från baksidan. Tålig yta. 

Solcellsregulator 12V
Förhindrar överladdning av batteribanken

5627-1021 (16990 kr)
8990 kr

Längd 250cm
Plywood-durk

Längd 277cm
Uppblåsbar durk

Längd 277cm
Aluminium-durk

7910-269 (6490 kr)
5890 kr

8202-xx (425 kr)
99 kr

7910-278 (7150 kr)
6490 kr

7910-251 (5490 kr)
4790 kr

7” PLOTTER
Garmin 721 och 721xs. Pekskärm,  

WiFi, snabb GPS-uppdatering, seglings-
funktioner, förberedd för radar mm. 

5632-7210 (9590 kr)
5990 kr

5632-7211 (10490 kr)
6590kr

Ekolod

5518-18 (890 kr)
690kr

5518-30 (1490 kr)
990kr

5518-50 (1990 kr)
1590kr

5518-100 (2590 kr)
2290kr

18W
B434xH277mm

50W
B545xH535mm

100W
B1060xH540mm

30W
B434xH378mm

Max 10A
Enkel modell

Max 10A
Med MPPT

Max 15A
Med MPPT och Bluetooth

5513-10 (298 kr)
269 kr

5511-210 (795 kr)
695 kr

5511-16 (1290 kr)
1160 kr

6977-xx Alltid lågt pris

Från

138 kr
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Butiker: Prästkragens Väg 20, Saltsjö-Boo  ·  Sisjövägen 45, Askim
Öppettider: se www.benns.se

Handla dygnet runt: www.benns.se

#bennsmast

Vinschar
Alu,

svart

Krom

20STA 4195:- 5850:-  Artnr. 1034834

20STC 4395:- 6150:-  Artnr. 1034835

35.2STA 7295:- 10350:-  Artnr. 1035136

35.2STC 7695:- 11250:-  Artnr.1035137

40.2STA 7395:- 10550:-  Artnr. 1035180

40.2STC 7995:- 11550:-  Artnr. 1035181

46.2STA 10995:- 16250:-  Artnr. 1035239

46.2STC 13490:- 17150:-  Artnr. 1035240

Self-tailing.Tvåväxlade, dock ej storlek 20. 
20STC

4395:-
Ord. 6150:-

20STA

4195:-
Ord. 5850:-

Storskotstalja
Tvåväxlade storskotstaljor. Kullagrade
block, 10 mm lina med ändlös splits. 

3/6:1

4/8:1

3/6:1

3495:-
Ord. 4325:-

3/6:1, 25 m lina 3495:- 4325:-  Artnr. 212060

4/8:1, 36 m lina 4895:- 5995:-  Artnr. 212080

Benns Globe Pro
Kärna i 100% Dyneema

med ett splitsat öga.

Finns i 
färger:
Vit, Röd 
och Blå

NYHET!

8 mm, 30 m

995:-
Ord. 1395:-

18 mm, 30 m 995:- 1395:-

10 mm, 30 m 1495:- 1895:-

10 mm, 35 m 1795:- 2395:-

10 mm, 40 m 1995:- 2795:-

12 mm, 45 m 2995:- 3495:-

Räddningsvästar
Deckvest LITE+

En ny modell till Spinlocks serie av
räddningsvästar är Deckvest LITE+

som har en sele.

1695:-
Ord. 1850:-

Deckvest LITE
Ultralätt  och kompakt väst som lämpar sig

för seglings- och motorbåtsentusiaster.

1495:-
Ord. 1695:-

NYHET!
NYHET!

Artnr. 1162652

Seglarsko Perth
Vår populäraste klassiska seglarsko.

Herrstorlekar

995:-
Ord. 1295:-

Artnr. 1015749

Autopiloter

ST1000+ rorkultpilot

4190:-
Ord. 5890:-

Pålitliga autopiloter från Raymarine.

ST1000+ rorkultpilot 4190:- 5890:-

ST2000+ rorkultpilot 5290:- 6990:-

EV-100 Rorkultspilot 12950:- 17790:-

EV-100 Rattpilot Segelbåt 12950:- 17790:-

EV-200 26990:- 29990:-

N u stärker Estland sin position i 
Sverige för att få oss svenska turister 

att upptäcka vårt grannland i öst. Bland 
annat finns över 2 000 öar redo att 
upptäckas med båt. 

Fortfarande är det mest huvudstaden 
Tallinn som vi åker till, medan resten 
av landet är relativt okänt. I samband 
med att Estland från juli till december 
är ordförandestat för EU:s ministerråd, 
samt att landet firar 100-årsjubileum 
som oberoende stat nästa år, vill man 

nu sätta sig på kartan ordentligt. Estland 
har byggt ut och moderniserat sina gäst-
hamnar och idag finns det drygt 300 
hamnar, varav mer än 50 är registrerade 
som gästhamnar. 

Oftast handlar det om dagsetapper 
på cirka 30 sjömil om du väljer att resa 
mellan de olika hamnarna. Satsningen 
på att få båtfolk att hitta till alla små-
båtshamnar, stränder och öar i landet, 
kryddas med en rad festliga evenemang 
och invigning av nya muséer.

Ta egen båt till Estland

N orska Ibiza storsatsar på ett helt nytt 
program. Den senaste modellen he-

ter Ibiza 640, och är en övernattningsbar 
solbåt där sjöegenskaperna ska stå i 
centrum. Skrovet är helt nykonstruerat 
och har dubbla slag vilket ska ge både 
mjukare gång och mindre våt yta. Med 
150 hästar och tre personer i båten är 
toppfarten 43 knop.

En ovanlig och smart detalj är att hela 
tre personer kan sitta vända föröver, 
i färdriktningen. Passagerarsoffans 

ryggstöd kan i hamn fällas bakåt och 
förarstolen snurras så att alla ombord 
sitter samlade mot varandra kring två 
bord.

Ibiza, och grundaren Helge Duus, är 
kända för att gå mot strömmen. När alla 
andra dc-tillverkare satsar på enorma 
ventiler i skrovsidorna, slopar Ibiza istäl-
let dem helt. Resultatet blir en mörk ruff 
– bra om du vill undvika morgonsolen.

Ibiza säljs på Rodins marin i Udde-
valla.

Ny norsk daycruiser
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Varför betala mer?

Hela familjens varuhus
Besök oss på biltema.se, i sociala medier  
eller i något av våra varuhus.

Förbered båten 
inför sjösättning!

599:-
Polermaskin
17-075

4490
Vattenlinje-
rengöring
30-573

4990
Båtvax
30-563

4990
Båtcleaner
30-561

4990
Båtpolish
30-560

Båt-
schampo
30-564

3990
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SOLBÅTAR FÖR 
GOD NATTSÖMN
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TEST
SUPER

SOLBÅTAR FÖR 
GOD NATTSÖMN

Efter kraftigt ökade motorstölder börjar day
cruisers med inombordare bli populära igen.  
Vi kör uppgraderade Aquador 24 DC mot splitter 
nya Grandezza 25 DC. Två trygga badbåtar men 
med olika tänk. Vilken är bäst för familjen?
TEXT MIKAEL MAHLBERG FOTO MARTIN RIDNE
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Stölderna av utombordsmotorer i Stockholm 
ökade 41 procent det första kvartalet i år, 
 jämfört med samma tid förra året. Stölderna 
av inombordare ligger däremot nära noll.

De siffrorna har fått den annars så snurre-
fixerade båtbranschen att tänka om. Kunder som blivit av 
med både två och tre motorer tröttnar och börjar efterfråga 
inombordare på sina daycruisers.

För den som vill sova gott på natten finns egentligen 
bara två nya, nordiska daycruisers med inombordsmotor: 
Aquador 24 DC och Grandezza 25 S .

Under 36 hektiska timmar flänger jag och fotograf 
 Martin Ridne mellan Havstenssund och Stockholm för att 
testa båtarna mot varandra. Båda vänder sig till familjen 
som vill ha en övernattningsbar sol- och badbåt, men löser 
uppgiften på olika sätt.

Medan Aquador 24 DC är en upphottad variant av den 
drygt tio år gamla 23 DC, är Grandezza 25 S helt ny och 

 p Grandezzas förarplats är bekväm med höj- och sänkbar stol. Dock är 
rutan något låg.

 p Den ljusa ruffen är stiligt möblerad och påminner mer om modernt hotell-
rum än en båt. Sängen vinklas ut över den lilla soffan för längre koj.

 p Motorn ligger under ett elmanövrerat lock i aktern. Så länge elmotorn 
funkar är det lätt att komma åt för service.

 p Det fina skrovet ger skön 
och dessutom tyst gång i 
vågorna. Standardmotorn 
på 250 hästar räcker till 35 
knop, men den körglade kan 
uppgradera till V8 som räck-
er till en bit över 40 knop.

bygger på skrovet från den hyllade Finnmaster T7.
Men yngst är inte alltid bäst, visar vårt test.

Att åka i. 
Grandezza är klart snyggast, enligt en enig testpanel. 

Den låga båten med sportiga linjer och stora fönster i 
skrovsidorna ser modern ut, där den ligger vid bryggan 
hos GBM Marin i Havstenssund på västkusten. Det är lätt 
att kliva ombord i aktern via en smidig gång in till sitt-
brunnen. Väl här känns det nästan som att komma in i en 
amerikansk daycruiser. Sittbrunnen är bred och låg, nära 
vattnet. L-soffan är fast stoppad och bekväm. Istället för 
solbädd i aktersoffan ligger en dyna på jänkarvis ovanpå 
motorrummet. Soffans ryggstöd är fällbart så att jag kan 
välja att använda det som huvudstöd om jag lägger mig 
för att sola.

Upp till sju passagerare sitter bekvämt ombord. Fem i 
soffan och två i stolarna.

På durken ligger teak, men det går också att på ameri-
kanskt manér få en slags bastliknande matta som både är 
mjuk att gå på och sval när solen steker durken.

Jämfört med den låga och sportiga Grandezzan andas 
Aquadors runda linjer 00-tal. Båten är högre och ser klum-
pigare ut, men när vi väl kliver ombord öppnas en annan 
värld upp. Här tar Aquador klara poäng.

Aquador 24 DC är en familjebåt. Sittbrunnen är djup 
och stängd mot akterdäck. Även om det gör det svårare att 
ta sig ut på badbryggan, så är sittbrunnen ändå tryggare 
med små barn i båten. U-soffan i aktern är pösigt bekväm 
och sväljer sju personer. Det bästa är att den kan bäddas ut 
till en gigantisk solbädd som snabbt borde bli familjens fa-
voritplats ombord. Mysigare lekhörna är svår att tänka sig. 
Dessutom blir solbädden en utmärkt dubbelsäng på natten.

Aquador 24 DC vinner solklart ronden om sittbrunnen.

Att övernatta i. 
Under däck på Grandezza 25 S möts vi av en elegant 

inredning. De stora ventilerna, som blivit så vanliga på 
moderna daycruisers, reflekterar in det turkosa ljuset från 
fjorden utanför. Att ligga på dubbelbädden och titta ut 
över vattnet är hypnotiserande rofyllt. Om natten drar 
man för gardinerna och njuter av ett mjukt allmänljus från 
led-slingor i taket, eller läser i skenet från de två bra läslam-
porna – som för en gångs skull är rätt placerade bakom 
skallen på de som ligger ned. Du kan också ladda mobilen 
i ett usb-uttag. 
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 p Här åker man kungligt. L-soffan är bekväm och i babords aktre hörn finns två smarta 
mugghållare. 

 p Solbädden är för kort att sova raklång på, men du ligger ändå bekvämt här och läser en 
bok. Det är lätt att ta sig ut på akterdäck via gången.

GRANDEZZA 25 S
Grandezza är finska koncernen 
Finn-Marins lyxmärke. De gör också de 
utombordarförsedda Finnmaster-båtar-
na, bland annat modellen T7 som delar 
skrovform med Grandezza 25 S. Vi 
har tidigare kört T7 i Finska viken och 
den vann då ett jämförande test mot 
Yamarin, Flipper och Askeladden. Men 
Grandezza 25 S kan inte matcha T7:s 
sportighet och toppfart på 44 knop, 
trots att båtarna på pappret har samma 
motorstyrka – 250 hästkrafter. 

För att matcha den lättare utom-
bordaren behöver Grandezza gå upp 
till Mercruisers 6,2 liters V8 på 350 
hästkrafter.

Fördelen med inombordare är att 
det blir enkelt att bada från båten. 
På Grandezza är det extra enkelt, för 
durken och badbryggan är i nästan 
samma plan och förbinds via en gång 
runt motorn. Det är busenkelt för en 
wakeboardåkare att ta sig i och upp.

Medan Aquador är en båt att 

semestra i, är Grandezza mer av en 
dagtursbåt. 

Ruffen är visserligen mycket trevlig 
och funkar för två inte alltför långa 
personer. Men toaletten ligger i ruffen 
och får anses vara en nödlösning, 
liksom pentryts pliktskyldiga, enlågiga 
gasolkök.

Grandezza 25 S är en stilren, sjö-
säker och bekväm daycruiser i ordets 
sanna bemärkelse. Vill du ha en snygg 
glidarbåt är den rätt val.

2105 2017



 p I den ljusa ruffen finns också en stege upp till fördäck. Det är säkert och enkelt att langa 
matkassar och småbarn genom den stora luckan.

 p Här lagar jag gärna en enklare måltid. Pentryt är litet men har ändå separat diskho och 
spis, dessutom finns ett ordentligt kylskåp.

AQUADOR 24 DC
Aquador 24 DC kom för hela 15 år 
sedan, hette då 23 DC och tog med sitt 
mörkblå skrov, körsbärsträ och många 
rostfria detaljer båtköparna med storm. 
Idag syns åldern på att sittbrunnen är 
stängd mot akterdäck, men också på 
att båten har skarndäck samt en lucka 
upp till fördäck istället för genomgång 
i rutramen som på de flesta andra 
moderna båtar.

Skarndäcken är dock praktiska. De 
inkräktar knappast särskilt mycket på 

sittbrunnen som upplevs som rymlig. 
Det är lätt att gå fram i fören. Den stora  
luckan i fördäck är också smidig, den 
här vägen langar jag helst matkassar 
och småbarn som kan hivas direkt från 
bryggan ned i ruffen. Tryggt!

I fören sitter också ett rejält peke 
och en badstege som gör det lätt att ta 
sig iland.

Bäst ombord är ändå den stora 
U-soffan som kan byggas om till sol-
bädd. Den, tillsammans med en rejäl 

ruff med tre kojplatser, gör Aquador 
24 DC till en liten semesterbåt, med 
många utrymmen och prång där ung-
arna kan leka en weekend. Svårigheten 
att komma ut på akterdäck gör också 
båten säkrare med barn.

All trevlig inredning gör tyvärr att 
skrovet blir bulligt och mindre roligt i 
krabb sjö. Lösningen är som alltid att 
dra ned på farten och i drygt 20 knop 
är Aquador 24 DC en behaglig familje-
båt som nu fått ett helrätt pris.
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 p Rutan är hög men då föraren sitter på en ej justerbar stol hamnar huvudet 
ändå i vinddraget.

 p Att hårdtesta solsängen är ett rent nöje. Den funkar som dubbelkoj med 
kapellet uppe och gör Aquador till den trevligaste båten för barnfamiljen.

 p Med pösig U-soffa blir Aquador 24 DC ett mysigt vardagsrum på sjön. 
Bordet är litet och passar bäst vid fördrinken.

 p Aquador erbjuder 24 DC 
med ett enda motoralterna-
tiv, Mercruisers V6 på 250 
hästar. Bra, för det är helt 
rätt motor för båten som 
toppar 38 knop.

En kort soffa för avklädning finns bredvid sängen. 
Dubbelkojen är dock, även i utfällt läge, något kort för 

två längre personer. Fotograf-Martin är 190 centimeter lång 
och med mig bredvid blir det väl trångt i kojen.

Att sova ombord en natt eller två går ändå an. Spol-
toalett finns ombord, men i fotändan av V-kojen och av-
skiljdheten får du genom att dra för en gardin. Att bajsa i 
sovrummet är uppenbarligen en nödlösning.

I sittbrunnen finns också möjlighet att koka  morgonkaffe 
på det enlågiga, minimala pentryt. Men vem använder det 
egentligen? En betydligt vettigare finess är kylskåpet.

Det blir Aquador 24 DC som tar hem även den här 
ronden. 

Under däck är visserligen denna äldre modell mindre 
elegant och mörkare än Grandezza, men dock rymligare. 
V-kojen rymmer tre och även långa får plats. Tack vare 
Aquadors höjd får också en tredje stickkoj plats, där barn 
och vuxna på upp till 180 centimeter sover gott. På så vis 
kan fyra personer övernatta ombord – eller fler om du bäd-
dar upp aktersoffan.

Toaletten ligger i ett separat utrymme och blir därför 
mer användbar än Grandezzas sovrumsdass. Att laga mat 
ombord på Aquador går också enklare. ”Köket”  hittas 
under passagerarens stol i sittbrunnen och är lyxigt för 
 båttypen med keramisk spis och stor diskho.

Aquador vinner ronden på knock-out.

Att köra. 
Här får Grandezza gå en rond mot ojämna odds. 

Det enda svenska exemplaret av Grandezza 25 S ligger i 
 Havstenssund, dit vi anländer en solig men blåsig aprildag. 
Här går vågorna betydligt högre än på Aquadors testvatten 
i Stockholm – men det ska visa sig att Grandezza trivs när 
det brallar på.

Efter att ha ställt in stolen efter min längd trycker jag 
fötterna mot fotstödet och styr ut på Västerhavet.

Skrovet kommer från systermärket Finnmaster och har 
tidigare fått bra kritik i våra tester. När jag flyger fram över 
den långa havssjön visar det sig att inombordsmotorn sna-
rast gjort skrovet bättre. Den extra tyngden gör att vi går 
genom vågorna med skön pondus. Grandezza har också 
lyckats bygga ett tyst skrov som varken knarrar eller brakar. 

Med Mercruisers nya V6:a på 4,5 liter och 250 hästar 
når vi 36 knop i medsjön. Jämfört med systerbåten Finn-
master T7 med utombordare är dock Grandezzan inte alls 
lika sportig. I girarna tappar propellern greppet och den 

blixtsnabba accelerationen saknas. Men på en familjebåt 
spelar det mindre roll – huvudsaken är att sjöegenskaperna 
är goda. Den som vill kan uppgradera till Mercruisers V8 
och maximalt 350 hästkrafter.

Inombordaren sitter under en elektriskt uppfällbar 
lucka och lär vara svår att stjäla. Luckan går smidigt upp 
med en knapptryckning, men frågan är hur man kommer 
åt motorn om strömmen går och du plötsligt måste felsöka.

Aquador 24 DC har en likadan Mercruiser-motor och 
toppar hela 38 knop utanför Flipper Marin i Täby. Stora 
Värtans vatten är nästan spegelblankt men av tidigare  tester 
vet jag att skrovet är betydligt plattare än Grandezzas. När 
en före detta militär patrullbåt plötsligt dyker upp bakom 
en holme kan jag återuppliva minnena. I 32 knop går vi 
igenom de meterhöga, vita svallen och landar – hårt. Stö-
tigheten är priset Aquador 24 DC får betala för sin rymliga 
inredning.

En grav miss är att förarstolen sitter på en kommod och 
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AQUADOR  
24 DC
TEKNISK INFO

Längd 7,64 meter
Bredd 2,56 meter
Vikt 1750 kilo
Kojer 3 (plus 2 i solbädd)
Motor 250 hk
Max last 6 personer

TESTKÖRNINGEN

Last 2 personer
Motor Mercruiser V6, 
4,5 liter, 250 hk
Fart 38 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Solbädd och aktersoffa

+ Rymlig ruff

+ Skarndäck

– Ej reglerbar förarstol

KONTAKT

aquador.fi
flippermarin.se

FAKTA

# 05 2017TEST
VINNARE

GRANDEZZA 
25 S
TEKNISK INFO

Längd 7,56 meter
Bredd 2,59 meter
Vikt 2200 kilo
Kojer 2
Motor: 240-350 hk
Max last 9 personer

TESTKÖRNINGEN

Last 2 personer
Motor Mercruiser V6, 
4,5 liter, 250 hk
Fart 36 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Grymt skrov

+ Snygg design

+ Bra förarplats

– Liten solbädd

KONTAKT

Grandezza.fi
GBM marin
gbm.se

FAKTA

är omöjlig att justera på höjden. Höjden funkar för mig 
som är 177 centimeter lång, men fotograf-Martins skalle 
hamnar däremot i snålblåsten ovanför rutan. Opraktiskt, 
speciellt med kapellet uppfällt.

Grandezza 25 S vinner alltså solklart ronden om kör-
egenskaperna.

Pris och finish. 
När det gäller byggkvalitet ligger Grandezza snäppet 

före sin konkurrent. Inpassningen av olika bitar är snygg 
och de flesta skruvskallarna är dolda. Att Aquador 24 DC 
är en äldre modell syns på att det är en hel del naken plast 
i ruffen och på vindrutetorkarmotorerna som ligger helt 
öppna istället för infällda i innerlinen som på Grandezza.

Men trots det något ålderdomliga intrycket har  Aquador 
24 DC aldrig varit ett bättre köp än nu. Under de tio år som 
modellen varit i produktion har varvet hunnit slipa bort 
missar och fullända designen. Dessutom är utvecklings-
kostnaderna avskrivna – vilket gjort att Aquador  kunnat 
sänka priset som nu ligger på 899 000 kronor. Då ingår i 
stort sett all utrustning som behövs: kapell, navigator, vär-
mare, extra dynor, kylskåp och dubbla batterier.

Grandezza 25 S kostar i grundutförande 883 000 kronor 
och blir därmed dyrare än Aquador när vi lagt på kostna-
den för navigator, kylskåp och toalett.

Vilken båt är då det bästa köpet? 
Grandezza 25 S har bäst skrov, en trevlig sittbrunn och 

 vackra linjer som säkert väcker avund i gästhamnen. För 
den som vill åka ut över dagen med polarna är det här ett 
klockrent val.

Men Aquador 24 DC tar, trots sitt lite ålderdomliga ut-
seende, ändå hem matchen. Den djupa sittbrunnen och 
fantastiska solsängen, rymliga ruffen och generösa stan-
dardutrustningen gör den till en bekväm daycruiser för 
barnfamiljen som gärna vill sova över någon natt. 

 p En smidig lucka i 
fördäcket och peke med 
stege för enkel landstigning 
är två av många finesser på 
Aquador 24 DC. 
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Albybergsringen 97, 137 69 Österhaninge,  08-556 523 00. www.yamahacenter.com/stockholm
Butik, båt- och MC-försäljning: måndag-fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-15.00, söndag stängt.  

Verkstad: måndag-fredag 08.00-17.00, lördag-söndag stängt.

Kompletta program av Yamaha motorcyklar, mopeder och ATV. 
Det är vi som har kunskapen och resurserna. Varmt välkommen 
till oss önskar Patrik med personal.

Europas största 
Yamaha Center!

Sveriges
bredaste

båtprogram!
Vi har mer än 60 båtar i utställ- 
ningshallen med nya Husky R8S 

och Buster Phantom 
som toppnummer.
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KOMFORTABEL  
KATAMARAN
Lagoon är flerskrovsvärldens Volkswagen 
och träffar mitt i prick med nya 42-fots- 
kattan, som erbjuder bekväm 
segling och komfortabel  
interiör till ett attraktivt pris.
TEXT JOAKIM HERMANSSON FOTO BERTEL KOLTHOF & JOAKIM HERMANSSON
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Större familjekatamaraner för skön semester
segling har ökat i popularitet ett bra tag nu, och 
utgör allt vanligare inslag i skärgårdar och gäst
hamnar även på våra breddgrader.  Tidigare har 
de mest synts till i Medelhavet och på charter

destinationer, där kombinationen av lätthanterlighet, be
kväm segling utan lutning och möjlighet att få plats med 
minst ett par familjer på samma flytetyg, är faktorer som 
överglänser eventuella extradyra hamnavgifter eller stora 
svårigheter att överhuvudtaget hitta plats i trånga hamnar.

Franska Lagoon, med sitt varv i Bordeaux i södra  delen 
av Biscayabukten, är något av flerskrovsvärldens Volks
wagen, och spottar fram prisvärt folkliga katamaranmo
deller i en aldrig sinande ström. Lagoon 42 är en av de 
senaste i raden och nominerades till European Yacht of 
the Year i flerskrovsklassen för 201617. Att den mer än 
 dubbelt så dyra kolfiberkattan Outremer X4 tog titeln be
tyder dock inte att Lagoon 42 skulle vara ett dåligt val. Nej, 
som  semesterplattform med budgetprislapp är den näst
intill perfekt för det stora flertalet seglare, som inte kräver 
alltför mycket prestanda.

Redan ett år efter lanseringen hade Lagoon 42 beställts 
i ett par hundra exemplar, varav en fjärdedel till charterbo
lag och resten till privatkunder. Här hemma är dock för
hållandet det omvända:

– Inte en enda Lagoon 42 är såld för leverans i Sve
rige ännu, men däremot en handfull till svenska kunder 
som lägger båtarna i vår charterflotta i Medelhavet och 

Väst indien, berättar Sofia Schumacher, marknadschef för 
 svenska agenten Navigare Yachting.

– Vi har beställt ytterligare fyra båtar som ska säljas  under 
året. Lagoon 42 visas på Marstrand Boat Show i  augusti och 
Allt på sjön i Gustavsberg därefter,  tillägger hon.

När Båtnytt testseglade Lagoon 42 i La Rochelle i  höstas 
imponerade ekipaget trots ganska krabb sjö med lugna och 

 p Rorsman har god överblick från sin upphöjda position, även om seglen skymmer en del av sikten. Seglen 
trimmas lättåtkomligt på vinscharna nära masten.

 p Riggens placering långt 
akterut ger plats för en rejäl 
självslående fock, men det 
är med codeseglet utrullat 
som Lagoon 42 når de 
högsta farterna.
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välavvägda rörelser. En av de bidragande orsakerna kan vara 
varvets satsning på att centrera vikten så mycket som möj-
ligt. Ankarspelet med tillhörande kätting, vattentankar, ge-
nerator och som pricken över i hela riggen, är samlade mitt 
i båten, där ett gigantiskt stuvutrymme också sväljer allt 
från fendrar och dynor till tampar och hopfällbara cyklar. 
Sammantaget orsakar all denna vikt, tack vare sin place-
ring, ändå ett minimum av pendlingsrörelse i sjö. En posi-
tiv bieffekt är också att oljud från ankarspel och generator 
inte når hytterna, som ligger utplacerade i skrovens ändar.

Charterversionen maximerar utnyttjandet av tillgäng-
ligt utrymme med sina fyra dubbelhytter, en i varje änd-
skepp, med två toaletter men bara en separat dusch i varje 
skrov däremellan. Som om inte det skulle räcka kan sov-
platserna utökas ännu mer med enklare inredda kabiner i 
de båda förändarna för 15 000 kronor per styck, så att barn 
och skeppare får egna krypin. Eller så spar man dem som 
de är, och använder istället platsen till att stuva segel eller 
andra skrymmande prylar.

Den testade ägarversionen av Lagoon 42 ger tillgång 
till hela styrbordsskrovet för ägaren, med generös dubbel-
bädd som kan nås från sina båda sidor längst akterut. Flera 
skrovfönster och öppningsbara luckor såväl uppåt som ak-
terut och åt sidan ger ljus och ventilation, och i korridoren 
utanför hittar vi soffa, skrivplats, bokhylla och garderober. 
I skrovets främre del ligger toaletten, med gott om avställ-
ningsytor, plats för tvättmaskin och separat duschkabin 
med mycket svängrum. Här kan man bo riktigt bekvämt 

på långa havsöverfarter eller under flera semesterveckor, 
och ägarversionen är dessutom drygt 70 000 kronor billi-
gare än den för chartermarknaden.

I salongens U-formade pentry finns väl tilltagna 
arbets bänkar, mycket förvaringsutrymmen i flera nivåer 
och både mikrovågsugn och konventionell dito, men bara 
en ensam diskho. Drinkarna langas smidigt från den kom-
binerade diskbänken och bardisken ut till de många  sköna 
sittplatserna i L-soffan runt bordet på akterdäck, som har 
golvyta i samma nivå som salongen. Däremellan utgör 
dock den höga tröskeln för de stora glasade skjutdörrarna 
ett irriterande snubbelhinder. Från salongen har man näst-
intill 360 graders runtomsikt, och det dussin människor 
som Lagoon 42 är CE-klassad i A-kategorin för, får hyfsad 
plats runt det snyggt insvängda salongsbordet. Extra plus 

 p Ägarhyttens dubbelbädd är generös och kan nås från båda sidor. Flera 
skrovfönster och öppningsbara luckor ger ljus och ventilation.

Drinkarna langas smidigt 
från den kombinerade 
diskbänken och bardisken 
till de sköna sittplatserna 
i L-soffan runt bordet

 p Från salongen har man nästintill 360 graders runtomsikt, och det dussin 
människor som Lagoon 42 är CE-klassad för får hyfsad plats runt bordet.

 p I aktern på styrbordsskrovet finns den rymliga ägarkabinen, med soffa, 
skrivplats, bokhylla och garderober i den breda korridoren utanför.
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för att det också finns ett fullt fungerande navbord att sitta 
och jobba vid.

Från akterdäcket är det behaglig närhet till vattenlekar, 
eller ilandstigning på flytbrygga, via de breda badplattfor-
marna med tillhörande trappor i aktern av båda skroven. 
Däremellan kan gummijollen hänga på kraftiga rostfria 
dävertar. Upp till rorsmansplatsen är det en halvtrappa, och 
därifrån är överblicken god, även om det stora codeseglet 
skymmer en del av sikten. Det kan man dock stå ut med, 
eftersom det är med coden utrullad som Lagoon 42 når de 
högsta farterna. Riggens placering långt akterut ger annars 
plats för en rejäl självslående fock, men kryssvinklarna är 
ändå lika tveksamma som på de flesta andra katamaraner, 
trots att seglen kan trimmas snabbt och lättåtkomligt på 
vinscharna nära masten. Sex-sju knop på bidevind i om-
kring fem sekundmeter är inte förskräckligt, men inte 
 heller något att yvas jättemycket över.

För att bidra till låg tyngdpunkt vakuuminjiceras det 
stora taket i en sandwichkonstruktion med lätt men fukt-
känsligt balsaträ som distansmaterial. Samma metod till-
lämpas i skrovsidor och däck, medan skrovdelar under 
vatten linjen utförs i enkellaminat. Uppe på taket finns plats 
för åtminstone ett par vuxna att breda ut sig på den stora 
solbädden, och skulle inte det utrymmet räcka så är förens 
nät mellan skroven minst lika inbjudande. Med Lagoon 42 
går komfort, utrymmen och umgänge till attraktivt pris 
före toppad prestanda. Det känns varken förvånande eller 
fel, utan stämmer väl överens med konceptet. 

 p Med codeseglet utrullat på öppen bog gör sig Lagoon 42 bäst. På skroven och nätet finns gott om plats för många gäster att umgås och njuta av seglingen.

LUCIA  
40
Kommer från Fountaine Pajot 
i franska La Rochelle, med fo-
kus på komfort och utrymmen 
för långa semesterseglingar. 
Fyra toaletter med dusch 
och en riktigt stor ägarhytt är 
andra lockande attribut.

NAUTITECH  
OPEN 40
Bavaria tog en genväg till 
flerskrovsmarknaden genom 
förvärvet av Nautitech. Open 
40 är en av de modeller som 
utvecklats först och ska med 
prispress matcha de franska 
varven.

OUTREMER  
X4
Lättviktiga lyxkatamaranen 
Outremer 4X kostar dubbelt 
så mycket som en Lagoon 42, 
men har fantastiska prestanda 
och erbjuder rorsman plats i 
skålade kolfiberstolar långt ute 
på skrovsidorna.

TRE KONKURRENTER

LAGOON  
42
TEKNISK INFO

Längd över allt 12,8 m
Skrovlängd 12,5 m
Bredd 7,7 m
Djup 1,25 m
Vikt 12 000 kg
Storsegel 55/59 kvm
Fock 35 kvm
Code zero 68 kvm
Masthöjd 20,65 m
Bränsle 300 l
Vatten 300 l
Motor 2 x 45 hk Yanmar
CE-godkänd i klass A 
för 12 personer
Design  
VPLP/Nauta Design
Pris från 3 750 000 
kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ Viktfördelning med 
mycket tyngd centralt

+ Breda skrov ger 
massor av plats

+ Fin överblick från 
rorsmansplatsen

– Tveksam kryssvinkel

– Hög tröskel mellan 
salong och akterdäck

OUTSPÄTT

Bekväm segling och 
komfortabel interiör till 
ett attraktivt pris, det är 
Lagoons signum. Nya 
42-fotaren följer samma 
linje, och imponerar dess-
utom med ett minimum 
av pendlingsrörelser i 
krabb sjö, något som man 
kan tacka centreringen 
av vikt för.

KONTAKT

cata-lagoon.com  
navigare-yachting.com

FAKTA
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SIMRAD-YACHTING.SE

Nästa steg i utvecklingen.
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E) 04-17

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

ENKELHET.  
TYDLIGHET. KONTROLL.

VI  P RES ENT ERA R NSS EVO3 MED -SKÄRMAR

Upptäck enastående skärpa, breda betraktningsvinklar
och utökad kontroll för enklare handhavande under
alla väderförhållanden. Åk ut på en nöjestur, fiska och 
upplev en helt ny nivå av inbyggda funktioner än någonsin 
tidigare på alla nya NSS evo3.

Välj från 7-, 9-, 12- och 16-tumsmodeller.

Go With Confidence

 Allväderspekskärm

 SolarMax HD™-skärm

 Integrerat ekolod

 Riktig tvåkanals CHIRP

 Mycket utbyggbart system

 Inbyggt GoFree™ Wi-Fi
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SYNDIGT SNYGG,   SMART & SNABB 
Båtnytt är först ut i världen att köra nya XO Cruiser 
– en kaxig körmaskin med föraren i centrum, men 
också en utmärkt party plattform med goda övernatt-
ningsmöjligheter.
TEXT ANNA SANDGREN FOTO MAX CARLGREN
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Engelska Pool visar upp sig från sin allra blå-
sigaste och regnigaste sida. Det brallar på så 
hårt att mina fötter nästan lyfter av sig själva 
och jag får koncentrera mig på att inte  snava 
när jag ska ta det normalt okomplicerade  klivet 

ombord på XO Cruiser. Utöver den breda och snyggt halk-
skyddsförsedda badplattformen är det första som  fångar 
mitt synfält de dubbla 350-hästarna från Mercury. Det är 
också maximal motorstyrka för båten, som enbart lanseras 
med utombordare. 

Vi har inte valt den bästa dagen för att testa finska XO 
Boats andra nytillskott för året, en mattsvart 31-fots öppen 
daycruiser med formspråk och designdetaljer som suger åt 
sig blickarna. Som alla XO:s båtar är också nya XO Cruiser 
begåvad med ett rejält aluminiumskrov med djup v-botten. 
Sett till sjövärdighet lär båten stå pall – också för en av 
 vårens kraftigaste stormar. Påbyllsad med sjöställ, vantar 
och mössa tar jag plats i förarstolen, fantiserar om solsken 
och lämnar den trygga hamnen. 

Till skillnad från XO DFNDR, som också lanserades 
 under vinterns mässor och som Båtnytt skrivit om tidiga-
re, är det här en sann glidarbåt. Samtidigt är det en tung 
pjäs på 4,4 ton. Det märks. Värdigt och stabilt glider vi ut 
mot alltmer upproriska vågor. Det är blött. Men inte av 
överstänkande saltvatten, utan av det piskande regnet. Jag 
fasade för att den snygga vindrutan inte skulle vara hög 
nog för att ge fullgott skydd, men jag sitter helt torr från 
havssjö. Dessutom är det bekvämt. 

Förar- och navigationsplatserna är placerade mitt i  båten 
och det är tydligt att själva körupplevelsen varit viktig vid 
designprocessen. Förarplatsen är genomtänkt och inbju-
dande. Ratten är påkostad, snygg och greppvänlig. Reg-
lagen sitter på rätt ställen. Kraftiga vindrutetorkare med 
inbyggd vattenspolning håller effektivt saltränderna borta. 
Här finns plats för två stora infällda välvinklade  skärmar 

 p Förarplatsen är placerad i centrum av båten. Stolarna är bekväma, ratten lyxig och reglagen sitter precis 
där de ska. Vindrutan hade kunnat vara högre, men då på bekostnad av utseendet. 

 p Dubbla utombordare 
på vardera 350 hästkrafter 
är maxmotorisering på 
XO Cruiser. Joystick säljs 
som rekommendation för 
större körglädje och enklare 
manövrering.
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i fo rm av Simrads nyaste elektronik. Faktum är att hela 
 båtens system visas i skärmarna och ger en komplett guid-
ning och information om båten och var eventuella fel 
 döljer sig. Båten är också utrustad med joystick, automa-
tiska trimplan från Zip Wake och bogpropeller. Stolarna 
följer XO:s gängse goda form. De fjädrande stativen har 
förbättrats för att kunna fånga upp hårda stötar effektivare. 

Bredvid mig på navigationsplatsen har jag en av de 
 anställda från XO:s testcenter, Wessex Marina. Även han 
klarar sig undan havsstänk och från ryggont – trots att vi 
snittar i en hastighet på 35 knop och stundtals flyger rejält 
i vågorna. Som mest kommer vi upp i 47 knop. Med tanke 

på väder och vågor är det inte dagens mest bekväma fart, 
men jag har extremt roligt bakom ratten. Koncentrationen 
är på topp och jag får jobba med ratt och reglage. 

Att köra en båt med den här kvaliteten är en fröjd och 
visst, 47 knop i storm är mycket, men färden är ändå trygg 
och fartblindheten lurar i ögonvrån. Med tanke på båtens 
långa vattenlinje och skarpa v-botten, samt alla tekniska 
hjälpmedel, lär dagens ansträngning bakom förarplatsen 
tillhöra undantagen. Det här är en extremt välgående båt, 
med trygga nästan ångloksliknande egenskaper – må vara 
ett ånglok på adrenalin. 

Mer stökigt skulle det förmodligen ha varit för passa-
gerarna i aktersoffan. Här sitter man i dagens väder inte 
skyddat nog, men så är det inte heller tanken med båten. 
Enligt XO handlar det snarare om att här erbjuda en båt 
som är som ”en egen ö”. Det vill säga en stabil och trygg 
körmaskin, med möjlighet att umgås en hel dag ombord, 

 p Ruffen bjuder på en rymlig dubbelbädd med gott om plats för två vuxna, 
samt ett separat toalettutrymme. 

Sett till sjövärdighet lär 
båten stå pall – också för 
en av vårens kraftigaste 
stormar

 p Toalettutrymmet går i samma väldesignade anda som resten av XO 
 Cruiser med infällt handfat, smart duschkonstruktion och led-belysning.

 p Stolarna har fått en ny och förbättrad fjädring, som fungerar utmärkt.
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utan att behöva gå i land. Den kreativt konstruerade mo-
dulen akter om förarkonsolen är ett ypperligt exempel på 
smart funktion förpackad i snygg, platsbesparande design. 
Modulen rymmer nämligen såväl soffa som wetbar med 
grill och solbädd i ett. Den är dessutom elektriskt styrd. 
Här finns även snygga förvaringslådor i trä för bland annat 
bestick och porslin. Soffan kan snabbt göras om till en be-
kväm plats för de ombord som hellre törstar efter sol. 

Det är lätt att röra sig ombord över den aktre ytan. 
 Breda passager och rejäla räcken gör jobbet väl. XO Cru-
sier är ovanligt även på det sättet att båten helt saknar 
skarndäck. Det ger mer plats i sittbrunnen, men gör ock-
så att man för att komma ut på fördäck behöver kliva ut 
genom vindrutan. Det är visserligen inget större problem, 
då det finns rejäla halkskyddade steg och dörren som leder 
ut till fördäck är bred, om än något tung. I anslutning till 
vindrutan och förarplatsen döljer sig kapellet. Här finns 
också nedgången till ruffen som rymmer sovplatser för två 
och ett toalettutrymme. Ytterligare två personer kan sova i 
 soffan/soldäcket i sittbrunnen under kapellet. En Webasto- 
värmare står för behaglig temperatur även vid kyligare 
nordiskt väder. 

Det här är onekligen en superdesignad båt in i minsta 
detalj – och en båt som sticker ut. Så är det också Jarkko 
Jämsén, som till vardags ritar lyxyachter av  megaformat, 
som ligger bakom designen. Han verkar ha varit på  extra 
gott och kreativt humör när han skapade XO:s första 
 cruiser-modell. 

 p Ombord kliver du enkelt via den breda badplattformen. Aktersoffan görs i ett handgrepp om till solbädd. 

 p Det är lätt att röra sig ombord tack vare breda passager och gott om 
välplacerade räcken.

XO  
CRUISER
TEKNISK INFO

Längd 9,54 meter
Bredd 2,75 meter
Vikt 4 045 kilo (utan 
motor)
Skrovvinkel 23 grader
Rek motor  
2 x 250-350 hk 
Bränsle 700 liter
Last 10 personer 
CE-kategori C (8 perso-
ner CE-kategori B)

TESTKÖRNINGEN

Last 2 personer
Motor 2 x 350 hk
Max fart 47 knop  
Pris Från 2 960 000 kr

VÄRT ATT NOTERA

+ Snygg design

+ Genomtänkta detaljer

+ Gedigen kvalitet

+ Grymma kör-
egenskaper

– Högt pris 

OUTSPÄTT

En genomdesignad 
snygging och blickmagnet 
som signalerar lyx, rike-
dom och medvetenhet. 
En kaxig körmaskin med 
föraren i centrum och 
samtidigt en utmärkt 
partyplattform med goda 
övernattningsmöjligheter 
för minst två. Men smakar 
det så kostar det. Prislap-
pen är minst lika hög som 
vill-ha-faktorn. 

KONTAKT

xoboats.com

FAKTA
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Windy 39 CamiraWindy 39 Camira

Windy 46 ChinookWindy 46 Chinook
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Windy Scandinavia Marina AB . Vikingavägen 17 E ·  133 33 Saltsjöbaden · Sverige 
Tel: 0490-258 899 . www.windyboats.com

WINDY sportcruisers finns i 6 olika modeller, från 26 till 46 fot



VETTIG 
HYTTBÅT

Familjen bakom Sand-
ström 565 CC har 40 års 
erfarenhet av hyttbåtar. 
Då blir resultatet en smart 
folkbåt för rimliga pengar.
TEXT & FOTO MIKAEL MAHLBERG
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Trots att han drivit Sveriges mest fram-
gångsrika familjeägda fritidsbåtsvarv i 27 år 
har Niklas Sandström aldrig tidigare besökt 
Stockholms skärgård.

Självklart passar Båtnytt på att kombinera 
nyttan – test av nya Sandström 565 CC – med nöjet att visa 
Niklas skärgården.

Redan efter en halv sjömil stöter vi på en av företagets 
klassiska, brandgula båtar med hytt. En klinkad Uttern 
kommer skumpande över fjärden.

Om Sandström låter obekant, är troligen Uttern desto 
mer välkänt. Familjen Sandström startade Uttern-båtar på 
50-talet och drev upp varvet till en av båt-Sveriges giganter 
innan de sålde till Brunswick år 2004.

Sandström 565 CC bottnar alltså i 40 års erfarenhet av 
att bygga praktiska hyttbåtar, för rimliga pengar. Sand-
ström, och Uttern innan dess, bygger nämligen vettiga 
 båtar för vanligt folk. Glöm pråliga linjer, onödiga fot eller 
svindyra inombordardieslar. På ett klinkat, drygt fem och 
en halv meter långt skrov har Sandström ställt en fyrkantig 
hytt med taklucka och akterdel i tyg. Det är alltså frågan 
om en halvhyttbåt, och konstruktionen har sina poänger 
jämfört med hel hytt.

Denna aprildag väljer vi att behålla akterkapellet på. På 
så vis sitter jag, chefredaktör Max och Niklas Sandström 
helt skyddade. På väg ut mot Vaxholm spricker molntäcket 
upp och vårsolen strilar över fjärden. Tygbakstycket får vara 
på, men jag ställer mig upp och fäller upp tygsuffletten som 

ersätter konventionell taklucka. Suffletten fälls bakåt med 
ett enhandsgrepp och nu blir Sandström 565 CC en nästin-
till öppen båt. Att stå och köra är bäst. Hytten är tillräckligt 
hög för att jag, som är 177 centimeter, ska se över med god 
marginal. Samtidigt skapar den fyrkantiga hytten lä för an-
siktet och här står jag bra mycket bättre än i bowriders och 
daycruisers med bakåtsvepta, låga rutor.

 p Ratt, reglage och några analoga instrument. Vill du ha en navigator får du sätta den i bygel ovanpå 
 instrumentpanelen. Ska du bara åka korta sträckor kanske du nöjer dig med papperskort.

 p Även förare på närmare 
två meter står skyddade 
från vinden och kör tack 
vare hyttens utformning som 
skickar luften uppåt..
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En bit ut på Askrikefjärden börjar ansiktet ändå  domna 
bort av kylan och vi beslutar oss för att cabba på. Med 
ena handen drar jag på tygtaket och spänner fast det med 
två stroppar. Proceduren går på några sekunder och är lika 
 enkel som att dra igen en taklucka i plast.

Niklas Sandström förklarar att målgruppen, de med 
sommarstuga på en ö nära fastlandet, sällan kör längre än 
en halvtimme. Därför är bränsletanken en lös variant på 
20 liter, som räcker i 30 sjömil i marschfart. Det finns dock 
plats för en extratank – som vi raskt byter till när bensinen 
tar slut på hemvägen utanför Vaxholm.

Själva hytten är möblerad för att det ska gå lätt att ta sig 
in och ur på dessa korta turer. Bara föraren har en stol att 
sitta i. De tre passagerarna som ryms i hytten får sitta på 
bänkar längs skrovsidorna vilket skapar en bred passage ut 
genom glasdörren.

Även om Niklas Sandström aldrig varit i Vaxholm, ska 
det visa sig att familjens båtar är populära även här. I gäst-
hamnen hamnar vi bredvid en Uttern 560 AR, 1980-talets 
variant på den modell vi idag provkör.

När de ligger bredvid varandra är det lätt att hitta lik-
heter – men också se att familjen Sandström förbättrat sina 
konstruktioner. Jämfört med gamlingen har Sandström 565 
CC en mycket högre hytt som är lättare att gå in i. Dess-
utom är 565 CC försedd med en smart trappa i förskeppet, 
som gör det lätt att kliva i och ur även för äldre och de med 
dålig balans. Den finessen saknar gammel-Uttern.

Efter dagens rätt styr vi tillbaka mot stan. Svallen från 
en Waxholmsbåt känns i ryggslutet. Skrovet är platt, därför 
stötigt, men å andra sidan lättdrivet. Vi når 30 knop med 

 p Stuven rymmer två tankar, tar den ena slut växlar du lätt till den andra. De 
får plats ovanpå varandra. Här ryms även diesel till eventuell värmare.

Glöm pråliga linjer, 
onödiga fot eller svindyra 
inombordardieslar

 p Luckan fälls lätt bak. Detta är den skönaste körställningen. Då har man 
god sikt åt alla håll men når ändå lätt ned till ratten.

 p Sikten är bra även om kapellet visst skymmer en aning när du tittar snett 
bakåt. Det tar även bort en hel del av motorljudet.

 p Mercurys automatiska trimsystem ställs in i olika profiler beroende på 
vilken båt du har och vilka egenskaper du söker.
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en 60-hästars Mercury och klarar oss på 0,6 liter  bensin 
per sjömil i 20 knop. Bra siffror som gör att det blir  billigt 
att använda båten. Med Mercurys automatiska ”active 
trim”-funktion trimmas motorn automatiskt ut för att bå-
ten ska gå så snabbt och snålt som möjligt. Det funkar 
säkert bra för nybörjaren, men om du lär dig trimma ut 
motorn i planingsfart kan du spara drygt 6 000 kronor.

Sandström 565 CC är en vettig båt – och det gäller även 
prislappen. Vår testbåt kostar 238 000 kronor inklusive 
 motorn, vilket är klart lägre än de flesta styrpulpetbåtar i 
samma storlek. Hyttbåtar under sex meters längd är ovan-
liga på marknaden idag. Konkurrenter är därför svåra att 
 hitta – förutom just hos Sandström. Deras egen, äldre 560 
MC Classic är snäppet billigare men också enklare än nya 
565 CC. 

 p Stängningsdags. Efter en dag på sjön drar du fram luckan och knäpper den med två remmar. Mycket enklare kan det inte bli.

 p Fören är konstruerad för att det ska vara lätt att ta sig i och ur båten. 
Rejäla steg och ett bra räcke att hålla fast i.

SANDSTRÖM  
565 CC
TEKNISK INFO

Längd 5,65 meter
Bredd 2,05 meter
Vikt 810 kilo
Motor max 60 hästar
Last 5 personer
Pris 236 000 kronor
Bränsle 20 liter lös tank 
plus en extra tank

TESTKÖRNINGEN 

Last 3 personer
Motor Mercury 60 hästar
Fart 30 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Bra pris

+ Vindskyddad hytt

+ Kan cabbas ned

+ Enkel att gå runt på

– Stötigt skrov

– Liten tank

OUTSPÄTT

Vettig hyttbåt för den 
som behöver ta sig till 
sommarstugan i regn 
och rusk. Lågt pris, inget 
lull-lull men ändå god 
kvalitet.

KONTAKT

sandstrombatar.se

FAKTA

Sandström 
565 CC är en 
vettig båt – och 
det gäller även 
prislappen
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Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för ev felskrivningar i annonsen.

Silver Eagle BR med Mercury 150 hk

Kampanjpris 457.900:-
Ord. pris 483.200:-
I kampanjpriset ingår akterkapell, trimplan, vindrutetorkare på förarsidan, 
justerbart stolsstativ på förarsidan, startspärr samt Raymarine A98 GPS.

Silver Shark BR med Mercury 115 hk

Kampanjpris 365.900:-
Ord. pris 391.800:-
I kampanjpriset ingår akterkapell, startspärr samt 
Raymarine A98 GPS.

Silver Shark BR och Eagle BR ger dig det bästa av två världar. Aluminiumbåtens 
tåliga, underhållsfria skrov och plastbåtens praktiska och komfortabla innerline i 
glasfi ber. Det ger dig mer tid för sköna stunder på sjön. Båtarna är mycket stabila 
och bekväma, och med skumfyllda skrovsidor går de extra tyst i sjön. 

SILVER
MERCURY 
EDITION

Mercury fyrtaktsmotorer ger dig en klassledande komfort med oöverträffad kraft. 
Nya F80, F100 och F115 har hämtat sin design från testvinnaren F150. Unik motor- 
upphängning ger mjukare och tystare gångegenskaper. För din trygghet levereras 
alla Mercury motorer från 40 hk med startspärr. Mercury har upp till 5 års garanti på 
motorerna. Trygghet och prestanda för fantastiska upplevelser till sjöss.

Med startspärr och

NMEA2000-nätverk

Silver Eagle BR med Mercury 150 hk

Kampanjpris 457.900:-

Luleå: Granec Maskin
Tel: 0920-228025

Sundsvall: Båthuset i Sundsvall
Tel: 060-560330 

Västerås: Tidö-Lindö Marin
Tel: 021-50084

Dalarö: Marindepån
Tel: 08 -50150105

Stockholm: Skanstull Marin
Tel: 08-55670900

Norrköping: Interboat
Tel: 011-107300

Tranås: Huges Marina
Tel: 0140-311590

Rångedala: Borås Marin & Motor
Tel: 033-279393

Karlshamn: Marinkompaniet
Tel: 0454-18015

Östhammar: Matton Marin
Tel: 0173-21400

Åkersberga: Dyviks Varv
Tel: 08-54354329

Danderyd: Marindepån
Tel: 08-54591440



FOLKLIG LYX
Nya X-22 vill vara en äkta Hydrolift, men också 
prismässigt rimlig och folklig. Är det en möjlig 
kombination?
TEXT & FOTO TERJE BJØRNSEN TEXTBEARBETNING ANNA SANDGREN
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Jag kastar loss från Hydrolifts lokaler i 
norska Fredrikstad och fortsätter ut mot  öppet 
vatten i riktning mot Strømtangen fyr. För-
väntningarna sitter i kroppen. Det är alltid 
spännande med en helt ny båtmodell och ef-

tersom jag är norrman sätter det extra krydda när båten 
både är norskproducerad och det dessutom står Hydrolift 
på skrovsidan. För ända sedan de första Hydrolift-model-
lerna kom ut på marknaden har de rört sig som i en egen 
aura av fart och körglädje. F23 och F26 satte på sin tid to-
nen och sedan Bård Eker tog över 2002 har modeller som 
S-24, C-31 och C-27 bevarat traditionen och dessutom lagt 
till element som kvalitet och stil.

Efter finanskrisen 2008 var båt inte längre det  roligaste 
du kunde lägga dina pengar på och en del av  finansvalparna, 
som tidigare hyst en förkärlek för att köpa flotta kapital-
varor, försvann permanent från kundregistren både i bil- 
och båtbranschen. De senaste åren har fritidsbåtarna i hög 
grad varit one-off-byggen eller specialmodeller produce-
rade efter beställning med speciallösningar anpassade för 
varje enskild kund. Ända tills nu. För på Hydrolifts pro-
duktionslinje i Fredrikstad är det nu dags för ett helt nytt 
projekt. Här byggs nu 35 exemplar av nya Hydrolift X-22. 
Om planen håller ska detta bara vara den första av fyra nya 
X-modeller som Hydrolift planerar att lansera de närmaste 
åren.

– X-22 är en rimligare Hydrolift, men modellen ska fort-
sätta att ha alla de kvaliteter som båtkunderna förknippar 

med Hydrolift, förklarar projektledaren Anders Vongraven 
Krogh och fortsätter: 

– Vi håller redan på med en fullskalemodell av den 
 större X-25, men nu är vårt fokus att få till en lyckad intro-
duktion av X-22. 

När många andra väljer att lägga sin båtproduktion i 
länder med billigare arbetskraft har Hydrolift valt att bygga 
den nya båten i Fredrikstad. 

– Det finns flera anledningar till det, förklarar Krogh. 
Bård Eker har ett starkt önskemål om att producera i 
 Norge. Dessutom ger det oss en bättre kontroll över pro-
duktionsprocessen och härmed förbättrade möjligheter att 
båtarna håller den kvalitet som en Hydrolift ska ha.  

Nu är det slut på 5-knopsgränsen och den nya X-22 
ska få sträcka på vingarna. Båten byggs med traditionell 
handpåläggning och i sann Krogh-anda i kvalitetsmaterial, 
 vilket gör skrovet både lätt och styvt.  

Mercurys 150 hästars fyrtaktare är det enda motoralter-
nativet för båten. Den är en typisk representant för dagens 
150-hästare, fyrcylindrig och med stor cylindervolym på tre 
liter. I likhet med konkurrenterna från Yamaha (2,7 liter) 
och Suzuki (2,9 liter) ger det en enkel konstruktion, ett 
solitt vridmoment och en vettig bränslekonsumtion. Nack-
delen är att dessa motorer inte har den härligaste gången 
på högt varvtal. 

Skrovet i X-22 är en lätt modifierad utgåva av SX-22, 
med skarp v-botten och steg. Att få upp båten i plan är 
enkelt, med motorn intrimmad reser sig fören bara några 

Hydrolift X-22 handlar dock inte bara om 
körglädje. Trivseln ombord är lika viktig 
för den typiska X-22-kunden

 p Med 150 hästkrafter 
gör X-22 runt 40 knop som 
mest. Även under toppfart är 
båten stadig och lättkörd.
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grader i själva accelerationsfasen. När du passerar 25 knop 
kommer du märka att skrovet lyfter sig ur vattnet, vilket är 
typiskt för ett stegat skrov. Därför behöver du inte använda 
trimknappen särskilt mycket, inte ens när du närmar dig 
toppfarten.

Med Strømtangen fyr på min styrbordssida har jag 
 placerat mig på ett sätt som visar sig vara en utmärkt 
marschfart för den här kombinationen av båt och motor: 
4 500 varv/minut och en fart på 30–31 knop. Solen  hänger 
apelsingul över horisonten och hade det inte varit för  kylan 
och fartvinden kunde jag ha inbillat mig att färden över 
 dyningarna skedde en lugn junikväll. Lätta dyningar och 
ingen vind är härligt under en utflykt med vänner och 
 familj, men inte för ett båttest och för att på allvar kunna 
prova båten också i mer krävande situationer. Därför får vi 
återkomma senare till hur X-22 uppför sig i större vågor. 

Mina intryck efter att ha kört i aktersvallen är i varje fall 
positiva. Båten går lätt och högt. Den skär fint genom vatt-
net och jag störs inte av några ljud från skrov eller inred-
ning. Mina erfarenheter från tidigare Hydrolift-modeller 
säger mig dessutom att det inte finns någon anledning att 
tro att varvet skulle ha sparat in eller slarvat med kvaliteten 
och leverera en båt med svagare sjöegenskaper än normalt. 
Den styva, stumma känslan i skrovet fortplantar sig vidare 
till inredning och konsol. 

Testbåten är bara nummer två i produktionslinjen 
och därför att betrakta som en ”betautgåva”. Men med 
undant ag av några mindre detaljer, är den identisk med 

de  kommande kundbåtarna. Förarplatsen är viktigt för en 
körglad båt som Hydrolift X-22 och ergonomin sitter i det 
närmaste perfekt. 

De nya sportstolarna med bra dämpning och fotstöd gör 
sitt jobb väl. Vindrutan täcker gott och du har god sikt 
föröver. Jag trycker fram gasen och leker med trimmet för 

 p Funktionellt. Kompakt konsol och robusta stolar, passage på bägge sidor.

 p Den främre solbädden rymmer en stor förvaring med plats bland annat för 
dynor. Med dynorna på plats täcker solbädden hela båtens bredd.

 p Framför passagerarplatsen finns infällda mugghållare och en stuv. 
Praktiskt och snyggt. 

 p X-22 byggs i Norge. Produktionsledaren Anders Vongraven Krogh ser 
fram emot att tillverka ytterligare modeller i X-serien.
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att hitta toppfarten. Körpositionen i halv ståendes, med 
sittstödet uppfällt, är perfekt i förhållande till kanten på 
vindrutan, som har en böj som lyfter luftströmmen uppåt. 
Du slipper bli kall i 40 knop, men sikten är ändå bättre när 
jag sitter ner. 

Hydrolift X-22 handlar dock inte bara om  körglädje. 
Trivseln ombord är lika viktig för den typiska X-22- kunden. 
Den stora solsängen i fören har plats till en extra kudde och 
det är snabbt gjort att sätta ihop och plocka in.  Aktersoffan 
är bekväm och förarstolarna är vändbara så att det med 
bordet uppsatt bildas en trevlig sittgrupp.  Praktiska detaljer 
är stuvutrymme i konsolen och snygga tekniska installatio-
ner under aktersoffan. Vill du skydda dig mot sämre väder 
och vind kan du beställa till en sprayhood över konsolen. 

Som en särskild tvist levereras Hydrolift X-22 i fem 
 olika färgkombinationer som återkommer i dynor, på mo-
tor, i skrovdekor och durkbeläggning (de tre sista är tillval). 
Vid första ögonkasten var jag skeptisk till plastbeläggning-
en med små dubbar, men efter att ha rört mig ombord på 
båten under några timmar är jag såld. Den är mjuk att 
gå på, ger gott grepp och har en lugnande effekt på hela 
interiören. 

Mercury är inte bara samarbetspartner på motorsidan, 
utan ska också bidra till att säkra en god distribution av 
Hydrolift X-22 och kommande modeller. Med ett vettigt 
pris från 539 000 norska kronor, och med egenskaper som 
man kan förvänta sig av en Hydrolift, borde det borga för 
mer båtbyggaraktivitet i Fredrikstad framöver. 

 u X-22 har fått nya sport-
stolar, specialdesignade 
för båten. Men de kommer 
av allt att döma sitta även 
i kommande nya modeller. 
Aktersoffan är fin, ryggstö-
den kan fällas ned mot den 
stora badplattformen.

CORMATE  
UTILITY 23
Skrovet är vasst och fartre-
surserna är på 42 knop med 
blott en 115 hästares Mercury 
utombordare. Då drar motorn 
bara 0,55 liter. Under däck 
finns två kojer. Priset ligger på 
600 000 kronor.

NORDKAPP  
705 ENDURO RANGER
Båtnytts redaktionsbåt för 
2017 gör 52 knop med en 
250 hästars Evinrude HO. 
Skrovet är av aluminium men 
båten finns också helt i glas-
fiber. Liten toalett, ingen koj. 
Priset är 750 000 kronor. 

DRACO  
22 RS
Lågt skrov, bekväm U-soffa 
och enorm badbrygga! Draco 
är med 599 000 kronor för 
båt och 150 hästars Yamaha 
knappast dyrare än många 
betydligt mer slätstrukna 
konkurrenter.

TRE KONKURRENTER

HYDROLIFT  
X-22
TEKNISK INFO 

Längd 6,68 meter
Bredd 2,30 meter
Vikt Från 1 200 kg
Personer 6
Bränsletank 270 liter
Skrov 24 grader, två steg
Material GRP sandwich, 
divinycell
Motor Mercury F150
Pris Från 539 000 NOK

TESTKÖRNINGEN

Last 1 person
Motor Mercury F150
Maxfart 40 knop

VÄRT ATT NOTERA

+ Kvaliteten i detaljer

+ Lättdrivet skrov

+ Bra disposition av 
ytorna

– Säljs bara med ett 
motoralternativ

OUTSPÄTT

Med kvalitet och kör-
egenskaper som vi är 
vana vid från Hydrolift, 
men med ett mer humant 
pris, lär X-22 bli en given 
favorit bland de som vill 
ha en pigg, sjövärdig båt 
som det även går bra att 
umgås i.

KONTAKT

hydrolift.com

FAKTA
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Möt den trefaldigt prisbelönta yachten – Galeon 500 Fly

Galeon Yachts är kända för sin fantastiska design, innovativa lösningar 
och höga kvalité. 500 FLY är hyllad över hela världen för sina banbrytande 
innovationer som roterande aktersoffa & bord, den transformerbara 
akterdelen och inte minst ”beach mode” med utfällbara balkonger. 
Låt oss imponera på dig med framtidens båtar i storlek 30–78 fot redan nu!

The future of luxury yachts
psmarin.se
info@psmarin.se
Tel: 08-36 94 60
Mob: 070-336 94 60



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 sen-
sorer mäter avvikningarna i gångläget samt kursändringar med hög 
precision, utan några rörliga delar. Avancerade program lär sig din båts 
rörelser, något som gör att ACS kan installeras på allt från en liten styrpul-
petbåt 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!



SNURRAN SOM 
FÖRSVANN
Vikarna töms på utombordsmotorer av 
 väl organiserade tjuvar. Vi har tagit reda på 
hur det går till och vad du kan göra för att 
öka chansen att få behålla din motor.
TEXT OCH FOTO MAX CARLGREN
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 p Två 300-hästars 
 Yamaha, återfunna av 
Sjöpolisen i Stockholm. 
Underhusen är borttagna 
för att de ska bli mer 
hanterbara. Det börjar med att någon rekar förutsätt-

ningarna. Intressanta objekt noteras på en 
 lista, man tar bilder och ser till att allt är noga 
förberett. Några dagar senare kommer själva 
stöldtruppen. De har verktygen och tekniken 

som krävs för att utföra jobbet och de är starka som fan. 
Båtarnas lås avlägsnas och de flyttas till en vik i närheten 
som går att nå med skåpbil. Spårsändare slits bort, ibland 
störs de ut med små prylar som liknar walkietalkies, så att 
de inte kan larma alls. Alla reglage och kablar kapas med 
avbitare. Motorn lossas från akterspegeln, är det en större 
motor tas växelhuset loss för att de ska bli lättare att han-
tera. Det ska gå fort att få bort prylarna. Motorerna bärs 
eller släpas bort på presenningar från vattnet och  lastas i en 
skåpbil, eller grävs ned i jorden. Godset får kallna ett tag, i 
bilen eller begravda. Sedan ska de åka vidare. Då har man 
antingen egna medarbetare som kör godset via  hamnar 
 eller via Öresundsbron eller inhyrda transportbolag. För 
en stor del av motorerna  lämnar landet. Har du hört en 
siffra är den fel, sanningen är att ingen vet hur många det 
är. Enligt Larmtjänst hittades 43 motorer som stulits i Sve-
rige utomlands under 2016, av runt 2500 stulna motorer – 
knappt två procent. Det märkliga är att inte särskilt många 
fler återfinns i Sverige. Det gör att de flesta är överens om 
att motorerna ändå transporteras utomlands.

För att förstå hur motorstölderna går till och vart moto-
rerna tar vägen har jag åkt till Polishuset på Kungsholmen i 
Stockholm flera gånger. Det sista besöket sker via  ingången 

på Polhemsgatan 30. Här sitter Nationella operativa avdel-
ningen (NOA), de som tidigare kallades Rikskriminalen. 
Jag träffar en person från NOA som jobbar med inriktning 
mot internationella brottsnätverk. Han vill inte att jag skri-
ver hans namn, men vi kan kalla honom Patrik. Han har 
jobbat länge med att kartlägga brottslingarna som bland 
annat stjäl båtmotorer. Och han vet ganska väl vilka de är.

– Den större delen av stölderna begås av internationella, 
organiserade brottsnätverk. Jag tänker inte säga någon siffra 
för ingen vet exakt, men de utgör ändå klart den domine-
rande faktorn, i både frekvens och omfattning,  säger han.

Han grundar detta på hur stölderna går till.
– Man har logistik och ett arbetssätt som gör stölderna 

extremt effektiva. Man begår många stölder inom begrän-
sad tid och inom begränsade geografiska områden uppre-
pade gånger. Våra lokala förmågor i Sverige har inte den här 
kapaciteten, säger Patrik.

Dessa ligor stjäl inte bara båtmotorer utan även exem-
pelvis bilar, bildelar, traktorer och entreprenadmaskiner. 
De internationella kriminella nätverk som de tillhör ägnar 
sig även åt narkotikabrottslighet och andra tyngre brott. 

Godset får kallna 
ett tag, i bilen 
eller begravda
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 p Rino Carlsson har arbetat 
som sjöpolis i 20 år. Numera 
samordnar han arbetet mot 
stölder av båtmotorer och 
båtar nationellt.

ÖKA CHANSEN ATT FÅ TILLBAKA MOTORN
Se till att ha serienummer 
antecknat och gärna avfotat 
så att du kan uppge detta 
vid polisanmälan. Då kom-
mer motorn in som stulen i 
SIS (Schengen Information 
System) och blir sökbar av 
andra europeiska myndighe-
ter. Serienumret är mycket 
viktigt att ha ordning på.

Se till att ha en spår-
sändare som är gömd, 
strömsatt, har ett giltigt 
abonnemang och som du vet 
hur den fungerar.

Skaffa en märkning av 
motorn som inte går att 
ta bort och som är snabbt 
sökbar för myndigheter. 

Gravera gärna in en egen 

märkning, exempelvis per-
sonnummer, och fotografera 
denna.

Anmäl stöld omedelbart 
även till ditt försäkrings-
bolag. Då får Larmtjänst 
uppgifterna, de samarbetar 
aktivt dagligen med myn-
digheter för att identifiera 
stöldgods i andra länder.

Men Patrik berättar att nätverken på senare år nischat in sig 
på mängdbrott, straffen för dessa brott är mycket lindrigare 
än för exempelvis narkotika eller utpressning.

NOA samarbetar internationellt med bland annat Euro-
pol och polismyndigheter i de berörda länderna. Patrik 
säger att det främst handlar om kriminella från Litauen, 
Polen och Rumänien. Han är noggrann med att påpeka att 
han inte pekar ut befolkningen i hela länder, utan att det 
handlar om kriminella nätverk med bas i dessa längder som 
arbetar internationellt. Han poängterar också att vi inte är 
unika i Sverige.

– Nej, det här är inte ett svenskt problem utan ett eu-
ropeiskt. Vi har snarare legat efter både Tyskland och Eng-
land när det gäller dessa kriminella nätverk, säger Patrik.

Dessa kriminella nätverk är prioriterade av polisen, ef-
tersom deras verksamhet påverkar samhället i grunden. 
Både genom att det är många som drabbas av brotten men 
även för att det tar enorma resurser att utreda alla brott.

Patrik är noggrann med vad han berättar och vad jag 
får skriva om. Han är säker på att brottslingarna kartlägger 
 polisen på samma sätt som polisen kartlägger dem. Men 
under vårt samtal framträder en bild av att de har ganska 
bra koll på ligorna, hur brottsligheten sker och till viss del 
vilka som utför den. Men varför tar de då inte fast dessa 
tjuvar?

– Vi är för få. Det är det enkla svaret. Sedan kanske man 
har andra regionala prioriteringar ute i landet. Men vi letar 
efter kärnverksamheten i samarbete med andra länder för 

att ta fast dem som styr brottsligheten. Det är då vi får bäst 
effekt, säger Patrik.

Det pågår alltså ett internationellt samarbete i Europa 
för att stoppa de kriminella nätverken. Men det pågår för-
stås även ett arbete här hemma i Sverige.

I Stockholm träffar jag Rino Carlsson som har jobbat 
som sjöpolis i 20 år. Sedan hösten 2016 är han regionell 
samordnare mot stölder av båtmotorer i Stockholm. Vi har 
setts flera gånger och han har gjort intryck med sitt driv. 
Men när jag svarar på hans samtal i början av påskhelgen 
låter han trött.

– Stölderna har skenat i väg i Stockholm under första 
kvartalet. Polisen klarar inte det här själva, nu måste alla ta 
ansvar för att komma till rätta med stölderna, säger han till 
mig innan vi önskar varandra en glad påsk.

Påskhelgen har tidigare varit högtid och startskott för 
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båtmotortjuvarna. Men i år började säsongen tidigt, under 
de milda vintermånaderna har stölderna accelererat, främst 
i Stockholmsregionen, men även i andra delar av landet. 
Tidigare har stölderna varit koncentrerade till vår, sommar 
och höst, men i år har stölderna ökat på land om vintern.

En som fått upp ögonen för detta är Carina Birking på 
Larmtjänst. Larmtjänst är en branschgemensam organisa-
tion för försäkringsbolagen. De har koll på stölderna som 
rapporteras in till försäkringsbolagen.

– Plötsligt stjäl man på land i en helt annan omfattning. 
En båthandlare i Karlshamn blev av med 20 motorer och 
två vattenskotrar. Motorerna stod på bockar och tjuvarna 
tog med allt, berätta Carina Birking.

Hon säger att det är för tidigt att säga att det är en trend, 
poängen är att brottslingarna anpassar sig efter hur man be-
kämpar dem. Blir det svårt att stjäla i region väst stjäl man 
på en annan plats. Finns det inte båtar i vattnet tar man 
dem på land, gärna på platser där det finns många motorer.

Det finns många orsaker till att utombordare blivit ett 
hett byte. Grunden är förstås att de är värda mycket  pengar. 
De förvaras ofta med dålig bevakning på otillgängliga 
 platser. Ofta tar det också lång tid innan brotten upptäcks 
och straffen för stöld är inte särskilt höga. Motorerna har 
i många fall en märkning som är lätt att ta bort och tullen 
har inte befogenhet att kontrollera utgående gods bara på 
misstanke om att det är stöldgods. Brottet är i dagsläget för 
lätt att utföra, och det måste vi ändra på.

I polisregion väst har man bedrivit ett framgångsrikt 

 t När vi besöker sjöpolisen 
har de precis tagit in ett 
tiotal motorer och två skåp-
bilar. Till största delen är det 
motorer mellan 50 och 70 
hästkrafter.

 p Polisen använder 
 gaffeltruck för att flytta 
 motorerna. Tjuvarna använ-
der handkraft. Motorn på 
bilden väger 165 kilo.

Plötsligt stjäl man 
på land i en helt 
annan omfattning

 arbete med båtsamverkan och minskat båtmotorstölderna. 
Problemet är att ligorna flyttar till andra platser när förut-
sättningarna blir sämre i ett område. Därför är många av 
dem jag talat med inför denna artikel eniga om att vi måste 
få igång båtsamverkan i hela Sverige. Det behöver inte vara 
så komplicerat. Skapa ett nätverk för din båtklubb och för 
grannklubbarna. Se till alla är uppmärksamma på  okända 
personer eller bilar som rör sig i området. Varna dem som 
du samarbetar med om du ser något misstänkt, och rap-
portera till polisen när ni ser tecken på brott.  Thomas 
 Andersson har drivit Båtsamverkan i region väst.

– Nästan alla har mobiltelefon och Facebook. Många 
båtägare är lite äldre, men jääädrar vad duktiga de är! I de 
områden i Bohuslän där vi haft aktiv båtsamverkan är stöl-
derna nästan nere på noll, säger Thomas Andersson.

I Stockholmstrakten ligger båtarna mer utspridda än på 
västkusten, där fler båtar ligger samlade i marinor. Det gör  
samverkan svårare, eftersom man kanske inte har någon 
att samverka med. I Stockholm satsar man därför på en 
kombination av båtsamverkan och grannsamverkan för att 
involvera fler personer inom ett geografiskt område.
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 p Växelhusen plockas bort. 
Det är viktigt att alla delar 
av motorn har en märkning 
som är spårbar.

 p Den lilla klisterlappen mitt i bilden bär på serienumret på motorn. Den går 
att skrapa bort och då är motorn mycket svår att spåra.

I sjösättningstider är det viktigt att hänga på motorn 
sent och ha stenkoll på den. Se till att ha vaktskift även 
 innan sjösättning och även efter torrsättning. Precis i bör-
jan av säsongen och precis efter är det högsäsong för tju-
varna. Då är båtarna på plats men inte sommargästerna.

Thomas Andersson ger fler handfasta tips. Se till att 
muttrarna sitter på insidan av akterspegeln istället för på 
utsidan. Då måste man in i båten och krångla. Tar du av 
motorn sällan kan du lägga på några extra brickor och svet-
sa fast bultarna. Då måste man kapa och det blir ljud och 
ljus, något som kan avskräcka tjuvarna. Du ska även se 
till att märka din motor så att den är spårbar. De flesta 
tillverkare nöjer sig med att sätta på klistermärken med 
 serienummer, dessa går att skrapa bort. Då vet inte polis 
eller tull vems motorn är eller om den är stulen om de 
skulle hitta den.

Securmark är ett av företagen som märker motorer. De 
lägger på en mikromärkning som är sökbar av polis, tull 

och andra myndigheter. Se även till att sätta på en spårsän-
dare, för även om tjuvarna ofta tar bort dem så missar de 
sändarna ibland och polisen kan ta dem.

– Vi måste försvåra så mycket för tjuvarna att de helt 
enkelt ger upp, säger Carina Birking på Larmtjänst. 

STARTA BÅTSAMVERKAN
Vill du starta båtsamverkan i 
ditt område kan du gå in på 
larmtjanst.se, klicka på Aktuellt 
och sedan Projekt och aktuella 
frågor. Här finns bra material 

om hur du kommer igång. Följ 
även exempelvis Polisen Båt-
samverkan Väst och Sjöpolisen 
Stockholm på Facebook för 
info och tips.
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 FINNMASTER S6  FINNMASTER 55 SC  FINNMASTER 52 SC

MADE IN THE MIDNIGHT SUN
Finnmaster S6 är det perfekta mötet mellan sportighet och innovativa detaljer. 

I denna skärgårdsjeep kan du avnjuta sommardagarna till det maximala.

Den breda styrkonsolen med den strömlinjeformade vindrutan garanterar att man sitter skyddad från vind även i högre fart. 

Vi har kryddat med många smarta detaljer som flera trappsteg, fenderhållare samt rejält med stuvutrymme. 

Skenet från LED-lamporna i fören styr dig mot ändlösa äventyr på sjön.

För mer information och närmaste återförsäljare besök finnmaster.se
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MISSA INTE   JUNGFRUKUSTEN
Jungfrukusten är en skärgård som många missar efter-

som kurslinjalen lätt gör den till en transportsträcka. 
Men undviker du grynnorna är den värd att stanna för.

TEXT JESSIKA ERICSSON FOTO LARS ERICSSON
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En långsides förtöjning vid en enslig brygga. 
En öppen fjärd utan båtar i sikte. Ett varmt 
välkomnande i fiskeläget. Känslan av jungfru-
lig mark finns där. Men det gör även stenarna 
och grynnorna. Stenbumlingarna finns både 

under och ovanför ytan. De är skrovliga, svarta och otrev-
liga och ser till att mängden besöksbåtar som rör sig längs 
Jungfrukusten hålls begränsad.

Kuststräckan som kallas Jungfrukusten sträcker sig från 
Gåsholma i söder till Hudiksvall i norr. Ungefär. Några 
skarpa gränser finns inte. Namnet kommer av öarna Stor-
jungfrun och Lilljungfrun som ligger mitt i området.

Det är en skärgård som många passerar förbi och det 
beror inte bara på grynnorna. Norrlandsbåtar som ska se-
mestra i Stockholms skärgård vill klara av transportseg-
lingen så snabbt som möjligt. Kurslinjalen pekar rakt mot 
Öregrundsgrepen och då hamnar Jungfrukusten utom 
synhåll. Snabbaste rutten går flera distansminuter utanför 
Enskärsoren och Kråkö. Båtar söderifrån på väg mot Höga 
kusten eller längre upp har långt kvar när de når Gåsholma 
och Synskär och tar sig inte tid att leta sig in bland Jung-
frukustens små öar och vikar. På för- och eftersäsong ser 
man pärlband av segel mot horisonten, långt ute till havs.

Det betyder att det är gott om plats på Jungfrukusten 
utan att det för den skull känns ödsligt. Skärgården är 
 ganska liten, men här finns ändå det mesta.  Och det går 
att segla inomskärs.

 Det mest typiska för Jungfrukusten är alla små och väl-
bevarade fiskelägen. Många ligger ute på öarna och med 

undantag för en och annan solpanel har den gamla bebyg-
gelsen knappt förändrats alls de senaste 400 åren. Det var 
fjärrfiskare som byggde de ursprungliga sjöbodarna och 
stugorna, som är små och enkla och ligger tätt ihop. Fjärr-
fiskarna bodde på öarna hela sommarhalvåret och även de 
minsta fiskelägena hade ofta både boskap, grönsaksland, 
dansbana och ett fiskekapell.

 p På Hölick finns det 
mesta man kan behöva i 
form av service och härlig 
natur med sandstränder och 
promenadstigar.

 p Kommunerna längs Jungfrukusten har ställt iordning många enkla naturhamnar med en flytbrygga, en 
grillplats, ett torrdass och en sopmaja.
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 p En hjälpande hand på 
bryggan är inget ovanligt. 
Jungfrukusten är en vänlig 
kust.

Fiskekapell finns visserligen på många håll längs 
 kusten, men de är vanligast längs södra Norrlandskusten 
där fjärrfisket var som mest omfattande. Jungfrukusten 
har åtminstone ett dussintal. De flesta av dem byggdes un-
der 1600- och 1700-talen, då det var stenhård kyrkoplikt i 
Sverige. De som vistades på annan ort än hemorten måste 
kunna visa upp ett intyg på att ha besökt gudstjänsterna 
där de befunnit sig. En rejäl utmaning för fiskarfamiljerna 
som bodde en dagsresa med roddbåt från närmsta kyrka. 

Genom att bygga ett fiskekapell kunde kyrkoplikten 
uppfyllas samtidigt som tillvaron i fiskelägena förenklades. 
Kapellen byggdes vid sidan av övrig bebyggelse och ofta 
på en höjd. Det är enkla men vackra byggnader med en 
blandning av sirligt snidade detaljer och grovhuggna plan-
kor. Inredningen brukar bestå av några bänkrader, ett altare 
och en klockstapel. Vintertid förvarades fiskeredskapen i 
kapellet. 

Prästgrunds kapell är det minsta med bara fem bänk
rader. Det äldsta lär vara kapellet på Bålsö i det nordost-
ligaste hörnet av Jungfrukusten. Det byggdes troligen re-
dan på 1400-talet. På Kråkö finns inte bara ett fiskekapell 
utan även en liten prästgård, inte större än en lekstuga. Där 
 kunde prästen övernatta om det inte gick att ta sig tillbaka 
till fastlandet samma dag.

Det krävs inget djupt historieintresse för att fascineras 
av fiskekapellen och människorna som besökt dem. Bara 
klottret från fyra århundraden sätter fart på fantasin. Spe-
ciellt i Storjungfruns kapell är det många som har ristat 

in sitt namn i vacker skrivstil i bänkraderna. De flesta av 
kapellen är väldigt välbevarade och välskötta tack vare 
öbor som ägnar långa semesterdagar åt att snickra, skura 
och måla. Ute på de mindre öarna är kapellen öppna för 
vem som helst som vill kika in. Båtgäster antas vara ärliga 
människor. Nyckeln hänger på en spik bredvid dörren.

Den mest kända ön längs Jungfrukusten är Storjung-
frun. Med sitt läge långt ut i havsbandet är det en strategisk 
natthamn för långseglare. Gästhamnen vetter åt öster, bara 
en betongpir skiljer hamnen från öppna Bottenhavet. För 
den som vill göra långa sträckbogar längs kusten, i  nordlig 
eller sydlig riktning, är det en natthamn som knappt ger 
någon avvikelse alls från kursen. Storjungfrun är som en 
språngbräda för vidare färder. Det är bara att vika runt 
 piren, hissa segel och fortsätta färden.

Men läget i yttersta havsbandet innebär samtidigt att det 
ofta är ordentlig havssjö direkt utanför hamnen. Under pe-
rioder med ostadigt väder gör Djävulsudden i norr skäl för 
namnet. Många är de seglare som stått på betongpiren och 
spanat ut över havet. Hur är det med vinden? Tilltagande 
eller avtagande? Och dyningen? Hanterbar eller för grov? 
Kasta loss eller ligga kvar?

Att vara inblåst på Storjungfrun, som fullkomligt saknar 
el, mobiltäckning och alla former av service, kan vara både 
frustrerande och härligt avkopplande. För det finns mycket 
att se och upptäcka. Som stenkolsfyren från 1838. Det är 
en rejäl pjäs och en av de sista fyrarna i Sverige som drevs 
med stenkol. Runt fyren står de gamla fyrvaktarbostäder-
na, som numer är sommarhus. I det stora röda bor Bo 
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och Ulla Persson. Ullas pappa var lotsdirektör ända in på 
 1960-talet. Då drevs fyren med acetylengas som levererades 
i stora  tuber och släpades upp till fyren en gång per år. Ulla 
berättar att vindkraft testades som strömförsörjning men 
vindsnurran blåste ner. Numer är ljusstyrkan så pass redu-
cerad att solceller räcker till för att förse fyren med ström.

 En annan intressant fyrplats är Agö fyr, en dagsetapp 
norr om Storjungfrun. Fyren står majestätiskt högst upp 
på en klippa på Agöns östra udde. Både själva fyren och 
fyrvaktarbostäderna är numer i privat ägo men var förr en 
eftertraktad arbetsplats. Fyrvaktaren och hans familj levde 
isolerade på sin fyrplats i långa perioder. På Agö, som är 
Jungfrukustens största ö, fanns stora områden att röra sig 
på med skogar, berg, myrar och klapperstensfält. För fyr-
vaktaren som tjänstgjorde i början av 1900-talet, tillsam-
mans med sin unga familj, innebar stationeringen vid Agö 
fyr ett stort lyft. Han tjänstgjorde tidigare på Draghällans 
fyr, en helt kal klippa med bara ett par meter till vattnet 
runtom fyrhuset. 

Från gästhamnen i Agö Storhamn leder en fyra kilo-
meter lång stig till fyrudden, men fyren gör sig allra bäst 
från vattnet.

Längs Norrlandskusten i övrigt är det långt mellan 
både gästhamnar, serviceställen och restauranger. Men just 
längs Jungfrukusten ligger både gästhamnarna och sjökro-
garna tätt. Mellan Axmar by och Hölick finns fem fiskres-
tauranger inom 35 sjömil. På gränsen till överetablering kan 

tyckas, men alla verkar ha hittat sin egen stil och inriktning.
Havskrogen Axmar Brygga håller hög klass på mat och 

priser och snålar inte med smör och grädde. Albertina är ett 
smalare alternativ för både midjeomfång och plånbok. Här 
serveras enklare, men vällagade fiskrätter med kokt potatis. 
Dessutom finns Borka Brygga i Enångerfjärden,  fiskbuffé 
i Hölick och ett par restauranger inne i Hudiksvall och 
 Söderhamn.

Gemensamt för alla är att de har strömming på menyn. 
Albertina i Skärså har närmast till råvaran med en yrkes-
fiskare tvärs över viken. Där går det också att handla både 
färsk och rökt fisk i en liten fiskaffär.  

 För att ta sig in till Jungfrukustens alla små öar och 

 p Jungfrukusten är en 
liten skärgård med många 
små fiskelägen och sköna 
naturhamnar. Perfekt för en 
stillsam båtsemester.

 t Från början var det 
koleldning som gällde för att 
få Storjungfruns fyr att lysa.

 p Med undantag för en och annan solpanel är det inte mycket som har 
förändrats i de gamla fiskelägena.

Längs Jungfrukusten ligger 
både gästhamnarna och 
sjökrogarna tätt
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JUNGFRUKUSTENS PÄRLOR
AXMAR BRYGGA
Position N 61°02,9’   
O 17°09,6’
Djup: 3 meter
Service: Färskvatten, el, service
hus med toalett, dusch och 
tvättmaskin, sugtömning, trådlöst 
bredband, trailerramp.
Missa inte: En bit mat på skär
gårdskrogen Axmar Brygga och 
att njuta av bruksmiljön. Under 
1700talet var Axmar bruk ett 
framgångsrikt järnbruk som fick 
sin malm från Utö i Stockholms 
skärgård. Restaurangen ligger 
i det gamla hamnmagasinet av 
slaggsten. En pampig herrgård 
som tillhörde bruket är tyvärr 
riven, men kvar finns en ståtlig 
slottspark.
Hamnavgift: 90 kronor/dygn utan 
el, 130 kronor/dygn med el

STORJUNGFRUN
Position: N 61°09,9’  O 17°20,1’
Djup: 2,4 meter. Gå nära 
pirnocken.
Service: Torrdass, sopstation, 

grillplats, färskvattenpump 
(begränsad tillgång), bastu.
Missa inte: Fiskekapellet i hörnet 
av det stora klapperstensfältet. 
Badstranden vid Toppatall på 
sydvästra sidan av ön.
Hamnavgift: 50 kronor/dygn

SKÄRSÅ
Position: N 61°22,6’  O 17°06,3’
Djup: 2,3 meter, håll nära gäst
hamnsbryggan.
Service: Toalett, färskvatten, el, 
bastu.
Missa inte: Hantverksutställning, 
glashytta, fiskrestaurangen 
Albertina.
Hamnavgift: 80 kronor/dygn

PRÄSTGRUND
Position: N 61°20,8’  O 17°19,8’
Djup: Muddrad kanal till cirka 
1,60 meter vid medelvatten. Se 
upp för en sandbank på västra 
sidan av viken.
Service: Torrdass, färskvatten, 
sopmaja.
Missa inte: Sveriges minsta fiske

kapell, klapperstensfält, badplats, 
lekplats.
Hamnavgift: 20 kronor/dygn

KRÅKÖ
Position: N 61°33,58  
O 17°19,34
Djup: 1,52,5 meter  
(56 gästplatser)
Service: Torrdass, sopmaja, 
grillplats, färskvatten.
Missa inte: Fiskekapellet, prästbo
den, mangelboden, strövstigar.
Hamnavgift: 20 kronor/dygn

HÖLICK
Position: N 61°37,30  O 17°26,6
Djup: 2 meter
Service: Färskvatten, servicehus 
med toalett, dusch och tvättstuga 
vid Hölicks camping, cirka en 
kilometer bort.
Missa inte: Kilometerlånga 
sandstränder, strövstigar genom 
Hornslandets naturreservat, 
vacker natur med uråldriga tallar, 
restaurang med fiskbuffé.
Hamnavgift: 50 kronor/dygn

fiskelägen gäller det att göra en avstickare från den vanliga 
nord-sydliga rutten som går utanför hela skärgårdsområdet. 
I den södra delen av Jungfrukusten, nära Söderhamn, re-
kommenderas att följa farlederna eftersom skärgården där 
är pepprad med ytliga stensamlingar och grynnor. Där är 
det dessutom gott om sandbankar med riktigt grunt vatten.

Trevligaste färdvalet är den inre skutleden. Leden 
 används inte av några större skutor längre eftersom den 
bitvis blivit alltför grund. Men för fritidsbåtar är den ett 
perfekt alternativ till att segla utomskärs. Skutleden börjar 
vid Ljusne i söder och tar vägen innanför Grimskär och 
Enskärsoren. I norr sträcker sig leden upp till Klacksörarna 
och Vitgrund.

Än mer inomskärskänsla blir det om man väljer Svart
sundsrännan, som är en grävd kanal genom Svartsundet. 
Rännan var från början en naturlig farled mellan Svartön 
och fastlandet, omnämnd redan år 1374. Kanalen restaure-
rades på 1920-talet av fiskare som ville slippa runda Stål-
näset för att ta sig in till Söderhamns stad, men  lämnades 
sedan åt sitt öde. Till för tio år sedan, då tog boende i 
området initiativ till en omfattande muddring. Idag är 
djupet 1,60–2,40 meter och rännan är farbar för många 
 motorbåtar. En bro med tre meters segelfri höjd begränsar 
framkomligheten för segelbåtar. Men in till bryggan, och 
sandstranden, vid norra utloppet tar sig de flesta båtar. 

 p Om den egna fiskelyckan uteblir finns flera fiskerestauranger att besöka.  p Prästgrunds fyr har placerats på toppen av klapperstensfältet.
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Funderar du på att köpa båt i år? Här listar vi vad  
du ska tänka på – och berättar hur du undviker  
de vanligaste missarna.

Finns det något bättre än en dag på 
sjön? Kanske är det just i år som du 
köper en egen båt. Men innan du 

slår till finns det en hel del att tänka på – 
vi har gjort en checklista som hjälper dig.
 
Bestäm ungefärlig prislapp
Det första du ska fundera över är vilka 
behov du har. Vill du ha plats för vänner 
och familj eller en mindre, smidig båt 
som du kan lägga till med överallt?

Att sedan göra research är superviktigt 
– speciellt om du ska köpa begagnat. Läs 
på om allt från material, modell, motor 
och elsystem så att du har koll.

Bestäm sedan ungefär vad prislappen 
ska landa på. Räkna ut vad den faktiska 
kostnaden blir per månad och ta även 
med båtplats, försäkring och underhåll i 
beräkningen.

Har du hela finansieringen klar för dig 
eller måste du låna pengar? Om det sista 
alternativet är aktuellt, se då till att du 
väljer en seriös långivare. Även här är 
det bra att göra noggrann research. På 

Resursbanks sajt lånasmartare.se kan du 
snabbt räkna ut vad en ungefärlig kost-
nad för ett båtlån skulle vara.  
 
Glöm inte att provköra
När du sedan hittat en båt som du gillar 
gäller det att skaffa dig så mycket infor-
mation som möjligt innan köpet. Ta god 
tid på dig! När du är på visning – un-
dersök alla skrymslen, testa olika funk-
tioner och provkör.

Saker som då är värda att kolla upp 
är till exempel att serviceboken finns 
kvar, att båten är CE-märkt, om den 
är tillverkad år 1998 eller senare och 
att motorn inte är större än vad båten är 
godkänd för. Att ta reda på hur motorn 
och drevet är servade är också intressant. 
Precis som ifall akterspegeln har fukt 
eller sprickbildning.

Och glöm inte att kolla upp säljaren, 
så att denne är seriös. Ett bra knep är att 
klicka in på Larmtjänsts sajt. Där kan du 
hitta båtar som är stulna och på det sättet 
undvika otrevliga överraskningar. 

• Ta god tid på dig och stressa inte igenom ett 
 båtköp. Ibland är det värt att vänta på den  
 perfekta pärlan.

• Var noga och kolla upp båtarna ordentligt när  
 du tittar på begagnade modeller.

• Be om en provkörning om det går, så att du  
 verkligen känner hur din eventuella båt känns  
 att köra.

• Kolla att serviceboken finns kvar.

• Kontrollera att båten är CE-märkt om den är  
 tillverkad år 1998 eller senare.

• Kolla att motorn inte är större än vad båten är 
 godkänd för.

• Kontrollera vilken service den nuvarande ägaren 
 har gjort på båten, speciellt intressant är till  
 exempel motorn och skrovet.

• Undersök akterspegeln och se om den har  
 sprickbildningar eller har angripits av fukt.

• Kontrollera båtbotten, särskilt steglisterna,  
 så att de är okej.

• Var också noga med att undersöka sådant  
 som elsystemet, bränslesystemet och olika  
 installationer som finns på båten.

• Försök att kolla upp säljaren, så att du vet  
 att denne är seriös.

 • Behöver du ta lån för att finansiera ditt båtköp? 
 Gör noggrann research och välj en seriös  
 långivare. På Resurs Banks sajt  
 www.lånasmartare.se kan du snabbt räkna  
 ut ungefär hur mycket ett båtlån skulle kosta.

Tänk på detta när 
du köper båt

SNABB- 
KOLLEN

Denna sida är en annons från Resurs Bank

LISTA: SAKER DU BÖR TÄNKA 
PÅ INFÖR DIN BÅTAFFÄR

www.lånasmartare.se



* Ett oberoende test utfört av DHI i Danmark (oberoende laboratorium) visar 
att Silic Seal grundfärg i kombination med Silic One systemet förhindrar allt 
läckage av koppar och zinkoxid. Mer information på hempelyacht.se  

Det smarta 
alternativet
Silic One. Denna fantastiska båtbottenfärg bygger 
på silikon och hydrogel som gör att organismer 
tror att färgfilmen är vatten. Det är svårt 
att få fäste på ett osynligt skrov.

hempelyacht.se
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FRÅN SILVERGROGG 
TILL STRIDSBÅT

Dagens polisbåt är en 15 meter lång Stridsbåt som gör 
50 knop och kan köra upp på land. Annat var det för 50 

år  sedan, när sjöpolisen tvingades jaga bovar i läckande 
aluminium baljor. Här är Sveriges alla polisbåtar under 50 

TEXT MIKAEL MAHLBERG FOTO SJÖPOLISEN, POLISMUSEET, CORONETKLUBBEN & BO ERLANDSSON
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 p En så här fin arbetsmiljö 
lär svenska polisen aldrig 
få njuta av igen. Notera 
de dämpade stolarna, en 
ovanlig lyx på 60-talet.När vi förtöjer bredvid polisens sju ton 

tunga Stridsbåt 90 känner jag mig plötsligt 
väldigt liten. Vår redaktionsbåt når knappt 
upp till ventilerna i skrovsidan. Men trots 
den gigantiska kostymen är lagens långa arm 

långt ifrån långsam. Med 1600 hästkrafter i motorrummet 
och toppfart på drygt 50 knop kan stridsbåten lätt jaga ifatt 
mig, om jag skulle få för mig att fly i redaktionsbåten.

Tur då att jag besöker sjöpolisen i Nacka strand helt frivil
ligt och dessutom har en hedersgäst med mig: Bo  Erlandsson. 
Idag är han pensionär, men han köpte in alla polisens båtar 
mellan 1965 och år 2000. Inklusive denna Stridsbåt 90.

– Vad gillar ni den här då? frågar Bo de två polismännen 
på akterdäck, och sedan bryter en livlig diskussion ut om 
olika polisbåtars fördelar.

Stridsbåt 90 är sex gånger tyngre och tio meter längre 
än sjöpolisens första båt, berättar Bo Erlandsson och drar 
upp en mapp med bilder på de flytetyg som konstaplarna 
till sjöss började med för 50 år sedan.

Den moderna sjöpolisen skapades år 1965, när den 
kommunala svenska polisen förstatligades. Samtidigt  bytte 
Hamnpolisen namn till Sjöpolisen, för ordningsmakten 
fick nu i uppgift att bevaka hela landets skärgård istället för 
enbart hamnarna.

För att lösa uppgiften behövdes nya polisbåtar och 
 införskaffningen skulle den då unge ingenjören Bo på 
 Tekniska byrån på Rikspolisstyrelsen sköta. 

De som fanns var av varierande kvalitet. Stockholms
polisen hade på 50talet de två Boghammarbåtarna Vakaren 
och  Silvergrogg men de började bli till åren. Vakthavande 

 p 1921: Stockholms hamnpolis bildas och rycker ut i den 
här Petterson-liknande träbåten.

 p 1950: Med en toppfart på cirka 30 knop var Boghammarbåten 
Silvergrogg en potent polisbåt i 50-talets Stockholm.

 p 1965: Sjöpolisens Glastron-båt syns längst till höger, 
följd av Windmil, Normil, Havsörnen och Coronet P30.

68 05 2017

polisbåtarna genom tidernaREPORTAGE



konstapel tog alltid med ett gäng kvastskaft ombord innan 
Silvergrogg lade ut. Då och då hördes nämligen en skarp 
knall när någon av nitarna i skrovet brast, och det gällde då 
för besättningen att snabbt hitta hålet och täta!

Rikspolischefen bad därför justitieminister  Lennart 
 Geijer om pengar till nya båtar – men fick nobben. 
Pengafrågan löstes istället genom att Volvo, som leve-
rerade polisens bilar, köpte in 23 fot långa amerikanska 
Glastron-båtar som sjöpolisen sedan leasade.

Men Glastron, gjord för vattenskidåkning i soliga 
 Florida, visade sig vara en usel polisbåt.

– De var inga höjdare för tuff polistjänst, stolarna 
 lossnade. Det visade sig att virket de plastat in i durken var 
lådvirke, berättar Bo Erlandsson.

Volvo misslyckades också med övriga polisbåtar. Förut-

 p 1967: Projekt Coronado 28, den första specialbyggda 
polisbåten, var kantat av problem.

 p 1968: Specialbyggda Coronet P30 anlände till Sverige. Totalt 
levererade Coronet 13 svenska polisbåtar.

 p 1971: På 70-talet körde polisen lätt modifierade exemplar 
av vanliga Coronet 24 Family, i polistjänst kallad P24-5.

 p Sjöpolisen använder idag 
ribbåtar från Rupert, här 
jämte en Stridsbåt 90.

om Glastron fick polisen leasa några daycruisers av modell 
Havsörnen, Normil och Windmil på 19 respektive 17 fot. I 
dessa drygt fem meter långa plastbåtar skulle konstaplarna 
patrullera det öppna havet utanför Lysekil och Göteborg!

– Du kan tänka dig en Havsörnen på 19 fot i den sjön, 
det var inte så kul. Men de använde dem när det var 
  möjligt, berättar Bo Erlandsson.

Det krävdes helt klart bättre, och specialbyggda, båtar. 
Men även nästa helt svenskutvecklade båt skulle bli en flopp 
– delvis hjälpt på traven av den kände  ishockeyspelaren 
Sven Tumba.

Det började med att polisen fick en inbjudan till 
 företaget Arla Plast i Luleå. Plastfabriken hade hyrt in en 
DC7 som transport och med på resan som dragplåster var 
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 p 1989: Skerfe-båtarna var ett ambitiöst projekt att bygga 
den ultimata polisbåten. Det lyckades också.

 p 1994: Polisen tar den första Stridsbåt 90H i tjänst. Med 15 
meters längd och sju tons vikt är det den största polisbåten hittills.

 p 2010-tal: Ett antal snabbgående ribbåtar förstärker 
flottan. Samtidigt ska nya polisbåtar upphandlas.

Sven Tumba, då en svensk megakändis. Även  försvarets 
materiel verk, FMV, flög med för att titta på Arla Plasts nya 
 patrullbåt.

Båten såg onekligen lovande ut: Coronado Ambassadör 
28 var svensk, konstruerad av ett respekterat företag och 
byggde på Bertrams klassiska 25 fots V-bottnade skrov som 
Arla Plast förlängt tre fot.

– De hade ingen färdig båt, men ritningar. Men båten 
var ett steg framåt med dubbla Aquamatic-drev och en ruff, 
berättar Bo Erlandsson.

Polisen beställde fyra båtar i förhoppning om att FMV:s 
fartygsinspektörer skulle kolla att bygget gick rätt till.

Så blev det tyvärr inte.
– Arla Plast hade i stort sett hämtat in personalen från 

skogen däruppe, suckar Bo Erlandsson.

Efter varje besök på fabriken hittade Bo flera A4-sid-
or med fel. Till sist stod båtarna i alla fall klara och kom 
i tjänst hos polisen. Kallduschen kom när en av FMV:s 
Coronado-båtar sprack i två delar under gång från  Gotland 
till Stockholm.

– De hade plastat skroven i två halvor och missat lite i 
skarven, kan man säga, säger Bo Erlandsson.

Sanningen var att få kunde bygga bra plastbåtar vid den 
här tiden i Sverige. Materialet var nytt, köparna skrek efter 
båtarna och lycksökande fabriker fanns det gott om. 

Den första riktigt bra svenska polisbåten skulle istället 
vara dansk. År 1968 anlände tre specialbyggda Coronet 30 
och två Coronet 24 till Sverige, med fyrkantiga hytter av 
inplastad plywood. De fick senare sällskap av omodifierade 
24 Family och specialbyggda 32-fotare.

 p Sjöpolisen är mång-
sysslare som hjälper till i 
skärgården. Bland skärgår-
dens bofasta är de därför 
populära.
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Kvaliteten var på topp.
– Allt material och glasfiber till ett skrov sorterades först 

på två ställningar, för babords- respektive styrbordssidan, så 
att skroven skulle bli helt symmetriska. De hade örnkoll på 
rätt tjocklek hela tiden, berättar Bo, som besökte fabriken 
och träffade mr Coronet själv, Ole Botved.

Jämfört med polisbilarna Volvo 140 och Amazon fick 
alltså sjöpoliserna rena lyxåken. Polisbåtarna hade givet-
vis Coronets fenomenala teakinredning. Dessutom fanns 
fjädrande stolar (redan år 1968!), radar, ekolod och annan 
högteknologisk utrustning. Men framförallt ett bra pentry 
– populärt eftersom konstaplarna sov ombord.

Sjöpoliserna hjälpte de många gånger isolerade skär-
gårdsborna med allt möjligt, från att förnya pass till att köra 
sjuktransporter. Konstaplarna blev populära  figurer i havs-
bandet och polislivet till sjöss var för det mesta  idylliskt. 

Men ibland blev det skarpt läge. Som den dramatiska 
insatsen då en av ägarna till Sandhamns hotell i slutet på 
70-talet startade knarkfabrik i hotellköket. I höstmörkret 
smög Coronet-båtarna in mot Sandhamn och landsatte po-
lisens tekniker som kopplade in sig på telefonstolparna för 
att avlyssna narkotikaaffärerna. Knarkkokaren kunde sedan 
gripas på land.

Det vanligaste brottet till sjöss var dock – precis som 
idag – fylla. Sjöpolisens Coronet-patrull ingrep en gång 
mot en berusad och rasande man i en timmerbogserare. 
Mannen hade försökt köpa sprit av besättningen på ett 
kryssningsfartyg men blivit blåst på konfekten.

– De hissade ned en korg och han betalade men fick 

 p Två P24, baserade på det första 24-skrovet från Coronet och utrustade 
med dubbla Volvo Penta. En del hade Pentas V8:or och toppfart på 35 knop.

 p Givetvis hade batongerna sin egen plats ombord på 60-talets Coronet 
P30.

 p Coronet-båtarna har 
precis anlänt till Skeppsbron 
i Stockholm från Danmark. 
De var  en välkommen 
förbättring och var omtyckta 
av besättningarna.

ingen sprit. Så då försökte han ramma kryssningsfartyget 
i full fart, berättar sjöpolisen Stig Winkler som var med.

Timmerbogseraren studsade dessbättre bara mot skrov-
sidan, men den nu rejält uppretade kaptenen försökte flera 
gånger innan Stig och en kollega lyckades köra upp jämn-
sides och ”bunta ihop” honom.

För sådana här uppdrag var Coronet-båtarna, trots hög 
kvalitet, ändå för klent byggda. De var rena fritidsbåtar och 
vid bordningar som denna gick glasfiberskroven sönder. I 
slutet på 1970-talet var det därför dags för ordningsmakten 
att byta till större båtar i aluminium.

Efter en flopp i form av modellen Djupvik 57, som blev 
för tung och aldrig planade ut ordentligt, fick polisen se-
dan en variant på kustartilleriets 300-båt. Tio meter lång 
och försedd med hela tre Pro40 turbodieslar var toppfarten 
drygt 30 knop.

Ännu bättre skulle det bli.
Av konstruktören Jan Skerfe beställde Bo Erlandsson en 

drygt elva meter lång aluminiumbåt som skulle visa sig bli 
polisen bästa hittills.

Efter 1960-talets floppar och den alldeles för tunga 
Djupvik-båten ville tekniska kontoret och Bo Erlandsson 
nu se till att den nya polisbåten blev en hit. En fartygs-
inspektör anlitades för att kolla att varvet skötte bygget en-
ligt ritningarna. 

Bo Erlandsson lät också bygga upp hela båtens inred-
ning i plywood – en så kallad mock up – för att se till att 
konstaplarna fick en bra arbetsmiljö. Båten klassades ock-
så enligt Sjöfartsverkets normer, vilket innebar att trösklar 

 p Bo Erlandsson köpte in 
alla polisens båtar mellan år 
1965 och 2000. Hans favo-
ritpolisbåt, är Skerfe-båten.
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 t Coronet P24 med glada 
poliser från Västerås. Den 
fyr kantiga överbyggnaden 
var specialbyggd för polisen 
och bestod av inplastade 
plywoodskivor.

 t Sjöpolisens 300-båtar i 
aluminium kom i tjänst på 
80-talet och användes även 
av kustartielleriet.

skulle ha viss höjd. Kraven hade ökat på säkerheten och 
jämfört med 1960-talets öppna Glastron-båtar var den nya 
Skerfe- båten rena Apollo-projektet. Dessutom fick polisen 
nu för  första gången vattenjet och kunde svänga på båt-
längden.

– Tyvärr blev den så dyr att varvet gick i konkurs, men 
de höll kvaliteten, säger Bo Erlandsson.

Skerfe-båtarna kom i tjänst på 1990-talet och är än 
idag polisens favoritbåt, visar det sig vid vårt besök hos sjö-
polisen i Nacka, som har ett kvarvarande   exemplar i tjänst. 
Vi tar en titt ombord och möts av en stor U- soffa och ett 
mysigt, trätungt inre. På pentrybänken står en kaffe kokare. 
Polisbåten ser ovanligt civil ut.

Skillnaden är stor jämfört med Stridsbåt 90.  Strids båten 
är trång och att sitta här under gång är ”som att sitta i 
 ruffen på en segelbåt i 45 knop”, som polisen Erik Ullberg 
 uttrycker det.

– Däremot är sjöegenskaperna bra och det går att köra 
upp på land, säger han till båttypens försvar.

Stridsbåt 90 är egentligen en nödlösning, berättar Bo. 
Efter kalla krigets slut stod Försvarsmakten med över-
flödiga Stridsbåtar, och sjöpolisen fick helt enkelt låna någ-
ra ofärdiga exemplar.

Men även Stridsbåt 90 börjar bli ålderstigen. Dessutom 
saknar den trots sitt militära ursprung pansarplåt, något 
som blivit aktuellt efter terrordåden på bland annat Utøya. 
Därför pågår upphandling om en ny modell av polisbåt 
som bättre passar ordningsmaktens behov i en osäker fram-
tid. Sjöns bovar får alltså passa sig även i fortsättningen. 

• Fantastiska sjöegenskaper
• För utflykter, fiske eller transporter
• Flexibel montering av pulpeter
• Powered by Suzuki

Stabilitet och körglädje  
för en livslång kärlek i alla väder 

Arronet 16 & 18
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Bäst i klassen!
Nya Evinrude G2 150 - 200

Från 159.900:-

STING 610 BR Från 359.900:-
inkl. E-TEC 115hk

Enduro 605
Från 339.900 inkl. Evinrude E-TEC 115



Rigg, paddel och bräda
förvara allt i båten
Med Starboards uppblåsbara SUP-bräda och compact
rigg bär du hela utrustningen i 2 kompakta väskor som
till och med får plats i bakluckan på bilen.

Paket från
Starboard
med bräda, rigg

och paddel

14998 :-
från

SUP-brädor
med paddel

5998 :-
från

www.surfspot.se
Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens Kurva

info@surfspot.se • 08 - 710 16 00



FÅNGA BOJEN
Du får bara ett försök att lägga till 
snyggt på första försöket. Med en 
bra bojfångare ökar chansen att 
lyckas, men det gäller att välja 
rätt pryl. Vi har testat nio 
krokar som fångar bo-
jen med varierande 
resultat.
TEXT & FOTO NILS AHLÉN

7505 2017

bojfåNgAre  TEST



I de flesta fall av misslyckade tilläggningar beror 
det på att besättningen inte är sampratad om hur 
det hela ska gå till eller att man har för hög fart. 
Men ibland beror det på att det saknas något vet-
tigt att kroka fast bojen med. Bojar ligger för det 

mesta någon halvmeter ovanför vattenytan, medan en mo-
dern fritidsbåt kan ha ett fribord på en och en halv meter. 

Det behövs alltså något slags förlängning för att nå ner till 
 bojen. En båt med låga fribord som graciöst glider in och 
lägger en pålstek eller trär linan dubbelt genom bojtenen 
är förstås en vacker syn, men för de flesta av oss andra är 
något slags hjälpmedel en nödvändighet.

Den ultimata bojkroken är självinstruerande, kan inte 
missförstås och kan sättas i händerna på vem som helst. Ty-
värr är det inte de krokarna som dominerar, men det finns 
några stycken som fungerar ganska bra efter lite övning. 
Sedan får kroken inte heller vara för tung, den ska gå att 
sträcka ut i sin fulla längd, helst med en hand. Minst lika 
viktigt som att kroken går lätt att kroka i bojen är att den är 
lätt att kroka ur, lite pålandsvind och trångt mellan båtarna 
kan annars göra detta moment väl spännande. 

En diskussion som alltid uppkommer är om det är bra 
att låta linan löpa dubbelt genom bojtenen och tillbaka 
till båten. Vi kan väl bara konstatera att det lämpar sig bra 
ibland, men att linan lätt nöts av om båten ligger en längre 
tid på boj. Något att ta med i beräkningen är att många 
bojar ligger ganska nära bryggan. Bojen hamnar då vid ak-
terspegeln eller rentav vid sidan av båten. I de lägena är det 
givetvis bättre med en kort krok som sitter fast i bojen än 
en krok som är en meter eller längre. p Bojen krokas i. I lugn och ro kan tampen nu lämnas över till rorsman.

FAKTA
MERXHAKE
Pris 200 kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ Enkel att ha med sig

+ Lättbegriplig

– Inte mycket till bojkrok, ofta lika lätt att lägga en pålstek

OUTSPÄTT

Den klassiska kroken för att förtöja vid en boj och den krok 
som är den enda godkända för fast förtöjning i många 
båtklubbar. Konstruktionen gör att den inte kan öppna sig 
själv, för att kroken ska öppnas krävs att den böjs bakåt så 
att spärren frigörs. Fungerar bra i skyddade vatten och när 
bojtenen är i ungefär samma höjd som den som ska ta tag 
i bojen.

FAKTA
HOOK & MOOR
Pris 900-1 600 kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ En bra variant om man vill ha linan trädd genom bojtenen 

+ Finns i teleskopiska varianter

– Risk att linan nöts av 

– Ganska tung och klumpig i utfällt läge

OUTSPÄTT

En sån där fantastisk krok som på något magiskt vis för 
tampen genom bojtenen och tillbaka igen. Fullständigt 
förbryllande, men det fungerar faktiskt. Efter lite träning i alla 
fall. Det är inte bojkroken man ger till någon som aldrig sett 
den förr i en pressad situation, det krävs ganska så mycket 
övning. Dessutom fungerar kroken bäst om det är en ögla 
i änden på tampen. Går att använda åt båda hållen, det vill 
säga trä över en bojten eller skjuta över en knap. För den 
som absolut vill ligga med linan dubbel till bojen kan det vara 
en lösning som fungerar. Teleskopisk.

FAKTA
BOJGRIP
Pris 695-995 kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ Kroken är säkrad vid bojen med spärren

– Ganska tung

– Känslig mekanik

– Fungerar inte om spärren är åt fel håll

OUTSPÄTT

Bojkrok som finns i olika längder mellan 75 och 145 centi-
meter. Genom en liten spärr i handtaget fälls en pigg ut som 
hindrar kroken från att lossna från bojtenen. Ganska tung 
att hantera för folk med klena armar och lite pyssligt med 
spärren som ska fällas ut. Står spärren i fel läge går det inte 
att haka i bojen och fälls inte spärren igen riskerar kroken 
att lossna. Vi har råkat ut för att piggen blivit krökt och då 
fungerar kroken över huvud taget inte.
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Så hur undviks lättast katastrofen? En väl beprövad 
metod är att den som ska fånga bojen ställer sig midskepps 
eller något för därom, beredd med kroken och instruerad 
om hur den fungerar. Bojtampen är förberedd och löper i 
en snygg båge till rorsman i aktern. Sedan är det upp till 
personen till rors att närma sig bojen, helst från lä. Det är 
alltid lättare att manövrera i motvind än att försöka trixa i 
medvind. Kroka i bojen, lämna över tampen till rorsman 
och kliv sedan elegant i land med förtamparna – svårare än 
så är det inte. Jo, vi vet att det finns rorsmän som står inne 
i en styrhytt och där det kanske krävs tre personer för att få 
det riktigt elegant, men principen är den rätta.

Vi stuvade ner testobjekten i båten inför semestern och 
försökte sedan använda dem så mycket som möjligt. Utma-
ningen låg sedan i att inte bara använda de krokar som vi 
tyckte fungerade bäst utan att verkligen använda alla kro-
kar i alla lägen. Det är bara då det verkligen går att se om 
produkten kanske har oanade förtjänster i ett läge där man 
inte tror att den ska fungera alls. 

Vi har använt krokarna på bojar, y-bommar och brygg-
beslag, och givetvis har vi pratat en väldig massa bojkrok 
med folk vi mött. Många blir förvånade över att det finns 
fler sorter än just den de har och att det finns så många 
olika varianter för att få tag i en boj. 

 t Risken med att ha linan 
löpande dubbel i bojen är 
att den efter en tid ser ut 
så här.

FAKTA
CATCHUPP FÖRTÖJNINGSKROK
Pris 495 kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ Liten och lätt

+ Bra att få tag med i vad som helst, tampar, bojar, 
 y-bommar och liknande

+ Tämligen självinstruerande

– Lite för kort för att nå fram

OUTSPÄTT

Genom sitt speciella utförande ska kroken göra det lätt att 
fånga ett rep, en boj, en brygga eller ring. Den är tänkt att 
vara så lätt att den kan användas med en hand. Faktiskt 
är det så att hela armen behövs, då hela kroken bara är 
90 centimeter lång. Men när saker och ting är inom nåbart 
avstånd fungerar den riktigt bra, för att fånga upp tampen på 
bensinbryggan eller komma närmre y-bommen. Den är dock 
inte tänkt för långtidsförtöjning utan mer som en möjlighet till 
tillfällig förtöjning.

FAKTA
BOJFÅNGARE
Pris 575-625 kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ Hållbar

– Tung

– Lätt att trä tampen fel

OUTSPÄTT

En klassisk, ganska så tung modell. Genom en spärr i änden 
av handtaget regleras krokens öppning vid bojtenen. Tampen 
ska sitta i nedre änden av bojkroken, vilket inte alltid är 
så lätt att förstå. Rostfritt syrafast stål ska borga för lång 
hållbarhet. Tyngden gör dock att det kan vara svårt att nå en 
boj som inte skepparen lyckas få precis intill båten.

FAKTA
TAMPPINNEN
Pris 790 kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ Liten och smidig

+ Teleskopisk

+ Enkel att använda

– Inte optimal för bojar under belastning

OUTSPÄTT

En av de där fantastiska tingestarna som dyker upp på varje 
båtmässa. Någon klurig uppfinnare tycker att han hittat den 
ultimata lösningen på ett problem och startar produktion. 
Skillnaden mot andra produkter är att den här faktiskt 
fungerar. Kanske inte den optimala bojkroken, då den är 
svår att lägga till med under belastning, men för alla andra 
ändamål där en tamp ska träs dubbel är den helt fantastisk. 
Långsidesförtöjning, y-bommar, trä i en preventergaj eller få 
en tamp genom ett hål i stort sett överallt är inga bekymmer. 
Genom sin låga vikt är den också lätt att arbeta med och det 
teleskopiska skaftet underlättar.

Lika viktigt som att 
kroken går lätt att kroka  
i bojen är att den är lätt 
att kroka ur
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Modell Merxhake Hook & Moor Bojgrip Catchupp Bojfångare Tamppinnen Handydock Spärrhake Bojkrok – 
Kivikskrok

Kontakt Båttillbehörs
affärer

 robship.com bojgrip.se duomarin.se Båttillbehörs
affärer

tamppinnen.se handydock.se Båttillbehörs
affärer

Båttillbehörs
affärer

Teleskopisk Nej Finns Nej Nej Nej Ja Finns Nej Nej

Längd max Någon decimeter 2 eller 3 meter 75–145 cm 90 cm 95 eller 115 cm 155 cm 113 eller 200 cm 6–12 cm 80–120 cm

Speciell  
mekanism  

för frigöring

Nej Bara att dra ur 
tampen

Fäll säkringen åt 
sidan och lossa 

kroken

Nej, hela kroken 
lirkas ur

Genom att 
dra i spärren i 

handtaget lossas 
kroken

Bara att dra ur 
tampen

Ja, genom att 
kroka i båtshaken 
eller med separat 

lina

Nej Nej

Hållfasthet på 
förtöjningen

Fungerar för 
permanent 
förtöjning

Tampen kan 
nötas av

Ej för svajför
töjning enligt 
varningstext

Rekommenderas 
inte för längre 

förtöjning

Inga begräns
ningar anges

Tampen kan 
nötas av

Ingen begräns
ning angiven

Rekommende
ras för tillfällig 

förtöjning

Inga rekommen
dationer 

Enkel att  
stuva undan

Tar ingen plats 
alls

Tar inte mycket 
plats hopvikt

Längsta modellen 
kan bli lite 
otymplig

Mycket diskret Ganska så 
otymplig

Liten och smidig Hålls lämpligen 
lättillgänglig på 

däck 

Tar ingen plats 
alls 

Inte speciellt 
skrymmande

Tyngd Ytterst ringa Tämligen tung i 
utfällt läge 

Ganska så tung Lättast näst efter 
Merxhaken

Tämligen tung Lätt Lätt Lätt Tämligen tung

Pris Drygt 200 kr 1 200–1 600 kr. 
Fast modell på 
två meter för  

ca 900 kr

695–995 kr 495 kr 575–625 kr 790 kr Teleskopisk 
345–395 kr. Fast 
150 cm 229 kr.  

Krok 325–375 kr 

Krok: 20–100 kr, 
beslag: 125 kr  

båtshake 
tillkommer

Ca 325 kr

Betyg 2 3 2 3 2 4 5 2 3

FAKTA
HANDYDOCK  
(TIDIGARE HANDYDUCK)
Pris 555770 kronor (med krok)
Värt att notera

+ Liten och lätt

+ Bra att få tag med i vad som helst 

+ Flera användningsområden

+ Lätt att både förtöja och lossa

– Inget

OUTSPÄTT

Ett helt system för bojkroksanvändaren. En bojkrok fästs 
i ett beslag på befintlig båtshake eller på båtshaken som 
ingår. När kroken hakas i bojtenen dras bojkroken loss från 
båtshaken och kvar i bojtenen sitter kroken med lina. För att 
lossa träs båtshaken in i ett hål i kroken, eller med en se
parat utlösningslina i bojkroken som då kan lossas på långt 
avstånd. Kroken är extremt lättanvänd och går att lossa även 
under hård belastning. I systemet ingår krokar för 22 eller 33 
millimeters gods, sling för att lägga runt pollare, teleskopiska 
eller fasta båtshakar och båtshakebeslag för egen båtshake. 
En av våra favoriter.

FAKTA
SPÄRRHAKE
Pris 135225 kronor (exkl båtshake)

VÄRT ATT NOTERA

+ Fungerar bra för den lilla båten som en billig lösning

– Svår att lossa under drag

OUTSPÄTT

Den enklaste av bojkrokar. En spärrhake skruvas fast i en 
båtshake, linan fästs i spärrhaken och när spärrhaken krokas 
i bojtenen lossar den från båtshaken. Kan fungera bra på 
den lilla båten där det är lätt att dra sig nära bojen för att 
lossa men där man ändå vill ha möjlighet att kroka i linan 
utan att pricka bojen precis.

FAKTA
BOJKROK  
– KIVIKSKROK
Pris 325 kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ En enkel och okomplicerad lösning som alla begriper

– Svår att lossa under drag

OUTSPÄTT

Den här typen av krokar säljs dels under det anonyma 
namnet ”bojkrok”, dels som Kivikskrok. Ska det nu bli helt 
rätt så skiljer sig Kivikskroken från den andra genom att 
Kivikskroken har ett markerat öga där bojkroken bara har ett 
”u”. Principen är i alla fall densamma, det ska vara en enkel 
krok som är lätt att kroka i. Det är den också, problemen 
uppstår när kroken ska lossas och det blåser. Att kroka ur 
under belastning är stört omöjligt. Men i lugnt och fint väder 
är det en bra krok … Det ska dock nämnas att en del tycker 
det är svårt att lägga till flera på samma boj där det redan 
sitter en sådan här typ av krok, eftersom den har en viss 
benägenhet att sticka ut åt alla möjliga håll.

TABELL
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Vi skyddar båten 
i alla Svenska 
farvatten!*
hempelyacht.se
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VÅR MODERNASTE WALK-AROUND

MED RYDS 628 MID C upplever du äkta körglädje till snål bränsleåtgång. 

En framflyttad, centrerad pulpet gör det lätt att förflytta sig i båten och i aktern finns 

det en soffa för passagerare. Dessutom hittar du här ovanligt stora stuvutrymmen och 

ett skrov som enkelt skär vattnet, vilket gör båten mycket lättdriven. W W W. R Y D S . S E

BLUETOOTH 

STREAMING

USB /  MP3 

PLAYBACK

AM/FM  

RADIO

VATTENTÄT  

OCH FLYTER

FUSION  

LINK APP

PUCK  

MONTERING

StereoActive Bluetooth högtalaren är utvecklad för personer med ett aktivt liv. Den fungerar lika bra ombord på båten, vid stranden  
eller hemma vid bubbelpoolen. Den kan monteras genom ett unikt puck system som gör den lätt att lossa för att bära den med sig.  

StereoActive har 20 timmars batteritid och kan vid behov även användas som powerbank för telefonen, läs mer på comstedt.se 



Så lagar du  
sandwich

FILMEN PRESENTERAS AV 

Polerskolan  
– så uppnår du perfekt glans

FILMEN PRESENTERAS AV 

Artiklar och filmer med 
tusentals tester av segel- 

och motorbåtar
PRESENTERAS AV 

Vinterförvara i sjön  
– tänk på detta

FILMEN PRESENTERAS AV 

Kört sönder propellern  
– så gör du!

FILMEN PRESENTERAS AV 

Båtlivets fem  
viktigaste knopar

FILMEN PRESENTERAS AV 

ETT BÄTTRE 
BÅTLIV

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



KOMPAKT DAY CRUISER
Eleganta och fartfyllda 63 DC passar utmärkt för familjens dagsturer. I kajutan finns det 
sovplatser för två och sittbrunnen lämpar sig för trivsam tillvaro. Till standardutrustningen hör 
ett 2-delat kapell och kapellgarage samt vindrutetorkare på förarsidan.

Yamarin-båtar
tillverkas i Finland. www.yamarin.com

63 DAY CRUISER

Tar dig till sommaren



SAMLA IN SEGLET
Även moderna storsegel 

kräver kraft och upp-
märksamhet för att 

hanteras vid hissning, 
 revning och nedtag-
ning. Då underlättar 

det med lazyjacks 
eller lazybag.

TEXT JOAKIM HERMANSSON

8305 2017
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 p Tyska Dehler är en av 
många båttillverkare som 
erbjuder utrustningspaket 
med lazyjacks och lazybag, 
här med fyra linor på en 
Dehler 34. Vi vill ha mer och mer bekvämlighet när vi 

är till sjöss, så våra fritidsbåtar växer. Sam
tidigt blir vi snarare färre ombord, vilket 
 ställer högre krav på oss att klara av alla upp
gifter som behöver utföras, i alla väder. Att 

hissa, reva och ta ner ett normalt storsegel till en vanlig se
mestersegelbåt är till exempel inte gjort i en handvändning. 
I synnerhet inte om man är få ombord, i ogynnsamt väder 
och med minimalt manöverutrymme i en trång hamn.

Åtskilliga av oss har kämpat med storsegel som breder ut 
sig över skarndäck och sittbrunn, där det förhindrar fram
komligheten, ökar halkrisken och framförallt skymmer 
 sikten. Lika vackert välformat och fartgivande som storseg
let är i hissat läge, lika otympligt, tungt och svårhanterligt 
kan det vara när man ska jobba med det. Det är då som 
lazyjacks och lazybag kan vara till stor hjälp.

Lite förenklat består lazyjacks av linor som löper dia-
gonalt från mastens sidor ner till ett antal infästningspunk
ter på bommen. Med hjälp av block, lågfriktionsringar eller 
bara vanliga knopade öglor delar linorna på sig och bild
ar ett mycket grovmaskigt nät som hjälper till att fånga 
in storseglet. Lazyjacks är till nytta såväl när storseglet ska 
 hissas som när man behöver reva eller när det är dags att 
ta ner alltihop. Lazyjacks fungerar speciellt väl för  storsegel 
med genomgående lattor, som hjälper till att sträcka ut 
 seglet längs bommen, men kan med fördel användas även 
för segel med lattor bara i akterliket.

De övre infästningspunkterna placeras på ungefär 3/5 
av mastlikets längd, ofta i en bygel på var sida av masten, 

eller i byglar på undersidan av översta spridarparet. Det 
senare alternativet ger en bredare passage, vilket minskar 
risken för kink och gör att man inte nödvändigtvis måste 
hålla båten exakt i vindögat när seglet ska upp eller ner. 
Uppifrån masten leds linorna ner till knapar vid  bomfästet, 
så att man kan justera linornas längd eller helt fälla ner 
dem vid kappsegling, då man vill minska luftmotståndet. 
På bommen ordnas infästningspunkter beroende på hur 
många linor man vill att seglet ska fångas in med. Ju längre 
bom desto fler linor, för att delar av seglet inte ska kunna 
”rymma” ut genom mellanrummen.

För extra bekvämlighet vid lösfotade storsegel kan 
lazyjacks kompletteras med en lazybag. Lazybagen är ett 
stadigt segelkapell med längsgående lattor som stagar upp, 
och vars nedre fäste helt enkelt träs in i bommens likränna. 
När seglet har kommit på plats på bommen drar man bara 
igen lazybagens dragkedja, så kan seglet varken blåsa upp 
eller skadas av solljus. Många segelmakare har egna special
lösningar, och ett vanligt pris är omkring 10 000 kronor för 
en normal 35fotare.

Lazyjacks säljs i färdiga satser med block, linor och 
tydliga monteringsanvisningar från Benns, Seldén, Watski, 
Hjertmans med flera. De kostar från en tusenlapp och upp
åt, beroende på bomlängd och antal  infästningspunkter. 
 Eller så väljer du det billigaste alternativet och skaffar 
 byglar, linor, block och skruv och sätter igång på egen 
hand. Oavsett vilket kommer du att förenkla arbetet med 
storseglet betydligt. 

FO
TO
: B

er
te

l K
olt

ho
f.

84 05 2017

så funKar lazyjacksTEKNIK



Nya villkor med ännu 
bättre skydd

Fast överenskommet värde

Det båtvärde vi kommit överens om, 
är det belopp vi betalar ut till dig 
vid en totalförlust. Inga avdrag eller 
nedvärderingar leder till snabb ersättning.

Utökad assistans

Vid till exempel bränslestopp, bogsering 
eller om du kanske behöver få en 
reservdel levererad, ersätts nödvändig 
assistans upp till SEK 100.000.

Det mest kompletta skyddet för din båt

Nu med allrisk.  Alla risker som till 
exempel inbrott, brand, force majeure , 
sjunkning, vatteninträngning, grundstötning 
och kollision är täckta av försäkringen.

Självrisk, inte nödvändigtvis

Du har ingen självrisk vid till exempel totalförlust, 
inbrott, brand, blixtnedslag, förlust eller skada 
under transport, förlust eller skada på personlig 
egendom eller vid kollisionskada orsakad av 
tredje part då din båt varit fast förtöjd.

Nytt för gammalt

Vi gör aldrig åldersavdrag vid delförluster 
eller delskador. Detta gör att vi slipper 
onödiga diskussioner och får därmed en 
snabb och effektiv skadehantering.
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17Boende och hemresa

Nödvändiga kostnader för boende och 
hemresa, ersättes med upp till SEK 50.000 
om båten inte kan användas eller är 
obeboelig på grund av en ersättningsbar 
skada under båtsemestern.

Marstrand · Tel. +46 303 445000 

pantaenius.se

 p Antalet infästningspunkter på bommen är beroende dels av om storseglet har genom
gående lattor, dels av bommens längd. Ju fler linor, desto mindre risk att seglet rymmer iväg. 
Illustration: Seldén Mast AB.

LAZYJACKS
– Håller storseglet samlat på bommen 
vid hissning, revning och nedtagning.

– Välj antal infästningspunkter på 
bommen efter dess längd.

– Fler infästningspunkter om seglet 
inte har genomgående lattor.

– Övre fästpunkter på spridarna ger 
bredare passage och mindre kink.

– Färdiga satser finns från någon 
tusenlapp och uppåt.

– Komplettera med lazybag för extra 
bekvämlighet och skydd av storseglet.

FAKTA

 p Med en mastplacering långt fram och utan fock blir storbommen lång även på en kort båt 
som Ikone 7.50. Lazyjacks med tre bomfästpunkter kompletteras här med lazybag.
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www.aba.se

ABA – a NORMA Group brand

FROM ANDERSTORP, SWEDEN*Baserat på normal användning av fritidsbåt vår/sommar. Motsvarar 4000 timmar direktkontakt med vatten.

Kostar mindre än vigselringen, 
överlever garanterat hela båtsemestern.
Vi på ABA tycker att kvalitet är livsviktigt. Därför är våra slang-
klämmor tillverkade i ett syrabeständigt stål speciellt utvecklat för 
ett långt liv i salt och bräckt vatten i minst 10 år*. Ett fungerande 
förhållande med din båtmotor gör att du kan ägna dig åt ännu 
viktigare saker. Ha semester till exempel.

FLYTANDE MUSIKMASKIN
V i har testat den nya förstärkaren för 

båten från Fusion. Den är bra på många 
sätt men dras också med ett par irriterande 
begränsningar.

Det första jag konstaterar är att det är 
överraskande mycket ljud i Fusion Stereo 
Active. Ett problem när du lyssnar på musik 
i båten är att motorljudet nästan alltid över
röstar högtalarna under gång. Stereo Active 
kommer inte att kunna mäta sig med en 
vrålande 250hästare, men kan nog ta upp 
kampen med mindre motorer.

Tanken med Stereo Active är att du ska 
kunna ta med den överallt. Du får med ett 
fäste som du skruvar eller limmar i båten, på 
SUPbrädan eller i kajaken. Sedan knäpper 
du fast stereon blixtsnabbt, det fungerar bra 
och det går snabbt att fästa och lossa den.

Den drivs på batterier och den uppges 
kunna spela i 20 timmar på en laddning. Jag 
är beredd att skriva under på detta. Jag har 
både kört radio och strömmat musik till den, 
och batteriet håller länge. Men när det blir 
dags att ladda får jag lite lätt panik. Locket 
som skyddar anslutningen är nämligen näst 
intill omöjligt att få loss. Du ska vrida det en 
aning och sedan dra det rakt ut. Men då får 
du inte grepp om det utan fingrarna slinter 
gång på gång. Riktigt irriterande. Jag retar 
mig också på att den inte laddar via vanlig 

microusb utan du får med en adapter med 
12voltsplugg. Det betyder att du måste 
ha med en specifik laddare för just denna 
stereo, klart onödigt krångel.

I övrigt är den bra. Jag gillar ljudet som 

känns stort för att vara en så liten enhet. Det 
är endast ett fåtal knappar på enheten som 
gör den lätt att styra och via en app kan du 
kontrollera alla funktioner trådlöst från din 
telefon. Och hamnar den i sjön flyter den.

FUSION  
STEREO ACTIVE
TEKNISK INFO

Vikt 1,3 kilo
Mått 236 x 82 x 139 
millimeter
Effekt 40 watt
Vattentät Ja, och flyter
Anslutningar Bluetooth, 
FM, usb
Pris Cirka 4 000 kronor

VÄRT ATT NOTERA

+ Bra ljud

+ Smart design

– Krånglig laddlucka

– Dyr

KONTAKT

comstedt.se

FAKTA
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Terhi Twin C

www.terhi.fi www.honda.se

200 000 båtägare har inte fel!
Terhi – Nordens största båttillverkare – har för sin säkerhet och höga kvalitet, 
vunnit stort anseende bland båtägare i stora delar av världen.
Utbudet består av totalt 15 modeller, som erbjuder ett lämpligt alternativ för 
många olika ändamål, både till havs och på insjöar.
Nu har du möjligheten att skaffa en Terhi 475 Twin C, utrustad med en Honda 
BF50 till ett mycket förmånligt pris.

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

Båtpaket: Terhi Twin C + Honda BF50

Kampanjpris 135.900:-
Ord. pris 165.300:-
I kampanjpriset ingår en Garmin echoMAP CHIRP 52dv plotter.

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

Dalarö: Marindepån
Tel 08-50150105

Danderyd: Marindepån
Tel: 08-54591440

Hovmantorp: Jespersens Motor
Tel: 0478-41417

Karlshamn: Marinkompaniet
Tel: 0454-18015

Karlstad: Bosses Marin & Fritid
Tel: 054-850171

Laxå: Marin & Fritid
Tel: 0584-12222

Luleå: Granec Maskin
Tel: 0920-228025 

Rångedala: Borås Marin & Motor
Tel:  033-279393

Sandviken: Gestrike Marincenter
Tel: 026-258080

Smedjebacken: LW Husvagnar
Tel: 0223-15535

Stockholm: Skanstull Marin
Tel: 08-55670900

Storuman: Yngvessons Maskin
Tel: 0951-77345

Strängnäs: PL Mälarbåtar
Tel: 0152-10065

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

Väddö: Älmsta Aluminiumbåtar
Tel: 0176-50344

Åkersberga: Dyviks Varv
Tel: 08-54354315

Åmål: Marin & Fritid
Tel: 0532-10015

Örebro: Marin & Fritid
Tel: 019-278000

Östersund: KJ Skog & Trädgård
Tel: 063-35445



Vi samarbetar med:

www.interboat.se
Örebro 019-31 12 00
Luleå 0920-22 80 25

Varberg 0340-168 05
Norrköping 011-10 73 00

Besök våra butiker eller 
handla i vår webbshop interboat.se 

till Sveriges vassaste priser.

Sveriges bästa
tillbehörsshop!

KARTDEALEN!

GRATIS CMAP  

NÄR DU KÖPER UTVALDA GPS PLOTTRER MODELLER 

FRÅN SIMRAD, LOWRANCE & B&G

VÄRDE 2 750:-
1 APRIL - 31 MAJ 2017

KAMPANJEN GÄLLER PÅ UTVALDA GPS MODELLER & GÄLLER KARTTYPEN 

CMAP MAX N+ FÖR SVERIGE FÖR MER INFORMATION SE WWW.SEASEA.SE

(ERBJUDANDET GÄLLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER)

KARTDEALEN!

MAX N+ VÄRDE:

2750:-

PRIS
BOMB!

5750:-
Art. 13758

50
WATT

MAX

2,84A

PRIS
GARANTI

1095:- 

HÖJD X BREDD X TJOCKLEK

598 X 570 X 2,5 MM

50
WATT

MAX

2,84A

PRIS
GARANTI

1095:- 

HÖJD X BREDD X TJOCKLEK

598 X 570 X 2,5 MM

Art. 70231

Solcellspanel flexibel 
sunwind marin 50W
H598 X  B570 X D2,5 mm

Fler kampanjer på interboat.se
Simrad GO7 XSE

KARTDEALEN!

GRATIS CMAP  

NÄR DU KÖPER UTVALDA GPS PLOTTRER MODELLER 

FRÅN SIMRAD, LOWRANCE & B&G

VÄRDE 2 750:-
1 APRIL - 31 MAJ 2017

KAMPANJEN GÄLLER PÅ UTVALDA GPS MODELLER & GÄLLER KARTTYPEN 

CMAP MAX N+ FÖR SVERIGE FÖR MER INFORMATION SE WWW.SEASEA.SE

(ERBJUDANDET GÄLLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER)

KARTDEALEN!

MAX N+ VÄRDE:

2750:-

PRIS
BOMB!

5750:-

S ea Tags är ett trådlöst 
MOB-alarm som 

bärs på armen som en 
klocka. Du ansluter det 
via en app till en eller 
flera telefoner. Armban-
det kommunicerar via 
bluetooth, och så länge 
det finns en signal mellan 
armbandet och appen 
i telefonen är allt lugnt. 
Men om du ramlar i 
vattnet kommer signalen 
att brytas när armbandet 
är under vatten och då 
kommer MOB-alarmet 
att aktiveras i anslutna 
telefoner. Det aktiveras 
alltså inte av att armban-
det blir blött, utan av att 
bluetooth-signalen inte 
kan färdas genom vatten.

När larmet aktiveras 
får du upp MOB-posi-
tionen och tidpunkt i 
tele fonen, samt båtens 
realtidsposition. Eftersom 
armbandet inte har 
någon inbyggd gps får 
du bara positionen som 
registrerades när du föll 
i, du kan inte spåra armbandet löpande. Batteritiden uppges till 600 timmar. Om 
armbandet ligger still i mer än sex timmar stängs det av. För att kontrollera att det 
är aktivt trycker du kort på knappen, är det aktivt svarar det med en vibration. Är det 
inte på håller du knappen intryckt för att aktivera det.

Om du har gsm-täckning kan du även låta appen skicka ett sms till utvald person. 
Det kan vara bra ifall du är ensam ombord och vill att någon på land ska uppmärk-
sammas på att du ramlat över bord. Men för att använda armbandet med en eller 
flera andra besättningsmän ombord behövs inte gsm-täckning. Räckvidden är hund-
ra meter, så du kan använda den på stora båtar. Priset är cirka 1 000 kronor.

watski.se

MAN ÖVER  
BORD-ARMBAND

88 05 2017
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BYGG DRÖMBÅTEN ONLINE OCH FÅ 
EN PRISUPPGIFTE
Drömmer du om den perfekta mixen av glädje, prestanda och 
design? Hoppa ombord på Quicksilver 675 Open och sätt kurs mot 
en solig dag full av vattensport eller avkoppling. Upptäck vår smidiga 
konfi gurator där du kan välja ut vilka tillval du önskar till just din 
favoritmodell av Activ Open och få en prisuppgift . Gör verklighet av 
drömmen!

www.quicksilver-boats.com

DUPPTÄCK 

NYA OPEN SERIEN
PÅ VÅR HEMSIDA

DRÖMBÅTEN ONLINE OCH FÅ 

mixen av glädje, prestanda och 
Hoppa ombord på Quicksilver 675 Open och sätt kurs mot 

en solig dag full av vattensport eller avkoppling. Upptäck vår smidiga 
konfi gurator där du kan välja ut vilka tillval du önskar till just din 

 och få en prisuppgift . Gör verklighet av 



Jag fick helt 
enkelt följa jollen 
i skyn, som likt 
en fågel Fenix till 
slut ledde mig åt 
rätt håll

KONSTEN ATT  
TÄNKA EFTER FÖRE
Jag var ung, höggravid med mitt första barn 

– och envis. Självklart att jag skulle vara med 
och kappsegla hela den förlängda helgen. Stor-
magad som jag var blev jag placerad vid rodret 
av ägaren till den 18 meter långa träklenoden, 

med motiveringen att jag äntligen skulle ha ro nog att hålla 
mig stilla. Allt gick bra. Barnet i magen var som en filbunke 
och själv kände jag mig som Pippi Långstrump, som vis-
serligen hade gått på alltför många kakkalas – men ändå. 
Ända tills vi anlöpte Sandhamn, vårt stopp för natten. 
Trots fast mark gungade det fortfarande oavbrutet under 
fötterna och livet i magen gjorde trippla saltomortaler. Det 
var bara att krypa till korset och erkänna att jag måste hem. 
Jag ringde den blivande fadern, som visade sig vara uppe 
bland molnen, eller i varje fall strax under dem. 

Trettio minuter senare landade han med sin flygande 
gummijolle (jo, det finns folk som har sådana) redo att 
komma till undsättning. Men inte bara han. Samtidigt an-
lände också hans bäste vän i sitt sprillans nya 31-fotsvrålåk. 
Jag pustade ut, skönt. Nu skulle jag snabbt få skjuts i land. 
Men så hände det där som inte får hända. Killen i vrålåket 
trillade ihop. Hjärtat. Panik och ambulanshelikopter. Ett 
äventyr som slutade väl. För min del kvarstod dock proble-

met. Jag behövde komma hem. Helst utan ambulans. Flyga 
gummijolle var uteslutet. Men det smala muskelknippet 
behövde också hem. En enkel ekvation kan tyckas. Jag in-
spekterade snabbt förarplatsen, noterade navigationsut-
rustningen och att bränslemätarna visade på god marginal. 
Och vägen hem, den kunde jag ju i varje fall hyfsat. Med 
viss möda kastade jag loss. Barnens fader lovade att från 
ovan hålla ett vakande öga över mig. Jag såg honom lyfta 
och själv tuffade jag ut mot en för tillfället mycket lugn 
Kanholmsfjärd och sköt fram reglagen.

I goda 50 knop var plötsligt min yrsel som bortblåst 
och barnet i magen verkade minst lika lyckligt. Men säg 
den lycka som varar för evigt. Plötsligt släcktes instrument-
panelen helt och varken logg eller navigator fungerade. 
Och det ska sägas, det började bli mörkt och jag var ung 
och uppvuxen i en annan skärgård, så trots att jag nor-
malt hittade hyfsat bra i Stockholms skärgård, blev det nu 
ett oönskat äventyr. Inga papperskort. Ingen riktig hjärna. 
Ovan vid den stora båten. Ovan att ha ett sprudlande litet 
nytt liv i magen. Och ovanligt snurrig. 

Jag fick helt enkelt följa jollen i skyn, som likt en fågel 
Fenix till slut ledde mig åt rätt håll. Några timmar senare 
såg min dotter dagens ljus ett par veckor för tidigt. Vi hade 
tur, allt gick bra. Men det hade varit bättre att tänka efter 
före och inte låta längtan efter hav styra över förnuftet. 
Även om det säkert hade varit en god start på en sjöbusas 
liv att födas i en sprillans ny Hydrolift istället för på BB. 

90 05 2017
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Alkohol är 
beroendeframkallande.

59° 37’ N  15° 50’ Ö
A R B O G A

N A T U R L I G T V I S

arbogabryggeri.se  |  art. nr 1280-01 fl  50 cl, 1280-12 burk 50 cl  |  5,6% vol  |  15,90/14,90 kr

ABBY020_Arboga_Båtnytt_225x298.indd   1 2017-04-25   16:01



SKA FÅ BESÄTTNINGEN 
ATT DANSA

Du går från flerskrov till enskrov. Med tanke på hur 
lycklig du ser ut, verkar det som om du förväntar dig 
många fart- och adrenalinkickar. Hur kommer det sig? 
– Det här är en stor satsning på en extrem båt, som med 
en skicklig besättning har kapacitet att segla riktigt snabbt. 
Det handlar om den senaste utvecklingen, både i skrovma
terial (kolfiber) och avancerad ny teknik i utrustning. Jag 
har varit med och lett projektet vid fabriken i Kina och 
nu har vi tagit hem båten för att slutföra montering och 
finslipning.

Vad är det som är så superextremt med Ker 40+? 
– Båten är viktoptimerad in i minsta detalj, hela riggen är 
i kolfiber och titan, kölen sticker nästan tre meter, skrovet 
har en tydlig volym föröver ovanför den normala vatten
linjen, vilket gör att man kan pusha båten hårt i  undanvind. 
Vi har exempelvis ett speciellt system för gennakern som 
gör att den vevas ner under däck otroligt snabbt. Det tar 
bara 810 sekunder, mot normalt 40 sekunder. 

När sker kappseglingspremiären?
– Planen är att segla så mycket som möjligt nu under våren 
och även att delta i så många race och regattor som vi dels 
hinner med, dels är möjliga med tanke på vindförhållan
den. Först ut blir nog Lidingö runt. Bara det inte blåser 
för mycket!

Hur menar du, är det inte mycket vind som seglare vill 
ha? 
– Ha, ha, jo normalt. Men den här båten är så superextrem 
att det med tanke på båtdesign, seglingsegenskaper och, 
som i vårt fall, en ny besättning, blir för komplicerat att 
segla i kraftig vind. Mer än 68 knops vind blir för mycket. 

Berätta om besättningen och de krav som ställs på dem. 
– Vi är elva personer under kappseglingarna och alla måste 
vara oerhört samspelta. Jag ser det som en dans, där alla vet 
exakt sin position. Varje rörelse ska sitta och alla vet precis 
hur de ska agera i olika situationer. Det gäller inte bara att 
segla båten, utan också viktfördelning, teknik med mera. 
Nu ska vi ut och träna, träna, träna – sedan ska vi vinna! 
Men om jag ska vara ärlig, så lär det bli svårt att kam
ma hem segrar den första perioden. Att segla en sådan här 
båt kräver mycket tid ombord och att alla känner varandra 
utan och innan. 

Den långa kölen på  superextrembåten 
Ker 40+ ska precis hängas på och det 
strykjärnsliknande  kolfiberbygget 
 hänger i luften. Storseglaren och fler
skrovs nestorn Calle Hennix är bygg
ansvarig och projektledare för båten.
TEXT ANNA SANDGREN  FOTO PÄRTAN JANSSON

KER  
40+
Längd 12,20 meter
Bredd 4,20 meter
Djupgående 2,90 meter
Vikt 4 350 kilo
Material kolfiber
Segelplan P-stor – 
förlik 18,8 meter, E-stor 
–  underlik 5,35 meter
Design Ker Design och 
McConaghy Boats 

FAKTA
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MAGNUM
BUSTER

NORDENS POPULÄRASTE STORA ALUMINIUMBÅT

 Som den mest sålda öppna båten i sin storleksklass, 
har den blivit en del av miljön både i skärgården och 
på insjöar. Det är inte utan orsak som Buster Mag-
num är en av marknadens populäraste motorbåtar. 

BUSTER MAGNUM 
+ YAMAHA F150DETX

283.000:-
Till priset tillkommer leverans- och
monteringsavgifter som kan variera
beroende på ort och återförsäljare. Bå-
tarna på bild har tilläggsytrustning.

Buster är den populäraste motorbåten i Norden. I den omfattande kollektionen hittar 
du de bästa alternativen för mångsidiga fritidsaktiviteter och krävande nyttobruk. 
Välkommen att bekanta dig med Busters värld. Här kan du skapa ditt eget äventyr!

busterboats.com



VINN!
UPPBLÅSBAR  

FLYTVÄST FRÅN  
BALTIC

Rätt svar på frågan i num-
mer 4 var A-3, B-1, C-2. 
Det visste Christopher 
Thomassen. Grattis!

VINNAREN

VINN EN VÄST!
Vet du vad det är för båtmodell på bilden? Då kan 
du vinna en uppblåsbar flytväst från Baltic! Mejla 
ditt svar till mikael.mahlberg@egmont.se och 
märk mejlet ”Båtfrågan”. 

Distributör / Dealer Sweden: 

Secsea Liferafts KB, Box 2146, S-103 14 Stockholm

Tel. 08-587 630 03, 0701-498928, 070-3736609

www.absoluteyachts.se               www.secsea.se

Italienska Absolute Yachts utsågs 
till vinnare i 2017 års European Power 
Boat med en ny 50-fots Flybridge. 

Här visar vi med stolthet upp vår 
nya 58-fots Flybridge.

Våra yachts finns från 40 till 72 fot i 
fyra kategorier – Flybridge, Navetta, 
Sport Line och Sport Yacht. 

Välkommen att kontakta oss. Vi finns
i Stockholm och Göteborg för visning 
av våra yachts.

THE NEW           FLY58
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ON TOUR

VI INTAR STOCKHOLMS  
CENTRALSTATION MED ETT GÄNG 

NYA SPÄNNANDE BILAR.  
KOM OCH SNACKA BIL MED REDAKTIONEN.

2 JUNI 2017VI SES PÅ CENTRALEN DEN 

Vi kommer  
dessutom tävla ut  

en uppsättning  
Michelindäck.



MARKNADEN

Vi är en ideell förening som räddar
liv till sjöss. Verksamheten drivs helt
utan bidrag från staten, så stöd oss
på pg 900 500-0 eller på www.ssrs.se

KCR Dieselboxar

Sök återförsäljare på www.kcr.se
mail@kcr.se    0515-801 50

Sveriges mest sålda - Erfarenhet sedan 1997

En KCR-box ger din båtmotor en effektökning på ca 20 % vilket gör att båten 
snabbare kommer upp i planing. Sänker förbrukningen med upp till 15 %. 
KCR-boxar finns även till personbilar där effektökning, förbrukningsminskning 
och körbarhet prioriteras.

Löaborn 121, 714 94 Kopparberg
Tel: 0580 30105 • Mobil. 070-545 81 56
för mer info och bilder www.wirehus.se

   

 

Stafettgatan 5, 711 34 Lindesberg
Tel. 0581-148 80 Mobil: 070-545 81 56 

   MER BILDER OCH INFO: www.wirehus.nu

Ett mycket stabilt tältgarage byggt för 
den tu�aste 

�ällmiljö!

Wirebåthus finns 
i många olika 
storlekar.

Levereras som 
byggsats eller 
färdigmonterad.

WIREHUS

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

hydroscand.se

Hydroscand har rätt produkter och rätt kunskap för din båt

SÄKRA DINA SLANGAR

Specialanpassade båtslangar för
• Bränsle
• Avgaser 
• Toalett
• Färskvatten 
• Styrning
• Tilt- och trimfunktioner

Marknaden_BN_1705.indd   96 2017-05-02   11:01:00
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MARKNADEN

Det är en naturlig rättighet:

Att slippa onaturliga klimatförändringar.
Stöd Svenska Naturskyddsföreningens
arbete med att försvara våra naturliga
rättigheter. Bli Miljöfadder!

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

Välkommen till Rentvätt, Stockholms största båt-
kapelltvätteri. Vi tvättar, mögelbehandlar och 

impregnerar alla typer av båtkapell, förtält och markiser.

Vi utför sömnadsarbeten såsom reparationer, byte av  
rutor, dragkedjor, tryckknappar, kardborrband, öljetter m.m. 

Dessutom tillverkar vi nya båtdynor, kapell, motorbåtskapell, 
sprayhood, bomkapell, segelkapell osv.  

Högsta kvalitet till rimliga priser.

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

BÅTKAPELLTVÄTT!

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

Prisex: 5–10 kvm 1 750:–

KAPELLTVÄTT • IMPREGNERING

NYTILLVERKNING • LAGNING

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

Bor du inte i Stockholm kan vi skicka säck  
med förbetald frakt för inlämning på posten.

Vi söker samarbetspartners. 
Gärna kapellmakare, varv och marinor.

070-712 43 93070-712 43 93

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

ANKARSPEL

ANCHORMATIC AB
Pettersbergsv. 18 b, 129 40 Hägersten
Tel: 08-88 50 50, mobil: 070-774 88 88
mail: info@anchor.se, www.anchor.se

 från 19 400 kr

www.anchor.se

7x50 Seamaster
-utan kompass

kamakura.se / molfo.se

7x50 Seamaster
-med vanlig  kompass

Bergsankaret

Premiär 

Klippfast 

Maxi!

Säkrare 
och bättre 
än bergskil
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TESTER
PRYLAR
REPORTAGE

Stort jämförande test av fyra 
heta styrpulpetbåtar
HR 532 C
Ryds 548 Sport
Sandström Classic 565
Uttern S51

BÄSTA STYR-
PULPETEN! 22

JUNI

I BUTIK

98 05 2017

   NÄSTA NUMMER



since 1990

BOKA EN TYST PROVTUR

kör svenskt !

marinmäklarna ab 

hamnen nacka strand

www.marinmaklarna.se  +46 8 466 95 15

Arronets gummiupphängda

hyttbåtar

marinmaklarna_nackastrand marinmaklarna ab



PIONER 14 ACTIVE

PIONER VIKING

PIONER MULTI

HITTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ WWW.PIONERBOAT.SE
BÅTARNA PÅ BILDERNA KAN VARA EXTRA UTRUSTADE. KAMPANJPRISERNA GÄLLER PÅ LAGERFÖRDA PRODUKTER, FRAKTTILLÄGG KAN TILLKOMMA. VI RESERVERAR OSS FÖR EV. TRYCKFEL OCH FELSKRIVNINGAR.

KAMPANJPRIS
FR. 81 400 KR

KAMPANJPRIS
FR. 56 900 KR

KAMPANJPRIS
FR. 122 900 KR

PIONER 14 ACTIVE, STYRPULPET, VINDRUTA, RUTBÅGE, LANTERNMAST, SÄKERHETSSTEGE.  
L: 411 CM X B: 173 CM. INKL. MERCURY F20EL: 81 400 KR (ORD.PRIS 88 700 KR)
INKL. YAMAHA F20BEL: 82 400 KR (ORD.PRIS 93 100 KR)

PIONER 14 ACTIVE, RORKULT, SÄKERHETSSTEGE. L: 411 CM X B: 173 CM.
INKL. MERCURY F15ML: 56 900 KR (ORD.PRIS 61 400 KR), 
INKL YAMAHA F15CMHL: 57 900 KR (ORD.PRIS 64 800 KR)

PIONER VIKING, VINDRUTA, SIDORÄCKEN, RYGGSTÖD, LANTERNMAST, SÄKERHETSSTEGE. L: 450 CM X B: 190 CM. 
INKL. YAMAHA F40FETL: 123 600 KR (ORD. 140 000 KR), INKL. MERCURY F40 ELPT: 122 900 KR (ORD.PRIS 135 700 KR).

PIONER MULTI, STYRPULPET SMAL, 
VINDRUTA, RUTBÅGE. L: 530 CM X B: 215 CM. 
INKL. YAMAHA F70AETL: 207 900 KR, 
INKL. MERCURY F80ELPT EFI: 213 100 KR

Citat från båtmagasin:

BÅTNYTT:

”För dig som vill ha en riktigt praktisk båt för transporter av människor och 
material över måttligt långa sträckor och som inte ofta kör i högre havssjö 
är Pioner Multi ett av de bästa valen du kan göra.” (2014)

VI MENN BÅT:

”MULTIKUNSTNER Den ser kanskje merklig ut, men her er båten som kan 
brukes til alt. Absolutt alt.” (2014)

HAMNEN.SE:

”Båten används redan i många professionella sammanhang men kan 
man stå ut med båtens något trubbiga uppsyn lär den utklassa de flesta 
konkurrenter när det gäller funktiona litet och därmed även passa perfekt 
som fritidsbåt.” (2013)

Se fler motoralternativ till kampanjpris: 
pionerboat.se/kampanj-2017/


