
SVERIGES MEST SÅLDA BÅTTIDNING
NR 12 •DECEMBER 2017 • 75:90 KR  (NOK 85:90, € 8:60)

GÖR DET SJÄLV SÅ FUNKAR DET MITT PROJEKT

Varmare & fräschare luft Roliga prylar ombord Byt till el-inombordare

STORT
TEST!

RENOVERINGEN
METODERNA
ALTERNATIVEN
SKÖTSELN

ALLT OM

KLASSIKERN
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NIMBUS 26
ISOLERA  
SKROVET

UNDERBARA & 
UPPBLÅSBARA

INSTALLERA 
GRÖN MOTOR

HALLBERG-RASSY 44

TEAK

MJUKA VÄSKOR FÖR HÅRDA VERKTYG

Svensk stilikon
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010-722 20 00 
www.erlandsonsbrygga.se
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Gäller i våra stormarknader i Solna, Kungens Kurva, Sickla, Haninge, Västervik, Sisjön och webbshop. Tom 21 jan 2018 eller så långt lagret räcker!

Vinterpriser

www.erlandsonsbrygga.se

Solna
Bagartorpsringen Vardagar 9-19 Lördagar 9-15

Kungens Kurva
Stalandshuset Vardagar 10-19 Lördagar 10-18

Sickla
Sickla Köpkvarter Vardagar 10-20 Lördagar 10-18 Söndagar 11-17

Haninge
Yamaha Center Sthlm Vardagar 10-18 Lördagar 10-15

Västervik
G:a Pappersbruket Vardagar 10-17

Göteborg
Sisjön

 Vardagar 10-19 Lördagar 9-15

Webbshop

www.erlandsonsbrygga.se / 010-722 20 00

10%StorköpsrabattFörutom redan låga priser ger vi Dig 10% rabatt vid köp över 3000 kr.Rabatten gäller ej redan nedsatta priser, kampanj-, netto- eller dagspriser samt specialbeställda varor. Produkter undantagna 10% rabatt räknas dock med i beloppet för att komma upp i 3000 kr.

Vattentät &
� yter

Framåtseende
ekolod

Stapelbara vinglas 4-packTillverkade i polykarbonat (art.nr 01304) 195:-

Hempel Hard Racing Copper Dove White 2,5 liter
Kopparbaserad hård bottenfärg, särskilt lämplig för snabbgående båtar. 
(art.nr 21860). 740:-

Ankarsäck med ankarlina3-slagen ankarlina i polyestersilke med plastkaus. ø 12 mm / 35 m.
Ankarsäck försedd med monteringsband för fastsättning på t.ex. pulpit. 
Dräneringshål i botten. (art.nr 02401) 539:-

Lowrance HOOK-9 HDI plotter/ekolodI HOOK-9 får du en 9’’-plotter med både CHIRP-ekolod och DownScan 
Imaging™-teknik som ger dig en tydlig och komplett bild av undervat-
tensmiljön under båten. Givare köps separat. (art.nr 64018)  8.990D

Gill Coast JackaEn 2-lagers vattentät och andande jacka utmärkt för segling inomskärs 
eller kustnära. (art.nr Herr Röd. S-L 18304-06, Herr Grafit. XL 18472.) 
(art.nr Dam. Röd 18326-29) 2.395:-

Cobra VHF MR HH350Handhållen VHF från Cobra med 6watt uteffekt. Alla internationella kanaler + L1 & L2. Levereras med 
bordsladdare 12&220 volt, bältesclip och handlovsrem. 
(art.nr 04143) 1.750D

B&G Vulcan 7 FS plotter/ekolod inkl Forward Scan-givare
Mångsidiga 7’’ plotter.Den framåtriktade ekolodstekniken ger en tydlig 
tvådimensionell bild av bottnen framför din båt så att du tryggt kan navigera 

i grunda eller dåligt kartlagda farvatten. (art.nr 63842)  18.939D

395:-

95:-
248:-

11.995:-

-50%

-54% -50%
-36%

-46%
-3000:-5.990:-

1.195:-

1.190:-

ETT PARTI!

ETT PARTI!

Först till kvarn!
Risk för
slutförsäljning!

Priserna gäller tom 21 jan
Vinterpriser 2017
Solna
Vardagar 9-19
Lördagar 9-15

Kungens Kurva
Vardagar 10-19
Lördagar 10-18

Haninge
Vardagar 10-18
Lördagar 10-15

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

Västervik
Vardagar 10-17

Göteborg
Vardagar 10-19
Lördagar 9-15

Webbshop 
- Se vårt 8-sidiga 

erbjudande på 
www.erlandsonsbrygga.se

- Automatsäkring 
 ingår!

Kikare med pejlkompass 7x50
Vattentät och imfri kikare med auto- och eye- 
fokus, avståndsmätare. Levereras med halsrem, 
rengöringsduk och hård väska. Blå lins, gul/svart 
gummiklädnad.  (art.nr 04062) 1.495:-

Landstigningspeke 650 mm
Landstigningspeke som passar de flesta båtar. 
Rör av rostfritt stål, AISI316. Plattform av teak. 
(art.nr 01068)  2.795:-

Bogpropeller 
4,2 Hk / 55 kP.
6-bladig propeller för  
tystare gång. 12V. 
(art.nr 07042) 13.990:-

Elmotor AquAtic 36
12 volts elmotor. Reglerbar gas med 
5 steg framåt samt 3 steg bakåt.  
(art.nr 14760) 1.595N

Båt-Wc
Manuell spolning.  
Vatten in ø 19 mm, avlopp ut  
ø 38 mm. (art.nr 04230) 1.250:-

Septiktank
Tillverkad i rostfritt stål.
Avfall in och ut ø 38 mm, avluftning ø 19 mm
24 liter (art.nr 04261) 1.450:- 995:-
Mått: 300 x 400 x 200

40 liter (art.nr 04241) 1.750:- 1.295:-
Mått: 500 x 400 x 200

56 liter (art.nr 04269) 2.095:- 1.495:-
Mått: 700 x 400 x 200  

AquaSmart Light 2,4 uppblåsbar durk
Lättviktsgummibåt med uppblåsbar durk och köl samt med raka ponto-
ner. Levereras med Bärväska, repsats, luftpump, åror samt spännband 
för bränsletank. Aluminiumtoft. ø ponton: 350 mm. Rek motor: 4 Hk.  
(art.nr 10482) 5.995:-

ON BOARD Badplattform
Rör av rostfritt stål, AISI316. Plattform av teak. 
840 mm  (art.nr 01021) 2.995:- 1000 mm (art.nr 01023) 3.395:-

Gasolspis Nordica inox
Rostfritt stål. Emaljerad ugn.  
Levereras med ugnsgaller, balansupphängning 
och kastrullhållare. Försedd med tändsäkring.  
Bredd: 450 mm. (04533) 5.695N  
Bredd: 500 mm. (04532) 5.695N

Airtronic D2
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på  
ca 8 meter och motorbåtar på ca 6 meter. 
Levereras med kabintermostat, bränslepump, 
avgasljuddämpare och kablage.  
(art.nr 04394)  12.950N

Airtronic D4
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på  
ca 10 meter och motorbåtar på ca 8 meter. 
Levereras med kabintermostat, bränslepump, 
avgasljuddämpare och kablage.  
(art.nr 04396) 16.790N

GPS-larm GEOsafe
GEosafe passar både i båten, lastbilen, vattenskotern eller att lägga i bar-
nets jacka, överfallslarm & trygghetslarm. Använder sig både av GPS-sa-
teliter GSM nätet för att få fram positionen. (Mobilabonnemang tillkommer). (art.
nr 10306) 1.290D

E-Bridge Vikstol
Bekväm, stabil och smidig stol. Ryggstödet kan 
justeras i sex lägen. Vattentätt och UV-stabili- 
serat marinblått tyg, PVC under sittdynan. 
Praktiskt bärhandtag. (art.nr 02970) 458:-

Gobius 4 Septiktankmätare
Den perfekta tankmätaren för din septik-
tank oavsett om den är i metall eller i plast.  
Mäter i 4 nivåer. (art.nr 04438) 2.450N

E-Bridge Vikstol De-Luxe
Bekväm, stabil och smidig stol med bekväma 
armstöd! Ryggstödet kan justeras i sex lägen. 
Vattentätt och UV-stabiliserat marinblått tyg, 
PVC under sittdynan.  Praktiskt bärhandtag.
(art.nr 02972) 678:-

MYSiNGE ALu ihopfällbar cykel 20’’
3-växlad cykel med ram av aluminium. Fotbroms. Shimanoväxel 
Mått ihopvikt: 870x630x360 mm. (art.nr 23000) 3.495:-

Vinglas 4-pack
Stapelbara vinglas i klar transparent poly-
karbonat. Tål maskindisk. (art.nr 01304) 195:-

Handhållen VHF HH350
Vattentät handhållen VHF som flyter med  
6 Watt uteffekt.(art.nr 04143) 1.750D

Wallas dieselvärmare
Energisnåla dieselvärmare med steglös ef-
fektreglering. Levereras med termostatstyrd 
panel, inbyggd bränslepump, bränsleslang och 
kablage.
22Dt (art.nr 04153) 14.195N  
30Dt (art.nr 04154) 15.295N 13.990:-

Lowrance HOOK-9 HDi plotter/ekolod
I HooK-9 får du en 9’’-plotter med både CHIRP-ekolod och DownScan Imaging™-teknik som ger 
dig en tydlig och komplett bild av undervattensmiljön under båten. Givare köps separat.
(art.nr 64018)  8.990D

B&G Vulcan 7 FS plotter/ekolod inkl Forward Scan-givare
Mångsidiga 7’’ plotter.Den framåtriktade ekolodstekniken ger en tydlig tvådimensionell bild av 
bottnen framför din båt så att du tryggt kan navigera i grunda eller dåligt kartlagda farvatten. 
(art.nr 63842)  18.939D

Strålkastare LED3W
Tillverkad i stöttålig gummerad plast. Ligger 
perfekt i handen! Levereras med AC/DC-adapter 
och cigarettetändarplugg samt handledsrem. 
(art.nr 01203) 398:-

Strömbildare / Kasco De-icer
Motorhus av rostfritt stål. Propeller av slagtålig 
plast. Levereras med 10 m elkabel samt linor för 
upphängning. (art.nr 07082) 7.990N

Skeppslampa liten
Stelton skeppslampa i satin polerat rostfritt 
stål är den klassiska fotogenlampan i en upp-
daterad, minimalistisk och cylindriska design.  
(art.nr 01760) 4.395:-

Skeppslampa liten
Stelton skeppslampa i satin polerat rostfritt 
stål är den klassiska fotogenlampan i en upp-
daterad, minimalistisk och cylindriska design.  
(art.nr 01762) 4.650:-

Flytoverall Baltic
Helt vind-och vattentät flytoverall med många 
fickor. Hängslen för bästa passform. Storlek XS-
XXL. (art.nr  07670-75) 2.190:-

Räddningsväst  
Erlandsons Brygga by Baltic
Uppblåsbar räddningsväst med automatisk eller 
manuell gasuppblåsning. (art.nr  06827) 745N

Hard Racing copper  
Dove White 2,5 liter
Kopparbaserad hård bottenfärg, särskilt lämplig 
för snabbgående båtar. (art.nr 21860). 740:-

Gill coast Jacka
En 2-lagers vattentät och andande jacka utmärkt för segling inomskärs  
eller kustnära. (art.nr Herr Röd. S-L 18304-06, Herr Grafit. XL 18472.)  
(art.nr Dam. Röd 18326-29) 2.395:-

Ankarsäck med ankarlina
3-slagen ankarlina i polyestersilke med plastkaus. ø 12 mm / 35 m.
Ankarsäck försedd med monteringsband för fastsättning på t.ex. pulpit. 
Dräneringshål i botten. (art.nr 02401) 539:-

Plotter/ekolod GO7 XSE  
inkl sjökort & aktergivare
7” multitouchdisplay, ekolod & inbyggt WiFi.  
Akterspegelsgivare medföljer till ett värde av 
1.490:- (000-12728-001) samt ett Navionics + sjö-
kort medföljer till ett värde av 2.495:- (00840)  
(art.nr 63829) 11.490D

Garmin GPSmap 721xs
Plotter/ekolod-kombinationen med 7” WVGA-
pekskärm. (art.nr 69789) 9.490D

echoMAP 42dv
4,3-tums färgskärm med hög kontrast och  
automatisk justering av bakgrundsbelysningen. 
(art.nr 69623) 2.895D

Rorkultspilot 
St1000+ < 3,0 ton
(art.nr 05150)  4.690D 4.190:-
St2000+ < 4,5 ton
(art.nr 05151)  5.490D 5.290:-

Se priset!

- 55 kP
- För ø 150 mm 
   tunnel

95:-
995:- 348:-

498:-

395:-895:-1.190:-

7.490:-

12.890:-
22Dt

1.935:-11.890:-
D2

4.295:-
1.795:-

1.995:-
840 mm

15.290:-
D4

2.195:-
1000 mm

7.990:-

1.095:-

890:-

2.795:-

4.495:-

-3000:-

-36%

-50%

-46%

-50%

-54%

5.990:-

11.995:-
Framåtseende 
ekolod

295:-

1.995:-

Ett PARti!

7.490:-

2.990:- 3.690:- 1.690:-

648:-

Ett PARti!

1.195:-

248:-

Först till kvarn!
Risk för 
slutförsäljning!

4.190:-
St1000+

6.445:-
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010-722 20 00 
www.erlandsonsbrygga.se

1 

Gäller i våra stormarknader i Solna, Kungens Kurva, Sickla, Haninge, Västervik, Sisjön och webbshop. Tom 21 jan 2018 eller så långt lagret räcker!

Vinterpriser

www.erlandsonsbrygga.se

Solna
Bagartorpsringen Vardagar 9-19 Lördagar 9-15

Kungens Kurva
Stalandshuset Vardagar 10-19 Lördagar 10-18

Sickla
Sickla Köpkvarter Vardagar 10-20 Lördagar 10-18 Söndagar 11-17

Haninge
Yamaha Center Sthlm Vardagar 10-18 Lördagar 10-15

Västervik
G:a Pappersbruket Vardagar 10-17

Göteborg
Sisjön

 Vardagar 10-19 Lördagar 9-15

Webbshop

www.erlandsonsbrygga.se / 010-722 20 00

10%StorköpsrabattFörutom redan låga priser ger vi Dig 10% rabatt vid köp över 3000 kr.Rabatten gäller ej redan nedsatta priser, kampanj-, netto- eller dagspriser samt specialbeställda varor. Produkter undantagna 10% rabatt räknas dock med i beloppet för att komma upp i 3000 kr.

Vattentät &
� yter

Framåtseende
ekolod

Stapelbara vinglas 4-packTillverkade i polykarbonat (art.nr 01304) 195:-

Hempel Hard Racing Copper Dove White 2,5 liter
Kopparbaserad hård bottenfärg, särskilt lämplig för snabbgående båtar. 
(art.nr 21860). 740:-

Ankarsäck med ankarlina3-slagen ankarlina i polyestersilke med plastkaus. ø 12 mm / 35 m.
Ankarsäck försedd med monteringsband för fastsättning på t.ex. pulpit. 
Dräneringshål i botten. (art.nr 02401) 539:-

Lowrance HOOK-9 HDI plotter/ekolodI HOOK-9 får du en 9’’-plotter med både CHIRP-ekolod och DownScan 
Imaging™-teknik som ger dig en tydlig och komplett bild av undervat-
tensmiljön under båten. Givare köps separat. (art.nr 64018)  8.990D

Gill Coast JackaEn 2-lagers vattentät och andande jacka utmärkt för segling inomskärs 
eller kustnära. (art.nr Herr Röd. S-L 18304-06, Herr Grafit. XL 18472.) 
(art.nr Dam. Röd 18326-29) 2.395:-

Cobra VHF MR HH350Handhållen VHF från Cobra med 6watt uteffekt. Alla internationella kanaler + L1 & L2. Levereras med 
bordsladdare 12&220 volt, bältesclip och handlovsrem. 
(art.nr 04143) 1.750D

B&G Vulcan 7 FS plotter/ekolod inkl Forward Scan-givare
Mångsidiga 7’’ plotter.Den framåtriktade ekolodstekniken ger en tydlig 
tvådimensionell bild av bottnen framför din båt så att du tryggt kan navigera 

i grunda eller dåligt kartlagda farvatten. (art.nr 63842)  18.939D

395:-

95:-
248:-

11.995:-

-50%

-54% -50%
-36%

-46%
-3000:-5.990:-

1.195:-

1.190:-

ETT PARTI!

ETT PARTI!

Först till kvarn!
Risk för
slutförsäljning!

Priserna gäller tom 21 jan
Vinterpriser 2017
Solna
Vardagar 9-19
Lördagar 9-15

Kungens Kurva
Vardagar 10-19
Lördagar 10-18

Haninge
Vardagar 10-18
Lördagar 10-15

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

Västervik
Vardagar 10-17

Göteborg
Vardagar 10-19
Lördagar 9-15

Webbshop 
- Se vårt 8-sidiga 

erbjudande på 
www.erlandsonsbrygga.se

- Automatsäkring 
 ingår!

Kikare med pejlkompass 7x50
Vattentät och imfri kikare med auto- och eye- 
fokus, avståndsmätare. Levereras med halsrem, 
rengöringsduk och hård väska. Blå lins, gul/svart 
gummiklädnad.  (art.nr 04062) 1.495:-

Landstigningspeke 650 mm
Landstigningspeke som passar de flesta båtar. 
Rör av rostfritt stål, AISI316. Plattform av teak. 
(art.nr 01068)  2.795:-

Bogpropeller 
4,2 Hk / 55 kP.
6-bladig propeller för  
tystare gång. 12V. 
(art.nr 07042) 13.990:-

Elmotor AquAtic 36
12 volts elmotor. Reglerbar gas med 
5 steg framåt samt 3 steg bakåt.  
(art.nr 14760) 1.595N

Båt-Wc
Manuell spolning.  
Vatten in ø 19 mm, avlopp ut  
ø 38 mm. (art.nr 04230) 1.250:-

Septiktank
Tillverkad i rostfritt stål.
Avfall in och ut ø 38 mm, avluftning ø 19 mm
24 liter (art.nr 04261) 1.450:- 995:-
Mått: 300 x 400 x 200

40 liter (art.nr 04241) 1.750:- 1.295:-
Mått: 500 x 400 x 200

56 liter (art.nr 04269) 2.095:- 1.495:-
Mått: 700 x 400 x 200  

AquaSmart Light 2,4 uppblåsbar durk
Lättviktsgummibåt med uppblåsbar durk och köl samt med raka ponto-
ner. Levereras med Bärväska, repsats, luftpump, åror samt spännband 
för bränsletank. Aluminiumtoft. ø ponton: 350 mm. Rek motor: 4 Hk.  
(art.nr 10482) 5.995:-

ON BOARD Badplattform
Rör av rostfritt stål, AISI316. Plattform av teak. 
840 mm  (art.nr 01021) 2.995:- 1000 mm (art.nr 01023) 3.395:-

Gasolspis Nordica inox
Rostfritt stål. Emaljerad ugn.  
Levereras med ugnsgaller, balansupphängning 
och kastrullhållare. Försedd med tändsäkring.  
Bredd: 450 mm. (04533) 5.695N  
Bredd: 500 mm. (04532) 5.695N

Airtronic D2
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på  
ca 8 meter och motorbåtar på ca 6 meter. 
Levereras med kabintermostat, bränslepump, 
avgasljuddämpare och kablage.  
(art.nr 04394)  12.950N

Airtronic D4
Dieseldriven luftvärmare för segelbåtar på  
ca 10 meter och motorbåtar på ca 8 meter. 
Levereras med kabintermostat, bränslepump, 
avgasljuddämpare och kablage.  
(art.nr 04396) 16.790N

GPS-larm GEOsafe
GEosafe passar både i båten, lastbilen, vattenskotern eller att lägga i bar-
nets jacka, överfallslarm & trygghetslarm. Använder sig både av GPS-sa-
teliter GSM nätet för att få fram positionen. (Mobilabonnemang tillkommer). (art.
nr 10306) 1.290D

E-Bridge Vikstol
Bekväm, stabil och smidig stol. Ryggstödet kan 
justeras i sex lägen. Vattentätt och UV-stabili- 
serat marinblått tyg, PVC under sittdynan. 
Praktiskt bärhandtag. (art.nr 02970) 458:-

Gobius 4 Septiktankmätare
Den perfekta tankmätaren för din septik-
tank oavsett om den är i metall eller i plast.  
Mäter i 4 nivåer. (art.nr 04438) 2.450N

E-Bridge Vikstol De-Luxe
Bekväm, stabil och smidig stol med bekväma 
armstöd! Ryggstödet kan justeras i sex lägen. 
Vattentätt och UV-stabiliserat marinblått tyg, 
PVC under sittdynan.  Praktiskt bärhandtag.
(art.nr 02972) 678:-

MYSiNGE ALu ihopfällbar cykel 20’’
3-växlad cykel med ram av aluminium. Fotbroms. Shimanoväxel 
Mått ihopvikt: 870x630x360 mm. (art.nr 23000) 3.495:-

Vinglas 4-pack
Stapelbara vinglas i klar transparent poly-
karbonat. Tål maskindisk. (art.nr 01304) 195:-

Handhållen VHF HH350
Vattentät handhållen VHF som flyter med  
6 Watt uteffekt.(art.nr 04143) 1.750D

Wallas dieselvärmare
Energisnåla dieselvärmare med steglös ef-
fektreglering. Levereras med termostatstyrd 
panel, inbyggd bränslepump, bränsleslang och 
kablage.
22Dt (art.nr 04153) 14.195N  
30Dt (art.nr 04154) 15.295N 13.990:-

Lowrance HOOK-9 HDi plotter/ekolod
I HooK-9 får du en 9’’-plotter med både CHIRP-ekolod och DownScan Imaging™-teknik som ger 
dig en tydlig och komplett bild av undervattensmiljön under båten. Givare köps separat.
(art.nr 64018)  8.990D

B&G Vulcan 7 FS plotter/ekolod inkl Forward Scan-givare
Mångsidiga 7’’ plotter.Den framåtriktade ekolodstekniken ger en tydlig tvådimensionell bild av 
bottnen framför din båt så att du tryggt kan navigera i grunda eller dåligt kartlagda farvatten. 
(art.nr 63842)  18.939D

Strålkastare LED3W
Tillverkad i stöttålig gummerad plast. Ligger 
perfekt i handen! Levereras med AC/DC-adapter 
och cigarettetändarplugg samt handledsrem. 
(art.nr 01203) 398:-

Strömbildare / Kasco De-icer
Motorhus av rostfritt stål. Propeller av slagtålig 
plast. Levereras med 10 m elkabel samt linor för 
upphängning. (art.nr 07082) 7.990N

Skeppslampa liten
Stelton skeppslampa i satin polerat rostfritt 
stål är den klassiska fotogenlampan i en upp-
daterad, minimalistisk och cylindriska design.  
(art.nr 01760) 4.395:-

Skeppslampa liten
Stelton skeppslampa i satin polerat rostfritt 
stål är den klassiska fotogenlampan i en upp-
daterad, minimalistisk och cylindriska design.  
(art.nr 01762) 4.650:-

Flytoverall Baltic
Helt vind-och vattentät flytoverall med många 
fickor. Hängslen för bästa passform. Storlek XS-
XXL. (art.nr  07670-75) 2.190:-

Räddningsväst  
Erlandsons Brygga by Baltic
Uppblåsbar räddningsväst med automatisk eller 
manuell gasuppblåsning. (art.nr  06827) 745N

Hard Racing copper  
Dove White 2,5 liter
Kopparbaserad hård bottenfärg, särskilt lämplig 
för snabbgående båtar. (art.nr 21860). 740:-

Gill coast Jacka
En 2-lagers vattentät och andande jacka utmärkt för segling inomskärs  
eller kustnära. (art.nr Herr Röd. S-L 18304-06, Herr Grafit. XL 18472.)  
(art.nr Dam. Röd 18326-29) 2.395:-

Ankarsäck med ankarlina
3-slagen ankarlina i polyestersilke med plastkaus. ø 12 mm / 35 m.
Ankarsäck försedd med monteringsband för fastsättning på t.ex. pulpit. 
Dräneringshål i botten. (art.nr 02401) 539:-

Plotter/ekolod GO7 XSE  
inkl sjökort & aktergivare
7” multitouchdisplay, ekolod & inbyggt WiFi.  
Akterspegelsgivare medföljer till ett värde av 
1.490:- (000-12728-001) samt ett Navionics + sjö-
kort medföljer till ett värde av 2.495:- (00840)  
(art.nr 63829) 11.490D

Garmin GPSmap 721xs
Plotter/ekolod-kombinationen med 7” WVGA-
pekskärm. (art.nr 69789) 9.490D

echoMAP 42dv
4,3-tums färgskärm med hög kontrast och  
automatisk justering av bakgrundsbelysningen. 
(art.nr 69623) 2.895D

Rorkultspilot 
St1000+ < 3,0 ton
(art.nr 05150)  4.690D 4.190:-
St2000+ < 4,5 ton
(art.nr 05151)  5.490D 5.290:-

Se priset!

- 55 kP
- För ø 150 mm 
   tunnel

95:-
995:- 348:-

498:-

395:-895:-1.190:-

7.490:-

12.890:-
22Dt

1.935:-11.890:-
D2

4.295:-
1.795:-

1.995:-
840 mm

15.290:-
D4

2.195:-
1000 mm

7.990:-

1.095:-

890:-

2.795:-

4.495:-

-3000:-

-36%

-50%

-46%

-50%

-54%

5.990:-

11.995:-
Framåtseende 
ekolod

295:-

1.995:-

Ett PARti!

7.490:-

2.990:- 3.690:- 1.690:-

648:-

Ett PARti!

1.195:-

248:-

Först till kvarn!
Risk för 
slutförsäljning!

4.190:-
St1000+

6.445:-
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 H äromdagen gjorde jag slut med min trogna hälft 
Skruttibangbang. Tre hela år tog det innan jag 
vågade fatta beslutet. Att sälja min högt skatta-

de Uttern 5000 AC var som att bryta upp från ett 
långt och tryggt äktenskap. I nära ett decennium 
har den året runt tagit mig till och från mitt hem på 
ön och ut på längre turer i Stockholms ytterskär-
gård. Jag har älskat min partners praktiska lynne, 
okonstlade sätt och ekonomiska sinne. Men nu är 
det förbi. En båt på fem meter är i dagsläget för kort 
för mina behov. Jag pendlar längre sträckor och som 
båttestare är det bara att erkänna att jag har blivit 
bortskämd med längre skrov, som onekligen klarar 
sig bättre i hög och stökig sjö. Men gammal kärlek 
rostar väl aldrig, även om teaken grånar och plast-
detaljer och ytskick mattas av… Tio minuter tog det 
för Skruttibangbang att hitta en ny livskamrat. Den 
nye slog till direkt, utan tendens till tvekan eller 
prispresslust, utan utbrast bara lyckligt: ”Nu överle-
ver jag vintern! Jag måste ha ett projekt att jobba 
med och det här har alltid varit min drömbåt.”

Visst ingår små skönhetsfläckar i ett naturligt åld-
rande och så länge funktionen fortfarande finns där 
gör det egentligen inte så mycket. Eller så vill man, 
som Skruttibangbangs nye ägare, återskapa den for-
na glansen, värna om ett bestående värde och samti-
digt ha en sysselsättning när båten står på land. Är 
du själv praktiskt lagd, tänker långsiktigt eller bara 
vill få ett vackrare yttre, rekommenderar jag dig att 
dyka in i Jessika Ericssons 
grundliga jobb om teak. Här får 
du veta allt om arbetsmetoder, 
priser, alternativa material och 
mycket mer. 

Vi inleder också vår serie om 
att isolera skrovet. Ett projekt 
som, likt det med teaken, kan ta 
flera år att färdigställa, men som 
också går att dela upp i både nivå-
er och svårighetsgrad. 

Behöver du någonstans att 

göra av alla dina verktyg, men inte hittat den perfek-
ta lösningen? Spana in Johannes Nordemars test av 
mjuka verktygsväskor. Det var faktiskt först i våras 
som jag själv skaffade en mjuk förvaring för mina 
verktyg, efter att ha insett fördelarna med att ha en 
väska utan hårda kanter och botten som riskerar 
repa båten, och som dessutom är mycket enklare att 
stuva undan. 

Vi seglar också till Danmarks grönaste ö, Samsö. 
Ön är känd för sina många ekologiska odlingar och 
är i stort sett självförsörjande på energi, men här 
väntar också ovanligt vackra naturupplevelser. Vår 
medarbetare Martin Leisborn guidar dig rätt bland 
sandbankar, grönsakslådor och romantiska aftnar – 
och blir på kuppen själv förälskad. 

Själv sitter jag kvar på bryggan vid min nu tomma 
båtplats och iakttar när den nye ägaren av 

min gamla kärlek planar iväg ut över fjär-
den. Jag känner hans lycka och min egen 
saknad. Men inser samtidigt att även båt-
livet handlar om olika faser, att också 
långa relationer behöver ny energi, och 
att energi föds av ny kärlek. 
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Vad har du för 
planer för båten 
under vintern?

3
båtägare svarar

Richard Ljungberg, Årsta
Drake i trä
– Jag dukade om och mögelsane-
rade förra året, så inte så mycket. 
Jag ska bara byta akterspegel, 
göra båten helt tät uppifrån och 
laga rullfocken.

Linda Leifsdotter, Stockholm.
Falleri, en RJ 85
– Först och främst ska jag in-
vestera i en ny täckställning. Det 
läcker lite någonstans, så jag ska 
ta reda på var och täta det. Sedan 
får vi se. Jag är lite nybörjare, så 
jag ska fråga andra om tips.

Mikael och Frank Harder, 
Lidingö.
Sländan, en XO 270
– Den kommer att vara i tills isen 
lägger sig och fram till dess är vi 
ute så mycket vi hinner. Sedan blir 
det vinterförvaring på båtvarv, där 
de tar hand om allt, från upptag-
ning till allmänt underhåll.

Båtbyggaren och Starbåtsseglaren Sune 
Carlsson, 86, är numera medlem nummer nio 
i Svensk Seglings Hall of Fame. Han mottog 
utmärkelsen vid en ceremoni i samband med 
Mästarnas mästare i Marstrand.
Få inom seglingen har en meritlista som Sune 
Carlsson. Han är välkänd i seglarkretsar, både som 
seglare och kanske framför allt som båtbyggare. 
Som seglare vann Sune åtta SM och tre EM i Star-
båt – flera av dem i egenbyggda båtar – och han 
kom tia vid OS i Melbourne 1960. Vid OS 1968 var 
han reserv i det svenska laget, som tog guld i båten 
Wasa 4, byggd av Sune. Och det är just som båtbyg-
gare han skördat sina allra största framgångar. 
Han började som 13-åring och har sedan 1964 drivit 
välrenommerade Sune Carlsson Båtvarv i Saltsjö-

baden. Närmare 300 Starbåtar har Sune Carlsson 
hunnit med att bygga genom åren. 

Med sin seglarglädje och sitt enorma kunnande 
är denne nestor fortfarande en stor inspiration för 
många seglare. OS-mästaren Fredrik Lööf ska till 
exempel ha vänt sig till honom för att få tips om 
hur en Starbåt ska seglas. Sitt senaste SM i Starbåt 
seglade Sune för två år sedan – 84 år gammal! 
Praktiskt Båtägande kommer att publicera en 
längre intervju med Sune Carlsson i ett kommande 
nummer. Håll ögonen öppna! 

De övriga medlemmarna i Svensk Seglings Hall of 
Fame är: Pelle Pettersson, Marit Söderström Nord, 
Magnus ”Mange” Olsson, Jörgen Sundelin, Peter 
Sundelin, Ulf Sundelin, Göran Marström och Anders 
Bringdal.

Legendaren Sune Carlsson i 
seglingens Hall of Fame

I KORTHET 

Snygga och starka ankarspel
Med inspiration från det välbeprövade Pro-Fish har 
Lewmar tagit fram en ny serie ankarspel för båtar upp 
till 48 fot, HX1, som ska vara dubbelt så starka och 
tåliga som sina föregångare, tack vare nya material-
val och ny design på spelets växellåda och motor. Det 
nya innovativa kättinghjulet med en kombination av 
komposit och nickelpläterat brons gör spelet tystare 
och förbättrar matningen.

HX1 finns i versioner med och utan frifall och det 
finns möjlighet att uppgradera sitt spel till frifall i 
efterhand. 

De finns i två motoreffekter, 500 W och 800 W, för 
12 V.  De kan hantera 6/7 mm eller 8 mm kätting samt 
treslagen lina i storlekarna 12, 14 och 16 mm. 

Rekommenderat cirkapris från 11 100 kr till 13 590 kr 
inkl. moms.
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En sista 
hälsning 

som  
räddar 

liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss 
på 010  – 199 33 00 eller lakareutangranser.se
Tack för att du hjälper oss att rädda fler liv.

PG: 90 06 03 – 2

MÅNADENS
BILD

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

MÅNADENS BILD Den här månaden är 
det Arnold van der Linden som har fångat 
stämningen en vacker höstdag. Bilden är 
tagen i mitten av oktober, i stillheten mellan 
höststormarna i Vänerns skärgård, väster om 
Kållandsö. Arnold får en PB-t-shirt som tack!

I KORTHET

Kokbok för kabyssen
Ekvationen god, väl-
lagad mat och båtse-
mester kan vara knepig 
att få ihop. Åtminstone 
om man inte far från 
skärgårdskrog till 
skärgårdskrog och låter 
andra göra jobbet. Att 
laga mat på väldigt liten 
yta och med begränsat 
antal hjälpmedel är inte 
lätt, och det är många 
av oss som drabbas av 
akut inspirationsbrist 
efter några dagar. Det 
vill Elisabeth Moglia 
nu råda bot på med sin 
kokbok ”Liten bok för 
litet kök”. I den återfinns lättlagade recept ”på allt från enkla rätter som 
kan lagas och ätas under gång till lyxiga middagar att avnjuta vid ett 
vackert dukat bord”. 

Där finns recepten som lämpar sig för matlagning ombord och tips på 
hur man till exempel kan utrusta sitt lilla kök och hur man kan använda 
en vanlig stekpanna med lock för att laga läckra rätter som normalt 
kräver en ugn. Vi får också ta del av utdrag ur segelbåten Majas loggbok 
och berättelser om båtar och båtliv. Dessutom finns här två noveller om 
båtar och livet och en krönika, ”Gamla älskade båtar”, som tidigare varit 
publicerad i Enköpings-Posten. Hemma på landbacken i Enköping driver 
Elisabeth en ost- och delikatessbutik tillsammans med sin man. Hon har 
seglat under många år i sin bekväma Maja, en Malö 40 från 1978. Boken 
är illustrerad med färgfotografier och försedd med spiralrygg för att vara 
enkel att använda även i trånga utrymmen.

Finns i bokhandeln eller på Bokus.com och Adlibris.com.
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Och din syrra. Din mamma. Din granne. 
Och kanske din kompis. För tillsammans 
kan vi göra världen bättre. Vill du vara 
med? Sms:a medlem till   eller gå 
in på www.naturskyddsföreningen.se. 
Ett medlemskap kostar  kr/mån.

Vi vill ha dig.

I KORTHET 

Årets Seglarutmärkelser utdelade
Under tävlingen Mästarnas 
mästare i Marstrand passade 
Svenska Seglarförbundet också 
på att dela ut priser till årets mest 
framgångsrika seglare i olika kate-
gorier. Här är vinnarna:

Årets seglare
Pokalen tilldelas den eller de 
seglare som under året gjort den 
bästa kappseglingsprestationen. 
Pristagare: Max Salminen, GKSS

Årets kvinnliga seglare – Rei-
merspokalen
Reimerspokalen delas ut till den 
kvinnliga seglare (junior eller 
senior) som gjort den bästa kapp-
seglingsprestationen under året.
Pristagare: Julia Gross/Hanna 
Klinga, KSSS

Årets manlige seglare – Vinges 
Kanna
Kannan delas ut till den manlige 
seglare (junior eller senior) som 
gjort den bästa kappseglingspres-
tationen under året.
Pristagare: Anton Dahlberg/Fred-
rik Bergström, KSSS

Årets junior – Geddapokalen
Geddapokalen delas ut till den/de 

juniorseglare som gjort den bästa 
kappseglingsprestationen under 
året.
Pristagare: Vilma Bobeck/Malin 
Tengström, KSSS

Årets bästa placering bland 
juniorer – Halvan
Halvan tilldelas den junioridrotts-
man/lag som under året erhållit 
den bästa placeringen på ett VM, 
EM, JVM eller JEM. 
Pristagare: Kasper Norderam, LJS/
Axel Pantzare, SHBS

Årets lyft som seglare – Lyftet
Lyftet tilldelas den eller de seglare 
som genomgått en dramatisk 
utveckling under året eller gjort 
ett imponerande ”lyft” inom 
seglingen. Det vill säga gjort en 
anmärkningsvärt bra insats på 
kappseglingsbanan med utgångs-
punkt från sin nivå.
Pristagare: Carl-Fredrik Fock/Mar-
cus Dackhammar, GKSS

Årets havskappseglare – Nak-
terhuset
Priset delas ut till årets bästa 
havskappseglare.
Pristagare: Jonas Grandér och 
Team Matador

Från vänster: Nina Bäckman (Team Matador), Tomas Bäckman (Team Mata-
dor), Carl-Fredrik Fock, Max Salminen, Hanna Klinga, Fredrik Bergström, Sune 
Carlsson (Hall of Fame), Anton Dahlberg, Julia Gross, Marcus Dackhammar, 
Vilma Bobeck, Kasper Norderam, Axel Pantzare, Malin Tengström. 

10 000 år gammal hällristning av båt funnen
En mycket tidig praktisk båtägares avristade klenod kan vara en 
arkeologisk sensation. Den tros vara mellan 10 000 och 11 000 år 
gammal och är i så fall världens äldsta avbildning av en båt. Hällrist-
ningen hittades i nordnorska Efjorden av en pensionerad geolog. 

– Det här är extremt stort. Det är egentligen en världssensation 
som kommer att gå till forskningshistorien, säger arkeologen Jan 
Magne Gjerde vid universitetet i Tromsø till NRK.

Bilden, som slitits ner av tidens tand och är svår att upptäcka, är 
drygt fyra meter lång och åldern har bestämts genom att man mätt 
landhöjningens förändringar av berget och havsytans nivå.
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I KORTHET

Garmin årets 
tillverkare
Medlemmarna i NMEA, 
National Marine Electronics 
Association, har för tredje året 
i rad röstat fram Garmin till 
titeln Årets tillverkare.

Garmin tog även hem åtta 
segrar i NMEA:s Product of 
Excellence Awards, i följande 
kategorier: Radar, autopilot, 
multifunktionsdisplay, navi-
gering i mobila applikationer, 
mobila applikationer, ekolod, 
AIS och multimedieunderhåll-
ning. Utmärkelserna tillkän-
nagavs vid NMEA-konventet 
som hölls i slutet av septem-
ber i Bellevue, Washington i 
USA.

– Vi är väldigt stolta över 
att tre år i rad få utmärkelsen 
Årets tillverkare, och vi tror att 
modern, säker och uppkopp-
lad teknik är en naturlig del 
av det marina livet. Detta 
är vad marknaden tycker är 
viktigt, och vårt resultat och 
vår omsättning jämfört med 
konkurrenterna är ett tecken 
på detta, som vi ser det, säger 
Marcus Bjärneroth, nordisk 
marknadschef på Garmin.

Årets marinverkstad och Årets 
marinsäljare
Interboat Norrköping tilldelas utmärkelsen Årets marinverkstad 2017 och Marinkompaniet blir Årets marin-
säljare. Till grund för utmärkelserna ligger över 1 500 båtägares åsikter om bemötande, service och kvalitet. 
Båtägarna har tyckt till om reparationer och båtköp i en webbenkät. Bakom undersökningen och utmärkel-
serna ligger försäkringsbolaget Svedea. 

– Verkstäderna och handlarna är motorn för branschens gemensamma utveckling. Genom att instifta dessa 
två utmärkelser hoppas vi kunna bidra till att utveckla verkstädernas och handlarnas service och kvalitet. Vi 
lyfter fram de goda exemplen och får samtidigt en temperaturmätare på vad båtägarna verkligen tycker om 
branschens arbete, säger Henrik Eurén, chef för partnersamarbeten på Svedea.

Topp tre, Årets marinverkstad 
1. Interboat Norrköping 
2. Flipper Marin, Stockholm 
3. Yamaha Center Stockholm 

Topp tre, Årets marinsäljare
1. Marinkompaniet, Karlshamn
2 (delad). GBM Marin, Havstenssund och North-
bike Sundsvall 
3. Gestrike Marincenter, Sandviken
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Så lagar du sandwich 
FILMEN PRESENTERAS AV 

Polerskolan  
– så uppnår du perfekt glans

FILMEN PRESENTERAS AV 

Vinterförvara i sjön  
– tänk på detta

FILMEN PRESENTERAS AV 

Kört sönder propellern  
– så gör du!

FILMEN PRESENTERAS AV 

Båtlivets fem viktigaste knopar
FILMEN PRESENTERAS AV 

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

PRAKTISKT BÅTÄGANDE PÅ FILM
Se våra pedagogiska gör-det-själv-filmer på www.livetombord.se
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I KORTHET 

Best of Boats tillkännager 2017 års bästa båtar 
Under mässan i Berlin kommer också Best of Boats-juryn att tillkännage vilka 
som utnämns till 2017 års bästa båtar. 17 båtjournalister från 15 länder, däribland 
Praktiskt Båtägandes egen Anna Sandgren, har utsett årets finalister och, framför 
allt, pristagare inom fem kategorier. Följande båtar är nominerade:
BÄST FÖR NYBÖRJAREN
AMT 175 BR, Faster 625 CC, Finnmaster 
Husky R5, Sea Ray SPX 230
BÄST FÖR FISKAREN
Alucat W8, Jeanneau Merry Fisher 795 
Marlin, Silver Shark BRX, Wellcraft 222 
Fisherman
BÄST FÖR FAMILJEN
Bella 620 C, Glastron GS 259,  
Jeanneau Leader 33,  
Sea Ray Sundancer 320

BÄST FÖR KÖRGLÄDJE
B1 St. Tropez 6, Heyday WT-1, Invictus 
370 GT, Marian Laguna 760, Nordkapp 
Avant 705, Parker 750/Askeladden C76
BÄST FÖR RESAN
Bavaria E34 Sedan, Delphia Bluescape 
1200, Fountaine Pajot MY 44, Monte 
Carlo 6S
Vi berättar förstås vilka vinnarna blev i 
nästa nummer.AIS som larmar om 

nödställda
AIS-systemet omfattar idag mycket mer än det antikol-
lisionshjälpmedel det från början var tänkt som. Med AIS 
Ctrx Graphene Mob från True Heading lanseras nu en ny 
AIS-transponder för fritidsbåtar, som larmar om någon 
råkat illa ut. Produkten paketeras ihop med Seapilot, som 
enkelt visar var den nödställde befinner sig i förhållande 
till den egna positionen. Även tidigare AIS-produkter i 
Graphene-serien kan i efterhand uppgraderas till likvärdig 
prestanda. 

– Vi är glada att återigen kunna presentera en ny produkt 
med unik funktionalitet inom AIS-området som också 
starkt ökar säkerheten till sjöss för sina användare”, säger 
Anders Bergström, vd i True Heading AB.
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I KORTHET

Allt större Boat & Fun i Berlin
På Berlins Boat & Fun syns i år fler utställare och fler båtar än någonsin. 
Framför allt är det motorbåtssektionen som ökar i omfång. Självklart 
visas här också segelbåtar, men även fiskebåtar, husbåtar, flytande villor, 

kajaker, allehanda vattenleksaker och även en begagnatavdelning, för 
den som är på jakt efter nytt flytetyg. I hallen där de klassiska båtarna är 
utställda finns en ”hamnbar”. Boat & Fun 23—26 november.

Kanaldirektör går i pension efter 25 år
Dalslands Kanal AB:s vd Benny Ruus slutar vid årsskiftet 2018/19. 
Benny Ruus har varit vd i Dalslands Kanal AB i över 25 år. 

– Säger man Benny Ruus så säger man också Dalslands kanal – 
eller omvänt. Benny Ruus är ett begrepp i kanalsammanhang med 
ett mycket stort kontaktnät, såväl nationellt som internationellt. Han 
är ordförande i Föreningen Sveriges och Norges kanaler och ledamot 
i IWI, Inland Waterways International, paraplyorgan för alla världens 
kanaler. Hans stora engagemang för kanaler och alla hans föreläs-
ningar, från små båtklubbar i Sverige till större internationella konfe-
renser, har starkt bidragit till att stärka varumärket Dalslands kanal, 
säger kanalbolagets styrelseordförande Lars-Göran Ljunggren. 

– Jag har varit fantastiskt privilegierad som har fått förmånen att 
leda detta spännande och viktiga företag och att arbeta tillsammans 
med så engagerade och skickliga medarbetare. Men efter mer än 25 
år på chefsposten och med det faktum att jag närmar mig pension 
är det naturligt att lämna över till en ny kraft, säger Benny Ruus i en 
kommentar.

Benny Ruus 
lämnar sitt 

uppdrag vid 
årsskiftet 

2018/19. Sty-
relsen kommer 

inom kort att 
inleda rekryte-

ringsprocessen 
efter en ny vd.

HENSONS TVÄTT
Koppargatan 9, Lomma
Tel 040-41 26 36  

www.hensons.se   info@hensons.se
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TICK, TACK,  TEAK 
Vi gör en djupdykning i teakdäckens förlovade fibrer 
och fåror och berättar om allt från en omfattande 
renovering till vad det kostar att få teakdäcket utbytt 
och vilka alternativen till teak är.
TEXT JESSIKA ERICSSON FOTO LARS ERICSSON

TEMA | ALLT OM TEAK
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TICK, TACK,  TEAK 

Mäta, såga, slipa, limma, 
spänna, borra, skruva, 

släppa, torka. Repetera. 
Läggning av teakdäck. Inga 

konstigheter.  »
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LYCKAT DÄCKSBYTE

 F 
örsta gången jag pratade med Fredrik 
om teakdäcket var i mars 2014. Då hade 
han och familjen varit ute med båten 
varje sommar sedan 2007. Och inte bara 
under sommarsemestern. Familjen, som 

består av Fredrik, Maria och två döttrar, har 
ett båtintresse utöver det vanliga. Hallberg-
Rassy 312:an Elin ses ofta ute på tur både i maj 
och september.

Därför var det oväntat att Fredrik och hans 
familj hade kommit fram till att det var dags 
för en omfattande renovering, som innebar att 
båten skulle stå på land under ett par somrar. 

– Självklart kommer familjen att sakna att 
vara ute med båten, men det är ju en gammal 
båt. Det finns små läckage lite här och där, så 
det börjar vara dags för en upprustning. Då 
tycker vi att det är lika bra att göra det ordent-
ligt, sa Fredrik då.

Fredrik såg framför sig ett genomseriöst 
projekt där han skulle samla på sig all tänkbar 
information och sedan vända och vrida på 
varenda teakribba innan han gick vidare.

Tre somrar på land
Då, i mars 2014, räknade Fredrik med att pro-
jektet skulle ta ungefär två år. Drygt tre år se-
nare ringde en glad och nöjd Fredrik och be-

rättade att han beställt en kranbil. Visserligen 
låg teaken till tofterna i sittbrunnen hemma i 
garaget, teaksargen var monterad till en tred-
jedel och han väntade fortfarande på leverans 
av nya skotskenor. Men efter ett treårigt teak-
däcksprojekt är sådana saker petitesser. När 
den 37 år gamla Hallberg-Rassyn sjösattes i 
början av juli 2017 var det med båthamnens 
snyggaste teakdäck och nybåtskänsla om-
bord. Bara några dagar senare drog familjen 
iväg på en efterlängtad båtsemester. Men den 
treåriga renoveringsresan däremellan var 
lång och lite snårig.

Fullt upp april till oktober
Backar vi till 2014 hade Fredrik en grov plan 
för hur jobbet skulle göras. Samtidigt ville han 
inte planera alltför detaljerat innan han hade 
lossat på teaken och fått se hur det såg ut där-
under. Tanken var att börja vid midsommar 
och jobba fram till november, med förhopp-
ningen att hinna riva all gammal teak uppe på 
däck, lossa alla teakribbor och täta alla skruv-
hål innan det blev alltför kallt under presen-
ningen. Båten står utomhus, så något vinter-
jobb var aldrig aktuellt.

– Första sommaren började med en liten 
försening i förhållande till tidsplanen, efter-

som vi hade en del jobb på huset. Men så är det 
med båtprojekt på fritiden. Man får låta det ta 
tid.

Tio plusgrader satte paret som temperatur-
gräns för att hålla härdningsgränser och få ett 
bra resultat. Det innebar att de jobbade fram 
till oktober och satte igång igen i april. Allt 
jobb skedde under kvällar och helger. Projek-
tet tog allt som allt en och en halv sommar. 
Hade semesterveckorna ägnats åt båten tror 
Fredrik att det utan problem hade gått att få 
hela däcket bytt på en sommar.

Presenningar som förbrukningsvara
Första steget var att skruva bort allt som var i 
vägen: beslag, skotskenor, knapar, block med 
mera.

– Vi behövde inte ge oss på inredningen an-
nat än några lister inne i stickkojen. Vi lade 
ingen skyddspapp inne i båten heller. Visst 
finns det en risk att det kan läcka epoxi, men 
den risken tog vi. Och för oss gick det bra.

Båten stod uppställd på land, på sin vanliga 
vinterplats, under hela projektet. Den enda åt-
gärden var att höja täckställningen en aning 
för att få plats att jobba. Fredrik använde ing-
en extra värmekälla utan lät solen sköta upp-
värmningen. Presenningarna var av det enk-
lare slaget, med genomskinlig plast och arme-
ring.

– De var helt värdelösa. Jag var tvungen att 
köpa nya två gånger per år för att de nöttes 
sönder och inte höll tätt. Men för det här job-
bet var de ändå bra eftersom de släpper ige-
nom mycket ljus. Med en grövre presenning 
hade vi behövt montera upp extra lyse. 

Skruv och plugg i tusental
Nästa steg var att skruva upp närmare 1 000 

Det var dags att byta teakdäcket på Hallberg-
Rassy 312:an Elin.

Fredrik Backberg ville byta teakdäck någon gång i 
livet. Nu är det gjort.

Första steget var att skruva bort allt som var i vä-
gen: beslag, skotskenor, knapar, block med mera.

Familjen Backberg bytte hela teakdäcket på friti-
den. Ett treårigt projekt som medfört många långa 
arbetstimmar, viss frustration, mängder av erfa-
renheter och inte minst ett snyggt resultat. Och 
med nybåtskänsla ombord fick hela familjen en 
nytändning för båtlivet.

TEMA | ALLT OM TEAK
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skruvar och peta upp lika många pluggar. Ing-
et av det skulle återanvändas, så Fredrik gick 
loss med stämjärn och borrmaskin.

– Vill man få upp pluggarna utan att förstö-
ra plugghålen är mitt tips att använda en slö 
morakniv istället. Då hackar man runt hela 
kanten och sedan är det en enkel match att 
peta upp pluggen.

Mittfisken och sidofiskarna av teakytan be-
hölls för att ha en bra mall när den nya teaken 
skulle läggas.

– I övrigt behövdes inga mallar. Det är inte 
mycket svårare att få till passningen på ett 
teakdäck än på ett klickgolv. Man måste tänka 
till för att få skruvarna rätt. I övrigt är det i 
princip bara att lägga bit för bit.

Rengöring, fyllning och slipning
När all teak var borttagen tvättades däcket. På 
Elin var däcket bara skruvat, inte limmat annat 
än genom en S-formad sträng med silikon. Det 
innebar att det var ganska rent under teaken. 

– Vi var lite oroliga för hur däcket skulle se 
ut där under. Det har varit lite läckage här och 
där, så vi misstänkte rötskador. Men det  »

Projektet i korthet

Svårighetsgrad
Svårt, inte på grund av att det är kompli-

cerat, utan för att det kräver så mycket tid 
och tålamod.
Tidsåtgång
300 timmar.

Kostnad
Totalt cirka 3 000 kronor/kvadratmeter i 
materialkostnad, fördelat på teak cirka  
2 000 kr/kvm och övrigt (skruv, plugg, 

massa etc.) cirka 1 000 kr/kvm.
Verktyg

Sticksåg, borrar, skruvdragare, handhyvel, 
tvingar, kap, oscillerande slipmaskin,  

dremel, liten bandfil, dammsugare, penna, 
linjal, passare, kniv, tumstock och  

Maria tyckte  att jobbet skul-
le göras grundligt, när det 
väl var dags att göra det.
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fanns inga bubblor eller frysskador som be-
hövde plastas om. Vi kontrollerade även däck-
et i de bredare bordsgenomföringarna för ven-
tiler och skotskenor. Där fanns inga som helst 
tecken på röta i divinycellen.

När projektet kommit så här långt var det 
vinter, och däcket fick stå och torka ur ordent-
ligt under vårvintern och fram till den varma 
och torra perioden i maj och början av juni. 

T-sprit oväntat tips
Under försommaren när däcket kändes krut-
torrt var det dags att fylla igen de 1 000 skruv-
hålen med epoxi. Inte för att täta, det ordnar 
tätningsmassan, utan för att det skulle finnas 
något att skruva i.

– Ett ganska lätt jobb, då epoxin härdade 
snabbt. Vi fick fylla varje hål tre gånger. Större 
hål tätade vi med epoxi på tub. Det är en tät-
ningsmassa som känns som gelé i konsisten-
sen och fungerar som ett spackel. Den kom-
mer på en tub, som har en speciell pip med 
både bas och härdare i pipen. Det gör att man 
kan fylla upp större hål effektivt. 

Nästa steg var att tvätta däcket igen. Fred-
rik och Maria hade hela tiden en dammsugare 
och en t-spritflaska nära till hands.

– T-spriten är det ingen som har tipsat om, 
men jag har sett när jag har googlat på teak-
däcksjobb att det ofta har stått en t-spritflaska 
i närheten. Det fina är att det torkar snabbt när 
man tvättar med t-sprit.

Sedan slipades däcket med en bandslip tills 
det blev helt slätt.

Varm i kläderna efter hand
Så var det då dags för den riktigt roliga delen, 
att lägga den nya teaken. Däcket limmades 
med ett polyuretanlim, Bostik Bedding Com-
pound.

– Vi började lägga bitarna runt ankarbox-
luckan i fören. Det var mest naturligt att börja 
där. Sedan jobbade vi oss bakåt.

När teakribborna hade sågats och slipats till 
rätt passform behövde de tryckas ner på plats 
eftersom de är lite böjda. Fredrik använde tre 

små pumptvingar för att hålla ribben på plats. 
Ibland jobbade Fredrik för sig själv och ibland 
var Maria med. Bäst flyt i läggningen blev det 
när de två hjälptes åt. En av dem tryckte ned 
och spände in teakribben medan den andra 
borrade och skruvade. 

– Det hände att tving och allt släppte och for 
upp i luften. Då blev det så klart svart klet 
överallt. En del tid gick till att torka bort tät-
ningsmassa, speciellt i början. Tätningsmassa 
är kladdigt att jobba med. Vi använde en-
gångshandskar i tunn plast som man köper i 
askar om 100 eller 200 stycken. I början blev 
det rätt kletigt och vi förbrukade ett antal hela 
askar. Men efter hand knäcker man koden. 
Mot slutet av läggningen flöt det på.

Repetitivt
Fredrik testade sig fram till en effektiv arbets-
metod. Att förborra ratades. Det resulterade 
bara i att tätningsmassan kröp upp som mas-
kar ur hålen. Med noggrann mätning, fina 
sågblad och en liten handhyvel ordnades där-
emot passformen på teakribborna med bra-
vur. Pumptvingar tillsammans med en bra 
borrmaskin och pluggborrar visade sig vara 
det som bäst underlättade läggningen. Inte 
minst handhyveln, som Fredrik köpte på Bilte-
ma för 30 kronor, var till stor hjälp för att fin-
justera passformen. 

Det tog ungefär en timme att lägga en tre-
metersbit och uppemot 200 timmar att lägga 
hela däcket. Mest finlir var det med mittfis-
karna.

– Vi var tvungna att lägga varje instick för 
sig, eftersom man inte vet exakt hur nästa in-
stick kommer. Jag gjorde små mallar för de 
här delarna av däcket.

Hellre tving än tumme
De nya pluggarna limmade Fredrik med 
epoxi. Den uppstickande delen av pluggen 
slog han sedan av med ett vasst stämjärn.

– Det kändes lite burdust men fungerade 
väldigt bra. Det var Hans Håkanson på HT 
Yachtservice på Orust som gav mig det tipset. 

Han tipsade även om att trycka ner teakrib-
borna med bara tummen vid teakläggningen. 
Efter en dag med den metoden åkte jag raka 
vägen och köpte tvingar. Hade ingen känsel 
kvar i tummen.

Med pluggarna på plats dammsögs och ren-
gjordes däcket än en gång. Sedan var det dags 
för nåtning. Fredrik använde Sealine 100, som 
varken kräver nåtningstejp eller primer, utan 
kan läggas direkt på ren och torr teak. Att läg-
ga nåtningen gick fint, men att få bort nåtmas-
sa som svärtat ner teaken var värre.

– Då var jag bedrövad. Det gick bara inte att 
få bort. Till slut tog jag fram telefonen och slog 
numret till HT Yachtservice igen och sedan 
åkte jag raka vägen till Bauhaus och hyrde en 
liten kantgolvslipmaskin. En sådan som nor-
malt används till att slipa parkettgolv med.

Proffsmaskinen rev ordentligt i underlaget, 
så Fredrik tränade först på en plywoodskiva 
för att inte riskera att slipa sönder teaken. Re-
sultatet blev över förväntan och efter en hel-
dags slipning var hela däcket klart.

Nybåtskänsla
Nu återstod bara att sätta tillbaka och täta alla 
beslag som monterats bort. Samma sak med 
skotskenorna.

– Efter tips från Fogsäljarna tätade jag med 
betyl. Det ser ut som häftmassa och köps på 
rulle. För mig räckte det att lägga betyl under 
det som skulle tätas och linda runt ungefär 
halva skruven. En suverän produkt i mitt 
tycke. Tätar bra och man slipper en massa 
kladd. Häftmassan går dessutom att återan-
vända.

Efter tre somrar med båten på land och 300 
arbetstimmar har familjen Backberg en Hall-
berg-Rassy 312 som ger intrycket av en ny båt. 
Bara två dagar efter sjösättning gapade brygg-
platsen tom. Det fanns lite semestersegling att 
ta igen.

– Det som var lite jobbigt var att ha båten på 
land så länge. Men så här i efterhand var själva 
jobbet riktigt kul. Jag skulle kunna göra det 
igen.

Mäta, såga, slipa, mäta, slipa. Det är mycket finlir 
som ska till för att få den rätta passningen.

Efter ett tag knäcktes koden och teakläggningen 
gick som en dans.

 »

Fredrik gruvade sig inför teakdäcksbytet, men kon-
staterar efteråt att det var ett riktigt roligt jobb.
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Trä från teakträdet (Tectona gran-
dis) gör sig bra på klassiska båtar. 
Men det finns också andra spän-
nande alternativ.

TA I TRÄ ELLER TÄNKA NYTT?

 E tt båtdäck utsätts för stora prövningar. Mil-
jön varierar mellan stark uttorkning och 
helt genomblött. Det gör att det ställs be-

tydligt högre krav på det trä och annat materi-
al som används ombord jämfört med använd-
ningsområden på land. Trä som används i ma-

rina miljöer behöver vara stabilt i formen vid 
olika fuktförhållanden, vara tåligt mot röta 
och insekter, helst vara lätt och dekorativt.

Teak uppfyller många av de egenskaperna. 
Det är halkfritt, klarar sig utan behandling, är 
traditionellt och ger en varm känsla ombord. 

Lägg därtill att det är hållbart, skönt att gå på 
och, i mångas ögon, vackert när det åldras. 
Men nackdelarna är tyvärr också många. Utö-
ver att teak och liknande tropiska träslag är 
dyra väger de mycket och bidrar till att eko-
systemen i regnskogarna rubbas.

Vill man inte ha teak på däck finns en 
mängd andra alternativ. Inte bara alternativa 
träslag och syntetiska träimitationer utan 
även helt andra sätt att klä däcket. Här är 
Praktiskt Båtägandes översikt över vanliga 
och lite mer udda alternativ till teak på däcket.

Oregon pine, iroko, värmebehandlad björk, ek, lärk, synte-
tisk teakimitation, kork, PVC-matta, halkskyddsfärg. Det 
finns många alternativ till teak både i fråga om träslag och 
nya syntetiska material. Alla har de sina för- och nackdelar.

Tropiska träslag 
De vanligaste ersättarna till teak är andra tropiska träslag 
som har egenskaper som liknar teakens. 
Teak
Det speciella med teak är att det har lång håll-
barhet, är lätt att bearbeta och är starkt. Det 
har ett högt innehåll av kisel och rörelserna 
vid fuktkvotsförändringar är små. Virket är 
svårantändligt, vilket ger ett visst naturligt 

skydd mot brand. Det är beständigt mot röta, 
insekter och till och med termiter. Dessutom 
är det snyggt. Inte är det konstigt att det är ett 
eftertraktat träslag.

Trots att det idag borde vara allmänt känt 
att trä från tropiska regnskogar har stor mil-

jöpåverkan ökar efterfrågan på teak. Asien 
med Indien, Japan och Kina i spetsen är den 
största marknaden. Historiskt sett har efter-
frågan på trä ökat i takt med befolkningsök-
ningen, och den trenden ser ut att hålla i sig. 
Tillväxten i Asien leder till ökat byggande, 
vilket i sin tur leder till ökad efterfrågan på 
teak.

Urbeståndet för teak finns i Burma,  »

ALLT OM TEAK | TEMA
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Thailand och Indien. Men idag finns teak-
odlingar i många delar av världen där klima-
tet är gynnsamt. I till exempel Centralameri-
ka finns omfattande teakplanteringar. För att 
växa bra behöver teak en torrperiod på tre till 
fem månader och en regnperiod på mellan 
1 500 mm och 2 000 mm nederbörd per år. 
Temperaturen bör ligga på mellan 22 grader 
och 35 grader Celsius.

Teaken och miljön
Omkring 30 procent av jordens landyta är 
täckt av skog och tropisk regnskog utgör 26 
procent. Tillsammans binder världens skogar 
en väldig massa koldioxid. Enligt FN-organet 
FAO:s rapport ”Global Forest Resources As-
sessment ” (2005) innehåller skogarna till 
och med mer koldioxid än hela atmosfären.

Genom avverkning ödeläggs enorma om-
råden varje år. FAO uppskattar avverkningen 
till 200 km2 per dag. Följden blir att koncent-
rationen av koldioxid i atmosfären ökar, lik-
som jordens medeltemperatur.

Att låta teak och andra tropiska träslag 
växa vidare är bäst för miljön. Att köpa teak 
avverkad i en tropisk skog är sämst och att 
köpa odlad teak eller annat odlat tropiskt trä-
slag hamnar däremellan. Naturskyddsföre-
ningens råd är att köpa teak eller annat trä-
slag som är FSC-märkt. FSC står för Forest 
Stewardship Council och är en internationell 
organisation som ställer krav på skogsbruket 

utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
perspektiv.

Mahogny
Ett medeltungt virke. Det är relativt homo-
gent och krymper och sväller inte i någon stor 
omfattning. Däremot kan tunnare ribbor ha 
en benägenhet att slå sig. Används till både 
bordläggning, däckslayout och inredning. 
Det finns olika sorter, exempelvis khayama-
hogny och hondurasmahogny. De har lite oli-
ka färgnyanser och blir ofta rödbruna i fär-
gen vid exponering för solljus. Mahogny går 

bra att limma och kan behandlas med många 
olika ytbehandlingar. Om ytan behandlas 
med olja och lack får den en mörkare ton.

Iroko
Ett tungt gulbrunt träslag som påminner om 
teak. Det används ibland som en billigare er-
sättare i till exempel durkar. Iroko är slit-
starkt och står emot röta och insektsangrepp 
bra. Lätt att arbeta med men kan ha korsande 
fibrer som försvårar bearbetning. Har också 
en benägenhet att slå sig om det sågas i klena-
re dimensioner.

Mahogny är snyggt och det krymper och 
sväller inte. Däremot är det dyrt.

Närodlat
Träd har vi gott om i det här landet, så varför inte välja ett 
svenskt träslag? Vi har inte något med teakens egenska-
per, men inhemskt trä har använts mycket inom båtbyggeri 
genom åren. 

Med värmebehandling går det att förändra en del av egenskaperna hos inhemska träslag. 
Det går till så att träet värms upp långsamt och torkas för att sedan hettas upp i en ugn med 
överhettad vattenånga. Inga kemikalier används, enbart energi för uppvärmning. Olika träslag 
uppnår olika kombinationer av egenskaper efter värmebehandling, till exempel mörkare färg, 
låg värmeledningsförmåga och formstabilitet eller låg vikt i kombination med motståndskraft 
mot röta. Samtidigt blir träet sprödare, det förlorar en del av sin böjhållfasthet och slagtålighet. 
Metoden är känd sedan länge men processerna utvecklas ständigt.

Alm
Är hårt och motståndskraftigt mot röta. Har 
använts vid båtbyggeri till bottenstockar, 
spant, sarg och inredning.

Bok
Ett tungt träslag som inte har så bra rötmot-
stånd. Användes förr till kölar och bordlägg-

ning under vattenlinjen.

Björk
Är känsligt för röta och därför mindre bra båt-
byggnadsmaterial. Används till inredning och 
förseglat med epoxi till däck på träbåtar.

Ek
Det av våra svenska träslag som blivit mest an-
vänt till träbåtar och fartyg. Ek är tungt och 
motståndskraftigt men ganska hårt att bear-
beta. Kärnveden är mörk och motståndskraf-
tig mot röta medan splinten är mer känslig. 
Finns i långa längder och grovlekar. Även 
krumvirke till böjda detaljer.

Gran
Segt, homogent och har låg vikt. Används till 
master och åror. Är inte rötbeständigt.

Lärk
Ursprungligen från Alperna och inplanterad i 
Sverige på 1800-talet. Är medeltungt, men har 
en stor andel kärnved och en smal gul splint. 
Kärnveden är motståndskraftig mot röta, vil-
ket gör lärkved lämpligt till flera olika bygg-
nadsdetaljer på en båt. Folkbåtar kan till ex-
empel ha lärk i bordläggningen. 

Trä från väst
Oregon pine
Oregon pine, eller douglasgran, kommer 
från Nordamerika och är ett av världens 
högsta träd. Det är starkt och hårt i förhål-

lande till sin vikt och håller bra mot skevhe-
ter. Samtidigt är det ett av de tyngre träsla-
gen. Det är ljusgult till färgen och mörknar 
mot brunt med tiden. Många uppskattar 

den gulröda färgen. Kan användas till både 
däck, inredning och bordläggning. Det är 
relativt lätt att bearbeta och lämpar sig för 
limning och ytbehandling.

 »

TEMA | ALLT OM TEAK



   21PRAKTISKT BÅTÄGANDENR 12, DECEMBER 2017

Teakimitation
Syntetiska teakimitationer 
av färgad och slipad PVC-
komposit som påminner om 
nåtad teak är ett alternativ 
till traditionellt teakdäck. 
Teakimitationer har funnits sedan omkring 
år 2000, och det finns flera tillverkare och 
varumärken. Gemensamt för dem är att 
teakmattan limmas direkt på däcket med ett 
speciellt lim. Det är viktigt att vara nog-
grann vid mätning, mallning och läggning 
för att det ska bli bra. Däcket underhålls se-
dan genom att tvätta med diskmedel, såpa 
och högtryckstvätt.

Flexiteek
Ett svenskt märke som var tidigt ute med 
syntetisk teakimitation. Enligt tillverkaren 
blir däcket inte grått, det bleknar inte, det är 
UV-resistent, har en ljuddämpande effekt 
och är svårantändligt. Det sägs också vara 
underhållsfritt och miljövänligt, då det är lo-
kalproducerat och 100 procent återvinnings-
bart.

Senaste generationen Flexiteek finns i fle-
ra färger och är svalare än tidigare modeller.

Isiteek
Enligt återförsäljaren är Isiteek enkelt att 
lägga för den händige, lätt att hålla rent och 
ger halkskydd. Lämpligt för mindre paneler.  

Kork
Kork för båtbruk säljs som brädor, ribbor, 
flak och montagefärdiga satser. Det är inte 
ren kork, det vill säga från korkeken, utan ett 
korkgranulat som blandats med ett synte-
tiskt bindemedel. Kork är tåligt, har bra iso-
lerförmåga och torkar snabbt. Det läggs un-

gefär som ett teakdäck men passningen är 
enklare. Enkelt att reparera genom att skära 
ur och limma dit en extra bit. Grånar med 
åren och tvättas lämpligen med vatten och 
såpa. Mer miljövänligt än teak eftersom bar-
ken skalas av och trädet får stå kvar.

Seacork
Seacork i Storbritannien säljer både ribbor, 
plankor och färdiga satser i tjocklekar mel-
lan 47 mm och 125 mm, liksom lim och tät-
ningsmassa.

Marinedeck 2000
Återförsäljare av korkkompositmaterialet 
Marinedeck 2000 är Antes Båtvarv i Väster-
ås. Korkkompositen köps i 1,88 meter långa 
och 9 mm tjocka ribbor med varierande 
bredd.

Halkskyddsmatta
I varmt klimat blir en halkskyddsmatta av 
PVC mindre het att gå på än ett teakdäck. En 
PVC-matta slits inte heller lika snabbt. Det är 
viktigt att däcksytorna slipas så att de blir 
helt släta. Ojämnheter syns annars genom 
mattan och den riskerar också att släppa. 
Mät och malla noggrant innan mattorna 
skärs till. Mattan är seg och kan vara svår att 
skära på fri hand. Ett tips är att såga till mal-
lar i plåt för hörn och andra oregelbundna 
ytor.

Limma med ett lim som härdar långsamt. 
Mellanrummet mellan mattorna kan målas 
med lackfärg. 

Treadmaster 
Ett märke som bland annat säljs av Seasea. 
Mattan har enligt återförsäljaren extremt 
bra grepp och ska limmas med epoxilim. 

TBS
Ett annat märke är TBS, som säljs av Ital-
nordic. TBS däcksmattor finns på rulle och 
plattor. Det finns i självklistrande varianter 
och sådana man limmar själv. 

Halkskyddsfärg
Ett relativt billigt och enkelt alternativ som 
däcksbeklädnad. Halkskyddsfärgen ger väl-
digt bra fäste även vid regn. 

Det finns en mängd olika färger och nyan-
ser. Jämfört med de flesta andra alternativ 
är jobbet enkelt. Rengör ytan noggrant och 
rubba upp den vid behov, maska och måla. 

Det finns färdiga halkskyddsfärger som 
ger en gummiaktig yta och färger med ett 
slags sandkorn som fäste. Ett annat alterna-
tiv är att köpa vanlig däcksfärg och själv 
blanda i halkskyddssand. Sanden finns att 
köpa i separat förpackning. Säljs i de allra 
flesta båttillbehörsaffärer.

Halkskyddsfärg går snabbt att lägga på och ger 
fint fotfäste.

Kork på däck är ett av många alternativ till teak.

Svenska Flexiteek är en syntetisk teakimitation 
som har funnits sedan år 2000.

Att underhålla ett syntetiskt teakdäck är enkelt. 
Bara att tvätta med diskmedel, såpa och hög-
tryckstvätt.  »

Syntetisk teakimitation är ett vanligt alternativ 
till teak. Här Flexiteek på en Bavaria 350.
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BOOSTA ANDRAHANDSVÄRDET

 I  samband med båtköp eller försäljning ställs 
frågan om båtens skick på sin spets. Hur har 
den skötts? Vad är det för ålder på motor, se-

gel och övrig utrustning? Vad är utbytt? Vad 
behöver bytas? Teakdäckets ålder och skick 
väger tungt i värderingen och har blivit en allt 
viktigare förhandlingsfråga vid en båtaffär. 
Svenska båtar tillverkade på 1970-, 1980- och 
1990-talet har som bekant sjunkit i värde un-
der många år. Även bland 2000-talsbåtarna 
som nu närmar sig 20-årsstrecket finns mo-
deller som är långtifrån lättsålda. Teakdäck 
som sjunger på sista versen är utan tvekan en 
bidragande faktor.

Conny Zetterberg är besiktningsman med 
mångårig erfarenhet både av att besiktiga och 
att renovera båtar från den här tidsepoken. 

– Även om båtägaren har skött om sitt teak-
däck börjar det släppa från underlaget efter 
ungefär 20 år. Det är en allt vanligare syn för 
mig vid besiktningar, säger han. 

Att blunda för skadorna i teaken kan få trå-
kiga konsekvenser, då fukt under däcket kan 

tränga ned i sandwichen och orsaka frost-
sprängningar i laminaten. Däcket försvagas 
och blir i värsta fall obrukbart. 

– Det viktiga är att få däcket bytt eller repa-
rerat innan detta händer. Annars talar vi om 
mycket kostsamma reparationer, säger Conny 
Zetterberg.

Gammalt teakdäck – billigare båt
Inte är det konstigt att man som spekulant ten-
derar att rata alla båtar med gamla teakdäck. 
Men det finns andra sätt att se på saken. Varför 
inte dra av för teakdäcksbytet och få det 
grundligt omlagt med moderna material? Ef-
ter renovering har du en båt med ett nytt teak-
däck, som du vet kommer att stå sig i tjugo år.

Som säljare är det värt att fundera över om 
det kanske är värt att ta smällen tidsmässigt 
och ekonomiskt att byta det uttjänta teak-
däcket. Man får inte tillbaka hela investering-
en vid en försäljning, men man får tillbaka en 
del. Framför allt försvinner osäkerheten om 
hur däcket under teaken egentligen mår. Som 

spekulant vill man veta vad man köper. En 
osäker spekulant blir sällan en bra köpare.

Äldre lossnar lättare
Att sätta en prislapp på borttagandet av det 
gamla däcket är betydligt svårare, eftersom 
däcken är byggda på olika sätt under årens 
lopp. Tvärtemot vad man skulle kunna tro kan 
det bli billigare att byta ett äldre teakdäck än 
ett nyare. Före 1985 lades silikon under alla 
teakdäck, och det limmar inte utan blir som en 
gummisnodd. De däcken är enkla att få loss. 
Det är bara att lossa skruvarna och plocka bort 
ribborna. Ett sådant teakdäck kan i bästa fall 
gå att bryta upp på en enda arbetsdag för den 
som är van.

Värre är det med teakdäck som är byggda 
efter 1985. Då ersattes silikonet med polyure-
tanlim som sitter betydligt hårdare fast. Det 
finns även teakdäck som är limmade med 
epoxi, till exempel vissa modeller från Baltic 
och Svan. Då blir det riktigt tätt och sitter som 
berget. Under en övergångsperiod, mellan 
1985 och omkring 1987, användes både silikon 
och polyuretanlim. Hans Håkansson på HT 
Yachtservice har råkat ut för alla varianter.

– Vi som jobbar i den här branschen har för-
sökt med alla möjliga olika metoder, som att 
hyvla eller slipa bort däcken. Men det finns 

Att vakuumlimma ett teakdäck tar längre tid än att 
lägga det på traditionellt vis. Därmed blir det lite 
dyrare.

Luffe 43 med ett nytt, vakuumlimmat däck. Vid en båtaffär ställs frågan om båtens skick på sin 
spets.

Ett gammalt och slitet teakdäck drar ner båtens andra-
handsvärde, och på motsvarande sätt höjs prisnivån av ett 
teakdäck som är i gott skick – omlagt eller renoverat. PB 
vänder och vrider på affären runt ett teakdäck.
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inga genvägar. Jag använder tryckluftsmejsel, 
hammare och stämjärn, och när jag är klar är 
det bara tandpetare kvar av alltihop. När det 
sitter som värst kan det ta en mandag att fär-
digställa två kvadratmeter för läggning.

Att teakdäck som är skruvade läcker mycket 
anser både Hans och flera av hans kollegor 
vara en seglivad myt.

– Om båten är tillverkad före 1985 kan det 
stämma. Men när man började använda poly-
uretanlim försvann det problemet. Läcker det 
på båtar av senare årgångar är det troligare att 
det kommer från bristfällig tätning runt be-
slag eller dåligt eftermonterad utrustning. 

Fukt i distansmaterial ingen katastrof
Något många är oroliga för är just läckage som 
medfört att det trängt in fukt under teakdäck-
et och ner i distansmaterialet. Det spär på slut-
notan för teakdäcksbytet en hel del. Distans-
material med trä kan ruttna om det utsätts för 
fukt. Däcket blir kexigt och skört och till slut 
helt obrukbart. Det låter som ett skräckscena-
rio, men behöver inte vara riktigt så illa som 
det låter. Däremot går det inte att blunda för.

– Det framställs ofta som att slutet är nära 
för den båt som fått in fukt i däcket. Men oron 
är överdriven, säger Thomas Jonasson på fö-
retaget Teakdäck på Orust.

– Det är inte ens speciellt avancerat. Vi pra-
tar inte om någon högteknologi. Man öppnar 
helt enkelt och plastar om. När teakdäcket är 
bortmonterat syns det ganska tydligt om det 
finns fukt. Det bildas fläckar, eftersom vatten 
tar med sig smuts. Om det bara är lite fukt i 
däcket på en båt som vi ska byta teakdäck på 
borrar vi små hål och låter båten stå och torka 
ur. Det räcker. Har det däremot kommit in fukt 
i distansmaterial av balsa eller liknande kan 
det vara jord i däcket, eftersom trä ruttnar.

Åtgärden blir att skära loss ett lock i det 
översta plastlagret. Det blir alltså inte hål 
ända in till ruffen. Därefter läggs nytt distans-
material, vanligtvis divinycell. Därefter plas-
tas ett nytt lager ovanpå. Det blir slätt, fint och 
starkt. Inga konstigheter.

100 000-kronorsfrågan
Hur mycket kostar det då att fixa teakdäcket? 
Det är en fråga som knappast någon vill ge ett 
tydligt svar på utan att först undersöka däck-
ets skick. Men en viss uppskattning av kostna-
derna går det ändå att göra.

Kostnaden för att lägga ny teak är den enk-
laste delen att värdera. Om däcket är helt och 
rent kan en professionell teakläggare lägga 
däcket till en 30-fots segelbåt på ungefär en 
vecka. 

Det finns till och med företag som erbjuder 
teakläggning till ett fast kvadratmeterpris. 
Omkring 7 000 kronor exklusive moms per 
kvadratmeter får man betala. Då tillkommer 
eventuella transporter.

Lämnar man bort hela jobbet till ett båtvarv 
handlar det om kostnader i storleksordningen 
100 000 kronor och upp mot 200 000 kronor, 
beroende på storlek på båt och eventuella ska-
dor i däcket. Det är svårt att komma undan 
mycket billigare, då enbart materialkostna-
den ligger på minst 3 000 kronor per kvadrat-
meter och det är ett tidskrävande jobb.

Är man beredd att ta bort den gamla teaken 
själv blir det genast andra pengar. Att få ett 
nytt teakdäck lagt på ett rent och torrt däck 
ligger, som nämjnts, på ungefär 7 000 kronor 
per kvadratmeter exklusive moms.

Vakuumlimning av teakdäck är en ny me-
tod som innebär att däcket tätas och vakuum-
sugs. Därefter vakuumlimmas teaken. Det blir 
inga skruvhål och pluggar. Metoden är kom-
plicerad och tar längre tid än att lägga teak på 
traditionellt vis. Det blir därför något dyrare.

Det finns också ett mellanting där varje rib-
ba limmas för sig. Att välja någon typ av plast-
matta eller teakimitation istället för teak gör 

ingen större skillnad på priset, då det tar un-
gefär lika lång tid att lägga däcket.

Inte ytan som räknas
En intressant fråga är hur mycket högre en båt 
med nytt teakdäck ska värderas. Som med all 
ny utrustning till begagnade båtar kan man 
inte räkna med att få tillbaka hela insatsen, 
men en del. Marknadsvärdet ligger uppskatt-
ningsvis på omkring 80 procent av kostnaden 
för ett nytt teakdäck, så länge det är nygjort.

Tänk på att ett äldre teakdäck kan se väldigt 
snyggt ut om teaken är uppborstad, behandlad 
med rekonditioneringsmedel samt har hela 
pluggar och ny nåtning. 

Men som spekulant gäller det att inte bara 
värdera det synliga. Dels sliter det på teaken 
att borsta ur den hårt, dels är en fräsch yta ing-
en garanti för att det ser bra ut under däcket, 
och teakribborna kan vara på gränsen till ner-
slipade. Ett teakdäck som är 20 plus är helt en-
kelt något ålderstiget.

BOOSTA ANDRAHANDSVÄRDET

Med ett nytt teakdäck följer 
högre andrahandsvärde. 
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LÄNGE LEVE TEAKEN!

 U 
nderhåller man sitt teakdäck med vat-
ten och såpa som läggs på med en mjuk 
borste eller tvättsvamp håller det 
länge och åldras med värdighet. Tea-
ken behåller formen och får med tiden 

en grå charm. Men precis som med det mesta 
ombord finns olika preferenser. Vill man att 
teaken ska se ut som om den vore ny varje sä-
song går det att uppnå, det med. Men det krävs 
en del arbete. Andra föredrar en lackad teak-
yta. 

Vi kikar närmare på några olika sätt att un-
derhålla teakdäcket och andra teakdetaljer 
ombord. Oavsett smakriktning gäller det att 
alltid gå varsamt fram när det handlar om 
teak.

Vatten och såpa håller i längden
Ett teakdäck utsätts för solljus, saltvatten, 
smuts och allmänt slitage. När teaken åldras 
får den en grå, lite silveraktig nyans. 

Det som händer är att solens UV-ljus torkar 
ur oljan som finns naturligt i teaken, och då 
lossnar fibrerna allt eftersom. Även vid van-
ligt slitage som blir när man går på däcket el-
ler då det hamnar smuts och saltkorn som 
trycker sig mot däcket går fibrerna av. Sakta 
men säkert nöter man ner teaken. Eftersom 
teak är ett mjukt träslag är det naturligt att det 
bildas fåror där träet är lite mjukare. Det kan 
se ut som att teaken krymper. Efter 20 till 30 år 
är det högst normalt att teaken har slitits ner 
så att den närmar sig skruvskallarna.  

Utöver att teak torkar och nöts ner suger 
den åt sig en del smuts och sot som finns i luf-
ten, och det ger fäste för mögel. Det senare 
syns som små svarta prickar i teaken.

På obehandlad teak fungerar det bra att helt 
enkelt tvätta med vatten och gul såpa. Använd 
en mjuk borste eller biltvättsvamp och skrub-
ba varsamt. Det ska vara snälla metoder och 
snälla medel på obehandlad teak. Med den be-
handlingen får man bort sot och annan smuts 
men behåller teakens feta yta. Det är dessut-
om miljövänligt. Att tvätta med vatten och 
såpa räcker långt, men för att få bort mögel 
och alger kan det behövas ett träskyddsmedel, 
till exempel Boracol Special. Där slutar det 
vara miljövänligt. Se till att använda begrän-
sade mängder och ta på skyddskläder.

Ställ undan högtryckstvätten
Hans Håkanson driver HT Yachtservice på 
Orust och har näst intill oändligt med erfaren-
het av att lägga teakdäck.

– De båtar som vi byggde här på Orust för 
20, 30 och 40 år sedan kommer in på löpande 
band nu när bäst-före-datum börjar passeras.

Enligt Hans behöver alla teakdäck bytas 
förr eller senare eftersom teaken nöts ner. 
Men hur snart beror på hur väl man har skött 
om däcket. Han har bytt ett teakdäck redan ef-
ter sju år och sett fyrtio år gamla teakdäck 
som fortfarande varit helt okej. Hur anser då 
ett fullblodsproffs att teaken ska skötas?

– Den frågan får jag alltid när jag har lagt ett 
nytt däck åt en kund. Jag brukar svara att de 
ska tvätta med högtryckstvätt två gånger per 
år och sedan ringa mig efter fem år.

Det är ett skämt, men det ligger allvar bak-
om. Enligt Hans borde högtryckstvätt tillsam-
mans med teak vara totalförbjudet. Rådet är 
att tvätta teakdäcket på samma sätt som man 
tvättar lacken på sin bil, det vill säga skon-
samt.

Oljad teak
Obehandlad teak som tvättas skonsamt behål-
ler sin naturliga färg, som innebär att den blir 
gråaktig med tiden. Men alla båtägare gillar 
inte grånad teak och för den som vill att tea-
ken ska se ny ut finns teakolja som ett alterna-
tiv. Det finns teakoljor som innehåller impreg-
nering, är smutsavvisande och enkla att appli-
cera. Teaken tvättas och slipas vid behov. 
Sedan mättas den med ett väl tilltaget lager av 
teakimpregnering och återfår då sin brunakti-
ga färg.

Att olja in teaken är samtidigt ett sätt att 
hålla teaken vid liv längre. En bra olja hindrar 

att UV-ljuset torkar ur oljan i teaken. Det 
bromsar nötningsprocessen och livslängden 
ökar. Men det gäller att ligga i. 

– Har man väl börjat olja in ett teakdäck är 
det bara att fortsätta. Det behöver göras om 
ofta för att bli snyggt. Oljad teak mörknar  
ganska snart och kan bli fläckig eller grön- 
aktig. Har det gått så långt behöver det oftast 
slipas ner innan det oljas. Då nöter man ner 
teaken och missar en stor del av poängen med 
att olja in.

Även om olja håller teaken vid liv tycker 
Hans att det känns lite avigt att behandla teak 
på det sättet, då teak används i marina miljöer 
just för att det har förmågan att inte behöva 
behandlas.

– Ska man ändå behandla trä löpande kan 
man ta något billigare träslag. Alla behand-
lingar som innebär att man borstar ur teaken 
medför att man räfflar upp den och tar bort 
ytan mellan fibrerna. Teaken blir känsligare 
och behöver därför behandlas oftare än om 
man låter den behålla sin naturligt feta yta.

Harry Sohlin, som driver ett fullservicevarv 
med vinterförvaring av mindre båtar, låter 
kunderna välja hur de vill att teaken ska be-
handlas. 
– Många vill att teaken ska ha den där ljusbru-
na färgen som ny teak har. Då tvättar vi först 

När teak slipas räfflas ytan mellan fibrerna upp och 
teaken blir känsligare.

Obehandlad teak behåller formen och får med 
tiden en grå charm.

Att vårda teakdäcket och andra teakdetaljer ombord för-
länger inte bara livslängden, det ger hela däcket ett lyft. Och 
det behövs inga komplicerade rengöringsmedel eller verk-
tyg. Det viktiga är att gå varsamt fram. PB ger råd och tips.

TEMA | ALLT OM TEAK
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LÄNGE LEVE TEAKEN! Slipa och olja teaken el-
ler lämna den obehand-

lad? Det är frågan.

med teakrengöringsmedel och sköljer sedan 
av ordentligt med vatten. Efter det oljar vi in 
teaken, så det blir en riktigt fin yta. Men vissa 
båtägare tycker att det är okej att teaken grå-
nar, och då är det enkelt – då tvättar vi bara av 
den.

Lacka med lager på lager
Att lacka teaken är ett tredje alternativ. Exem-
pelvis Lidköping Båtsnickeri förordar att tea-
ken lackas i flera omgångar för att få en snygg 
yta som står sig länge. Och då handlar det om 
ett grundligt jobb, minst sju lager lack på en 
noggrant renslipad teakyta. 

Annars är rådet att undvika att lacka teak. 
För den som är mindre van kan det vara svårt 

att få en lackad teakyta hållbar. Lacken släp-
per lätt från den feta ytan, och utsätts den för 
vatten vill det gärna krypa in fukt.  

Plugga om
Oavsett vilken ytbehandling man föredrar be-
höver pluggar och nåtning ses över med jäm-
na mellanrum. Om pluggarna lossnar behöver 
man ta ur skruven och plugga om för att und-
vika att vatten tränger in. Visserligen används 
sedan många år en täckande limyta med poly-
uretanlim vid teakläggning. Polyuretanlim-
met tål vatten, så på ett nyare teakdäck ska det 
inte bli läckage vid skruvhålen. Men det är all-
tid onödigt att ha extra hål på däck. 

I övrigt kan nåten släppa och behöver då by-

tas ut. Skär eller gröp ur den gamla nåten, fyll 
med ny nåtmassa, slipa och tvätta. 

Inga mirakelmedel
Alla behandlingar som innebär att man bors-
tar ur teaken medför också att man räfflar upp 
den och tar bort ytan mellan fibrerna. Teaken 
blir känsligare.

Genom att skrubba däcket varsamt med en 
mjuk borste, byta ut nåten när den släpper och 
sätta i ny plugg när den gamla slitits ut går det 
visserligen att förlänga livslängden. Men någ-
ra magiska knep som håller teakdäcket evigt 
ungt finns inte, det är den samlade teakexper-
tisen överens om. Håller teakdäcket i 20 år får 
man vara nöjd. 
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 E 
n välsorterad verktygslåda eller verk-
tygsväska är A och O för att kunna lösa 
både akuta problem och återkommande 
underhåll på båten. 

Hör du till dem som rustat för alla oli-
ka eventualiteter och kånkat med dig både 
vinkelslip, slagborrmaskin och sticksåg ner i 
båten? Det är inte alls säkert att den bästa stra-
tegin är att avdela ett gigantiskt stuvfack åt 
verktyg. Risken är att du efter några år lyckats 
samla på dig både dubbletter och tripletter av 
de vanligaste handverktygen, eftersom det 
blir svårt att ha överblick över grejerna. 

På en båt tvingas vi ofta rätta oss efter pa-
rollen ”less is more”, vilket förvånansvärt ofta 
funkar. Vårt test visar att även relativt små 
verktygsväskor rymmer de viktiga verktygen 
och att det till stor del är utformning och för-
delning av fickor och avdelare som avgör hur 
överskådlig och lättjobbad en verktygsväska 
är. 

Tajta fack och snabba ryck
Den tid är förbi då alla verktygslådor var till-
verkade i blå hammarlackad plåt. Idag finns 
det smarta mjuka verktygsväskor som är lätta 
att trycka ner i ett fack och varken repar durk 
eller gelcoat. Vi har haft den praktiske båtäga-
ren i tankarna när vi valt verktyg till testet. 
Därför har vi medvetet lagt några extra saker 
till standardsortimentet. En bra verktygsväs-
ka ska ju helst fungera även när offeranoder-
na ska bytas på våren, när avgasslangen läck-
er eller när vaggan behöver justeras. 

Hemligheten bakom en funktionell verk-
tygsväska är att den ska ha tillräckligt många 
fack, både på utsidan och insidan, för att kun-
na ställa verktygen på högkant. Då är det en-
kelt att snabbt greppa rätt verktyg. Särskilt på 
utsidan av väskan ska facken vara så tajta att 
tänger och mejslar inte lutar ut från väskan. 
Den andra hemligheten är att väskan ska ha 
en förstyvning så att den förblir öppen tills du 
bestämmer att det är dags att stänga väskan. 

Ingen vinner alla ronder
Stanley Fatmax och Cocraft är helt 
öppna och ger en superb överblick 
och snabbhet när det gäller att nå 
verktygen. Men även blixtlåsväskor-
na kan lämnas öppna och därmed bli 
nästan lika överblickbara.

Stanley Fatmax är gedigen och rym-
lig, men får avdrag för sin hårda botten. 
De två väskor som får högst totalpoäng är 
inte särskilt stora på utsidan, men rymmer i 
princip allt som behövs. De är mjuka och smi-
diga att flytta runt på båten och det finns ing-
en risk för repor i teakdurken.Båda har extra 
funktioner: Robship har en hanfot som gör att 
den kan hängas öppen, vid exempelvis rigg-
jobb. Watskis stora väska har en dubbel bot-
ten, som rymmer både sortimentslåda och en 
rejäl hammare eller såg. 

Båda saknar dock skydd mot skvalpvatten. 
En helt vattentät botten tycker vi egentligen 
att en verktygsväska för båt ska ha. I det här 
testet finns det ingen solklar vinnare. Ingen 
verktygsväska är nämligen bäst på allt. Vin-
naren kombinerar smidigt format med lagom 
rymd och bra utformade fack för fin överblick.

HÅLL KOLL PÅ
DINA REDSKAP
Att snabbt kunna få tag i rätt verktyg är  
viktigt och höjer säkerheten ombord. En 
bra väska för båtägaren ska vara rymlig,
ge åtkomlighet och skona däcket.   
TEXT & FOTO JOHANNES NORDEMAR

Så gjordes testet
Vi har valt ut en uppsättning verk-
tyg som vi tycker passar i en verk-
tygsväska för att lösa svåra-
re problem i en båt: skruvdraga-
re, kniv, måttstock, tändstifts-
nyckel, såg, pennor, insexnycklar, 
bits-sats, borr, multimeter, rost-
fri tråd, najtråd, buntband, brick-
or och skruvar, eltejp, silvertejp, 
vulkband, hammare, mejslar, tänger, polygrip, skiftnyckel, bultsax och ringnycklar. Vi har se-
dan provpackat varje verktygsväska för att ta reda på hur rymliga de är, hur fackens utform-
ning fungerar samt hur lätt det är att överblicka en packad väska. Vi har testat hur väskan står 
emot skvalpvatten som hamnar under botten på väskan och bedömt risken för att antingen 
väskan eller verktygen repar båten. I bedömningen har vi också tagit med väskans smidighet, 
då det nästan alltid är ont om plats i en båt.

TEST | MJUKA VERKTYGSVÄSKOR
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Lyxig

Hanfots-upphängning

Tajta fack

+
Sortimentslåda

Smidig
+

Överblick

Sortimentslåda

Dubbelbotten

+

Vattentät botten

God överblick

Rejäl

+
Vattentät botten

God överblick

Rejäl

+
Smidig storlek

Bra överblick
+

Ej vattentät botten- Ej vattentät botten- Ej vattentät botten-

Något klumpig-
Sladdriga fickor

Otymplig
- Saknar stort fack

Ej vattentät
-

Robship Watski Mini Watski

Stanley Fatmax Cocraft Biltema

Pris: 414 kronor Pris: 239 kronor Pris: 409 kronor

Pris: 449 kronor Pris: 329 kronor Pris: 149 kronor

Robships väska påminner om en förvuxen ne-
cessär till utseendet. För att vara en verktygs-
väska är den ovanligt elegant. Trots det lilla 
formatet visar den sig rymma i stort sett alla 
våra verktyg. Skruvdragaren hamnar utan-
för, men med en mindre ringnyckelsats och en 
mindre skruvdragare går väskan absolut att 
stänga. Fickorna är tajta och djupa så att verk-
tygen står bra, nylontyget kraftigt och handta-
gen känns lyxiga. Blixtlåset är bland de krafti-
gaste i testet. Väskan är vattenskyddad, men 
saknar vattentät botten. 

Watskis lilla väska är perfekt för den som kan 
tänka sig att slimma ner verktygssortimentet 
något. Med en mindre ringnyckelsats, en  
mindre hammare och en liten skruvdragare 
går väskan att stänga, men den är inte lika lätt 
att överblicka som en rymligare väska. Fickan 
på utsidan är onödigt vid och kunde gärna fått 
vara uppdelad i fyra fack istället, så att verkty-
gen stod bättre. Ett särskilt ytterfack som rym-
mer en sortimentslåda skruvar, muttrar och 
brickor är fiffigt. Väskan är vattenskyddad men 
inte tät.

Med mängder av fack blir Watskis stora väska 
väldigt lätt att överblicka, trots sin relativt smi-
diga storlek. Skruvdragare, långa mejslar och 
hammare hamnar i botten, men annars är det 
mesta lättåtkomligt. Fickorna på utsidan är taj-
ta så att mejslar och tänger inte tippar utåt. 
Den dubbla botten rymmer både sortimentslå-
da och ett par stora verktyg vid behov. Dessut-
om fungerar bottenfacket som en barriär mot 
skvalpvatten, även om väskan i sig inte är tät i 
botten. 

Väskan från Stanley är en tuffing. Med plast-
botten klarar den slagvatten galant. Den har 
mängder med fästöglor och tajta fack som gör 
att varje verktyg kan hitta sin egen plats. Den är 
lätt att bära med sig och inte mycket större än 
en hink. Både sömmar och design visar på god 
kvalitet. Reprisken är något högre på grund av 
hård plastbotten och en utanpåliggande ked-
jehållare för tejp. Överblicken är bäst i testet, 
men väskan är trots allt något klumpig. För den 
med stort verktygssortiment och skvalpvatten 
i båten är Stanley ett bra köp. 

- 

Testets största väska är så klart även den rym-
ligaste. Med 23 separata fack är det lätt att hit-
ta plats för verktygen. Men fickorna kunde gär-
na varit tajtare, så att verktygen inte hängde. 
Plastbotten gör väskan okänslig för skvalp-
vatten, och två smarta kardborreremmar finns 
för att fästa vattenpass eller en skarvsladd. 
Ett vadderat fack passar bra för multimetern. 
Nackdelen är att väskan på grund av sin storlek 
blir svårstuvad. Den hårda plastbotten kan ut-
göra en reprisk på trä. 

Här har vi en annorlunda verktygsväska som 
påminner mer om en attachéväska. Det är 
krångligt att dyka in i väskan och hämta ett en-
staka verktyg utan att helt vika ut väskan. Men 
när väskan är utvikt är överblicken total. Det 
finns mängder med fack, men ändå ryms inte 
alla verktyg. Svårplacerade saker som såg, 
hammare, tejp och skruvdragare får hamna  
utanför. Väskan är smidig att ta med sig och får 
plats nästan var som helst tack vare sin ringa 
tjocklek. Men den tål inte skvalpvatten och blir 
snabbt fullpackad. 

- 

BRA KÖP

Nr. 12, 2017

BRA KÖP

Nr. 12, 2017

BÄST I TEST

Nr. 12, 2017

TEST | MJUKA VERKTYGSVÄSKOR
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Sortimentslåda

Smidig
+

Verktyg ingår+
Tejphållare

Rejäl dragkedja
+

Ej vattentät botten- Trång- Sladdriga fack-

Benns Mini E-Bridge Hard Head
Pris: 239 kronor Pris: 298 kronor Pris: 129 kronor

Benns verktygsväska är densamma som 
Watski Mini, fast med annan färg på snoddar-
na. Hela vårt utvalda verktygssortiment får inte 
plats, men med en mindre skruvdragare, en 
mindre ringnyckelsats och en mindre hamma-
re går det att stänga dragkedjan. Fickan på ut-
sidan är onödigt vid och kunde gärna fått vara 
uppdelad i fyra fack istället, så att verktygen 
stod bättre. Ett särskilt ytterfack som rymmer 
en sortimentslåda skruvar, muttrar och brickor 
är fiffigt. Väskan är vattenskyddad men inte tät.

E-Bridge-väskan skiljer sig från de övriga. Dels 
är den konstruerad som en säck med snörning 
istället för dragkedja. Dels ingår det verktyg (6 
mejslar, 3 tänger, skiftnyckel och polygrip). Ty-
värr är det svårt att överblicka verktygen inne i 
säcken, då väggarna har en tendens att vecka 
sig, men det är ett prisvärt startset och forma-
tet är litet. Det märks även då vi packar säcken 
och flera av våra verktyg hamnar utanför. Väs-
kan är vattenskyddad men inte tät i botten. 

Här har vi en helt okej väska med styv ram 
och axelband. Storleken gör den ganska lätt 
att överblicka, men ytterfickorna är något för 
sladdriga för att verktygen ska sitta tajt. Även 
inuti är fickorna stora och sladdriga, vilket gör 
att verktygen vill ligga ner. Med bättre fickor in-
vändigt skulle den här väskan blivit mer lättan-
vänd. Det finns ett litet dragkedjefack och en 
särskild kedjehållare för tejp. Väskan är vatten-
skyddad men inte tät i botten. 

Modell Robship Watski Mini Watski Benns Mini E-Bridge Hard Head Stanley Fatmax Cocraft Biltema

Kontakt teufelber-
ger.com

watski.se watski.se benns.se erlandsons-
brygga.se

jula.se jula.se clasohl-
son.se

biltema.se

Pris 414 kr 239 kr 409 kr 239 kr 298 kr 129 kr 449 kr 329 kr 149 kr

Storlek 30 x 23 x 24 
cm

31 x 17 x2 4 
cm

33 x 23 x 31 
cm

31 x 17 x 24 
cm

18 x 18 x 29 
cm

41 x 22 x 26 
cm

28 x 28 x 40 cm 42 x 24 x3 2 
cm

37 x 8 x 31 
cm

Små öppna fack 16 st 10 st 18 st 10 st 10 st 10 st 11 st 18 st 21 st

Stora öppna fack – 1 – 1 1 2 1 4 –

Antal blixtlåsfack/
kardborrfack

1 2 2 2 – 4 2 1 2

Antal fästöglor/band 6 – – – – 3 18 2 14

Styv ram Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej

Övrigt Hanfot, 
vadderade 
ytterfack

Sorti-
mentslåda

Sorti-
mentslåda, 
2 våningar

Sorti-
mentslåda

Inkluderar 
verktyg

Axelrem, 
tejphål-

lare

Axelrem, mel-
lanvägg, hård 

botten

Axelrem, 
hård bot-

ten

Utvikbar

Utformning fack 5 3 5 3 2 3 5 5 3

Överblick 4 3 4 3 2 4 5 5 5

Smidighet 5 5 4 5 5 3 3 2 5

Skvalpvattenskydd 3 3 4 3 3 3 5 5 2

Reprisk 5 5 5 5 4 4 3 3 5

Samlat betyg   

Tabell
BÄST I TEST BRA KÖPBRA KÖP
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 N 
är Nimbus lanserade 26 DC var målet 
att göra en elegant och praktisk day-
cruiser. Resultatet blev en planande 
familjebåt med fina linjer. Men med 
bekväma kojer i fören, bäddbar U-sof-

fa i aktern, funktionellt pentry och riktig toa-
lett blev båten mer än en endagskryssare. De 
flesta lyckliga ägare är ofta ute flera dagar el-
ler rentav en vecka eller två, så kanske kan bå-
ten istället kallas en weekend cruiser? 

Innan vi går vidare i beskrivningen är det 
bra att tänka på att det finns två olika båtar 
med samma namn och med olika konstruktö-

rer. Nimbus 26 
DC är den an-
dra, och den 
är ritad av 
Rolf Eliasson. 
Han berättar:

– Den ur-
sprungliga 
Nimbus 26 ri-
tades av Pelle 
Petterson på 
1970-talet, på 
den tiden 
Nimbus och 
Maxi ägdes av 
Mölnlycke-
koncernen. 
När Möln-
lycke sedan 
sålde det hela 
separerades 
Nimbus, och 
bröderna 

Wiklund startade företaget Nimbus, som fick 
med sig Nimbus 26 som startskott för motor-
båtstillverkning. Nästa modell var Nimbus 
3000, och det var då jag kom in i bilden och ri-
tade den. Samtidigt vidareutvecklade vi 
26:an, som sedermera kom att heta Nimbus 27 
Family, fast den var rejält omgjord och svår att 
känna igen.

Övernattning typiskt nordiskt
Vid den tiden hade det blivit väldigt populärt 
med daycruisers, efter amerikansk modell, 
och Nimbus ville nu ta fram en sådan. Rolf tog 
sig an uppgiften och började rita.

– Vi gjorde först Nimbus 22 DC, men sedan 
skulle de ha en större modell och då ritade jag 
26 DC, som var en sprillans ny båt. Det var ing-
et exceptionellt nytänkande i den båten, det 
var en bra daycruiser helt enkelt. Men skillna-
den gentemot amerikanska daycruisers med 
bara sittplatser var väl  den nordiska touchen 
att det går att sova över i den. Man kan säga att 
det var en efterföljare till den så kallade cam-
pingbåten, en svensk företeelse på 40-, 50- och 
60-talen – en korsning mellan amerikansk 
daycruiser och svensk beboelighet.

Att 26 DC Epoca är en högst övernattnings-
bar daycruiser bekräftas inte bara av ägarnas 
weekend- och veckoresor. När Rolf Eliasson för 
några år sedan seglade i Finland såg han en 
dag en Nimbus 26 DC komma in i hamnen. Den 
var från Belgien och var på väg runt hela Skan-
dinavien, mer som en långfärdsbåt. Att 26 DC 
även fick tillnamnet Epoca berodde på att 
Nimbusvarvets ägare, bröderna Wiklund, 
tyckte det var bra med ett namn som slutade 

på a. Förutom 26 DC som fick namnet Epoca 
kom andra modeller med tillnamnen Ballista,  
Avanta, Nova och så vidare. 

Lagom stor för en familj
Till skillnad från många av den tidens familje-
motorbåtar har 26 DC betydande fartresurser. 
Den planar ut, marschar runt 25 knop och har 
en toppfart på nästan 40, något som räcker 
mer än väl till att ta sig dit man vill i god tid. 
Magnus och Cissi Fredrickson i Göteborg äger 
sedan några år ett exemplar av månadens 
klassiker och är väldigt nöjda med den. Dött-
rarna Izabel och Nellie följer också gärna 
med.

– Jag har kört båt i nästan hela mitt liv, be-
rättar Magnus. När jag var barn hade vi ett 

EN BLÅGUL  
FARTIKON
Vill du ha en båt med övernattningsmöjligheter, 
lämplig för soliga dagar, med goda fartmöjlighter 
och som står sig bra i värde? Då är Nimbus 26 DC 
något för dig.

ÄGARNAS TRE TIPS 

1 Sätt på ett extra stag 
för sprayhooden på 

varje sida, så att den kan 
fällas bakåt.

2 Gör om instrument-
panelen så att gps 

kan sitta rakt framför fö-
raren.

3 Rengör/blästra bot-
ten så får du några 

knop till och lägre bräns-
leförbrukning.

TEXT & FOTO MARTIN LEISBORN

KLASSIKERN | NIMBUS 26 DC EPOCA
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Nimbus 26 DC Epoca
Längd: 7,90 meter  
(8,40 med badbrygga)
Bredd: 2,60 meter
Djup: 0,9 meter
Deplacement: 2 850 kg
Motor: Olika modeller från VP 
Vatten: 100 liter
Bränsle: 300 liter
Kojplatser: 4 st
Konstruktör: Rolf Eliasson
Varv: Nimbus Boats
Tillverkningsår: 1988–2006
Antal tillverkade: 453 ex
Pris begagnad:  
300 000–600 000 kronor

Nimbus 26 DC 
Epoca – mer än en 

dagskryssare. 

slags vattenmoppe med en utombordare på. 
Vi hade även en mindre båt på 4,5 meter som 
jag fick börja köra själv när jag var tolv år. För 
sju år sedan köpte jag och Cissi en Ryds 620 DC 
med en 150 hk Suzuki utombordare på som vi 
var väldigt nöjda med. Men så kände vi att vi 
skulle vilja kunna ligga kvar lite i båten också, 
över en weekend eller en vecka eller så, och då 
föll valet på en Nimbus 26 DC. 

Båtvalet berodde för familjen Fredrickson 
både på märket, båttypen och storleken.

– Nimbus känner vi är ett kvalitetsmärke. 
Det är svenskt, robust, man vet vad man får. 
Och eftersom steget efter 26 blir 32 blir den lite  
för stor, och steget mindre blir 22 fot, ungefär 
som den vi hade innan. Så detta är en bra stor-
lek, tycker vi. 
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 I nsidan av Nimbus 26 DC rymmer det mesta 
som behövs för en familj under en begrän-
sad tid. Börjar rundturen framifrån så hittar 

vi en fin och trivsam förpik med bred dubbel-
koj under fördäck. Det är en mysig del av båten 
och det är här döttrarna Izabel och Nellie hål-
ler till. 

– Jag tycker båten är bra, för man kan sova i 
den och den är ganska stor. Vi sover i myshör-
nan där fram, säger Izabel och lägger till att 
den bästa hamnen hittills är Rörö.

Förpiken har inget bord, men det går att ta 
bort skivan i mitten av kojen. På så vis blir den 
en U-soffa att sitta på. Med vitmålad insida, 
ett skrovfönster på var sida och skylight i ruff-
taket blir det ljust och trevligt i förpiken. 

På styrbords sida om nedgången finns  
toalett med handfat och löstagbart dusch-
handtag. Durken har dock inget avlopp för 
gråvatten, så det är inte tänkt att den ska an-
vändas som dusch. Även storleken är lite för li-
ten för det.

– Toaletten är liten, jag får backa in i den, 
men den finns och funkar – med septiktank, 
tömning i havet och sugtömning på däck, sä-
ger Magnus. 

Mitt emot toan finns en liten garderob som 

rymmer flytvästar eller klädombyten för någ-
ra dagar och ovanpå den finns en hylla. Där-
med är förpiken slut och vi går ut i själva sa-
longen. Som på de flesta andra motorbåtar av 
den här typen lämnar vi det osagt om den här 
delen av båten ska räknas som interiör eller 
exteriör, för fälls kapellet är vi ju utomhus. 
Men med kapellet uppe sitter familjen inne, 
väl skyddad mot väder och vind.

Skräddarsydd förarplats
Pentryt återfinns på babords sida och består 
av ett tvålågigt spritkök samt diskho med 
varmt och kallt vatten i blandaren. Vattnet 
värms upp av motorn eller av den elektriska 
varmvattenberedaren. Under och vid sidan 
om diskhon finns flera små skåp, utdragslådor 
och kylskåp. Skafferiet hittas nedåt och bakåt 
från kocken sett, i durken och under förarsto-
larna. De är dock så nära och smidigt placera-
de att det går lätt och snabbt att öppna och få 
upp lite ingredienser till middagen.

Förarplatsen finns på styrbordssidan och är 
utrustad med två bekväma snurrstolar. I fa-
miljen Fredricksons 26 DC finns alla instru-
ment som behövs och lite till.

– Jag bytte alla panelerna förra året. Jag vil-

I Nimbus 26 DC finns allt som behövs för en kortare båtse-
mester. För korta turer är det trivsamt även med några gäs-
ter ombord.

BEKVÄM OCH FUNKTIONELL

le ha nåt som ser modernt ut, ändrade layout-
en lite och fick gps:en centrerad framför mig. 
Jag satte även in ny ratt med mockaskinn, lös-
tagbar så man kan ta med sig den för att göra 
det svårare för tjuvar.

Förutom bogpropellerreglage, ny batteri-
mätare och ny stereo satte Magnus även dit 
usb-uttag och en burkhållare. Motorreglaget 
är elektriskt och har ingen wire. Det kanske 
enda som återstår att fixa är kompassen, vars 
flytsprit verkar vara slut.

– Det måste varit någon som var törstig in-
nan mig, skrattar Magnus.

Akter om kök och förarplats finns en stor 

Interiör

KLASSIKERN | NIMBUS 26 DC EPOCA



   33PRAKTISKT BÅTÄGANDENR 12, DECEMBER 2017

4

7

5

6

BILD FÖR BILD
1 Toaletten är utrustad med vatten och handfat, 
septiktank, havs- och sugtömning. 
2 Ruffen i förpiken rymmer en stor dubbelkoj. Här 
har iläggsskivan tagits bort så att kojen blivit en 
stor U-soffa.
3 Längst akterut i sittbrunnen finns en U-soffa 
som Fredricksons bäddar upp till dubbelkoj till 
Magnus och Cissi.
4 Pentryt i en Nimbus 26 DC består av ett tvålå-
gigt spritkök, diskho och diverse skåp och lådor.
5 Nellie visar den uppskattade takluckan i ruffta-
ket där hon ibland kikar ut under gång.
6 Kylskåpet med frysfack är beläget strax under 
och till höger om diskhon. Praktiskt.
7 Magnus modifierade instrumentpanel med 
betydligt modernare design än originalet.

och bekväm U-soffa som passar bra för av-
koppling på dagen. Nattetid blir den Magnus 
och Cissis dubbelkoj. Det funkar bra men den 
är lite i vägen när familjen ska ta sig längre ak-
terut.

– Det är väl den enda nackdelen med båten, 
att vi inte har fri passage till badbryggan utan 
man måste kliva över dynorna. Soffan går att 
fälla ner, men det är bökigt.

I sittbrunnssidorna finns även några  
mindre stuvutrymmen där viss packning kan 
rymmas.

– Men det är ju inte mycket stuvutrymme 
om man skulle vara ute en längre tid. »
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 U tsidan av Nimbus 26 DC Epoca känneteck-
nas av det mörkblåa skrovet med ovalt 
fönster i sidan och det vita och ganska pla-

na däcket. Runtom däck finns en pulpit som 
räcker nästan ända till aktern. Aktern är när-
mast trappliknande och mynnar på Fred-
ricksons exemplar ut i en fast påmonterad bad-
brygga. Magnus berättar att han gjort en liten 
modifiering av sprayhoodanordningen.

– På originalsprayhooden fälldes allt fram-
åt, men jag tyckte det skymde sikten om man 
satt i förarstolen. Så jag har satt på nya stag 
och kan nu fälla ner den bakåt istället, så jag 
får den som en båge. 

Motorn sitter under U-soffan och är en Volvo 
Penta KAD 300 på 285 hk, med drev.

– Den räcker gott och väl, och vi skulle inte få 
plats med en motor till där inne, säger Magnus. 

Fart och komfort
Vi åker ut till en av öarna i Göteborgs skärgård. 
Det blåser runt 10 meter per sekund och går 
vita gäss. Nimbus 26:an går dock fint i vågor-
na.

– Jag tycker att den går mycket bättre i sjön 
än jag hade väntat mig faktiskt, stabilt och 
tryggt, säger Magnus. Den toppar 38–39 knop 
ungefär och marschar på uppåt 30. Det räcker 

och blir över. Blåser det och är vågigt så kan 
det väl slå lite, men annars gör tyngden att den 
går mjukt.

Båten har även bogpropeller, något som 
kommer väl till pass vid tilläggningar i sid-
vind.

– Vi använder den så lite som möjligt, men 
det är skönt att ha när det blåser. Så jämfört 
med den lilla båten vi hade innan är den här 
betydligt enklare att köra och lägga till med. 
På alla sätt, vill jag påstå. 

Familjen Fredrickson förvarar båten inom-
hus i uppvärmd och låst lokal på vintern och be-
höver därför inte ta bort drevet. Det är en hel-
hetslösning där båten plockas upp på hösten, 
förvaras, servas och sjösätts på våren, då det 
bara är att komma och hämta den. Sedan åter-
står det att njuta av de möjligheter båten ger 
med både korta och lite längre resor. Hunnebo-
strand, Käringön och Fjällbacka är favoritham-
narna för Magnus och Cissi, som tillägger:

– Vi tycker det är väldigt skönt att det går att 
ta med sig gäster i denna storlek på båt. Skönt 
att alla får plats. Det var lite trångt i den vi 
hade innan. 

– Och att båten är typgodkänd för det. Jag 
tror att det är en bra instegsbåt för dem som 
vill skaffa större från en vanlig daycruiser. 

SNYGG, SNABB OCH SKÖN
Nimbus 26 DC tjusar med vackra linjer, utrymmen för en 
liten familj och närmare trehundra hästar under huven.

Exteriör

Känns det som att en ännu större behövs kan 
man sedan ta 32:an eller 35:an, säger Magnus.

Förutom de nya panelerna, sprayhoodmo-
difieringen och att Magnus slipat teaken så att 
den blev som ny, har inget annat övergripande 
gjorts på båten. På frågan om nackdelar med 
båtmodellen blir svaret helt enkelt:

– Ingen stickkoj, och den krångliga passa-
gen till badbryggan. Vi sover där bak och får 
bädda upp och ner. Men det visste vi ju innan.

– Men vi har sovit allihopa inne i ruffen en 
gång när det stormade lite. Det blir tystare där 
inne, flikar Cissi in.

2

3

1



   35PRAKTISKT BÅTÄGANDENR 12, DECEMBER 2017

BILD FÖR BILD
1 Badbryggan har gott om plats för bad och av-
koppling.
2 Magnus modifierade sprayhoodbågarna genom 
att sätta på ett rostfritt stödstag till. 
3 Motorn nås relativt enkelt genom en lucka under 
U-soffan i sittbrunnen. Fler luckor för åtkomst till 
motorn finns på sidorna och längre akterut.
4 Sjömacken är Magnus bästa vän. Hans Nimbus 
26 DC drar i snitt 1,3 liter per distansminut.
5 Nimbus 26 DC har en toppfart på 39 knop och en 
marschfart på 25–30 knop.
6 Likaså en ankardävert med en för västkusten lite 
ovanligare sorts ankare, ett tallriksankare.
7 Efter Magnus modifiering kan sprayhooden nu 
fällas akterut, vilket ger friare sikt förut.

5

6

4

7 »

NIMBUS 26 DC EPOCA | KLASSIKERN 
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Flipper 850
Längd: 8,50 meter
Bredd: 3,00 meter
Djup: 0,8 meter
Deplacement: 2 700 kg 
Vatten: 120 liter
Bränsle: 250 liter
Motor: Olika VP-modeller på 130–210 hk
Kojplatser: 4 st
Konstruktör: Sigurd Isacson och Håkan 
Södergren
Varv: Flipper Boats, Paimio, Finland
Tillverkningsår: 1978–1986
Antal tillverkade: Cirka 350 ex
Pris begagnad: 200 000–300 000 kronor

Bayliner 285
Längd: 8,70 meter
Bredd: 3,0 meter
Djup: 1,04 meter
Deplacement: 3 654 kg 
Vatten: 106 liter
Bränsle: 337 liter
Motor: Mercruiser 350 MAG
Kojplatser: 4 st
Varv: Bayliner
Pris begagnad: 300 000–600 000 kronor

Aquador 26 DC
Längd: 8,25 meter
Bredd: 3,05 meter
Djup: 0,9 meter
Deplacement: 3 000 kg
Vatten: 60 liter
Bränsle: 365 liter
Motor: Olika från VP
Kojplatser: 4 + 2 st
Konstruktör: Rolf Eliasson
Varv: Bella Boats, Finland
Tillverkningsår: 1997–
Antal tillverkade: Cirka 400 ex
Pris begagnad: 600 000–900 000 kronor

Se upp med elsystem och drevsköld
 W illiam Bekking är båtbesiktningsman 

sedan många år och har besiktigat otali-
ga Nimbus 26 DC och liknande båtar.

– Rent allmänt är Nimbus 26 DC en härlig 
daycruiser med fräck design, speciellt den 
med targabåge. 

Nimbus är välrenommerat och känt för bra 
båtar, och William berättar att deras kvalitet 
har blivit mycket bättre med åren. Han varnar 
dock för ett par viktiga saker:

– Det här är båtar som har några år på nack-
en och då var kanske inte elsystemet det allra 
bästa. Kablar och säkringar saknade märk-
ning, vilket gör felsökning svår om man får 
haveri i elsystemet. Du vet inte var du ska 
söka, för allting är hopbuntat utan märkning.

 Idag är elsystemet mycket bättre på Nim-
busbåtar. CE-direktivet, som kom runt 1998, 
förde med sig att båttillverkarna piskades att 
göra det bra för att få båtarna godkända.

En annan sak med 26 DC är att de är öppna 
och därför utrustade med kapell. Men om det 
inte stängts eller är i sämre skick kan det få 
tråkiga följder.

– Instrumentpanelen är då utsatt för fukt 
och vatteninträngning, och efter några år slu-
tar knapparna till belysning, lanternor och så 

vidare att fungera. Så man ska vara lite obser-
vant på att det inte finns brister vid förarplat-
sen.

Hur båten vinterförvarats är därför en vik-
tig faktor i bedömningen av båtens skick. Men 
det är inte det värsta problemet, enligt besikt-
ningsman Bekking.

– Inte bara Nimbusbåtar, utan alla liknande 
motorbåtar som har drev på akterspegeln har 
ett stort problem: På många båtar av den ty-
pen upptäcker vi fukt i akterspegeln och läck-
age. Det beror på att den så kallade skölden 
som sitter på akterspegeln måste efterdras. 
Det blir nämligen enorma krafter på akterpar-
tiet och motorn hänger i skölden. Efterdrar 
man inte detta blir det läckage mellan skölden 
och plasten. Tyvärr upptäcker vi ofta både på 
nya och gamla båtar att det är fukt i akterspe-
geln, just runt drevgenomföringen eller drev-
skölden. Det är inte bra, eftersom det finns en 
konstruktion, en träförstärkning, i akterspe-
geln. Tränger det in vatten där kan det bli 
frostsprängningar på vintern, och då blir håll-
fastheten nedsatt. Träet är ”vattenbeständigt” 
och tjockt, men det spelar ingen roll. Efter en 
tid ruttnar det ändå. Man kan få jätteproblem 
med sättningar och så småningom blir det sto-

ra läckage. Så det här är en mycket viktig de-
talj!

Att behöva åtgärda en försvagad akterspe-
gel kan bli en dyr och obehaglig överraskning 
för den ouppmärksamme köparen. 

– Det skulle innebära att behöva ta bort 
både drevet, motorn och skölden, öppna lami-
nat och avlägsna vattenskadat trä och laminat 
och ersätta allt med nytt. Allt för att återskapa 
hållfastheten.

Som med andra båtar bör, förutom motor 
och drev, även dynornas och kapellets skick, 
räckets infästningar och eventuella sprickor i 
plasten kontrolleras. Men är det mesta välbe-
hållet kan det vara ett riktigt bra köp, efter-
som Nimbus värde brukar stå sig. Bekking av-
slutar:

– Förutom det 
tycker jag det är en 
härlig båt. Rolf Eli-
asson är en fantas-
tisk konstruktör 
och just 26 DC är 
underbar att åka ut 
med familjen i. Den 
är en vacker skapel-
se. 

 Om du inte köper en Nimbus 26 DC, vad köper du då?

Besiktningsmannen William Bekking om Nimbus 26 DC

KLASSIKERN | NIMBUS 26 DC EPOCA



Roadtrip – bibeln för dig som  
drömmer om att resa med bil i USA.

Nu släpps Sveriges första bok om bilresor i USA. Roadtrip 
är en hyllning till vägen, friheten och äventyret i det stora 
landet i väster. Här bjuder några av Sveriges främsta rese-
journalister på både njutbar inspiration och handfasta tips 
till resan som många svenskar drömmer allra mest om. 

» Beställ nu på: shop.vagabond.se

Endast 
295 kr

+ Porto 29 kr

Nyhet!

NÅGRA AV LANDETS FRÄMSTA RESESKRIBENTER 

OCH FOTOGRAFER DELAR MED SIG AV SINA 

BÄSTA TIPS FÖR ALLA SOM DRÖMMER OM ATT 

GÖRA EN ÄKTA AMERIKANSK ROADTRIP.

EN NY BOK FRÅN
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REVOLUTION ERANDE
Med sina dubbla roder och  
integrerat peke i ett högre och 
fylligare skrov är Hallberg-
Rassy 44 en nydanare inom 
seglingsegenskaper, säkerhet 
och komfort. Följ med  
ombord!
TEXT JOAKIM HERMANSSON FOTO JOAKIM 
HERMANSSON, RICK TOMLINSON & MAGNUS RASSY

Hallberg-Rassy 44
Längd över allt: 14,45 meter
Skrovlängd: 13,68 meter
Längd i vattenlinjen: 12,88 meter
Bredd: 4,20 meter
Djup: 2,1 meter
Vikt: 13 300 kg
Kölvikt: 5 300 kg
Storsegel: 60 kvm
Fock: 107 % 48,4 kvm

Gennaker: 173 kvm
Masthöjd: 21,6 meter
Bränsle: 365 liter
Vatten: 650 liter
Motor: VP 75 hk
CE-godkänd: I klass A för 10 personer
Design: Germán Frers
Pris: Från 4,6 miljoner kronor
Mer info: www.hallberg-rassy.se

DRÖMBÅTEN | HALLBERG-RASSY 44
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REVOLUTION ERANDE

»
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 D 
en tyska marknaden är sedan årtion-
den mycket viktig för prestigetillver-
karen Hallberg-Rassy, och det har bli-
vit något av en tradition att varvets 
nya båtar premiärvisas på den gigan-

tiska båtmässan i Düsseldorf i slutet av janua-
ri.När Hallberg-Rassy 44 introducerades förra  
året gjordes inget undantag på den punkten, 
även om besökarna på den sommarens Öppna 
Varv på avstånd kunde beskåda en till det ytt-
re färdigställd, men helt oinredd 44:a, som låg 
och guppade utom räckhåll i hamnbassängen 
i Ellös.

– Vi hade barlastat den med bly motsvaran-
de inredningsvikten, för att ge rätt flytläge, 
avslöjar varvsägaren Magnus Rassy.

Han tar emot oss i mellandagarna, för en av 
ett fåtal chanser att provsegla Hallberg-Rassy 
44 . Där den blänkande nya båten ligger för-
töjd i det bleka decemberljuset är det första 
som slår mig det att den förefaller högre än 
många av sina systrar. Därefter noterar jag de 
största rutor i överbyggnadens sidor som jag 
någonsin sett på en Hallberg-Rassy, och så 
den nästintill helt raka stäven, med ett peke 
som integrerats snyggt med både skrov och 
däck:

– Det är inte påklistrat efteråt, utan lamine-
ras med från början i formarna, när skrov och 
däck produceras, påpekar Rassy.

Dubbla roder i en HR!
Jag tar några steg och sveper med blicken vi-
dare akteröver för att få en skymt av det som 
verkligen är den här båtens mest uppseende-
väckande nyhet: de dubbla rodren. Vem hade 
kunnat tro att konservativa Hallberg-Rassy 
skulle anamma trenden med två korta roder-
blad utåt sidorna i aktern, som på renodlade 
racingbåtar, istället för ett enda djupare roder 
i mitten med stabiliserande skädda framför, 
som alltid varit varvets signum och käpphäst?

– Vi tar inte fram nya modeller om vi inte vet 
att de kan ge betydligt mer i prestanda och 
komfort än de tidigare, så jag hade egentligen 
inte tänkt att vi skulle ersätta 43:an. Men så 
diskuterade jag saken med Germán Frers, och 
efter ett par dagar fick jag skisser som jag inte 
kunde motstå, skrattar Magnus Rassy, men er-
känner att han initialt var tveksam just till de 
dubbla rodren.

– Efter första provseglingen blev jag helt 
övertygad!

Även klassiskt Hallberg-Rassystuk
Trots nymodigheterna kan  44-fotaren inte ens 
på håll misstas för något annat än en Hall-
berg-Rassy. Skrovets breda blå rand över den 
stålskodda avbärarlisten, den lika blå snobb-
randen nere vid vattnet, överbyggnadens ka-
raktäristiska form och så förstås den öpp-
ningsbara vindrutan och den teakklädda fot-
listen. Nere i båten blir intrycket än tydligare, 
med gedigna mahognysnickerier av hant-
verkskvalitet och fullt av både synliga och dol-
da, men likväl genomtänkta, detaljlösningar.

Den betydligt fylligare skrovformen ger 
med sina högre fribord och mycket breda ak-
ter plats för en riktigt generös ägarhytt, med 
såväl härlig dubbelsäng och skön sittsoffa som 
en mängd förvaringsutrymmen. Här inifrån 
nås förstås också den privata toakabinen, som 
har en rymlig duschkabin med transparenta 
dörrar. Öppningsbara däcksluckor och skrov-
fönster säkerställer ljus och ventilation, även 
om de sistnämnda är avsevärt mindre än på 
många båtar från andra varv.

– Vi har adderat stringers för att kompensera 
för rutornas försämring av skrovets strukturel-
la styrka. Jag förstår faktiskt inte att vissa törs 
montera större fönster än så här, kommenterar 
Magnus Rassy och skakar på huvudet.

För att komma till ägarhytten passerar man 
genom pentryt, som är beläget under skarn-

däck på babordssidan av sittbrunnen. Den pla-
ceringen kostar extra och ger tyvärr ofta ett 
pentry som kan upplevas som trångt och med 
begränsad ståhöjd, men Hallberg-Rassys 44:a 
klarar sig fint. 

En L-soffa och en rak dito, med ett uppfäll-
bart bord mitt emellan, är en konventionell 
och välfungerande salongsplanlösning. Rygg-
stödet i styrbords soffa kan lyftas upp och 
blottar då en bred enkelkoj, med egen läslam-
pa och lika snygg vitmålad mahognygarne-
ring på skrovsidan som i båten i övrigt. Fram-
för huvudskottet kan man antingen få en 
mycket väl tilltagen hytt med egen toalett el-
ler, mot pristillägg, en ändå rymlig förpik som 
kombineras med en smal genomgångshytt på 
styrbordssidan framför salongen. Genom-
gångshytten kan tyckas vara i minsta laget, 
men två fullvuxna sover bekvämt i vånings-
sängen.

I den högt belägna mittsittbrunnen kan 
nästan ett dussin personer trängas, eller något 
färre sitta bekvämt, med god överblick och i 
vindrutans och sprayhoodens skydd mot 
skvätt och väder. Ännu mer ombonat blir det 
med en hardtop, men den saknar vi inte den 
här sällsynt milda och ljusa decemberefter-
middagen. Efter några halvvindsrepor på 
platt vatten i en laber bris på Ellösefjorden, 
vilket inte ger andra besked än att båten kan 
manövreras och accelererar som den ska, styr 
vi ut mot Islandsberg och vidare ut mot Hät-
tan.

Styr utan starka biceps
På däck står den 21,6 meter höga Seldénmas-
ten stadigt med tre bakåtsvepta och extra bre-
da spridarpar, som bidrar till en smidig passa-
ge nere på skarndäck. Trots den gamla dy-
ningen som ligger och rullar efter julhelgens 
storm ute på Skagerrak hittar jag snabbt spå-
ret och upplever inga problem med att hålla 

Dubbla roder innebär bra grepp och lättgående 
styrning, även vid betydligt mer krängning än på 
den här bilden. Akterspegeln fälls ut till en bad-
plattform.

Magnus Rassy är 190 centimeter lång och 
demonstrerar här hur han både har gott 
om ståhöjd och bra stöd när han steker 
hamburgare i pentryt.
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En L-soffa och en rak dito, med ett uppfällbart bord mitt emellan, är en konventionell och välfungerande 
salongsplanlösning.  

Akterns ägarhytt har dubbelsäng, skön 
sittsoffa och många förvaringsutrymmen. 

Öppningsbara däcksluckor och skrov-
fönster ger ljus och ventilation.

Trädetaljerna är inte många i ägarkabinens egen 
toahytt, men här finns naturligtvis en rymlig 
duschkabin med transparenta dörrar.

fart i ekipaget. Kursen ligger förvisso några 
grader under ren kryss, men även när jag för-
söker peta upp på höjd funkar det fint i den rö-
riga sjön. De båda roderbladen ger ett tryck i 
ratten som är så nära helt neutralt man kan 
komma, vilket skulle kunna ge den som öns-
kar mer besked lite tillvänjningsproblem. 

Själv trivs jag dock ypperligt när jag får sty-
ra med lätta fingerrörelser snarare än med 
hjälp av hårt grepp och starka biceps. Vi 
kränger inte så mycket att det på en båt med 
ett roder hade varit aktuellt att greppet skulle 

släppa, så jag kan inte bedöma om de båda 
rodren gör någon skillnad därvidlag. 

När vi efter skymningen vänder åter mot 
varvshamnen, gläds jag åt att rullstorseglet 
från Elvström är uppgraderat med Epex-mem-
bran och så kallad Fatfurl, med en mjuk skäd-
da i fallhornet som ger större segelyta och 
bättre akterrunda. Med nästan ingen vinkel 
mot vinden passar också en något överlappan-
de fock bättre än en självslående, och är inte 
mycket svårare att dra runt på kryssen heller.

I den avtagande vinden startar vi snart mo-

torn, och jag noterar att propellerströmmen 
inte orsakar några vibrationer i ratten, efter-
som virvlarna går mitt emellan rodren. Det är 
en fördel under gång, men en nackdel när bå-
ten ska manövreras i trånga hamnar, då man 
vill skjuta vattnet från propellern mot roder-
bladet för att snabbt svänga runt båten. På just 
den provseglade båten spelar det dock mindre 
roll, eftersom den är bestyckad med fällbara 
bog- och häckpropellrar med dockningsfunk-
tion. Därför går tilläggningen av Hallberg-
Rassys 44-fotare hur lätt som helst. 

HALLBERG-RASSY 44 | DRÖMBÅTEN
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VACKER   VIK INGAFAVORIT

Besser rev sträcker sig som 
en arm runt hela Stauns 
fjord och är en del av natur-
reservatet. Efter 15 juli varje 
år blir det åter tillåtet att 
promenera ut längs det 
vackra revet.

RESMÅL | DANSKA SAMSÖ
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VACKER   VIK INGAFAVORIT

Samsö är en av Skandinaviens finaste desti-
nationer för båtburna. Här finns lång historia, 

fin natur, ekologisk mat och betydligt mer 
moderna nöjen. Vi följer i vikingarnas spår i 

sydvästra Kattegatt och blir förälskade.
TEXT & FOTO MARTIN LEISBORN

»
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Med segelbåt går det inte att ta sig hela vägen runt öarna i Stauns fjord, som denna modiga besättning fick 
erfara. PB:s utsände kunde dock assistera med lite dragkraft, så att de kom loss från sandbottnen.

 D 
anmark har ingen skärgård, i alla fall 
inte som vi svenskar brukar använda 
ordet, med syftning på alla de fina om-
råden runt våra kuster som är så rika 
på öar, kobbar och skär. Det är visserli-

gen sant att något sådant knappast går att hit-
ta i vårt grannland i sydväst. Men faktum är 
att danskarna ändå har ett stort antal öar ut-
spridda längs landets kuster. Och vi svenskar 
tillhör dem som gärna tar sig dit. Eftersom 
Danmark är så pass nära våra egna farvatten 
är steget kort. 

Många båtburna västkustbor tar gärna en 
helgtur över till Läsö, eller kanske rentav någ-
ra dagar på Kattegatts pärla Anholt. Men få 
har vågat sig till Samsö. Den ligger ju lite läng-
re bort åt sydväst, relativt nära Lilla Bält, och 
kanske är det lite i överkant för många vad 
gäller distans över havet. Men för dig som tar 
dig hit väntar en härlig tid, och Samsö, eller 
med dansk stavning Samsø, är väl värd besö-
ket.

Att ta sig hit
Samsö är belägen västnordväst om Själland, 
norr om Fyn, inte långt utanför Århus på Jyl-
land. Ön är 28 km lång och 7 km bred och be-
står av två delar, Nordön och Sydön, som sitter 

ihop med en 500 meter smal landremsa emel-
lan. För alla som seglar genom Stora eller Lilla 
Bält är det ett naturligt etappmål, eftersom ön 
ändå passeras, och då är det nästan ett måste 
att tillbringa någon dag på ön. Men för andra 
blir det så klart en avstickare, och så var det 
även för oss som seglade från vår hemstad Gö-
teborg. Därifrån är det cirka 120 distansminu-
ter.

På Samsö finns totalt fem olika hamnar, 
men bara fyra av dem har gästhamn. För vår 
del valde vi att segla till Langør och sedan utgå 
därifrån. Dels för att det är den som ligger när-
mast Göteborg. Dels för att det är den i sär-
klass naturskönaste. 

Danmarks samtliga öar är gjorda av sand, 
med en hel del sandbankar att se upp för när 
du närmar dig land. Det gäller framför allt 
Langør, som har flera sådana som ska passeras 
utanför, och även i fjorden där den lilla ham-
nen är belägen. Vid insegling gäller det alltså 
att se upp för dessa undervattensrev och att 
hålla skutan på rätt sida prickarna. Utmärk-
ningen är dock bra och med uppdaterat sjö-
kort och ögonen på skaft är det inga problem.

De andra hamnarna som lämpar sig för fri-
tidsbåtar är Ballen i sydost, Kolby Kås i sydväst 
och Mårup i nordväst. Mårup är en väldigt li-

ten by med en trevlig hamn och fin strand 
nära intill, men har i övrigt inga större facilite-
ter – bara en liten restaurang och en ännu 
mindre butik. Platsen är att föredra om du 
kommer från väst och det blir för långt att ta 
sig till ostsidan. Det är den hamn som ligger 
närmast allt det trevliga som finns på Nordön, 
som vi kommer till lite senare. Kolby Kås har 
en liten funktionell hamn med bra djup, men 
är längst ifrån öns sevärdheter. Ballen är där-
emot ett större samhälle och här finns den 
största och mest populära av öns hamnar, med 
en mängd restauranger, butiker, underhåll-
ning och dessutom fina badstränder. Så vill du 
ha mer av civilisation, party och kanske lite 
Smögenkänsla, då är Ballen bäst. 

Men är det naturen du uppskattar är det 
utan tvekan Langør som gäller. Trots att den 
är minst och oansenligast av dem alla och sak-
nar både butik och sjömack, är hamnen riktigt 
trevlig och välordnad med el, toa, dusch och 
tvättmöjligheter. Dessutom finns här Smoke 
House, en trevlig hamnrestaurang som är öp-
pen sommartid och som serverar utsökta gril-
lade och rökta rätter. Vissa kvällar bjöds det 
till och med på liveunderhållning. 

Men det finaste av allt i Langør är alltså den 
naturliga skönheten. Faktum är att det nästan 

En expedition runt Stauns fjord görs bäst med jolle 
och kamera med teleobjektiv.

Samsö dyker upp ur horisonten med sina gröna klintar. Samsö – här trivs både kor, 
invånare och turister.

RESMÅL | DANSKA SAMSÖ
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blir som en naturhamnsupplevelse, eftersom 
det är så tyst, avsides och isolerat. Dagtid och 
vid gynnsamt väder är det perfekt att anting-
en ta en promenad ut på sandrevet utanför 
hamnen med dess utsökta stränder på båda si-
dor eller spendera några timmar med att kaj-
ka runt i Stauns fjord, ett naturreservat med 
ett rikt fågel- och djurliv. Det går, för den lite 
äventyrlige, att med segelbåt följa den djupa 
Hjortholmsrännan som slingrar sig nästan 
hela vägen runt öarna i fjorden, med i övrigt 
grunda vatten vid sidan om. Att rekommende-
ra är annars att använda en gummibåt eller 

jolle att ta sig runt i. Se bara till att respektera 
hastighetsbegränsningen på fem knop i reser-
vatet.

Intressant vikingahistoria
Vi som tar oss till Samsö med båt är långtifrån 
de första nordbor att göra det. Samsö var ett 
av vikingarnas favorittillhåll, och enligt säg-
nen dog vikingen Angantyr i ett slag på ön. 
Namnet Samsö betyder ”samlingsön” och var 
en samlingspunkt för våra förfäders flottor, 
där Langør var platsen de älskade mest. Här 
fann de en väl skyddad naturhamn, som var 

lätt att försvara och där de kunde känna sig 
trygga och säkra. Visserligen var det lite bö-
kigt att behöva ta sig runt öns ändar för att 
komma hit, men det löste de redan på 700-ta-
let genom att gräva en kanal genom den smala 
landremsan i mitten, Kanhave-kanalen, som 
fortfarande finns till beskådande och är en av 
de allra äldsta lämningar som finns kvar av 
våra sjöfarande föregångare.

Under Danmarks sjökrig med England på 
1800-talet befästes inseglingen till Langør, och 
rester av kanonställningar finns kvar på olika 
platser på öarna och runt om den lilla byn. 

På Smoke House i Langør serveras både grillat, 
rökt och nybakat.

Den obemannade grönsaksboden i Langør. Mums!Insegling till Langør från nordost är enkel. Se bara 
upp för sandrevlarna.

Inre hamnen i Langør är välordnad och väl skyddad. 
Men längst in är det inte mer än cirka 1,70 djupt.

 »
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På senare år har Samsö blivit känd för 
ekologisk odling och sin tidiga och delikata 
potatis, som betingar väldigt höga priser. Fak-
tum är att många jordbruksprodukter på ön är 
väldigt goda. Så hur får man tag i sådant? Inga 
problem, inte ens i Langørs ensliga hamn. 
Samsöborna har nämligen för sed att placera 
ut sina grönsaker och frukter i små obeman-
nade butiker här och var över hela ön, och för 
den som vill köpa är det bara att ta för sig och 
lägga pengarna i en bössa. Helt underbart! Så 
vad gäller färsk potatis, jordgubbar, grönsa-
ker och annat finns det alltid god tillgång, till 
bra priser.

En annan intressant sak är att Samsö år 
1997 vann en tävling om att bli ett samhälle 
fullständigt uppbyggt av förnyelsebar energi. 
Idag kommer 100 procent av öns elektricitet 
från vindkraft. Då är det lätt att tänka att ön 
nog är full av en massa skrymmande roteran-
de propellrar överallt, men så är inte fallet. 
Snurrorna har istället koncentrerats till det 
sydvästra hörnet av ön, så att de inte ska synas 
och störa friden på resten av Samsö.

Aktiviteter i överflöd
För den som kommer till Samsö på besök rå-
der det sannerligen ingen brist på trevliga sa-
ker att göra. Vårt bästa tips är att vid fint väder 
avnjuta bad och sol vid någon av de fina strän-
derna, inte minst sandreven utanför Langør, 

och sedan med färska ingredienser från nå-
gon av alla grönsaksbutikerna tillaga en su-
pergod sallad eller annan lunch eller middag. 
Det är unikt för Samsö och det smakar inte 
som trötta grönsaker köpta i butik i Sverige. 
Så passa på! Andra dagar är det toppen att an-
tingen hyra cykel eller med lokalbuss ta sig 
runt på ön. 

Stannar ni några dagar är det ett måste att 
åka Samsörundfarten – en upplevelse utöver 
det vanliga. Turen utgår från Ballen och sker i 
en gammal Chevroletbuss från 1934, med en 
duktig och sanslöst humoristisk chaufför/gui-
de. Han talar dock bara danska, och ganska 
grötig sådan dessutom, men budskapet går 
alltid fram på ett eller annat sätt. Du får se det 
bästa av hela Samsö och har väldigt roligt på 
vägen. På Sydön finns flera intressanta inslag, 
som Samsö museum i Tranebjerg, vinodlingar 
med provsmakning i Österbjerg, gårdsbutiker, 
hästridning och annat. I Ballen finns trevliga 
restauranger och fiskaffärer med många god-
saker från havet. Här äger även Samsöfestiva-
len rum vecka 29 varje sommar, med flera tu-
sen musikälskande besökare från hela Dan-
mark.

Vilse i labyrinten
På Nordön ligger gemytliga Nordby. Här sam-
sas gamla fina butiker på smala gator med tra-
ditionella korsvirkeshus, blomsterodlingar, 

bageri, destilleri och glasskaféer. Så missa 
inte Nordby. För den som inte kan få nog av det 
fina jordbruket kan även en Grönsakssafari 
göras över åkrarna här, medelst ett slags trak-
torbuss. Och är det action som önskas rekom-
menderas ett besök på Samsö Downhill, där 
hugade kan få en hisnande tur nedför kullar-
na i en rullande Zorb.

Dessutom finns Samsö-labyrinten strax in-
till, som enligt Guinness rekordbok är värl-
dens största labyrint. Det är en före detta träd-
plantage som gjorts om för detta ändamål, 
med en mängd luriga gångar och återvänds-
gränder i tät vegetation. Superroligt för barn-
familjer! Varje onsdagskväll finns även den så 
kallade ”romantiska turen”, där tre romantis-
ka par utrustas med en romantisk vägbeskriv-
ning, en flaska kallt rosévin och en påse nöt-
ter. Vart de tar vägen och vad som händer se-
dan förtäljer inte turbeskrivningen. Vi vågade 
inte prova.

Besöket på Samsö var verkligen lyckat. Vi 
hade tidigare noterat ön på sjökortet och lite 
efterforskningar tydde på något intressant. 
Men verkligheten överträffade förväntning-
arna! Hit vill vi återvända för en längre tur på 
kanske en vecka, så att vi får mer tid till att 
bada vid sandreven, med söta bär i utflykts-
korgen, och äta goda färska grönsaker till 
middag. Inte undra på att Samsö var en vi-
kingafavorit.

I Ballens hamn finns det mesta en båtägare behöver efter en 
lång färd – god mat, underhållning, shopping, bränsle och 
utflykter. Och inte sällan är det trångt.

Landstigning på Kyholm, en av flera öar 
med intressant historia och fågelliv på 

lagom jolleavstånd utanför Langør.

 »
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Ett annat utmärkt sätt att ta sig runt på Samsö är 
på cykel, som finns att hyra på flera ställen. Och 
cykelbanorna är av högsta standard.

Ballebjerg med sina 64 meter över havet är  
Samsös högsta punkt. Utsikten västerut över  
grannön Tunø är slående vacker.

Mårup, en trevlig hamn med butik och 
restaurang.

Missa inte rundturen i denna Chevroletbuss från 
1934 med den livlige och underhållande chauffören.

Samsö
Namn: Langør
Position: N 55°54’37” E 10°38’33”
Djup: Minst 1,7 meter i inre hamnen.
Service: El, vatten, toa, dusch, tvätt, wifi, 
servicehus med fullt kök, restaurang, grön-
saksbod, ramp, cykeluthyrning.
Hamnavgift: Från 140 dkr
Utanför hamnen finns en väl skyddad lagun 
med bra ankringsmöjligheter för den som fö-
redrar att ligga på svaj.

Namn: Ballen
Position: N 55°48’58” E 10°38’24”
Djup: Okänt, men tillräckligt för stora segel-
båtar.
Service: El, vatten, bensin, diesel, gas, toa, 
dusch, tvätt, wifi, servicehus med fullt kök, 
restauranger, butiker, ramp, kran.
Hamnavgift: Från 140 Dkr

Namn: Mårup
Position: N 55°56’15” E 10°33’7”
Djup: Okänt
Service: El, vatten, diesel, toa, dusch, tvätt, 
restaurang, butik, cykeluthyrning.
Hamnavgift: Från 140 dkr

Namn: Kolby Kås
Position: N 55°47’46” E 10°31’42”
Djup: >3,3 meter
Service: El, vatten, toa, dusch, tvätt, service-
hus med fullt kök, wifi, restaurang, grönsaks-
bod, ramp.
Hamnavgift: Från 140 dkr

Missa inte på ön: Samsö-rundfarten med 
Chevroletbussen från Ballen, labyrinten på 
Nordön, bad och fågelskådning i Stauns 
fjord, de obemannade bodarna med färska 
grönsaker.
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Christer och Ingrid Nordström lever båtliv året runt 
ombord på en fisketrålare från 1948. Och de nöjer 
sig inte med det – semestern tillbringar de på nå-
gon av sina andra båtar.
TEXT JESSIKA ERICSSON FOTO LARS ERICSSON

 S 
om barn gick Christer Nordström längs 
Strandvägen i Stockholm och kastade 
längtansfulla blickar på skutorna som 
låg förtöjda. Människorna ombord såg 
ut att bo permanent på sina skepp, pre-

cis som Pippis pappa Efraim Långstrump, sjö-
kapten på fartyget Hoppetossa. Där föddes 
drömmen om ett liv på båt, och idag bor Chris-
ter ombord på en gammal knarrande fiskebåt 
mitt i centrala Gävle.

Att känna doften av havet och veta att det 
när som helst går att lossa förtöjningarna och 
ge sig iväg, tycker Christer är det bästa med att 
leva båtliv året runt. Visserligen har fiskebå-
ten Hammarö inte lämnat sin kajplats vid söd-
ra hamnpiren sedan hon kom dit för sex år se-
dan. Men känslan av att möjligheten finns där 
ger frihet.

Måsen och hunden håller sällskap
Även om Christers fiskebåt inte har varit ute på 
de sju haven, som sin förebild, har den trotsat 
både stormar och sjögång i många svenska far-
vatten. Den är byggd 1948 och gick ursprungli-
gen som trålare. Nu ligger den stadigt fastsur-
rad runt pollarna vid Gävleåns mynning.

Ombord finns, utöver Christer själv, frun 
Ingrid som flyttade in för snart fyra år sedan, 
enbenta måsen Mozart som bor i masttoppen 
och schäfertiken Indy som håller ständig upp-
sikt över landgången.

Indy tar sitt uppdrag som båtvakt på fullas-
te allvar, och det är nog tur det. Mörka höst-
kvällar kan det röra sig alla möjliga figurer 
längs kajen, som ligger granne med de välkän-
da gasklockorna.

– Vissa verkar tro att båten är något slags tu-

ristattraktion som det bara är att gå ombord 
på, och nattetid är det en del kufiska personer 
som stryker förbi. Det känns tryggare nu när 
vi har skaffat hund. Nu är det bara mysigt när 
det mörknar, säger Christer.

Salongen i fångsthålet
Fiskebåten hittade Christer i Stugsund utan-
för Söderhamn, där den faktiskt fungerade 
som permanentbostad även åt den tidigare 
ägaren. Namnet till trots har den ingen kopp-
ling till Hammarö i Vänern. Istället hade den 
fiskeområde längs delar av ostkusten ända in 
på 1980-talet.

– Då var det ett stort kylrum under däck, där 
vi har salong och kök. Fisken kastades ner ge-
nom en stor öppning i däck. 

Förre ägaren började ombyggnaden från 
fisketrålare till bobåt och Christer har fortsatt. 
Bland annat har han byggt ett inglasat uterum 
uppe på däck. Det rymmer ett litet sommar-
kök, matbord och en vedkamin. Utrymmet 
under däck påminner om en extrautrustad 
långfärdsbåt. Här finns en kabin med dubbel-
koj, salong med ett ordentligt matbord, toalett 
med dusch och tvättmaskin samt ett välutrus-
tat pentry. 

När paret får gäster kommer delar av styr-
hytten till användning. Där har Christer pla-
ner på att renovera ytterligare, men redan nu 
finns en rymlig gästsäng för besökare. Den to-
tala boytan är ungefär 40 kvadratmeter.

Färskvatten i överflöd
Rent praktiskt hade Christer ett och annat att 
klura ut innan fiskebåten kunde bli perma-
nentbostad. Uppvärmning, el, toalett och 

Är det Efraim Långstrump som blickar 
ut över Söderhavet? Nej, det är Christer 
och Ingrid Nordström som spanar mot 
centrala Gävle. Men  pappa Långstrump 
var inspirationen.

NÄRA HAVET
VILL DE BO

 »
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färskvatten till exempel. I huvudsak värms 
kajutan med hjälp av en oljepanna och ett vat-
tenburet system. Det finns dessutom två ved-
kaminer och en luftvärmepump.

– Det fungerar bra, vi fryser inte. Men extra 
isolering av skrovet hade inte skadat, det är 
något jag funderar på att göra.

Elförsörjningen har lösts genom ett elavtal 
med Gävle kommun för landström. Det fanns 
en anslutning framdragen till kajplatsen se-
dan tidigare. Dessutom finns flera stora batte-
rier ombord.

– Färskvatten hämtar vi själva i kubikdun-
kar. Båten rymmer totalt 1 000 liter vatten för-
delat på tre stora tankar, så det räcker länge. 
Gråvattnet har vi tillstånd att släppa ut i Gäv-
leån och när septitanken från toaletten behö-
ver tömmas beställer vi bara hit en tankbil.

Upptagning finns i planerna
Hammarö har allt som krävs av ett bekvämt 
och mysigt boende, men med en träbåt från 
1948 finns alltid nya projekt att ta tag i. Chris-
ter har en hel del på sin önskelista. Att renove-
ra styrhytten finns på den listan liksom att ta 
sig an motorn och motorrummet på ett eller 
annat sätt. Motorrummet upptar ungefär en 
tredjedel av båtens inre. Dessutom börjar det 
bli dags att ta upp hemmet på en slip. Christer 
har planer på att plasta både däck och skrov.

– Båten skulle behöva komma upp på land 
och få torka ur. Vi har inte haft upp henne på 
land sedan hon köptes. Problemet är att hitta 
en slip som är stor nog. Det finns ingen här i 
Gävle, utan vi måste ända upp till Stocka i Häl-
singland.

Han vill inte att det ska gå lika långt som för 
grannbåten på kajen, en fiskebåt av en liknan-
de modell, som sjönk för tio år sedan. 

– Det gick ruskigt fort när den väl började 
sjunka. När ägarna kom för att titta till båten 
en kväll syntes bara styrhytten. Men nu är den 
upptorkad, plastad och helrenoverad.

Båtbröllop
Man skulle kunna tro att den som bor året om 
på en båt skulle ha fått nog av båtliv när det 
var dags för semester. Men Christers och Ing-
rids båtintresse är större än så. Till familjeflot-
tan hör även en öppen motorbåt och en 
ketchriggad Najad 34 av årsmodell 1974, som 
Christer haft i många år. Att segla är en favo-
ritsyssla under semestern.

– Vi gillar verkligen att segla längs Gästrike- 
och Hälsingekusten. Det finns så många fina 
ställen att åka till. 

På ett av dessa ställen, den lilla ön Präst-
grund, slog paret till och gifte sig härom året. 
Att gästerna var tvungna att åka båt för att ta 
sig till festen var bara att acceptera. För Chris-
ter och Ingrid var ett bröllop utan havsutsikt 
inget alternativ.

Önskar fler grannar
När vi hälsar på ombord, en vardagskväll i 
juni, har paret Nordström precis kommit hem 
från sina jobb och ätit middag uppe på däck. 
Som många andra vardagskvällar. Från mat-
bordet har de utsikt mot norra kajen och Gäv-
leåns mynning. 

Det blåser en lätt sjöbris och ett skönt 
kvällsljus sträcker ut sig längs ån. En kväll 
som denna är det lätt att förstå tjusningen 
med att bo på en båt. Men hur är det egentli-
gen en mörk och regnig novemberdag?

– Mysigt. Då eldar vi i vedkaminen, tänder 
några ljus och myser nere i kajutan.

Ingrid berättar att det vid kajen finns ytter-

ligare två bobåtar och en pråm som ett par 
håller på bygga om till en bobåt. Men de båt-
ägarna har andra boenden också, så vintertid 
är det ganska ensligt.

– Det hade varit trevligt med fler bobåtar 
längs kajen. På sikt tror jag att fler kommer att 
få upp ögonen för att det faktiskt går att bo så 
här. Det är väldigt rofyllt.

Passion för hav
Hammarö är en bastant dam med kopparskott 
skrov och dieseltankar på sådär en 20 kubikme-
ter. Christer uppskattar totalvikten till närma-
re 100 ton. Ändå rör hon sig lite lätt i vågorna.

– Det rör sig alltid lite grann ombord. Man 
blir van och tänker inte på det. Det enda som 
stör är ljudet från motorbåtsförare som inte vi-
sar någon hänsyn. Vissa plöjer något enormt 
precis utanför kajen trots att det är fartbe-
gränsning här.

Kajplatsen i Gävleån ligger väl skyddad och 
någon direkt sjöhävning brukar det inte bli, 
inte ens under höst- och vinterstormarna. De 
havsvågor som kan rulla in ibland tycker paret 
bara är trevliga. 

– De vaggar en till sömns. Vi brukar titta på 
hur takkronan nere i kajutan gungar för att 
avgöra vad det är för väder.

Enligt Christer finns det egentligen ingen 
bra logisk anledning till att vara fast boende 
på en båt i Sverige. Det är långtifrån bekym-
mersfritt och turerna med myndigheterna har 
varit många. Men har man en passion för hav 
och båtar, så har man.

– Friheten att alltid vara nära havet sätter 
jag stort värde på. Att vaggas till sömns av vå-
gornas rörelser och att kunna blicka ut över 
ett spegelblankt hav det första jag gör på mor-
gonen – den känslan vill jag inte vara utan.

Att varje kväll få vaggas till sömns av vågornas rörelser är en av fördelarna med att bo på båt.Kajutan värms upp med hjälp av en oljepanna och 
ett vattenburet system. Det finns dessutom två 
vedkaminer och en luftvärmepump.

 »
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Frihetskänslan och doften av havet tycker Christer och Ingrid är det bästa med att bo året om på båten. 

Schäfertiken Indy känner ansvar som båtvakt och 
håller ständigt ett vakande öga på landgången.

På en gammal träbåt finns alltid byggprojekt. Styr-
hytten finns på Christers att-göra-lista.

Uteliv vid södra kajen. Bor man på en fiskebåt blir 
det många middagar ute.

Från styrhytten skådas centrala Gävle.



52   PRAKTISKT BÅTÄGANDE NR 12, DECEMBER 2017

UNG OPTIMIST
 J 

ag heter Leo och i den här artikeln beskri-
ver jag min drömbåt. Det är en Opti-
mistjolle, för jag är bara åtta år och för li-
ten för att ha en stor segelbåt. Så här är 
det: Jag har seglat med min familj sedan 

jag var liten. Vi har en Albin Ballad som är mer 
än nio meter lång. Men nästa år kanske jag ska 
få en Optimistjolle. Problemet är bara att om 
man ska börja segla en Optimistjolle måste 
man kunna simma 200 meter, så jag måste trä-
na nu till vintern. Jag kan ju redan simma, 
men har bara simmat femtio meter. 

Optimistjollar och naturhamnar
Varför jag vill just ha en Optimistjolle är för att 
jag nästan fått råd att köpa en Optimist själv. 
Min pappa seglade Optimistjolle när han var 
liten och även därför vill jag segla Optimistjol-
le. Andra barn vill ofta smutsa ner naturen 
och lära sig att köra motorbåt, men jag är en 
seglare! Det är mycket mera miljövänligt att 
segla. 

Det är härligt att vara i gästhamnar, men 
jag tycker att det är ännu roligare i naturham-
nar. Jag tycker till exempel om att vara på 
Gluppö och Tistlarna på västkusten. 

Jag tror att det inte kommer att vara så svårt 
att segla Optimistjolle, för att jag är kort och 
behöver inte riskera att slå huvudet i bommen. 
Jag tror att man måsta ha ganska varma och 
sköna kläder på sig, eller varma och säkra rät-
tare sagt! Det jag undrar är om jag kommer 

segla med pappa första gången eller om jag 
ska segla själv. Jag undrar också när vi ska seg-
la första gången, om jag ska segla till Danmark 
eller om vi seglar nära land. Jag tror att jag 
kommer skrika ganska högt första gången jag 
kapsejsar. 

Året som gick
Nu har det gått ett år sedan jag började skriva. 
Det är december 2016 och jag har fortfarande 
inte fått en Optimistjolle, hur ska detta gå?! 
Däremot har jag lärt mig att simma 200 meter. 
Häromdagen besökte jag och pappa en seglar-
klubb i Långedrag där de har Optimistjollar 
och massor med barn som håller på att lära sig 
att segla Optimist. 

Jag har faktiskt tagit lite kort med mobilen 
och pratat lite med några proffs, kan man 
säga, eller några som har övat på att segla och 
sådant länge. Men de såg glada och stolta ut på 
fotona. Det undrar jag lite över, för det är jätte-
kallt och tränarna fick ta bort massor av is på 
båtarna. 

Jag vet inte riktigt hur jag ska få tag på en 
egen Optimistjolle. Eller så får jag gå med i nå-
gon klubb och låna en båt från klubben och 
köra där. Eller köpa för mina egna pengar. El-
ler det värsta av allt, kanske hyra en båt. Eller 
bara helt enkelt tjata mer på mamma och pap-
pa. Jag tror nog att det skulle vara roligt att 
vara med i en seglarklubb, men ändå ha en 
egen jolle.

Måns Zelmerlöv tipsar
Nu är det februari 2017 och min dröm lever vi-
dare. I början av februari var jag på båtmäs-
san. Jag träffade Måns Zelmerlöw där och fick 
prata med honom. Han berättade att han hade 
seglat Optimistjolle förr och att han nu brukar 
segla nere i Kroatien med en stor segelbåt. 
Han rekommenderade mig att börja segla Op-
timistjolle. 

Ett problem jag kommit på med Optimister 
är bara att nästan ingen seglar bara för skojs 
skull nuförtiden. Det är bara tävling. Men nu 
har pappa bokat en Optimistjollekurs till mig, 
alltså en i sommar. Det tycker jag ska bli roligt, 
och jag kan redan några knep som pappa har 
lärt mig. Men de tricken får ni inte veta. Hop-
pas att det kommer bli kul! En sak till jag und-
rar och hoppas på är om det kommer vara 
varmt i vattnet då.

Drömmen förverkligas
Hej igen! Sommaren 2017 har gått och jag har 
seglat Optimistjolle. Jag gick på klubben 
L.S.S. i Långedrag. Det var väldigt kul! Jag 
fick både kompisar och lärde mig att segla. Jag 
kapsejsade en gång (välte med båten) på flit. 
Det var en del av kursen att lära sig klara av 
det och att vända båten rätt igen. Det gick bra. 
Jag var på seglingslägret i fem dagar. Tyvärr 
kunde jag inte använda pappas knep, men det 
gick bra i alla fall. Det var väldigt kul, så fem 
dagar gick snabbt. Det var pirrigt i magen förs-
ta gången jag kom dit och det var även pirrigt i 
magen när jag skulle segla själv för första 
gången. Jag åkte i en bana som kallades åttan. 

Tidigare i våras följde jag med pappa på ett 
reportage och fick vara med att segla med ett 
Matchracingteam som testade seglarhands-
kar och fick ett par bra handskar med mig till 
Optimistjollekursen. Det kändes väldigt coolt 
att segla med de proffsiga seglarna i en så 
snabb båt.  

Dags att gå i land. Upp med centerbordet! Och av med rodret! Måns Zelmerlöw uppmuntrade till Optimistjolle-
segling på Båtmässan 2017.

Stora människor, stora drömmar – och kanske 
stora drömbåtar. Men för dem som fortfarande 
är små kan drömbåten vara relativt liten. Vi föl-
jer en liten grabbs väg från dröm till verklighet. 
Här är hans egen berättelse.
TEXT LEO LEISBORN FOTO LEO LEISBORN & MARTIN LEISBORN

REPORTAGE | UNG PÅ SJÖN
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Efter att jag hade varit på Optimistjollekur-
sen åkte jag, pappa och mamma på segelse-
mester med Balladen som vanligt. 

Jag har faktiskt fortfarande inte skaffat en 
Optimistjolle, delvis för att det inte är några  
andra barn som seglar Optimistjolle för skojs 
skull längre. Det är också för att vi redan har 
köpt en gummibåt. Gummibåten har en motor 
till, med 5 hästkrafter. Om jag är ensam så 
räcker det minst att dra på halva gasen så pla-
nar man iväg. Men att segla, det går kanske 
lite långsammare, men det är så MYCKET skö-
nare. 

Nu är det oktober och en gång till har jag 
seglat Optimist. Det var förra veckan, i slutet 
på september. Jag fick låna en Optimistjolle 
på LSS och segla en stund själv, och jag hoppas 
fortsätta att segla med dem nästa år. Så nu är 
min dröm uppfylld kan man säga.

För Leo Leisborn i Göte-
borg var drömbåten en 

Optimistjolle.

Seglarkursen är över, diplomet i handen och dröm-
men uppfylld.

Optimistjollen
Optimistjolle är en enmansjolle.  
Formen är nästan fyrkantig, använder 

spristake och har en Q-liknande symbol i 
seglet som står för International (I) Opti-
mist (O). 

Tävla i Optimist får man göra till och 
med det år man fyller 15. Många börjar 
segla Optimist i åttaårsåldern.  

Det finns uppemot 300 000 Optimister i 
världen. Registrerade Optimistjollar i  Sve-
rige är över 24 000.  

Ofta används Optimisten i seglarskolor 
för barn. Det var också tanken när båten 
konstruerades. Enligt uppgift från Interna-
tional Optimist Dinghy Association (IODA) 
hade tre fjärdedelar av medaljörerna i seg-
ling i olympiska sommarspelen 2004 seg-
lat Optimistjolle. 

Optimistjollen konstruerades 1947 i 
Clearwater, Florida av Clark Mills. Han fick i 
uppdrag av välgörenhetsorganisatio-
nen Optimist Club of America att konstru-
era en jolle för barn. Båten skulle inte kosta 
mer än 50 dollar.

Bygg din egen 
Optimistjolle
I vår kommer vi att, utifrån en byggsats, 
bygga ihop en Optimistjolle. Vi vill med 
projektet ta reda på om det lönar sig 
sett till pris och arbetsinsats att köpa en 
jolle i byggsats.
Givetvis kommer vi även att testa seg-
lingsegenskaperna. Läs mer i komman-
de nummer av Praktiskt Båtägande.
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Bekvämt usb-uttag
Ladda telefonen i din koj med den här smarta 
läslampan med inbyggt usb-uttag. Byt ut din 
befintliga lampa, så får du usb på köpet. Tube 
D1 USB är gjord i aluminium och har en LED-
lampa med en ljusstyrka på 60 lumen. Drivs 
med 12 till 14 volt och ger usb-laddning med  
1 ampere.
Pris: 450 kronor
Mer info: www.batsystem.se

Plotter för seglare
B&G har utökat Vulcan-se-
rien med förbättrade 7- och 
9-tumsversioner och en helt ny 
12-tumsmodell. Plottrarna er-
bjuder funktioner specifikt av-
sedda för seglare, på en ljus-
stark pekskärm. Vulcan är 
IPX7-klassad, har inbyggd 
gps, kan integreras med in-
strument i båten och är ut-
rustad med wi-fi. Forward-
scan-givare ingår.
Pris: Från cirka 10 000 
kronor
Mer info: www.bandg.
com

Enkel fyllning
Är det jobbigt att blåsa upp gummijollen eller kajaken? Luftpumpen Aqua Marina Super Electric 
klarar att både fylla och tömma den med ett maxtryck på 20 psi. Levereras med Boston valve-
munstycke (gummibåtsstandard) samt cigarettplugg och batteriklämmor. Drivs med 12 volt och 
maximal strömförbrukning är 14 ampere.
Pris: 1 400 kronor
Mer info: www.seasea.se

Korten på ett ställe
Sjöfartsverket har tagit fram bokverket ”Sjö-
atlas” med bilder på alla svenska sjökort utom 
Göta kanal. Verket är ej avsett för navigation, 
utan är tänkt som ett hjälpmedel där du kan 
planera dina resor och se var du har varit samt 
för utbildningssyften. Det finns också kortfat-
tad information om sjökortens historia och till-
verkning. Sjökorten är i original, men förmins-
kade till A3-format och inbundna i spiralpärm, 
totalt 120 sidor + omslag.
Pris: 600 kronor
Mer info: www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/
Sjokort/Kopa-sjokort/

SPOLA, FYLL OCH LYFT
PRYLAR
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Supermagnet
Har du tappat nycklar eller verktyg i sjön någon 
gång? Säkert. Det enklaste sättet att få upp dem 
igen är med en magnet. Den här lilla supermag-
neten kan, trots sin storlek på 3 x 1,5 centime-
ter, lyfta 1,8 kilo och är vattentätt och rostfritt in-
kapslad i ABS-plast. Andra användningsområ-
den är exempelvis att hålla reda på skruvar och 
andra små metallprylar när du jobbar med båten.
Pris: 110 kronor
Mer info: www.smartasaker.se

Telefonanpassad tubkikare
Nya Kowa TSN-553 Prominar är en otroligt liten tubkika-
re med glaslinser av ren fluorit. Kikaren är vattentät enligt 
IPX7 och ger en förstoring på 15–45x. Med Kowas Smart-
phoneadaptrar kan många populära mobiltelefoner en-
kelt anslutas på tubkikaren och förvandla den till ett te-
leobjektiv. Men smakar det så kostar det, så för den som 
vill ha något billigare finns den enklare TSN-501.
Pris: 19 500 kronor respektive 3 200 kronor
Mer info: www.focusnordic.se

Enkel däcksrengöring
Med ett slanguttag kopplat till sjövattenpumpen 
kan du enkelt spola rent på däck. Marcos snabb- 
anslutning för infällning har lock och en honan-
slutning av vanlig trädgårdsslangstyp med back-
ventil. Finns också med hananslutning utan 
backventil. Monteringshål 78 millimeter.
Pris: 500 kronor
Mer info: www.martec.se

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

Tuff kamera
Canons nya Powershot G1 X Mark III är en systemkamera 
i kompaktformat med en mängd finesser och funktioner, 
plus att båtfolk säkert uppskattar kamerans vädertåliga 
skyddstätningar och skydd mot fukt. Som tillval finns ock-
så ett undervattenshus. Den inbyggda 3x-zoomen har en 
flexibel brännvidd på 24–72 millimeter och en närgräns på 
endast 10 centimeter med bildstabilisering i fyra steg. 
Pris: 12 000 kronor
Mer info: www.canon.se
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D

Glykolblandning
Hej! Jag har en fråga angående att köra 
igenom glykolblandning i en inomborda-

re. Jag har en Volvo Penta b23 med 270 drev. 
Jag antar att sjövattnet tas in genom drevet 
och in i motorn. Jag har sett många som ger 
förslaget att det räcker med att ta bort slangen 
innan motorn, ansluta en slang dit och köra 
med glykolblandningen igenom motorn och 
ut genom drevet. Men vad händer med sträck-
an från intaget på drevet och upp dit man an-
sluter slangen? Rinner det vattnet ut av sig 
självt, eller måste man fixa en behållare så att 
blandningen sugs in genom drevet? Spelar det 
någon roll vilken typ av glykol man har?  Är 
det noga med vilken glykol man väljer till sjö-
vattensystemet? 

Mvh 
Martin 

 

Hej Martin,
Du kan lossa slangen från drevet och an-

sluta en egen slang mot sjövattenpumpen som 
du kör ner i en hink med 50/50 glykolbland-
ning. Räkna med att köra in 2 x 10-litershinkar 
glykolblandning genom motorn för att vara 
säker på att motorn inte fryser. Du kan spara 
glykolen till nästa år, mät fryspunkten med en 
glykolmätare och fyll på koncentrerad glykol 
vid behov. Du bör ha en fryspunkt på cirka 35 
grader för att klara vintern.  Jag brukar alltid 
rekommendera att köra i ett par hinkar med 
färskvatten före konserveringen. Detta för att 
spola rent systemet från saltvatten. Det spelar 
inte så stor roll vilken glykol du använder vid 

konservering, då det är frysskyddet som är det 
viktiga. Det bästa för miljön är dock att använ-
da den betydligt mindre giftiga propylengly-
kolen. Den är lite dyrare, men bryts ganska 
snabbt ner i naturen.

Du behöver inte bekymra dig om vattnet 
som står kvar i intagsslangen ner till drevet. 
Vattnet rinner ur och det finns ingen risk för 
frostskador där. Själv använder jag alltid en 
drevsäck för konservering. Du kan välja att 
fylla den med glykolblandning (ca 40 liter), el-
ler så kan du använda den för att samla upp 
glykolblandingen, så att den går att återan-
vända nästa år. Drevsäckar finns i flera olika 
storlekar och kan köpas i välsorterade båttill-
behörsbutiker eller på nätet.

Lars Lundbladh 
Praktiskt båtägande

Bo i båten över vintern
Om jag ska bo i båten under vintern och 
har vattenburen värme från dieselvär-

mare med elpatron och kopplat ihop det varm-
vattenberedaren. Hur mycket tid på elpatron 
respektive diesel är det lämpligt köra under 
vintern? Ska jag tänka 80 procent el och 20 
procent diesel? Eller enbart el?

Mvh
Fredrik

 

Hej Fredrik!
Sett ur ett både ekonomiskt och miljö-

perspektiv bör det vara bättre att enbart an-
vända elpatronen för uppvärmning av din båt 
vintertid. En viktig aspekt är dock att kontrol-
lera hur jordningen av ditt elsystem är gjord. I 
många fall kan det uppstå galvaniska ström-
mar som gör att offeranoder och även på mo-
tor och drivlina korroderar snabbare än vad 
som är normalt. Kontrollera offeranoderna 
ofta och se helst till att ”koppla” bort jorden 

från landströmmen med en så kallad zinksa-
ver eller transformator.  Kanske allra bäst vore 
det om du separerade jorden och anslöt den 
med ett jordplan i vatten på skrovets undersi-
da. Svenska kryssarklubben har en bra be-
skrivning av hur man gör detta (se länken 
nedan). Är du osäker på el och elkopplingar, 
bör du alltid kontakta en behörig elektriker 
för att få råd. Felaktig elanslutning kan vara 
förenat med livsfara.
www.sxk.se/content/teknik-saker-landstrom

Lars Lundbladh 
Praktiskt Båtägande

Byta bränslefilter
Hej Dr Diesel! Jag har en Volvo Penta 
AQAD41A, diesel.

Ska jag byta bränslefiltren på hösten eller 
på våren?

Mvh
Michael Sundström

 

Hej Michael! 
Det spelar inte så stor roll när du byter 

bränslefilter, men det kan vara bra att byta fil-
ter på våren. Det finns flera anledningar till 
det. En är att dieselbränsle vid låga tempera-
turer (–6 °C till –40 °C) kan ge en paraffinut-
fällning. Det kan leda till startsvårigheter. I 
värsta fall kan paraffinet sättas igen, eller för-
störa filtret. En annan och kanske viktigare 
anledning är att bränslefilter alltid bör bytas 
när båten ligger i sjön, då det är enklare att luf-
ta bränslesystemet och provstarta motorn. 
Luft i bränslesystemet kan annars resultera i 
att det blir ett stressmoment att snabbt få 
igång motorn vid sjösättning.

Lars Lundbladh 
Praktiskt Båtägande

D

?

D

?

?

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

FRÅGA DOKTORN 
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Erbjudandet gäller t o m 30 juni 2017 och enbart inom Sverige. Retro förbehåller sig rätten att godkänna ordern. Forma Publishing Group AB 
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Telefon:

E-post: 
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STIG LINDBERG

Stig Lindberg har kallats 
”Sveriges mest folkkäre form- 
givare”. I år fyller han 100 år! 
Med Stora boken om Stig 
Lindberg kommer äntligen det 
översiktsverk över Stig Lindbergs 
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talets design och inredning.

379 kr 
inkl porto
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 P 
rojektbåten är en sex meter lång apel-
sinfärgad Marieholm MS 20 med det 
passande namnet Orange. Båttypen 
kom till på sjuttiotalet och blev en av 
Olle Enderleins populäraste konstruk-

tioner. När så Göteborgsbaserade företaget 
Greenstar Marine fyrtio år senare sökte efter 
en lagom stor båt att demonstrera sina moder-
na elektriska drivlinor med, passade den per-
fekt. Båten var utrustad med en uttjänt Volvo 
Penta MD1B på 10 hk, troligtvis original från 
fabrik, som inte längre hade någon kompres-
sion. Den övertogs av en grupp motorentusias-
ter, och Orange fick därigenom en chans till 
ett nytt liv och Greenstar en lämplig farkost 
att montera in en motor i. 

– MS 20 har en liten ruff men jättestor sitt-
brunn, lär segla hyfsat men är tänkt mer som 
en motorseglare. Syftet för oss är att ha en ro-
bust liten prova-på-båt som tål att lånas ut en 
timme eller så, säger Oscar Théen från Green-
star.

Det är Oscar som utför motorbytet, och vi 
på Praktiskt Båtägande fick en chans att titta 
in under processen för att få en inblick i hur ett 
dylikt motorbyte går till. Planen för dagen är 
en helt ny framdrivning för den gamla MS 
20:an. Oranges svartrykande diesel byts ut 
mot något betydligt grönare.

Nya drivlinan
Greenstar väljer i detta fall att sätta in ett kom-
plett paket med allt från propeller och axel till 
motor, laddare och stickkontakt, vilket inne-
bär att Orange i framtiden kommer att plöja 
fram genom vågorna med en elmotor av typ 
Greenstar 10 med tillhörande styrdon. Motorn 
är på motsvarande tio hästkrafter och kraften 
kommer från fyra stycken 12-volts 180 Ah 
AGM-batterier som seriekopplas i två parallel-
la grupper för att åstadkomma ett 24 V-system, 
ett ordentligt landströmssystem med jordfels-
brytare, en 24 volts batteriladdare på 30 ampe-
re av hög kvalitet plus en centralenhet. Batteri-
banken kommer att tillåta en gångtid i fyra 
knops marschfart i normalt runt sex timmar 
och maximalt uppåt fjorton timmar.

– Centralenheten är själva knutpunkten i 
båtens elsystem, dit reglage, motor, mätare 

och batterier kopplas, och även eluttag. Så all 
el i båten portioneras ut därifrån. Centralen-
heten har även batteribalansering, som be-
hövs för att blybatterierna ska må bra. Litium-
batterier behöver inte det, så hade vi satt in det 
hade vi stängt av batteribalanseringen. 

Anledningen till att AGM-blybatterier valts 
i detta fall är att båten inte är viktkänslig, då 
det satt en dieselmotor där tidigare. Båten be-
höver alltså lite barlast för att få rätt stabilitet. 
Dessutom är det en kostnadsfråga, då litium-
batterier är betydligt dyrare. Så för denna de-
mobåt blir AGM-batterier utmärkt. De är dess-
utom anpassade för djupa cyklingar och med 
sin bredd på tolv centimeter får fyra sådana 
plats bredvid varandra, där den gamla motorn 
tidigare satt.

– Den initiala kostnaden för att köpa in bat-
terierna kan kännas hög, men summerar man 
alla kostnader för service, batteribyten, bräns-
le, filter och andra drifts- och underkostnader 
beräknar vi att en dieselmotor ligger på unge-
fär fjorton kronor per distansminut, medan el-

driften kostar cirka två kronor inklusive allt, 
för en båt i den här storleken.

Efter fullbordat motorbyte med nya elmo-
torn på plats är det dags att summera upple-
velsen. Hur komplicerat är det att genomföra 
ett sådant projekt och vad var det svåraste mo-
mentet? 

– Att få ur den gamla dieselmotorn och få 
rent efter den, säger Oscar utan att tveka. Det 
är ett himla pillande och vi behövde truck och 
lyfttalja. Det var ungefär åttio procent av hela 
jobbet. Installationen av elmotorn är betyd-
ligt lättare. Det är mer som att bygga lego, 
rent och små delar som man orkar bära. Sys-
temet är gjort för att hemmabyggare ska kun-
na få ihop det själva och motorn kan bäras 
upp på en stege. Det tyngsta är batterierna. Vi 
brukar använda 100 Ah som väger 32 kg 
styck, värre är det ju inte. Vi skulle kunnat ha 
sex stycken sådana. I denna valde vi dock fyra 
180 Ah-batterier istället, och de väger nästan 
60 kilo var. 

Centralenheten är systemets hjärta och hjärna. 
I centralenheten finns möjligheter att koppla till 
allt från gps och lanternor till kaffebryggare och 
mikrovågsugn.

Jordfels-
brytaren.

Projektet i korthet
Svårighetsgrad

Avancerat.
Kostnader

Cirka 90 000 kr (70 000 för motorpake-
tet inkl. propeller, axel och all elutrust-

ning + 20 000 för batterierna). 
Tidsåtgång

Cirka 2–3 dagar, plus tiden för att ta ur 
den gamla motorn.

Specialverktyg
Eventuellt truck eller kran för att lyfta ur 
den gamla motorn, en bra borrmaskin, 
eltestare, hylsnyckelsats och diverse 

vanliga mekanikverktyg.

ORANGE BLIR  GRÖN
Plastskrov kan bli nästan hur gamla som helst, men förr 
eller senare drar den gamla förbränningsmotorn sin sista ry-
kande suck. Kvar blir då en utmärkt båt utan motor. Med en 
elmotor kan den stäva vidare mot en ljus, och grön, framtid. 
Se en MS 20 få nytt liv.
TEXT & FOTO MARTIN LEISBORN

MITT PROJEKT | INSTALLERA ELINOMBORDARE
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ORANGE BLIR  GRÖN
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Den 
gamla VP 
MD1B är 
åtkomlig 
genom 
en finur-
lig servi-
celucka i 
sittbrun-
nen. 

Inifrån ruffen kan motorn nås genom en annan 
lucka. Alla ha flera luckor är förstås bra vid service 
och motorbyte.

Här har den gamla motorn landat på backen. Det 
tyngsta lyftet är gjort.

Kvar sitter propelleraxeln. Den fick kapas av för att 
kunna tas bort.

Den gamla propellern sitter fortfarande i sitt havs-
tulpanbeklädda stävlager. Bort med både den och 
resten av dess axel.

Att få bort stävlagerhuset var också ett slitjobb 
och själva lagret fick svarvas bort.

Kvar i motorutrymmet är en smetig och oljig bädd 
med gammal isolering. Att avlägsna detta och 
rengöra tar tid. 

Efter grundlig rengöring målas utrymmet med 
Light primer och blir skinande vitt, redo för installa-
tion av nya motorn.

Stävlagerhuset förses först med ett nytt axellager: 
ett av Greenstars egna kol-teflonlager, som har 
mindre friktion än vanliga vattenkylda gummilager.

Hela paketet monteras tillbaka på sin plats fram-
för rodret.

I propelleraxelrörets framkant ska det också mon-
teras ett lager.

Lagret görs redo för montering.
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Och här sitter det på sin plats. Eftersom den gamla propelleraxeln behövde 
kapas packar Oscar upp en ny.

Den nya axeln har inte rätt längd ännu, men träs in 
genom stävlagret och vidare fram till motorbäd-
den för att kunna rikta in motorn.

Här har axeln nått fram till motorns ungefärliga 
placering på motorrummets akterskott.

Oscar monterar av en motorkåpa som inte behövs 
och inte får plats i motorrummet.

Propelleraxelkopplingen monteras på motorn.

Nu kan motorn bäras ombord. Ingen truck eller 
lyftkran behövs.

Nya motorn förs in mot framsidan av skottet, där 
den ska sitta.

På skottets baksida träs axelkopplingen på 
propelleraxeln. Nu hänger motorn tillfälligt på sin 
axel och det är möjligt att måtta hålen för motorns 
monteringsbultar.

Hålens positioner är markerade. Ett efter ett borras bulthålen och motorn skruvas 
fast.

För att få motorriktningen helt korrekt används 
vid behov en eller flera distansbrickor, så kallade 
shims.
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Nu är motorn bultad på plats. Svårare var det inte. Propelleraxeln har inte kapats än och Oscar beräk-
nar nu hur mycket den behöver kortas ner.

Med en kallsåg går kapningen som en dans. Men 
även en bågfil skulle kunna göra jobbet.

I den medföljande monteringssatsen finns en 
borrfixtur för borrning av bulthålet i axelns främre 
ände.

Oscar sätter på en likadan fixtur, men en redan 
använd, och börjar borra. Med skärvätska och lite 
tålamod är det snart klart.

Det borrade hålet kan behöva gradas lite grann för 
att bulten ska gå igenom lätt.

Propelleraxeln, nu med rätt längd och bulthål, träs 
återigen in genom lagren och når fram till sitt läge 
i kopplingen, där bulten monteras på. Så är både 
motor och axel på plats.

Den gamla motorbädden blir nu batterihylla. Ett 
par träreglar undertill och en rejäl plywoodskiva 
ger ett starkt underlag till de tunga batterierna.

Batterierna skulle kunna bäras ombord för hand. 
Men då de väger 58 kg styck är det lättare att 
använda truck.

Här har de fyra batterierna kommit på plats, säk-
rade med spännband.

En trälist i framkanten skruvas på för att hindra att 
batterierna rör sig förut vid hastig inbromsning.

Dags att börja montera eldonen som följer med i 
motorpaketet. Laddare, jordfelsbrytare, land-
strömsintag, batterimätare och centralenhet ska 
hitta sina platser.
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Jordfelsbrytaren får en bra plats strax ovanför 
batteribanken.

Batterimätaren och landströmsintag placeras i 
framkanten av sittbrunnen.

Det gamla motorreglaget monteras bort.

Och det nya monteras på, på samma plats. Hela motorinstallationen är klar inklusive det nya 
reglaget.

Den nya propellern ska monteras på den nya axeln.

Propellern säkras på sin plats.

Dags att starta! Motorn fungerar och propellern 
snurrar. Det enda som återstår nu är bottenmål-
ning och sjösättning.
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Om Greenstar
Greenstar Marine startades på nittio-
talet av en grupp svenska ingenjörer. 
Syftet var att designa en serie elekt-
riska drivsystem, som då började ef-
terfrågas av båtägare på den svens-
ka marknaden. Produkterna skapa-
des först under namnet Ozeco Drive. 
För närvarande genomgår företaget 
en namnändring och kommer framö-
ver att heta Avant Marine.

Huvudkontoret ligger i Göteborg 
och fokus ligger på elektrisk marin-
teknik samt marin hybridframdriv-
ning. Målet är fortfarande att fram-
gångsrikt utveckla de mest effekti-
va och miljövänliga lösningarna inom 
elektrisk framdrivning. Oscar Théen, 
som jobbat med företaget sedan 
2003, berättar:

– Vi gör främst drivsystem för  
mindre båtar som segelbåtar och sni-
por, med fokus på helhetssystem för 
deplacerande båtar upp till cirka 35 
fot, men vi kommer inom två år att 
ha motorer som klarar upp till 50–60 
fot. Dessutom har vi hybridlösning-
ar med dieselgeneratorer och solpa-
nelsystem för dem som önskar det. 
Men det ska vara enkelt för använda-
ren att koppla in sin kaffekokare, el-
ler vad man nu vill ha, den dag man 
vill ha det.

Oscar Théen har jobbat med Greenstar sedan 
2003.
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Marknaden för uppblåsbar utrustning att ha med 
sig ombord på båten har vuxit starkt de senaste 
åren. Vi testar en SUP, en kajak och en segeljolle 
och kan konstatera att uppblåsbara prylar visserli-
gen sparar plats, men också kräver en del tid. 
TEXT & FOTO NILS AHLÉN

 T 
rots en lång dag på sjön kan det vara 
frestande att göra ytterligare utflykter i 
natthamnen – kanske för att utforska 
den långgrunda viken längre in, ta en 
tur till handelsboden eller för att ung-

arna ska få vattenvana i en egen farkost. Själ-
va seglade vi flera somrar runt med en Opti-
mistjolle på släp. Ovanpå denna var en gum-
mijolle surrad. Ständigt var ekipaget i vägen 
när det skulle ankras och manövreras. Livet 
hade då underlättats mycket om det i stället 
funnits något uppblåsbart som enkelt kunde 
stuvas undan när det inte användes. 

På senare år har marknaden för uppblåsba-
ra prylar exploderat och de säljs i båttillbe-
hörsaffärer, stormarknader och byggvaruhus. 
Vi var nyfikna på att testa om de verkligen hål-
ler måttet, eller om de kommer att bli liggande 
i stuvfacket. För att göra det enkelt för oss gick 
vi in i närmsta båttillbehörsaffär och lånade 
en produkt av varje. Det finns som sagt mäng-
der av variationer och vi har försökt att göra 
ett representativt urval.

Det första flytetyget vi testade var en Stand 
Up Paddleboard, vanligen förkortat SUP. Tan-
ken är att stå upp på en stor surfbräda och 
paddla med en enbladig paddel. Egentligen är 
det en gammal form av surfning, som fick en 
renässans när surfinstruktörerna kom på att 
det var ett bra sätt att få en bättre överblick 
över eleverna och lättare kunna se inkom-
mande vågor. SUP lär rent av vara den snab-
bast växande vattensporten i världen. Det 
finns till och med kurser i yoga på SUP. Utma-
ningen med ett instabilt underlag ska ge en 
djupare nivå av mindfulness! 

På våra breddgrader kanske det inte är de 
stora vågorna som lockar, utan mer att kunna 
ta sig fram tyst, stilla och enkelt på vattnet. 
Ska vi vara riktigt ärliga var det få av testper-
sonerna som kom upp i stående på brädan, åt-
minstone av dem som börjat komma upp i 
medelåldern. Nu behöver man inte känna sig 
helt misslyckad för det, för det finns en sport 

som heter paddleboarding som utförs knästå-
ende. Och det lyckades de flesta klara av. Vik-
tigt är en fångrem som på en snowboard, så 
att brädan inte far iväg när paddlaren ramlar 
av. För ramlar av gör man, åtminstone som ny-
börjare.

Det andra flytetyget var en uppblåsbar ka-
jak för två personer. Eller inte – maxlasten 
anges nämligen till 120 kilo, något som lätt 
överskrids med två fullvuxna ombord. Våra 
testpersoner märkte dock inte att det kändes 
läskigt på något vis, även om maxvikten över-
skreds lite. I marknadsföringen anges den 
dock som leksak för barn, så annat användan-
de får ske på egen risk. Försedd med två styr-
fenor går den tämligen rakt i vattnet och för 
kortare turer sitter man ganska skönt på de 
uppblåsbara stolarna. 

Egentligen är det nog ett mellanting mellan 
kajak och kanadensare, eftersom paddlarna 
slipper den lätt klaustrofobiska känslan av att 
krypa ner i skrovet. Inte heller behöver man 
välja mellan kajak och SUP, botten på kajaken 
utgörs nämligen av en SUP som kan användas 
separat. Inbitna kajakpaddlare skakade lite 
föraktfullt på huvudet, men för enklare padd-
ling fungerade den alldeles utmärkt. För den 
som gillar fiske går det dessutom att hänga på 
en liten trollingmotor.

Har man barn ombord är det nästan obliga-
toriskt med något som de kan kajka runt med i 
viken. Helst ska det vara något icke-motorise-
rat, som inte för oväsen. Och allra roligast är 
det om det finns ett segel. Kan hela ekipaget 
sedan tas fram bara vid behov bör ju lyckan 
vara fullständig. Segeljollen vi testade upp-
fyllde flera av kriterierna för en seglande jolle, 
men nådde inte hela vägen fram. 

Konstruktionen med durkar som ska passas 
in, tofter som ska på plats och segel som ska 
riggas gör att det tyvärr inte är något som en-
kelt tas fram en halvtimme innan grillen är 
klar. Det tar helt enkelt lång tid att montera 
alltihop, så tanken att packa ihop varje mor-

gon och blåsa upp varje kväll fungerar inte 
helt. Å andra sidan finns det fördelar. Alla som 
sett ett barn komma i för hög fart i en Optimist 
med sannolika plastskador på omkringliggan-
de båtar som följd, gläds åt konstruktionen. En 
gummibåt gör ingen större skada även om det 
blir en frontalkollision. Och visst går den att 
segla, åtminstone på slör och läns. Det finns 
ett centerbord, men med så lite yta under vatt-
net gör konstruktionen att avdriften blir be-
tydligt större än i en Optimist. Å andra sidan 
är den rymligare och även en vuxen seglar för-
hållandevis komfortabelt. Vid testet blåste det 
inte så mycket att vi riskerade att kapsejsa, 
men en fullvuxen person kunde utan vidare 
sitta på kanten, så den kändes trygg.

Efter att ha utsatt testgruppen för tre olika 
produkter var de flesta eniga om att kajaken 
troligen var det som skulle användas mest.

UPPBLÅSBART 
OMBORD 

SÅ FUNKAR DET | UPPBLÅSBART
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Kvalitetsmässigt kändes alla tämligen lik-
värdiga med stabil utformning. Till alla följer 
en pump med manometer med. Det gör det 
mycket lättare att få rätt tryck, något som är 
viktigt för att grejorna ska bete sig som avsett. 
Att pumpa är dock inte det roligaste i världen, 
så varför inte investera i en 12-voltspump för 
under 1 500 kronor? Men allt roligt har ett slut 
och till sist är det dags att packa ihop. SUP:en 
är inga bekymmer. Den viks lätt ihop till ett li-
tet paket, mycket tack vare att ventilerna går 
att ställa i öppet läge. Sedan är det bara att 
rulla tills all luft är ute. Även kajaken visade 
sig tämligen lättstuvad. Vi fick utan bekym-
mer ner den med paddlar, stolar och allt i den 
medföljande ryggsäcken. Den inbjuder inte 
till några längre vandringar, men kortare 
sträckor är uthärdliga med den på ryggen. 

Med segeljollen var det mer besvärligt. Hur 

vi än tryckte, rullade och vek, så gick inte alla 
tillbehören ner i den medföljande bagen. Det 
blev en hel del pryttlar över och bagen blir 
tämligen otymplig. 

Går jollen att blåsa upp en gång om året och 
sedan ha på släp eller på däck är det en rolig 
leksak. Tro däremot inte att den enkelt bara 
kan blåsas upp och packas ihop vid behov.

 »Fenor både på SUP:en och kajaken ger god kurs-
stabilitet.

 Det blir mycket pumpande, men manometern 
underlättar för att få rätt tryck.
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SUP Breeze
Säljs som en stabil SUP för cruising på platt 
vatten eller i små vågor. Paddlaren får väga 
max 95 kilo. Tar inte mycket plats hopvikt och 
går snabbt att blåsa upp. För paddlaren som 
lyckas hålla sig kvar finns det fyra fästpunk-
ter för packning! Tre fenor ska göra att brä-
dan går i avsedd riktning. Konstruktionstek-
niken ska se till att den blir i princip lika hård 
som en icke uppblåsbar bräda, och i vårt test 
fanns inga klagomål på att den saggade. Brä-
dan blir tre meter lång och 75 centimeter bred 
i uppblåst skick. Enligt reklamen ska aktivite-
ten på brädan ge väldigt bra lågintensiv co-
re-träning för styrka, uthållighet och balans. 
Tränar man bara lite mer än vi gör och lyck-
as hållas sig kvar på brädan kan det säkert 
stämma … Fångrem ingår som standard. Det 
kan säkert vara bra, då det annars finns stor 
risk att paddlaren och brädan befinner sig på 
olika håll efter de ofrivilliga dopp som nästan 
kan garanteras.
 

Enkel att blåsa upp
 Blir riktigt väl uppumpad med den  
 medföljande pumpen
 Tar inte mycket plats, lätt att ha med sig

 Kräver träning

Kajak Evolution
Likt ett Kinderägg är detta om inte tre, så i alla 
fall två produkter i en. I botten ligger en SUP 
som kan användas separat om inte hela kaja-
ken ska sättas ihop. Tanken är förstås att det 
ska gå att välja den produkt som passar bäst 
för dagen. Kanske blir det hela inte något för 
den riktigt kajakfrälste, men för den som vill 
paddla runt i den närmaste omgivningen är 
den riktigt rolig och de som paddlar sitter fak-
tiskt riktigt bekvämt i de uppblåsbara stolarna. 
När kajaken inte används kan paddlarna sät-
tas fast i speciella fästen på sidan, vilket är ut-
märkt för att paddlarna inte ska driva iväg. Ty-
värr sitter fästena i vägen, så det är lätt att slå i 
paddlarna i dem. Den känns annars stabil, även 
om den verkar lite fegmärkt angående vikten, 

där maxbelastningen anges till 120 kilo. Det 
utesluter många fullvuxna par från att padd-
la tillsammans. Går utan bekymmer att packa 
ner i den medföljande ryggsäcken för kortare 
turer. Två fenor bidrar till kursstabiliteteten. För 
den som så önskar finns det även möjlighet att 
montera en liten trollingmotor. 

 Enkel att blåsa upp
 Två i en – både SUP och kajak
 Stabil
 Enkel att packa och frakta

  
 Lätt att slå paddlarna i paddelfästena
 Tål inte så mycket vikt enligt instruktions-
boken

Tyvärr sitter fäs-
tena för paddlar-
na i vägen lite när 

man paddlar.

För den som inte 
kommer upp i stående 
finns en speciell sport 
där paddlaren står på 
knä.

+

+

-

-

Kajaken packades lätt ner i sin väska med paddlar 
och stolar ...

… och allt kunde faktiskt lätt bäras med på ryggen!

SÅ FUNKAR DET | UPPBLÅSBART
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De testpersoner som var lite yngre och vigare 
hade inga bekymmer att komma upp i stående på 
SUP:en. 

Maxvikten på kajaken anges till 120 kilo, 
knappt så att den bär två vuxna, men vi 

såg inga problem med viktbegränsningen.

Segeljolle Aqua Marina Pioneer
För den som vill ha något som går både att 
paddla, segla och ro är det här alternativet. Den 
är försedd med en rostfri bogserring för den 
som vill släpa den efter båten. Vi har dock inte 
provat släpegenskaperna. Men att ro går all-
deles utmärkt, och det ska även gå att hänga 
på en utombordsmotor med som mest 8 häs-
tar. Durken i aluminium ska göra jollen vridstyv, 
men den är även till riktigt stort inpassningsbe-
svär när jollen blåses upp. Rodret går att fälla 
upp, men rorkulten pekar irriterande rakt över 
sittbrunnen när det seglas. Det är lätt att peta 
bort hela rodret i försök att komma över på  
andra sidan. Den känns stabilare än till exem-
pel en Optimistjolle, men å andra sidan dri-
ver den betydligt mer på kryssen. Att lära sig 
de första stegen i seglingens svåra konst är 
den dock säkert riktigt bra för. En av fördelar-
na är att den inte är lika hård och tung som en 

Oppjolle när en småtting närmar sig grannbå-
ten i alldeles för hög fart. Mast och bom med 
segel och skot ryms i en separat riggväska där 
masten ligger delad i tre delar. Dock hade vi 
svåra problem med att få ner själva jollen i den 
avsedda förpackningen. Den passar nog bäst 
som ständigt uppblåst släpjolle efter båten, då 
riggen kan förvaras för sig. Ingen maxvikt angi-
ven. Båten väger dessutom nästan 50 kilo, så 
det är ett rejält paket som ska hanteras även i 
hopvikt skick.

Mjuk, vilket är bra vid häftiga tilläggningar
Tål mycket vikt även på sargen
Mer utrymme än i en Optimistjolle

Tar lång tid att packa upp och ner
Otymplig som hoppackad p.g.a. vikten
Stor avdrift på kryssen

Segeljolle Pioneer 
Vikt: 51 kg 
Maxlast: Ej angivet 
Storlek: 277 x 150 cm 
Storlek hopvikt: Ryms i två ganska stora 
bagar. 
Tillbehör som ingår: Luftpump, åror, 
centerbord, roder, mast, bom, segel, skot 
och block
Luftkamrar: Tre 
Motor: max 8 hk
Övrigt: Segelyta 3,8 kvm, mastlängd 3,45 
meter och bom 2 meter. 
Pris:  Cirka 13 000 kr

Segeljollen ryms i två 
bagar, men det är inte 

helt enkelt att få allt 
att rymmas.

I segeljollen ska aluminiumdurken passas in och 
toften håller sedan centerbordslådan.

 Jollen är inte tyngre än att två personer lätt bär 
den, men den väger drygt 50 kilo!

SUP Breeze 
Vikt: 7,8 kg 
Maxlast: 95 kg 
Storlek: 300 x 75 x 10 cm 
Storlek hopvikt: 83  x 43 x 25 cm 
Tillbehör som ingår: Luftpump 
Luftkamrar: En 
Övrigt: Paddel säljs separat 
Pris: Cirka 3 000 kr

Kajak Evolution 
Vikt: 22 kg 
Maxlast: 120 kg 
Storlek: 340 x 105 x 20 cm 
Storlek hopvikt: 84 x 61 x 28 cm 
Tillbehör som ingår: Luftpump, två 
paddlar, två stolar 
Luftkamrar: Två (en i kajaken, en i SUP:en)
Övrigt: Går att hänga på en mindre trol-
lingmotor 
Pris: Cirka 4 700 kr

+

-



68   PRAKTISKT BÅTÄGANDE NR 12, DECEMBER 2017

 B 
örjar det bli dags att byta din gamla in-
redningsmatta? Då kan det vara en 
god idé att isolera först. Har du en plas-
tad inredning eller andra täckta ytor, 
så kan du utnyttja dessa utrymmen till 

att isolera med 2-komponentsskum (PU-
skum) för ett snabbt och tätt resultat. 

Många gamla båtar med enkellaminatskrov 
är faktiskt inte bättre isolerade än ett tält. Det 
blir för kallt på natten och för varmt på dagen. 
Fuktigheten är så hög att du vaknar med kon-
densdroppar i taket och täcken som måste 
hängas ut på tork. Så behöver det inte vara! 
Genom att du isolerar din gamla båt blir den 
varmare, tystare, svalare och torrare. Just 
torrare är något som många eftersträvar. 

För att undvika kondens måste ventilatio-
nen i båten vara tillräcklig. Våra kroppar till-
för luften fukt, både genom hud och utand-
ningsluft. Även matlagning och, värst av allt, 
duschning i båten tillför stora mängder fukt. 
Den måste bort med ventilationen, så att den 
inte kondenseras mot insidan av båten. 

Många försöker lösa problemet genom att 
sätta in en överdimensionerad värmare. Ty-
värr fungerar det bara till viss del.  Även om 
luften är uppvärmd kommer oisolerade, kalla 
ytor att dra åt sig värmen från kroppen, vilket 
gör att det känns kallare.   

De stuvutrymmen som den uppvärmda luf-
ten inte når riskerar att bli fuktiga. De kan bli 
grogrund för mögel och vad vi till vardags 
brukar kalla för båtlukt. Därför bör du se till 
att dessa utrymmen är antingen ventilerade 
eller isolerade.  

Ytterligare fördelar med att isolera blir det 
om du har tänkt skaffa eller byta värmare. Om 
du har en isolerad båt kan du välja en effekt-
mässigt mindre och billigare modell. Den drar 
förstås mindre mängd bränsle och har lägre 
strömförbrukning, vilket skonar batterierna.  
Detta är fördelar att kalkylera med om du över-
väger att lägga tid och pengar på att isolera. 

Limning av skrovisolering
På vår projektbåt bestod förpiken bara av ett 
lager laminat, alltså enkellaminat. För båtar 
som har två lager laminat, så kallat sandwich-
skrov, blir vinsten inte lika stor. Att isolera 

skrovet med isolermatta är ett tidskrävande 
projekt. Det görs lämpligtvis över flera sä-
songer med en del av båten i taget. Skumisole-
rar passar det oftast bäst att göra allt på en 
gång. 

Det ena sättet, som är det vanligaste, är att 
limma fast polyetencellplastmatta, som oftast 
används i liggunderlag. Den är smidig att job-
ba med för böjda ytor. En annan fördel är att 
den har slutna celler som inte suger åt sig vat-
ten. Enligt limtillverkarna räknas polyeten 
som en fet plast och är egentligen inte lämplig 
att limma. Men som många ”gör-det-självare” 
som har isolerat sina båtar känner till, funge-
rar det tillräckligt bra ändå. 

Om du tänker genomföra detta på vintern 
och använda vattenbaserat lim, så försök att 
hinna limma upp isolermattorna innan det 
blir för kallt. Då slipper du att hålla skrovet 
varmt på utsidan och undviker ett problem 
som vi har råkat ut för, nämligen att det vat-

tenbaserade limmet blir för kallt. Ett lösnings-
medelbaserat lim fungerar bättre men har an-
dra negativa egenskaper, förutom hälsoaspek-
ten. Det kan nämligen lösa upp gamla 
limrester från skrovet med sämre vidhäftning 
som resultat.  

Skumisolering            
Den andra metoden, som vi använde oss av 
här, var att spruta in PU-skum i tomma, out-
nyttjade utrymmen, som finns bakom den 
plastade inredningen. 

Denna metod är snabb och mer effektiv att 
använda. Eftersom skummet inte blir helt slätt 
lämpar sig metoden bäst för dolda eller täckta 
utrymmen. Efter att ha skummat klart alla hå-
ligheter valde vi att också skumma taket, som 
har takpanel.  

Enkomponents fogskum är inte lämpligt att 
använda i båtar. Dels för att det härdar och ex-
panderar dåligt i slutna utrymmen eftersom 
det behöver fukt i processen. Dels för att här-

Projektet i korthet
Svårighetsgrad

Medel (Inte särskilt svårt, men vid 
skumningen är det viktigt att följa in-

struktionerna noggrant). 
Tid

En vecka (projektet är begränsat till för-
piken på 12 m2).

Kostnad (isolering förpik)
Cellplastmatta två lager 1 000 kr.

Lim 500 kr. 
200 liter PU-skum 2 500 kr (halva 

skumpaketet).
 Diverse 500 kr.
Totalt: 4 500 kr.

Verktyg
Rakbladsknivar, linjaler, limspridare, 

vinkelslip (med lamellrondell), borrma-
skin, borr, metallroller, mallpapp, täck-

plast. (Skyddsutrustning: Halvmask 
med filterklass A-P3, skyddsglasögon, 

engångsoverall och nitrilhandskar.)
Material

PU-skum Froth Pak 180QR med slang-
paket, cellplastmatta (liggunderlag), 

lim, epoxispackel och topcoat. 

För kallt på natten och för varmt på dagen?
Du kan förbättra nattsömnen och förlänga sä-
songen genom att isolera båten rätt. Vi använde 
både polyuretanskum och isolermatta.
TEXT & FOTO PATRIK BERGENSTAV

BÄTTRE KLIMAT   I BÅTEN
GÖR DET SJÄLV | ISOLERA DIN BÅT DEL 1
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dat skum suger åt sig vatten, då det har öppna 
celler, till skillnad från PU-skummet som har 
slutna. 

Efter att ha skannat marknaden hittade vi 
ett lämpligt 2-komponents skumpaket som 
även gör-det-självaren kan använda. 

Det finns två olika sorters expansionshastig-
heter.  I vanliga fall ska man välja ett långsamt 
expanderande skum för håligheter, för det ger 
ett jämnare resultat. Men vi valde det snabbare 
som expanderar klart på 30 sekunder. Det 
gjorde vi för att snabbt kunna se hur mycket 
skummet expanderade, så att vi inte sprutade 
in för mycket och deformerade inredningen.  

Vi injicerade skummet i flera små hål, lite i 
taget, så att det hann härda under arbetets 
gång, för att undvika att expansionskraften 
blev för stor. En annan fördel är att skummet 
fäster som lim och håller ihop och stärker 
ytorna under arbetets gång. 

Vi hade räknat på åtgången och kommit 
fram till att vi behövde drygt 300 liter skum 

för att fylla alla håligheter i båten. Vi köpte ett 
set som ger runt 400 liter färdigt skum. 

Den plastade inredningen som sitter längs 
skrovet slutade vid vattenlinjen, så vi nöjde 
oss med att isolera ner till den. 

Skyddsutrustning
När du handskas med 2-komponents PU-skum 
är det viktigt att tänka på att framför allt den 
ena komponenten, som består av isocyanater, 
är hälsovådlig före härdning. 

Ventilera ordentligt medan du skummar! 
Gasen som bildas vid skumning är tyngre än 
luft.  Vi rekommenderar också starkt att an-
vända halvmask med filterklass A-P3 samt ha 
heltäckande klädsel. Just den täckande kläd-
seln var vi glada över när vi var lite ovarsam-
ma: sprutmunstycket lossnade och skummet 
skvätte. 

Halvmasken har du även användning för 
när du river ner den gamla inredningen. Då 
slipper du att få eventuella mögelpartiklar ner 

i lungorna. Använd inte billiga skyddsmasker 
av papp! De sållar bort de större partiklarna 
som skulle ha satt igång hostreflexer, men 
släpper igenom de små skadliga partiklarna, 
som sedan åker ner i lungorna. 

Som med de flesta mekningsprojekt är det 
förberedelserna som skapar slutresultatet. 
Och att man följer de medföljande instruktio-
nerna till punkt och pricka. 

En farhåga var att vi inte skulle kunna styra  
skummets expansionskraft, samt att det inte 
skulle bli rätt blandning på skummet, så att 
det inte skulle härda korrekt. Dessa farhågor 
försvann efter några minuters skummande 
och vi upptäckte att det faktiskt var riktigt ro-
ligt och snabbjobbat.  

Detta isoleringsprojekt innebar många oli-
ka moment. Därför kommer du att kunna läsa 
om fortsättningen på projektet – det vill säga 
uppsättandet av ny innerklädsel, takpaneler 
och teaklister – i nästa nummer av Praktiskt 
Båtägande.  »

BÄTTRE KLIMAT   I BÅTEN

Projektets delar
Del 1 Nr. 12, 2017: Vi isolerar båten med 
polyuretanskum och isolermatta.   
Del 2 Nr. 13, 2017: Nu är det dags att åter-
ställa och justera inredningen.
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Viktigt vid injicering av skum i slutna utrymmen är 
att du hela tiden ser till att skummet kan sprida sig. 
Här kan eventuellt överskott ta sig ut genom något 
av hålen. Börja i nedre hörnen och jobba dig uppåt 
enligt numreringen.

I överkant borrar du större 20 mm-hål, för att kun-
na vinkla sprutmunstycket mer och lättare kunna 
se vad du gör. Att utrymmet är helt torrt är viktigt 
för att skummet inte ska reagera med fukten, så  
att den kemiska processen påverkas negativt. 

Vi köpte ett ”gör-det-själv-set” som ger cirka 400 
liter polyuretanskum (PU-skum), samma skum 
som finns i exempelvis kylskåp.

Efter 40 år var det dags för en ansiktslyftning i 
ruffen. Innerklädseln hade släppt från skrovet och 
isolering saknades. Här skulle det skummas i dolda 
utrymmen och tak.

Försök kapsla in arbetsområdet med täckplast så 
bra du kan – det kommer att bli dammigt och det 
kan stänka från PU-skumningen.

Inredningen tas bort. Innan du sliter ner den gamla 
inredningsmattan, så skydda dig med ett bra and-
ningsskydd (se vidare bild 22).

Nu markerar vi på innertaket hur mycket isole-
ringen kommer att bygga (23 mm). Sedan kan du 
kapa bort motsvarande på de gamla skivorna eller 
malla för nya.

Ett bart innertak med förstärkningar. Vid närmare 
titt är ytan ojämn. Den måste slipas innan du lim-
mar upp isolering. Det passade bäst att skumiso-
lera den ytan istället.

Många klamrar från den gamla inredningsmat-
tan sticker ut. Vi tar bort dem som är i vägen vid 
limningen.

En jobbig del i projektet är att få bort lim- och 
skumgummirester från skrovet där den gamla in-
nerklädseln suttit. Du kan välja att ta bort det med 
olika lösningsmedel som exempelvis limtvätt.  
Vanlig skrapa funkar bra om du inte vill damma ner 
och har gott om tid ...

... men med grov lamellrondell (korn 40) på 
vinkelslipen gick det betydligt fortare. Ett smutsigt 
men effektivt sätt att få bort det mesta. I mitt fall 
satt det gamla lösningsmedelsbaserade kontakt-
limmet fast ordentligt och var inte klibbigt, vilket 
var bra. 

För att få in skummet i håligheterna  borrade vi 10 
mm hål var tjugonde centimeter för att injicera 
skummet. Med den diametern kan du vinkla sprut-
munstycket lite åt sidan.
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   71PRAKTISKT BÅTÄGANDENR 12, DECEMBER 2017

Efter att ha skruvat upp kranarna på behållarna 
helt ska du provspruta utan munstycke för att se 
att det blir två jämna strålar. En sopsäck är bra att 
ha bredvid dig.

PU-skum innehåller polyol och isocyanater. 
Halvmask med filterklass A-P3 rekommenderas.  
Ytterligare skyddsutrustning: overall, nitrilhand-
skar och skyddsglas-ögon!

De två behållarna ska hålla en temperatur på 
minst 24 grader, gärna högre om ytan som ska 
skummas är kallare än 10 grader. Den ska fung-
era ner till nollgradigt. Skaka behållarna lite före 
användning. 

Själva fästet på spruthandtaget där sprutmun-
stycket ska sitta ska ha ett vaselinlager, så att inte 
munstycket kan fastna.

Det finns olika sprutmunstycken att välja på. Det 
vänstra är det vanligaste för injicering. Om du 
filar ett jack i det får du samma funktion som hos 
det högra, som är ett munstycke för en bredare 
sprutbild.

Viktigt är att kontrollera de två hålen på baksidan 
av munstycket. De måste vara lika stora för att 
skumblandningen ska vara bra. Justera hålen med 
till exempel ett gem vid behov.

»
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Gör rent fästet på spruthandtaget med PU Cleaner 
eller aceton. Sedan stryker du på vaselin och sätter 
in sprutmunstycket.  

En provsprutning som får härda helt under några 
minuter bryts isär och kontrolleras. Det härdade 
skummet ska vara beigefärgat och ha en fast 
konsistens.  Ser det mer vitt eller gulaktigt ut och är 
sprött, så är blandningen fel.

Just att få fel blandning var ett orosmoment. 
Därför gjorde vi regelbundna tester. Ytterligare ett 
test var att spruta i en flaska för att se hur snabbt 
skummet spred sig på en sekund. Skummet är 
färdighärdat efter fem minuter.

Munstycket sätts igen efter cirka 30 sekunder 
om man inte använder det, så det gäller att jobba 
snabbt och metodiskt.

Vi vinklar munstycket så mycket vi kan i hålet 
och sprutar i en cirkelformad rörelse för maximal 
spridning. Vid ett tillfälle var vi lite oförsiktiga och 
munstycket lossnade. Då var vi glada för skydds-
utrustningen.

Ena sidan är skummad och klar. Med facit i hand 
var vi lite väl försiktiga i början, men vågade fylla i 
mer på slutet. Ungefär så här ska det se ut.
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Nu är taket färdigisolerat! Det gick betydligt fortare 
med PU-skum än om vi hade använt isolermattor.

För att dölja injektionshålen börjar vi med att 
försänka dem med en rasp på borren för att få en 
större fästyta för spacklet. 

Dammsug rent och rengör med aceton. Eventuella 
skumrester får man bara bort mekaniskt efter 
härdning.

Epoxispackel sätts på.

Om ytan inte ska täckas med ny inredningsmatta, 
så duttar du på lite gelcoat med vax och härdare 
för att dölja det sista av operationen. 

Nu förbereds limningen med cellplastmattor. Vi 
torkar hela ytan med T-röd för att få en ren och 
fettfri yta, samt för att ta död på eventuellt mögel.

Isoleringsmattan är på rulle. Då är det lättare att 
malla och skära ut. Tar du enstaka liggunderlag 
kan du skära till dem på plats.

Tryck och knacka runt på det sprutade området för 
att se eller höra om det låter ihåligt någonstans. 
Då kan du borra upp ett hål till och spruta in lite till 
skum.

Efter skumningen av andra sidan hade vi fortfa-
rande skum kvar och provade att spreja i taket med 
det vanliga munstycket. 

Efter några minuters jobb var taket klart. Det hade 
tagit åtskilliga timmar om vi hade limmat upp 
isolerande matta på samma yta.

Tyvärr var det ju inte helt klart. Det behövdes lite 
finjustering med rakbladskniven för att få en jäm-
nare yta för takpanelen.

På vissa ställen krävdes en fogsvans för att jämna 
till skummet mellan förstärkningarna.
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Täckpapp på rulle funkade bra för oss att malla 
med. Andra föredrar kartong eller plast.

Skär ut på cellplastmattan. Finjustering görs lät-
tast på plats.

Vi använde ett vattenbaserat golvlim. Fördelen 
med det är att det inte löser upp gamla kontaktlim-
rester, och du slipper använda skyddsmask.

Ibland får man trycka hårt med limspridaren för 
att få ett jämnt lager med lim på den ojämna ytan. 
Det går även att sprida ut limmet med roller eller 
pensel.

Lim på isolermattan. Det kan ta allt mellan en 
kvart till närmare en timma innan limmet har blivit 
lite mörkare och är lagom klibbigt, beroende på 
temperatur och fuktighet.

Vi använde en variant av häftlimning som innebär 
att man väntar tills limmet har en klibbig tejplik-
nande karaktär innan man trycker fast isolermat-
tan.
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Vårt lim kräver minst 18 grader för att torka. Plöts-
ligt rann lim under isolermattan, trots 25 grader 
inne i båten. Bakom isoleringen visade det sig 
vara bara 15 grader! Med isoleringen uppe hamnar 
nämligen limmet på den kalla sidan.

Undvik problem med för kallt skrov genom att 
lägga någon sorts isolering på utsidan.

En metallroller användes för att få ut luften bakom 
isolermattorna.

Första biten isolermatta uppe. Tänk på att ta bort 
limrester så snart som möjligt.

Vi mallar vidare. Vi kunde känna konturerna genom 
pappen och markera samtidigt.

Här ser man tydligt de två olika isolermetoderna.
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Vissa bitar är det mer jobb med att skära till, som 
exempelvis vid fönster.

På isolermattornas skarvar läggs det på ytterligare 
två lager lim som förstärkning med tanke på den 
feta plasten.

Är skrovtemperaturen lägre än temperaturen i 
båten är värmefläktar guld värda för att kompen-
sera torktiderna.

Vid den fastplastade trälisten blir ytan jämnare 
med små remsor som limmas fast.

Om du bara vill ha ett isolerlager är skarvarna på 
isoleringen extra viktiga. Med lim på kanterna kan 
du nypa ihop dem ordenligt.

På vissa små ytor lämpade det sig bäst att bara ha 
ett lager isolering.

Limkladd tas lätt bort med fuktigt papper.

En stor metallinjal är bra att ha för att skära raka 
snitt – då blir det bättre passform på bitarna.

En del isolering snedskärs för att få en slät över-
gång.

Vill du ha en mjukare yta, t.ex. vid kojen, kan du 
limma för att fästa isolermatta på det redan sku-
misolerade skrovet.

Engångspenslar används för att sprida limmet på 
små ytor.

Tänk på att ha förskjutna skarvar på andra lagret 
isolering. På så vis får man starkare skarvar och 
undviker köldbryggor.
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Letar du efter en begagnad motor- eller segelbåt, eller kanske  
några  reservdelar? Se de senaste annonserna på livetombord.se! 
Om du själv vill annonsera, gå in på, livetombord.se/batborsen.  
Annonserna kommer även med i tidningen, i mån av plats.

Annonsera på

GRATISför privatpersoner

.se

Triss Magnum 600 segelbåt 1980. Utombordare 
med Yamaha 5H.K köl 1 meter man gå in på grundare vat-
ten. Rymlig inuti. Komplett med mycket utrustning nya dy-
nor, ny toalett Mm. Mycket fint skick. Ej upptagen, ligger 
kvar. Strangnas. 10 000:-, 0737480919,  
ulrikafreya@gmail.com  46166

Horizon Royal Yacht / Storebro 400 Flybridge 
1991. Söker du en båt för hela familjen, då är denna rätt! 
En hemtrevlig ”sommarstuga med konstant sjöutsikt” som 
är rymlig med sina 2 stora kabiner och 2 extra "rum" med 
bekväm sovplats för 8 vuxna. Saltsjö-Boo. 800 000:-, 
0700100200, robert@silvek.se  46084

Donna; eget fabrikat 47 2010. 2 x Cummins 370B sjö-
diesel motorer, under 400 timmar, ZF 115 ATF koppling, för 
max. 25 personer, fråga mera om intresserad ! Can speak 
english also :) Hyvinkää. 150 000:-, +358407658445,  
i.opas@luukku.com  45893

Bavaria Cruiser 41, 3 kabiner 2003. Mycket fin. Bå-
ten seglar mycket bra för att vara en Bavaria och har stora 
härliga utrymmen. Båten säljes färdigutrustad för att seg-
las direkt. Den står på land till början av maj då den sjö-
sätts. Järfälla. 850 000:-, 0730685620,  
anna@konnander.se  46049

Albin 25 1972. helrenoverad invändigt o utvändigt!! 
Tryckvatten varmt o kallt varmvattenberedare Nya dynor i 
hela båten Ledbelysning med dimmer Porta Potti  
Svenljunga. 96 000:-, 0703232214,  45991

Bavaria 32 Cruiser 2012. Finns i Preveza Greece Full 
utrustad VP D1-30 700t Maila för utrustningslista Torslan-
da. 565 000:-, 0707761560, bastkaer@gmail.com  45981

Finntern 35 1984. Totalt ombyggd motorseglare. Sjö-
sattes 7/2017 2-mastad, med sovplats för 6 pers. 2 st wc 
med septitank och direkt ut.. Ny Velvet Drive 2.10:1 o ny ky-
lare. Vilmanstrand. 555 000:-, +358 503385224, martin.
sjoroos@gmail.com  45948

KÖP & SÄLJ| BÅTBÖRSEN
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Malö Malö 40 1978. Väl underhållen md17c 1300 tim-
mar sötvattenkyld ny kylbox ny spis med ugn vhf plotter 
toa med tank landström nya batterier 5 st mm ring för mer 
info 0707813262 Sjövik. 280 000:-, 0707813262,  
jonsson_anette_maria@hotmail.com  45919

Aluminium Kimple Heat 450 2013. Kimple heat 450 
Tohatsu 30hk 4-takt 2013 Minn kota v2 12volt ipilot + 2st 
110ah batterier Tiki BT 700, 80 trailer 2013 Lowrance elite 
7ti totalscangivare Ring för info Bara traila i o köra  
Linköping. 85 000:-, 0732016471,  45918

Rapid Rapid 1974. Snabbseglande skärgårdskryssare 
som tar sig in nästan överallt i skärgården. Inredd med sa-
long, pentry, förpik, toalett med septiktank, stor kyl med 
frysmöjlighet, värmare och VP MB2 inombordsmotor. 
Åkersberga. 99 000:-, 0706160274,  45902

Trä Neptun 12 1948. Neptun 12, 1948. Systerbåt till 
Neptunkryssare, 7,35 x 1,80 m. Lite små renoveringar. Orgi-
nal och nyare segel. En hokey trunk med utrustning. Monte-
rat utombordar fäste. Nås bäst på mobilen. Djursholm.  
10 000:-, 070-603 26 89, dcnattingius@hotmail.com 
 45898

Cascade 23 Sport Daycruiser Cascade 23 Sport 
Daycruiser 1969. STOCKHOLM (Kungsholmen): Väl-
skött båt med nysytt kapell inkl. impregnerad hösten 2017 
säljes nu till rätt köpare. Motorn kräver fix, därav det låga 
priset. Stockholm. 18 500:-, +46736988404,  
john.bjuvman@gmail.com  45894

Bella Falcon 2003. Tyvärr har vår pärla blivit för liten, 
Den har bland annat dusch både inne och på badbryggan, 
kapell, varmvatten, teak på akterdäck och badbrygga, extra 
bäddmadrass, vhf, plotter. Motor vp kad 32 ,590h Petsmo. 
410 000:-, +358500261194,  45861

Ockelbo B16 AL 2014. Välskött Ockelbo aluminium-
båt uttagen 2015. Nyservad Evinrude E-Tec 60hk. Endast 
75 timmars gångtid.Extrautrustad med dubbelpulpet, dyn-
sats, Garmin 50s plotter, ekolod och motorlås. Trailer= 
7000: Skelleftehamn. 155 000:-, 070-5313520,  45740

Yamarin 4510 1999. Yamarin 4510 -99 med Selva 60 
Hk Fyrtakt-14, Direktinsprutad, I Väldigt bra skick för en 
99a! 99 Gångtimmar. Välplanerad Styrpulpetare, per-
fekt för dagsutflykter, bad och fiske. Enköping. 110 000:-, 
0768722346, Willehorvath@gmail.com  45732

Buster S 2007. Buster S med Mercury 25 hk. EFI. Ca. 
40 timmar Fågelsta obromsat släp. Övrig utrustning + 
Garminplotter med ekolod ingår. Linköping. 85 000:-, 
0768030430,  46172

Knud Reimers Kustkryssare 1961. Välvårdad 
kustkryssare Blue Peter ritad av Knud Reimers, 31 fot. 
9,40x2,60x1,50, ca 4 ton. Byggår 1961 i Kungsviken, Orust. 
Mahogny på ek. Ny Lombardini 20hk motor installerad 2011. 
5 kojplatser. Oskarström. 95 000:-, 0760 731782,  
ragnar.kullenberg@telia.com  45722

Flipper 620 1982. Motor: Yamaha F100 -10 4-takt 
Gångtid: 148 h Servad på aukt. verkstad Båtbottnen 
epoxibehandlades -09 Bromsad 80-trailer finns att kö-
pa till. Ring eller maila för mer info Vinslöv. 140 000:-, 
0709185952, calle.j@bredband.net  45580

707 Rolig snabb och lättseglad båt 2genua 1fock 2stor 
2spinn Lättarbetad sittbrunn Nya fall stor+fock 16 Ovan 
reling omlackat 14 Båtvagn+Täckställning Centrumlyft 
Div. tillb. Motor+ny fock säljs separat Bankeryd. 18 900:-, 
0738200700, anders.hoffmann@telia.com  45670

HobieCat & 2- Krona HobieCat 16 & 2 krona Ho-
bieCat 16 med kompletta tillbehör till den, 2 helt nya fockar, 
helt nytt oanvänt storsegel, trailer, flytvästar, topp-flöte för 
masten. 2-krona, segel + fock, gott skick + trailer + vinter-
ställ Danderyd. 70 000:-, 079-047 68 21,  
andreas.repeta@gmail.com  45612

ONE OFF Foxy 650 2013. Foxy 650 är en special-
byggd kappseglingsbåt, konstruerad enligt box regel Mini 
650. Mått i m: L:6.5 B:2,6 Djupg:1.7, Stor segel 22,7m2, Fock 
12,5m2, Gennaker 43m2, logg; lanternor; manuell läns-
pump; Göteborg. 200 000:-, 0728798940,  
martam@live.se  45434

Uttern A 51 2004. Bra för fisketurer och familjeliv. Mer-
cury 40 hk EFI, Powertrim, elstart, bensin, 4takt, självläns, 
badstege, bottenmålad, årligen, motor servad årligen av 
märkesverkstad, ekolod, obroms. Fogelstasläp Malmö.  
69 500:-, 0768497849,  45366
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Veteranbåt Motorseglare 1945. Mycket gott skick. 
Nyrenoverade ytskikt med helrenoverade däck+ luckor, ny-
dukade tak till ruff och styrhytt samt nya eller renoverade 
metalldetaljer. Renoverad motor och nytt elsystem.  
Torslanda. 169 000:-, +46739244626,  
sofia.jw.sandberg@gmail.com  45433

Norsk Snipa 1957. Norsk träsnipa från 1957, Inomborda-
re: Volvo Penta 2 cyl MD2B 25 Hk Nyrenoverad startmotor, 
bytt oljefilter samt bådabränslefiltren. Trailer ingår skrov 
och däck nyslipat. För mer info maila eller ring Jönköping.  
15 500:-, 0722379353, joseph.fahy@rjl.se  45316

Allegro 33 1985. Den har stått på land i 11 år Enköping. 
150 000:-, 0707737098, allegrok45s66@outlook.com 
 45247

Compis 28 1974. En synnerligen lättseglad fullutrus-
tad familjebåt på 28 fot som passar nybörjaren perfekt. Ut-
rymme för 5 personer till sjöss. Båten ligger i Kristinehamn 
och bara väntar på att bli provseglad. Karlskoga. 45 000:-, 
+46734461864, magnussjostrand@yahoo.se  45028

Hallberg-Rassy HR 310 2011. Välskött, litet använd 
(420h/2660nM),i praktiken nyskick. Rattstyrning, Radar, 
Plotter(2), vind/logg/ekolod instr. AIS mottag/sänd. Bog-
och Häckprop. Swingthruster. Genacker m. bom och spec 
.peke, mm Ekenäs. 1 380 000:-, +358400318525,  
tor.enberg@fimnet.fi  45213

Flipper Futura 1982. Finskbyggd,  konstruktör Håkan 
Södergren Välutrustad motorseglare, 32-foot, bogpropeller, 
kyl, frys, autopilot, extra varmvatten, radio, TV, dusch, an-
karspel, komplett utrustning för navigering, gasolspis med 
ugn mm. Båten finns i Åmål. Karlstad. 210 000:-,  
054-835383 ; 0706441415, ulf.gerard@telia.com 45195

Dominant  95 1979. Till salu är nu en Dominant 95 med 
nr. SWE 36. Längd 9,50 m+0,5 m bredd 2,80 m djupgåen-
de 1,80 m En vinnande seglare Se; http://www.conicom.se/
goofy/ Rydebäck. 125 000:-, 0702434204,  45033

Sea Ray Sundancer 270 1998. Mycket trevlig båtmo-
dell – mycket båt för pengarna. Väldigt fin och blank i gel-
coaten samt mycket välhållna dynor. Antagligen en av de 
fräschaste Sundancer från 1998 som ni kan hitta.  
Arkelstorp. 260 000:-, 070-6581209,  
Sjoberga91134@gmail.com  45027

Micore 550 2002. Micore 550 sidpuplet. Mercu-
ry 90 hk, Sjösättningstrailer 30km, Lidköping. 95 000:-, 
0705416651, kalle.sandgren@gmail.com  45045

Winga 87 1980. Rymlig och bekväm motorseglare med 
6 kojplatser. Kontinuerligt uppdaterad, med bl.a. inredning 
i nylackad teak, omklädda ryggstöd i sittbrunn och salong 
samt nya dynöverdrag. Skanör. 175 000:-, 0709355317, 
 45192

Monark 555 1978. En klassisk båt med en Yamaha 
50Hk tvåtakt. Upptagningsvagn och kapell 3 år. Navigator, 
flytvästar, spännband m.m. ingår. Nyinstallerad hydraul-
styrning. Frillesås. 42 500:-, 0763987319,  
lars-eric.a@hotmail.com  45066

Albin Scampi 30 1979. Mark IV, sista modellen). En 
mycket trevlig båt som seglar bra. Motorn är professionellt 
servad varje höst. Nya segel 2015. Nya batterier. Båtplats 
ingår på Näsets Båtvarv i Göteborg. Väröbacka. 95 000:-, 
0739903322, patrick@ribbing.net  45065

Orrskär 850 1983. Plotter Garmin 4008, Ekolod, VHF 
Cobra marin, Ankarspel Ancaromatik med fjärrkontroll, 
Vattenburen värmare, Varmvattenberedare, Hydraulstyr-
ning, Volvo Penta AQAD 40 B, Drev VP280DP Södertälje. 
210 000:-, 0708161655, ralleawinberg@gmail.com  45011

KÖP & SÄLJ| BÅTBÖRSEN
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TILLBEHÖR KÖPES

TILLBEHÖR SÄLJES

Storsegel till IF båt If segel i OK skick. Sytt 99 seglade 
SM 2000 Göteborg. 300:-, 0734201862,  
mian72@gmail.com  46687

Diverse sjökort, Garmin Bluechart G2 Vision  
Säljer våra Garmin sjökort då vi bytt till Lowrance utrust-
ning. VEU470S VEU505S VEU708L VEU709L VEU710L 
VEU711L VEU712L VEU713L VEU047R 600 kr st. eller alla 
för 4500 kr. Stockholm. 600:-, 0731-531000,  
ulf.w@financier.com  46347

Yanmar 21 hkr och S-drev, 2017 Ny Yanmar 3YM20, 
årsmodell 2017 med nytt segelbåtsdrev Sd 25, årsmodell 
2017. Nytt, ej uppackat, med orginalgaranti. Göteborg. 70 
000:-, 0709-147770 alt 0709-415007,  
helni118@gmail.com  46310

Flytvästar 2st svarta uppblåsbara räddningsvästar Baltic 
Legend. Tullinge. 500:-, 08-7785666,  
kjellsundstrom1@gmail.com  45952

PLASTIMO 240SL 2014. PLASTIMO GUMMIBÅT MED 
TRÄDURK KLARAR 5HK MOTOR. ANVÄND EN GÅNG LIG-
GER I VÄSKA. MOTOR YAMAHA 4HK MED INBYGGD TANK I 
BRA SKICK KAN KÖPAS TILL FÖR 3000:- Simrishamn.  
3 000:-, 0708124807, johnny.nilson@telia.com  45832

Komplett drivlina med aq171c samt ett 290 drev 
Nyrenoverad motor, drevet provtryckt , säljes komplett med 
kablage instrument drev sköld tilt pump, bara lyfta i å ställa 
tändningen, självklart med avgaslimpa i gott skick. Samt li-
te andra reserdelar Segeltorp. 65 000:-, 0766776626,  45297

Båtvärmare Vallasvärmare 1800 eller 2400 eller liknan-
de värmare Västerhaninge. 3 000:-, 0707431644,  
nirot@telia.com  45812

Kylvattenpump MD. 32 Den skulle passar min V.P. 21 
men diametern av flänsen bakom impellern var någon 1/10 
dels mm. för stor. Allt annat var exakt som min original 
pump. Jag fick for mig att den var till en V.P. M.D 32. Gävle. 
400:-, 0707764419, nick@blackmon.se  45896

PUMPKIT 12 VOLTS SJÄLVSUGANDE IMPELLERPUMP. 
PUMPHUS I ROSTFRITT STÅL. LÄMPLIG FÖR LÄNSPUMP-
NING. INKL. PUMPKIT BESTÅENDE AV 1,8M SUGSLANG 
SAMT SUGADAPTER FÖR PLANA YTOR Simrishamn. 1 
000:-, 0708124807, johnny.nilson@telia.com  45771

Båttoalett Maxlite båttoalett, tystgående helt ny i för-
packning, alltså oanvänd. Kostar 4500 i butik uppsala.  
2 000:-, 0725425966,  45181

6 ST FENDER HÅLLARE MED FÄSTANORD-
NING NYA FENDER HÅLLARE (230MM) MED FÄSTAN-
ORDNING (6ST). ALDRIG ANVÄNDA Simrishamn. 1 000:-, 
0708124807, johnny.nilson@telia.com  45743

Perkins inombords 36_hk Suttit i en 9*3 meter träsni-
pa Värmdö. 8 000:-, 0707253609,  45250

Praktiskt båtägande gamla nummer 2003-
2010 Årgång/antal nr/nr saknas/bilagor 2003/8/0/0 
2004/10/0/0 2005/10/1 (nr 3)/0 2006/12/1 (nr 10/1 
2007/12/2 (nr 5,11)/1 2008/12/0/3 2009/12/0/3 2010/4 
(jan-apr)/8/1 Förslag: 1200 kr+frakt Boden. 1 200:-,  
070-3410869,  45081

Sattellite Phone Inmarsat 1 year old Stockholm. 7 000:- 
0733121146, martin.leo.kenny@gmail.com  44923

HOPFÄLLBAR CYCKEL (VOLVO) (2ST) HOPFÄLL-
BAR CYKEL MÄRKE VOLVO I BRA SKICK (2ST) . LITE AN-
VÄNDA 1300:-/ST ELLER 2000:- FÖR BÅDA Simrishamn. 1 
300:-, 0708124807, johnny.nilson@telia.com  45744

NY SENSOR-MAX VSD PENTRYPUMP Jabsco 
Sensor Max VSD 14 varvtalsstyrd pentrypump med varia-
belt flöde för upp till fem utlopp med pentry, dusch och 
varmvattenberedare. Inget behov av ackumulatortank för 
att få jämt vattenflöde. Simrishamn. 2 000:-, 0708124807, 
johnny.nilson@telia.com  45742

Båthus Täckställning Går att bygga ut mer om man 
vill. Bredd: ca 7 m Längd: 2-10 m beroende på hur många 
sektioner man väljer att ha Höjd: ca 5 m nockhöjd med 
de reglar som medföljer, går att höja Hässelby. 8 500:- 
0735006184, Larsaa@live.com  45368
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STOR GUIDE 

CHARTER
NYA FARVATTEN
SÅ HITTAR DU DE BÄSTA PRISERNA
DE FINASTE VIKARNA & 
DE SMARTASTE BÅTARNA. 

NÄSTA NUMMER

Missa inte  
nästa nummer! 

Prenumerera!
Beställ din prenumeration på

dintidning.se/praktiskt-batagande
eller ring: 08-400 277 08 

(vardagar 9.00–17.00)

KLASSIKERN: X-99
VÄLSEGLANDE OCH SNABB  
PÅ KRYSSEN

TEST: FLYTTBARA ÖLJETTER 
– VILKA HÅLLER MÅTTET?

PRAKTISKT: INSTALLERA 
DÖDMANSGREPP

I BUTIK 19/12
SOM PRENUMERANT FÅR DU 
TIDNINGEN OCH EN KALENDER  
I BREVLÅDAN 15/12  



Med Skand-skotern kör du bekvämt till jobbet, affären, vännerna 
och fritidsaktiviteterna! Skand-skotern har en stark elmotor som 
är snäll mot miljön. Den klarar de brantaste backarna och du tar 
dig fram säkert även under den svenska vintern.
Testa hemma, ring 08 5250 3949.
• 25 KM/H   • INGET KÖRKORT KRÄVS   • RÄCKVIDD CIRKA 100 KM 
PRIS FRÅN 19 900 KR, ELLER 790 KR/MÅN (3 år)

FÖR EN AKTIV VINTER

Tel. 08 5250 3949    |    www.skandscooter.se   |    Post: Tegeluddsvägen 76, 2tr, 115 28 Stockholm

Monteras i Finland, levereras till din ytterdörr, i hela Sverige. Landsomfattande servicenät.

NJUT HELA ÅRET – JUST NU FÅR DU MER

2 ÅR
SKAND
GARANTI

* Premien gäller retroaktivt från den 20 september 2017. Du som har köpt en elcykel, elmoped eller elmotorcykel från och med detta datum måste spara ditt kvitto om du vill ansöka om bidraget. 
På kvittot måste det fordon som du tänker söka en premie för kunna identifi eras, till exempel med ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer.

ljus

KAMPANJ I OKTOBER OCH NOVEMBER 
VÄRDE 6.400 KR:
Stil och säkerhet med starka LED-lampor!
Normalpris 3.900 kr, under oktober och november 
får du dem på köpet!
Från 20 september kommer Svenska staten ge en 
skatterabatt på 2.500 kronor vid köp av skoter. *
GARANTI: Skulle reglerna ändras garanterar Skand 
att rabattera priset med 2.500 kronor vid köp av 
en Skand-skoter.



www.thermoprodukter.se

A  W O R L D  O F  C O M F O R T

SOMMARVÄRME DYGNET RUNT
– ÅRET RUNT!
Ingen ska behöva frysa ombord. Med Eberspächer båtvärmare 
får du en behaglig och skön värme, dag som natt, året runt. 
Våra värmesystem tillhör marknadens mest effektiva och 
pålitliga, vilket bidrar till att öka både komforten och  
stämningen ombord på din båt.


