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Ökande intresse för veteranbåtar

N

är jag ser tillbaka på de första
månaderna i år noterar jag att
intresset för våra klassiker ökar.
Det började med Göteborgs båtmässa,
sedan Helsingfors och senast Allt för sjön.
Alla mässor har med Classic Boat
show i olika former, därför att det drar
publik.
Så har det sett ut i många år, besökarna kommer och förundras över skönheterna och ojar sig över allt arbete vi
måste lägga ned. Det är den förväntade
kommentaren
”måste ta mycket tid……”. När vi
berättar vilken tid vi lägger på underhåll blir de lite osäkra. Tar det verkligen
längre tid att hålla putsen på plastskrovet än att slipa och lacka ett varv på träbåten, för så är det. Visserligen krävs det
tid när man går loss på ett projekt eller
den nyinköpta båten som man vill uppgradera så den passar behovet, men det
är lika med plasten, ska man få till ett
snyggt skrov och inredning krävs det
timmar.
Nu upplever jag att många begriper
att de kan inhandla den båt de kommer
att njuta av länge för en bråkdel av vad
en liknande i annat material går loss på.
På båtmässorna träffar vi de kommande ägarna och dem som har en båt
och vill få tips om hur de enklast får den
i det skick de vill ha. Vi har svaren, det
finns hantverkare organiserade som garanterar bra utförda arbeten, på mäs�san har vi leverantörer av de material vi
behöver, färg mm, de ger tips hur man
lyckas. Efter mässan har jag besökt flera
hantverkare som har fullt i verkstäderna, det är tätt mellan båtarna och verksamheterna är i full gång. Nu tar man in
uppdragen som planeras i höst och planeras under våren så man vet exakt vad
som ska göras.

Själv har jag sedan många år tagit
hjälp med det jag inte kan, träarbeten
och fernissa, som jag aldrig blir vän
med, slipa och lacka skrovet är inga
problem, det gör jag tillsammans med
hantverkaren. Om det kostar mycket,
inte i sammanhanget och resultatet
njuter jag av varje dag under säsongen.
Dessutom håller båten sitt värde, kanske
ökar, det får jag se den dag jag säljer. Vi
har många annonser i Veteranbåten på
Marknaden och hemsidan. Vi når med
tidningen 6 – 7 000 läsare vilket visar
sig när Ni lägger ut till försäljning. Nu
fick vi annonsera föreningens A22a då
den behöver vårdas och seglas, ska inte
magasineras. Tidigare var tanken att ha
henne i museet, men museet har vi inte
kvar, så valet blev att finna en ny ägare.
Om A22or är eftertraktade, så visade
annonsen på det, sex intressenter hörde
av sig inom två veckor och vi fann en ny
ägare som vi vet kommer att vårda och

njuta av henne. Vi får besked av många
som annonserar att intresserade hör av
sig, många gånger är det unika båtar och
tillbehör som snabbt finner nya ägare.
Dessvärre inte alla, det är inte alla båttyper som marknaden kastar sig över, men
med tiden finner de säkert också nya
ägare som njuter av alla som kommer
och ser på båten och säger i självförsvar
att ”nog är det mycket arbete …” Noterar också att båtar som funnit ägare i
utlandet nu annonseras i Veteranbåten,
de är på väg tillbaka och i utmärkt skick
då de underhållits på bästa sätt.
Snart Veteranbåtsfestival, då ses vi
och får njuta av våra båtar och gemenskapen. Till banketten har vi hyrt in oss
i Båthall 2, där allt började. Nu med Vikingalivmuseum, så det blir en kväll att
minnas.
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Heleneborgs båtklubb gjorde
en stor manifestation i Älvsjö

S

verige har i sin stora flotta av gamla fritidsbåtar ett viktigt kulturarv
som måste bevaras till varje pris.
En av de största bärarna av detta kulturarv är Heleneborgs båtklubb, HBK;
som har sin hemmahamn vid det hotade
Pålsundet i centrala Stockholm. När nu
Sjöhistoriska museet fraktat bort båtarna ur Båthall 2 på Djurgården kan man
kanske kalla HBK:s hamn Stockholms
flytande veteranbåtsmuseum.
HBK fyller 100 år detta år och kunde inte manifestera detta jubileum på
bättre sätt än att ställa ut ett urval, 18
stycken, av sina fina båtar på Stockholms båtmässas Classic Boat Show, en
lysande manifestation.
Det var denna samling veteranbåtar,
förtöjda vid kopior av HBK:s bryggor
och pålar, som var Classic Boat Show
detta år, även om det fanns andra fina
utställda båtar också. Där stod också en
förminskad kopia av HBK:s klubbhus,
där utställningens initiativtagare Stefan
Iwanowski höll till och berättade om
båtarna för publiken.
Vid bryggorna låg 16 båtar och på
annan plats två, Ivar Kreugers underbara Loris och en jolle.
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Lice, en salongsbåt som troligen ritats av CG Pettersson, byggd omkring 1920 på Stenhammars
varv. Bordläggning i furu, överbyggnad i mahogny, Motor 4 cyl. Bensin.
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Fiorella, CGP-ritad racerbåt från 1912, 10,30 x 1,60. Hon ägs av
Thomas von Matern och drivs av en Volvo BB 11.

Stefan Iwanowski.

Angelica Skifferberg, ordförande i HBK har förutom att hålla ihop mässgruppen målat upp hela klubbhuset inne som en
kopia av klubbhuset på båtklubben.
2/2019
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Plurr, äldsta fritidsbåten CG Pettersson 1905, ägd av Sjöhistoriska museet,
deponerad hos HBK.

– Jag kom med förslaget under
Skärgårdsmässan i maj 1918 och började skissa på längan, sade Stefan till
Veteranbåten.
– Vi började välja ut båtar relativt
tidigt, de skulle vara lätt åtkomliga på
uppläggningsplatsen. Logistikpersonal
gick runt och tittade på båtarna och vi
planerade hur vi skulle lägga dem. Kriteriet var att de skulle vara bra representanter för de båtar som finns i HBK
och de måste vara i bra skick. Båtägarna
skulle vara villiga och entusiastiska.
Uppenbarligen var det inte svårt att
få båtägarna att ställa upp och Stefan
berättade att båtarna anlände till mässan
i Älvsjö tio dagar före öppnandet och på
den tiden skulle vårrustningen klaras
av. Det gjorde att alla båtar var nyfernissade och blanka när mässan slog upp
portarna.
Mässan ställde upp och byggde fundamentet till bryggorna och väggarna
till klubbhuset. De satte upp fondtapeten, målade och fixade, berättade Stefan.
– Det kändes som att man kom ned
till Pålsundet med alla pålar. Vår tanke
var att publiken skulle känna sig välkommen till HBK.
– 15–20 personer jobbade med utställningen, helgerna var inget problem
och en del tog semester.
Att sedan riva utställningen är en
baggis. We did it!
– Jag känner en stor glädje över vad vi
har åstadkommit.
Den fina hamnen med sina pålar är
hotad då staden vill fälla träden längs
vattnet och bygga en betongkaj i stället
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Rödebjörn, varpbåt i nitat stål, drog timmer på de
norrländska älvarna, byggd någon gång 1870 – 1910.

för träbryggorna tll förmån för en bredare cykelbana, något som oroar Stefan
och många, många, andra.
– Jag är inte lugn förrän hela området
är kulturskyddat, sade han.
‘Nu fyller HBK 100 år och Stefan berättar att den första manifestationen är
boken med alla klubbens båtar och den
andra utställningen i Älvsjö.
– Utställningen manifesterar att vi
under 100 år varit en del av Stockholms
stadsbild. Det blir en fest i sommar
och Båtklubbarnas dag den 31 augusti

blir speciell. Hundraårsfesten hålls på
klubbholmen Idskär samt vid klubbhuset på Båtklubbarnas dag.
Det var en fantastisk fest för tio år
sedan. Då hade vi tio båtar på mässan.
Det gäller att ha idéer och kompetens
att genomföra dem, Vad vill vi visa upp?
2019 års utställning i Älvsjö blev en
stor succé. Det var fullt med folk på
bryggorna, kunde Stefan konstatera.
LARS PORNE

Vitesse II, ritades av Carl Plym och byggdes på Plyms varv i Neglinge 1929 för bankdirektör Carl
Wittenström, som behövde en snabb åt att köra till somrstället på Karlsudd med. Hon har en 100
hk Packardmotor. Nu ägs hon av Per Ohlander.
2/2019

Parbleu, ritad av CG Pettersson och byggd vid Fisksätra varv 1932, en snabbgående V-bottnad båt med en Packardmotor från 1907.

2/2019

7

Publikintresset var stort.

På bilderna på dessa sidor ser man i
bakgrunden Pålsundet som det ser ut idag,
en över 70 meter lång illustration som HBK
lät tillverka.
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På Heleneborgs båtklubb finns framförallt en unik representation av
de båtar som byggdes under första halvan av 1900-talet. I bakgrunden
ser man HBKs klubbhus och den karaktäristiska grinden till bryggorna,
den återuppbyggdes på båtmässan, så även bryggorna och
förtöjningspålarna som givetvis hör hemma i Pålsundet.
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Loris i all sin glans.

Kreugers motoryacht Loris
det största dragplåstret

Loris blev en riktig publikmagnet.
10
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D

et individuellt största dragplåstret på Classic Boat Show
var givetvis den förnämliga mahognymotoryachten Loris, beställd av
tändstickskungen Ivar Kreuger 1913,
ritad av Knut Ljungberg och byggd på
Hästholmsvarvet.
Bredvid henne stod den motor hon
fick 1922, en Sterling Coastguard på
300 hk, 1,6 ton, en försvarlig pjäs som
gav båten en fart på 27 knop. Den drog
160 liter bensin i timmen, vilket ägaren
säkert hade råd med. Nu sitter en betydligt lättare motor i henne, en Cummis
diesel som ger samma fart. Efter börs
kraschen hamnade Loris i Danmark
men kom tillbaka till Sverige och bytte
ägare då och då. !983 sjönk hon utanför
Ekerö i Mälaren.
Hon bärgades 1992 och köptes av
den nuvarande ägaren Mats Arrhénborg
och en kompis till honom.
Sedan dess har, berättar Mats, 20 000
– 25 000 timmars arbete lagts ned på
henne och resultatet kunde alla mässbesökare beskåda: En blänkande skönhet i
Hondurasmahogny, 15 meter lång och
2,45 meter bred.
Det var ett enormt projekt Arrhénborg och hans kompis kastade sig in i.
– Vi fick hjälp med finansieringen av
fastighetsbolaget Hufvudstaden, annars
hade vi inte klarat av det. Det blev ett
Aluprojekt som Skeppsholmens folkhögskola var värd för.
Man kan kanske säga att Ivar Kreuger posthumt hjälpte till, ty det var han
som grundade Hufvudstaden.
Nu kör Mats Arrhénborg chartergäster i Loris, som under glansdagarna
kunde räkna in gäster som Greta Garbo,
Douglas Fairbanks och Mary Pickford.
På senare år har Sveriges kungapar varit
ut och åkt liksom tenniskungen Björn
Borg.

Loris första ägare och den nuvarande, Ivar Kreuger och Mats Arrhénborg.

Text och foto: LARS PORNE

Loris gamla motor, vägande 1,6 ton.
2/2019
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Neppare i verkligt originalskick, med
originalfernissan kvar, och nepparlegendaren
Nils Virving.

Emilia är en ångslup från 1920-talet som ursprungligen var
livbåt på öresundsfärjan Dan. Hon hamnade hos Persöner
i Ystad för skrotning när Dan gjordes om till pråm, men
räddades, berättar ägaren Rolf Hultberg. Ångmskinen var
ursprungligen lysmaskin i ångbåten Gurli från 1871 och
sattes i Emilia när Gurli motoriserades 1963. Ångpannan
är dock ny. Skrovet är av nitad aluminium.
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Fritt fram tills vidare
för bottenfärg på träbåtar

D

et förekommer pågående processer i ämnet så jag har föresatt mig att skapa en bild av vad
som sker och vad som gäller idag.
Därför har jag kontaktat Stockholms
miljöförvaltning och Transportstyrelsen.
Bottenfärger har behandlats i olika forum senare år, olika material som
plast, aluminium, stål mm har behandlats. För mig är det aktuellt vad som gäller för träbåtar.
Till att börja med kan det vara bra att
veta vem som har ansvar och uppdrag
i frågan. I kommande artiklar kommer
jag att gå in närmare på material etc,
men nu gäller det först att reda ut vad
som gäller 2019 och framåt.
Åtgärden om bottenfärger och miljöfarliga färgrester har beslutats av
Miljömålsrådet och ska genomföras av
Transportstyrelsen i samverkan med
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen
och länsstyrelserna.
Som jag ser det har Transportstyrelsen som myndighetsutövare uppdraget att lösa frågan på riksplanet. De är
sammankallande under arbetsnamnet
”Skrovmålet”. Gå gärna in på deras
hemsida och fördjupa dig i ämnet.
Landets miljöförvaltningar som har
sjöar i sin kommun engagerar sig i frågan. Många kommuner inväntar Transportstyrelsens beslut. Andra agerar och
drar upp riktlinjer i avvaktan.
Det som gäller och som jag är säker på
att alla medborgare är överens om är att
bottenfärger innehållande Biocider inte
ska användas i vissa områden.
För båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i en sjö eller i Bottniska viken får endast alternativa metoder eller biocidfria
färger användas. Det finns godkända färger, men de är inte klassade som bekämpningsmedel och hanteras därmed inte av
Kemikalieinspektionen.
TBT (tributyltenn) är tennorganiska
föreningar, förbjudet sedan 1989.
Zink ingår i de flesta bottenfärger
som även innehåller koppar.
Koppar förekommer i stora mängder
naturligt i naturen, det kan man se i våra
älvar i så stora mängder att det kunde
vara utvinningsbart.
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Men vi ska endast använda godkända
färger innehållande koppar till båtar.
För att få besked från myndigheten
träffade Gunnar Carlsson (BHRF) och
jag Transportstyrelsens handläggare
Lina Petersson och Annika Lindell den
4e april. Den korta versionen av mötet
är att träbåtar kan fortsatt använda godkända färger till 2021. Vi kunde på plats
komma överens att bidra till att lösa det
övergripande uppdraget för framtiden,
då vi kan medverka med hantverkare
och materialexperter på trä.
Fick svar på detta från TS: Det stämmer att det före 2020 åtminstone inte
kommer något nationellt förbud mot biocidfärger, men varje kommun har ändå redan
idag rätt att bestämma vilka färger som får
användas i ”deras” vatten. Och i tex Mälaren och Bottenhavet/Bottenviken får biocidfärger inte användas alls.
Det mottogs positivt så vi inleder samarbetet redan före sommaren. Ett önskemål från vår sida är att ta bort bortre
datum 2021 som det år då allt ska vara
löst. Istället kan den nu kompletterade
arbetsgruppen lösa frågan utan stress,
det kan bli klart tidigare, eller senare,
men det ska bli en lösning som håller
över tid, då får man inte stressa fram beslut. Något bestämt svar på detta önskemål gavs inte, men det är i alla fall
framfört och vi ska fortsätta att driva
kravet på slopad bortre tidsgräns.
Detta är viktigt då klubbar, varv
hantverkare och båtägare idag svävar i
osäkerhet då det förekommer olika besked lokalt. Inte så bra då Transportstyrelsen har uppdraget att lösa detta för
riket. Därför hoppas jag att kommuner avvaktar slutliga utredningen innan
man beslutar om lokala åtgärder avseende träbåtar. Kommuner företräds i
arbetsgruppen sedan 2016, då arbetet
inleddes.
Oavsett lokala uttalanden och skrivelser är det klart att träbåtar inte omfattas före 2020, se TS kommentar
tidigare. Bra att veta när Ni ska planera
upptagning i höst.
Ägare till träbåtar är medvetna om
det faktum att närmast trä under vattenlinjen behöver man ett bra skydd. Mönja är den produkt som används för att
skydda båten under vattenlinjen, där-

efter grundas med primer, därefter bemålas med den färg som är godkänd för
det område där båten används. Mönjan
kommer inte i kontakt med vatten, det
är så det ska gå till.
Om Mönjan förbjuds är det snart
slut på den del av det svenska kulturarvet, som beräknats till 15 - 20 000 båtar,
ett världsunikt bevarat båtbestånd, finns
inget motsvarande utanför Sverige.
Mönja får endast användas av yrkesfolk, så skall det förbli för det fungerar
bra och vi har båtbyggare i hela riket
som kan hantera enligt alla regler.
Varför tar jag då upp frågan? Därför
att det från flera klubbar höjs röster att
förbjuda Mönja, då är vi snart i ett läge
där den kan totalförbjudas.
Min sammanfattning utifrån de
uppgifter jag har i nuläget
Stockholms stads miljöförvaltning avvaktar hur branschen själv ska hantera
och lösa frågan, de har gett en respit till
2021 då man hoppas att det finns bra
svar på hur beslut ska tas i frågan. Det
är dock klarlagt att mönja eller motsvarande träimpregnering inte påverkar
miljön när man applicerar grundfärg,
det finns några varianter som har det
gemensamt att de stänger in impregneringen. På grundfärgen kan man applicera den färg som är rekommenderad
för den miljö båten befinner sig under
säsongen.
Det innebär att de som har vinteruppläggning i en insjö med sötvatten
och efter sjösättning flyttar båten till
säsongshamnen med salt eller bräckt
vatten, skall ha den färg som gäller vid
säsongsanvändning. De färgerna är reglerade, så frågan gäller impregneringen
och där har vi idag ett beslut som ger
respit för utredning. Därför behöver
inte beslut tas före 2021 i frågan, kan
vara ett efterfrågat besked för båtägare,
hantverkare, varv och klubbar.
Vi vet av erfarenhet att båtägare är
miljömedvetna, när det kommer till
materialet trä behöver man finna en
lösning som bevarar båtarna över tid,
annars kommer de att ruttna. Knappast
önskvärt med världens idag bäst bevarade kulturvärda båtar.
Pierre Dunbar »
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Här följer några kommentarer på
min fråga till båtföreningar:
”Glöm inte skeppsmasken i saltvatten”
Sammanställning av Sven Jönsson
- Sveriges Ångbåtsförening.
I
miljöbalken
finns
allmänna
hänsynsregler.
De skall tillämpas av alla som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd
t ex när en båtägare målar sin båtbotten.
Hänsynsreglerna står i 2 kap. miljöbalken och omfattar bla kunskapskravet,
försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen (2-4 par).
Man är skyldig att skaffa sig kunskap
i ämnet. Försiktighetsprincipen innebär
bl a att förorenaren betalar. Produktvalsprincipen innebär bl a att du skall
undvika produkter som innebär fara eller risker för hälsa och miljö. Välj andra
alternativ än bottenfärg.
Båtbottenfärger räknas som bekämpningsmedel och skall godkännas av Kemikalieinspektionen. Det innebär dock
att godkänd färg behöver därmed inte
vara miljövänlig.
Olika färg för väst- och östkusten.
Kemikalieinspektionen fastställer var
och vilka färger som får användas. För
insjöar och Bottenviken finns inga god-

kända färger. Där får endast alternativa
metoder användas.
Olika krav för fritidsbåtar och
yrkesfartyg.
TBT eller tennorganiska föreningar
är mycket farliga för miljön och skall
bort. Förbjudet sedan 1989.
(Man kan undra varför det överhuvudtaget har fått användas, nu drabbar
det båtägarna). Förbudet framgår av
Europaparlamentets och rådets förordning nr 78/2003 sk AFS förordningen
(antifoulingsystem).
TBT tas bort eller täcks med spärrfärg. Det är här man talat om blästring.
Dock finns risk att damm sprider sig och
att det inte kan användas på träbåtar.
Transportstyrelsen utövar bl a tillsyn,
meddelar föreskrifter, förbjuder fartyg
att anlöpa svensk hamn om inte AFSförordningen följs.
Fråga till Miljöförvaltningen i Stockholm från Båthistoriska Riksförbundet 2019
Vi har hört rykten om att man i den miljösanering av båtbottnar som man håller på med för att få renare och mindre
miljöfarligt vatten har gjort undantag
för båtar byggda av trä.
Vi undrar om detta stämmer och om

det finns något dokument som stärker
detta?
Vi vill verkligen veta och kunna svara
på dessa frågor på ett korrekt sätt i och
med att vi har medlemmar vars båtar är
byggda i trä. Det är oss viktigt att aldrig
gå på rykten utan ha besluten från rätt
källa innan vi säger något.
Miljöförvaltningens svar
Ja, det stämmer då varken mätmetoderna på träskrov eller saneringsmetoderna fungerar särskilt väl har vi gjort
undantag för dem tills det kommer fram
bättre metoder.
Vi rekommenderar självklart ändå
alla att ta bort all gammal färg så gott
det går ner till skrovrent för att bli av
med så mycket av eventuella biocider
som möjligt.
Med vänliga hälsningar
Jana Lervik Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miljöförvaltningen
Hälsoskydd, Skola och miljö
Box 8136, 104 20 Stockholm
www.stockholm.se

VETERANBÅTSFONDEN
Veteranbåtsföreningens Veteranbåtsfond är till för att hjälpa
båtrenoverare som har projekt värda att satsa på.
Den som har ett sådant projekt kan ansöka om bidrag senast i
september för utvärdering under hösten.
Ansökan skall innehålla en beskrivning av projektet och uppgifter om
vad pengarna är tänkta att användas till.
Bidrag på upp till 10 000 kronor kan delas ut till renoveringsprojekt.
Ansökningsformulär på hemsidan www.veteranbaten.se
Sänd in ansökan senast i september månad till:

Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar,
Slupskjulsvägen 42, 111 49 Stockholm.
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En resa uppför
Amazonas i bokhylla

Gästskribent i detta nummer är
Edward Riedl, riksdagsledamot
(M) och utbildad båtbyggare från
Umeå. Foto: Emilia Oije.

N

är jag var liten så välte jag och
min kompis Jonas mina föräldrars bokhylla. Mer rätt så
plockade vi ur alla böcker och la försiktigt ner bokhyllan på golvet. Vi satt
i bokhyllans fack med en gammal kartbok och låtsades att bokhyllan var en båt
som åkte längs Amazonasfloden. Vi var
upptäcktsresanden och världen var vår
att upptäcka. Vi åt en hel del godis när vi
satt i den där bokhyllan minns jag också.
Mina föräldrar hade ingen båt trots
att jag växte upp nära vatten. Vi hade en
kanot som användes mycket sparsamt.
Men drömmen om att via vattnet upptäcka världen fanns där i mig redan i tidig ålder. När jag blev fjorton år gammal
och sommarjobbade så erbjöd grannen
mig att köpa hans gamla fina träbåt. En
fem meter lång underbar välskött träbåt
med en alldeles ny tre hästars Johnson.
Jag hade fått följa med ut i den båten
och fiskat ett par gånger. Tidig morgon,
varm choklad och gofika. Jag kan fortfarande minnas hur väl det smakade ute
på sjön. Det var alla mina drömmars båt.
2/2019

Jag frågade hur mycket båten kostade.
Han svarade med att fråga hur mycket
jag tjänat på mitt sommarjobb. Jag berättade det och han meddelade glatt att
det precis räckte till att få köpa hans båt.
Först flera år senare förstod jag att
jag fick köpa denna fina båt alldeles alldeles för billigt. Det blev min första båt.
Det var min första riktiga kärlek. Det
blev fisketurer och upptäcktsfärder. Jag
tog med vänner på långa men väldigt
långsamma turer.
Det packades ner vattendunkar, mat,
tält, sovsäckar och mycket annat i denna
båt. Det gjordes övernattningar på obebodda öar. Ibland sov vi under bar himmel. Andra gånger tältade vi. Med min
första träbåt hade jag många fantastiska
äventyr.
Båten blev stående hemma hos mina
föräldrar och motorn följde med mig
vidare i livet. Jag sörjer fortfarande den
brist på skötsel mitt ungdomliga jag
gjorde mig skyldig till. Jag blev träbåtens sista ägare. Trots alla minnen den
gav mig så tog jag sedan under några år

inte hand om den. Universitetsstudier
och livet kom mellan oss.
Men de kommande 26 åren följde
min tre hästars Johnson mig i allt från
studentrum och lägenhetsbalkonger till
mitt hus jag bor i idag. Min båtmotor
blev fönstret tillbaka till äventyren med
min allra första båt. Sedan dess har jag
haft många plastbåtar. Större och modernare men aldrig någon lika fin som
min första.
När jag sen en dag bestämde mig för
att renovera båtmotorn och låta den få
hamna på en liten båt igen så kändes det
så rätt. Jag provstartade den i en hink
med vatten och den gick igång efter alla
dessa år. Det kanske låter som en skröna. Men det är helt sant. Jag blev så glad
och så lycklig. Jag la ut en bild på båtmotorn på instagram där jag förklarade
min kärlek till denna båtmotor och dess
tidigare uppgift.
Hur den tog mig ut på vattnet när
jag var en liten grabb. Ett dygn efter
jag la ut denna kärleksförklaring så var
båtmotorn stulen. Så nu finns varken
min första träbåt eller motorn som drev
fram den kvar. Men alla minnen finns
kvar. Kärleken till sjön är fortfarande
lika stark som när jag var en liten grabb.
Det kommer att bli en träbåt igen när
jag har mer tid lite senare i livet. Nästa
gång kommer den att få den allra bästa
tänkbara omvårdnaden. Jag välter inga
bokhyllor längre och låtsas inte att jag
far upp för Amazonasfloden. Men jag
äter fortfarande godis och har kvar samma upptäcktslusta. För vad är väl en båt
utan en kapten som vill upptäcka nästa
vik och nästa ö.
EDWARD RIEDL
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Det närmar sig en
revolution i det tysta
Riksantikvarieämbetet lämnade i
slutet av 2018 en rapport till regeringen, som innebär att vi kan
få en förändring av svensk kulturarvslagstiftning och det på ett sätt
som innebär en revolution inom
svensk, och sannolikt även europeisk
kulturarvslagstiftning.

U

tredningen (https://www.raa.se/
tag/rorligt-kulturarv) har alltså
nu presenterats för Kulturdepartementet, och den föreslår att ett
lagskydd för det rörliga kulturarvet förs
in i kulturmiljölagen.
Rapporten ska först gå på remiss
under våren, varefter proposition ska
skrivas och föreläggas Riksdagen som tidigast kan behandla detta under hösten.
Vi bedömer att förslaget bör gå igenom, då en stärkt bevaranderätt för det
rörliga kulturarvet har haft starkt stöd
hos alla partier, när vi presenterade
frågan, för de olika representanterna i
kulturutskottet.
Maria Adolfsson som har lett utredningen berättar lite om hur utredarna
har arbetat och svarar på några frågor.
Hur har ni arbetat med de som aktivt
arbetar med bevarandet av våra båtar?
Maria: Vi har fört dialogsamtal och
fördjupande samtal med Transporthistoriskt Nätverk där alla historiska transportslag samarbetar. Och vi har gjort
avstämningar med bland annat Statens Maritima och Transporthistoriska
Museer.
Hur skiljer sig detta uppdrag åt från andra?
– Det var ett nytt område som vi saknade kunskap inom och det blev en
brant inlärningskurva. Det var även stor
spridning på utmaningarna mellan de
olika transportslagen.
Historiska transportmedel har inte
heller haft en självklar status då de inte
har ingått i vad som traditionellt har
räknats som kulturarv tidigare.
På seminariet så berättade du om den glädje
du hade mött och upplevt under projektets
gång?
– Det var starkt kunniga personer som
har bidragit till resultatet. Det finns
även ett mycket djupt engagemang för
18

detta i civilsamhället. Och en otroligt
positiv upptäckt har varit att det är så
många som redan har de ”rätta glasögonen” på det vill säga att eftersträva originallikhet och autenticitet även i små
detaljer när man underhåller, renoverar
och rekonstruerar. Man värnar redan
om värden som originalitet.
Historiska transportmedel
– ett rörligt kulturarv
Från rapporten ser vi ett område som så
gott som helt vilar i händerna på enskilda individers och föreningars insatser
för att ha överlevt så här långt. Det är nu
glädjande att inte bara allmänheten utan
också myndigheterna börjar inse att det
rörliga kulturarvet är bevarandevärt.
De ideella krafter som idag bevarar äldre transportmedel gör det i hög
grad med den uttalade ambitionen att
fordonen och farkosterna ska hållas
fortsatt rörliga, det vill säga rullande,
sjögående och flygande. Det är också
det skydd som måste uppnås för att vi
ska kunna bevara detta levande kulturarv. Vi behöver ha levande kunskap om
kulturhistoriskt intressanta tekniker och
utföranden så att dessa inte förvanskas
eller går förlorade.
Hänsynsregeln för det rörliga kulturarvet bör införas i kulturmiljölagen
Riksantikvarieämbetet anser att historiska transportmedel och den med dessa
sammanhängande immateriella kunskapen om hur fordon och farkoster bäst
används, vårdas och renoveras idag bör
ha självklar status som ett bevarandevärt kulturarv. ”They should no longer
be seen just as a hobby /.../ but rather
a part of the cultural history of our civilization”, som det uttrycks i förordet
till handboken för Charter of Turin som
riktar sig till ägare av historiska motorfordon (2017, s. 23).
Historiska transportmedel är ingen homogen kategori av objekt utan rymmer
en stor mängd olika slags fordon och
farkoster, alltifrån stora segelskutor och
tunga ånglok till mindre fritidsbåtar och
små mopeder.
Historiska transportmedel är ett
mångfacetterat kulturarv som framför
allt berättar det moderna samhällets

historia. Det rörliga kulturarvets egenskaper och potential kan beskrivas med
hjälp av begrepp som levandegörande,
tillgänglighet, upplevelser, samhällsvärde, världsomfattande och immateriellt.
Gemensamt för de olika statliga åtgärderna och initiativen är att de omfattar och når en mycket begränsad
del av det totala antalet historiska
transportmedel.
En annan gemensam faktor är att de
transportmedel som staten idag vårdar
eller på annat sätt uppmärksammar ofta
har dokumenterat höga kulturhistoriska
kvaliteter samt kända och ur ett nationellt eller regionalt perspektiv betydelsefulla provenienser. Den bredare och i
vissa avseenden mer anonyma gruppen
av äldre fordon och farkoster som fort2/2019

Maria Adolfsson och Måns Pedersen från Riksantikvarieämbetet och Rutger Palmstierna, Båthistoriska Riksförbundet på Allt för Sjön 2019 där
Maria och Måns höll ett seminarium och presenterade rapporten.

farande är i rörelse ute i det moderna
samhället kommer däremot enbart i
begränsad utsträckning i åtnjutande av
statliga skydds- och bevarandeinsatser
samtidigt som fortbeståndet för dessa
fordon och farkoster utgör en förutsättning för till exempel det mer kvalitativt
inriktade bevarandet på etablerade statliga museer.
Vad händer här näst
Det som väntar oss är att i nästa steg
arbeta med konkreta områden där våra
båtar stöter på problem och där vi kan
påvisa hur lagstiftning, regler etc bör
justeras för att ”ta den hänsyn” som den
kommande lagen föreskriver ska tas.
Det gäller allt från drivmedel, färg,
nyttjande möjligheter i kommersiell
verksamhet mm. Det kommer att vara
2/2019

ett stort jobb att få berörda myndigheter att förstå och agera utifrån detta
”hänsynstagande”.
”Att bevaka att myndigheterna genomför det lagen avser och inte försöker runda
hörn och smita undan, det kommer vara en
av våra viktiga uppgifter framöver” säger
Rutger Palmstierna, Båthistoriska Riksförbundet och som är djupt involverad
och har gjort en ovärderlig insats för att
vi nu har fått ett förslag på lagförändring till stånd.
Vi inom nätverket, riksförbunden och
föreningarna brukar översiktligt sammanfatta vår vidsträckta verksamhet i
termer av ”Kunskap, Kulturarv och Besöksnäring” och vi använder oss ofta av
devisen ”Bevara oss väl!”.

Vi ser att vi tillsammans fortsatt har
stora utmaningar framför oss!
Under samtalet med Maria, pratar vi
om ”ruttna raden” och det akuta behovet
att rädda vår äldsta del av båtflottan. Och
det är uppenbart att även om lagstiftningen
kommer på plats så kommer den inte konkret ”rädda” någon båt från upphuggning.
Det vi kommer att kunna bli skyddade från är att båtarna påtvingas förändringar från lagens långa arm. Men
Rutgers förhoppning är att den stärkta
bevaranderätten och vad den kan medföra för positiva åtgärder på den offentliga sidan leder till att båtfolket värderar
de gamla båtarna högre – det är bara så
vi kan rädda ”ruttna raden” från brännhög, båtskrot eller – i bästa fall – export.
Gunnar Carlsson
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Hela gänget samlade utanför Vindö Marins stora hall.

Ett världskänt, men gömt
varv i Bohuslän

E

n dag i slutet av mars hörde jag att
det låg två 12 mR jakter på Vindö
Marin utanför Henån i Bohuslän.
Jag fick också veta att det skulle ordnas
ett besök där av Västkustens Träbåtsförening. Klart att man hängde på.
Lördagen den 6 mars samlades alltså
ett 20-tal av Träbåtsföreningens modellbyggare, inklusive mig, i båtbyggarskolans lokaler i Henån för gemensam
avfärd till Vindön. Väl där möttes vi av
Rolf Carlgren som visade oss runt och
berättade om Vindö Marin, deras historia och vad de gjorde nu.
Det blev några intressanta timmar, trots
att en av tolvorna, N 11, Vema III (tidigare namn Varg VI (1947)-Diva III
(1949) Lakme VI (1956)-Vema III (från
1980) blivit tvungen att lägga loss för
att segla ner till Flensburg för vidare
transport med lastfartyg till Newport
i USA. Tyvärr ska hon segla där den
närmaste framtiden och kommer alltså
inte att ställa upp i EM i Skagen/Mar-
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strand i sommar. Tråkigt eftersom hon
är en av de ”finaste” tolvorna från 30-talet. Byggd 1933 efter en Johan Ankerkonstruktion på varvet i Vollen, Norge.
Vema III blev en lyckad konstruktion,
både snabb kappseglare (i sin första
kappseglingssäsong, på engelska vatten 1933, med 17 starter vann hon två,
kom tvåa en gång och tre tredjeplatser)
och bekväm cruisingjakt. Av bilderna
att döma, en mycket vacker och numera välskött jakt. 2000 gjordes en genomgripande renovering på Wahlstedts
varv i Danmark och då återställdes alltså
Vema III till sin tidigare glans. De senaste fyra åren har hon övervintrat hos
Vindö Marin för öm och varsam tillsyn.
Någon lär ha sagt att hon är ”21 meter
rent nöje”!
Det visade sig att bakom namnet Vindö
Marin dolde sig mycket mer än man
skulle kunna tro. Lokaler för förvaring
av 220 båtar, kapacitet för allt mellan
20 och 72 fot! Kapacitet för att göra allt

från en enkel vinterförvaring och vårrustning till komplicerade renoveringar.
En drastisk förändring från det gamla
varvet som byggde Vindöbåtarna. 1986
byggdes den första Vindön i plast och
1987 den sista i trä på Vindövarvet. Det
har dock byggts några Vindö runt om på
Orust sedan dess.
Ett exempel på komplex renovering är den 12 mR som nu ligger i en
egen hall är Chancegger. En 12 mR jakt
byggd så sent som 1979 enligt Americas
Cupregel nr 3, för att sparra den franska
utmanaren France 3 i Americas Cup.
Baron Bichs France 3 blev utslagen av
Gretel II i kvalificeringsomgångarna.
Chancegger ritades av Britton Chance, Jr., och byggdes av Chantier Naval
Hermann Egger. Därav namnet. Chancegger byggdes i Hondurasmahogny
som skänkts av den franska flottan (antagligen skulle mahognyn använts för
restaurering av flottans antika skepp!).
Under åren har hon haft flera olika
ägare och genomgått olika stadier av
2/2019

En mäktig stäv.

Mahognyn ser bra ut. Torr ovanför vattenlinjen, men inte under.

reparationer och renoveringar. Den senaste ägaren lät Chancegger genomgå
en genomgripande renovering i Burma där man bland annat gjorde henne
flushdäckad för kappsegling och lät
bygga in en bekväm cruisinginredning,
som dessutom är lätt att ta ur vid kappsegling. Men gjorde också en inte lika
bra åtgärd. Plastade henne. Helt OK
om skrovet är kruttorrt, men det var det
inte i Rangoon! Atmosfären i Burma har
hög luftfuktighet! Vilket inte är så bra
för mahognyn!
Det stora jobbet för Vindö Marina
blev alltså att plasta av henne och se till
att skrovet mådde bra. Sedan flera månader står hon nu och torkar. Vid vårt
besök var hon torr ovanför den gamla
vattenlinjen, men bra fuktig under.
Planen är att återigen plasta henne
för att skapa ett lätt underhållet skrov.
Samtidigt kommer ju Chancegger att
kunna hålla sitt beräknade deplacement
om 27 ton.
Det fanns mycket mer att se när det
gällde vad Vindö Marin numera arbetar
med.
Träbåtar under olika stadier av omvårdnad fanns det gott om. Stora som
små. För att förenkla arbetet i mesta möjliga mån, bygger de modeller av den detalj
som ska byggas om eller göras ny. Allt för
att spara pengar och snabba upp arbetet.
Trots att Vema III hade gett sig av
var det en riktig upplevelse att se hur en
modern varvsrörelse kan utvecklas mot
nya höjder.
Varvets filosofi framgår klart av VD
Rolf Carlgrens kommentar ”Vi gör inte
om jobb här”.

Naturligtvis följde lite mahogny med vid avplastningen.

GUSTAF HOLGERSSON
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Rolf Carlgren visar på hur tjock inplastning Chancegger haft.
Samtidigt visade han vilken blå färg hon haft.
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Stadshusregattan 1923
– en folkfest

P

å midsommarafton 1923 invigdes stadshuset i Stockholm efter
en byggnadstid som sträckte sig
runt 15 år. Med det läge som stadshuset
hade var det nästan självklart att kappseglingar skulle ingå i programmet för
invigningsdagen. Skärgårdskryssare av
alla storlekar och även segelkanoter del-

tog. På bilden ser vi den första starten.
150:an Ebella har skjutit iväg som en raket, med John Carlsson vid pinn. Hon
har ännu inte fått sin vita skrovfärg, den
fick hon långt senare. Båt nummer tre
är 95:an Britt-Marie. De övriga större
båtarna kan man säkert identifiera med
hjälp av programmet för regattan (Bild
från familjen Ulvås arkiv).
KSSS var arrangör av Stadshusregattan
i samarbete med övriga Stockholmssällskap som var anslutna till Svenska
Seglarförbundet.
Efter kappseglingen paraderade de
deltagande jakterna utanför Stadshuset.

Stadshusregattans affisch.
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Så här beskrivs evenemanget i KSSS
årsbok från 1924: ”Såväl kappseglingen som flaggparaden ha utgjort ett
livligt och vackert inslag i invigningsfestligheterna och på grund av den stora
sällsyntheten av en kappsegling i Stockholm har denna efterlämnat ett varaktigt minne hos deltagare och tusentals
åskådare”.
Stadshusregattan var föregångare till
senare års riddarfjärdsseglingar, de som
blev en del av ”Segelbåtens dag” och
som hade en storhetstid under 1970och 1980-talen.
Jan Ulvås

Bronsmynt som John Carlsson och övriga deltagare i regattan
fick som minne av Stadshusets invigning.
2/2019

Seglingskommitté och funktionärer samt bansträckningen under Stadshusregattan.
2/2019
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“Nu har vi vänt, river inte längre”
Prinsessan Svanevit – Del 5

N

är Veteranbåten gör besök
hos Andreas Millde på Stockholms Båtsnickeri är det mitten av februari. Prinsessan Svanevit är
vidöppen; inget däck och helt tom invändigt. Ett skrov, varken mer eller
mindre. Men allt det nya lyser i ögonen: stävar, kölplanka, bottenstockar,
stålspant, de flesta träspant. Några bord
återstår att installera, men ramverket är
på plats, redo att byggas på.
– Vi har vänt, vi river inte längre. Nu
är hon som ett nybygge, nu jobbar vi på
att försöka komma igång med däcket.
Vi har två tre båtsnickare som stänger till friborden och lika många som
håller på med däcksbalkarna, berättar
Andreas.
Andreas menar att det jobb som nu
väntar handlar om ”vanligt båtbyggeri,
inga konstiga saker”.
Sjösättning före inredning
På verkstadsgolvet ligger en rejäl trave
med virke, plankor på 145x50 mm, det
som ska användas till Prinsessans nya
däck. Värdet är en bra bit över 100 000
kronor, tre gånger så dyrt som finådrig
furu, jämför Andreas.
– Det är Oregon pine som vi själva
fått plocka ut. Sex kubikmeter. Däcksplanken ska vara 55x35 mm, och med
konade lameller blir bara omkring 1,5
kubik kvar på båten. Men allt annat blir
inte sågspån, det kan användas till lameller till t ex en 22:a, säger Andreas.
Liksom med mycket annat på Princess Svanevit måste 12-meters-regeln
följas i alla avseenden, inklusive vikten
på däcket.
– Det handlar om att bygga en meterbåt, inte bara en vacker båt, poängterar Andreas.
Att lägga det nya däcket är alltså
nästa steg, inredningen får vänta. Detta
styrs av den framtida finansieringen; det
finns medel till den förra insatsen, men
– inte ännu – till den senare.
– Med hela plånboken full skulle man
börja bygga på inredningen nu och sätta
in en del före däcket. Men det är samtidigt en väldigt speciell inredning, det
tar nog ännu en vinter att få klar den. Vi
siktar nu på att få fram en seglingsklar
båt, utan inredning. Kanske seglar vi
henne nästa sommar på det viset, säger
Andreas Millde.
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Princess Svanevits skrov – och akter – enligt originalritningen. Modell av Niclas Skärlund.

Han räknar med att en sjösatt Princess Svanevit ska väcka uppmärksamhet,
vilket kan bidra till nya kontakter och
intresse att bidra till finansieringen av
inredningsarbetet.
I planeringen ingår också ett bokprojekt om Princess Svanevit. Det sker
med medverkan av Burre Hellmans
stiftelse, som tidigare bidragit med
många miljoner i räddningen av Princess Svanevit.
– Med den boken blir det mycket historia kring båten. Bland annat om intarsian i inredningen, där en konservator
kopplats in som specialist.

Tysk yachtdesigner bakom ny mast
Sjösatt och riggad är alltså det första
målet, och då blir det med en helt ny
mast. För den anlitas Juliane Hempel,
tysk yachtdesigner och diplomerad ingenjör som specialiserat sig på master
och riggar till äldre båtar.
– Hon ritar bland annat allt till Oliver Berking [som driver det kända classic-varvet Robbe&Berking i Flensburg].
Juliane Hempel är ett internationellt
känt namn och har ritat 12:a-riggar tidigare. Det är också hon ligger bakom
riggen till 150:an Beatrice Aurore, som
Stockholms Båtsnickeri tidigare har
byggt mast till, berättar Andreas.
2/2019

Även om gamla och vedertagna
normer tillämpas ifråga om dimensioneringar – t ex tjocklek på mastens
väggar, wire-dimensioner, beslag, m m
– finns inte den konkreta erfarenheten
i Sverige.
– Och vi vill ju inte få ner masten,
som Andreas säger.
Den rigg som krävs till en styv R12:a
tål att förvisso att räknas på. Den ska
också göras på ett sätt som stämmer
med både regel och med båtens ursprung och historia. Juliane Hempels
kunnande täcker in hela det spektrat.
Men det handlar inte bara om krafterna som verkar på mast och stående
rigg, utan också om fundamentet under däck. Det här är ett särskilt utsatt
område där det ofta krävs ombyggnader på båtar som är inne för renovering,
berättar Andreas. Prinsessan är inget
undantag. Bordläggningen kring masten är anfrätt och delar av den behöver
bytas. Ett resultat av otillräcklig styrka
och galvade stålspant som rostat, menar
Andreas.
– Tre, fyra gånger deplacementet är
det masttryck som båten ska klara. Det
motsvarar cirka 75 ton för Princess Svanevit. Vid vissa speciella tillfällen blir ju

Andreas Millde trodde att de gamla däcksbalkarna skulle kunna sparas, men det visade sig kräva
för mycket arbete. De nya däcksbalkarna har turats i datorn men är handgjorda.

Ett friskt och starkt ramverk av spant och bottenstockar på en bordläggning som är omsorgsfull behandlad med upphettad linolja (öppnar och fyller
träets porer). Andreas Millde räknar med att enbart den processen har krävt omkring 250 timmars arbete. Skrovet är därmed stabiliserat på insidan,
träet rör sig inte. Borden lackas också med sex lager fernissa för att stänga in och bevara fuktigheten i träet.
2/2019
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Traven med Oregon Pine till däcket; två bitar däcksribb kan hämtas från varje planka.

lasterna enorma, som när båten faller i
en vågdal. Och R-båtarna har ett väldigt
högt rätande moment.
Den nya uppbyggnaden görs i princip som den gamla.
– Det ska vara något som ser ut som
originalet. Vi gör väldigt likt vad Estlander ritade på 1930-talet.
Men med vissa avgörande modifieringar. Nu används till exempel rostfritt
stål i både de vanliga spanten och de
extra, nästan rundgående spant som tar
den stora lasten från mast och röstjärn.
Som ett mer U-format rundspant, öppet upptill.
– Det behöver inte gå hela vägen
runt. Vi börjar en bit in på balkarna och

går ner utmed bordläggningen, över
till andra sidan och upp igen. Estlander
hade gjort de här förstärkningarna 150
mm höga, vi gör dem 220 mm. Och vi
använder inte nitar, som tidigare, nitar
rör sig. Istället svetsar vi ihop de rostfria
delarna på plats.
Andreas har designat konstruktionen. För att räkna på materialtjocklek
och andra avgörande värden har han
anlitat Joakim Rodebäck, seglare och
konstruktör på Scania. Där det går görs
lätthål i det rostfria; vikten finns alltid i
åtanke, och alla bäckar små ger resultat.
Kapad häck ett minne blott
Märkligt nog kapades häcken på Prin-

Jämförande viktprover visar att Prinsessans bordläggning i
original väger 595 kg per kubikmeter, medan de nya borden
ligger på 556 kg/kbm. Att hålla noga ordning på vikten är en röd
tråd i renoveringen. Med alla olika moment och bitar som ska
på plats kan differensen i slutändan räknas i hundratals kilo.
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cess Svanevit en gång för länge sedan.
Innan hon ens nått medelåldern försvann tre kvarts meter under oklara
omständigheter. Har man för avsikt att
restaurera en båt till originalskick är
detta naturligtvis något som inte går att
bortse från. Att Prinsessans akter måste
återfå sin ursprungliga form stod klart
redan på ett tidigt stadium.
Nu har den saken ordnats, en förlängd häck är på plats. Ett kraftfullt bifall till den åtgärden framfördes också av
Marcus Holm, sonson till Tore Holm,
när denne förra året gjorde ett besök på
varvet i Fisksätra.
– Jag ska hälsa från min farfar att ni
måste bygga ut häcken lite. Farfar var

Många bord har bytts på Prinsessan Svanevit, alltid med så långa plankor
som möjligt. Det översta bordet har bitar som är 9 meter långa, laskarna görs
1:6. Lämpligt virke hittade man på Orust, 52 mm tjocka bitar som klyvts till 35
mm. Samma virke – med samma ådring – kommer att användas till skarndäck,
skylights, sittbrunnen, m m. Hela skrovet kommer att nåtlimmas för att öka styrkan.
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bedrövad över att man sågade av den,
berättade Marcus Holm för Andreas.
I många år hade den ståtliga 12:an
vinterförvarats och underhållits på
Holms varv i Gamleby. Varför häcken
kapades, och av vem, har emellertid varit
ett dunkelt kapitel i Prinsessans historia.
Nu berättade Marcus Holm att Princess
Svanevit legat på Holms varv för försäljning, troligen mellan 1952 och 1958
(varvid Marcus föräldrar ibland använde
henne som sommarstuga).
– Sedan gick hon till Västervik och
där kapades aktern, och farfar var fly
förbannad, berättade Marcus.
Tore Holm såg det som ett helgerån
att stympa den vackra båten på det viset.
Men vem var den skyldige? Och varför?
Andreas har olika teorier:
– Kanske kapades häcken för att hon
var krockad, vi kan se vissa lagningar där
bak. Eller också var det lite mode med
en bredare akter. Det måste ha gjorts
på order av Nils Gäbel, som ägde båten före Harry Hyams. Gäbel skulle
segla henne till Medelhavet och tyckte
kanske att den tunna aktern skulle vara
olämplig både i sjögång och vid landstigning akterut, som är det vanliga i
Medelhavet.
– Så det är tänkbart att Gäbel köper
båten i Gamleby, kör ner den till Västervik, ordnar med en ny akterspegel,
och passar på att sätta dit rattstyrning.
Att ratten kom på plats under Gäbels
tid vet vi av Hyams privatsekreterare,
som inte känner till att båten skulle
ha varit försedd med rorkult. Och det
finns ett foto som visar att häcken var
kapad när Hyams skaffade Princess
Svanevit.
I Fisksätra ståtar nu Prinsessan med
ett skrov som byggts ut ca 70 centimeter
– och med en akterspegel som knappast
kunde vara mindre.
– En liten stjärt bara, som en M22:a,
konstaterar Andreas Millde.
Förlängningen var ett känsligt moment, skarven med de nya borden måste
turas in med största precision.
– Det gick åt mycket tid för att mäta
och få till linjerna till häcken. Vi har
kollat mycket på modellen som Niclas
Skärlund har gjort.
Och med den viktiga detaljen ordnad är Princess Svanevit återigen världens längsta 12:a. Vi återkommer med
fler kungliga nyheter, närmast när
däcket är lagt.

Princess Svanevit har fått tillbaka de 70 centimeter som kapades för omkring sextio år sedan.
Den förlängda häcken har tagit form efter noggrann inpassning av bland andra Mattias Falkenmark.

Bengt Jörnstedt
Tore Holms ritning med den ursprungliga tunna och smala aktern.
2/2019
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Emilie i hamnen i Åsa efter hemseglingen 2016.

Den nya akterstäven monteras 2016.

Renoveringen av Emilie

J

”

ag blir färdig med båten om två
år” Det har jag sagt i snart tre år
när frågan kommer. Det tar tid att
renovera träbåtar och Emilie är
inget undantag. I efterhand kommer det
vara lätt att romantisera en sådan här
typ av renovering. Man glömmer alla
jobbiga moment och tänker istället på
att man har räddat en förfallen gammal
klenod och gett den sin forna glans åter
men riktigt där är jag inte ännu.
Jag började intressera mig för träbåtsrenovering i 13-årsåldern och några år
senare, 2016, hade jag precis sålt en kosterbåt som jag hade renoverat klart. För
ett kort ögonblick tycktes jag glida ifrån
träbåtar när jag en dag köpte en gammal
sportbil för att renovera. Att jag strax
skulle skaffa körkort var troligen den
största anledningen till denna dumhet
för bilen tröttnade jag på redan efter tre
veckor. Jag sålde av den lika snabbt och
beslutade mig nu för att köpa en ny träbåt och en kort tid därefter åkte jag som
nybliven körkortsinnehavare till Oslo
för att titta på Emilie. Det var ett sådant
tillfälle som jag aldrig glömmer. Begäret
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av att äga den 120 år gamla båt som jag
just börjat inspektera tog fullständigt
över allt vad förnuft heter.

Oförmågan att se Emilie med objektiva
ögon var ett faktum och några veckor
senare var det dags att påbörja hemseg-

Ett tomt skrov 2016. Nya balkvägare på plats.
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Nya spant och bord.

lingen mot Kungsbacka. Förutom att
förbereda med mat, sjökort och flytvästar så var Emilies akterstäv såpass dålig
att den fick bultas fast i bordläggningen
med bockade stål men vi kom till slut
hem oskadda och här skulle den verkliga
resan börja.
Renoveringen skulle av självklara anledningar inledas med byte av akterstäven. Denna visade sig bestå av elva
ihoplaskade småbitar i varierande skick.
Hela sommaren stod Emilie uppe och
jag plockade ner hela båten tills det var
ett tomt skrov. Med ny akterstäv, nya
relingstöttor, ny översta bordgång och
nya balkvägare beslutade jag att gå hela
vägen och byta alla däcksbalkar och
däcksplankor. Den höga gamla överbyggnaden som jag nyss hade rivit skulle nu ersättas av en lägre, mer tidsenlig
överbyggnad med mycket tilltalande
snickeridetaljer.

Byggnation av den nya överbyggnaden i ek.

Nu har det snart gått tre år sedan dess
och Emilie har fått ny akterstäv, däck
och överbyggnad. Det är oftast regel
snarare än undantag att man hittar något mer som behöver åtgärdas, så även i
detta fall. Hittills har jag bytt fem spant
och börjat byta några bordgångar. Naturligtvis medför detta oväntade kostnader och det är bland annat med pengar
från Veteranbåtsfonden som projektet
finansieras. Så hur lång tid dröjer det
då innan Emilie kommer i vattnet igen?
Ja, även om jag både hoppas och tror att
det sker tidigare så är det väl säkrast att
säga två år!

Hugo Bauer
Ny skjutlucka och skylight på rufftak i oregon pine.
2/2019
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Rosättra varv skärskådades
i SSF:s Seglare minns nr 45

O

Fullsatt i Tranebergsstugan.

nsdagen den 27 mars var det
dags igen för ett Seglare Minns.
Närmare bestämt det 45:e i
ordningen.
Denna gång var det Rosättra varv
och bröderna Jan och Mats Gustavsson
som var på tapeten.
Tyvärr blev Mats sjuk dagen innan
och kunde inte komma. Brorsan Jan
gjorde dock så gott han kunde, och det
var inte så lite. Han höll de 76 deltagarna skrattande och trollbundna i gott
och väl en timme. En timme full av
skrönor och sanna upplevelser. Som när
han skulle bygga sin första båt som tidig
tonåring.
På den tiden var det viktigt att man
konfirmerades och därmed skulle gå
i kyrkan varje söndag. Det gick ju inte
ihop med båtbyggandet. Prästen såg ju
ganska snart att Janne inte var i kyrkan
som han skulle. Han frågade Janne var
han höll hus under högmässorna. Janne berättade och sedan var det inte
mer om det. Förrän han kom hem på
kvällen. Då var det ett himla liv eftersom prästen hade ringt och berättat att
Janne inte skötte sina kyrkobesök. Efter vissa palavrer blev det bestämt att
Janne gick till kyrkan och Jannes pappa
fick bygga färdigt båten. Den måste ju
vara klar till seglingssäsongen! Dessutom måste ju pappan bygga båten bättre
än Janne, så det blev en välbyggd och
välseglande båt!
Någon i publiken undrade var namnet Linjett kommit ifrån? Svaret blev att
det var en kompis i Norrtälje som sett
en annons för en snygg soffgrupp som
hette Linjett. Alla tyckte det lät ju lika
bra som något annat, så Linjett blev det!
Så nu vet alla som seglar Linjett att de
seglar omkring i en soffgrupp.
GUSTAF HOLGERSSON

Janne Gustavsson i berättartagen. Curre tittar på.
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ordiska kryssaren 5 1/2 S 35
Maria har under sin nuvarande ägares tid förvandlats från
en till synes hyfsad båt men många
små brister till en verklig pärla utan
brister.

2/2019

Med Maria som utgångspunkt har
ägaren samlat ihop andra ägare och
bildat Svenska Förbundet för Nordisk
Kryssare 5½.
Ägaren har även hjälpt ägare till andra klassiska jakter att att få dessa att återuppstå i full glans.

Nordiska kryssaren S35 Maria
Konstruktionsår:
1950 - 52
Konstruktör:
Bertil Bothén
Varv:
Br. Erikssons Båtbyggeri
Material
Skrov
Däck
Deplacement
Segelarea:
LÖA
MVL
Bredd
Djup

Mahogny
Oregon pine
3 500 kg
ca 30 m²
10,63 m
7,60 m
2,17 m
1,48 m
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Träbåtar på Nissan den 25:e maj kl. 12.00

Parad med 100-åriga klenoder och nyare klassiker från
Segelsällskapet, Roddklubben och Kanotklubben.
Båtarna lägger sedan till vid bryggan vid Söderkaj, en kort
promenad ner längs Dragvägen. En presentatör framför
slottet vägleder publiken från nostalgi till nutid.
Rodd- och kanottävlingar för ungdomar, 12.45 – 13.30
HSS allsvenska lag i segling möts i korta täta kappseglingar.
Juniorbåtarna Zoom 8 tar sedan över på banan.
Vid Söderkaj kan man: boka sig för ”provapåsegling” i HSS under söndagen.
Få veta mer om HSS seglarskola för barn och vuxna.
Anmäla sig till ”Möjligheternas båtägande” för ungdomar mellan 18 och 30 år.
(Som innebär att köpa och renovera en billig segelbåt med kunnig handledning.)
Se på proffsiga seglingsbilder från HSS verksamhet.
Få veta mer om roddklubbens och Kanotklubbens ungdomsverksamheter.
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Bokhyllan

F

ör två sekler sedan, 1817,
spärrade folk på Norr
Mälasrtrand upp ögonen
när de bevittnade en farkost
som utan beroende av väder
och vind paddlade sig fram över
Riddarfjärden med en plym av
rök och eld kring skorstenen.
Denna märkliga tingest var
Samuel Owens ångare Amphitrite, som var på väg mot
Drottningholm.
Ångan förändrade samhället och det var ångbåtarna som
var först, ett halvsekel före
ångloken.
Ångan är ett dimmigt ting,
som får hjul att gå ikring.
Så skrev Falstaff, fakir.
Den som är intresserad av ångbåtarnas historia, och vem är inte det, bör läsa
boken Ångfartyget 200 år av Claes-Göran Dahl (Canopus förlag, ca-pris 300:-)
Att läsa om hur ångan medförde en
radikal förändring av livet i Stockholm
med omgivningar är fascinerande liksom att följa ångfartygens utveckling,
både på det civila och militära området.

Vi kommer ångbåtens fader Samuel
Owen in på skinnet, han var inte bara
en ingenjör och uppfinnare med visioner, han var också djupt religiös.
Med tiden utvecklades och förbättrades hans konstruktioner och ångfartygen konkurrerade ut segelsjöfarten,
kan man säga. Boken bskriver ångans revolution och där berättas också
om 1960-talets rivningsvåg, som också
skulle inbegripa de gamla ångbåtarna

F

ör etthundra år sedan
bildades Heleneborgs
båtklubb, HBK, som sedan dess har sin hemmahamn
mellan två broar i Pålsundet i
centrala Stockholm, det sund
mellan Långholmen och Södermalm som står under ständigt hot att betongiseras till
förmån för bredare cykelbanor. Politikerna i Stadshuset
borde läsa denna bok för att
få ett hum om vilken kulturgärning HBK gör innan de
avverkar de trehundraåriga
pilträden längs kanalen..
Boken Båtarna, med underrubriken Heleneborgs Båtklubb
100 år 1919 – 2019, författare
Per Jarl, Stefan Iwanowski och
Tomas Selander, är en dokumentation
av HBK:s stora kulturgärning.
“Stefan Iwanowski var och förblir
kungen av nördiga båtfakta. Per Jarl
trollade med bilderna så de gick att
trycka. Tomas Selander gjorde grafisk
form och layoutade boken” läser vi. Det
de gjorde gjorde de ypperligt.
Det är inte bara de många båtarna
som presenteras, där finns också skild2/2019

ringar av båtlivet, skrönor och mängder
av vackra fotografier.
Näst båtarna är människorna det bästa med båtklubben kan vi läsa och det
är sant, utan människor ingen båtklubb.
Båtägarna arbetar med sina båtar och
umgås i klubbhuset, där några till och
med ingått äktenskap.
Den långa raden av båtar som tillhör
eller tillhört klubben presenteras på ett

som skulle bort. Då uppstod
en folkrörelse som i 50 år kämpat för att bevara de gamla vita
skärgårdsångarna.
Tecknar-Anders uppmärksammade hotet mot ångarna i
teckningar och text i Svenska
Dagbladet.
Vi får också läsa om varven
som byggde de första ångbåtarna. Motala Verkstads första
hette Rosen och löpte av stapeln 1831. Hon skulle trafikera
rutten Norrköping-Stockholm.
Nyköpings varv sjösatte sin
första ångbåt 1827, Ellida hette
hon och fick sin ångmaskin vid
Samuel Owens faktori på Kungsholmen
i Stockholm.
Ett register över alla ångfartyg i boken upptar fyra sidor. Man kan lugnt
säga att denna bok är något alldeles extra för alla ångbåtsnördar, och för alla
andra med, för den delen.
Boken är den första delen av en trilogi.
De kommande delarna ser vi fram emot.
LARS PORNE
sätt i text och bild som får läsaren att vilja veta mer. Bilderna
är helt underbara och jag skulle
vilja veta vem som tagit dem,
var och en, det framgår inte.
Båtarna, de äldsta lika gamla som klubben eller ännu
äldre, har inte bara ägare utan
också konstruktörer som med
den vackra linjen som förebild skapat dessa skönheter.
Legendarer som Pettersson,
Forslund, Iversen läser vi om
och beundrar deras båtar som
vi ser på bilderna.
Svenska Akademiens förre
ständige sekretare har sin båt
Aurora i HBK:s hamn och han
avslutar ett kåseri i boken på
detta sätt: “I likhet med många
andra hamnade jag i motorbåtssporten
av en slump men har sedan dess inte
kunnat sluta. Jag är inne på mitt tjugotredje år som vattenburen Peter Pan i
Heleneborgs båtklubb. Lyckan under
pilträdet har blivit en last”.
Boken kostar 349 kronor. Man kan beställa den via heleneborgs.se. Gör det!
LARS PORNE
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terigen har vår eminente konstruktör Bengt Carlson
begåvat oss med ett trevligt och klurigt korsord. Som
vanligt gäller det att med hjälp av siffrorna i vissa rutor
bilda ett ord som skrivs in i raden under korsordet.

Å
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Maila sedan detta ord till veteranbaten@mail.com eller
skicka ett vykort till Veteranbåtsföreningen, Slupskjulsvägen 42, 111 49 STOCKHOLM. Vi vill ha lösningarna senast
den 20 maj. Glöm inte att uppge namn och adress. Vi drar tre
vinnare som får var sitt fint bokpris. Lycka till!
2/2019

Notiser
Kappsegling för klassiska jakter 2019

Arrangör(er)
Lidingö Segelsällskap

Kontakt
info@lidingosegelsallskap.se

19 - 20 maj
14 - 25 maj

Maritim Center
Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar
och Sail Yacht Society
KSSS

kontor@isegran.no
info@veteranbaten.se
racemaster@sailyachtsociety.se
ksss@ksss.se

Sail Yacht Society

racemaster@sailyachtsociety.se

Stenungsunds Segelsällskap
Norddeutscher Regattaverein, Yacht Club of Kiel,
Verein Seglerhaus am Wannsee,
och Hamburger Sailing Club
Saxemara Båtvarv/Nyströms Brygga
Östersjöfonden
KSSS
KSSS

stss@stss.se
mail@nrv.de, news@kyc.de
vsaw@vsaw.de
office@hsc-regatta.org
info@nystroems.se
pj@pjp.se
ksss@ksss.se
ksss@ksss.se

Helsingfors Segelsällskap
KSSS
Åbo Segelsällskap
Göteborgs Seglarklubb

hss@helsinkisailing.com
ksss@ksss.se
kansliet@airistosegelsallskap.fi
robert@sinclair.nu

Nynäshamns Segelsällskap
SSKF

info@nhss.info
h.samuelsson@comhem.se

Gaff Yacht Society

riddarfjarden@gys,se

Nynäshamns Segelsällskap

info@nhss.info

Åbo Segelsällskap

kansliet@airistosegelsallskap.fi

10 maj

Lidingö runt
Start under Lidingöbron
Sail Isegran, Fredrikstad Maritime Center, Norge
Veteranbåtsmöte och Peter Norlin Memorial
Wasavarvet, Djurgården, Stockholm
Saltsjöbadsregattan för Drake / Express / Folkbåt
/ Neptunkryssare / Starbåt / J/70-KSSS.
Olles Kanna. Distanskappsegling som
forna tiders kappseglingen om en Silverkanna
Samling på Blombergs Varv på Ramsö
Tjörn Runt, Stenungsund
Kieler Woche
Kiel bukten

25 - 26 maj
7 - 9 juni
17 juni
22 - 30 juni
28 juli
28 juli
29 juni
30 juni

Saxemara Classic, Blekinge
Östersjöfondens Jubileumsregatta i Mariehamn
ÅF Inshore Race, Skeppsholmen, Stockholm
ÅF Offshore Race (fd Gotland Runt),
Skeppsholmen, Stockholm
Champagneregattan i Helsingfors
Sandhamnsregattan för SRS Classic
Airisto Classic, Åbo, Finland
EM 12 mR, Marstrand

3 - 4 augusti
8-10 augusti
9 -11 augusti
29 augusti
- 1 september
30 augusti
31 augusti

Nynäshamns Skärgårds Cup
Skärgårdskryssarens dag (öppen för
klassiska jakter), Getfoten, Vaxholm
The Scandal Beauty Trophy
på Riddarfjärden, Stockholm
NSS skärgårdssegling
(tidigare Hyundai Cup), Nynäshamn
Match racing med klassiker i samband av
Nordiska mötet i Åbo (Svenska Klubben)

1 september
1 september
5 september

Östersjöfondens
Jubileumsregatta
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Korsordsvinnare:

Bland de många rätta lösningar vi fått har vi dragit tre vinnare, som får var sin bok med
posten. Vinnarna är Jan-Erik Levy, Stockholm, Johan Thyberg, Vikbolandet, och Hans Forssttöm, Mora. Vi gratulerar!

2/2019

Östersjöfonden grundades 1989 genom en privat donation
av affärsmannen Anders Wiklöf. I år firar man 30 år med
ett gediget program den 25e juli. En del i programmet var
jubileumsregatta.
På grund av krisen i Ålandsbanken som uppkom i och med
de dåliga affärerna som både Swedbank och Nordea mf gjort
har man beslutat att dra in på festivalen. Detta innebär att
veteranbåtsdelen har plockats bort ur programmet.

Veteranbåtsfestivalen 15 år
Veteranbåtsfestivalen har bokats 24- 26 maj i Wasahamnen
på Djurgården. Notera datumet i din kalender redan nu!
Anmäl via hemsidan från och med mars 2019.
Nu kan du få SMS och mail där du kan följa settlingen av
havstulpan genom att prenumerera
på havstulpanvarningen.
Skärgårdsstiftelsen har sedan 15 år haft projektet igång,
nu kan du se när det är dags att skrubba botten,
eller ta dig till närmaste sötvattensjö,
det gillar inte havstulpanerna.

Anmäl dig till sms-tjänsten
Skicka ett sms till nr 71120
Skriv havstulpan start i
meddelanderutan
35

BÅTBYGGERIET TUNARPS KVARN AB

Tillverkning av ”livsstilsbåtar” för motion, långturer och fiske.
Båtar för Coastal rowing, kajakbyggen m m.
Kom med din önskan!
Levererar byggsatser till roddbåts-,kajak-, kanotbyggen
och lister till större båtar. Profilfrästa lister upp till
ca 12 mm tjocklek, i ceder och gran mm.
Tillbehör för rodd i brons och mässing,
roddvingar (Wintec, Concept 2mm).

“It´s simple perfection.”
Tunarps Kvarn 1, 565 94 Sandhem
073 183 43 77
info@batbyggeriet.eu www.batbyggeriet.eu

Båtklassiker
i SveRige AB

Träbåtsrenovering och nybyggnation
Rickard Söderström & Olle Morein
Telefon: 0733-38 97 98
soderstrom.batbygg@gmail.com

www.batklassiker.se

Båtklassiker i Sverige AB
Margretelundsvägen 98
167 36 Bromma

SIKAS MARINSORTIMENT
NÄR BARA DET BÄSTA DUGER!

36
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GRUNDAT 1973

PROPELLERSPECIALIST

MED PERSONLIG RÅDGIVNING & EGEN VERKSTAD
PROPELLRAR • AXLAR • AXELTÄTNINGAR
HYLSYSTEM • ANTIVIBRATIONSSYSTEM • VATTENFILTER
ANODER • GUMMI- & CUTLESSLAGER • AVGASBÄLGAR & SLANG

VI HAR EUROPAS STÖRSTA LAGER AV
MIKADO / NAKASHIMA PROPELLRAR
Huvudriktningen av verksamheten är dimensionering, import och försäljning av propellrar, axlar,
axeltätningar, lager m.m. Vi har egen mekanisk verkstad där vi utför svarvning, fräsning,
axelriktning, roderriktning och stigningsändring av bronspropellrar på riktblock m.m.

2/2019

FRÄSARVÄGEN 4 • STOCKHOLM / LÄNNA • TELEFON 08-39 09 00 • MARIN@CAPELLA.SE
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BÅTKAPELLTVÄTT!
Välkommen till Rentvätt, Stockholms största båtkapelltvätteri. Vi tvättar, mögelbehandlar och
impregnerar alla typer av båtkapell, förtält och markiser.

Vi utför sömnadsarbeten såsom reparationer, byte av
rutor, dragkedjor, tryckknappar, kardborrband, öljetter m.m.
Dessutom tillverkar vi nya båtdynor, kapell, motorbåtskapell,
sprayhood, bomkapell, segelkapell osv.
Högsta kvalitet till rimliga priser.

Vi söker samarbetspartners.
Gärna kapellmakare, varv och marinor.
Bor du inte i Stockholm kan vi skicka säck
med förbetald frakt för inlämning på posten.

Besök: Karlsvik, Piren, Alnö

KAPELLTVÄTT • IMPREGNERING
NYTILLVERKNING • LAGNING
Prisex: 5–10 kvm 1 750:–

Grindstuvägen
40, 16733
33 Bromma.
Tel- 08-28 85
Grindstuvägen
40, 167
BROMMA
•3408-28 85 34
mail: info@rentvatt.com www.rentvatt.com

Rentvätt.indd 1

www.trabatar.net
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www.rentvatt.com

2013-11-13 13:18:09

Rå kallpressad linolja
av högsta kvalitet
www.smålandsolja.se
Tel: 0738-404 616

2/2019

Vi hjälper er organisera
båthanteringen!
Pantaenius allriskvillkor –
vad som än händer!
• Säkrare arbetsmiljö •
• Frigör parkeringsytor sommartid •
• Tidsbesparande utan ”plockepinn” •
• Rationaliserar båthanteringen på land •
• 50 år på marknaden •
• Varmgalvaniserad eller doppmålad blå •

Fig 1

1

Fig 1

Kontakta Stefan så hjälper han er!

Djurö Båtvarv · www.seaquip.se · +46 8 571 504 28

SWE19072 / 0419

Motorrenovering - Bytesmotorer
Motorbyten - Båtel - Veteranmotorer
Rep. och försäljning av inombordsmotorer för båtar
Nytt och begagnat
Tel 08-768 61 00, Fax 08-768 62 03, Mobil 070-550 92 35

Med Pantaenius som partner har du det bästa tänkbara skyddet för dig och din båt. Du har alltid fast
försäkringsvärde och aldrig åldersavskrivningar. För
många skador har du inte ens en självrisk.

Marstrand · Tel. 0303 44 50 00 · pantaenius.se

www.wernerab.se
2/2019
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Holm s i Gamleby
Familjen, Varvet, Båtarna
Johan
Nilsson 0707-490655
Johan
Nilsson
0707-490 655
Mattias Malmros 0704-418442
Mattias
Malmros
0704-418 442
Greger Andersson 0736-526239
Vi bygger och renoverar alla slags träbåtar och träfartyg.
Nu finns vi i lokaler på

NYA DJURGÅRDSVARVET
Beckholmsvägen 4, 115 21 Stockholm

www.bathantverkarna.se

Skickliga kappseglare: Knut Holm

med sönerna Tore, t v, och Yngve

vinner silver i Sandhamn. Foto: Elisabeth

Holms familjearkiv

e var småländska Gamleby
Under nästan ett halvt århundrad
seglare. Här drev den
en vallfartsort för svenska och utländska
och välrenommerade
färgstarka familjen Holm sitt produktiva
framgång. Deras namn som
enastående
med
Holms Yachtvarv
e lever vidare än i dag.
kappseglar
och
varvsägare
rer,
konstruktö

Berättelsen om ett av Sveriges
mest berömda båtvarv
finns att beställa på www.veteranbaten.se
eller via info@veteranbaten.se

Torpvägen 3, 132 48 Saltsjö-Boo

40

2/2019

08-767 19 40

info@hansonmarin.se

www.hansonmarin.se

Djurgårdsvarvet

Hanson Marin & Bosö Motor AB
På Nya Djurgårdsvarvet

Vi hjälper dig med
Reparation av inombordsmotorer
Renovering av motorer och elsytem
Installation av motorer och elsystem
Nyförsäljning av marinmotorer som
Yanmar, Bukh och Iveco.
• Reservdelsförsäljning till Yanmar, Ford, Bukh
• Båtlyft upp till 8 ton
• Plastreparationer
•
•
•
•

Vi hjälper dig på plats eller så är du välkommen till
Nya Djurgårdsvarvet intill Gröna Lund.
Beckholmsvägen 18
Tel: 08-767 19 40
www.hansonmarin.se

TOPP 3 BATTERIER!
TR350 – Klassikern
80Ah / 350Wh. Ca 250 upp-/urladdningar.

EP650 – Klassikern som AGM
72Ah/650Wh. Ca. 750 upp-/urladdningar.

ES950 – Förbrukningens stjärna
85Ah/950Wh. Ca. 1000 upp-/urladdningar.

Hitta i batteridjungeln!
Med snart 100 års erfarenhet
hjälper vi Er att navigera rätt.





AB MASKINEXPORT – Tudorgrossisten i Nacka/Värmdö
Ring oss på 08 570 355 00 / 0708 355 1 00
eller besök maskinexport.se



Båtbyggeri
Träbåtsrenoveringar
Ramsågat skeppsvirke
Byggnadsvirke
Massiva trägolv
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BRÖDERNA RAVANIS
042 346681 A 0732 073314
www.nyhamnssag.se



såg & båtbyggeri
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Båtsnickeri
Vinterförvaring
Konsultationer
070-898 52 13
www.rodamollan.se
15% till medlemmar i
Veteranbåtsföreningen

I vår butik har vi bla. fullsortiment från
Selder&Co unika linoljor/färger
– vi skeppar direkt! 070-284 87 86

Rep & Rigg, fd. Pille Repmakar´n, har ett stort
utbud av tågvirke, rep och riggtillbehör.
Vi har tågvirke av naturmaterial såsom hampa,
tjärad hampa, manilla, bomull, sisal och kokos.
Vi har skot- och fallinor i syntet från
flertalet tillverkare.
Vi har vajer för de flesta ändamål.
Vi har egen riggverkstad.
Välkommen!
För Öppettider se webbsida WWW.REPORIGG.SE
Tel. 08-6110144

Fisksätra
Båtkapell

Webshop:

stockholms båtsnickeri
www.stockholmsbatsnickeri.se

Foto: Jan Zander

STOPPANI Fernissa har utprovats och testats under flera år av Stockholms Båtsnickeri AB
och görs nu tillgänglig för försäljning till kvalitetsmedvetna båtägare.
Classic Yacht är en traditionell alkyd- och tungoljebaserad fernissa för alla ytor.
Clipper Lucida är en extra slitstark, snabbtorkande uretanbaserad fernissa för alla ytor.
Diluente 277 är förtunningen och även till för rengöring av ytor och verktyg.

SPECIALISTER PÅ TRÄBÅTAR

Stockholms Båtsnickeri är specialiserat på träbåtar och erbjuder följande tjänster:
• Renovering
• Nybyggnad
• Inredningssnickerier

• Försäkringsreparationer
• Renoveringskonsultationer

verkstad@stockholmsbatsnickeri.se
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S T O P P A N I

KVALITETSFERNISSA FÖR RIKTIGA BÅTAR

| 08-715 14 13

Referensbåtar: H15 Refanut, Sk95 Gerdny,
Sk95 Irmelin, A22 Titti, Pettersonbåt Amalia,
Pettersonbåt Ian, M/Y Krull, Motorseglare
Christina, Pettersonbåt Rondo, H6 Charlotta,
Int 5 Tyra, D-kanot Runa, Drake Majsan, K22
Peel, 5½ Minona, 5½ Maria, M25 S-49, Folkbåt
1069 Aud, Fenkölsracern Snabeljagaren m fl

STOPPANI säljs av
Stockholms Båtsnickeri AB
stoppani@stockholmsbatsnickeri.se
070-493 65 02, 08-715 14 13

STOCKHOLMS BÅTSNICKERI AB

Spantfabriken AB
Konstruktion och innovation

2/2019

Marknaden
Säljes

Jaktkanot
Byggd på Storebro 1995 som elevarbete efter ritningar från
Karlskrona museum. Säljes med sjösättningsvagn. Allt fint skick.
Pris: 29 000 kr.
Håkan
070-750 27 28

Jaktkanot
Byggd av bröderna Mårtensson i Blekinge.
Tillverkningsnummer 1421. 1982.
Material i furu längd 14 fot.
Inombordsmotor 2-takt, luftkyld 1 cyl 500 cc. 2.5 Hk.
Båt o motor i mycket bra skick. Motor inköpt på
marinmuseet i Karlskrona.
Pris båt o vagn efter överrenskommelse.
070-385 86 74, ogforsen@telia.Com

2/2019
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Orustsnipan Anita, 8 meter
En av västkustens vackraste snipor slumpas bort. Måtten är
8 x 2,6 m. Säljes som renoveringsobjekt på grund av trasig
motor. Båten är troligen byggd på 1940-talet (möjligen
sent 30-tal) och gavs namnet Anita av sin förste ägare, Elon
Berntsson i Fiskebäck. Byggd på Orust, mer osäkert av vem.
Finns uppgifter som pekar på att den kan vara byggd av
Johan Abrahamsson i Henån.
Båten ligger på land i Göteborg. Frisk i träet såväl i
skrov som i däck och överbyggnad. Breda kraftiga bord,
enepinnade till spanten, i övrigt kopparnitad. Sedan båten
var ny har den mest varje år behandlats invändigt med rå
linolja. Åtminstone ovan vattenlinjen lär skrovet aldrig ha
varit nerslipat till trärent vilket gör att bordläggningen är i
genuint bra skick. Kölstock, översta bord, sittbrunn och ruff
är av ek. Spant och övrig bordläggning i kärnfura. Har varit
sjösatt varje sommar troligen sedan den var ny, men minst
sedan 1967, vilket bidragit till att den är väl bibehållen. Med
lite omvårdnad blir det en fantastiskt fin båt.
Stor sittbrunn som rymmer många. Men sittbrunnens
inredning (ej original) är i dåligt skick.
Motorn är en tvåcylindrig lågvarvig svensk Solo-motor på
12 hk av enkel konstruktion. Går säkerligen att reparera
om man är någorlunda händig. Motorn är försedd med
magnettändning och vevas igång. Den har tills den gick

sönder alltid varit lättstartad. På halvgas är farten 6 knop.
Propelleraxel, roder, roderaxel, skädda mm av rostfritt
syrafast stål. Extra motordelar medföljer, bland annat
topplock och avgaslimpa. Detta är en båt med stor potential.
Pris: 7000 kr eller högstbjudande.
Gary Kokk
xkokga@gmail.com
073-024 79 38

Utombordsmotor
Archimedes
veteranmodell
2- cylindrig.
Endast körd i sötvatten.
Pris: bud.
Assar
08-605 70 88

Japanskt nakterhus
med rysk kompass
Höjd 35 cm,
diameter 23 cm.
Pris: 4500 kr.
Håkan
070-750 27 28
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Petterssonbåt
1934, 7,40 x 1,90 m. Motor: Albin, 4 cyl.
Påbörjad renovering.
Pris: Bud.
Sven Thommy Dunér
070-496 76 87, 070-290 38 46

Baloo, totalrenoverad snipa
Byggd på Orust 1972, 9 m lång, 2.8 m bred.
Har sedan köpet 2014 varit vinteruppbevarad hos Strömstad
Marina som har genomfört renovering, reparationer och
byten samt vanligt vinter/våröversyn, bottenbehandling och
lackarbeten på våren.
Nya textilier, ombyggt pentry, ny vask, bord, gasolspis,
kylskåpsaggregat, toa, kamin och kapell.
Botten belagd med fiber från vattenlinje/ned.
Bytt motor årgång 2017, backslag, propeller och aggregat
Genomgången el, nytt instrumentbord, bryggstege i fören.
Pris efter överenskommelse.
Kirsten Carlsson
Repslagaregatan 12, 52142 Falköping, 072-711 99 96
2/2019

Bohuslänsk koster
Byggd 73-77, Skredsvik, Uddevalla.
Stagfock, storsegel & mesan. Terylenkvalitet, i gott
skick. Ca 30 m2. Lewmar ankarspel, 50 m kätting. Yam
gummimotorbåt 10 hk 6 cyl. dieselmotor. Tenfjord
hydraulstyrning. Ek, kravell. Däck Oregon pine.
Kopparförhydring, i vattenlinjen rostfritt stål.
Skrov & däck i mycket gott skick, rundhult slitet men OK.
Inredning sliten och enkel.
Säljes till träbåtsintresserad, ”as is” (torrsatt) eller sjösatt och
sjöklar beroende på överenskommelse.
Frågor, mer upplysningar och bilder: tumlaren@telia.com
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Vacker Pettersson från 1933
Till salu rederi Bröderna Larsson
Längd : 7,80m. Bredd : 1,95m
Motor : Mercedes bensin 90 CV
N° francisation: FO588020901 (FO588)
/ N° immatriculation: LR F76123
Pris: 185 000 SEK
Frakt ingår inte

Förvarad inomhus 1 timme utanför Nantes hos:
Les Portes de l’Atlantique
Zone sud estuaire Rue du Camp d’Aviation
F-44320 FROSSAY
Tel : +33 (0)2 40 27 10 10
Var vänlig kontakta :
Anna Chambellan
Tel : +33 (0)6 83 86 73 87, anna.chambellan@orange.fr
Rune Einarsson
Tel : +33 (0)6 32 18 99 79, einarsson.rune@wanadoo.fr
Utomskärskryssaren ”Carl Stuart”
K-märkt 2010 och medlem i MYS.
Försäkringsvärde 325 000 kr
Totalrenoverad dieselmotor insatt 2016: Perkins MS 50.
(från 2005) Gått 15 timmar efter renovering.
Cirka 60% av mahognyn bytt under vattenlinjen 2010framåt. Senast 10 m ny mahogny bordläggning under
motorn (båda sidor) i samband med motorbytet.
Landström installerat, samt det mesta vad gäller el bytt och
allt till motorn fullt ut.
Skrovet totalrenoverat 2010-2012, där bl a 800-1000 nitar
byttes ut, samt nya laskar på ett flertal ställen.
Järnspant utbytta vid kölen midskepps (8st).
Rostfri tank om 120 liter midskepps framför motor.
Knäet vid förstäven bytt i samband med bordbyte var
sida kölen, vintern 2011, då även nya stävskenor i massivt
rostfritt monterades för och akter.
Special och löstagbara för och akterstegar finns i rostfritt
gjorda 2010.
Akterdäck bytt 2013, med nya balkar.
Ny instrumentering samt automatsäkringar installerat.
Toalett med septiktank isatt 2012 (aldrig nyttjad).
Kylbox samt pentry med kök finns naturligtvis och båten
har sedan 2008 förvarats inomhus varje vinter.
Fullständig ägarlängd sedan 1931 finns samt bilder från
sjösättningen och jungfruresan.
Passande ledad vagn kan ev. ingå.
Pris efter överenskommelse, transport kan ordnas till
mycket skälig kostnad.
Birger Lilja
birger@orlogsankaret.se
070-823 91 11

Alla annonser publiceras på vår hemsida www.veteranbaten.se under Marknaden.
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Colin Archer S/V HEUREKA (f.d. Visborg)
Byggd kring förra sekelskiftet på västkusten som seglande
lotskutter. (Vinga,Visby,Sandhamn)
Enl. besiktn.protokoll (Harald Woxen): ”Omfattande
ombyggnad på -70 o. -80 talet inkluderande bl.a. nytt däck
i teak, ny överbyggnad och brädgång allt i ek och teak.
Hela skrovets utsidor plastsprutades av specialister och har
mycket stor hållfastighet med hög finish.”
Mått: Längd 14 m. exkl. bogspröt, bredd 4 m., djupg. 1,90
m. Depl. 14 ton.
Motor: 4 cyl. Forddiesel 80 HK, 3 blad fast propeller.
Rigg: Stormast och toppmast massivt limmat trä. 16 meter.

Gaffelsegel, fock, klyvare c:a 95 kv. meter, gedigen stående
o. löpande rigg med ”gammaldags” träblock.
Övrigt: Pentry, gasolspis o. kylskåp, toalett, Reflexkamin,
Simrad GPS, logg o. ekolod, 4-6 rymliga kojplatser.
Försäkringsvärde i Svenska Sjö: 300 000 SEK
För mer info: Lars Telander
070-379 89 84, larstelander@hotmail.com

Välvårdad Reimerskoster
Byggår 1948. Ekskrov och teakdäck. 8.10 x 2.8 m + peke 1 m
Djupgående 1.5 m. Masthöjd 12.4 m. Mastheadrigg sedan
60-talet. Deplacement 4 ton (varav 2 ton järnköl)
Rullfock Varioturn ca 28 m2. Storsegel ca 20 m2.
Volvo Penta MD7A 13 HK (från 1978), färskvattenkyld
sedan 1981. 5 kojplatser, gasolvärme, gasolkök, ekolod,
autopilot, VHF, stereo och båtvagn.
Båten ligger i Påläng ca 15km söder Kalix. Ritningar finns.
Båten är i gott skick och mycket vacker.
Ring för mer info:
Alvar Stridfeldt 070-343 73 04
E-post: stridfeldt@telia.com

34 fots Laurinkoster i trä
Byggd 1983 på Karlsro Varv för världsomsegling.
Hondurasmahogny, teakdäck, blyköl, Furlex.
All mahogny Coelan-behandlad: ”Skötselfritt”.
30 hk Yanmar diesel, nästan nya segel (Gran).
Rikligt utrustad, bl. a. radar, 4-mans-livflotte, gummijolle
med aktersnurra Mercury, 2 plotter, värme o kyla, autopilot,
boom-breaker, 2 ankaren, m.m.
Pris. 197 500 Kr (Euro 18 863)
070-354 65 96, olle.brundin@gmail.com

2/2019
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Familjebåten Storskär II.
Byggd av Br. Johanssons Båtbyggeri Oskarshamn 1968.
Klinkbyggd hondurasmahogny.
Volvo Penta 150B, sötvattenkylning.
L.ö.a: 8,10 x 2,85. Djupgående 0,45 + drev.
Värmare och kök, Wallas. Hamnkapell och större
sittbrunnskapell. Landström, GPS Lawrence, larm mm.
Båten bör ses.
Pris efter överenskommelse.
För mer info ring Ragnar 08-748 91 90

Eksnipa
Westinbygge längd 20 fot byggd 1967. Motor Volvo Penta
34 Hk Mod. 2003. Hydr. backslag.
070-549 30 11

M/Y GITA
Unikt tillfälle att förvärva en exklusiv veteranbåt
Byggd 1939 på Åbo Båtvarv, ritad av Olle Blomqvist.
Beställdes av tandläkare Wolmer Jörgensson, Åbo och fick
namnet Gita efter hans barnbarn som avlidit året innan.
Rekvirerades under WW2 till finska kustbevakningen med
nummer 2112 (sitter inetsat i sidorutorna).
1955 köptes båten av Bergsrådet A Aaltonen, Åbo som
hade henne till sin död 1979. Christer Holmström som är
barnbarn till beställaren köpte då båten av dödsboet. Gita
kom till Sverige (Södertälje) 1979 och under sin tid som
ägare åkte Christer Holmström ofta till Åland och Finland
med båten.
1984 övertogs båten av familjen von Backhoff.
Modernisering har gjorts med minsta möjliga intrång på
orginalutseendet. Båten som är i mycket gott skick fick 2009
nytt kapell. Samt 2007 helrenoverades motorn, en Mercedes
diesel.
Gita är en rundbottnad salongsbåt i mahogny på 10,6 m
med en marschfart på 10 knop.
Info; +46 76 2968166 eller mychriss@backhoff.se
Bilder kan ses på http://gita.backhoff.se
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40-tals Koster i ek
En fin gammal renoverad 40-tals Koster i ek, 7,5m x 2,4 m.
Ett bord bytt. Kölbultar röntgade utan anmärkning. Båten
är basutrustad och har två uppsättningar segel i hyfsat skick.
Den är också utrustad med en inombords elmotor på 5kw,
installerad hösten 2014 som drivs med fyra st 12volts gel
batterier på 110 ampere inköpta 2017.
Åren går fort och man blir inte smidigare med åren. Så min
önskan är att någon kan och vill fortsätta och vårda denna
pärla. Jag har för avsikt att vårrusta den och sjösätta i maj.
Båten ligger vinterförvarad på egen trailer vid Strängnäs
segelsällskaps slip.
Till sommaren kommer den att ligga i hamnen i Strängnäs.
Pris: bud, om den kommer i rätta händer.
Jan Jansson
073-719 18 15, 08-39 25 15
2/2019

Orrskär Standard- 67;a
Så här såg hon ut i sina glans dagar. Har påbörjat en stor
renovering som avstannat p.g.a sjukdom.
B18 med 100-drev. VHF-radio m.m. Allt finns.
Säljes nu för ett bra pris till rätt köpare.
Lars Jansson
073-066 60 69

1939 Classic Gentleman´s Cruiser
Båten är byggd på A/S Nakskov Skeppsvarv i Danmark
1939. Skrov av 40mm tjock lärk på ekspant, överbyggnad
samt inredning i homogen teak. Båten är stilfullt
renoverad invändigt och utvändigt sedan 2016. Fullständig
dokumentation som originalritningar, gamla loggböcker,
registreringshandlingar, varvsfakturor och historik.
L: 11.77 m. B: 2.79 m. Djup: 1.0 m. Depl: 5000 kg.
Skrov: 40m/m lärk på ekspant. Däck: Teak.
Hemmahamn: Helsingborg.
Motor: Volvo Penta TAMD 31 L/1998, 1 x 130 hp.
Marschfart: 8 knop.
Vattentank: 150 L, Bränsletank: 2 x 175 L, Septitank: 50 L
El-spis (2018), diskho, kylbox, dometic (2018), autopilot,
ekolod, radar, kartplotter, VHF, GPS, bogpropeller, värmare,
livflotte, 6 pers. (2018)
Lennart Löfqvist
076-802 02 88, lennartmolle@telia.com
2/2019

Laurinkoster 25,5 fot byggd 1960
Då tiden är begränsad har jag bestämt mig för att släppa
taget om min koster Monalå som varit i min ägo sen 1993,
och jag under många år haft mycken trevlig segling med.
Monalå är en koster från 1960, kravellbyggd i mahogny med
teakdäck, vitt valdäck och järnköl på 1 ton. Dimensioner
7,6 x 2,4 m, djupgående 1,3 m, vikt 2,7 ton. Hon har en
sjövattenkyld bensindriven inombordare, Albin O11 med
vevstart.
I ruffen finns 4 kojer varav 2 kan användas som soffa.
Pentryt har gasolplatta och diskho.
Eftersom båten är byggd helt i trä så är renovering och
förbättring ett konstant inslag som tillhör ”förmånen” att
vara ägare. Hon har legat på land sen 2004 väl skyddad
under presenning. Monalå säljs i befintligt skick.
Pris: 25 000 kr
Johan Arnell
07274-30929, caja@telia.com
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”Vindar”
Vindar är en plastad ekbåt byggd 1931 av Aldor Nilsson i
Mockebo Oskarshamn.
Plastades utvändigt 1988 på Västerviks Båtvarv då även en
ny akterhytt byggdes. Vindar är 7,5 m lång och 2,5 m bred.
Motor 3 cylindrig Nanni diesel på 29 hk sattes in 2003 har
gått ca. 650 timmar. Det finns ekolod, GPS och kompass.
Vindar ligger i Ernemar småbåtshamn i Oskarshamn.
Pris 50 000 kr.
Anders Österman
070-255 00 41, e-post: 049113128@telia.com

Malou
Efter att ha ägt ”Malou” i 30 år har jag beslutat mig för att
låta någon annan entusiast ta över och vårda henne så nu är
hon till salu. Byggd 1959 av bröderna Jacobsson i Källviken,
som byggde de berömda Fantasibåtarna, konstruktör/ritad
av Jac M. Iversen/Knut jacobsson, bordläggning 30 mm
Hondurasmahogny på ek och askspant.
I mycket gott skick, oljad invändigt varje år, deplacement
ca 6,5 ton, längd 35 fot, bredd 9 fot, djupgående 6 fot,
järnkölen blästrad 2016 och målad med 3 lager mönja ,
motor Perkins 4.108 40 hk, Hurth backslag, trebladig fast
propeller, 2 st rostfria bränsletankar om ca 250 liter, en
rostfri vattentank på 180 liter, original inredning med 2
pullmansoffor i grön krossad plysch, 2 kojplatser i förpiken,
1 toalett och 1 garderob, rostfria förvaringskärl under
durkarna, gasolkök och gasoldriven kylbox samt gasoldriven
värmepanna, masten är 13 m hög, segelarea 45 kvm på
kryss-ställ, Genua samt diverse segel medföljer.
Malou blev förstaprisvinnare på västkustens träbåtsfestival
2006 och 2016 K-märkt.
2 alt 4 båtar av samma modell lär vara byggda, vi har
under dock aldrig sett någon av de andra, ev kan de finnas
i USA så hon kan mycket möjligt vara den enda som finns
kvar.
Pris: 150 000 kr eller bästa bud, fri prövningsrätt, vagnen
kan köpas till för ett förmånligt pris om så önskas.
Göran Harrison, Lysekil tel 0523-12885 mob 0704-132090
Christian Harrison tel 0707-605767

Alla annonser publiceras på vår hemsida
www.veteranbaten.se under Marknaden.
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Boghammar motorbåt - Bogis
Byggd på Boghammarvarvet på Lidingö i slutet av 1960början av 1970-tal.
Båtens längd/bredd är 8x3 m (26 fot) med aluminiumskrov,
mahognyinredning och teakdäck. Motor är Volvo Penta V8
bensin 200 HP. Drev Volvo Penta 280. Sötvattenkylning.
Båten har 4 kojer. Matbord inne för 4 personer, samt ute
med plats för 4-6 personer.
Kök med kompressorkylskåp Waeco 12 volt som är lite
använt. Gasolspis med 2 lågor. Toalettutrymme med
Potta Potti toalett, porslinstvättställ och fint runt fönster.
Elhydraliska trimplan och 2 rostfria bränsletankar á 150
liter/styck.
Vattenburen gångvärme i hela båten.
Mahognyträet är i bra skick (dörrar, skåp, väggar etc) och en
del är utbytt runt rutor men vissa delar behöver ses över och
åtgärdas.
Båten är i behov av skötsel eftersom den legat under en
presenning och inte har varit i vatten under några års tid
på grund av sjukdom. Delar av avgaslimpan är skadade och
behöver bytas ut.
Bra klädsel på dynor. Kapellet är OK. Ankarolinan ca 25 m,
inklusive ankare, elektroniskt ekolod, förtöjningslinor och
fendrar medföljer. Diverse äldre utrustning medföljer till
exempel lanternor, snurrande ekolod samt 2-axlad båtvagn.
Fler bilder finns.
Jan Sundström
070-644 96 18, jan@vpac-se
2/2019

Tullkryssare 1934
Välbevarade ”Tulla” byggdes av Gerhard Pålsson på
Råå varv i Helsingborg åt en kustöveruppsyningsman
i Tullverket. Längd 10,26. Bredd 2,96 m. Djup 90 cm.
Vikt 6 ton. 35 mm ek tätspantad, kopparskodd i isgången,
överbyggnad hondurasmahogny. Motor: Scania 420 diesel
från 1954, sötvattenkyld, väl servad och underhållen. Segel
från 1960 i gott skick finns liksom en stor mängd extra
utrustning. 4 kojplatser
”Tulla” har en huvudroll i den åländska filmen ”Pojken
som ville till Amerika” från 2018. Ägarhistorik fullständigt
dokumenterad. Finns på Värmdö.
Säljes till person som tar vid och fortsätter omvårdnaden.
Pris enligt överenskommelse.
Mario Fincken
070-841 95 55, mario.fincken@traintg.se

Motorer med mera säljes:
Kermath Sea Jeep backslag med reduktion 4 cyl.
Grey modell 109 backslag 1:1 6 cyl.
Universal backslag med reduktion 4 cyl.
T-Ford Tern 2 st med backslag 1:1 4 cyl.
FM Bensin inombordare med backslag 2 cyl.
Till C-Ford: ny avgaslimpa.
Begagnade delar till Albin och Volvo Penta.
Avgaslimpa till B4B.
Avgaslimpa till B16.
Avgaslimpa till EC6 och ED6.
Renoverad insprutningspump till VP TAMD31A
/ VP AQAD31A.
Renoverade toppar till Volvo Penta.
Växelhus till VP 270 drev utv 2,15:1.
Volvo Penta B4B med backslag.
Volvo Penta B16 med backslag.

”Petterssonliknande” båt
Denna vackra båt står sedan några år på en loge på Vätö
(utanför Norrtälje).
Varje år planerar jag att satsa på att få båten i sjön men jag
blev för gammal - mer för varje år som passerade.
Nu vill jag överlåta den till en yngre träbåtsentusiast.
Det är en ”Petterssonliknande” båt (längd ca 7,75 x bredd ca
175) med en Albin O2 motor.
Klas Olofsson
070-862 74 40

Volvo Penta komplett drev 280 utv 1,89:1.
Volvo Penta: Diverse sköldar och kåpor.
Diverse begagnade färskvattenkylningar.
Växelhus Mariner/Mercury V6 med noskon och lågt
vattenintag.
Bytesmotorer Volvo Penta.
Borg Warner hydraulbackslag renoverade.
Wickström bensinmotor med backslag 2 cyl.
Träsnipa 5 meter med eller utan motor.
Solo H52W med backslag.
Plastsnipa ”Rana/Thorsnipa” Byggd av Rana båtfabrik i
Norge. 5,5 meter lång med ny 2 cyl Vetusdiesel.
Hurth – backslag begagnade.
Inombordsmotorer nya och begagnade.
Coronet P-27 fd polisbåt.
Veteranmotorer - samlarobjekt.

Lennart Frödin, Täby Motor AB
Djursholmsvägen 23, 18356 Täby
08-768 61 00, 070-550 92 35
kontoret@tabymotor.se
2/2019
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Posttidning B

Returadress
Veteranbåtsföreningen
Slupskjulsvägen 42
111 49 STOCKHOLM

