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M O T O R  Y A C H T  S O C I E T Y

FRÅN BRÄDHÖG TILL 
PÄRLA PÅ ETT ÅR..!

Läs om renoveringen av Essbåten Relda 
som stått uppallad i mer än 30 år.

ESSINGEVARVET
Besök Gideon Forslunds smått
legendariska varv i Marieberg.

EN NY
GENERATION

Visst finns den, möt Kalle,
Kristoffer, Tom, Stefan och Emil.

Evenemangs- 
kalender 2015
15 april: Matrikelutdelning

3-5 juli: Racereskader

12-16 juli: MYS Eskader

8-9 augusti: MYS Sommarträff

28-30 augusti: Harvaviken och Sigtuna möte

18 november: Klubbkväll

9 december: Lucia

Separat inbjudan och info om respektive evene-
mang kommer.
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ESSINGEVARVET 12
Besök Gideon Forslunds legendariska 

varv vid Mariebergs strand

Bilderna i Mysnytt:

Omslagets varma bild av Classicbåten Elise är 
tagen av Ivan Nunez. 

Historicbåtarna Tuff och Bibie, sid3, Tom Olsson.

Historiska  Forslundbilder, MYS.

Övriga bilder i detta nummer av Mysnytt 
(utom småporträtten av Kalle och Emil) 

är tagna av Lars Olsson

Mysnytt är återfödd med en helt ny 
grafisk gestaltning och med ett lite an-
norlunda innehåll än tidigare. I centrum 
för vårt intresse kommer att stå: ”båtar, 
konstruktörer, samt hur vi jobbar med 
att bevara vårt kulturarv”. Det är i alla 
fall vår interna programförklaring.

Eftersom våra egna aktiviteter och 
träffar redan redovisas både på hem-
sida, Facebook och i matrikeln tycker vi 
att vi kan hoppa över dem här, till för-
mån för lite personligare betraktelser.

Det kommer att bli färre men fyl-
ligare artiklar, det första numret som 
du håller i handen, kommer vi ägna i 
huvudsak åt tre ämnen. Det första är 
kanske svaret på en fråga som många 
MYS:are går och funderar på - finns det 
unga som är intresserade av vårt kul-
turarv?

I första numret av nya Mysnytt pre-
senterar vi därför fem unga MYS:are, 
representerande nästan alla våra sek-
tioner! 

Vi kommer också att varva nutid 
med dåtid genom att göra små popu-
lärhistoriska nedslag i nya Mysnytt, i 
det här numret handlar det om Gideon 
Forslund, kallad den svenska racerbå-
tens fader - och Essingevarvet.

Den tredje betraktelsen handlar om 
renoveringen av en klassisk Essbåt. Vi 
följer renoveringen från Blocketfynd till 
pärla på bara ett år.

Vi hoppas ni kommer att tycka att 
nya Mysnytt är lika kul att få - som vi 
tycker det har varit att göra den!

Lars Olsson och Gunnar Haglund

med gästskribenter.

PÅ VÄG
MOT NÅGOT 
NYTT OCH 
SPÄNNANDE!



Möt tre kompisar som hängt ihop se-
dan mellanstadiet - Kalle, Kristoffer 
och Tom. Alla tre har gått ut KTH och 
jobbar idag som ingenjörer på fram-
gångsrika företag.

Allt började på påsklovet i nian, när 
killarna hade för lite att göra och be-
stämde sig för att renovera Kristoffers 
farfars eka i Kalles garage...

Kalle var först ut med att skaffa en 
”riktig” veteranbåt när han hittade 
TUFF, en Boghammar typ A med skrov 
i furu och överbyggnad i mahogny, 
idag en Historic-båt.

Kristoffer sålde så småningom far-
fars färdigrenoverade eka och fick näs-
tan ihop till sin veteran, Historicbåten 

KALLE, LÄNGST BAK I ”TUFF”, LILLA 
BOGBÅTEN TYP-A, I FURU OCH MA-
HOGNY FRÅN 1934. KALLE & ”TUFF” FICK 
MYS-H VANDRINGSPRIS FÖR 2014.

KRISTOFFER I FÖRGRUNDEN I ”BIBIE”, 
LILLA BOGBÅTEN TYP-B, HELT I MA-
HOGNY FRÅN 1935.

DEN TREDJE KOMPISEN, TOM, TRÄFFAR 
DU OCKSÅ I ARTIKELN OM RENOVERING-
EN AV ESSBÅTEN RELDA FRÅN 1938

Bibie, en Boghammar typ B (helt i ma-
hogny). Tom har hittils nöjt sig med att 
låna pappas veteranbåt, men från och 
med 2014 åker han nu den egna reno-
verade Essbåten Relda, läs om renove-
ringen i separat artikel.

På följande sidor ställer vi samma 
frågor till några, unga MYSare, först i 
raden blir Kristoffer Bång här intill:

NAMN: Kristoffer Bång

ÅLDER: 28

BÅT: Historic-båten Bibie från 1935

VAD HAR DU FÖR YRKE OCH VAD ÄR DINA 
ARBETSUPPGIFTER:
Jag arbetar som provningsingenjör 
inom fordonsdynamik på Scania i Sö-
dertälje. 

Jag och mina kollegor arbetar med 
att utveckla körupplevelsen hos Sca-
nias lastbilar. Vi ser till att lastbilarna 
har styrkänsla, handling och komfort 
i världsklass. En typisk dag på jobbet 
kör jag lastbil, analyserar mätningar el-
ler förbereder en lastbil för prov.

VILKEN ÄR DIN BÅTBAKGRUND: 
Jag är uppvuxen med båtar och skär-
gård. Träbåtsintresset växte fram un-
der högstadiet. Min klasskamrat Karl 
Forslin introducerade mig till träbåtar 
genom att skaffade sin historic-båt Tuff 
och bjuda in till många roliga turer på 
sjön. Inför påsklovet i nian hade jag, 
Karl och Tom för lite att göra och be-
stämde oss för att renovera min farfars 
eka av fabrikat GS-Arp (ca 1945-49). 

FÅR VI PRESENTERA
TRE KOMPISAR:
KRISTOFFER BÅNG 28, 
KALLE FORSLIN OCH
TOM OLSSON 29. 

EN NY GENERATION



Vi jobbade hårt hela påsken hemma i 
Kalles garage. När påsklovet var över 
insåg jag att det skulle ta mig mer än 
de planerade två veckorna att renovera 
båten. Mina kompisar hade lurat in mig 
i träbåtsträsket och nu var det upp till 
mig att ta mig genom det. 

Ett år senare hade jag renoverat bå-
ten och la ut den för försäljning, nu var 
målet att skaffa en pettersonare. Båten 
såldes för 15.000, en summa som näs-
tan räckte för att köpa min Bibie ett år 
senare, hösten 2002. Bibie är mig fort-
farande mycket kär; på sommaren och 
på vintern.

VARFÖR HAR DU VALT EN KLASSISK BÅT 
AV TRÄ?:
Det var nog inte ett tydligt val  från 
början, det var nog mest ett kul projekt 
och ett överkomligt sätt att komma ut 
på sjön med kompisarna. Idag är det en 
självklarhet att köra klassisk båt. Det är 
formerna, dofterna och känslan i trät 
som gör det. Dessutom visade det sig 
att jag uppskattar torrsäsongen myck-
et mer än vad jag hade väntat mig.

VAD ÄR DET FÖR SPECIELLT MED EN/DIN 
VETERANBÅT?: 
Det är ett av Boghammarvarvets tidiga 
försök till serietillverkning av ruffbåtar. 
Enligt boghammars reklam från tiden 
såldes båtarna med masonitdäck, tro-
ligen för prisets skull. Min båt byggdes 
med mahognydäck och har kanske 
därför överlevt ännu till idag. Förutom 
historiken är den också mycket snygg.

MÅNGA SOM HAR VETERANBÅT GILLAR 
VINTERSÄSONG, TRÄARBETE OCH RUST-
NING - HUR ÄR DET FÖR DIG?:
Vintersäsongen innebär drömmar om 
hur båten ska vara till sommaren. Det 
är meditativt att jobba med båten och 
varje år förfina eller renovera något. 
Drömmen om varma dagar finns hela 
tiden med i bakhuvet och gör att köl-
den inte känns i fingrarna när jag slipar 
skrovet en kall dag i mars.

VAD BETYDER DET FÖR DIG ATT HA BLIVIT 
INVALD I MYS OCH VAD STÅR MYS FÖR I 
DINA ÖGON?:
Det ger möjlighet att träffa likasinnade 
och utbyte erfarenheter. Det är även 
ett erkännande för att man vårdar bå-
ten ordentligt.

HAR DU NÅGON DRÖMBÅT, FÖRUTOM DIN 
EGEN?:
En Chriscraft racer från 20-talet, t,ex, 
MYS racern Miss Eva.

NAMN: Kalle Forslin

ÅLDER: 29

BÅT: Historic-båten Tuff från 1934

VAD HAR DU FÖR YRKE OCH VAD ÄR DINA 
ARBETSUPPGIFTER:
Mitt arbete som Inköpsansvarig går 
ut på att tillse att en robotleverantörs 
kundprojektorganisation i Sverige får 
sitt material till rätt pris.

Varje år installeras en mängd olika 
robotapplikationer. Allt ifrån att en-
kelt flytta ett material från punkt A till 
Punkt B, till mer avancerade saker som 
t.ex. Punktsvetsning. För att kunden 
skall få ett värde av sin robot så krävs 
det att den faktiskt utövar någonting. 

Jag tillser tillsammans med tekni-
ker att det finns teknik som uppfyller 
marknadens krav på funktion och pris 
så att roboten verkligen åstadkommer 
något. Förutom att ansvara för att tek-
nik och pris är rätt, så ansvarar jag även 
för hela Supply-kedjan, från att man 
har  ett behov av någonting något till 
att materialet (el. en tjänst) är betalat. 
Inom inköpsprocessen ryms saker som 
inköpssystem, fakturahantering, leve-
rantörsutveckling, avtalsförhandlingar, 
transport och även avdelning hela ti-
den utvecklar sig och skapar en bättre 
framtid.

VILKEN ÄR DIN BÅTBAKGRUND: 
Jag är mer eller mindre uppvuxen på 
båt, mina föräldrar har sedan barns-
ben släpat ut mig på sjön under hela 
somrarna och även på helgerna. Nåja, 
släpat var inte riktigt rättvist eftersom 
jag har stortrivs på sjön. När jag var 10 
år gammal tog jag över rodret och min 
pappa kunde ”lugnt” luta sig tillbaka. 

Båtintresset eskalerade när jag var 14 
år då jag blev Sveriges yngsta kust-
skeppare och även köpte min första & 
enda veteranbåt. Bogbåten Tuff som 
under de 14 senaste åren genomgått 
en långsam renovering till ett mycket 
gott bruksskick. Jag har under dessa år 
kört ca 150 timmar per år och varit på 
destinationer så som: Strömstad, Stora 
Nassa, Göta Kanal, Strömsholms kanal, 
Berlin + några till. Strax efter att jag 

blev båtägare så började jag gymna-
siet och då samtidigt flytta till Ström-
stad för att gå ett specialprogram (då 
enda i Sverige) som hette: Förbere-
dande Sjöbefäl. Det syftade skapa en 
naturlig brygga mellan gymnasiet och 
Chalmers. Under utbildningen så hade 
vi väldigt kul och lärde oss en massa 
även om nivån ibland kunde varit hö-
gre och man hade velat köra mer båt 
(vill man inte alltid det J) Kan ändå 
starkt rekommendera ungdomar att gå 
Strömstads gymnasium.

VARFÖR HAR DU VALT EN KLASSISK BÅT 
AV TRÄ?:
Valet av träfbåt sköttes av min far till-
sammans med mig, far stod för känslan 
av skick, modell och pris och om san-
ningen skall fram så var nog min roll 
mer att acceptera och ge samtycke J

VAD ÄR DET FÖR SPECIELLT MED EN/DIN 
VETERANBÅT?: 
Det speciella med min båt är att jag 
känner den bättre än min egen bak-
ficka, dessutom som hon enligt mig en 
perfekt kombination av: skönhet, stor-
lek och charm. Att kunna övernatta och 
samtidigt nästa hela tiden vara under 
bar himmel är något jag uppskattar till 
tusen!

MÅNGA SOM HAR VETERANBÅT GILLAR 
VINTERSÄSONG, TRÄARBETE OCH RUST-
NING - HUR ÄR DET FÖR DIG?:
Jag uppskattar verkligen att arbeta 
med händerna och att förbättra/för-
fina saker, att slipa och lacka är för mig 
en ren njutning. Tyvärr är det ibland (ca 
vart 5:e år) dags för lite större reno-
veringar, så som ruttna bitar eller dyl, 
dessa arbeten tenderar till att stjäla 
mer tid än planerat och då är alltid ris-
ken att i mars och april blir alltför inten-
siva. Ofta uppskattar jag arbetet men 
ibland när det blir för intensivt och jag 
måste välja bort en massa andra saker, 
då hade jag önskat en aningen minde 
jobb.

VAD BETYDER DET FÖR DIG ATT HA BLIVIT 
INVALD I MYS OCH VAD STÅR MYS FÖR I 
DINA ÖGON?:
För mig står MYS för kvalitet och säll-
skap. Kvalité i den mån att de allra 
flesta båtarna håller mycket hög klass. 
Gemenskap i att man träffas genom 
liknande intressen och har det trevligt 
och på så vis bevarar ett svensk kultur-
arv.

HAR DU NÅGON DRÖMBÅT, FÖRUTOM DIN 
EGEN?:
Jag har under många år gått och drömt 
om en Fjord Terne 28. Detta är dock 
lite oklart då jag inte sett eller provkört 
den. Har som mål att under 2015 prov-
köra den, först då kan verkligen avgöra 
om det är min dröm eller inte.

NAMN: Tom Olsson

ÅLDER: 29

BÅT: Essbåten Relda från 1938

VAD HAR DU FÖR YRKE OCH VAD ÄR DINA 
ARBETSUPPGIFTER:
Jag arbetar som hårdvaruansvarig på 
ett mindre företag som utvecklar tid-
tagnings- och resultatsystem för sport 
och media. Arbetet varierar mycket 
men innehåller allt från design och 
hårdvarukonstruktion av kretskort, 
mekaniska komponenter, till program-
mering.

Vi är ofta inblandade i olika sporte-
venemang där vi på plats levererar och 
kör våra hård- och mjukvarusystem.

VILKEN ÄR DIN BÅTBAKGRUND: 
Första introduktionen till sjön och båt-
livet var nog på mellanstadiet med min 
kompis Karl och hans familj. Snart där-
efter skaffade även min familj båt och 
på under högstadiet spenderas mycket 
tid på sjön både med kompisar och fa-
milj. Då tillgången till båt alltid funnits 
nära hemma, har det vart enkelt att ta 
sig ut och åka båt ofta.

VARFÖR HAR DU VALT EN KLASSISK BÅT 
AV TRÄ?:
Jag har alltid tyckt att de varit kul att 
arbeta med trä och eftersom både min 
familj och mina kompisar Kristoffer och 
Karl skaffade träbåtar så har det auto-
matiskt skapats ett intresse.

VAD ÄR DET FÖR SPECIELLT MED EN/DIN 
VETERANBÅT?: 
Jag visste tidigt att jag ville ha en racer. 
Inte ett speciellt praktiskt val, men kan-
ske just därför att den blir mer av en 
leksak är väl det som tilltalar. Det tog 
lång tid innan jag snubblade över den 
perfekta projektbåten.

Det bästa med min båt är nog just 
formen, när jag hittade den så insåg 
man direkt att de skulle bli ett stort 
projekt att få den färdig. Det som fick 
mig att ändå slå till var att man verkli-
gen kunde se båtens potential i formen 
på skrovet.

MÅNGA SOM HAR VETERANBÅT GILLAR 
VINTERSÄSONG, TRÄARBETE OCH RUST-
NING - HUR ÄR DET FÖR DIG?:
Att jobba med båten är självklart en 
del av det roliga. Förra året totalre-
noverade vi båten. Den låg då hemma 
på tomten under ett år. Detta innebar 
väldigt mycket arbete men var också 
väldigt roligt.

Denna vinter blir därför den första 
“vanliga” vintersäsongen för mig och 
jag hoppas nu kunna ta det lite lugnare 
och fokusera på att fixa och förbättra 
olika småsaker som upptäcktes under 
sommaren.

VAD BETYDER DET FÖR DIG ATT HA BLIVIT 
INVALD I MYS OCH VAD STÅR MYS FÖR I 
DINA ÖGON?:
MYS är bra som samlar människor med 
ett gemensamt intresse och en bra käl-
la för att dela kunskap.

HAR DU NÅGON DRÖMBÅT, FÖRUTOM DIN 
EGEN?:
Drömbåten skulle nog vara en större 
amerikansk racer från 30-talet, till ex-
empel en Hacker-Craft eller Garwood.



NAMN: STEFAN WENDIN

ÅLDER: 40

BÅT: Classic-båten Elise från 1952

VAD HAR DU FÖR YRKE OCH VAD ÄR DINA 
ARBETSUPPGIFTER:
Jag jobbar med kommunikation, som 
Creative Director samt driver kurser i 
kreativt ledarskap. Dagarna kan precis 
som med båt renovering innehålla vad 
som helst, men vet aldrig riktigt vad 
som händer.

VILKEN ÄR DIN BÅTBAKGRUND:
Det är en brokig skara båtar som vand-
rat genom livet, kan knappt minnas den 
första båten, min fars IW sport, som 
sedan efter följdes av en fin gammal 
Pettersonare med S-öra, när vi köpte 
henne i Vaxholm pingsten 78 var jag 
bara 4 år. Det satt en gammal b16/18 
i, minns hur jag älskade sitta, ligga och 
stå (när man fick) på motorluckan. Fast 
nog älskade jag den lilla mahogny jol-
len vi fick med, den var ju som gjord för 
mig. Det såg man ju på storleken.

Vad det gäller mina egna båtar finns 
det i dagsläget en  8.5 meters Iversen 
från 1952 (se bilden), en annan Iver-
sen på ca 10+ meter från 1937, samt en 
uppfunnen tokball racer i mycket slitet 
skick som söker en ägare, är det du?

VARFÖR HAR DU VALT EN KLASSISK BÅT 
AV TRÄ?:
Lustig fråga, blir ju lite som att försöka 
förklara varför man älskar någon, svårt 
med ord. Men jag ska göra ett ärligt 
försök. Visst spelar historiens vingslag 
in, men även förkärleken för hantver-
ket, att saker är byggda att hålla för 
evigt med rätt underhåll är något som 
jag alltid gillat och uppmuntrat. Att 
skroven trots sin saknad av datorer är 
driftseffektiva på en nivå som är nästan 
ofattbart. Helt enkelt när människan 
använder sin kapacitet på allra bästa 
sätt. Sen gillar jag ju formspråket från 
tiden och känner väl kanske inte att jag 
behöver slaska runt med en fyrkantig 
marsmallow.

VAD ÄR DET FÖR SPECIELLT MED EN/DIN 
VETERANBÅT?:
Alla båtar har väl speciella egenskaper 
och betydelser för varandra. Det roliga 
med min båt är väl att den (som det 
sägs) stått förelaga för t ex vätökabin. 

Personligen är jag totalt förälskad i 
gången, den börjar på ett besynner-
ligt sätt lyfta så där fint redan vid 8-9 
knop för strax över tio lägga sig riktigt 
snyggt och knappt dra något svall.

MÅNGA SOM HAR VETERANBÅT GILLAR 
VINTERSÄSONG, TRÄARBETE OCH RUST-
NING - HUR ÄR DET FÖR DIG?:
Så klart är det en stor del. Frågan är 
väl hur fasiken hinner du med allt, du 

som jobbar så mycket? Det är väl kan-
ske just därför, det är på något vis som 
en form av meditation. En stund eller 
plats där alla andra bekymmer och tan-
ker inte tar något utrymme. Sen finns 
det ju något fundamentalt i sig inte 
går att beskriva när man står inför ett 
avslut eller början av ett nytt moment. 
Tänk dig bara tanken att börja olja en 
“färdigslipad” mahogny yta, eller när 
du just strykit klart skrovet och sneglar 
bakåt i den välvda mahognyspegeln..

VAD BETYDER DET FÖR DIG ATT HA BLIVIT 
INVALD I MYS OCH VAD STÅR MYS FÖR I 
DINA ÖGON?:
Det är så klart oerhört smickrande 
att bli invald i MYS, en del av en his-
toria som skrivs, en möjlighet att ta 
över staffetpinnen och föra historien 
om våra underbara båtar vidare. För-
hoppningsvis står där en ung tjej eller 
kille och ser den blanka mahognyn man 
kämpat med hela vintern, någon som 
drömmer om att en få till en fin båt, att 
få vara del av MYS och där i ligger så 
klart ett större ansvar än att bara hålla 
sin båt intressant och skinande skick, 
det handlar mycket om att även visa 
den rätta attityden, att uppmuntra och 
inte excludera.

HAR DU NÅGON DRÖMBÅT, FÖRUTOM DIN 
EGEN?:
Nog finns det drömmar alltid. Varför 
inte Hubert Scott-Paines  70 ft PT-9 
bygd av the British Power Boat Com-
pany strippad på alla dumheter men 
självklart med dom tre nätta packard 
V12orna.

NAMN: Emil Kristoffersson

ÅLDER: 27 år

BÅT: Yachten Gill från 1959

VAD HAR DU FÖR YRKE OCH VAD ÄR DINA 
ARBETSUPPGIFTER: 
Jag starta mitt företag Emils Energi & 
Fastighetsteknik (EEF) år 2012, där jag 
inriktar mig mest på kyla och service av 

värmepumpar. Jag arbetar mest mot 
företag men även privatpersoner, har 
jobbat 10 år i branchen.

VILKEN ÄR DIN BÅTBAKGRUND:
Min fader Lars-Gunnar Kristoffersson 
har alltid hållt på och ägt båtar, så är 
uppväxt på sjön och i Gill. 1983 köpte 
Lars-Gunnar Gill som han då renovera-
de och ägde i 13 år, pga sjukdom så var 
han tvungen att sälja Gill efter 13 år. Da-
gen han sålde Gill sa jag att  -Om hon 
blir till salu så köper jag tillbaka henne! 
Och det gjorde jag 14 år senare! Så nu 
med min fars hjälp så totalrenoverar vi 
henne och har gjort det i 4 år, är för-
hoppningsvis färdiga nästa år.

När vi köpte henne så såg hon bra ut 
på ytan men ju mer vi tog bort desto 
mer har vi fått byta så som nya skott, 
ny uppbyggnad av styrhytt, kabyss, 
förpik samt nytt däck runt om därav 
att det hittills har tagit 4 år, nu är det 
mest lackning samt målning utvändigt 
kvar, montering av alla detaljer samt 
nya slingerkölar.

VARFÖR HAR DU VALT EN KLASSISK BÅT 
AV TRÄ?:
Uppväxt i Gill och alltid har varit kring 
träbåtar när jag var mindre.

VAD ÄR DET FÖR SPECIELLT MED EN/DIN 
VETERANBÅT?:
Jag tycker att Gill har lite annorlunda 
modell än de flesta salongsbåtar från 
den tiden, alla beslag och mantåg etc 
är i mässing och brons. Gill är bygd i 
mahogny på järnspant med däck av 
Oregon pine. Båten går mycket bra i 
sjön med tidigare motor Volvo Penta 
Md 47 från 1957 så gjorde båten ca 15 
knop, nu har vi bytt motor till en Penta 
Tamd 60b på 250 hk. Ska bli intressant 
vad hon kommer att gör för fart!

MÅNGA SOM HAR VETERANBÅT GILLAR 
VINTERSÄSONG, TRÄARBETE OCH RUST-
NING - HUR ÄR DET FÖR DIG?:
Jag har inte kommit så långt utan vi kör 
på året om så hon blir färdig! 

VAD BETYDER DET FÖR DIG ATT HA BLIVIT 
INVALD I MYS (YACHT ASPIRANT) OCH VAD 
STÅR MYS FÖR I DINA ÖGON?:
Gemenskapen med andra träbåts äga-
re, att kunna få nya idéer och hjälp. Ser 
fram emot när vi åker på vår första MYS 
träff.

HAR DU NÅGON DRÖMBÅT, FÖRUTOM DIN 
EGEN?:
Nej, Gill har alltid varit drömbåten för 
mig!



Plåtslageri & Smide sedan 1921. 
Välkommen till oss eller ring 08-560 304 54 

Vi gör även nytt till gammalt i  
rostfritt och aluminium 

www.nyplat.se 
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www.rastaholm.se

Mälarens Pärla

Gästbryggan
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Fullservice och
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- kpl motorverkstad
- marint smide m.m.

www.malaroarnasbatvarv.se
tfn 08-560 243 63

Auktoriserade av Volvo Penta

AKTIEBOLAGET LINHULT & JONSDOTTER  ⚓  SNICKERI • RENOVERING • BÅTAR

AB LINHULT & JONSDOTTER “LINJON”
DJURGÅRDSVARVET
BECKHOLMSVÄGEN 20
115 21 STOCKHOLM

Creaform Go!SCAN 50 - Vårt senaste tillskott!
Vi har precis införska� at en 3D scanner. Än så länge är det omöjligt att 
overblicka allt den kan göra!

PROLINER 8 3D
Vi använder Proliner 8 3D för att mäta upp en byggplats eller ett 
byggprojekt och ta fram ritningar och modeller i 3D. De digitala 
ritningarna kan sedan modifi eras och ritas om efter önskemål. Detta är 
mycket tidse� ektivt och ökar samtidigt precisionen i mätningarna för 
ett snabbare och exaktare slutresultat. Via avancerad mjukvara kan vi 
ta fram digitala 3D-modeller som gör det lätt både för oss och dig som 
kund att visualisera slutresultatet och därmed få möjlighet att göra 
eventuella justeringar i ett tidigt skede.

Mätutrustningen är särskilt e� ektiv i oregelbundna utrymmen där 
nybyggnationen måste anpassas efter befi ntliga byggnationer med 
vinklar och vrår som är allt annat än vinkelräta. Det kan gälla ett plats-
byggt kök eller platstillverkade detaljer på ett fartyg som annars kan 
vara svåra att malla.

BIESSE – FEMAXLIG CNC-FRÄS
Biesse CNC5003 är en 5-axlig maskin med en fantastisk kapacitet och 
nästan obegränsade bearbetningsmöjligheter i så väl trä och skivma-
terial som plast eller aluminium. Med tillhörande mätutrustning och 
avancerad mjukvara har vi skapat en optimerad produktionslinje. CNC-
fräsen arbetar utifrån de digitala ritningar och modeller som tagits 
fram med Proliner 8 3D.
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Gideon Forslund startade 1915 sin för-
sta varvsrörelse vid nuvarande Rå-
lambshovsparken. På detta varv bygg-
des bl. a. fyra racerbåtar, som blev 
mycket uppmärksammade: Racrarna 

GIDEON FORSLUND
Den svenska racerbåtens fader

I urval och omarbetning efter en artikel av Bo Bergström och Jan Oxelberg.

J.P. Åhlen, Löparen, Katja och Gabb, 
vika alla gjorde farter mellan 22 och 28 
knop. Idéerna till dessa båtar fick Gide-
on Forslund genom sitt besök i England 
år 1915.

År 1920 byggdes hans nya varv 
i Marieberg, som ligger snett emot 
Lilla Essingen. På detta varv byggdes 
under åren 1920 - 1939 de berömda 
strykjärnsracrarna, dvs racerbåtar med 

Hydro XVIII, byggd 1925, Gidde och hans kamrater poserar stolt för kameran.





Forslunds varv i Uppveda utanför Norrtälje. På gårdsplanen ligger en Essbåt leveransklar. Varvsbyggnaderna är rivna men huset i förgrun-
den var länge Peggy Forslunds sommarbostad.

Essbåt under provkörning utanför Forslunds varv vid Marieberg. Varvet ligger utanför bild till vänster.

Prototypen till den första Essbåten - Juanita.

Giddes sista Essbåt, med måtten 5.70 x 1.90, var inte helt klar, när kriget bröt ut. Här ligger den träfärdig på slipen. Den inköptes 
sedan av marinen.

maskin i förskeppet, med fäll- eller 
skjutluckor. Fälluckan ansågs vara bäst 
vid tävlingar och på Essbåtsserien före-
kommer inga skjutluckor. Av strykjärns-
modellerna finns idag bara sex kända 
båtar kvar, nämligen Pricken, Nerthus, 
Nymf, Rascal, Erna och Carina.

Vart tog då alla strykjärnsracrarna 
vägen. Ja, troligtvis brann en del upp 
eller exploderade. Tanken var ju pla-
cerad i förskeppet och ventilationen 
var inte alltid den bästa. Ofta såg man 
dessa båtar ha skjutluckan något öp-
pen under gång. Några båtar välte vid 
skarpa svängar, beroende på att de var 
relativt smala. Bordläggningen var ock-
så väldigt tunn, för att båten skulle vara 
lätt och snabb och om båtarna renskra-
pades ofta, så blev det inte mycket kvar 
av den. Bästa racern enligt Gideon For-
slund, var NN III.

År 1929 byggdes prototypen till den 
första Essbåten. Man hade lagt ner stor 
möda för att det skulle bli en fin båt 
och den rönte stor uppmärksamhet på 
båtutställningen samma år. Bordlägg-
ningen blev också kraftigare än på ef-
terföljande båtar. Till stor glädje finns 
prototypen kvar än idag, i ett förstklas-
sigt skick. Båten heter Juanita.

Essbåtarna har under årens lopp vi-
sat sig vara utomordentligt sjödugliga 
och gången i sjön är mjuk och fin. Gi-
deon Forslund byggde Essbåtar fram 

till år 1939 och sonen Owe fortsatte, när 
han tog över varvet efter kriget år 1945. 
Den sista Essbåten byggdes år 1959.

Samtidigt med varvet i Stockholm 
hade Gideon Forslund ett varv i Upp-
veda i Norrtäljetrakten åren 1936-1954. 
Här gjordes enligt uppgift träbygg-
nationerna till många av båtarna, och 
hans fru Peggy skötte leveranserna till 
Marieberg med bil och trailer. På varvet 
i Marieberg gjordes i första hand mo-

torinstallation, slutmontering och prov-
körning inför leverans.

Gideon som byggde Essbåtar fram 
till 1939, experimenterade under senare 
delen av 30-talet med konkava bot-
tenformer på akterskeppet. Genom en 
konkav akter kunde han få motor och 
drivlina något mer vågrät och samtidigt 
få en lägre motorinstallation. Sonen 
Owe fortsatte bygga Essbåtar när han 
1945 tog över varvet efter kriget.

Den sista Essbåten ”Nounourse” 
byggdes 1958/59 med tillverknings-
nummer 94. Nounourse finns kvar 
idag och är MYS-registrerad, liksom 
sexton andra Essbåtar.

Forslunds varv i Marieberg revs 1960 
för att lämna plats för ny bebyggelse.

Gideon Forslund avled 1954, 65 år 
gammal.



Tom hade under många år gått och 
väntat på att det ”rätta” renoverings-
objektet skulle dyka upp - en Essbåt. 
Vi kunde ju inte ana att den hela tiden 
(ja faktiskt redan innan Tom var född), 
stod uppallad i Åkersberga.

Fyndet var väl maskerat när den en 
vårdag i maj 2013 dök upp på Blocket, 
väl kamoflerat till en grå och tråkig 
"brädhög". Så när vi åkte dit för att kika 
hade vi inga förväntningar. Det tog fak-
tiskt ganska lång tid, långt efter köpet, 
innan det gick upp för oss att det här 
var så stort som det kunde bli.

Brädhögen var en Essbåt av Gideon 
Forslund, byggd 1938, ägarna hade 
själva köpt den som ett renoverings-
objekt för en bra bit mer än trettio år 
sedan. De hade då demonterat den 
fullständigt och påbörjat en renovering 
och renskrapning. Den hade dock gan-
ska omgående avstannat på grund av 
barn och arbete, och sedan dess hade 
hon blivit stående. Det som mötte oss 
var ett sargat däck och ett skrov med 
en massa vissna löv och diverse bråte 
i. Främre skarndäcken saknades, lika 
så mittfiskar och stora delar av akter-
spegeln, som också avslöjade en lätt 
rötangripen roderstäv. En däcksbalk 
var avruttnad och det fanns några bly-
plåtslagningar på samborden.

Men skrovet var fint och "tätt", spring-
orna efter mer än trettio års uttorkning 
var minimala, ungefär som efter en 
normal vinter. Hon var inte heller sär-
skilt nedskrapad, visst några nitar och 
skruvar tittade fram där pluggar ramlat 
bort, men det fanns gott om marginal 
för försänkning. I våra ögon var det ett 
perfekt renoveringsobjekt.

Det var en relativt lång Essbåt, 6.75 
x 2.15, med ganska kraftigt konkav bot-
ten i aktern. Gideon experimenterade ju 
friskt med skrovformen, med målet att 
få motor och drivlina så horisontell som 
möjligt.

Enligt säljarna var hon i princip kom-
plett med motor, alla beslag, inred-
ning (totalt nedplockad i bitar), det 
fanns till och med stora trälårar fulla 

med reservdelar. Gamla originalkapel-
let, originaldynorna, flaggkäpp med en 
flagga som såg väldigt gammal ut, osv. 
Motorn som stod på garagegolvet var 
en gammal Ford V8, en sidventilare, så 
långt (men inte längre) begrep vi. Den 
såg oväntat fräsch ut och gick fint att 
dra runt med startveven. Allt verkade 
mycket lovande!

Killarna som sålde berättade att bå-
ten hette "Relda", de hade bland annat 
varit i kontakt med Anders Værnéus - 
som ju vet vad han snackar om. Nam-
net Relda är Adler baklänges och denne 
Gustaf Adler lär ha döpt alla sina båtar 
till Relda.

Sagt och gjort, kort därefter stod 
Relda på gräsmattan mitt framför hu-
set och i garaget var det numera fullt 

med diverse mahogny-bråte och mot-
ordelar. Tom införskaffade ett rymligt 
båthus som var bra att jobba i och sen 
satte vi igång. Själva träarbetet på bå-
ten var inte mycket att fundera över, 
en hel del jobb, ja visst, men roligt och 
kunskapen hade vi redan.

Här stod vi alltså i skiftet maj/juni 
2013 mitt i ett fett "far&son projekt" och 
det skulle bli kul! Målet var att kunna 
åka Essbåt redan 2014.

Vi började med att inventera, efter-
som vi aldrig sett henne monterad så 
liknade det mest ett tusenbitars puz-
zel. Relda hade tidigare varit ombyggd 
till kupé och saknade därför sargar och 
originalrutor. 

Vid det här laget hade vi bildat oss 
en god uppfattning om vad som måste 
åtgärdas och hur mycket virke vi skulle 
komma att behöva. I en första omgång 
behövde vi snickartorr och kvistfri furu 

till reglar och stag under däck. Ask till en 
däcksbalk och en rejäl planka ek till ny 
roderstäv. Vi behövde förstås en hel del 
mahogny också, bland annat till främre 
skarndäck, nya mittfiskar, sargar, rutra-
mar och ny akterspegel. Vi vände oss 
som vanligt till Pondus snickeri i Stock-
holm, där Linus hjälpte oss att såga och 
hyvla fram de dimensioner vi behövde 
ur den sista Brasilian som fanns. Efter-
som det var försommar var det ingen 
kö i snickeriet och vi fick vårt material i 
tid innan man stängde för semester.

Fästdon, vi ville i huvudsak ha spår-
skruv i brons till fribord och däck. Under 
däck funkade spårskruv i syrafri A4. Sif-
vert Skruvs nya butik ligger nästgårds, 
det är väldigt praktiskt, men tyvärr 
har man för något år sedan slutat föra 
bronsskruv. Vi fick alltså beställa de ca 
2.000 bronsskruv vi behövde från Top-
licht i Tyskland.

Varför så mycket skruv? Både i däck 
och på fribord satt en del plugg lite yt-
ligt och eftersom vi så småningom skul-
le slipa ned dem lite till, så beslutade vi 
oss för att pilla bort samtliga plugg ur 
däcket, skruva ur alla skruvar, försänka, 
dra i ny bronsskruv och plugga. Ett 
grannlaga arbete, men väl värt det när 
det var gjort!

När det nya däcksträt var på plats 
och all skruv bytt (men före all plugg), 
var det dags att fräsa ur den gamla nå-
ten. Med hjälp av styrlister och koncen-
trationen på topp gick det fint! Ett antal 
frässtål gick det åt eftersom den gamla 
grå gummimassan gjorde dem varma 
och farligt slöa.

Vi hade fantastiskt vacker Brasilia-
mahogny, tre delar klyvna ur samma 
planka, till den nya akterspegeln - den 
kom på plats utan problem och med 
perfekt passning. Så var det dags att 
plugga och nåta.

När vi tidigare undersökt skrovet hit-
tade vi tre blyplåtslagningar på sam-
borden. De avslöjade några kexiga 
partier på ömse sidor om kölplankan, vi 
beslutade därför att byta ut de delar av 
samborden som var drabbade, ett par 
meter på varje sida. Det var betydligt 
enklare än befarat och kändes väldigt 

ESSBÅTEN RELDA
Från brädhög till pärla på ett år..!

Lars Olsson, text och foto, Tom Olsson, foto.



bra när det var gjort! Efter pluggning 
och inhyvling var botten nu i perfekt 
skick.

När allt inredningsarbete var helt 
klart var det äntligen dags att påbörja 
grundarbetet med att slipa!

Hela båten, och då menar jag verk-
ligen HELA båten, varenda vrå, ströks 
därefter med Epifanes Easy-flow 
grundolja, minst två varv. Efter en veck-
as torkning ströks botten, utvändigt 
och invändigt, med två lager skyddan-
de mönja. Från aktersoffan och bakåt 
ströks så båten invändigt med Epifanes 
Bilgefärg som ger ett snyggt och tåligt 
ytskikt.

Allt det här går mycket enkelt och 
snabbt att beskriva, men alla som ge-
nomfört ett grundligt underarbete 
vet att det är otroligt arbetsamt, men 
också en nödvändig förutsättning för 
ett hållbart och bra slutresultat. Att 
till exempel åla runt i fackverket under 
Essbåtens låga akterdäck, iklädd var-
ma kläder, heltäckande skyddsoverall, 
gummihandskar, andningsmask och 
skyddsglasögon, och med pensel och 
burk i handen - är extremt obekvämt, ja 
fysiskt ansträngande. Och inte bara en 
gång, utan sex gånger (2x olja, 2x mön-
ja, 2x bilgefärg) - det är ingen sinnekur!

Vi befinner oss nu i skiftet oktober/
november och medan Tom börjar sneg-
la på motorn och planerar arbetena 
med den, smyger jag undan Reldas ori-

ginalbeslag och lämnar in dem hos Ex-
cellent ytbehandling för omkromning. 
Det ska bli årets julklapp är det tänkt.

Vågar vi hoppas att den gamla Ford 
sidventil V8:an som ingick i köpet är 
något att ha, eller måste vi leta en ny 
motor till Essbåten Relda från -38.

Originalmotor eller inte? Topparna 
var bytta i efterhand (59A-B), men se-
rienumret visade att motorn antingen 
var en sen -38a eller en tidig -39a. Ett 
samtal med en tidigare ägare avslöjade 
dock att han bytt motor på 60-talet. 
Men inte desto mindre är det "en ori-
ginalmotor", dvs en Ford sidventil V8:a 
från tiden, och utrustad precis som Gid-
de gjorde då.

Inte utan besvär, demonterade vi 
topparna, en av ”studsen” var avbruten 
och satt som bara den. Men med hjälp 
av en påsvetsad mutter och en ”knack-
ande” bultdragare fick vi till slut loss 
den. Efter demontering var vi ganska 
klara på vad som behövde beställas. Ett 
gäng nya studs, packningssatser, filter, 
rebuild-kit till Stromberg 97:an (origi-
nalförgasare från åren), rebuild-kit till 
bränslepumpen, diverse snygga kop-
parrör, mm. Bland de originaldelar som 
ingick i köpet fanns flera startmotorer 
och generatorer, men av praktiska skäl 
valde vi att beställa nya. Originaltänd-
ningen var av typen ”Divers helmet” 
och den ville vi behålla förstås!

Lagom till mellandagarna 2013 var vi 
redo att göra ett första startförsök ef-
ter mer än trettio tysta år - lite startgas 
i förgasaren och kontakt... Wohoo!

Efter viss inkörning och kompres-
sionsprover, gick motorn så bra att vi 
beslutade att det inte behövdes några 
större åtgärder inför den kommande sä-
songen. Vi plockade ned och rengjorde 
så bra det bara gick utan att bygga om 
motorn. Allt löst som kyllimpor, toppar, 
mm lades i bad av citronsyra. Slutligen 
målades block och toppar i den mörka 
Ford-gröna färg som var gällande 38’. 
Så nära originalmotor man kan komma. 
Motor (check)!

Våren 2014 ägnades framför allt åt 
ytbehandling, vi tappade ca en månad 
på grund av strulande nåt (fernissan 
vägrade torka på nåten trots att den nu 
suttit på däcket mer än ett halvår). Vi 
hade använt vit Sika 291i, som de störs-
ta återförsäljarna, Seasea, Erlandssons 
och Benn's, då sålde som övermål-
ningsbar nåt- och fogmassa (ändrat 
numera). Jag kontaktade Sika som kom 
och tittade. Man påpekade dock att 291i 
inte var en nåtmassa och förnekade allt 
ansvar för hur återförsäljarna säljer de-
ras produkter. Vi hade flera menings-
lösa diskussioner med Sika, som har en 
policy att friskriva sig allt ansvar - det är 
tyvärr alltför lätt att hänvisa till brukar-

fel. Och även för den svarta nåtmassan 
290i DC har man på sitt produktblad en 
lång "disclaimer", en total friskrivning 
från allt ansvar för slutresultatet.

För egen del har jag efter att ha lus-
läst produktbladen, dragit slutsatsen 
att Sikas nåt- och tätmassor helt enkelt 
inte är kompatibla med klassiska oljor 
och fernissor.

Nåväl, tillbaka till de praktiska proble-
men - efter att ha gjort prov med flera 
olika fernissor, varav ingen ville torka 
på nåten, provade vi som sista chans-
ning att stryka primer ovanpå nåten. 
Det kändes lite bakvänt, men vad hade 
vi att förlora. Men tro det eller ej, den 
torkade snabbt och bildade yta. Den 
luktade faktiskt misstänkt likt shellac - 
men strunt samma, nu var det brottom!

Vi satte nu igång att skrapa bort den 
kladdiga fernissan ovanpå nåten, däref-
ter eftertorkade vi med nafta och t-röd 
tills allt kladd var helt borta. Därefter 
täckte vi med hjälp av en akvarellpensel 
den vita nåten med ett tunnt lager pri-
mer innan vi mattade lätt och fortsatte 
fernissa. Problemet var löst och nu var 
det kul att fernissa igen!

All lös inredning som garnering, 
durkar, sitsar och dörrar, fernissades i 
garaget. Vi hade blivit rejält försenade 
på grund av debaclet med nåteländet, 
vi beräknade att vi tappat ca tre-fyra 

ETT ÅR SENARE!

MAJ 2013



veckor av vår redan pressade tidplan. 
Det fanns inte annat att göra än att öka 
takten ytterligare.

Det finns tyvärr väldigt lite bilder från 
själva ytbehandlingen, förmodligen för 
att vi jobbade på alla fronter och långt 
in på nätterna för att komma ikapp. To-
talt hann vi ändå lägga tio lager fernissa 
och det får vi vara sjukt nöjda med trots 
förseningen. 

Vi hann också med att själva sy ett 
praktiskt och bra heltäckande hamnka-
pell. Kapellet som är sytt av en special-
duk från Råseglarhuset, är betydligt 
tunnare och smidigare än vanlig kapell-
duk och går därför fint att knöla ihop 
och stuva in under fördäck. Ett hamn-
kapell som går ända ned till vattenytan 
minimerar solblekning och spar otroligt 
mycket på bets och fernissa.

Nu återstod det roligaste arbetet och 
renoveringens kröning - montering av 
glas, relingslist, nykromade lanternor, 
alla beslag, mm. Samt förstås botten-
målning och snobbrand, sen var vi redo 
för sjösättning - renovering (check)!

Sjösättningen gick fint, Relda tog in 
lite vatten men allt annat vore konstigt 
efter att ha stått uppställd och delvis 
renskrapad i mer än trettio år, bara 
nödtorftigt skyld av en tunn pressen-
ning. På friborden däremot fanns inte 
tillstymmelse till springor!

Den gamla siventil V8:an låter helt 
underbart och Relda har under somma-
ren marschat i lite över tjugo knop.

Epilog. Har det varit värt allt arbete- och 
pengar det kostat att renovera Relda? 

Tveklöst! Kanske mycket tack vare 
det nästan helt kompletta men ned-
monterade Essbåtsobjekt vi hittade. 
Det krävdes en hel del fantasi för att 
genomskåda hur bra det här objektet 
verkligen var, men det visade sig ha alla 
förutsättningar att bli en riktig pärla. 
Inte minst på grund av den historiskt 
korrekta sidventilaren.

Att renovera och förvalta en vete-
ranbåt är som de flesta vet en kärleks-
relation med en ekonomiskt vansinnig 
baksida - man kan aldrig räkna med att 
få igen de pengar man plöjer ned!

Men med en klassisk racer som den 
här, är det möjligen lite annorlunda. 

Vill du höra hur läckert Reldas sidven-
til V8 lät när vi första gången startade 
henne i vattnet. Skanna bara QR-koden 
med din smartphone.

Vi ses på sjön!

Lars och Tom Olsson




