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En liten sammanställning av en svensk ansträngningar att kombinera form och 
estitik från en klassisk Dory (https://en.wikipedia.org/wiki/Dory) med moderna 
materialval till en helt ny båtklass. 
Det hela började med inköp av en byggsats av en klinkerbyggd en drygt 5 meter 
lång rodd-eka från en amerikansk webbsida. Byggsatsen som inköptes hade utsågade 
detaljer, bord i plywood och som med hjälp av epoxi relativt enkelt byggdes ihop till 
en slank och i det närmaste underhållsfri eka.
Resultatet blev en trä-eka i klassiskt snitt, som motsvarade förväntningarna att vara 
underhållsfri men se ut som en klassisk trä-eka från förr. Rodd-ekan utrustats sedan 
med en modern rodd-anordning för att möjliggöra snabb förflyttning på vattnet. 
 Det ursprungliga huvudsyftet med inköpet av byggsatsen var att bygga en rodd-
eka med form och estetik från en klassisk trä- eka med moderna materialval i form av 
en lättrodd liten båt. Men under arbetet med att sätta ihop rodd-ekan väcktes tanken 

på göra små justeringar 
i formen av byggsatsen. 
Sagt och gjort, en ny båt 
började ta form på ritbordet. 
Ett CAD- program 
införskaffades, varför inte 
sikta på att möjliggöra enkel 
massproduktion utifall båten 
skulle bli en succé? Många 
lärdomar finns från både 
genvägar och fallgropar 
i arbetet med att ta fram 
digitala underlag till CAM-
styrd tillverkning. Men det 
är en helt annan berättelse. 
Det tar idag mellan 150- 
250 timmar att sätta ihop 
en byggsats beroende på 
förkunskaper. 
De konkreta förändringarna 
som byggsatsen förädlades 
med var att akterspegeln 
breddades, centerbord, 
layouten förskönades, och 
fribordet höjdes. 
Ekan ansågs då vara 

Dory - en helt ny båtklass
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utrustad med det bästa av bägge världar. Moderniteter vad gällde, sjövärdigheten, 
epoxi och framdrift men med ett klassiskt skrov vad gäller form och upplevelsen av 
att det faktisk var en trä-eka. Längd 5,50 m, bredd 1,6 m , djupgående 0,7 m (fällbart 
centerbord) Den är bärig, extremt lättdriven och snabb och i princip underhållsfri 
om man sköter den väl. Den bär 4 vuxna och har flyttankar på 250 l plus vattentäta 
stuvfack på 100 l. Den har klassisk spri-rigg och den är mycket lätt att rigga på och 
av. Skrovet är klinkbyggt av okumé plywood som är limmat och förseglat med epoxi 
och därefter ytbehandlat. Botten är förstärkt med glasfiber. 
 De initiala justeringarna syftade till att förbättra sjövärdigheten med högre 
fribord genom att lägga på ett bord till, allt för att säkerställa att rodd-ekan inte 
skulle ta in 
vatten eller välta av kraften från svallvågor. Resultatet blev över förväntan, och idéen 
att ta fram en helt ny typ av båt hade väckts. 
  
Ledord i konstruktionsarbetet innefattade, en liten båt för 1-3 personer, enkel att 
frakta på land och hyfsat lätt-driven i vattnet. Resultatet blev en klassiskt utformad 
spri-rigg. 
Från första stund var det klart att fokus i arbetet med att ta fram den nya båten var 
att utrusta den med segel. Valet föll då på att försöka behålla möjligheten att ha åror 
i nödfall, men primärt skulle segel stå för framdriften. 
Kravet på att båten skulle ha bra segelegenskaper och vara lätt-driven i vattnet 
var i det närmaste självklarheter när beslut om utformning av rigg och köl skulle 
fattas. Även bommen placerades högt upp för att säkerställa att sittkomforten inte 
blev lidande genom att behöva huka sig av rädsla för att få bommen i huvudet. 
I bakhuvudet fanns hela tiden tanken, att som en extra bonus skall båten även 
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upplevas estetisk tilltalande för alla som gillar klassiska riggar på båtar. Dragkampen 
mellan form och funktion hade tagits till en ny nivå. 
 Källor till inspiration utifrån estetik och form hämtades från en mängd olika 
historiska båttyper, Mellan-Öka och olika varianter av klassiska varianter av Dory. 
Inspiration utifrån funktionella behov var i det närmare självklart för en driven 
seglare, fylla det upplevda tomrum som fanns när kravet är en liten båt för 1-3 
personer som skall vara både enkel att frakta på land, lättseglad och hyfsat lätt- driven 
i vattnet. I bakhuvudet har hela tiden tanken funnits, att som en extra bonus ska båten 
även skall upplevas estetisk tilltalande för alla som gillar klassiska skrovformar och 
klassiska riggar på båtar. 
 Vad som inte var en baktanke, utan en uttalad ambition är att denna nya båttyp 
skulle vara det naturliga valet när optimistjollen tjänat ut sin funktion som första båt 
och nästa lättseglade båt som är lämplig för 1-3 personer ska införskaffas. Vikt inkl. 
rigg och åror cirka 110 kg!! Segelyta 8 m2. Loggad kryssfart 5 knop i 4 m/s. Loggad 
fart på slör 7 knop. Fart med elmotor 4 knop med 3 personer. 
 Målsättningen att alla båtklubbar med en aktiv ungdomssektion borde ha två 
exemplar av denna båttyp har nämnts. Båtklubbar som av tradition har varit en 
samlingsplats för estetiskt vackra båtar borde då i rimlighetens namn vara självklara 
spekulanter på att inneha ett par exemplar av dessa underhållsfria skönheter, Göta 
Segelsällskap borde inte vara något undantag. 
I skrivande stund har 7 Dory tillverkats. Båttypen har varit representerad på både 
uppvisningar och tävlingar för veteranbåtar i både Tjust, Gryts och St Annnas 
skärgård. ´

Text och foto: Claes Levander
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