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Man ska ju skryta lite lagom, storseglare som man är. (Som den där gången 
när vi kom indundrande i Kallskärs trånga inlopp i stark medvind och inte !ck 
ner storseglet eller som den gången när vi surfade i 15 knop med en Albin 
Nova i Gotland Runt…) 

Det här handlar som kontrast om malörer – turligt(?) nog utan allvarliga kon-
sekvenser. Kanske borde kunnat undvikas - döm själv!

Skrovgenomföring 1

Det här hände för ganska länge sen och jag var väl ganska grön…

Min dåvarande segelbåt var faktiskt köpt nybyggd och därför brydde jag mig 
väl inte särskilt mycket om underhållet de första åren. Båten var 5 – 6 år gam-
mal när jag upptäckte att en av skrovgenomföringarna såg lite konstig ut. 

Det var en genomföring – troligen i dimension 1” - som servade med tillopp 
till toaspolning och samtidigt avlopp för ett handfat. Det handlade om en 
normal detalj av mässing med en yttre "äns och en stor "änsmutter påg-
ängad på insidan. Direkt på rörstumpen var en kulventil påskruvad (också av 
mässing). Det jag såg var lite grönfärgade områden kring "änsmuttern. Båten 
var då alltså max c:a 5 - 6 år gammal och genomföringen var varvsmonterad.

Jag tänkte jag skulle pröva att lossa på "änsmuttern för att se hur det såg ut 
under (detta var på varvet före sjösättning). När jag satte en stor skiftnyckel 
på muttern och skulle börja dra runt sa det klick och så höll jag det mesta av 
genomföringen i handen. Det vill säga, det sa knappt ens klick – röret bara 
lossnade från "änsen på utsidan utan att någon kraft anbringades – jag hade 
lika gärna ha kunnat ta i med !ngrarna! 

Vid närmare beskådande visade det sig att rörgodset var ganska tunt från 
början och att precis vid mutterns undersida var 90 % borta. Varför? På en 
”nästan” ny båt? 

 
Lärdomar 
•Det är skillnad på mässing och brons. 
•Grön ärg är ett varningstecken 
•Galvaniska strömmar kan uppstå och ganska snabbt bryta ner metall. 
•Det är inte fel att provdra lite på genomföringar mm på land.

Bravader på sjön – oss grytgubbar emellan
(och dito gummor)
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Skrovgenomföring 2

Nyköpt segelbåt – c:a 20 år gammal. Första turen – egentligen bara en ren 
transport från säljarens brygga till hemmahamnen (då på Muskö). 

Det var en vacker dag, men vinden var rätt på nosen och det var som sagt en 
transport, så det blev ingen segling. När vi kommit förbi Dalarö och Rothol-
men mötte Mysingen med lite sjögång (som redan Evert Taube noterade 
så ger SV vind påtaglig sjö på Mysingen); det blåste kanske 8 – 10 m/s. Inga 
problem att hålla fart på båten utan att pressa motorn. Väl ute på #ärden – 
ungefär mitt emellan Långgarns och Söderhälls fyrar – råkade jag titta ner i 
kajutan. Döm om min förvåning när det står 1 dm vatten på durken!

Jag drog omedelbart av gasen och rusade ner. Vattnet kom uppenbarligen 
från förpiken. Därinne fanns vattentanken – frågan var då om det var färsk-
vatten eller sjövatten. Jag hade läst om när det svenska utforskarfartyget 
Explorer sjönk nere i Antarktis och befälhavaren hade smakat på vattnet för 
att kolla om det kom utifrån. Så jag gjorde likadant. Jodå, nog var det salt 
(bräckt) alltid! Jag kollade runt – vi hade minst 2 -3 sjömil till närmaste land. 
Jag bad hustrun plocka fram handtaget till länspumpen och börja pumpa 
medan jag fortsatte kolla för att lokalisera läckan. När jag lyfte på dynorna 
i förpiken möttes jag av en fontän vatten! Ganska uppenbart att det var 
någon genomföring som gått åt h-e. Trots strålen gick det ganska enkelt att 
lokalisera källan till loggivaren som helt enkelt inte längre satt på plats. Un-
der tiden ropade hustrun att det inte hände något när hon försökte pumpa. 
Nu började det kännas nervöst på allvar! Ok, vi övergår till hink men viktigast 
är förstås att få stopp på till"ödet. 

Här kommer vi till det som är trevligt att kunna berätta: före avgång hade 
vi haft en enkel genomgång av diverse säkerhetsutrustning på båten – bl 
a visste jag var träpluggarna fanns! Det var snart gjort att få dit en träplugg 
i hålet och det blev nästan 100 % tätt på en gång. Gissningsvis hade vi nu 
några hundra liter vatten ombord men stopp på till"ödet.

Vi valde att tu$a på lite drygt tomgång mot närmsta land, samtidigt som vi 
hinkade ut vatten för glatta livet. Efter en kvart kände vi att den akuta faran 
var över. Så vi fortsatte mot målet i lite lugnare tempo och med några rejäla 
suckar. Genast kändes det som en helt annan situation än nyss när det var 
frågan om man skulle kunna hinna sätta på båten på grund eller om vi skulle 
behöva överge båten…

Väl i hamn kunde vi konstatera att givaren till loggen hade gett upp. Både 
själva genomföringen och givaren var gjorda i plast. Givaren hölls på plats 
i genomföringsröret genom en "änsmutter som skruvades över givaren på 
genomföringens hals. Det som hänt var att "änsen på muttern hade gått av 
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och lämnat muttern på genomföringen utan att längre ha någon funktion. 
Alla delar gjorda i hårdplast av till synes betryggande godstjocklek. Och 
grejerna var alltså c:a 20 år gamla.

De yttre förhållandena var inte särskilt hårda: högst 10 m/s och viss sjögång, 
men ingen direkt stampning i sjön.

Lärdomar 
•Säkerhetsgenomgång – med alla i besättningen – är A och O.  
•Det gäller att gå till botten med kontrollerna; t ex förutsatte vi att 
länspumpen skulle fungera bara vi visste var grejerna fanns och hur 
den fungerade 
•Plast åldras

Länspump

Det här gäller samma tillfälle som ovan. Den manuella länspumpen var 
värdelös. Vad hjälpte det då att vi visste var handtaget fanns? (Det handlar 
om en plastbåt, så det behövdes ingen daglig pumpning av slagvatten. Och 
förresten var ju båten ny för oss.)

Uppenbarligen kan en sjövattenpump frysa sönder beroende på hur den 
är monterad och om det !nns vatten kvar efter upptagning. I det här fallet 
visade det sig att huset (av plast) var sprucket.

Bränsletank

Den här gången kommer vi puttrande i Skurusundet på väg in till Mälaren 
och vinterhamnen. Strax norr om Skurubron tvärstannar motorn. Givetvis 
blåser det noll i sundet. Upp med storseglet så ser det i alla fall ut som om vi 
seglar, även om vi egentligen bara ligger och driver.

När det gäller bensinmotorer brukar man säga att det är antingen tändning-
en eller soppan om det inte fungerar. På en diesel kan det således egentligen 
bara vara soppan. Jag vet att det inte är ont om diesel i tanken och inte har 
det ju lutat heller så att det skulle kunna vara luft som är boven. 

Vad göra? Sjömacken i sundet var inte många hundra meter bort, men 
avståndet kändes som oöverstigligt utan vind. Samtidigt var det ju så lugnt 
väder att inga värre obehagligheter skulle kunna hända…

Min första tanke var faktiskt att det kanske var stopp någonstans på vägen 
mellan tank och motor. Så medan hustrun låtsades kryssa, så dök jag ner på 
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motorn. Jag tog loss bränsleslangen och blåste i den för att om möjligt få 
någonting att släppa. Faktiskt! Efter att ha tagit i ordentligt kändes det som 
om det plötsligt släppte. Så tillbaka med slangen, pumpa lite för hand och 
sen köra startmotorn. Alltihop hade tagit kanske 5 minuter. Det tog nu några 
nervösa sekunder, men sedan gick motorn igång som vanligt! Bara att ”köra 
hem” då…

När båten väl var på land, monterade jag bort tanken för att göra ren den. 
När jag fått hem den och skruvat bort ”manluckan” vände jag upp och ner på 
tanken. Ut kommer en klump i storlek nästan som en tennisboll, som visade 
sig bestå av döda bakterier! Det var inte särskilt mycket vatten i tanken, men 
uppenbarligen tillräckligt för att bakterier skulle kunna leva i gränsskiktet 
mellan vatten och diesel. Till saken hör att jag då inte ägt båten i så många år, 
men oklart om någon tidigare ägare någonsin rengjort tanken.

Lärdomar 
•Modern dieselolja innehåller mycket smaskens för bakterier 
•Bättre att köpa marindiesel än att tanka i dunk på landbacken även 
om det senare är billigare (jag gör av med max 30 – 40 liter på ett år; 
vad spelar det då för roll om det kostar 20:- per liter?) 
•Det !nns bakteriehämmande tillsatsmedel – jag kan inte svära på att 
de fungerar, men efter detta tar jag det säkra före det osäkra. 
•HVO100 törs jag inte ha någon åsikt om…

Sensmoral

Antagligen slår jag bara in öppna dörrar när jag berättar detta, men jag lärde 
mig i alla fall något av de här händelserna…

Förhoppningsvis kanske det kan !nnas något litet korn för läsaren som 
kanske är den lycklige innehavaren av en äldre båt. Själv har jag sen många 
år hållit mig till plastbåtar, men detta handlar ju inte om skroven utan om 
motorer, genomföringar och sånt som !nns i de "esta båtar oavsett skrov-
material. Det är lätt att tänka att grejerna är ganska nya, men rätt som det är 
så har åren gått!

Olof Nordin
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