
Det här PDF-paketet innehåller flera filer.

Adobe rekommenderar att du använder Adobe Reader eller Adobe Acrobat version 8  
eller senare när du arbetar med dokumenten i ett PDF-paket. Genom att uppdatera till  
den senaste versionen får du följande fördelar:  

•  Effektiv, integrerad visning av PDF-filer 

•  Enkel utskrift 

•  Snabb sökning 

Har du inte den senaste versionen av Adobe Reader?  

Klicka här om du vill ladda ned den senaste versionen av  
Adobe Reader

Om du redan har Adobe Reader 8 
kan du visa önskad fil i det här PDF-paketet genom att klicka på den.

http://www.adobe.com/se/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/se/products/acrobat/readstep2.html




16


Bilder: Bosse Niklasson


Hösten 2002 blev vi lyckliga ägare 
av en Najad 360, nummer 12 från 
1985. Tidigare ägaren hade vårdat 


båten ömt och även utrustat den rikligt.
1998 gjordes en rejäl upprustning av 


båten. Tyvärr är det så att tio år för båt-
utrustning kan vara hela livslängden och 
vad gäller elektronik så är bäst-före da-
tum numera strax efter att prylarna lan-
serats så det har blivit en hel del att byta 
ut också.


Då vi köpte båten för att så småningom 
åka på en långsegling var det från första 
början full fart på kompletteringar och 
förbättringar av henne. Under fem år blev 
båten vinterpysslet, ibland under presen-
ning i minusgrader och sista åren i hall 
vid Torslanda Lagun. Somrarna (april-ok-
tober) ägnades åt att segla så mycket och 
så långt som möjligt för att dels skaffa er-
farenhet och dels för att det faktiskt är det 
roligaste vi vet!


1 juNI 2008 lämnade vi Lilla Bommen i 
Göteborg i strålande väder, första dagen 
på vår resa på obestämd tid.


Nu har vi kommit ner till Kanarieöarna 


där vi legat still, cruisat runt bland öarna-
samt passat på att göra en hemresa under 
höst/vinter. Vi har valt att ta det lugnt nå-
got år på europeiska vatten innan vi fort-
sätter vår färd västerut. Det känns som 
ett bra tillfälle att gå igenom vad vi gjort 
med båten för att få henne i ”långseglar-
skick” eller åtminstone passa våra behov.


Det finns ett stort antal Najad 360 ute 
på haven och många liknande modeller så 
vår förhoppning är att nedan redogörelse 
skall kunna vara till nytta och inspiration 
för andra båtägare som vill utveckla sina 
älskade båtar.


föR Att LättARE LäSA ocH HIttA är texten 
uppdelad i ett antal delar:


1. Däck och däcksutrustning
2. Riggen
3. Interiör
4. El, elektronik och kommunikation
5. Värme, vatten & sanitet
6. Maskin
7. Övrigt
Vi börjar resan på utsidan och logiskt är 


väl då att starta från fören med ”Däck och 
däcksutrustning”.


NY S
ERIE


Första morgonen efter köpet ligger vi i Henåns hamn. En mycket nöjd Heléne kramar förstaget…


Så rustar du båten för     långseglingSå rustar du båten för     långsegling
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Däck ocH DäckSutRuStNING
När vi köpt seaQwest hördes en del syn-
punkter från damer ombord över att det 
dels var trångt mellan förpulpitens bågar 
och dels väldigt högt från pulpitens platta 
till bryggan eller närmsta bergsknalle. 
Samtidigt hade vi behov av någon form av 
genackarpeke till den nyinköpta genack-
ern. Alla som seglar genacker vet ju att 
det är ett måste.


Vad göra? Jag ville inte ha ett stort 
klumpigt peke så en duktig RF-svetsare 
kontaktades och efter diverse dividerande 
blev det en kompromiss, ett litet fotsteg 
för damerna och ett kort peke till genack-
ern.


Ankaret är också utbytt till ett Delta 20 
kg, ett modernare ankare än vårt gamla 
15 kg Bruce.


Det befintliga främre ankarspelet har 
fungerat utmärkt hittills, frånsett läckage 
vilket till slut ledde till fullständigt om-
montage. (Mer om ankring och den utrust-
ningen på hemsidan under ”Båten”.)


Vad gäller in-
steget så blev det 
en mycket lyckad 
lösning. Hela ori-
ginalkonstruktio-
nen har alltid va-
rit lite ”vinglig” så 
när det blev dags 
att bredda passade 
jag på att göra den 
lite styvare. En hel 
rostfri platta under 
fotsteget styvade 


upp rejält, bågarna fick lämnas till RF-
svetsare för att få vinklarna rätt och när 
vi ändå var i farten svetsades stödplattor 
på längs sidorören så att fotsteget fortsät-
ter förbi rullbeslaget, perfekt att trampa 
på när man går på och av.


VäL omBoRD mötER VI förpiksluckan där 
vi bytte ut glaset i våras, liksom på övriga 
skylights. De gamla var så repiga att man 
inte såg ut. Som parentes kan nämnas att 
plasten i dessa ”glas” är otroligt stark och 
med lång livslängd så ett byte är mest en 
”kosmetisk” åtgärd. De repor och sprickor 
som var i våra original-skylights var högst 
någon millimeter djupa och påverkade 
inte rutornas hållfasthet nämnvärt. Men, 
snyggt blev det. 


Och med nya fina plastrutor måste gi-
vetvis dessa skyddas mot sol och repor 
så Heléne har sytt överdrag till alla sky-
lights. När hon ändå var i farten så blev 
det också överdrag till livflotten, kompas-
sen och aktersnurran. Det blir säkert fler 
överdrag under resan för solen tar styggt 
på det mesta. Den nyinköpta gasolgrillen 
fick också ett överdrag, ett testjobb av se-
gelmakande båtgranne inför större ”bimi-
ni-jobb”. Återkommer om detta.


ALLA LåNGSEGLARE vet att man måste ha 
en planka hängandes på sitt mantåg. Det-
ta för att skydda skrov/fendrar när man 
ligger längs i en tidvattenhamn. Plankan 
hängs utanför några fendrar och man har 
ett fint paket som kan följa den 


Ovansidan är nåtad för 
halkskydd och för att
motverka sprickbild-
ning i teaken.


Så rustar du båten för     långsegling


En fin detalj är det 
ledade fästet för 


genacker-blocket i 
spetsen av vårt 


nya peke.


Så rustar du båten för     långsegling







18


ofta skrovliga eller 
rostiga kajkonstruk-


tionen. Att vi inte an-
vänt den på hela denna 


resan än är ju en annan sak. 
De flesta hamnar idag har pon-


tonbryggor. 
Men hemma var den toppen när 


man låg längs i en naturhamn och vid 
slussning i Caledonian Canal var den nöd-
vändig! Skall du ha en så är det praktiskt 
med en längd som är lite drygt avståndet 
mellan två mantågsstöttor (se bild). Vår 
är lite tunn, en kraftigare hade även kun-
nat användas som landgång.


Tur som en tok, 
säger man ibland. 
Och det har vi haft 
när det gäller vår 
Doradeventil på 
fördäcket. Flera 
gånger i dåligt vä-
der har skotet snott 
sig runt den och sli-
tit loss överdelen som varje gång landat 
innanför relingslisten. Nu tänker vi inte 
utmana ödet fler gånger utan har skaffat 
oss ett skydd i RF över ventilen.


Lite innovativ vill man ju vara så en lite 
extra pinne i överkant och vips så har vi 
fått en hållare för våra slamrande fall som 
tidigare suttit runt spridarna.


BoSSE NIKLASSoN, S/y SEAQwEST


I nästa nummer av Varvet följer vi det fortsatta 
arbetet med seQwest för att få båten ”ship shape” 
för den stundande Atlantseglingen.


NY S
ERIE
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