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Utmanare 
från österled



Saare 41, som byggs i Estland med finländskt 
påbrå, siktar högt. Målet är att konkurera med 
de stolta Orustvarven. Men hon har ännu en bit 
kvar för att bli ett etablerat varumärke menar 
Båtnytts utsände. 
 Text & foto: Kari Wilén
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Saare 41 har fin 
prestand, är stadig 

och sjöduglig. Notera 
genuans skotning till 
den från sittbrunnen 
justerbara skenan på 

överbyggnaden.
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S
aare Paat på Öseli Est-
land har sedan slutet 
av 1990-talet tillverkat 
de mindre segelbåts-
modellerna åt Finn-

gulf Yachts i Finland. Men varvet 
har aldrig haft egna modeller. Till-
fället kom emellertid då Finngulfs 
tidigare ägare Stig Nordblad ville 
ha en ”gubbracer” för eget bruk. 
Han tog initiativet till en båt med 
centercockpit, kontaktade Karl-Jo-
han ”Kamu” Stråhlmann, Finlands 
just nu hetaste segelbåtskonstruk-
tör, för ritningarna och beställde 
en båt av sina tidigare underleve-
rantörer. Den blev färdig i augusti 
och nu byggs redan det tredje ex-
emplaret.

Tryggt koncept

På en båt av denna storlek skall sitt-
brunnen placeras mitt i båten om 
ambitionen är att inreda aktern till 
en lyxig ägarhytt med rymlig mitt-
koj, ståhöjd och soffor. Detta har 
Orustvarven för länge sedan in-
sett, liksom österrikiska Sunbeam 
Yachts, också det en nykomling på 
den svenska marknaden. 

I detta avseende skiljer sig inte 
Saare 41 från konkurrenterna. Sitt-
brunnen ligger högt och skyddas av 
en stilren vindruta. Med en kom-
plett sufflett kan man i dåligt väder 
täcka in hela sittbrunnen till ett ute-
rum. Då biminin inte används lig-
ger den färdig att riggas i ett ”stuv-

dike” på akterhyttens tak strax bak-
om sittbrunnen.

En ordentlig badplattform med 
fotsteg ner från däck finns infälld 
i akterspegeln. Sitsar i akterpul-
piten, stuvlådor i akterdäck, rejäl 
brädgång och teakdäck som stan-
dard hör till självklarheterna. Där-
till finns ett stuvutrymme för sex 
stora fendrar på fördäck, strax bak-
om kättingboxen. Och en lucka i 

styrbords sittbrunnsbänk, som le-
der ner till ett separat stuvrum vil-
ket också kan inredas till en liten 
verkstad. Det finns nämligen också 
en dörr dit från salongen. Alterna-
tivt kan man här ha en 75-litersfrys 
och hängräcke för kläder.

Riggen med dubbla salningar 
kommer från Seldén och de fles-
ta beslag från Harken. Fall, revli-
nor och övriga trimtampar är drag-

na under vindrutan till vinschar på 
rufftaket på traditionellt vis. Detta 
betyder en del tampar i sittbrunnen 
som kan ligga i vägen för passage-
rarna. Skotskenan med justerlinor 
sitter på akterhyttens tak.

Sitter man tätt ryms sex personer 
plus skeppare i sittbrunnen. Utväx-
lingen på styrningen är långsam, 
gjord för gubbar; ett och trekvarts 
varv är utslaget.

Traditionell inred-
ning enligt skan-
dinaviskt mönster. 
Huvudskottet får 
enhetlig mahogny-
faneryta och grabb-
räcke monteras i 
salongen. Skåpen 
har ventilation och i 
gången till förpiken 
finns klädskåp samt 
dörr till den stora 
toaletten.

Ägarhytten i aktern 
är lyxig, har egen 
toalett och många 
ljusinsläpp. Bredvid 
dubbelsängen finns 
bänkar och under 
den kommer man att 
montera utdragslå-
dor. I anslutning till 
hytten finns alltså 
båtens andra toalett.

Pentryt ligger i gången till akterhytten. Diskbordet ligger midskepps och har djupa hoar samt skåp. 
Byrån med kylboxen kommer att bli bredare på de följande båtarna. Gången har ståhöjd och spisen 
skyddas av ett kraftigt räcke.
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Däcket är rent då genuaskenor-
na sitter på kanten av överbyggna-
den. Man snubblar inte och dess-
utom är det bra för höjdtagnings-
förmågan att förseglet kan skotas 
långt in. 8 centimeter hög relings-
list och långa grabbräcken på taket 
känns tryggt.

Stora sovrum

Saare 41 har en fin mahognyinred-
ning av traditionellt snitt. Mindre 
utsmyckning och snickarglädje än 
i Hallberg-Rassy, inte lika snitsigt 
som i nya Najader. Men klara linjer 
och robust material med fin finish. 
Disponeringen är typisk för båtar av 
detta slag, salongen i mitten, sovka-
binerna i ändskeppen och pentryt i 
gången till akterhytten.

Men Saare har två toaletter, den 
rymligare för om huvudskottet, 
den mindre ihop med akterhytten. 
Huvudskottet ligger därför längre 
bak än i svenskbåtarna och detta 
märks då man kommer ner i sa-
longen. Durkutrymmet är mindre 
och man slår lätt i bordet. Det är bra 
i sjögång, då man kastas omkring i 
en stor salong, men allmänintryck-
et blir trängre.

Salongsbordet är väldigt stort, sju 
personer dinerar bekvämt. Bords-
foten har både skåp och flaskställ. 
Sofforna är bekväma med stadiga 
madrasser, kojerna har något mju-
kare material. Tankarna är centralt 
placerade i soffsitsarna.

PlUs
+ Goda seglings-   
 egenskaper
+ Gediget bygge
+ Fin akterhytt

– Aningen lovgirig
– Trångt i salongen vid  
 ingången

MinUs

rymlig förpik med triangelkoj 
och pall. Till utrymmet hör 
också garderober och toalett.

Navigationsplatsen ligger 
alldeles till höger om nedgångs-
trappan. Lådraden under bordet 
är tacknämligt vänd ut mot 
salongen.

Saare 41 har en 19/20-rigg med 
dubbla salningar från Seldén. 

Väl tilltagen segelyta som ba-
lanseras upp av en blyköl.
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Till förpiken kommer man via 
en korridor med två stora klädskåp 
och dörr till toaletten. Här finns 
tvättställ och ett duschutrymme, 
där man kan stänga om sig med 
plexidörrar. Förpiken har en rym-
lig triangelbädd, ventilerade kläd-
skåp och en pall.

Pentryt ligger i passagen akter-
ut, som har full ståhöjd. Tvättställ 
och en del skåp ligger invid trap-
pan medan spisen och den rymliga 
kylboxen är placerade utmed bord-
läggningen. Det finns många lådor 
och skåp, fina avställningsytor och 
en fönsterventil ovanför spisen. 
Från pentryt leder en dörr till mo-
torrummet, som har plats för varm-
vattenberedare och generator.

Akterkabinen tillhör ägaren. Se-
nast där får han valuta för sina ut-
lagda pengar. Dubbelbädden är väl-
dig och höjden i huvudänden väl 
tilltagen. Hytten har taklucka, föns-
ter i skrovet och ett flertal gluggar 
som går att öppna. Dessutom två 
Doradoventiler. Ljus och friskluft 
så det föreslår alltså. Toaletten in-
till hytten är tillräckligt rymlig och 
har också dusch. Som standard in-
går också septiktankar till båda toa-
letterna.

Stadig som en fura

Provseglingen gick i drygt 10 m/s 
sydlig vind utanför Helsingfors. Vi 
provade först motorstyrkan till ful-
lo och kunde konstatera att drygt 10 
ton glasfiber och trä forsade fram-
åt i 7,8 knop medan ljudnivån i sa-
longen hölls under 73 dBA. Inga 
dåliga siffror.

Med ett rev i storen och någ-
ra varv inrullad genua seglade vi 
smärtfritt i krabb sjö och vindilar 
på 13 m/s. Senare kunde vi också 
prova henne i snällare väder un-
der fulla segel. Båten kändes myck-
et stadig och sjövärdig, inga vibra-
tioner i skrovet, inget knarr i inred-
ningen. Saare 41 är en båt som står 
för det som finns inristat på CE-de-
kalen: kategori A Ocean.

I sittbrunnen hölls vi torra trots 
att sjön sköljde över fördäck. Far-
ten på kryss i motsjö steg som bäst 
till 6,3 knop. Rodret har bra grepp 
och relativt mycket tryck, då vi in-
te fick det revade storseglet helt ut-
planat. På undanvind gick hon rakt 
som på räls, krävde inga stora ro-
derutslag och tågade enligt vår GPS 
på i 8,8 knop.

Saare Paat tillverkar båtarna med 
traditionella metoder. Handlami-

nering, 19 mm balsakärna i sand-
wichlaminatet och en färglös gel-
coat för att få bättre osmosskydd.

Båten har en blyköl som är fästad 
med 14 bultar under ett djupt köl-
svin. Bottenlaminatet är kompakt 
och alla skott är laminerade mot 
skrov och däck. Röstjärnen sitter fast 
i långskeppsstringers i skrovet. Ge-
diget, beprövat och starkt. Mahog-
nyinredningen lackas sju gånger och 
materialdimensionerna är rejäla.

Saare 41 är som standard välut-
rustad.

För att vi inte skall behöva säga 
”nej” tiotals gånger då kunden frå-
gar om den och den prylen hör till 
standardutrustningen, kommente-
rar Stig Nordblad.

Därför ingår till exempel 3-bladig 
folding-propeller, Eberspächervär-
mare, nedsänkt Furlex-rulle, land-
ström med 40 A laddare, kylmaski-
neri, sex Doradoventiler, bord i sitt-
brunnen plus sprayhood, fall i Spec-
tra och akterstagssträckare. 

Prismässigt ligger Saare 41 bätt-
re till än konkurrenterna från Sve-
rige och Österrike. Men både varvet 
och försäljarna inser att det krävs 
många år av hårt arbete för att nå 
samma image. •

Båten har rejäla skarndäck 
och spygatter för att avleda 
regnvattnet. rorsman har 
god sikt framåt och, på 
akterhyttens tak finns ett 
garage för sittbrunnska-
pellet. Teakdäcket hör till 
baspriset.

Fönster och avbärarlist i skrov-
sidan, vindruta, rodkick, ned-
sänkt rulle och akterstagsträck-
are ingår i baspriset, liksom 
teakdäcket.

Data

saare 41
Längd ö a 12,52 m
Längd v l  11,20 m
Bredd 3,92 m
Djupgående 2,00 m
Vikt 10 500 kg
Kölvikt 3 900 kg
Storsegel 48 kvm
rullgenua 55 kvm
Spinnaker 120 kvm
Motor Volvo Penta D2-55
Ce-kategori  A (Ocean)
Design Stråhlmann Yachts
 Design
Tillverkning Saare Paat AS,
 Ösel, Estland
Försäljare: Blue Ocean Oy,
 Torsbergsvägen 110,
 101 60 Degerby, Finland
Tel +358 400 451 703
Info www.blueocean.fi
Baspris: 265 370 euro (ex moms)


