
BESLUT 

Sjöhistoriska museet 

Intendent Fredrik Blomqvist 
08-519 549 38 

Datum/Date 2012-05-24 
Var beteckn/Our reg No. Dnr 394-2012-54 

Ert datumflour date 

Lars Edman 
Lundagatan 48 
117 27 STOCKHOLM 

Intyg om K-marktfitidsbåt 

Beslut 
Statens maritima museer beslutar att K-märka fritidsbhten Finn, eftersom den 
bedömts vara kulturhistoriskt mycket värdefull. 

Motivering 
Sexmetersjakten Finn från igii  är en välbevarad och väl underhhllen bht av den 
första generationens fritidsbhtar. Tack vare sina efterforskningar har den nuvarande 
ägaren lyckats dokumentera bhde ägarlängd, förändringar och mindre ombyggnader 
- vilket enligt Statens maritima museer berikar bhtens historia. Statens maritima 
museer har därmed bedömt att Finn uppfyller vad som krävs for att anses vara en K- 
märkt fritidsbht. 

övrigt 
Beslutet gäller i fem Ars tid (d v s till den 24 maj 2017). Om ägaren önskar att K- 
märkningen ska kvarstå efter detta datum skickas en anmälan (inklusive nytagna 
fotografier) till Statens maritima museer. Om bhten byter ägare innan periodens slut 
ska bhde säljaren och den nya ägaren anmäla detta (för att K-märkningen ska 
kvarsth). 

Beslut i detta ärende har fattafs av överintendent Robert Olsson efter föredragning av 
intendent Fredrik Blomqvist. Aven museichefen vid Sjöhistoriska museet, Hans- 
Lennart Ohlsson har deltagit i den slutliga beredningen av ärendet. 

~ ó b e r t  Olsson 
Överintendent 

Bilaga: Intyg om K-märkt fritidsbht 
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BESLUT 

Sjöhistoriska museet 

Intendent Fredrik Blomqvist 
08-519 549 38 

Intyg om K-märkt fritidsbåt 

FINN 

Datum/Date 2012-05-24 
Var beteckn/Our reg No. Dnr 394-2012-54 

Ert datumflour date 

Typ: Segelbat, 6-metersjakt 

Konstruktör: Gunnar Stenback 

Byggd: ign,  Abo Batvarf, h o ,  Finland 

Material& matt: Hondurasmahogny, längd 9,20 m bredd 1,76 m 

Rigg: Bermuda/slup 

Motor: Nu? i:a motor (1920-ta1)en konverterad Austin 

Ägare: Lars Edman, Stockholms stad och lan 

Motivering 

Finn byggdes vid Abo batvarv efter konstruktion av Gunnar Stenback - sedan 1920- 
talets slut har biiten dock sin historia i Sverige. Finn tillhör den första generationen 
fritidsbatar - fran en tid da relativt få människor hade möjlighet att agna sig &t batliv. 
De efterforskningar som nuvarande ägaren genom aren gjort, har givit biiten sin 
historia ater. Noggrannheten och omsorgerna vid de mindre ändringar och vid 
underhallsarbetet som utförts under de senaste trettio aren gör att batens 
kulturhistoriska värden bibehalls p% ett förtjänstfullt sätt. 

Statens maritima museer anser sammantaget att Finn ar kulturhistoriskt mycket 
värdefull och uppfyller vad som kravs för att anses vara en K-märkt fritidsbat. 
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