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År 1981 köpte jag och min hustru en gammal 6:a, efter att hela vintern 

gått och letat efter en Folkbåt. -Hon hette 'Moana' och de dåvarande ägarna 

trodde hon var byggd i Finland kring 1917. Hon hade mätts in som 6:a först 

1977 och de kände till två ägare bakåt i tiden, bland dem Sven Steen ÅSS som 

hade haft henne i c a tjugo år. -Det märktes också att hon till ganska 

nyligen varit mycket väl hållen. 

 -Jag antar att byggår och -ort hade någon dragning på mig så jag började 

söka hennes ursprung. -Det skulle föra för långt att beskriva alla 

turer i efterforskningarna, men det började med läsning av Henrik Ramsay's 

Sommar och segel och att Folke Sjödin på Sjöhistoriska museet var vänlig nog 

att komma ner och titta på henne och sedan sätta mig i kontakt med Harald 

Alftan i Helsingfors som jag sedan dess brevväxlat med och haft en enastående 

hjälp av. -Forskningsarbetet tog c a två år och innefattade många brev, många 

kvällar och helger på KB, Stadsarkivet och olika båtklubbars arkiv och ledde 

fram till att vi vid årsskiftet 83/84 med stor säkerhet kunde säga att det 

var 'Finn', den första finskbyggda R6:an ritad av Gunnar Stenbäck och byggd i 

Åbo 1911 vi var ägare till. 

-Vi har uteslutande använt henne för semestersegling och kanske i första 

hand reparerat, byggt om, förstärkt och försett henne med utrustning med 

semestrarna i åtanke. Spis, vatten, skotbänk, nytt och 6m2 större stor-

segel, skotskenor, vinschar, ny bom och nya eller förstärkta riggbeslag, 

motorfäste och ny motor. -Vi kom snart på att vi delade vårt perm nr S19 med 

6:an Sass varför jag inledde en övertalningskampanj mot Lennart Olsson som 

till slut gav oss Caramba's gamla nr S24. Jag ville helst inte ha ett 100-

nummer. 
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 -Vidare har vi renskrapat henne utvändigt fribord och undervattenskropp 

(och där måste jag säga att jag i efterhand ångrar renskrapningen av 

friborden och numera förstår dem som säger: tänk om alla nyblivna 

båtägare kunde ge fan i att renskrapa båten det första det gör. -Det 

enda jag kan säga till mitt försvar är att hon var struken med tvåkomponent-

lack och att den här och var hade börjat släppa i stora sjok. -Renskrapningen 

av undervattenskroppen var däremot välbehövlig, numera har vi henne bara oljad 

invändigt) samt ruff. Ruffen har vi också nåtat om. -Under de år vi haft 

'Finn' och så småningom bestämt oss för att behålla henne har vi förstås 

kommit på ett antal mer eller mindre galna projekt. En ständig konflikt som 

dyker upp varje gång vi tänker på vad vi skulle vilja göra med henne rör 

området ursprunglighet-våra behov. Jag antar att varje båtrenoverare 

åtminstone någon gång under arbetet fastnar där. -Vi är en familj om fyra 

personer och har behov av en någorlunda bekväm och relativt lättseglad båt. 

Samtidigt frestar ju tanken att långsamt återge henne hennes ursprungliga 

utseende, nu när vi har både ritningar och bilder från hennes första år. 

 Hur som helst har Finn ju varit utsatt för en del ombyggnader under åren: 

-jag skulle gissa att hon blev av med sin gaffelrigg och peke redan innan 

hon kom till Sverige, ruff och inombordsmotor fick hon med stor 

sannolikhet någon gång mellan 1925-1930 (motorn, en konverterad Austin lär 

ha hållit till in på 70-talet då den enligt sägnen monterades ur och 

släpptes i sjön av Sven Steen då han tröttnat på att hjälpa den nye 

ägaren, Tesch, att tömma motorn från vatten när han glömt att stänga till-

och avlopp för kylvatten), ruffinredningen byggdes av Sölve Eriksson 

finsnickare på 40-talet, Sven Steen kapade häcken på henne ca 120 mm i 

däcksnivån och ca 50 mm i roderstävsnivån och var troligen den som 
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gav henne hennes nuvarande litet märkliga "9/10-rigg". En poäng med den 

höga förtriangeln (I=9,75) som gjort att jag hittills valt att behålla den 

är att det ansluter till 6m-regeln, jag kan alltså förhållandevis billigt 

köpa begagnade försegel från modernare 6:or. Vidare är hon "sänkt" med ca 

300 mm. Den ombyggnaden är ganska svårdaterad men gjordes gissningsvis på 

20 eller 30-talet. Dels byttes då kölplankan ut (från mahogny till ek) och 

kölbultplaceringen behölls mellan botten-stockarna, dels fick hon 

ytterligare tre dödträplankor i furu under ekplankan och under dem en 

kortare men djupare blyköl. -Det är också möjligt att dödträt i furu 

kommit dit långt senare eftersom jag har tyckt mig kunna spåra gammal 

tryckimpregnering i furut. 

 

 De större projekt vi kommit på har då löpt efter de två huvudfårorna 

våra behov-originalitet. De har i stort sett varit: 

-Göra henne bekvämare, mer välseglande och lättare att segla med i huvudsak 

oförändrad rigg och skrov. Detta är i stort genomfört med förändrat segel-

plan, förstärkta eller nya riggbeslag och olika tillbehör såsom vinschar, 

skotbänk, skotskenor. Under det arbetet fick jag mycket råd av Peter Norlin. 

- Byta roderstäv och röstjärn. Dvs det var så vår första femårsplan såg ut från 

början när vi hade sparat i fyra år och äntligen satte igång i höstas med 

hjälp av Harry Johans utan vars hjälp jag nog knappast överlevt vintern. Nu 

när jobbet är klart kan jag bara konstatera att vad vi gjorde i verkligheten 

var mycket mera: Byte av hela roderstäven till ek, nytt hjärtstocksrör RF, 

byte av ca en meter av förstäven under mastfoten samt förstärkning furu och 

ek, byte av hela bord 1 o 2 samt spetsarna av 3 o 4 vid roderstäven mahogny, 

byte av 12 bottenstockar och sex mellanbottenstockar med påsvetsade 

spantspetsar på bottenstockarna varmgalvat stål, nya röstjärn RF samt tre 

extra genomgående kölbultar som fick gå genom bottenstockarna bultarna i RF. 

-Lägga om däcket. Detta är vår nästa femårsplan. Under duken ligger original — 
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däcket i pine. Däcksbalkarna är intakta. Vi har ännu inte bestämt om vi ska 

lägga det i pine eller teak. Den här omläggningen av däcket har emellertid en 

del konsekvenser, följdarbeten som vi måste ta ställning till om och hur vi 

ska göra. Luckor och däcksöppningar vid för och akterdäck bygger vi om, det 

är också sannolikt att vi river och bygger om ruffen. Ruffen är mycket 

välbyggd och stark men den är byggd med järnskruv och de har börjat 

korrodera ff a vid karvlarna och i skarven mellan tak och sargar. Just vid 

däcksläggningen aktualiseras ju den ovannämnda konflikten igen: dels finns 

ju möjligheten att låta bli att ruffa henne och lägga originaldäcket, dels 

skulle det med däcket rivet vara lättare att dels byta de sista fem 

bottenstockarna (vilket vi troligen gör) och restaurera häcken? -Hos Harald 

Alftan har vi i alla år haft ett varmt och engagerat stöd för 

familjebåtstanken och att vi ska strunta i alla befängda 

återställningsplaner: Om ruff: det är klart vi ska ha ruff, annars får vi ju 

tälta; Om att förlänga häcken: varför ska ni göra om samma misstag som 

båtkonstruktörerna på den tiden, det är svårt att ventilera och det kommer 

att ruttna igen; Om gaffelrigg: 55 m2 på en niometersbåt är mycket, det är 

inte roligt att kryssa med, kräver en van besättning och är t o m då svår 

att reva, vill ni inte ha en lättseglad båt? Argumenten är bestickande men 

vi har ändå svårt att bestämma oss. Däcksomläggningen är i vilket fall nästa 

projekt och ska genomföras så snart vi fått ihop pengar till det. 

− Gaffelrigg och peke, efter ritningen. 

− Undervattenskroppen: d v s ta bort det extra dödträet och gjuta om kölen. 

 

De två sista projekten kräver definitivt att vi bestämmer oss i fråga om vad 

vi vill ha Finn till. Det är ju också möjligt att våra behov förändras under 

åren så att det skulle bli möjligt att återge henne hennes ursprungsskick. 
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 Jag har också lekt med tanken på att bygga en helmodell 1:10 av henne. 

Det skulle kanske kunna bli den rimliga kompromissen mellan våra behov 

av en lättseglad familjebåt och restaurationssuget. -Med detta som 

underlag vill jag söka Skagerakstipendiet. 

Efter samråd med Jerker Larsson ber jag att få komplettera ansökan i 

efterhand med en del material jag inte hunnit kopiera, bl a ritningar, 

äldre fotografier och tidningsartiklar. 

Bifogar ägarförteckning och några fotografier från -81 -85. 

 

Med vänliga hälsningar 

 Lars Edman 

Lundagatan 48  

117 27 Stockholm 

 tel 68 64 53 

arb 44 05 40 


