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Skrov i handupplagd glasfiber och balsa som distansmaterial.  

Huvudmått:            Längd 11,09 m, bredd 3,42 m.                                                                                 

Deplacement:        ca 7,2 ton, fulltankad.                                                                                                

Djupgående:          1,7 m.                                                                                                                                                    

Segelyta:                 Rullstor 26,7 m²      Rullgena  36,8 m²   Spinnaker 80 m²                                                              

Motor:                     Volvo Penta  2003, 28 hk.                                                                                                

Propeller:                3-bladig folding på rak axel. 

 

Mäklare: 

Niklas Forsén, Båtagent Sverige AB 

Mejl: niklas@batagent.se Tel: +46-70-592 60 76 

www.batagent.se  

 

Båtens bakgrund och historia: 

Båten byggdes i Dubai, Förenade Arabemiraten som båt nr två i en serie på tio båtar. Upphovsman 

till projektet att bygga dessa båtar var Sture Björklund. Sture har tidigare arbetat som varschef på 

Vindövarvet och hade synnerligen god kunskap om liknande projekt. Ritningar till båten togs fram av 

den kände båtkonstruktören Lennart Sandell. Lennart har tidigare ritat ett antal av Malövarvets 

båtar. Monique 34, som båten till att börja med kallades, har tydliga drag av Malös båtar. Ritningarna 

blev granskade och godkända av Lloyds Register. 

Ett team på ca åtta personer, de flesta arbetande i olika befattningar på Dubai Drydocks, tillverkade 

en plugg som kontrollmättes och polerades till bästa möjliga finish. Allt plastningsarbete av skrov och 

däck gjordes av professionella båtbyggare från Sverige och stor vikt lades vid anpassning av 

sandwichmaterialet (balsa). Ägarens egen medverkan i projektet begränsades till tillverkning av olika 

detaljer.  

Ägaren kom till Dubai under 1993 för att leda ett ABB-företag som arbetade med 

fartygsreparationer. Först efter en tid på plats där nere fick han kännedom om projektet. Eftersom 

han sedan barnsben seglat och för övrigt nästan alltid varit ägare av båtar, kunde han inte motstå att 

få närvara när man lossgjorde skrov och däck från formarna för båt nr 1. Han studerade ritningarna 

noga och imponerades av finish och design varför det var lätt att bestämma sig. Ägaren och hans fru 

skulle satsa på att köpa och inreda skrov och däck till båt nr 2. De andra satserna, d v s båt nr tre till 

nio var redan beställda av teamets olika deltagare.                 

Förutom att ägaren deltog i arbetet med att tillverka inredningsdetaljer i plast som t ex 

toalettutrymme och liknande tog han bl.a. ansvar för tillverkning av bränsle- och septiktankar i 

rostfritt material och stadiga stålvaggor till alla båtar, vilka alla färdigställdes i en stor lokal som 

teamet hyrde.  

Hans plan var att utnyttja en större del av sin lediga tid för att göra en del av förstärkningsarbetena i 

skrov och däck som när han tog över båten redan var sammanfogade.  

Noteras bör att däck och skrov är helt sammanfogade vilket gör båten mycket stark och styv i skrov 

och däck. Huvudskott och röstjärns-förstärkningar var inmonterade av professionella båtbyggare. 

Ägarens eget arbete bestod i att tillverka och montera stringers för fastsättning av inredning. 

Båten inreddes med professionellt tillverkade trädetaljer från ett specialistföretag i Sverige. 

Materialet i inredningen är mahogny och alla detaljer var lackade före leverans från fabriken i 

Sverige. Parallellt med inredningsarbetet som gjordes av en erfaren snickare från Sverige monterade 
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ägaren själv olika detaljer så som; tankar och pumpar samt däcksdetaljer som skotskenor, vinschar, 

roder med rattstyrning och liknande. Hans lediga tid, d v s inte så många torsdagseftermiddagar och 

fredagar, räckte naturligtvis inte till.  

 

Till sin hjälp att färdigställa båten hade han såväl yrkesmän som mindre erfarna, många av dem från 

sin egen verksamhet. Motor och propeller monterdes av yrkesmän från Dubai Drydocks. 

Efter ca två år i Dubai kallades båtägaren och beställaren hem till Stockholm för nya utmaningar. 

Båten var inte helt färdigutrustad. Vissa detaljer i vattensystem och liknande var inte klart och dynor 

och liknande hade ännu inte anskaffats. Båt och rigg skeppades till Stockholm och det slutliga arbetet 

med vattensystem och rigg gjordes av ägaren själv med hjälp av sina barn på varvsplanen i 

Viggbyholm, Täby.   

Redan 1995 seglade ägarna till Sundsvall och Höga kusten. Dynor blev sydda av ett företag i 

Oxelösund och dieselvärmaren från Webasto monterdes av specialist på området. Under våren 1996 

fick ägaren från teamet i Dubai, ett erbjudande att byta ut aktern/förlänga båten.  

Till saken hör att ägaren/beställaren var den förste att ha synpunkter  på den något tvära och stora 

akterspegel som Monique 34 hade och med dåligt aktersläpp som resultat. Men under tiden i Dubai 

fick han inget gensvar för sin kritik. Senare i Sverige tackade han självklart  ja till att få en ny akter 

byggd och levererad. Tillsammans med snickaren som inrett båtarna och en ung man som deltagit i 

båtbyggandet i Dubai kapade man av den gamla akterspegeln och monterade in en vacker 

komplettering till båten, med trappsteg och allt. På köpet fick båten två extra stuvfack på akterdäck 

med plats för gasolflaska och fendrar. Efter det fick båttypen heta Monique 36. 

Under de år som gått har ägarna haft enormt stor glädje av båten med flera seglingar till Norrland 

och med besök långt söderut i Östersjön. Finland och Estland nar också varit mål för deras 

sommarseglingar.                                                                                                                                                

Det är med stort vemod som de nu beslutat att avyttra båten. Ägarna/säljarna hoppas den kommer 

att tas hand av någon som sätter värde på hennes robusta egenskaper.  

 

Båten är utrustad enligt följande: 

Seglen, tillverkade av Syversen Segel och har inte ersatts av nya.                                                        

Riggen är tillverkad av Seldén i Göteborg. Noteras bör att masten fick några mindre bucklor vid 

(åter)transporten till Sverige. Bucklornas djup är mätta och bedömda som helt ofarliga av Seldéns. 

Noteras bör att alla vant och stag, utom de inre toppvanten, efter mitt önskemål är i 8 mm istället för 

6 mm, som av Seldéns ansågs vara tillräckligt. Några detaljer i riggen samt några vantsskruvar har 

ersatts genom åren. 

Motorn som alltid fungerat bra har gått uppskattningsvis 1 800 timmar. Den ursprungligaförsta varv- 

och timräknaren lade av efter ca 800 timmar. Även den nya timräknaren slutade fungera förrförra 

året. Varvräknaren fungerar. Oljetryckgivaren byttes för några år sedan. Vid kontrollmätningen som 

gjordes fann man ingen avvikelse.  

Motorns originalgenerator ersattes redan från början av en generator från Amptech, USA, på 100 

Amp som tillsammans med en laddningsregulator, också från Amptech, kallad Next Step Regulator, 

alltid har sett till att vi haft ström i batterierna. Generatorn lade av sommaren 2013 och man 

lyckades få tag i en likadan från Odelco i Saltsjöbaden. Regulatorn fungerar fortfarande mycket bra 

och laddar från låga tomgångsvarv med den nya generatorn.                                                                

Utrustningsbatterierna, fyra st, på totalt 400 Amph har ersatts två gånger, senast 2013. Även ett nytt 

startbatteri anskaffades 2013, men batteriet från 2002 fungerar fortfarande och det nya batteriet har  
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inte monterats. För tre år sedan monterade ägaren en solcellspanel på 45 watt inklusive regulator. 

Panelen sitter fast monterad i däck akter om masten.  

 

Till att börja med hade båten en fast propeller men efter något år byttes den mot en tre-bladig 

foldingpropeller från Volvo Penta.  Foldingpropellern har en avsevärt bättre backningskraft jämfört 

med den fasta propellern, vilken fortfarande finns i säljarens gömmor… 

Båten har två dieseltankar i rostfritt stål och är på vardera ca 90 liter. Bränslemätare talar om när det 

är dags att fylla på eller ev växla från den till den ena till den andra tanken. 

Färskvattentanken är integrerad i kölen och rymmer ca 180 liter. Nivåmätare finns. 

Båten är utrustad med två Bruceankare, det största på 15 kilo sitter i ett ankarklys med rulle i stäven 

och hivas med en Lewmar ankarvinsch med en dragkraft på 350 kg. Ankarkättingen, 8 mm, är på 28 

meter, förlängd med en 18 mm polyesterlina på minst 20 meter, splitsad i ankarkättingen och 

fastsatt i kättingboxen.  Ankarvinschen manövreras med två fotbrytare, monterade på fördäcket. 

Vinschen kan även köras från sittbrunnen men f n är reglaget ur funktion. Det andra ankaret på 7,5 

kilo sitter i aktern och är monterat i en Ankarolinarull-band på drygt 50 meter. Vinscharna i olika 

storlekar samt vinschavlastare är av Lewmar. 

Varmvattenberedaren, Isotherm, på 22 liter arbetar med såväl sötvattenkylningen som 220 V el-

anslutning. Kylaggregatet, Isotherm, kyler en kylbox på ca 80 liter. Kompressorn utbytt för ca 6 år 

sedan. Gasspisen, SMEV, har fyra lågor och ugn. I båten har ägaren installerat en kombinerad 

inverter/-batteriladdare, MASTERVOLT, med en kapacitet på upp till 1 800 Watt/220 V. Eftersom det 

finns 220 V ombord har man installerat en mikrovågsugn. 

I toalettutrymmet finns varmt och kallt vatten med dusch. Toaletten är av högsta kvalitet, Blac Lavac, 

och förbunden med en septiktank på 54 liter. Toaletten med pumpsystem renoverades för ca 4 år 

sedan. I april 2015 monterades utrustning för däckstömning enligt gällande krav.  

Den ursprungliga navigationsutrustningen var av BG’s tillverkning. Nu återstår endast autopiloten, 

som trots avsaknad av remotekontrollen, som lade av, fungerar bra. Logg, ekolod samt vindmätare är 

av Nexus tillverkning.  

Utöver detta finns en del elutrustning som VHF, radio, CD-spelare med magasin för 10 skivor, samt 

en 16” LED-TV. 
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