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ibland dyker det upp 

båtar som blir stilbildan-

de för en hel generation. 

Monacobaserade Wally 

boats har gett impulser 

till varv över hela värl-

den med sin moderna 

och fräcka design. En av 

efterföljarna är Fjord 

boats, vars senaste ska-

pelser är något alldeles 

utöver det vanliga.
Text & foto: Lars-Åke Redéen, 

Lasse Bengtsson

Moderna Fjordar bildar ny skola

Båtnamnet Fjord för tan-
karna till klassiska norska 
familjemotorbåtar. Idag 

ägs Fjord av den tyska segelbåts-
tillverkaren Hanse Yachts, som 
därmed hoppas kunna växa även 
inom motorbåtsområdet.

De allra senaste motorbåtarna 
från Fjord är extrema i sin 
design. Skroven, som byggs helt i 
epoxy, är väldigt kantiga och 
båtarnas inredning påminner 
mest om lobbyn i ett modernt 
designhotell. Samtidigt är priser-

Sida vid sida syns skillnaderna 
men också likheterna mellan de 
båda systermodellerna från Fjord.

na klart överkomliga för båtar i 
den här klassen.

Båtliv har provkört Fjord 40 
Cruiser och Fjord 40 Open. Två 
båtar som är byggda på samma 
skrov, men med helt olika planlös-
ningar och användningsområden.

Fjord 40 Cruiser är minst 
extrem av de båda båtarna i sin 
design, men skiljer sig trots det 
från det mesta som finns vid en 
vanlig brygga. Bakom designen 
står Patrick Banfield och Jim 
Wilshire (designar Wallybåtarna) 
och innehåller en hel del bra 
nytänkande.

raka kanter överallt
Durken i båten är till exempel 
byggd i en enda nivå, helt utan 
trösklar eller skillnader mellan 
salong och akterdäck. Det gör att 
det blir enklare att förflytta sig i 
båten och risken att snubbla över 
höga kanter försvinner helt. Tack 
vare de stora skjutdörrarna i 
salongens bakkant kan hela båten 
öppnas upp så att det blir en 
enorm öppen yta med plan durk.

Inredningen (designad av 
Mark Tucker Design Unlimited) 
är väldigt modern med raka kan-
ter och strama linjer. Materialen 
är blandade med trä, glas och 
moderna material i bänkarna. 
Vid en första anblick känns det 
ovant att se detta i en båt, men 
efter viss tillvänjning känns det 
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Fjords nya båtar i 40-fotsklassen 
likar inget annat på den traditionella 
båtmarknaden. båtarna är byggda 
med skrov i epoxy och många 
moderna material och designlös-
ningar i inredningen.

Moderna Fjordar bildar ny skola

inredningen i kabinbåten är ljus och luftig.

rätt. Vidareutveckling borde vara 
ett naturligt steg även för båtvar-
ven, där vi förutom dessa 
Fjordbåtar endast hittat riktigt 
radikala grepp hos Najadvarvets 
senaste segelbåtar.

Pentryt är placerat längs hela 
babordssidan i salongen. Därför 
är den naturliga lösningen en 
soffgrupp om styrbord. I Fjord 
40 Cruiser finns det dels en fast 
grupp i salongen, dels en påbygg-

Den främre kabinen i 40 Cruiser är modernt designad men fungerar bra tack 
vare många stuvfack och väl tilltagna dimensioner.

nadsdel som används när båten 
öppnas akteröver.

Döda vinklar
Förarplatsen är placerad i båtens 
mittlinje med en passagerarplats 
på styrbords sida. Komforten är 
bra och hela båtens inre är ljust 
och bekvämt. Det enda som irri-
terade oss var de väldiga frambal-
karna i rutarrangemanget, som 
skapar döda vinklar snett föröver 

Det är lätt att se släktskapet med Wallybåtarna. på bilden en Wally 47. 
info www.wally.com
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Fjord 40 Cruiser är en riktig bobåt 
med plats för en stor familj. 
Dessutom kan båten öppnas upp 
akteröver så att det blir plats även 
för släkt och vänner vid större kalas.

Fjord 40 open är riktigt kaxig med 
sin sylvassa profil och enorma 

utrymmen. passar bra för den som 
vill visa upp sig, men också för den 

som gillar att köra riktigt sköna 
båtar.

åt båda hållen. Detta är en dum 
eftergift åt designen eftersom 
taket bärs främst upp av sidobal-
kar.

Förkabinen och toalettutrym-
met är också riktigt tilltalande. 
De är ljusa och rymliga och har 
gott om förvaringsutrymmen.

Fjord 40 Open har en helt 
annan framtoning. Medan 40 
Cruiser är en modern familje- 
och bobåt är detta en stor och 
helt öppen machobåt med ett 
enkelt tak i kevlar över förarplat-
sen. Båtens akter med fyra 
meters bredd är synnerligen 
imponerande. Däcksutrymmena 
är lika väldiga, här finns gott om 

akterdäcket på Fjord 40 open är minst sagt stort. Med den plana durken utan 
nivåskillnader förstärks känslan ytterligare.

plats för den som vill ha släktka-
las till sjöss…

Även i Fjord 40 Open sitter 
förarplatsen längs mittlinjen, 
men är här försedd med en pas-
sagerarfåtölj på vardera sidan. 
Den yttre soffgruppen har ledigt 
plats för 8–10 personer vid de 
fasta sittplatserna.

Häftiga att köra
Medan designen är klart annor-
lunda så är köregenskaperna näs-
tan lika imponerande och klart 
bättre än vad vi förväntade oss 
när vi såg dessa kantiga båtar för-
sta gången. Båtarna väger åtta 
ton, men är väldigt lätthanterliga 

Fakta FjorD

Modell Fjord 40 Cruiser Fjord 40 open

längd ö. a. 11,99 m 11,99 m

bredd 3,99 m 3,99 m

vikt 8 ton 7,60 ton

Motor 2xvP iPS 400* 2xvP iPS 400

toppfart 38 knop 40 knop

Design (båda båtarna) Patrick banfield, Jim Wilshire (skrov), Mark tucker (inredning)

pris 3,29 Mkr 3,43 Mkr

info www.bryggan.net

* IPS 400 är på 301 hk. Som tillval finns IPS 500 och 600 på 370 respektive 435 hk.

och känns nästan som stora styr-
pulpetbåtar med gedigen gång.

Förklaringen är bra skrov i 
kombination med två stycken 
Volvo Penta IPS 500 (370 hk 
styck) dieselmotorer. Det nya 
IPS-systemet med sina dragande 
propellrar kommer här till sin 
fulla rätt i ett skrov som från 
början är konstruerat för denna 
teknik.

De kraftfulla dieselmotorerna 
gör det till ett rent nöje att köra 
Fjordbåtarna, som kommer 
snabbt upp ur vattnet utan 
någon planingströskel. Det går 
att köra i princip ända ner till 
deplacementsfart innan båtarna 
faller igenom. Toppfarten notera-

des till 38 knop för Fjord 40 
Cruiser medan den öppna båten 
gjorde ytterligare ett par knop.

Fjord 40-båtarna är starten på 
en helt ny serie från Fjord sedan 
Hanse Yachts tagit över. Fler 
modeller på 32–64 fot uppges 
vara på gång. Hanse sa för ett år 
sedan att de planerade tolv nya 
modeller på 24 månader. Den 
takten har de dock inte levt upp 
till.

Sammanfattning: Fjord har 
skapat en modern generation 
motorbåtar som är både spän-
nande och med många goda 
egenskaper. Den som vågar satsa 
på detta nytänkande får en båt 
som visar vägen in i framtiden.
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