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Speedsjekte det vanskelig å få brukt mer enn 

noen titalls liter diesel. - det hnres som en 
selvmotsigelse. Vi skrog og fart 

M I W .  1 testet en, for å se om Båt og hastighet er et konstant tema, 

en snekke har noe å selv for snekkefolket. Kanskje ikke 

. i 
- 

W r e  i pianefart. så rart, for i lave hastigheter kan 

-P- . -  t n  knop fra eller til ha mye å si for 
reisetiden. 

TEKSTOG FOTO CHRISTIANTOVERLID Ja, jeg h ~ r e r  motargumentet om 
at i en snekke er det turen som er 

tover tjorden en snekke opplevelsen, og derfor betyr det 
gled, akk hvordan tiden ikke så mye hvor fort det går. Jeg er 
den flyr, lyder det i San- enig i det, men når man skal i butik- 

gen om Hovedoen, og verbet "gled" ken og det regner, er det ikke uten 
passer utvilsomt godt sammen med betydning hvor lang tid turen tar. 
snekker. Her handler det om hastig- I det hele tatt skal en båt dekke 
het type lav, med daff 1, og minimalt flere behov, og derfor har kompro- 
med balger. Milj~messig er de også missene kommet til denne båttypen 
en  drdm '&ixr n8 Pn mnd cecnnn er  nor8 



Utfordringen ligger i skrogfor- 
men. Alle båter har sin maksimal- 

' hastighet, som delvis bestemmes 
av skroglengden. Jo lengre skrog, 

' jo hØyere hastighet. Kort fortalt har -. båten nådd sin maksimale hastighet 
når baugbølgen når hekken. 

Økes motorkraften, resulterer det 
bare i starre bølger. Eneste måte å - 
komme videre på, er å få båten til å 

i slippe sitt eget bØlgesystem. Det be- 
tyr at båten planer, eller halvplaner - 
(for dem som ikke løfter seg opp av 
vannet). Resultatet er det samme: 
båten oppnår hØyere hastighet enn 
vannlinjen skulle tilsi. 

Det er her begrepet "speedsjekte" 
kommer inn; en snekke som kla- 

rer slippe bØlgesystemet sitt har 
plutselig en helt annen hastighets- 
horisont. Nå er fart langt opp på 20- 
tallet innen rekkevidde. 

Dermed er en kombinasjonsbåt 
fØdt. Snekke på late dager og rask 
transportbåt når d6t trengs. Den ul- 
timate kombinasjonsbåt. 

Vi lånte en Marex 21 Duckie 
noen uker for å se om den er en 
slik fabelaktig kombinasjon. Den 
er en verdig representant i et ikke 
altfor stort utvalg av fabrikkbygde 
speedsnekker. Det er nemlig ikke 
problemfritt å lØfte hastigheten på 
et skrog som ikke er planlagt for det 
- noe utallige trimplanvarianter på 
gamle skrog kan fortelle om, ofte 
med en ustyrlig båt som resultat. 
Særlig i kraftig medsjØ. 

1 - 
Vi villeprØve en fabrikkbygd båt, ul- 9% : r ' - r r rg f l  v '  

55w 



4 som allerede fra produsent er til- 
tenkt høye hastigheter. Og jo da, vi 
ville også ha den største motoren. 

lang utsjekk 
- Regn minst en time for utleverin- 
gen av båten, sier Aalerud hos Ma- 
rex til oss på telefon. Der i gården 
blir nemlig ingenting overlatt til til- 
feldighetene. I tiilegg til alle båtens 
ulike finesser, er det kjøringen det 
fokuseres på. Stabilitet og svingtek- 
nikk er viktig. Spesielt kavitasjon 
hvis det svinges for brått mot pro- 
pellrotasjonen; da faller båten ned 
av plan og vi må ned til stilleligge 
for å hente den inn igjen. Ikke farlig, 
men nødvendig å vite. 
- Rorkulten er ikke beregnet på 

høye hastigheter, sier Adenid, med 
en streng mine. - Det er mye styre- 
krefter her, og det er ikke mulig å 
holde igjen hvis båten skjener ut. Så 
den er for dorging og koseturer. 

Jeg påpeker at det ikke er noen 
gassregulering ved rorkulten, men 
blir raskt fortalt at spaken ved fø- 
rerplassen er plassert så langt akter 
at den kan nås mens du holder i 
rorkulten. 

Sluregiret gjør at båten kan gå så 
sakte man ønsker - kjekt for dor- 
gefiskeren. Selvlensingen er også 
praktisk, og det at man kan fjerne 
alle putene for enkelt renhold etter 
en tur på makrellfeltet. 

Lett fingermat, takk! 
- Vi stiller med båt hvis dere stiller 
med mat, melder fruen til en kol- 
lega med en mann som er kokk. 

Få dager etter glir jeg inn til Hon- 
nørbrygga i Oslo på en maks dag for 
å hente gjestene. Jeg skjønner straks 
at vi denne gangen ikke kommer til 
å se snurten av noen brødskive med 
svett brunost, for kokken Knut har 
med seg flere matcontainere. 
- Jeg lagde bare noe enkelt, sier 

han. Enkelt for hvem, tenker jeg, og 
begynner derede å glede meg. 

Vi starter med en sakte tur rundt 
i Oslo Havn. Med en pute på ak- 
terdekket er oversikten upåklagelig. 
Rattet er hydraulisk, og for at ror- 
kulten skal virke, må det friobles. 
Derfor fungerer det utmerket for 
turens yngste, Martin, på to år. Han 
tror han styrer, og er i perlehumør. 

Etter en halv time blir vi enige om 
at det er tid for mat og setter kurs 
for spiseplassen. Rattet kobles inn, 
og med full motorkraft er vi over 
fjorden på minutter. Men vi merker 
at stabiliteten er dårligere enn i en 
ekte planende båt; med flat hekk 

blir den mer stabil jo fortere det 
går. Slik er det ikke her, og vektfor- 
delingen er viktig. Derfor må alle 
akseptere å flytte seg dit det passer 
for å få båten til å gå rett. 
- Vi hadde valget mellom en 

prdctisk og h ~ y  kalesje, eller en 
pen og lav en, fortalte Aalerud un- 
der gjennomgangen. Fortøyd i Mid- 
dagsbukta med maten på motorkas- 
sa, er jeg glad de valgte den høye. 
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Nå er nemlig skyene beksvarte og 
de første dråpene har begynt å falle. 
Da er det uten tvil en fordel å ha 
en kalesje det går an å bevege seg 
under. I 

iiyttebåt 
Etter at båten hadde bestått "med 
venner på tur"-testen, var det tid 
for hyttebåt-testen. Her skal båten 
være plattform for både små og 
store under alskens "oppdrag", og 
den bør også være relativt lettbrukt. 
Med mindre du er akselbåtekspert, 
er baugpropell en god investering. 
Selv om retningsstabiliteten er god, 
krever det mye trening å manøvrere 
i trange havner med mye trafikk. 

Plassen om bord fascinerer oss. 
Her kan man fint være åtte-ti styk- 
ker, og alle sitter lunt bak vindskjer- 
men. Rormannen har også mange 
gjester foran seg, og kan dermed 
delta i det sosiale livet om bord. 

En solid rekke på dekk, og front- 
glass som kan åpnes, gjør også til- 
komsten over baugen enkel. Et eget 
stuverom for tauverk på fordekket 
er heller ikke hverdagskost på en FIrerplaSSen er 
snekke. overslktllg. Bnsker du 

Etter noen helger med ulike ty- plotter 011 ekkolodd, 
per turer, er det klart at båten dek- kan du enkelt montere 
ker mange behov, De fleste faktisk, en teaklbt foran 
unntatt vannsport, naturligvis. på konsollen som 

Vær for øvrig oppmerksom på Sokkel tll d1888. 
at denne typen båt lager betydelig Teakilsta på toppen 
større bølger i høy hastighet enn av vladskjePmen 
planende båter, og at man derfor fllye tilpasset 01) oser 
må avpasse farten mer, spesielt i kvallet. iPedetaUene 
trange farvann. går igjen flere steder 

og alle er laget med 

Godt håndverk fokus på funkslonalltet 
og lorm. 

Vi kan slå fast at dette er en båt 
som holder høy standard. At den 
er produsert i et lavkostland er uten 
betydning; hovedsaken er at produ- 
senten har folk på stedet og setter 
sine kvalitetskrav til produksjonen. 
I Marex' tilfelle eier de også fabrik- 
ken selv. 

Noen fine detaljer er nevnt, men pes sammen med dørken (umulig å ivrige fiskeren pris på. Egen kale- 
det fins flere. Sokkelen til sitteben- få dem ut av formen). Dyrere frem- sjegarasje betyr at den er med uten 
kene forut, for eksempel, skråner stilling, men større brukervennlig- å være i veien. En egen havnepre- 
innover. Det gir bedre plassfølelse, het. Og drenert stuverom akter med senning gjør at den kun tas opp når 
men betyr at benkene ikke kan stø- eget rom til dorgesnøret setter den det er passasjerer om bord. 



I På snekketur skal man kunne mise 
godt. Her om bord er  det soslale vel 
Ivaretatt og mange kan sms godt 
på en solfyll dag. Kaleslen glr flnt Iv 
hvls vmudene surner. 

I F g d e :  6.5 m 
edde: m 

kt: - -  kg 
Bwl: 100 1 
is std. Ml 120 hk: 479 030 
is testet b&t b9 O00  

Lo, 

og hampresenning er nyttig, og 
&&åndteringen på akterdekket 
blir kl& enklere med vinsj. Og så 
er det jo fint med ieak, da. 
En smule triste m% vi levere til- 

bake &-t testeksemplarr men vi kan 
'. ta med oss mange gode minner og 

forstår godt dem som veiger snekke 
med fartspotemiial 

chtover@online.no 

Vi Menn Bat m e w  
Marex' Duckie er et solid stykke 

norsk handverk. Det er en praktisk 
og gjennomtenkt b.4t for bAtliv i sakte 
tempo, men den er ogsa med p.4 
notene i høyere fart, og bør derfor 
kunne finne nye venner. Dette er 
imidlertid ingen høyhastighetsbat, 
SA velg noe annet dersom turer i 
seks knop ikke er aktuelt. Alle bater 
er fulle av kompromisser, men her 
synes vi at hovedfokuset er beholdt 
og at snekkekonseptet ar Idat til on 
praktisk b&. 

der ogsa h+%i~~$taridatd, #og det ertatt motoren, på 120 hk. Denne anbefa- ' pen store motoren har sluregir som 
-- .hensyn til i@ .da.sM m m  e&Je å les hvis det ofte skd være mye last 'standard. 

komme til for s e ~ i c e  og vedlike- eller mange mennesker om bord. Hva du vil ha av ekstrautstyr, må 
hold; her kaa ting b y m  uten å de- 'Poppfartsglmingen er minimal mel- du svare på selv, men baugpropeli 

R U  


