
Bilaga 1, dat. 20190825 
 
Havskryssare yawl, KR S11 
 
KONSTRUKTÖR: Åke Améen 

BYGGÅR:   1936 

VARV:  Alholmens varv, Norrköping 

 

Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva 

båten oaktat vilka bud som kommer in.  

Säljes genom Båtagent Sverige  www.batagent.se  

 

Fakta: 

Löa x bredd:   13.72 x 2.65 m   

Djupgående:   2.1 m  

Material skrov:  Mahogny/ek  

 spant: Ek huggna och basade 

 däck: Oregon pine 

Deplacement:   10 ton 

Segelyta:   80 m2 i krysställ 

Motor:   Nanni 4.150, 35 hk 

 

Diana byggdes för direktör Sigurd Golje, som önskade en snabb och bekväm långfärdsbåt 

med goda kryssningsegenskaper. Året innan hade Åke Améen ritat S’Marianne av Torö som 

Golje tyckte mycket om, dock önskade han en båt med kanothäck i stället för S’Mariannes 

spetsgattade akter. Golje och Améen som var goda vänner förde många diskussioner om 

inredningen av båten, beskrivet i Kryssarklubbens årsbok 1937. Hela artikeln finns i separat 

fil. 1939 Vann Diana sin klass i Gotland runt, men senare ökades kölvikten från 3.9 till 4.9 ton 

vilket har ökar djupgåendet från 1.8 till 2.1 meter. Detta gjorde henne stabilare men också 

långsammare. 

 

Ägarlängd. 

1936 – 1959 Elsa & Sigurd Golje  

1959 – 1965 Sten S:son Nordwall  Saltsjö-Duvnäs 

1965 – 1972 Gustaf Winqvist  Lidingö 

1972 – 1978 Kjell & Staffan Linder  Gustavsberg 

1978 – 1982 Björn Ullberg  Stockholm 

1982 – 1987 Dan Wilson   Täby 

1987 – 1988 Richard Gadd  Stockholm 

1988 – 2013  Malene & Göran Karlsson  Trosa  

2013 – 2019  Fredrik Bargstädt  Limhamn 

 



Renoveringsarbeten utförda sedan 1988: 

1988 Byte av två bord (ca 1m) vid vattenlinjen och akterstäv 

1990 Ny segelgarderob 

1992 Helt ny sittbrunn.  Ny nedgång till ruff och nya durkar i pentry och salong.                  

Nya bordsgenomföringar under vattenlinjen    

1993 Byte av översta bordet runt om samt skarndäcksbräda och överliggare till 

relingslist.  

                      Samtliga röstjärn demonterade och omgalvaniserade.  

                      Laskbrickor över vattenlinjen ”ompackade”. 

1994 Nytt roder, hjärtstock och insättande av galvad bottenstock.  

                      Reparation av däckshus till förlucka. 

1996 Installation av septiktank. (ca.40l) 

                     Utbyte av balk vid nedgång till ruffen. 

1997 Ny motorbädd.      

                      Byte av en bottenstock.                                                                                       

Byte av c:a 10 meter bord i botten bb sida.                                  

                      Ilusning av 7 spant under durken bb sida 

                      Installation av nytt kylskåp. 

1999 Färdigställt inredningen i förpiken 

2000 Ny motor.  

                     Samtliga genomgående bultar på mastbeslagen bytta. 

                     Ny front på doghouse. 

2002 Nya rostfria vattentankar. (ca 110 liter tillsammans) 

2012  Förstärkning av mastfoten med rostfri U-balk 

2013 Extra koj  

2013 Nytt båttält inköpt, 14x4x4,5m 

2014 Reling nedslipad och omlackad. 

2017 Ny toalett samt ny gråvattenpump monterad 

2017  Ventiler (fönster), rostfria ramar nytillverkade samt nåtade/ monterade. 

2017  Nya batterier 3st. 

2017 Startmotor omlindad, nytt tändningslås samt motorservice. 

2018 Ny Plotter med integrerad ekolodsgivare, (givaren ej monterad) 

2018 Ny diskbänk och vask tillverkad. 

2018 Ny Furlex rulle samt ny genua inköpt/ monterad. 

2018 Stockankare blästrat, galvaniserat samt svartmålat. 

2018 Däck nedslipat, nåtat och lackat 10 ggr. 

2018 Ny kylkompressor inköpt, ej monterad. 

2019 Nya dynor och nya madrasser i hela båten ( utom ryggstöden i salongen) 

2019 Överbyggnad nedslipad trären och betsad och lackad 3+9 ggr. 



2019 Vinchar servade 

2019  Ny lamparmatur för däcksbelysning inköpt. 

 

 

Segelgarderob 

Genua (45 kvm) 2018 på ny furlexrulle längst förut 

Genua (45 kvm) 1990  på rulle längst förut 

Klyvare (17 kvm) 1990  Enligt segelritning,  

Klyvare   1994  Större än segelritningen, på rulle 

Peterbomsfock (12 kvm) 1990   

Storsegel (45 kvm) 1990   

Mesan (17 kvm) 2009 

Mesanstagsegel  1990  Använd sparsamt 

Spinnaker    Ej använd av nuvarande och föregående ägare 

 

 

Rigg 

I princip den ursprungliga med klyvare och peterbomsfock, men klyvaren sitter på rulle 

liksom genuan.  

 

Övrig  utrustning 

Livflotte, ej använd av nuvarande ägare 

Supstuga 2008 

Framåtseende ekolod, display ej fast monterad 

GPS, display ej fast monterad 

Vattenburen värme med fotogenbrännare 

Ankarspel i fören (manuell) + ca 70m kätting 

Bilradio 

VHF 

Kärringkliv 

Signalställ i bomull  

Badstege 

Tampar, fendrar, ankarkätting och ankare  

Bomkapell, blåa 

6st. Seagrip stöttor 

Båttält 14x4x4,5m 

 



Inredning – ändringar 

All inredning är i mahogny och har renskrapats och lackats med matt lack. Diana har ståhöjd 

fram till den genomgående masten i ”sovgemaket”. Durkarna är främst i teak.  

Förpiken var från början tänkt bara för förvaring av segel mm, samt med en enkel fällkoj för 

en gast. Numera finns två kojer med skumgummimadrasser, samt hyllor över och lådor under 

kojerna. Det finns två prismor i däck som ger mycket ljus. 

I ”Sovgemaket” har originalinredningen sparats, med två bra kojer,. Över kojerna finns hyllor, 

under finns djupa lådor. 

Toalettrummet har en toalett med septiktank under durken, ett litet handfat med sjövatten, och 

tre skåp. I taket finns ett prisma som ger bra ljus dagtid. 

I garderoben finns dubbla garderobstänger som ger stort utrymme för regnkläder och andra 

kläder som behöver hängas på galge. 

Salongen har bevarat sin originalinredning, men sofforna har numera handvävt tyg i ull och 

lin. Sofforna är modell Pullman, och har tjocka skumgummi- madrasser. Över sofforna finns 

skåp och bokhyllor. Under finns stuvnings- utrymme. I salongen finns ett fällbord som under 

gång fälls ihop och vrids mot styrbord sida, vid dåligt väder kan bordet centreras och med 

iläggsskivor kan man sitta 8 – 10 personer runt det. I rufftaket finns 6 runda ventiler som 

bidrar till ett fint ljus över bordet. 

 

Pentry och navigationsbord finns i doghouse. Inredningen har moderniserats i flera omgångar. 

Här finns rikligt med stuvningsutrymme, inklusive ett porslinsskåp över motorn.  

 

I köket finns en rostfri ugn med tre lågor (gasol) och en rymlig kylbox. Det finns en 

handpump till färskvatten (rostfria tankar för 120 l vatten) samt en fotpump för sjövatten. 

 

Sittbrunnen är avdelad med en skotbänk och alla skot går ner till rorsmansbrunnen. På 

skotbänken är ett fällbart bord monterat som helt utfällt med iläggsskiva kan rymma 6 

personer. 

 

Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet att gå 

igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte garanteras av 

Båtagent. 

 


