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Flipper 760 
En kung för sin tid

 s
annsagen började i mitten på 
60-talet då finlandssvensken 
Harry Ölander grundade före-
taget Naboats. Harry kom i 
kontakt med Sigurd Isacson 

som bland annat tillverkade Örnjolle i en 
källare. Sigurd byggde även sin egen kata-
maran kallad Flying Flipper. Idén att kon-
struera en Flippermotorbåt föddes i Sveri-
ge, där den första modellen, drygt fyra me-
ter lång, började tillverkas 1968. 
Tillverkningen flyttades till Finland. Och 
företaget blev en av Nordens största plast-
båttillverkare med export till Sverige, Nor-
ge, Danmark och Tyskland.  År 1974 lansera-
des välkända Flipper 700. Bolaget ändrade 
bolagsnamnet till Flipper Boats. 

Våren 1982 introducerades Flipper 760 
som byggdes med v-botten med steg och i 
aktern en stegstabilisator som Sigurd Isac-
son konstruerade: 

–  Idén med stegstabilisatorn är att den 
vid lägre farter håller upp aktern så båten 
inte stegrar sig. Vid planing ligger stabilisa-
torn ovan vattenytan, det innebär i mindre 
motstånd i vattnet, säger Sigurd Isacson.

Att Flipper 760, och många andra Flip-
permodeller, fick en lätt planing tack vare 
stabilisatorn innebar att båtarna blev billi-
gare att köra.  

Allvädersbåt
– Syftet med kabinbåten 760 var att den 
skulle tilltala barnfamiljer och vara en all-
vädersbåt för det nordiska klimatet utan att 
behöva använda kapell vid dåligt väder. In-
redningen skulle vara praktisk och välpla-
nerad, säger Sigurd Isacson.  Den stora sa-
longen präglade Flipper 760, och blev en av 
de få båtar med ett rejält akterdäck. trots sin 
stora salong. Bottenvinkeln blev djupare än 
föregångarna  570, 700, och 850. 

Byggteknisk laminerades Flipper 760 för 
hand. Flipper 760 kunde köpas i olika bygg-
stadier, fast de flesta köparna valde en fär-
dig båt. När 760 slutade tillverkas 1994 hade 
fabriken spottat ut cirka 600 exemplar.    

– Flipper 760 var långlivad, och för sin tid 
en mycket stor båt, en kung, säger Kaj Trygg 
som var med i slutet av perioden då 760 
byggdes.  

Smärre förändringar
Skrov och design var densamma under till-
verkningsperioden. Några förändringar 
gjordes i bottenstockarna. Under perioden 
gjordes enbart smärre ändringar i inred-
ningen. Inledningsvis var det oljad teak i 
trädetaljerna, med tiden blev det ljusare trä-
slag. Det har funnit flera motoralternativ, 
både diesel- och bensinmotorer.  Som stan-
dardmotor utrustades 760 med Volvo pen-
tas AQ 145, vilken toppade 24 knop.

– Men den motorn var för klen för 760. 
Motoreffekterna steg under tillverkningsår-
en. I början fanns Volvo Pentas AQ AD 40, 
en rak sexa på 130 hk. Sedan blev det moto-
rer mellan 150 hk - 200 hk, säger Kaj Trygg.  

År 1982 kostade en Flipper 760 mellan 182 
000 kronor till 227 000 kronor beroende på 
motorval. 1994 kostade hon 588 000 kronor 
med en VP AD41 DP diesel. 

1985 sålde Harry Ölander Flipper Boats 
till finska Rapala, som sedan sålde Flipper 
till Siltala som bygger Naticat. På 90-talet 
köpte Bellaboat formar och rättigheter för 
Flipper.  Det som var gångbart vidareut-
vecklades, resten lades i malpåse.

Hittills har Flipper lanserats i över 30-mo-
deller.  Och så har man tagit fram ett antal 
prototyper som det aldrig blev någon serie-
tillverkning av. Flipper Marin i Täby norr 
om Stockholm, är den största Flipperåter-
försäljaren i Sverige.

 Trogna sina båtar  
I Skärgårdsstad, ett par mil nordöst om 
Stockholm, möter vi Janne Blomqvist som 
köpte sin Flipper 760 år 2005. Janne Blom-
qvist är den tredje ägaren. 

– Jag slog till på 760 eftersom den är prak-
tisk och rymlig. Det är nästan för mycket 
förvarningsutrymmen, säger Janne Blom-
qvist när vi kliver ombord. 

Han berättar att det främst blir turer i 
Stockholmsskärgård. Som längst har han 
och familjen åkt till Utö. Emellanåt använ-
der han även båten i sitt yrke som service-
tekniker då han installerar digital-tv åt 
skärgårdsbefolkningen.   

Enligt Janne är 760-ägare mycket trogna 
sina båtar. Istället för att köpa en ny båt, 
kostar man på sig att byta motor och drev 
för att ha kvar sin pärla. 

I Jannes båt finns en av originalmotorer-
na; en Volvo Penta AD41 DP diesel på 200 
hk. I sommar planerar han att byta drevet, 
en prislapp på omkring 20 000 kronor. 

När vi kliver akteröver på skarndäck be-
rättar han att solcellen på rufftaket var ett 
bra tillbehör.  

– Tack vare solcellen kan kylen vara på 
dygnet runt under båtsäsongen. Kylen drar 
3 ampere, när den går igång, säger han. 

En annan praktisk installation har varit 
vindskyddet som finns under targabågen.  

Flipper 760 
Längd: 7,60
bredd: 2,90
djup: 0,80
Vikt: 2 300 kg
kojpLatse:r 5 inklusive dinetten 
Vattentank: 80 liter
bränsLetank: 220 liter 
Motor: Varierar (se text) 
konstruktör: S Isacson H.Södergren 
tiLLVerkare: NA-Boats, Finland 
tiLLVerkningsår: 1982- 1994
antaL tiLLVerkade: Cirka 600  
begagnatpris:  245 000 till 398 000 kronor
käLLa: Flipperbat.se 

Flipper föddes i Sverige och började byggas på allvar i 
Finland.  Kabin och allvädersbåten Flipper 760 var långli-
vad. För sin tid var hon en bjässe.  Och dagens 760-ägare 
är trogna.
text johan Cooke Foto johan Cooke oCh phiLip pereira dos reis
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Och det nya kapellet över sittbrunn med 
ståhöjd är en mycket bra detalj tycker han.  
Jannes motor ger en toppfart på närmare 30 
knop om båtbotten inte är beväxt. Optimal 
marschfart är 21 knop, och hon börjar plana 
i drygt 15 knop. Jannes motor drar 1,2 per 
distans. 

  Enligt en test från Vi Båtägare, från 
80-talet, kunde man konstatera att 760 gär-
na ville gå plant i girarna på grund av stegs-
tabilisatorn. Det gör att propellern tappar 
fäste i de tvära girarna, skrev tidningen. Det 

håller Janne med om, i 
alla fall då det handlar 
om mycket kraftiga gi-
rar. 

Han sticker inte un-
der stol med att hon är 
stötig i grov sjö. 

– 760 har en för liten 
v-botten för att skära 
bra i sjön. Å andra si-
dan är hon stadig i 
normal sjögång. Vid 
grov sjö får jag dra ned 
på farten och trimma 
ned stäven med hjälp 
av trimplanen, säger 
Janne. 

– Ett stort plus är att 
hon är lättmanövre-
rad i trånga hamnar. 
Jag förstår inte varför 
en del 760-ägare har 
monterat bogpropel-
ler. Har man lite mer 
gas vid back går hon 
lika spikrakt som en 
backande Vaxholms-
båt, säger Janne.    

Fler investeringar väntar
I Jannes ”Att-göra-lista” ska han vid bad-
bryggan flytta sitt ankarspel med 50 meter 
kätting från babordssidan till styrbordsidan

– Ankarflytten blir säkert en stor fördel.  I 
och med att batterier, septiktank ligger på 
babordssidan har hon lite slagsida, säger 
Janne.   

I sommar planerar han att klä om soffor-
na i dinetten så att sofforna får samma fina 
blåa tyg som kojerna i förpiken.

Runtomsikten från förarplatsen är bra, 
bortsett från toautrymmet som skymmer 
sikten längst bak på babordssidan.En som-
mar upptäckte Janne att hon var dålig på att 
plana. Han stannade båten och upptäckte 
att det var massa vatten i motorutrymmet.

– Det bokstavligen sprutade in vatten. Jag 
satt igång länspumparna och upptäckte att 
gummipackningen kring röret upp till sjö-
vattenfiltret hade brustit. Det var en otäck 
historia. Därefter fixade jag ett vattenfilter-
system, slutar han. 

jannes tre 
bästa tips

1 Skaffa ka-
pell med stå-

höjd  i övre fäs-
tet på targabå-
gen och ett vind-
skydd under tar-
gabågen.

2 Det är jät-
teviktigt att 

kontrollera vat-
tenfiltret eller byt 
till ett certificerat 
sjövattenfilter. 

3 Undersök 
luftfiltret ofta 

eftersom det 
sätts lätt igen på 
grund av att vev-
husfiltret sitter 
nära luftfiltret.  
Ett igentäppt fil-
ter ökar bräns-
leförbrukningen 
markant.

 interiör  

Salongen ger oce    aner av utrymme
 F lipper 760 salong är ljus och luftig. 

Men fyra vuxna sitter trångt i dinet-
ten. 

Innanför salongens skjutdörr mot akter-
däck rymmer Flipper 760 oceaner av utrym-
me. Det råder ståhöjd i hela salongen. Tack 
vare sex stora rutor och en rejäl taklucka 
finns det gott om ljusinsläpp.

På styrbordssidan i salongen finns pentry 
med spis, ungsplats, ho, kylskåp, skåp och 
lådor. Det finns hyfsat med arbetsytor för 
matlagning.  Sikten från förarplatsen fram-
för pentryt är rejäl med tanke på rutorna i 
salongen.  Förarstolen med tillhörande arm-

stöd kan fällas fram för att få mer arbetsyta 
intill spisen.   

Instrumentpanelen framför förarplatsen 
är lite plottrig men får godkänt. Bakom pen-
tryt finns döljer sig en stickkoj. Ett rymligt 
toautrymme finns längst bak på babordssi-
dan vid ingången. Framför toautrymmet 
finns en dinette. På minussidan är att dinet-
ten känns trång, i alla fall om fyra vuxna ska 
samlas där. Dinettbordet kan fällas ned mel-
lan sofforna för att få två sovplatser.  Dinet-
tens främre soffa är vändbar och fungerar 
också som en passagerarsoffa.

Framför dinetten, längst med framrutan 

finns det ett kartbord.  I övrigt har interiör-
en ett relativt enkelt utförande. Den vita ku-
lören är påtaglig, begränsat med snickerier. 
Ett trappsteg ner från salongens mittgång 
finns en klassisk v-koj med som rymmer ko-
jer för två vuxna. Direkt om babord finns en 
rymlig garderob. 

 Dieseltanken innehåller 220 liter, och 
vattentanken 120 liter. Batteribanken rym-
mer två förbrukningsbatterier på 120 Ampe-
retimmar, och ett startbatteri på 70 Ampe-
retimmar. 

Att Janne Blomqvist arbetar professio-
nellt med el i båtar syns i elcentralen.  

- Oftast brukar elsystem i fritidsbåtar 
vara ett råttbo. Lyckligtvis hade den tidiga-
re ägaren dragit alla kablar snyggt och bun-
tat dem. Han hade till och med installerat 
platsrör med dragtråd för att enkelt kunna 
dra nya kablar utan att riva halva inred-
ningen, säger Janne. 

Janne har investerat i en toa med större 
skål. Han har bytt mattor, klätt om dynorna 
i förruffen.  Han har inhandlat en ny elek-
trisk färskvattenpump, köpt autopilot, och 
ny spis och kyl för att nämna några exem-
pel.

biLd För biLd
1. Förpiken består av en klassisk v-koj som rym-
mer kojer för två vuxna, alternativt sex sittplat-
ser. Garderob och hyllor finns också. 
2. Dinetten är trång om fyra vuxna ska samlas 
runt bordet. Dinettbordet kan fällas ned mellan 
sofforna för att få två sovplatser. Flipper4.jpg
3. På styrbordssidan i salongen finns pentry 
med spis, ungsplats, ho, kylskåp, skåp och lådor.
4. Här är en egenutvecklad batteritankmätare 
för att hålla koll på batteribanken. 
5. Om babord i salongens akterdel finns ett 
rymligt toautrymme. 
6. I pentryt finns gott om lådor och stuvutrym-
men. Här är lådorna smart placerade under 
dinettsoffan. 
7. Förarplatsen består av en stol med armstöd. 
Bra sikt med tanke på de stora rutorna

1 5 6
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7

Exteriör: Solcellspanel
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 exteriör

Går att bjuda upp   till dans på akterdäcket
 r ejält akterdäck, en väl tilltagen bad-

brygga och v-skrov som gör båten 
lättdriven. På minussidan är att det 

saknas bra sittplatser i sittbrunn.  
Med hjälp av pulpit tar man sig lätt upp på 

fördäck. På babordsidans fördäck finns en 
dränerad ankarbox. Här sker ilastning av 
packning bäst från lucköppningen på för-
ruffen.  Det finns ett brett skarndäck som 
gör att man med hjälp av grabbräcken lätt 

kan ta sig från för till aktern. Skarndäcket 
saknar däremot mantåg.  Flipper 760 är en 
rejäl salongsbåt med ordentliga rutor med 
aluminiumlister. 

Ovan förarkabinen finns en skjutbar sol-
lucka. Akter om takluckan finns en platt sol-
cellspanel som under båtsäsongen håller i 
gång kylen. På rufftaket ovan en skjutdörr 
mot akterdäcket finns antenn, gösstake och 
strålkastare.  Det stora och rymliga akter-

däcket, som kan täckas med kapell, ska bok-
stavligen läggas på plussidan. Här kan man 
bjuda upp till dans. Det finns fårstås gott om 
plats för några vuxna att äta middag vid 
styrbordssoffan. Men ska fler än två perso-
ner sitta och äta i sittbrunnen vid soffan 
måste man ha två egna stolar ombord. 

På babordssidan finns ingen sittbrunns-
soffa. En trevlig detalj är den löstagbara lilla 
runda bordet som placeras i sittbrunnen. 

På sittbrunnsdurken finns två luckor som 
döljer rejäla stuvutrymmen. Motorn finns 
lätt åtkomlig under mittluckan på durken. 
På badbryggan finns gott om plats för att 
kunna placera ankare och tågvirke. Den re-
jäla badstegen går att nå från vattnet

- Det finns ett elektrisk ankarspel, och 
dusch med sjö och färskvatten på badbryg-
gan. På sittbrunnsgolvet har jag lagt in teak-
kopia, säger Janne Blomqvist. 

Och så har han fixat dävertar för att 
hänga upp en gummibåt. Flipper 760s skrov 
är laminerat för hand och har bottenstockar 
och skottindelning. Vidare har skrovet  v-
botten med steg. Båtbotten är utrustad med 
en stegstabilisator.

biLd För biLd
1. en rejäl sittbrunn. Lägg märke till den först-
klassiga relingen och jannes fina ”teakgolv” 
i limmat teakkopia. 
2. På rufftaket finns en platt solcellspanel  
Längre akteröver syns det egengjorda vindskyd-
det mellan salongstaket och targabågen 
3. Ilastning av packning sker bäst från lucköpp-
ningen på förruffen.
4. På 760 finns ett rejält skarndäck med en liten 
upphöjd kant.
5. under sittbrunnsdurken finns det gott om 
stuvutrymmen.
6. jannes badbrygga är en fröjd för ögat men det 
fjärrstyrda ankarspelet med 50 meter blylina 
måste flyttas till styrbordssidan för att få  bättre 
balans i båten.
7. janne har monterat dävertar för att hänga upp 
en gummibåt. 
8. under sittbrunnsdurken är det lätt att komma 
åt motorn Volvo Penta aD41 DP
diesel på 200hk
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Besiktningsmannen tycker
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Besiktningsmannen William Bekking om Flipper 760 

”Härlig båt med några småfel” 

Om man inte köper en Flipper 760, vad köper man då? 

Flipper 717
De sista åren i Flipper 760-produktionen 
ville varvet följa den amerikanska motor-
båtsdesigntrenden. Resultatet blev bland 
annat den något mindre Flipper 717. Den 
fick ett modernare utseende och börja-
de byggas 1990. Ute präglas 717 även av en 
sittbrunn med en rejäl u-soffa. En liten di-
nette finns på styrbordsidan bakom fö-
rarstolen. Förpiken rymmer klassisk v-koj 
för två vuxna och toa. Stickkoj finns också. 
Flipper 717 gjordes i två varianter; 717 C och 
717 S. Sjöegenskaperna uppges vara goda. 
Bland ägarnas egna positiva omdömen är 
717 stabil vid stillaliggande, har en stor tak-
lucka och många stuvutrymmen i båten. 
Däremot är toautrymmet trångt. 

Längd: 7,17
bredd: 2,85
djup: 0,90
Vikt: 2450 kg
Vattentank: 70 liter
bränsLetank: 190 liter
Motor: VP V8 270 hk
konstruktör: S Isacson H.Södergren
tiLLVerkare: Flipper/Bella Boats Fin-
land
tiLLVerkningsår: 1990 - 1994
antaL tiLLVerkade: 90 ex
begagnatpris:  365 000 - 450 000 
kronor

 V ar observant på bränsletankens av-
luftningsslang som ofta åldras och 
går sönder. Om slangen går sönder 

kommer det in vatten i bränsletanken, och 
då måste hela bränslesystemet rengöras. 
Det är besiktningsmannens William Be-
kkings första omdöme om Flipper 760. 

Genom åren har han besiktigat ett tio-tal 
Flipper 760, och alla hade gamla, nötta av-
luftningsslangar:

- Avluftningsslangarna monterades fel 
från början och var av fel modell. När du by-
ter avluftningsslang ska den ha en svanhals, 
säger William Bekking.

Som köpare bör du därtill vara observant 
på tätningen vid bränslepåfyllnadslocket 
som är av mycket dålig kvalité. Tätningarna 
måste bytas, så att inte regnvatten eller fukt 

kommer in den vägen, säger William Be-
kking.

Ett annan minus kan vara korrosionsan-
grepp vid rutornas aluminiumfästen. Precis 
som andra äldre motorbåtar är motors och 
drevets tillstånd det absolut viktigaste att 
bedöma.

- Personligen skulle jag köpa en Flipper 
760 med en nyare motor. Om du som speku-
lant ska köpa en båt med originalmotor bör 
du göra ett motortest hos något varv. An-
nars kan det bli en obehaglig överraskning 
efter köpet, säger  William Bekking.

I en äldre motorbåt är det a och o kontrol-
lera akterspegeln. Bakgrunden är akterspe-
geln i en motorbåt i de flesta fall innehåller 
en träskiva, vanligen tillverkad av plywood.  
Med åren kan det ha blivit fukt i träskivan. 

- Å andra sidan har jag aldrig under mina 
Flipper 760- besiktningar upptäckt fukt i 
modellens akterspeglar, säger han. 

I övrigt anser han att 760 är en härlig fa-
miljebåt som med den stora salongen passar 
det nordiska klimatet utmärkt. 

- Båten har ett gott rykte på marknaden. 
Den är bra byggd även om den ger en plastig 
inredningskänsla. 760 håller också ett 
högst andrahandsvärde, kanske något över-
värderat, säger William Bekking.

I fjol sålde båtmäklare 
en handfull Flipper 760 i 
prisspannet 245 000 till 
398 000 kronor. Den sist-
nämnda var utrustad 
med en nyare dieselmo-
tor från år 2003.

Foto: Båtagent

Saga 26  
Om du vill ha en modernare kabinbåt än 
nämnda alternativbåtar är norskbyggda 
Saga 26 ett hett alternativ. Även om pris-
lappen är betydligt högre än de andra bå-
tarna får du en båt som är mycket väl-
byggd. Ute präglas halvplanande Saga 26 
av sin klinkade bordläggning och sin lilla 
sittbrunn.  I versionen HT finns U-soffa ak-
teröver. Pentry och förarplats finns på styr-
bordsidan. I förpiken finns kojer och ned-
fällbart bord. Stabiliteten är god under kör-
ning. Toppfarten varierar beroende på mo-
tor. Med en AQ AD 31, 150 hk toppar hon 22 
knop. 
 
Längd: 8,03
bredd: 2,75
djup: 0,80
Vikt: 2 600 kg
Vattentank: 105 liter 
bränsLetank: 200 liter
Motor: Varierar Yanmar 88 hk/ AQ AD 31, 
150 hk
konstruktör: Eivind Amble
tiLLVerkare: Saga Boats, Norge
tiLLVerkningsår: 1992-2005
antaL tiLLVerkade: Ingen uppgift
begagnatpris: 425 00 - 725 000 kronor

Coronet 26 Family 
Den danska familjebåten Coronet 26 Fami-
ly blev ersättaren till lillasystern Coronet 24 
Family. Ute präglas Coronet 26 av höga fri-
bord och en rymlig sittbrunn som kan täck-
as med kapell.  Inne finns rymlig kabin och 
förpik. Det finns en bäddbar dinette i sa-
longen och en dubbelkoj och stickkoj i fö-
ren. 26:an har gott rykte och ska ha bra kva-
lité, något som resulterar i ett högt andra-
handsvärde. Inredningen präglas av träde-
taljer som mahogny, fina lister och lackade 
ytor. Men hon är stötig i motgång, tungpla-
nande och har en trång matplats.  Passa-
gerare sitter lite lågt för att få god sikt ut. 
Efterföljaren till Coronet 26 Family blev 
modernare Coronet Family Sport som lan-
serades 1983. 

Längd: 7,97
bredd: 2,82
djup: 0,60
Vikt: 3 000 kg
Vattentank: 150 liter
bränsLetank: 300 liter
Motor: VP 170 hk
konstruktör: Hans Bruun Berthelsen
tiLLVerkare: Botved Boats, Danmark
tiLLVerkningsår: 1975-1977
antaL tiLLVerkade: 1 680 ex
begagnatpris:  165 000 - 395 000 
kronor


