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BESIKTNING

I de fall där det är frågan om 
bristfällig vara eller bristfälligt/
undermåligt utförande är detta 
numera i stadigt ökande. Det 
beror på att det under en längre 

tid varit högkonjunktur som lett 
till att personer med bristande 
kunskaper, eller möjligen med 
någon mån av kunskap, fått utö-
kade möjligheter att etablera sig 

Det är skillnad på teknik och juridik

AV Ronald Rybbe (text & foto)

Alltför ofta får jag uppdrag som en följd av att säljaren, 
återförsäljaren eller generalagenten för en fritidsbåt eller en 
produkt till fritidsbåtar inte lever upp till konsumentköplagen. 
När ansvarskännande, produktkunnigt och därtill marknads-
mässigt professionellt folk tar tag i problemet leder det alltid 
till en bättre relation än den som var. Om det däremot är tvärt 
om beträffande ovan nämnda kriterier leder det istället alltid 
till en mycket infekterad situation som gör att det kan gå illa 
för konsumenten trots att denne har rätt i sak.

i en bransch som de annars inte 
skulle ha den minsta chans att 
konkurrera i. De här personerna 
har inte sällan en framgångsrik 
bakgrund inom en helt annan 
bransch och nu siktar man på 
fritidsbåtsmarknaden. 

Tro mig när jag säger att de 
har förfl utet från så olika bran-
scher så som data, aktier, grav-
stenar, telefoner och telefonväx-
lar, kontorsvaror, förpackning, 
bilar, reklam, charkuteri medme-
ra. Men även en del etablerade 
företag i branschen penetreras 

och avslöjas vid lågkonjunktur. 
Produkterna man konkurrerar 
med har givetvis ett lockande 
pris och kvaliteten varierar från 
medioker till graden usel. 

I VISSA FALL kan man klara 
en medioker kvalitetsnivå ge-
nom höga produktionsvolymer. 
I stället kan det brista stort inom 
andra delar av konstruktionen, 
därför att man inom produktio-
nen helt saknar kunskaper om 
de mest elementära faktorerna 
inom gebitet.

För några år sedan fi ck jag 
uppdraget av en familj att fast-
ställa att deras nya segelbåt, en 
Bavaria 30, hade kontinuerlig 
slagsida. De hade haft ett otal 
samtal och några möten med 
generalagenten och vid det här 
laget var relationen dem emel-
lan starkt infekterad. 

Jag kunde konstatera att 
dieseltanken på 80 liter, hela 
toalettmodulen inklusive toa-
lettstol och septiktank samt 
till detta batterierna, var mon-
terade på styrbords sida av 

båten. Motbalanserande faktor 
utgjordes endast av en 80-liters 
vattentank på babords sida. Till 
detta kommer att stuvutrymmet 
i sittbrunnen också befi nner sig 
på styrbords sida. När det fylls 
blir det rejäl slagsida.

FAMILJEN HADE RÄTT, bå-
ten var helt tömd på utrustning 
och det var bara att använda 
ögonen, där låg hon med slag-
sida åt styrbord. Jag provbe-
lastades båten på babords re-
lingskant med 161 kg, exakt 1,55 

m från båtens centrumlinje. Då 
låg hon rakt. Detta motsvarar ett 
krängande moment på 250 kpm 
(kilopondmeter) och tänk på en 
gungbräda). 

Generalagenten menade 
att det bara var att fl ytta ett 
förbrukningsbatteri på 50 kg 
från styrbords salongsstuv till 
babords dito. Med andra ord 
minska med 50 kg på styrbords 
sida och öka med 50 kg på ba-
bords sida vilket gör skillnaden 
100 kg. 

Då avståndet bara är 0,72 m 

från centrumlinjen till stuvarna 
skulle det krängande momentet 
behöva uppgå till 350 kgpm för 
att få till stånd det moment som 
krävdes för att båten skulle ligga 
utan slagsida. Om batteriet vägt 
175 kg hade det fungerat.

 
GENERALAGENTEN Bavaria 
AB reagerade mycket negativt 
på rapporten. Utöver andra 
personligt nedlåtande omdö-
men om min person som inte 
hör hemma i en teknisk dialog, 
sa de i sitt svar beträffande min 

Notera att båten ligger 
absolut rakt med masten 

exakt vertikalt trots att
det står två personer med 

en sammanlagd vikt av 161 
kg på relingskanten, 1,55 

meter från centrumlinjen.

Slagsidan på denna 
bild bevisar mer än väl 
att med samma vikt på 
styrbords sida förelig-
ger ett faktiskt kräng-
ningsmoment på 255 
kilopondmeter.
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rapport att ”Hans sammanfatt-
ning är för oss som för andra 
båtkunniga, som tagit del av 
hans protokoll, häpnadsväck-
ande”. Hade det inte varit bättre 
att kolla lite hur en gungbräda 
fungerar istället för att spy galla 
över budbäraren?

Familjens advokat som kan-
ske inte var så sugen på att argu-
mentera i matematiska termer i 
tingsrätten, trots en fullständig 
självklarhet i sak, föreslog famil-
jen att vända sig till Allmänna 
Reklamationsnämnden till att 
börja med. 

ARN som man förväntar sig 
rimligen förstår basal matema-
tik gick ändå på generalagentens 
linje och rekommenderade den-
ne att de skulle flytta batteriet 
på 50 kg. Batteriet flyttades, ad-
vokater kostar pengar, och utan 
att ha uppnått tillfredsställande 
resultat sålde familjen båten. 
Ridå.

Ett annat fall var Johan som 
köpte två stycken Chevy 350”, 
(5,7 l, V8 motorer, s.k. longblock). 
Motorerna var borrade och stro-
kade till 6,2 liter samt försedda 
med högkompkolvar, titanventi-
ler och specialkamaxlar. 

Effekten var utlovad till ca 
350 hk och Johan betalade 
89.000 kronor till ett företag, i 
tingsrätten kallat A4 On Line 
AB. På Johans faktura står det 
dock två stycken andra företags-
namn, Usa On Line AB. På raden 
under /A4 On Line AB och på 
företagets broschyrer A4/USA 
On Line AB. 

Ägaren har enligt uppgift 
också bytt namn och heter 
Tongi Ersson. 

I MIN RAPPORT från den 25 no-
vember 2006 som innehöll mer 
1.200 ord, d.v.s. mer text än i den 
här artikeln, kan man bl.a. läsa:

”Avgasventilen på 7:ans cy-

linder sönderbränd. Hela topp-
lockspackningen på babords 
cylinderbank var bränd och 
bortblåst mellan 7:ans och 5:ans 
cylinder samt bränd mot aktre 
kylkanalen. Bränd och svälld 
ut i förbränningsrummet med 
glödtändning som följd mellan 
5:ans och 3:ans cylinder samt 
bränd mellan 3:ans och 1:ans 
cylinder”.

Motorerna lämnade inte alls 
utlovad effekt och den ena ha-
vererade efter 23 timmar. Skälet 
var att topplocksbultarna varit 
dragna med för lågt moment. 
Vid besiktningen kunde konsta-
teras att inte bara haverisidans 
cylinderbank var dragen med 
för lågt moment utan också på 
styrbordssidan på motorn. 

Även styrbords motor, som 
ännu inte hade havererat, var 
topplocksbultar dragna med 
för lågt moment. Inte mindre 
än 7 bultar av 19 st/cylinder-

bank var dragna med för lågt 
moment.

NÅGRA MÅNADER EFTER 
rapporten, när varvet skruvade 
av oljetrågen, upptäckte meka-
nikern ett annat fullständigt ma-
kalöst graverande fel på dessa 
motorer. Alla åtta vevstakarna 
och bultarna till lageröverfallen 
på båda motorerna var sönder-
slipade. 

När man ökar slaglängden 
genom att montera en vevaxel 
med större diameter på vevpar-
tiet kommer vevstakarna i övre 
läget att haka i blocket i cylin-
derns nederkant. 

Det här är inget stort pro-
blem. Man maskinfräser bara 
bort en liten bit av motorblock-
ets nedersta del där cylindern 
slutar så går vevstakarna fria. 
Men på dessa motorer hade 
någon fullständig galenpanna, 
alternativt en person i total 

avsaknad av affärsmoral, eller 
behäftad med båda kriterierna, 
slipat av en stor bit på varje vev-
stake. Dessutom slipat av halva 
bultskallen till lageröverfallet. 

IBLAND TROR MAN INTE 
det är sant det man ser. Mer 
behöver egentligen inte sägas 
för bilderna är ett talande be-
vis. Men tänk den stunden när 
motorerna varit inkörda. Johan 
ger full gas och de varvar ut för 
fullt ... Efter smällen hade mo-
torblocken antagligen sett ut 

som gigantiska schweizerostar 
alternativt piggsvin.

Precis som i det föregående 
exemplet uppstod en infekte-
rad dialog som resulterade i 
en stämning av A4 On Line AB. 
Tongi Ersson menade att det var 
inte frågan om garantifel. Besikt-
ningsmannen var inkompetent 
och Tongi vände sig till både Båt-
besiktningsmännens Riksfören-
ing och till Stockholms Handels-
kammare med sina klagomål. 

Hur gick det då i Attunda 
Tingsrätt? Min uppfattning om 

orsaken till haveriet var exakt 
densamma som två andra ex-
pertvittnen hävdade. Tingsrät-
ten godtog detta, men det är 
skillnad på teknik och juridik. 
Tingsrättens dom på 19 sidor 
är lång, men sammanfattas:  
” Käromålet ogillas.”

SKÄLET ÄR, menar Tingsrät-
ten, att Johan inte har rätt att 
häva köpet enligt 27-29 § Kon-
sumentköplagen emedan A4 
On Line inte gavs möjlighet att 
undersöka motorerna på annan 

plats. De här är lite svårbegrip-
ligt för en icke invigd i juridik. 
Tongi Ersson gavs full tillgång 
till motorerna på varvet och 
var också där men inspekterade 
dem inte särskilt ingående. Var-
vet var det anrika Marinan Öst-
erskär AB med gedigen kunskap 
av inte bara V8-motorer. Johan 
gav varvet i uppdrag att lyfta ur 
och undersöka motorerna. 

Varför skulle de flyttas till nå-
got annat ställe när A4 On Line 
gång på gång hävdade att det 
inte var en garantiskada?

Ronald Rybbe 
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Fotot visar den sön-
derbrända avgasven-
tilen i 7:ans förbrän-

ningsrum.

Här syns tydligt den sönder-
brända topplockspackningen 
mellan 7:an och 5:ans cylinder.

En av kolvarna i de två V8-
motorerna. Notera kurvan på 

den övre bultens skalle till 
lageröverfallet.

Här syns det tydligare hur man slipat bort 
stora delar av bultskallen och
material från vevstaken. Tala om brottanvis-
ning och obalans.

Bilden visar samma vevstake fast på den andra 
sidan. Tala om obalans.

Bilden visar en av de andra åtta vevstakarna. 
Här syns tydlig att det är slipat för hand, vin-
kelslip, bänkslipmaskin eller något liknande. 
Notera att kurvan är annorlunda och djupare. 
Knappt hälften av bultskallen återstår.






