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Fakta  

Ursprungligt namn:   Camilla  

Längd:   9,35 m  Motor:   VP AQ 171C  

Bredd:   2,7 m  Motorstyrka:   160 hk  

Djup:   0,85 m  Marschfart:   13 knop  

Depl:   2,7 ton  Maxfart:   20 knop  

Byggår:   1954  Byggort:   Valdemarsvik  

Varv:   Valdemarsviks slip och båtvarv  

Konstruktör:   Mariningenjör Petterson  

Förste ägare:   Henrik Lindström  

Nuv. ägare:   Olov Lindström  

Historik 
Båten är byggd på och av Valdemarsviks Slip och Båtvarv år 1954. Ägare till varvet 
var vid den tiden bröderna Petterson. En av bröderna var utbildad mariningenjör och 
han har ritat skrovet. Skrovet är av mahogny med ribbkravellteknik, för- och 
akterdäck av oregon pine. 
Valdemarsviks Slip- och Båtvarv fanns mellan 1936 och vintern 84/85. Här 
tillverkades bl.a. minsvepare åt flottan runt 1940. Andra kunder var Kustbevakningen 
och Sjöfartsverket. Några trålare, ett femtiotal folkbåtar, lottbåt till KSSS och 2 
likadana motorbåtar 1954 (Camilla den ena) var annat som tillverkades fram till slutet 
av femtiotalet. Underhåll och reparation av båtar var en viktig del av verksamheten. 
Som mest arbetade här ett 30-tal anställda. 
Båten som fick namnet Camilla efter en namnpristävling i Luleå sommaren 1956, 
köptes i juli 1955 av Henrik Lindström. Vid besök i Norrköping fick han kontakt med 
bröderna Petterson. Efter att ha besökt varvet och sett på båten gjordes köp upp. 
Båten fraktades med järnväg till Luleå där den haft sin hemmahamn till 1997. Då 
övertogs Camilla av sonen Olov och fick Saltsjöbaden som hemmahamn. 
Camilla blev till stor glädje under många somrar. Familjen med 5 barn tillbringade 
många semestrar tillsammans ombord och extrakojer utöver de 4 fasta ordnades 
med luftmadrasser och flytvästar. Färden gick i Norr- och Västerbottens skärgårdar. 
Camilla använde också till representation. Den mer än 30-åriga traditionen att göra 
en båtfärd i Luleå skärgård med volvohandlarkollegorna i Norr- och Västerbotten och 
med inbjudna gäster från Volvo i Göteborg passade Camilla utmärkt till med sin 
rymliga sittbrunn och trivsamma gång. Henrik Lindström var Volvohandlare i Luleå. 
År 1974 renskrapades skrovet. Däcket breddades ca 10 cm och en sprutlist 
anbringades strax ovanför vattenlinjen. Mycket lyckat! 
Vintern 1997/98 renskrapades däcket och en av röta angripen däcksbalk byttes ut. 
Breddningen av skrovet hade släppt i fören vilket också åtgärdades. 
Till sommaren 1999 hade hela skottet till salongen och de främre vindrutorna bytts ut. 
Rufftaket förstärktes och plastades. Nya analoga instrument införskaffades och 
ersatte instrumentpanelen från Volvo Penta. 
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Under vintern 2000/01 fick Camilla en ny akterspegel. 
 

Camillas motorer 
Den ursprungliga motorn var en amerikansk "Kermath", vilket är detsamma som en 
konverterad Pontiacmotor. En sidventilsmotor som inte tålde full belastning någon 
längre tid. 
År 1956 installerades en Penta V-8 motor, 170 hk. Ett backslag med reduktionsväxel 
ingick i utrustningen. 
Det blev problem med den nya motorn. Både motor och propelleraxel vibrerade när 
varvtalet ökades till 1500 varv eller mer. 
Propelleraxeln var 25 mm. Den ersattes med en 40 mm axel. För att få plats för den 
grövre axeln togs axelhylsan bort och packboxen ersattes med en egenkonstruerad 
specialbox. Tätningen satt kvar ända tills 1997. Den bestod av ett vattenspolat 
Cutless lager med simmerringar som vattentätning. 
Vibrationerna fanns kvar. När det mesta föreföll vara prövat, kom Henrik på den goda 
idén att ringa till en av sina gamla vänner hos Volvo Penta. Solöbåtens skapare, den 
då pensionerade båtkonstruktören Runius. Runius bad då Henrik undersöka vilket 
avstånd det var mellan propellerspetsarna och båtens botten. Det befanns vara ca 1 
tum. "Minsta avstånd skall vara 2 tum" förklarade Runius, "helst något mera." Så 
ersattes 19-tums propellern med en 17 tums och vibrationerna var borta. En mycket 
besvärlig och dyr erfarenhet var också förvärvad. 
År 1972 ersattes bensinmotorn med en dieselmotor, Penta MD 32. En motor med 96 
hk som gav 12 knops fart. 
Vid utrustningen våren 1988 installerades en ny motor. Styrinrättning och logg byttes 
ut. Ny kompass och Nytt ekolod. Dieselmotorn ersattes med en bensinmotor. 
Våren 1998 ersattes propelleraxelns snillrika men inte helt tillförlitliga 
tätningskonstruktion av en underhållsfri vattensmord axeltätning PSS som fungerat 
klanderfritt sedan dess. 

Camillas renoveringar (i modern tid) 
Renoveringarna utförda av Andreas Millde, Stockholms Båtsnickeri och Fredrik 
Lindström. 

1997/98 

Den första vintern som Camilla låg i Saltsjöbaden. Vi började med att ta bort halkanix 
från däcket, vilket gjorde otroligt mycket för hela båtens utseende. Trät var väldigt 
blött under lacken och behövde en vinters torkning. Breddningen av däcket hade 
lossnat i fören. Breddningen togs bort, fräschades upp och sattes på plats igen. Delar 
av ribbdäcken på för- och akterdäck nåtades om. 
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1998/99 

Skottet mot salongen var av 50-tals plywood och helt ruttet. I rufftaket hade en lucka 
tagits upp utan att förstärka luckramen. Hela det området fick sig en ordentlig 
omgång med förstärkt rufftak, nytt skott och ny styrpulpet. 

1999/2000 

De delar av överbyggnaden som inte hade setts över under föregående vinter 
renskrapades och förbättrades med bl.a. nya rutor och spikade lister. Camilla fick 
också nya fina kromade analoga navigationsinstrument och diverse snygg belysning i 
för- och akterruffarna.  

2000/01 

Fukt hade gått in i ekramen till akterspegeln och tryckt ut akterspegeln.  
Ekramen visade sig vara rutten. Däcket och friborden var ganska blöta här och där. 
En ny akterspegel monterades med mycket gott resultat och färdigt i god tid inför 
säsongen 2001.  
 

2001/02 

Nytt kapell denna säsong. Samma design och färg som tidigare, delbart vid andra 
bågen. Inga rutor i kapellet, utan en öppningsbar triangel akterut, en bra lösning. 

2002/03 

Återmontering av grabbräcken på kajutataket efter renoveringen 2000. Skruvas 
underifrån i hål som "fodrats" med epoxy för att tillåta enkel demontering. Tätas med 
"ettan" som är ovärderligt för att hålla fukten borta.  
 
BILDER 
 

 
Camilla i sommarhamnen       Första turen vid ankomsten till Saltsjöbaden 1997 
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Från Luleå till Saltsjöbaden våren 1997 
 
 

 
   Den rymliga sittbrunnen och dörrarna till akter- 
   ruffen med 2 bra kojer. 
 

 
Den nya vindrutan.              Gott om plats för kapten rorsman och navigatörer. 
 
 
Renoveringsbilder vid byte av akterspegel. 
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Montering av nya akterspegeln 
 
 

 
   Gamla akterspegeln 
 
 
 

 
Gamla och nya styrplatsen med det nya huvudskottet. Fuktskador under  
Behandling 
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Nya luckramen och renoveringen av kajuta-taket. Luckan ger ljus i kajutan,  
Nödutgång och bra för ventilation vid övernattning. 
 

 
Akterdäckets renskrapning 
 

 
Fördäckets renskrapning 

 
 

 


