
      

 

Etter at Wasa 360 begynte å vinne regattaer tidlig på 80 tallet, ble 
mange regatta seilere og kanskje spesielt tidligere jolle seilere svært 
interessert i denne båten. Siden de kunne få kjøpt den som 
selvbygger eller med en svært enkel innredning passet den både 
lommeboken og regatta formålet. Til å begynne med ble disse båten 
kjørt hardt og nådeløst. Men hva har skjedd med dem siden? Av de 

14 importerte båten er nå 13 av disse kartlagt. 12 helt og en delvis. 
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Wasa 360 i Norge 
      

Tore Gaute Mørck 
ÅSGÅRDSTRAND SEILFORENING 



      

Wasa 360 i Norge. 

Bakgrunn 
I vinter satte jeg meg fore å finne eier- rekkefølgen på båten min. En Wasa 360 fra 1983. Det viste seg 

at dette ikke var helt enkelt. Det er i alt laget 70 Wasa 360 og 14 av dem har havnet i Norge, av disse 

er en solgt til Danmark.  I Åsgårdstrand Seilforening har vi 2 Wasa 55, en Wasa 34 og 2 Wasa 360.  

Men denne historien handler om Wasa 360. Selv om nok Wasa suksessen begynte med Wasa 55.  Det 

viste seg etter hvert at jeg måtte kartlegge de fleste av importerte båtene i Norge for å finne min 

båts historie. Jeg tok kontakt med Hans Marklund som startet Wasa Yachts i 1976 sammen med 

båtdesigner Leif Ängermark, han som har tegnet alle Wasa båten.   Sammen har vi nå klart å 

identifisere de nåværende eiere av 12 av 14 importerte båter. Og har også mye av regatta av 

historien.  Les mer om bakgrunnen til disse båtene på Hjemmesiden til Wasa Yachts.  Ja da, Wasa 

verftet lever fortsatt, men har tilpasset seg etter hvert som verden har forandret seg: 

Jeg hadde vel ikke vært norsk om jeg ikke hadde kommet med en forklaring på hvorfor båtene vant 

så mange regattaer. Vi kan ikke la Svenskene ta all ære. Hør er hva Christen Bendixen sier. 

WASA DESIGN TEAM  

Skrevet av Ole Christian Bendixen (Seilte blant annet Flying Dutchman i OL 1972):  

Wasa 360 er en spennende båt. Ragnar Fjoran og jeg var begge på Wasa teamet i en del år. Jobbet nær 

konstruktøren Leif Ängermark med skrogutformingen og med seile og trim. Vi var begge jolleseilere og 

med denne båten ønsket vi oss en båt med gode sløregenskaper og myk gange på kryss med bølger. 

Jolleseilere styrer båtene mer brutalt enn kjølbåtseilere. Derfor ønsket vi et skrog som hverken "styrte 

med baugen" (V-form) eller som stoppet i bølgene. Vi endte opp med et forskip som har en u-form. Målet 

vårt var å kunne seile iht vinden og ikke iht. bølgene på kryss. Da mister man ikke høyde! Kunsten var å 

styre hardt opp hver gang baugen gikk ut av bølgene. Derved styrte man rett kurs (og iht vinden) og med 

en slik baug så slapp man et himla smell hver gang man "landet". Dessuten fungerte baugen bra om den 

traff bølgene med noe horisontalhastighet. Resultatet var at vi vant seilaser og at det ble produsert 70 

båter. 

Hej 

Tack för hjälpen med Att hitta ägarna på Wasa 360. 

 Jag och Leif Ängermark startade Wasa Yachts 1976 så jag har varit med länge. Leif gjorde 

linjeritningarna och jag stod för inredning och de flesta byggnationerna framför allt de som 

levererades fullt färdiga. 

Vi har sålt hela produktionslinan på Wasa Båtarna till ett Kinesiskt Koncern som bygger de vidare 

för den kinesiska marknaden. Vi har sålt det gamla varvet och bygger upp en ny Marina med Plats 

för upp till 1500 båtar på land med en kapacitet färdigbyggt på Upp till 8o ton. Blandade platser 

ute och inomhus beroende på önskemål.  

 Vi tar gärna emot Bilder på båtarna för att lagra dessa här, vi håller fortsatt på med båtar i en 

marina i Södertälje. Vi har fortfarande mycket delar etc. till båtarna och saknas det något så kan vi 

tillverka det. Titta gärna in på vår hemsida www.wasayachts.com den försöker vi hålla uppdaterad. 

Hans Marklund 

Wasa Yachts 



 

Importerte Wasa 360 til Norge. 
 Historien jeg forteller er i stor grad hentet fra resultatlistene fra forskjellige regattaer. I oversikten 

har jeg også antatt innførsels år.  I oversikten over båtene finner dere byggenummer og kan dermed 

utlede når skroget til båtene ble bygget. Men eieren brukte ulik tid på å få båtene sine ferdig. Noen 

innførte båtene i 1982 og brukte et par år på ferdigstillelse, mens andre fikk båten bygd ferdig på 

verftet og tok de rett på sjøen samme året. 

På den listen over alle 70 båter fordeler byggenummer og årstall seg som følger.  

• 1 - 34 i 1980/1981 

• 34-50 i 1982 

• 50-66 i 1983,  

• 66-70 i 1984.  

Men innenfor hver gruppe er det unntak. Og jeg antar at det skyldes i hvilken grad verftet 

foretok bygging av innredning.  (Av disse 70 var det 2*Wasa 365.) 

Kilder er: 

• Norlys.org 

• KNS Båtregister 

• KNS resultat arkiv og mine egne resultat arkiver fra 82-90  

• Wasa Yacht v/Hans Marklund 

• De jeg har fått tak i av nåværende og tidligere eiere. 

• Internett/Google/Facebook 

 Jeg har snakket med flere av eierne, og gjennomgående har de vært svært fornøyd med båtene sine 

og utviklet dem i takt med behovet.  Det har vært noe av det hyggeligste med arbeidet. Jeg har også 

skrevet til dem og fått aksept for å skrive om båtene deres. Så derfor en stor takk til alle hyggelig 

Wasa eiere som skriftlig og muntlig har hjulpet meg. 

På de neste siden beskriver jeg båtene i den rekkefølge jeg har klart å kartlegge disse. 

Cinderella/3624 
I vår forening er det fremdeles en Wasa 360 som topper resultatlistene. Selv om han måtte se seg 

slått av en H-Båt i år.  Øystein Røed importerte sin Wasa i 1982 og innredet med en kvalitet som bare 

en båtbygger kunne gjort like bra. Den fikk 

navnet Cinderella /NOR 3624 og den seilte 

sin første regatta i Hollænderseilasen 

høsten 1983.  På neste side er 

resultatlistene Scandicap klasse 2 fra 

denne regattaen.  Cinderella har senere 

vunnet Færderseilasen tre ganger på rad. 

Og vært klubbmester i Åsgårdstrand 

Seilforening flere ganger. 



 

 

Linus/4604 

 

Linus ble importert og innredet av Jesper Lyngved.  Ved en tilfeldighet ble Øystein og Jesper kjent. 

Øystein hadde fått sin båt plassert i hagen og var i ferd med å innrede denne. Jesper var på seiltur og 

hadde lagt seg i havna i Åsgårdstrand. Hans nye båt en Wasa 360 var bestilt.  Øystein og Jesper kom i 

snakk og Jesper var sikkert begeistret da han fikk anledning til å se det Øystein holdt på med.  

Linus er her har endret litt på akterspeilet og laget en integrert badeplattform og lagt på EasyTeak.  

Hvilke resultater de fikk vet jeg ikke, da de ikke er arkivert. I Færderseilasen i 1984 var både 

Cinderella og Linus og nå hadde også 4109 med Nerseth meldt seg på. I de neste 10 -15 år finner vi 

disse båten høyt opp på resultatlistene. 

I 2017 solgte Jesper sin Linus, etter 34 år, til Gunnar Andersen. 

Bajaz/4109 
 Nerseth KNS kalte båten Bajaz og beholdt den til 1995. Deretter var det flere eiere og båten hadde 

navn som Diver og Viking Crucador (Bundefjorden Seilforening) før Thomas Westlund fra Fredrikstad 

kjøpte båten i 2015 nå heter den Triliian.  

Figur 1Hollænderseilasen 1983 deltakere 



 
Figur 2Triliian i 2016. 

THATAY/4387 
  Tore Tømmerås fra Bundefjorden seilte med sin Wasa 

360 i Tur 5 med seilnummer 4387 og navn THATAY. Han 

forteller at båten ble kjøpt i 1983 og han og en kamerat 

bygde båten ferdig på verftet i Gøteborg, gjennom 

helgependling. Han hadde båten i 34 år før han solgte 

båten videre til Bjarte Krumsvik i Tønsberg høsten 2016, 

og overlevert mars 2017. Her er båten avbildet i 

Åsgårdstrand Pinsen 2017.   

 

For Åsgårdstrands seileren kan det være morsomt å vite at 1984 var den tiden da  

 Freddy Pøhner seile med sin andre båt Ellen II en ALO 96, Otto Book med sin Express. Saugen med 

Albin Ballad, Bjarte Vilnes i en Wasa 55, den som Torodd seiler nå.   Flere av dagens 

Åsgårdstrandseilere var i sving, de var bare en 30-40 år yngre.  

  

I 1985 dukket de ytterligere 3 Wasa 360 opp i Færderseilasen. 

  



 

Eila /4030  
 

 Eila med seilnummer 4030 som eies av Lars Johannesen fra KNS.  Også han har vært trofast og eier 

fremdeles båten. Dette er en 365, som er nær identisk med 360, men målt inn under IOR reglene. 

Derfor gjorde de båten fremtung for å få kortere vannlinje. Masten ble flyttet en fot frem og 

batteribank flyttet til forpiggen. Dette gjorde at de fikk en gunstig rating.  I regattaene kunne de gjøre 

vannlinjen lenger ved hjelp av vektfordeling. Eila vant sin klasse i Færder seilasen og ble Nr 2 i Morild 

dette året.  

Cobol/3626 
 Den andre er Cobolt, med seilnummer 3626 som eides av Jon Andreas Dahl KNS. Denne båten var 

med i Skaw Race i 1983.  Han solgte båten senere til Bjørn Echardt som kalte båten Maraton. Han 

solgte båten i 1988 og etter det vet jeg ikke mer om den båten. Den ble muligens solgt til Geir Farnes 

i Holmestrand. I Færder 1985 hadde Eila hadde rating 27,4 fikk Cobolt 28,7. Noe som sannsynligvis 

skyldtes endring av vannlinjen. 

Halvor Viking/4236 
  Den tredje observerte dette året het Halvor Viking med seilnummer 4236, importert av Terje 

Halvorsen Oslo i 1983. Han hadde den til 2001 hvor den hadde et kortvarig opphold i Sandefjord for 

den kom tilbake til Bundefjorden med Thorvald Gunnar Mathisen som seilte den hjem til Narvik.  

Både Thorvald og båten som nå heter Dalerina befinner seg der i dag.  Thorvald som er vant til tøft 

vær skryter av båtens sjøegenskaper og evne til å tåle sjø. Han sier som mange andre at selv om roret 

er kort, har han ikke problemer med broaching. Da er det noe annet galt fatt sier han.  

Det konkurreres. 
I 1985 finner vi de andre Wasa 360, Cinderella med Øystein var med og Bajaz med Nerseth. Litt 

spesial service for Åsgårdstrand Seilforening igjen: 

I Færder seilas 1985 hadde Otto Book byttet sin Express med en Banner 28, Ole Stenersen hadde 

meldt seg på med sin Express, her er også forfatteren på plass med sin Scanmar 33, han seilte for 



Bundefjorden Seilforening den gang. I 1985 var ikke resultatene spesielt imponerende, med 

Cinderella på 24 og Bajaz på 27. Men allerede i 1986 er status en annen. 

 

I Færder seilasen 1986 deltar flere Wasa 360, og mange gjør det bra i Scandicap klasse 1-2. Bajaz med 

Nerseth blir 6, Lyngved med Linus, 13, (Riktignok slått av Otto Book med Diva 39 på 12 plass), Øistein 

Røed med Cinderella ble 17 (og på 18 plass Gunnar Bue fra Åsgårdstrand med Zigh Zagh).  

NonStop/3405 
 Den hadde mange gode resultater på hele 80 og 90 tallet.  Båten ble importert av Bernt Kristensen i 

Sandefjord, men i 1986 regattaen seilt av Hegen- Jacobsen Tønsberg Seilforening som også eide 

båten og endte på 18 plass. Båten har senere levd et omflakkene liv. Og var en lang tid i Ålesund 

(2001-2006) før den havnet i Tønsberg igjen hos nåværende eier Kjetil Strand Eriksen i 2007. Båtene 

fortsatte å konkurrere og gjør det bra helt til i disse dager. Ovenfor er fra regattaer i 1994 og 1995, 

Hvor Wasa verftets popularitet i Norge vises tydelig. Her dukker den første 370 opp. Høyere fribord 

og den avkortede stussen er forlenget. 

Hugnad/4821 
Dette er byggenummer 10, og ble bygget for Thörner brødrene, og solgt brukt til Norge på 90 tallet.  

Vi vet at 4821 har hatt navnet Hugnad, Pippi og nå sist NN. Var først i Molde til 1994, da kjøpte Ole 

Petter Langaard (YOTH) båten som har den enda.    

Hotlips/4449  
Først solgt til Sverige og kom til Norge og Stavanger i 1994. Da het den Ragna-rok. En Wasa 365.  Den 

har blitt benyttet bl. a i Færderseilasen, så vel som å bli nummer 2 Shetlandsrace i 1995 med Kjetil 

Strand Eriksen som skipper, han er dagens eier av 360 NonStop. Hotlips eies idag av Rune Hornnes. 

Båten ligger i dag i Merkur båtforening på Laksevåg. 

Linien. 
 En båt jeg møtte ved en tilfeldighet hos Espen Aker heter Linien og eies nå av Dag Midling. Denne 

ble kjøpt brukt på 90 tallet rundt 2010. Båten ble laget for Erik Johnson i Gøteborg. Da het båten 

Morning Rose.   Båten har byggenummer 35 og seilnummer 14372.  

Glente/4855  

Glente. Seilnummer 4855, et kjent seilnummer for noen i Åsgårdstrand Seilforening. Også denne 

båten har levd et omflakkende liv, men var i John 

Paulsens og datteren Heidis eie til 1991, deretter 

flere eiere og havseilaser (Brasil) før Tore gaute 

Mørck hentet den fra Sarpsborg i 2007.På 80 tallet 

toppet Wasa 360 resultatlistene og i mange 

seilaser var både Glente og Cinderella i nærkamp 

på toppen av listene.  Båten heter i dag Kalina III.  

Den gikk rett på verkstedet til båtbygger Mike 

Aldridge på Sem/Tønsberg vinteren 2007 hvor den 

ble strippet både innvendig og utvendig og mer 

eller mindre bygd på nytt. Fremdeles er det saker 

som gjenstår, men det kommer seg litt hvert år. I 

2012 gikk båten skikkelig på grund. Skaden ble 

godt reparert på Sandvik i Horten, ved et uhell ble 

skrogsidene ødelagt da den hang i liften, noe som førte til at båten også fikk ny gelcoat. 



 LadyShave/4466 
På 2000 tallet kommer det enda en 360 på resultatlistene, og det seilnummer 4466, LadyShave. Det 

viser seg at den ble importert av Stein og Bror Sture i 1983. Stein flyttet til USA og når Bror døde i 

2001 ble båten solgt forteller Styre.  Den var en kort tur innom Ajas Melbye, deretter hos Ole Petter 

Lassen. Ref. Seilmagasinet og Lassen så opplevde han å få en lekkasje (Skroggjennomføring) i 

Skagerak, og etter at de kunne konstatere at elektrisk lensepumpe var ute av drift, røret til Manuel 

lensepumpe brakk og at to livredde menn med bøtter var et alternative som virket. Det slo meg at 

det er greit å tenke igjennom den situasjonen. Lassen solgte båten til Danmark i 2012. Nå er den i 

ferd med å bli totalrenovert, med bakover lente salingshorn, hevet ruff mm. Her er hva Charles 

forteller: 

 

Regattaer på 90 tallet- 

Utover på 90 tallet fortsatte Wasa 360 

å gjøre det bra  

Jeg vil gerne fortælle lidt om båden. Da vi købte den var den meget spartansk indrettet fordi den 

blev brugt tll kapsejlads. Vi har siden da installeret ny 30 Hk Volvo, Ruffet er blevet lyftet 11 cm. 

Og dørken er løftet 5 cm. Det har givet meget bedre dørk areal inde i båden samt en ståhøjde på 

omkring 187 cm i det meste af båden. Os så har vi monteret apteringsdele fra X-yacht. Desuden 

har jeg ændret sallingshornene så de går helt i borde og er bag udvendte ca. 22 grader det har 

betydet, at vi ikke længere behøver bagstag. Næste projekt er at lave hækken om så der bliver en 

integreret badeplatform og slutteligt skal vi have monteret EasyTeak. Tænker også lidt på at 

montere torpedo på kølen. Ørkild kølstøberi i Svendborg laver torpedoer så båden bliver hurtigere. 

Figur 3LadyShave/Sonho i Danmark. 



Færder seilasen 1990 ingen unntakelse hvor Cinderella og Linus fortsatt konkurrer i toppen. Øystein 

vant Færderseilasen flere ganger. Da er det ikke bare båten, men også seileren. De gode resultatene 

medført at når LYS systemet overtok så gikk rating fort opp fra 1,21 til 1,22. 

I 1994 er det Glente som liger på topp, med Cinderella på en 4 plass.  

Oppsummering 
Av de av båtene som er forsøkt kartlagt har vi nå bra oversikt over 13 av dem. Den siste ble importert 

til Sandefjord i 1982 av Karsten Kristensen, men etter det vet ingen hva som skjedde med båten. Det 

er knyttet et navn Alice til båten, det er alt jeg vet. 

Det har vært krevende å fremskaffe denne informasjonen. Dataen knyttet til dette er tilgjengelig for 

båteierne om de ønsker det. Bare send meg en mail. (tore@morck.no), dere kan også få data om din 

båt fra Wasa Yachts. 

Det som kjennetegner majoriteten av Wasa 360 eieren er at de har tatt godt vare på båten sin. Fra å 

være importert som selvbygger med en temmelig spinkel innredning er de fleste nå innredet mer likt 

Sweden Yachts?  Dette er nok også 

årsaken til at bruktprisene på 

oppgraderte båter har tatt seg opp. 

Ihvertfall i Sverige.  På bildene kan 

dere se hva de fleste av oss har 

begynt med i en eller annen form og 

hva det har blitt til. En annen 

karakteristikk er at 

gjennomsnittsalderen er på et 

voksent nivå.  I 2016 var 2 over 80, 

4-5 over 67. Det virker som om 

Wasa eieren har tenkt å seile så 

lenge de klarer å heve storseilet. 

Enhver historie bør ha en moral. Og i 

denne historien ligger det åpenbart 

en moral i å ta vare på det som enn 

har fremfor å kjøpe nytt. Det er like 

mye seilerglede i denne har fra 1983 som en ny båt fra 2017. Derfor innstiller jeg de Norske Wasa 

eiere til årets miljøpris. 
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