
Längtar du också efter frisk luft, vackra vyer  

och öppna vidder? Då är havskajaken din bästa 

vän, med den kommer du snabbt ut i naturen.  

Vi har testat fem modeller för turpaddling.  

5 HAVSKAJAKER 
FÖR TURPADDLING

AV LARS LARSSON
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T
urpaddling i skärgårdsmiljö, det är 
uteläsarnas favorit när det kommer 
till kajakäventyr. Det har gått några år 
sedan vi testade den här typen av kaja-

ker senast i Utemagasinet, och sedan dess har flera 
intressanta nyheter lanserats. 

Vad kännetecknar då en kajak som passar för 
turpaddling i skärgården? Grundpremissen är att 
den ska vara sjöduglig och ha tillräckligt mycket 
packutrymme för flerdagarsturer med tält. Sam-
tidigt får den gärna vara smidig och lättmanövre-
rad, då den antagligen mest kommer att användas 
för dagsturer. 

EN RAD KOMPROMISSER
Turpaddling är ett vitt begrepp. För vissa handlar 
det om att ta sig från en startpunkt till ett specifikt 
mål, för andra om att hitta den perfekta fikaplat-
sen och för en tredje är det själva resan som är 
målet. Kajakerna i testet är alla avsedda för turer 
på havet, men varje enskild modell är också en 
kompromiss mellan ett stort antal faktorer och 
designval. Dessa val är avgörande för kajakens 
egenskaper och karaktär. 

Vissa paddlare vill ha lättdrivna och kurssta-
bila turkajaker för en effektiv transport mellan A 
och B, medan andra vill leka sig fram längs vägen, 
surfa och paddla ett extra varv runt kobben. Vissa 
är nybörjare och andra vana paddlare, vilket också 
påverkar valet av kajak.

STYRKOR OCH SVAGHETER
Det var svårt att utse en testvinnare – alla fem 
kajakerna är bra och fyller sin funktion. Samtliga 
modeller har såväl styrkor som svagheter, och var 
och en av dem blev någons favorit under testpe-
rioden. Vilken som är bäst beror på personliga 
preferenser vad gäller styrsystem och vad du vill 
använda kajaken till. Prioriterar du egenskaper för 
ren framåtdrivning eller för lek och manövrering? 

För nybörjare skulle vi rekommendera Mira 
501 eller Aruna, eftersom de är stabila och upp-
levs trygga. Mira passar bäst för den som har ett 

renodlat motions- eller turintresse, medan Aruna 
är bättre om du också vill lära dig behärska mer 
teknisk paddling, som kräver styrtag och kant-
ning. Även modellen Bara är stabil och trygg och 
passar den som vill ha en allsidig kajak. Den kan 
sägas ligga mellan de två ovan nämnda, fast med 
rymligare sittbrunn än Aruna.

BÄST I STÖKIGT VATTEN
För mer erfarna paddlare som prioriterar surf, 
lek och manövrering rekommenderar vi Rödlöga 
eller Bylgja. Dessa modeller kan upplevas ha något 
lägre initialstabilitet än övriga, men känns också 
livligare och lekfullare. Bylgja är bra för den som 
vill ha maximal kontakt med kajaken vid surf och 
rollar i stökigt vatten. Rödlöga passar den som 
vill manövrera sig runt grynnor, surfa och svänga 
på en femöring. 

Aruna upplevdes som en väldigt lagom kom-
promiss och lägger sig mitt emellan det mer lek-
inriktade paret (Bylgja och Rödlöga) samt det mer 
turinriktade paret (Bara och Mira).  

GLÖM INTE PROVPADDLA!
För motionspaddlare som vill börja paddla turkajak 
rekommenderar vi Mira  eller Bara, eftersom dessa 
erbjuder den mest flexibla sittställningen och bäst 
möjliggör ett effektivt benarbete. Utifrån kropps-
storlek rekommenderar vi Rödlöga för mindre 
paddlare, Mira eller Bara för större paddlare och 
Aruna eller Bylgja för medelstora paddlare. Glöm 
dock inte att flera av de testade modellerna finns i 
både större och mindre versioner hos tillverkaren.

För den som söker en renodlad roderkajak är 
Mira det givna valet, medan Bylgja och Aruna är 
de motsvarande skäddakajakerna. För den som vill 
kunna välja mellan skädda och roder, eller kom-
binera båda, återstår Rödlöga och Bara. Slutligen 
gäller det att ha i åtanke att du alltid bör provpaddla 
en kajak innan du köper den – alldeles oavsett våra 
rekommendationer ovan. Alla kroppar ser olika ut 
och den kanske viktigaste faktorn vid valet av kajak 
är att den är bekväm för just dig. 

”SAMTLIGA KAJAKER HAR SÅVÄL STYRKOR SOM 
SVAGHETER, OCH VAR OCH EN AV DEM BLEV NÅGONS 
FAVORIT UNDER TESTPERIODEN.”

FAKTAUTE

KAJAKBEGREPP 
Bottenform Man skiljer på tre huvud- 
typer: flat, rund och v-formad. Detta avser 
formen på skrovets tvärsnitt. 

Skrovform Skrovet kan vara symmetriskt 
eller asymmetriskt i längdled. Ett asy-
metriskt skrov med mer volym i aktern 
kallas swedeform och ett med mer volym 
i fören kallas fiskform.

Våt yta Arean av den del av kajakens 
skrov som ligger under vattenlinjen. Ju 
mindre våt yta desto mindre friktion mot 
vattnet och desto mer lättdriven kajak.  
Ett rundbottnat skrov har minimal våt yta, 
v-format har större och flatbottnat störst.

Slag Övergången mellan botten och  
sidor. Slagen kan vara skarpa eller runda-
de. Skarpa slag gör att kajaken kan styras 
genom kantning, att luta den åt sidan.

Rocker Även kallat språng. Hur banan-
formad skrovets köllinje är. En kajak utan 
rocker har en rak köllinje. 

Initialstabilitet Hur stabil kajaken känns 
när du sitter stilla i den på lugnt vatten. 
Om den ligger stadigt är den initialstabil. 
Ju bredare skrov desto högre initialstabili-
tet. Kallas också primärstabilitet.

Slutstabilitet Hur stabil kajaken känns om 
du lutar den cirka 30 grader. Om den har 
hög slutstabilitet kommer du att kunna 
balansera den på sidan, utan att tippa 
runt. Kallas också sekundärstabilitet.

Kursstabilitet Hur väl kajaken håller kurs 
utan skädda eller roder. En lång och rak 
köllinje ger hög kursstabilitet, medan 
mycket rocker gör den lätt att svänga.

Manövrerbarhet Hur lätt kajaken är att 
svänga. Motsats till kursstabilitet.

Lättdrivenhet Hur lätt kajaken är att driva 
framåt. Beror på faktorer som exempelvis 
våt yta, kajakens bredd och vikt. 

Skädda Nedfällbar fena under kajaken 
som används för att hålla kursen. Genom 
att höja eller sänka skäddan kompenserar 
du för sidvind och undviker att kajaken  
lovar upp mot eller faller av från vinden.

Kanta Att vinkla kajaken åt sidan samti-
digt som överkroppen hålls lodrät. Om  
du kantar åt vänster svänger kajaken åt 
höger och vice versa.

Teknisk paddling Att manövrera en kajak 
på en öppen vattenyta kräver inget mer 
än roder. Teknisk paddling är att manöv-
rera kajaken i en svårare miljö, exempelvis 
runt och mellan grynnor, där det krävs fler 
tekniker, i form av styrtag, än vid rakt-
fram-paddling.

HV, MV och LV Förkortningar som ofta 
förekommer i modellbeteckningar. Första 
bokstaven står för ”hög”, ”medium” eller 
”låg”. Andra bokstaven står för ”volym”.
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För stora lårstöd. 
Hårt för knän. 

Svårt att trycka ifrån 
mot pedal utan 

att styra.

Smal, lättdriven. 
Livlig och lätt- 
manövrerad.

MELKER RÖDLÖGA LV
Pris 26 000 kronor (+ 1 200 med roder)
Vikt 23 kilo
Material Glas- och linfiber 
Längd/Bredd 480/52 centimeter
Maxlast/Volym Ingen uppgift
Sittbrunnsöppning 81x43 centimeter
Köpinfo melkerofsweden.se

Bakgrundsfakta
Melker Rödlöga finns i två storlekar och vi 
har testat den mindre av dem. Rödlöga är 
designad av Magnus de Brito med syfte att 
skapa en lekfull och lättmanövrerad kajak  
avsedd för stökigare sjö, strömmar och surf-
vågor. Samtidigt är kajaken tänkt att vara 
trygg och lätthanterlig även på lugnt vatten. 

Sittbrunn och styrsystem
Rödlöga har det smalaste skrovet bland de 
testade kajakerna, det ger en bra paddel-
ergonomi och möjliggör en nära paddeli-
sättning. Den smala sittbrunnen i kombina-
tion med den skålade sitsen ger också skön 
och tajt känsla med bra kontakt. Lårstödens 
”vingar”, som sticker ut i sittbrunnsöppning-
en, är i särklass störst i testet och upplevdes 
vara i vägen för benen vid istigning. Annan 
form/storlek skulle sannolikt också ge bättre 
kontakt med kajaken. Mjukplast mellan knän 
och skrov hade behövts för ökad komfort. 

Rödlöga är utrustad med skädda och kan 
fås med roder som tillval. I rodervarianten 
utgörs hela fotstödet av en pedal, som flera 
testare hade problem med. De upplevde att 
det var svårt att trycka ifrån med foten mot 
stödet, utan att samtidigt trampa pedalen 
framåt och därigenom ofrivilligt styra. 

Paddelegenskaper
Om du tycker om lekfull paddling så är Röd-
löga en fröjd. Den upplevdes lättdriven och 
snabb att accelerera, samtidigt som den var 
i särklass lättast att svänga med kantning. 
Dess relativt korta längd i kombination med 
en väl avmätt rocker gör att den svänger på 
en femöring. För erfarna paddlare behövs 
inget roder. Det smala skrovet kan upplevas 
som något rankt av oerfarna paddlare. 

Övriga detaljer
Vi upplevde att gummicorden på fördäcket 
sitter för långt ifrån sittbrunnen. Avrinningen 
från packluckorna var något sämre än på öv-
riga testade modeller. Linan för att fälla upp 
och ner rodret sitter bakom ryggen, vilket 
inte är bra om du behöver nå den under svå-
ra förhållanden. Skäddareglaget sitter däre-
mot mycket välplacerat och synligt, ovanpå 
däcket, framför sittbrunnen. 

Sammanfattning
Rödlöga passar mindre till medelstora padd-
lare som vill ha en livlig och lekfull kajak som 
är mycket lätt att manövrera. Med lite vana 
behövs inget roder. Bra för lek och surf i vå-
gor, men fungerar också bra till turpaddling. 

”DESS RELATIVT 
KORTA LÄNGD I 
KOMBINATION 
MED EN VÄL 
AVMÄTT ROCKER 
GÖR ATT DEN 
SVÄNGER PÅ EN 
FEMÖRING.”   

NORSE KAYAKS BYLGJA
Pris 15 500 kronor
Vikt 24 kilo
Material Glasfiber 
Längd/Bredd 520/55 centimeter
Maxlast/Volym 140 kilo/350 liter
Sittbrunnsöppning 84x40 centimeter
Köpinfo norsekayaks.com

Bakgrundsfakta
Norska Norse Kayaks har en produktlinje 
med åtta olika modeller, varav två är skädda-
kajaker som skapats för de stora vågorna 
och den tuffa sjön. Vi har testat den större 
av dessa två, som kallas Bylgja. Den mindre 
versionen heter Idun.

Sittbrunn och styrsystem
Gillar du en sittställning med böjda ben och 
knäna brett isär ut mot sidorna, så är Bylgja 
mycket bekväm och ger maximal kontakt 
med kajaken. Föredrar du en mer flexibel 
sittställning med möjlighet till benarbete, 
med knäna ihop, är detta inte din kajak.  
Sitsen är skålformad och därigenom högre 
i framkant, vilket innebär att du leds till den 
tänkta sittställningen – men upplevdes av 
vissa som att det gav en bakåtlutad ställ-
ning. Fotstöden upplevdes något krångliga 
att justera. Det låga däcket kring sittbrunnen 
underlättar eskimåsväng och ryggstödet går 
att justera utan verktyg. 

Paddelegenskaper
Den goda kontakten gör kajaken lätt att 
manövrera med hjälp av kantning och styr-
tag. Skrovet har det mest utpräglat skarpa 
slagen av de testade kajakerna. Den lätta V-
formen på skrovet gör att initialstabiliteten 
kan upplevas som låg av oerfarna paddlare, 
men slutstabiliteten är god. Kajaken är rela-
tivt lång och kursstabil nog för att även göra 
bra ifrån sig på längre sträckor. Den upplev-
des något bred vid paddelisättet.

Övriga detaljer
Bylgja är förberedd för montering av däcks-
kompass. Det är den enda testade model-
len där det lilla förvaringsutrymmet fram-
för sittbrunnen är konstruerat som en mjuk 
påse och inte av hårt material. Påsen gör 
det svårare att ordna småprylar i utrymmet. 
Kajaken har den bästa konstruktionen för att 
minimera restvatten vid tömning av sittbrun-
nen, tack vare att skottet inte är vertikalt 
utan vinklat.

Sammanfattning
Bylgja passar medelstora paddlare som vill 
sitta som gjutna i kajaken och redan har viss 
erfarenhet¬– eller vill kunna utvecklas inom 
teknisk paddling, med kantningar och styr-
tag. Bra för lek i stökigt vatten, men fungerar 
också utmärkt för längre turpaddling. 

Bred vid paddel-
isättning. Svårjuste-
rat fotstöd. Bakåt-

lutad sits.

Lättmanövrerad. 
Skön sittkomfort 

med låg sarg.

”GILLAR DU EN 
SITTSTÄLLNING 
MED BÖJDA BEN 
OCH KNÄNA 
BRETT ISÄR UT 
MOT SIDORNA, 
SÅ ÄR BYLGJA 
NÅGOT FÖR DIG.” 
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PRIJON ARUNA
Pris 24 900 kronor
Vikt 24 kilo
Material Termoformad ABS-plast
Längd/Bredd 509/55 centimeter
Maxlast/Volym 115 kilo/330 liter
Sittbrunnsöppning 83x43 centimeter
Köpinfo kajaktiv.se

 
Bakgrundsfakta
Aruna är Prijons senaste havskajak, avsedd 
för mindre till medelstora paddlare som letar 
efter en kajak för teknisk paddling på längre 
turer. Den är tillverkad i Prilite, som är Prijons 
version av termoformad ABS-plast. 

Sittbrunn och styrsystem
Aruna har en ombonad sittbrunn med väl-
stoppad sits och höftkuddar. Aruna och Byl-
gja är de enda kajakerna vars ryggstöd kan 
justeras utan skruvmejsel – Aruna har dess-
utom fördelen att det kan justeras sittande i 
kajaken med hjälp av ett snöre i sitsens fram-
kant. Även lår/knästöden är välstoppade, 
men de är tyvärr formade så att du måste 
klämma ihop knäna mot mitten för att det 
ska vara mjukt. Om du trycker ut knäna mot 
skrovet, vilket är lättare och ger bättre sta-
bilitet, ligger de mot skrovet utan stoppning. 
Fotstöden är lätta att justera och i stort sitter 
du mycket bekvämt och med god kontakt.

Paddelegenskaper
Arunas fördäck har konkava sidor framför 
sittbrunnen, vilket skapar en effektiv och nära 
paddelisättning samt förhindrar att du slår 
tummarna i däcket. Kajaken upplevs väldigt 
trygg och stabil. Skrovet liknar Prijons öv-
riga havskajaker genom att den har två slag, 
vilket ger två lägen vid kantning. Kajaken är 
väldigt lätt att manövrera med kantning och 
styrtag, men upplevdes inte så lättdriven. 

Övriga detaljer
Vi upplevde att gummicorden på fördäcket 
sitter för långt ifrån sittbrunnen, vilket gör 
det svårare att nå och fästa saker. Skädda-
reglaget är däremot välplacerat uppe på 
däcket. Aruna skiljer sig från övriga kajaker 
genom att den saknar en dagslucka bakom 
sittbrunnen. Du kan därmed inte komma åt 
packning från sittbrunnen – men får å andra 
sidan ett längre, stort packutrymme med ett 
skott mindre. Packluckorna har på Prijon-vis 
neoprenkapell som täcks av en plastlucka. 
Detta är omständligt eftersom det kräver 
fler moment i öppnandet och stängandet 
av luckorna. Tillsammans med Mira är Aruna 
enda kajaken i testet som har paddelfäste för 
självräddning bakom sittbrunnen.

Sammanfattning
Aruna passar medelstora paddlare som vill 
ha en trygg och stabil skäddakajak med god 
komfort. En lättmanövrerad kajak, som både 
passar nybörjare och expeditionspaddlare, 
med möjlighet till lek och långtur.  

UTEMAGASINETS TESTGRUPP
KRISTINA LÖWENBERG
Längd 172 cm Vikt 60 
kg Skostorlek 38
Turledare och instruktör 
inom både Friluftsfräm-
jandet och Brunnsvikens 
kanotklubb. Paddlar 

normalt havskajaker från Skim, North 
Shore och Tahe/Rebel. Favoritvatt-
nen är Höga kusten och St Anna.  

NATHALIE PETERSSON
Längd 177 cm Vikt 64 
kg Skostorlek 40
Havskajakledare och  
examinator av paddel-
passet till grön nivå. 
Tycker om teknisk 

paddling i dynamisk miljö och lugna 
fikaturer på Mälaren. Paddlar oftast 
korta och lättmanövrerade kajaker. 

LEIF LÖWENBERG
Längd 182 cm Vikt 85 
kg Skostorlek 45
Turledare och instruktör 
inom både Friluftsfräm-
jandet och Brunnsvikens 
kanotklubb. Paddlar 

normalt havskajaker från Skim, North 
Shore och Tahe/Rebel. Favoritvatt-
nen är Dalarö, Nynäs och Orlången.

YLVA VOXBY
Längd 165 cm Vikt 60 
kg Skostorlek 39
Tycker om att göra 
dags- eller flerdagars-
turer i Stockholms skär-
gård och paddlar van-

ligtvis en VKV Lisa eller en havskajak 
av märket Neumann i kolfiber. Gör 
gärna tältturer. 

LARS LARSSON
Längd 179 cm Vikt 80 
kg Skostorlek 43
Allätare inom paddling 
med över 35 års erfa-
renhet av slätvatten-, 
fors- och havspaddling. 

Har paddlat många olika modeller 
och gillar lek med havskajak i hög sjö. 
Svart paddelpass i forspaddling.

Upplevdes mindre 
lättdriven.

Trygg och stabil. 
Bra sittkomfort och 

ergonomi.

”KANTA, ATT VINKLA KAJAKEN 
ÅT SIDAN SAMTIDIGT SOM 

ÖVERKROPPEN HÅLLS LODRÄT. 
OM DU KANTAR ÅT VÄNSTER 

SVÄNGER KAJAKEN ÅT HÖGER 
OCH VICE VERSA.”   
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ZEGUL BARA
Pris 30 100 kronor
Vikt 25–27 kilo
Material Glasfiber
Längd/Bredd 526/56 centimeter
Maxlast/Volym 156 kilo/ingen uppgift
Sittbrunnsöppning 84x44 centimeter
Köpinfo taheoutdoors.eu

Bakgrundsfakta
Bara ingår i Zeguls turkajakserie och passar 
i storlek in mellan modellerna Nuka GT och 
Empower. Den är designad med en rymlig 
sittbrunn i åtanke och är avsedd för längre 
turer och expeditioner. För mer lekinriktad 
paddling har Zegul Arrow Play-serien. 

Sittbrunn och styrsystem
Bara har en skön sittposition och en rym-
lig sittbrunn. Det finns en flexibilitet i hur 
du kan placera ben och knän. Det gör att 
denna modell, efter Mira, är den i testet som 
bäst möjliggör effektivt benarbete. Fotstö-
den är mycket lättjusterade, men upplev-
des svikta en aning vilket gör att en del av 
kraften förloras. Den rymliga sittbrunnen är 
bekväm, men gör att du förlorar lite i kon-
takt med kajaken i jämförelse med de mer 
lekinriktade modellerna.

Paddelegenskaper
Bara upplevdes som stabil, trygg och för-
hållandevis lättdriven. Samtidigt var den 
väldigt lättmanövrerad, trots att det var den 
längsta kajaken i testet. Skrovet har mjuka 
slag för att reducera den våta ytan och göra 
det lättdrivet, men det svarar ändå bra på 
kantning. De två kortaste testarna upplevde 
att fördäcket var lite för voluminöst för en 
bra paddelisättning. I stort upplevdes Bara 
som en allsidig kajak som passar många 
paddlare. Det är också en kajak som du kan 
utvecklas i flera riktningar i.

Övriga detaljer
Kajaken är förberedd för montering av 
däckskompass och har gummicord där den 
behövs på fördäcket. Den lämnar väldigt 
lite restvatten vid tömning av sittbrunnen, 
tack vare att skottet sitter nära sittbrunns-
sargen. Handtagen i stävarna är infästa på 
ett säkert sätt som klarar tung belastning.

Sammanfattning
Bara passar bäst för medelstora till stora 
paddlare, som vill ha en stabil och allsidig 
skäddakajak med rymlig sittbrunn för tur-
paddling och expeditioner. Sittbrunnen  
möjliggör hyfsat benarbete, samtidigt som 
kajaken går bra att manövrera med kant-
ning. 

WIG KAYAKS MIRA 501
Pris 22 000 kronor (+ 1 500 med skädda)
Vikt 22–23 kilo
Material Glasfiber
Längd/Bredd 501/56 centimeter
Maxlast/Volym Ingen uppgift
Sittbrunnsöppning 84x41 centimeter
Köpinformation kajaksidan.se

Bakgrundsfakta
Polska WIG Kayaks har i samarbete med 
Jörgen Kard på Kajaksidan tagit fram Mira-
serien, som finns i tre olika storlekar. Vi har 
testat den minsta av dem. Mira 501 riktar sig 
i första hand till den stora gruppen instegs-
paddlare som vill ha en trevlig turkajak. 

Sittbrunn och styrsystem
Mira har en rymlig sittbrunn med en lång 
och ganska platt sits. Knä/lårstöden erbju-
der väldigt lite stöd och söker du en kajak 
med bra kontakt för teknisk paddling är 
detta inte rätt modell. Mira är den enda kaja-
ken i testet som är designad som en roder-
kajak. Skädda finns dock som tillval. Mira är 
optimerad för den som vill ha en flexibel sitt-
ställning där du antingen kan ha knäna utåt 
sidorna eller jobba med benen ihop. Tycker 
man om den rakare sittställningen är detta 
den i särklass bästa kajaken. Våra kortare 
testare upplevde att sittbrunnssargen var lite 
för hög, med risk att slå i armbågarna. Till-
sammans med Bara är Mira den kajak som 
lämpar sig bäst för större paddlare.

Paddelegenskaper
Mira är en väldigt trevlig kajak för vanlig tur-
paddling. Oväntat lättmanövrerad utan last, 
men fullastad blir den sannolikt betydligt 
mer kursstabil. Skrovet har en tydlig swede-
form – bredast bakom sittbrunnen med en 
smalare för. Det breda och plana skrovet gör 
den väldigt stabil, samtidigt som den är smal 
framför sittbrunnen och ger en ergonomisk 
och effektiv paddelisättning nära centrum-
linjen. Däcket är ganska högt, vilket gör ka-
jaken vindkänslig och vi upplevde att det var 
en stor fördel med skädda vid sidvind.

Övriga detaljer
Mira har stora luckor som gör den lätt att 
packa. Dagsluckan bakom sittbrunnen är 
större än normalt. Skottet mellan de två 
packutrymmena i aktern är snedställt, vilket 
ger plats för långa, skrymmande saker. Gum-
micorden på fördäcket är dragen nära sitt-
brunnen – praktiskt för kartförvaring. Enda 
kajaken i testet med låsbygel på bakdäcket, 
och tillsammans med Aruna den enda med 
paddelfäste för självräddning.

Sammanfattning
Passar medelstora till större paddlare som 
vill ha en trygg och stabil roderkajak för tur-
paddling. Lätt att packa, gott om utrymme. 
Modellen möjliggör ett effektivt benarbete, 
bra för den som prioriterar framåtpaddling.

Lårstöd små för 
roll. Hög och 
vindkänslig.

Effektivt benarbete. 
Stabil. Lättpackad, 

stor volym.

Sviktande  
fotstöd.

 Bekväm, flexibel 
sittställning. Trygg, 

lättmanövrerad.
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