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Test
Av Henrich Nissen-Lie

HR 37 – trolig Hallberg-
Rassys nye bestselger
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R 37 er en videreutvikling av 36-foteren,

som igjen var en forbedret versjon av den

gamle 351-modellen. Hvert år gjøres det detaljfor-

bedringer. God kontakt med et stort antall eiere

gir Rassy sr og jr verdifull feedback om hva kun-

dene liker og misliker. Fra å bygge solide motor-

seilere med vekt på båtbyggerkvalitet og turseiler-

komfort i 1970 og ’80-årene, er HR-båtene blitt

mer velseilende, men ikke ved å redusere vekt og

ødelegge for mye av komforten under seil. Båtene

har en stil og et design som gjør at du kjenner

dem igjen, enten de er 10 eller 20 år gamle.

Produksjonen er i dag sterkt rasjonalisert og

industrialisert. Men fortsatt er det de skinnende

tredetaljene i teak og mahogny som etter et ukjent

antall lakkstrøk får båtfolket til føle overbevisende

kvalitet. Og til å betale omtrent det dobbelte av

hva en av de rimelige franske og tyske båtene av

tilsvarende størrelse koster.

Er en Hallberg-Rassy 37 verdt prisen? Jeg tror

ikke det finnes noe entydig svar. Skal du seile jor-

den rundt i komfortklassen er svaret temmelig

sikkert ja. Om du kan skaffe pengene. Du vil

nemlig få igjen en god pris om du vil selge båten

etterpå. Og du er sikret brukbar service, nær sagt

uansett hvor i verden du måtte befinne deg. Er du

bare ute etter en båt å seile litt med noen dager

eller uker om sommeren, finnes det jo rimeligere

måter å komme seg ut på. Og er du en av dem

som liker å seile fra det meste på fjorden, bør du

velge en båt som både er raskere og rimeligere.

For mange betyr nok også prestisjen en hel del.

Med en HR-båt i bøya eller på båsen i marinaen,

vil du føle eierstolthet.

Nominert kandidat til «Årets båt» 

Hallberg-Rassy har vunnet et utall «årets båt»-pri-

ser, både i USA og her i Europa. I fjor gikk HR 40

til topps i sin klasse i den store europeiske

«European Boat of the Year»-kåringen der de

ledende seilbåtbladene i Europa utgjør juryen. I år

ble HR 37 nominert som en av de fem utvalgte

båtene i klassen 10 – 12 m. En prøvebåt ble stilt til

båtpressens disposisjon etter Southampton-mes-

sen. Som et av jurymedlemmene deltok Seilas

under prøveseilasene. Det blåste opp til 36 knops

bygevind da jeg var ute med båten i The Solent i

september. Rotete strømsjø og bølger fra alle kan-

ter etter den store trafikken i farvannet ut fra

Southampton og ved Isle of Wight ga enda bedre

testforhold enn i Skagerrak. Båten var godt balan-

sert på roret, og gikk fint i sjøene selv på skarp

kryss. Jeg noterte 5,5 knop på bidevind og vel 9

knop på slør med full duk. At båten har fått mer

seil enn sine forgjengere kunne merkes ved mer

krenging og tidlig behov for reving. 

Dagen etter var det nesten vindstille og det var

interessant å kunne fastslå at den relativt tunge

båten da reagerte kjapt på de små vindpustene vi

H

Hallberg-Rassy 37

Drømmebåten for
kresne langturseilere
For nesten en mannsalder siden testet jeg Hallberg-Rassys nye

351.  Det var en stor båt den gang – en drømmebåt for de fleste.

«Sjøens Mercedes» tror jeg tittelen var.  Og det er mange

likhetspunkter mellom HR og Mercedes. Begge holder fast ved

sin lest, gjør små, men viktige forbedringer hele tiden og har

klart å skape en kvalitetsprofil som gjør de dyre produktene

ettertraktet og  lettsolgt.

Hyggelig salong – i tro HR-
stil og utførelse
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fant. Med rulleforstag og et stor-

seil som entes rulles inn i mast

eller bom, eller som har et

enkelt slab-rev, er det jo slik en

båt skal være i dag. Vi vil seile

selv i lite vind, og det skal være

raskt og enkelt å redusere duk

når det blåser opp.

Prøvebåten hadde seil fra

Syversen UK, storseilet hadde

vertikale spiler og var montert

på rullestag inne i masten. Det

funket bra, og skal man først ha

noe slikt, synes jeg denne løs-

ningen med et seil som får en

brukbar form og profil er å fore-

trekke. Selv ville jeg likevel valgt

et litt bedre seil og nøyd meg

med tre rev og lazy jacks. I følge

verftet får båten et LYS-tall på

1,23, opp fra 1,16 på 36-foteren.

9/10 brøkdelsriggen fra

Seldén er enkel og grei.

Storseilskjøtet går på skinne

aktenom rormannen og fall og

liner er ført tilbake til cockpiten.

Rormannen når genuaskjøtene

fra sin plass, men ikke fallene,

selvsagt.

Båten er passe stiv og har en

stabilitetskurve som snur rundt

65 grader og faller jevnt til den

blir negativ ved 128 graders

krenging. 

Velutstyrt, men også noe

ekstra

Båten var utstyrt med en trebla-

det Gori foldepropell. Det er

ikke standard og koster nær

30.000 ekstra. Men du får mye

igjen for pengene både i form

av seilglede og ekstra manøvre-

ringsdyktighet i trange havner.

Båten bråstopper om du gir

fullt akterover under fart, og du

kan styre den inn «baklengs»

omtrent som en bil. Enda større

glede vil man føle ved de ekstra

tiendedelene knops fart under

seil med propellen foldet sam-

men.

HR 37 er en relativt velut-

styrt båt i standardutførelse.

Elektronisk logg, dybdemåler og

vindmåler, rulleforstag,

Webasto varmeanlegg, teak-

dekk, trykkvann og varmtvanns-

system samt septiktank er

inkludert i prisen. Men akters-

tag-strammer, genua, spinna-

kerbom, batterilader og land-

strøm-anlegg, VHF, autopilot,

GPS, dusj ved badeplattformen

og ankervinsj er noe de fleste vil

montere på en slik båt og det

koster en god del ekstra. 

Endringene fra den tidligere

36’-modellen er ikke store, men

likevel verdifulle og merkbare.

HR 37 har fått hele 85 cm leng-

re vannlinje og mer bredde,

særlig i akterskipet. Ståhøyden i

salongen er 1,92 m. Det gir mer

luft og bedre utsikt. Men det er

oppnådd uten at hverken fribor-

det eller hytta virker særlig høyt.

Det siste har sikkert sin forkla-

ring i at vannlinjen er markert

et godt stykke over den faktiske

flyte-vannlinjen, noe som sam-

men med den mørkeblå stripen

øverst bidrar optisk til å gjøre

fribordet lavere enn det er.

Skrog og dekk er håndopp-

lagt og kjølområdet er forsterket

med kevlar, mens skrogsidene

over vannlinjen er i sandwich

med divinycellskum i midten.

Båten er derfor godt isolert – en

fordel i våre kalde farvann så vel

som i tropevarmen.  En av de

mange små detaljforbedringene

er kryssholtene som nå er i rust-

fritt stål, ikke aluminium som

før. En annen er den nye anker-

baugrullen. 

God utnyttelse av plassen

Andre endringer finner vi helt

forut; forpiggen er blitt 6 cm

lengre og fotenden  i køyene

nesten dobbel så bred, til 62

cm.  Det samme gjelder akter-

kabinen som også er større,

særlig i bredden. Bedre utnyt-

telse av plassen for og akter gjør

også salongen noen cm lenger.

Så båten har utnyttet den ene,

tillagte foten optimalt. Stort og

imponerende er også motor-

rommet blitt. Det er faktisk et

helt maskinrom, rent, åpent og

med alt det tekniske samlet

oversiktlig og lett tilgjengelig.

Her er også plass for generator,

eller annet ekstrautstyr. Water-

makeren får plass under køyene

i forpiggen. 

Gangen inn til akterkabinen

går forbi navigatørplassen og

inneholder to store klesskap ut

mot skrogsiden og dør til

motorrommet på motsatt side.

Akterkabinen har en dobbel-

køye til babord og en enkel til

styrbord. Det eneste man vil

savne her er et eget toalettrom.

Man må helt frem i skarpen for

å finne skipets eneste bekvem-

melighet med do og dusj. Her

vil trolig verftet argumentere

med at du får det slik du vil om

du velger en av de større HR-

båtene. Personlig synes jeg det

er feil å plassere toalettet foran

masten i en havgående turbåt.

Jeg misliker også plasseringen

av toalettskålen tverskips ut i

borde. Du skal være svært sjøs-

terk for å komme deg frem dit i

litt hardt vær, for så enten å sitte

Test

Navigatørens plass, rett under leideren til styrbord

Lys og luftig eierkabin akter, men uten toalett.

Funksjonelt og velutstyrt pantry



i 40 graders vinkel opp eller

ned! Forpiggen har to køyer i V-

form, hyller og skap nok og et

stort klesskap mot salongskot-

tet. Og herfra har man kort vei

til toalettet.

Selve salongen er helt i tradi-

sjonell HR-stil med en L-formet

sofabenk til styrbord, en lang-

skips benk til babord og et klaf-

febord i midten. Skap og hyller

på sidene. Teak dørk, mattlak-

kert mahogny i skott og sider

og hvitt laminat i taket. Pantry

er lite, men så nær det perfekte

som man vel kan få til i en slik

båt, U-formet med oppvask-

kummene tverrskips inn mot

midten som gjør det trygt og

enkelt å lage mat selv i mye sjø,

godt med hyller og skap, høy

kant rundt bordflatene.  

Leideren ned fra cockpiten

er den samme enkle som for 30

år siden. Her kunne verftet

godt ta etter billigbåtene fra

Frankrike som for lengst har

innført buete trinn i leideren

som gjør det trygt å klatre opp

og ned selv på kryss.

Trang cockpit

Mens det er god plass til syv

voksne rundt bordet i salongen,

kniper det litt med plassen i

cockpiten. Rormannen har det

bra bak rattet, selv om jeg synes

det kunne vært en buet benk

for å sitte bedre på kryss. Man

står imidlertid godt og styrer,

og det går bra å sitte på cockpit-

karmene. De teakdekte ben-

kene på sidene er helt flate. Det

betyr gjerne at det blir vått å sit-

te i sprut og regn, To voksne får

plass på benkene bak den faste

glass-skjermen, blir det flere er

det trangt. Men om cockpiten

er litt snau, har man til gjen-

gjeld et lite akterdekk der man

også kan få to sittebenker i teak

som ekstrautstyr. Og i godvær

byr jo hele teakdekket på sidene

og forut på fin solplass.

Nytt her er en ny type pides-

tall som er flatere og bredere

for å gi plass til instrumentene.

Glasskjermen foran luken gir

godt le for dem som sitter frem-

me i cockpiten og med en stor

sprayhood får man nesten en

dekksalong på kjøpet.

Å kombinere en stor akterlu-

gar med kvadrant, autopilot og

rattstyring gjør det ikke så

enkelt å få til en god nødsty-

ring. I HR 37 må du stå nede i

akterlugaren med hodet opp i

luken om du skulle miste ratt-

styringen og ta tak i selve rorak-

selen. Neppe særlig bekvemt og

enkelt i litt ruskevær!

Alltid kompromisser

Selv med stadige forbedringer

gjennom flere tiår er det ikke

mulig å unngå kompromisser.

Heldigvis er det slutt på den

tiden da alle skulle ha flest

mulig køyer i båtene. Men med

økende komfortkrav blir selv en

37-foter i minste laget om man

skal ha alt det en 40-foter van-

ligvis kan by på. Et stort stue-

rom fra cockpiten og mye plass

rundt motoren er svært verdi-

fullt. Men jeg tror mange hel-

ler ville hatt et toalett en suite

til akterkabinen. 

Mye vil ha mer, heter

det jo. Og det er vel det

som ligger bak trefot-

syken som herjer blant

turseilerne verden

over. Hallberg-Rassy

har båten som enkelt

gjør alle innven-

dingene mot den-

ne 37-foteren til

skamme om du

bare legger på

noen fot og

hundretuse-

ner! 
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Andre aktuelle  37-fotere
HR 37 Arcona 370 Sweden Y.370 CB 365 Hanse 371 Najad 371

Loa 11,23 m 11,10 m 11,15 m 11,11 m 11,25 m 11,30 m
Bredde 3,55 m 3,6 m 3,68 m 3,38 m 3,59 m 3,65 m
Dypg. 1,9 m 2,0 m 2,05 m 1,98 m 1,98 m 1,9 m
Depl. 7,5 t. 6,2 t. 6,95 t. 5,0 t. 5,95 t. 8,3 t.
Seilareal 69 kvm 78 kvm 83 kvm 71 kvm 78 kvm 66 kvm
Motor VP D2-55 VP 2030 VP 2030 VP 2030 Yanmar 53 hk
Pris NOK 2.100.000 1.175.000 1.613.000 1.140.000 840.000 1.750.000

+ Tiltalende design, velbygget
og god kvalitet.

+ Gode seilegenskaper,
lettdrevet skrog

+ Kraftig motor, flott motor-
rom

+ Høy komfort, lettseilt for liten
besetning

– Toalett foran masten
– Trang cockpit
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