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örsta gängen jag sag Axopar 28 var pä mässan Allt
för Sjön 2014, för ett är sedan. Da reagerade jag pä
tvä saker, dels att den säg mycket modern ut, dels
att den sag väldigt lag ut. Det säg ut som att man
skulle trilla över friborden sä fort det kom minsta vag.
När jag väl körde den i slutet av sommaren förändrades bäda dessa första intryck.
Om vi börjar med formen sä är den speciell. Inte extrem
sä att du antingen mäste hata eller älska den, men den är
kantig pä ett sätt som är ganska ovanligt för bätar, Den
päminner mig lite om ljusa möbler av nordiskt snitt, till-
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verkade i lackad mdf kombinerat med ädelträ eller rostfritt
stäl, möbler som gjort sig populära i avskalade svenska medelklasshem. Drar man till med en bätliknelse tänker jag pä
Applegrundaren Steve Jobs lyxyacht, ett stort, vitt schabrak
med lika kantiga linjer som Axopar.
Och visst, det ser fortfarande modernt ut ett halvär
efter mässan. Men efter att ha tillbringat en dag iden
tiJI sjöss funderar jag pä hur länge det kommer att hälla,
Är stilen en tidlös klassiker som kommer att hälla i
decennier, eller kommer vi att kika pä den om nägra är
och tycka att den ser gammal ut?
Jag kan inte sia om framtiden, men

samtidigt tycker jag att det är roligare alt man satsat pä
alt göra nägot som sticker ut, medan mänga andra tillverkare gör bätar som blir alltmer lika varandra. En day·
cruiser ritad 2014 kan ofta vara förvillande lik en som är
ritad bäde för tio och tjugo är sedan. En sädan förvirring
finns ingen risk för med Axopar 28 oe.

Den enda som du kan blanda ihop den med Ir de
andra modellerna av Axopar, byggda pä samma skrov.
Det är lika bra alt närnna det direkt, för det är en av
nycklarna tiJI Axopars framgäng: genom att bygga bade
öppna modeller och hyttvarianter pä samma skrov kan
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en liten trappa till sittbrunnen. I Ampar 28 oe
mycket lättillgänglig. I aktern hittar vi ruffen. 8OII~1II
bäde kommer ät genom aktersoffan ocb frAn - ••• ao; ..•r.wJ
formen. Om du förtöjer med aktern mot bryglJan
y-bommar är det väldigt lätt att lasta i akterruffeo. Nr
tror jag att akterruffen ofta kommer att användas, sam
ett stort lastutrymme. Det finns ett stuvutrymme i fören
under soffan men packningen kommer hamna i ruffen.
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jämföra med ett par konkurrenter, tiD exempel Finnmaster
TB och Flipper 760. Bäda är mindre än Axopar, men de
kör med den klassiska L-soffan i aktern. Det gör att du
utan problem fär ned ätta vuxna sittande i bäde Finnmaster och Flipper.
IAxopar 28 oe bar du tvä platser för förare och navigatik dlir fram och tre, kanske fyra sittande i aktersoffan
sttax bakom förareD. Oet ger en känsla som liknar en bil,
med ett bekvämt baksäte där tre eller fyra personer sitter
vända framät och med bra kontakt med föraren. Men det
gör ocksä att det bara ryms fyra passagerare sittande skyddat i Axopar 28, trots att den är dryga halvmetern längre
än Finnmaster T8 och dryga metern längre än Flipper 760.
DaD klassiska UisningaD mad SDsittbnmn och L-soffa
skapar gott om plats och ett skyddat utrymme med höga
fribord. Det blir ett utrymme att umgäs pä, du kan äka,
montera upp bord för att fika och alla sitter skyddat, även
om det räkar bläsa lite när ni ligger still. Axopar 28 oe
är tvärtom pä alla punkter. Här sitter du under färd i ett
mindre utrymme som bara bestär av sittplatser. Du kan
umgäs framme pä fördäck där det finns soffa och monterbart bord. Du sitter skyddat under färd när du befinner
dig bakom rutan under gäng. Vid stillaliggande är det
relativt oskyddat, bäde i aktersoffan, pä soldynan och i
framme i fören. Bläser det upp sitter du inte iden skyddade lilla läda som en klassisk daycruiser erbjuder.

Jag gWar 16sningan mad daD omkaatada pJanarbIgen, den känns smart. Men jag stör mig pä förarsoffans
utformning. Det gär bara att passera konsolen pä babordssidan, jag sitter och kör pä styrbordssidan. Med en passagerare av den vanliga landkrabbesorten som inte vet att
hjälpa till när det är dags att lägga till mäste jag passera
denna person snabbt och det känns krängligt.
Jag förstär tanken med den hela konsolen eftersom man pä
ett smidigt sätt far plats med pentry och ho i ett paket under
sätena. Hade man satt hela konsolen i mitten hade det förmodligen blivit för trängt att gä förbi pä sidorna. I mitt tycke
hade det varit bättre att sätta föraren i mitten, sä att man
snabbt kan ta sig ut pä däck. Pa hyttvarianten slipper man
detta problem eftersom det finns en dörr vid förarpIatsen.

VAlute pi sjön är Axopar 2a trygg och littIrInL

llBt tms SIUVarsom rvmmer Iamp och fendrar. Men packningen hamnar
fIInDodIgen Iak18rruffen um du valjer liII toalen.
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Den hiiga rutan gar bra
skytktl.Qa fOrare ser 0Ver
SfIlende, korIare kommer an ta
slklen skymd.
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Nägon planingströskel är det inte tal om, väl uppe f fMt
balanserar skrovet pä de tvä luftsmorda stegen. Pardo
är helt plan frän start till full fart. Toppfarten l1Otera8
runt 46 knop med den Mercury Verado pä 300 MItar
som sitter pä test bäten. Den svarar rappt pA gae och •
stadigt. Jag provocerar den utan att det händer nJgot
överraskande. Steglisterna som Iyfter skrovet ur vattntl:
gör dock att det finns en risk för hugg i skarpa stmr.
nägot att tänka pä om du kör härt.
Den rejäla vindrutan ger bra vindskydd, mot vatter1
behöver den inte jobba alls eftersom förskeppet effektbt
kastar undan stänk när jag kör genom sjö.
Testdagen är perfekt för Axopar 28, det är sommar
och varmt, jag stär i t-shirt oeh solglasögon och njuter.
Skulle du ge dig ut i sämre väder finns ett kapeD att •
upp som gär frän vindrutan ned bakom aktersoflan. DA.
fär du en hytt som du kan komplettera med värm.are lIr
att kunna köra när det är särnre väder. Dä blir den egmt.
ligen ganska lik den hyttförsedda Axopar 28 AC. Hytt·
varianten har en jättestor taklucka som läter dig sJäppa
in finvädret och har egentIigen en smartare förarplats
eftersom du kan gä ut genom sidodörren.
Men den öppna 28 oe är ända en riktigt t:revlfg
solskensbät, Oe största svagheterna är soffan vid lJrarplatsen och att det är ont om utrymme mellan roffen
motorbrunnen. Det blir Iite av en balansakt DIr du ••
passera bakom ruffen eftersom brunnen är ett ~
Pä pluskontot stär den fina gängen, den smarta akterrnffen och att den är lätt att ta sig ombord pä i bäde för och
akt er. Om den är snygg och känns modern lämnar jag tiII
dig alt avgöra.

