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Byte av skotwinschar  på LM Mermaid 290 

Eftersom jag som ensamseglare hade svårt att han-

tera originalwinschen Andersen 28 , så ville jag  byta 

till självskotande winschar istället. Valet föll på 

samma fabrikat, men en annan storlek, Andersen 

18 ST. 

Men när jag undersökte hur bytet skulle gå till så 

insåg jag att detta var inget lätt projekt. Därför rik-

tade jag en förfrågan till andra seglare med samma 

båttyp för att få tips. Ingen hade tydligen gjort 

detta, så därför fick jag själv hitta på en lösning. 

Problemet var nämligen att kunna komma åt mutt-

rarna på undersidan av babords winsch. Det gick att 

se dem underifrån med hjälp av en spegel, men det 

finns inte plats att krypa ner i stuvutrymmet. 

Lösningen blev att såga upp ett hål i taket i stickkojen, och genom det kunna komma åt mutt-

rarna med hjälp av en hylsnyckel på förlängningsskaft 

Först fick jag märka ut hur stort hålet skulle 

vara, och det blev 25 x 25 cm.  Jag borrade 4 

hål i hörnorna som markering, sågade sedan 

igenom skivan på 4 ställen med en Multisåg, 

och därefter sågade jag med en fintandad 

Japansåg från undersidan, liggande på rygg i 

stickkojen. 
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Efter det gick det bra att både se muttrarna och kunna lossa dem med  en hylsa på förlängningsskaft. 

Eftersom den nya winschen sitter fast med 6 bultar fick jag borra ett nytt hål. De övriga hålen kunde 

användas då hålbilden i övrigt är densamma både på 28 och 18ST. 

Det följde med en schablon /borrmall, så det 

var bara att centrera de befintliga 5 hålen, 

markera det sjätte och sedan borra. Under 

plasten ligger en träplatta som förstärkning. 
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Här sitter winschen på plats. Tänk på att dräneringsspåret på undersidan av basplattan skall vara 

vänt utåt mot relingen. Tätning av skruvarna sker som vanligt med Sikaflex eller motsvarande. 

Den bortsågade biten från stuvutrymmet lade jag tillbaka på plats med hjälp av ett par fastskruvade 

lister på undersidan. Kanske inte den allra snyggaste lösningen, men den enklaste. Huvudsaker är ju att 

”golvet” i stuvutrymmet är slätt och användbart. Dessutom är det inget som är speciellt iögonfallande.  

 

Byte av winschen på Styrbordsidan vållade inga större problem, eftersom det går att krypa ner i stuvut-

rymmet här. Visserligen är där inte speciellt gott om plats, men om man inte är alltför storvuxen så går 

det att den vägen komma åt muttrarna både för att lossa de gamla och spänna de nya.  
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