
 

At købe en båd er en drøm, som går i 
opfyldelse.  
 

Der er en LM båd til ethvert 
behov. 

Hvilken LM båd skal jeg vælge? 

Nogle har drømme om de fjerne horisonter, 
udlever deres drømme og sejler tværs over 
Atlanten – andre nøjes med de nære kyster.  

Alle både er et kompromis mellem ønsker og krav til sejlegenskaber og komfort og hvad båden skal bruges til.  

Skal båden bruges til mere end blot dagsture stilles der krav til større rummelighed og komfort ombord end behovet 
er til dagsture. Hvad enten man er mere til sejlbåde eller motorsejlere, da bør båden ikke købes større end den kan 
håndteres af den eller de personer, der normalt sejler med båden. 

Der kan opstilles mange krav til båden man ønsker at købe. Der kan være krav til ståhøjde i kahyt og cockpit, køkken 
eller pantry, som det hedder i det maritime sprog, skal være som hjemme i parcelhuset med køleskab, bageovn, 
rindende koldt og varmt vand i hanerne. Separat toilet eller baderum. Dertil kommer så kravene til bådens 
sejleegenskaber for både motor og sejl. Sjældent er det dog at finde en båd, som opfylder alle disse ønsker – hvis 
man skal efterse pengepungen først.  

 

Det første man må afklare er sit behov, hvad båden skal bruges til og hvor 
sikker er båden at sejle i. Derefter kan man begynde at søge efter den LM 
båd som honorerer ønskerne bedst muligt.  

LM bådene har næsten det hele, og kan næsten opfylde alles ønsker fra 
den lille båd til den store båd med luksus og plads til det hele. Det vil altid 
blive et kompromis, men de største krav må stilles til cockpittet som 
bruges allermest i enhver båd – og det er en af de største grunde til LM 
bådenes succes.    

  

Alle LM både er meget sikre både at sejle i uanset om det er en 
motorsejler eller sejlbåd. LM bådene er bygget efter et koncept, hvor man 
bådtype for bådtype har bygget videre på allerede gennemprøvede ting, 
som har bevist deres værdi. Kvaliteten på glasfiberarbejdet sikrede en 
godkendelse fra Norske Veritas for. 

 

Dette er ikke en professionel gennemgang og rådgivning om hvilken båd, som måtte være det bedste valg for dig. 
Det er en lille gennemgang af LM bådene bygget på gennemprøvede erfaringer og på kompromis til sejlegenskaber 
og komfort. Netop derfor har LM bådene fået succes og er synligt overalt i Danmark efter mere 40 år på vandvejene 
– fordi de generelt opfylder de fleste familier med mor, far og to børns behov til sikkerhed, rummelighed, komfort og 
samtidig har fornuftige sejlegenskaber. 

 



 

LM bådene har gennemgående to karakteristiske træk, hvorpå man kan genkende hvilken konstruktør som står bag 
bådene. De første LM både er tegnet af Palle Mortensen – LM 16-21-23-24-27-29 og er langkølede, medens de sidste 
både er tegnet af Bent Juul Andersen – LM 22-26-28-30-32-81-270-290-315-380-Vitesse 33 og 35, samt Striker. Alle 
har de en finnekøl. Vitesse og Striker skiller sig dog ud fra alle de andre både skabt efter Bent Juul Andersens steger. 
Af Striker blev der kun bygget ét eksemplar og som stadig sejler i de Danske farvande.  

 

De mindre LM både som LM 16 og 21 startede begge som åbne joller før nogle fik sat en vindskærm på. Disse to både 
opfylder de flestes krav til fiske,- jagt- og endagsture. 

LM 23 blev starten på de egentlig turbåde, idet båden fik kahyt, en rummelig cockpit med pantry og siden også et 
separat toiletrum (LM 23 Comfort). Bådens cockpit hæmmes dog noget af motor- og motorkassen, som tager meget 
plads. Bådens størrelse og skrogformen betyder motoren ikke kan gemmes helt væk under dørken. Imidlertid kan 
motorkassen benyttes som bord under ophold i havnene.  

 LM 24 og 27 er således en videreudvikling af de lidt mindre LM både. Bådene voksede sig større og større og gav 
derved mulighed for en bedre komfort og for bådene anvendelsesmuligheder. Med næsten ståhøjde i kahytten og i 
cockpittet, - med motor helt gemt væk under dørken og med passende køkken/pantry, opfyldte bådene de fleste 
familier på 4-5 personers behovet til tur- og feriesejladser. 

Disse både var alle langkølede med deraf følgende fordele og ulemper. Bådene var alle meget stabile og med master 
alle lidt underriggede – men utroligt stabile og sikkert at sejle i under alle forhold. Da bådenes ikke stikker særligt 
dybt kan man næsten komme allevegne og tæt på land med dem. Stabiliteten for LM27 overgår de fleste både og når 
først sin max. krængningsvinkel ved ca. 70 grader – og med kølvægten på ca. 45% har den faktisk ingen negative 
vinkler, hvor båden vil forblive liggende på hovedet i vandet. Langkølede både har den fordel, at de er meget 
retningsstabile – men den ulempe, at de hverken kan gå tæt til vinden under kryds for sejl eller manøvrer 
imponerende godt ved langsom fart i havnene. Det sidste vil man som ejer dog lære at tage højde for – eller som 
nogle gør, sætte en bovpropel i båden eller ændre på roret.  

  

Kendetegnet for Bent Juul Andersens LM både er, at bådene fik sejlbådsskrog med sejlbådsdrev på motoren og kort 
finnekøl og man kan sige, at overbygningen for motorsejlerne LM 26-28-
30-32 fik en ”ansigtsløftning” og lidt mere moderne udseende.  

Med ny konstruktør begyndte man at satse mere på bådenes 
sejlegenskaber, men forsøgte alligevel for nogles bådes vedkommende at 
beholde komforten fra Palle Mortensen tegninger og både. Man ville 
gerne satse på både motorsejlere til de hyggelige familieture og sejladser, 
samt sejlbåde til de lidt mere konkurrence -  og fartglade sejlere.  

At man forsøgte at holde fast i Palles ideer og hans bådes komfort kan 
tydelig ses hos LM 26-28-30 og 32 med en motorbåds-overbygning 
medens de øvrige produktioner alle fremstår som egentlig sejlbåde.  

LM 30 og LM 32 fremstår som direkte videreudviklinger af LM 28. 
Rummeligheden er markant større og det har gjort det muligt at lave en U- 
eller vinkelhjørnet sofaarrangement. Det har også gjort det muligt at 
bruge apteringsskottet mellem forkahyt og hovedkahyt til at understøtte 
masten. Sidst, men ikke mindst, så har disse to både fået fæstnet 
storskødet på styrhustaget, hvilket frigør agterdækket for løst liggende 
liner og tovender under sejlads.  

 



Først ved produktionen af de helt store LM Vitesse 33 og 35, er der ikke meget af Palle Mortensens streger tilbage. 
Med disse store både blev der plads til næsten ethvert ønske til komfort og sejlegenskaber – bådene kunne således 
også købes med torpedokøl for at mindste dybgangen uden samtidigt at flytte krængningscentret væsentligt.  

 

Når man så har ovenstående i tankerne og skal vælge hvilken båd man skal vælge og købe, begynder 
sammenligningerne mellem bådene – for og imod. 

 

LM 24 og LM 26 – og LM 27 og LM 28 er parvis sammenlignelige.  

 

LM 24 kontra LM 26 

Hvis man sammenligner lm 24 med LM 26 – har begge både et stor kahyt og et separat toiletrum. LM 26 har lukket 
styrhus ud mod cockpittet. LM 24 har åbent styrhus og cockpit. Begge både er meget rummelige og funktionsdygtige 
både til familieferier. Motormæssigt er bådene sammenlignelige – og motoren gemt væk under dørken hos begge. 
LM 26 har motor med sejlbådsdrev modsat LM 24 som har motor med fast skrueaksel.   

Sejlegenskaberne vurderes noget bedre hos LM 26 end hos LM 24 netop på grund af bundfaconen, hvor LM 26 er 
med finnekøl og LM 24 langkølet. 

 

LM 27 kontra LM 28 

Sammenligningen mellem disse to både vil næsten være en gentagelse af LM 24 og 26. Indretningen i LM 27 og LM 
28 er begge med en forkahyt, en hovedkahyt, et separat toiletrum. For begge bådes vedkommende er der ståhøjde 
(182) i hovedkahytten. Ligeledes er styrhus og cockpit opbygget på samme måde, dog har LM 27 ståhøjde i cockpit 
modsat LM 28. LM 28 har lukket styrhus, hvilket LM 27 først fik fra 1984 – i LM 27 Mark II. Flere andre LM 27’ere har 
også lukket styrhus, men det beror på bådene er selvbyggerprojekter. 

Cockpittet hos både LM 26 og 28 er ført længere agterud og ud til siderne i forhold til LM 24 og LM 27, hvilket gør 
cockpittet lidt bredere, men mindsker pladsen på skandækket ved cockpittet og på agterdækket - og dermed også 
mindsker plads til ombordstigning her eller som siddeplads under sejlads.   

Valget mellem en LM 24 og en LM 27 må derfor meget bero på 
hvor meget plads og rummelighed man måtte ønske sig til sine 
familieture. Tilsvarende må også være gældende for en LM 26 og 
en LM 28. Umiddelbart vil den ekstra forkahyt i LM 27 og 28 give 
disse to både en fordel i forhold til de andre to lidt mindre både. 

 

Sejlbådene LM 22-81-270-290-315-380. 

Blandt LM sejlbådene kan man finde en fuld tursejler-program, som 
dækker alles behov og krav til sejlbåde. Programmet hedder 
Mermaid 270-290-315 og 380. Karakteristisk for alle LMs sejlbåde, 
undtagen Vitesse bådene, er den runde hæk.  

LM 22 var Bent Juul Andersens første båd lavet hos LM Glasfiber og 
eftersom båden vandt sin klasse under en Sjælland Rundt 
kapsejlads, må egenskaberne vurderes være i top.  

Bådens størrelse betyder nødvendigvis, at båden ikke kan have 
samme rummelighed og udstyr som de langt større både, men 



båden fremstår både smuk i linjerne og er velegnet til to personer som udflugt-, turbåd og er tydeligvis også velegnet 
til kapsejlads.  

 

LM 81 blev LM Glasfibers næste skridt for rigtigt at komme ind på sejlbådsmarkedet og blev således forløberen for 
Mermaid-bådene. Genbrug af skroget fra LM 26 og med overbygning til en sejlbåd fik man med et trylleslag ændret 
en motorsejler til en sejlbåd og sat gang i udviklingen af sejlbådene. Genbrug gjorde man også videre i produktionen 
af LM Mermaid 270-290-315 og til sidst 380.   

Alle disse både ligner hinanden udefra og på afstand – med størrelserne til forskel. Går man under dæk giver 
bådenes forskellige størrelser og rummelighed mulighed for komfort i ganske forskellig omfang.   

 

Motorsejler kontra sejlbåd. 

Hvorfor vælge når man kan få det hele. Det bliver så nok i sidste 
ende et spørgsmål til pengepungen og til sejlvanerne – om man 
sejler single eller med gaster. Med både i den størrelse skal man 
være rimelig erfaren sejler for i alle forhold at kunne håndtere 
båden sikkert og forsvarligt – ikke mindst som singlesejler.  

De tre LM Vitesse-både er alle tegnet af Bent Juul Andersen som en 
del af LM Glasfibers bådprogram.   

Navnet ”Vitesse” kommer dog fra eksisterende Vitesse-tegnede 
både af Bent Juul Andersen som Vitesse 52/54 der forinden 
allerede havde gjort sig bemærket som kapsejler.  

LM Vitesse bådene - 33Cabrio, 35Cabrio og 35Vision har det hele. 
Komfort og power som en motorsejler og sejlegenskaber som en 
sejlbåd med finnekøl (nogle med torpedokøl). Båden kunne fås 
med styreplads både i salon og cockpit eller kun i cockpit. Bådene 
er udstyrede med kahyt, midtersalon/styrhus og stor cockpit, 
separat toilet- og baderum, hvor midtergangen også indgår i 
baderummet når dørene lukkes. Stor og veludstyret pantry, stor 
cockpit – og så har de et par ekstra sovepladser som stikkøjer 
under cockpitdørken.  

 

Det i øvrigt let genkendelige og gennemgående træk for alle både i LM Glasfibers program som den runde hæk, er 
dermed fuldstændig ophørt ved lanceringen af LM Vitesse bådene. Det skulle desværre også blive de sidste både, 
som blev kørt ud fra hallerne hos LM Glasfiber i 1994.  

 

Sejlbådsvalg  

Falder valget på en sejlbåd, da bør man vurdere, om båden er behagelig at befinde sig i under alle forhold. Er der 
ståhøjde i kahytten? Kan man rejse sig uden at slå hovedet? Er båden for ”indelukket”, så man vågner om morgenen 
badet i kondens. Hvorledes er udluftningen fra pantryet og kan madosen komme bort. Indeklimaet betyder meget 
for bådens anvendelighed, og hvor behagelig den er at være i. Det er ikke altid nok båden går fint for sejl, hvis 
funktionaliteten under læ er mangelfuld. Her spiller ægtefællens og børnenes trivsel ombord en væsentlig rolle. 

Mermaid-konceptet bygger på et stort cockpit ført helt agterud og uden man har ladet sig friste til at lave en 
agterkahyt. 315 og 380 har ligeledes emhætte over gasblusset ved pantryet som alt andet lige må hjælpe på 
indeklimaet og forhindre meget mados. Alle Mermaid-både er brede og meget rummelige både med forkahyt, 
hovedkahyt og separat toiletrum – plus masser af stuve- og garderobeplads.  



På LM 380 har man ændret på undervandsskroget i forhold til de øvrige sejlbåde og givet den en lidt fladere bund, 
hvilket har givet sig udslag i en hurtigere båd. Yderligere leverede man LM 380 med teakdæk som standard.  

Mermaid-programmets både er iflg. LM selv både bygget til voksne mennesker med deraf følgende krav til ståhøjde, 
køjelængder mv.  

Med en sejlbåd vælges også at være mere i elementernes vold uden at kunne gå i læ under sejlads som i en 
motorsejler. Derfor stilles der også langt større krav til den personlige påklædning, som både skal være varm og 
vandtæt under alle forhold. 

 

LM bådene fra 1967 til 1994 

LM bådene har nu gennemtrawlet danske og udenlandske farvande gennem fire årtier, og mange af disse både er 
bygget som samlesæt af entusiastiske folk med drømme mod fjerne horisonter. Nogle havde håndværksmæssig 
baggrund til at aptere en båd – andre knapt så meget. Således sejler der mange LM både rundt uden at man kan se 
om den er værftsbygget eller er et selvbyggerprojekt. Hos andre både vil det være mere synligt at båden har været et 
selvbyggerprojekt. Er bådene bygget nogenlunde efter byggevejledningerne, vil bådene stadig være fuldt 
funktionsdygtige og sikre at sejle i som var de fabriksfremstillede.  

Imidlertid har de fleste af bådene nu haft så mange skiftende ejere, at to ens bådtyper sjældent fremstår ens i dag i 
aptering, indretning og med udstyr. Disse ændringer af bådene kan man måske positivt betegne som en fortsat 
videreudvikling af bådene.  

De enkelte både har ligeledes gennem produktionsårene gennemgået forandring og udvikling – modifikationer – fra 
værftet. Således er det tydelig på LM 23, som på et tidspunkt fik installeret et separat toiletrum og kom til at hedde 
LM 23 Comfort. Samme forandring har LM 27 også været igennem, idet båden i 1984 fik indstøbte spilkonsoller i 
cockpitkarmen og blev leveret fra værftet med aluminiumsvinduer og lukket styrhus som på LM 26 og LM 28. Den 
eneste helt sikre identificering af LM Mark II foruden stelnummeret er de glasfiberindstøbte spilkonsoller, hvor de 
almindelige LM 27 har spilkonsoller i rustfrit stål monteret. 

 

Sundhedstjek.  

Endelig, så har bådene det ligesom mennesker. Uden makeup bliver hun grå og farven 
falmer -  og uden maskineriet holdes nogenlunde vedlige og passes, kan der gå kludder i 
ledningsnettet og motoren sætte ud i kritiske øjeblikke. Der er ingen garanti ved at 
motoren tilhører en motordoktor eller efterses periodisk, men det sidste vil nok være den 
bedste chance for at forhindre alvorlige problemer. Det er også ligesom med 
menneskenes gener. Nogle bliver meget gamle, selv om ejerne har været meget hårde 
ved både motoren og skroget – hos andre giver motoren og skroget problemer selv om der gøres alt det rigtige for at 
forhindre problemer skal opstå.  

Fakta er, at intet varer evigt, men LM bådene har en god chance ved passende opmærksomhed og vedligeholdelse. 

 

Under bloggen ”fra medlem til medlem” beskrives nogle af de skavanker vores både kan få efter alle disse års brug. 

I biblioteket kan man finde mange flere tekniske oplysninger om bådene med præcise mål, sejlareal, køjelængder 
m.m.,  
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