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VID HALVNIOTIDEN PÅ lördagsmorgonen den 12 augusti förra året var  
polisen Bryan Maess, 47, hans kollega Christopher McMahon, 46, och  
deras vän Roni Durham, 57 ute och trollade lax vid Columbiaflodens  
mynning i Oregon i nordvästra USA.

Sikten var god, men vädret grått och luften kylig. 
McMahon är fiskeguide på fritiden och sköter en hemsida där det säljs 

fisketurer och utrustning. Framme vid vindrutan på båten, en 21 fots 
Weldcraft med både en stor och en liten utombordare, hade han mon- 
terat två GoPro-kameror riktade akterut.

Förhoppningsvis skulle en storfångst dokumenteras.
Istället blev det en verklig skräckfilm. 
Den korta videon, som blivit en så kallad viral succé de senaste mån- 

aderna, borde ses av varje motorbåtsägare.
De tre står och pysslar med sina spön när en av männen plötsligt 

upptäcker en 31 fots Bayliner Trophy som i hög fart är på väg spikrakt emot 
dem akterifrån. Han ställer sig upp och vinkar och skriker ”Hey!”. Men 
båten fortsätter bara rätt mot dem. Han vrålar desperat nu: ”Hey!...Hey!” 
men båten rusar närmare och närmare. Kvinnan skriker ”Oh my God!” och 
de tre kastar sig över relingen ner i vattnet på styrbordssidan bokstavligt 
talat i samma ögonblick som den stora båten smäller rakt upp mellan 
motorerna på akterspegeln och ränner vidare föröver. På sista bildrutan – 
precis innan kamerorna slås ut - ser man bara undersidan av skrovet.

Det gick knappt åtta sekunder mellan upptäckten och kollisionen.
De tre fiskarna plockades upp av andra båtar i området. De var nedkylda, 

 men klarade sig med mindre skador. Bara kvinnan hade sin flytväst på sig, 
men den blåste inte upp. 

Ombord på Baylinern fanns tre personer: föraren Marlin Lee Larsen, 75, 
hans svärson och svärsonens far. Larsen är nu stämd på 372 500 dollar av 
en av fiskarna i Weldcraften. De andra två förbereder liknande åtgärder.

Samtidigt pågår en brottsutredning mot Larsen, som är misstänkt 
för vårdslös båtkörning, att hänsynslöst ha utsatt andra människor för 
livsfara och ”överfall av fjärde graden” (Oregons lagstiftning).

Enligt The Oregonian har Larsen i förhör hävdat att han inte upptäckte 
faran för att han satt ner och instrumentbrädan blockerade sikten. Han  
anser också att det är onödigt med rättegång efter-
som de tre i Weldcraften ”inte skadades svårt”.

Hans svärson har berättat för utredarna 
att han varnade Larsen under båtfärden och 
bad honom se upp, eftersom han till och 
från höll på med sin mobiltelefon istället för 
att titta framåt. I samtal med lokaltidningen 
avfärdar Larsen uppgifterna om mobilen 
som ”fake news”.

Länk till filmen: https://www.
youtube.com/watch?v=nJyZim-
DAg8A

Bilden kommer från YouTube.

Robert Aschberg

ASCHBERG

Båtolycka blir viral

Robert Aschberg är TV-producent och journalist med ett stort eget 
båtintresse. Han är även medlem i Sjöräddningssällskapets styrelse.

I Båtliv är Robban krönikör med rätt att tycka till. Om du har åsikter eller 
tips så kan du maila honom på adressen Robert.Aschberg@batliv.se

SMARTPLUG ÄR ETT nyutvecklat 
landströmsintag för att skapa en 
säkrare och bättre anslutning. Det har 
en kontaktyta som 
är 20 gånger så 
stor som många 
andra intag på 
marknaden, vilket 
minimerar risken 
för glapp, överhett-
ning och kortslut-
ning.

SmartPlug är 
snabb och enkel 
att ansluta, inget 
vridande krävs. Det 
är bara att koppla 
in kontakten likt ett helt vanligt 
eluttag. Vid lanseringen för Europa 
finns den tillgänglig i en 230VAC 16A 
modell i rostfritt. Pris 2 295 kr. 

www.comstedt.se

CAMPER FRÅN OXYG AB är ett 
effektivt och miljövänligt sätt att 
undvika avloppslukt från toalett- och 
gråvattentankar. Produkten bygger på 
åtta aeroba (syrekrävande) bakterier 
som blandas med natriumperkar-
bonat, för att kunna 
tillföra syre i exempel-
vis avloppstankar. När 
syre tillsätts, startar en 
helt luktfri nedbryt-
ningsprocess. Ju längre 
denna process får 
pågå, desto renare blir 
avloppsvattnet.

Som ett komplement till Camper 
har OxyG även tagit fram Sanitation 
Wax, ett skyddande vax som sprayas 
i husbilens eller båtens plastkopp 
på toaletten. Det motverkar att urin 
fastnar i plastporerna och oxiderar.

BÅTSYSTEMS SIDOSTEGE ÄR lätt att 
stuva undan när den inte används. 
Den gör på- eller 
avstigning från 
sidan av din båt till 
en säker och enkel 
uppgift. Stegen är 
gjord av rostfritt 
syrafast stål AISI316 
och hängs lätt på 
och av däcket när 
det behövs. Finns 
i tre olika längder 
och passar de flesta 
typer av båtar, både 
segling och motor-
båtar. Det senaste 
tillskottet är SL150 
och mäter 1520 mm i 
total längd. 

Innovativt landströmsintag

Bakterier mot dålig lukt Stege för båtens sida

www.batsystem.se

RAYMARINE HAR PRESENTERAT 
sin nya AIS-sändare (Automa-
tic Identification System) med 
integrerad antennsplitter. AIS700 
klass B-sändare gör att båtägare kan 
dela antenn med VHF-utrustningen 
ombord, vilket gör installationen 
mycket enklare, renare och mindre 
kostsam. Den har konstruerats med 
sömlös integration med Raymarine 
MFD, instrument och PC-baserade 
navigationssystem med utökade 
anslutningsalternativ. Pris 10 490 kr.

www.raymarine.se

AIS med integrerad 
antennsplitter

Grandezza 37 CA premiär i augusti
GRANDEZZA 37 CA är en nyutveck-
lad kabinbåt som får sin officiella 
premiär i augusti i år. Den har allt det 
som vi har sett på ett antal moderna 
motorbåtar de senaste åren, men det 
finska företaget har tagit ett steg till 
med sin produktutveckling som oftast 
ligger i topp. 

Salongen och akterdäck blir en en-
het när en tredelad skjutdörr öppnas 
och ett stort skjutbart tak över hela 
salongen och även över badbryggan 
släpper in solljus. 

Mått 11,55x3,50 m. Toppfart 
34–36 knop.

www.gbm.se
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