
SWE 11058

CAN CAN FOR SALE
Loggbook 

Historia  - Ägare  - Nuvarande hemvist - Specifikation  - Köp / 2011  ---



Historia
Relationen till denna båt börjar 1962 då min far Lennart Brunnhage gick och väntade på att hans nya Laurinkryssare 
skulle byggas 1963. En sommar utan båt var inte pappas melodi och han blev erbjuden att överta ett bygge i Borgå, 
Finland. Där byggdes 2 st identiska Laurinare och den andre båtens beställare var NJKs orförande, Dir Ernst Kindberg, 
hemmahörande i Helsingfors.

Lennart och Ernst kom att bli verkligt goda vänner, både i och utanför kappseglingsarenorna. Vid den tiden seglades en 
sommartour med start i Hangö Finland och Pokalseglingar, för att därefter segla tillfartssegling till Sandhamn och Gotland 
Runt, som var den tidens stora skandinaviska regatta. Efter GR så ställdes kompassen mot Arkösund alternativt Karlsamn. 
Därifrån seglades det vartannat år om Silverskeppet. En fullriggare helt i Silver, alla skot, ja allt var i silver. En mycket
eftertraktad trofé att försöka erövra. Just denna sommar 1962 kom min far att med sin LILECA II vinna denna segling. 
Målgång skedde i Kiel alternativt Travemunde. Vidare seglades det upp till Köpenhamn och KDY, Kongelig Dansk 
Yachtclub. Sommartoruren avslutades sedan med Skaw Race i Marstrand.

Under dessa seglingar ville det sig inte riktigt för Ernst och hans mannar med sin CAN CAN II, varpå Ernst åter kontaktade 
Arvid Laurin, nu med order om att –”konstruera en båt så jag vinner över de där förbannade svenskarna”. Ja det var 
upprinnelsen till CAN CAN III, som sjösattes 1966 och fullständigt krossade allt motstånd alla i resultatlistorna denna 
sommar. Hon kom att vinna 9 av 10 seglingar. Under den 10e seglingen, så bröt hon masten och tog sig för motor till den 
danska byn Stubbeköping, (lämplig angöringsort vid brott på stubben). 

CAN CAN fick ny mast och 1967 ingick hon i Finska laget som deltog i det kända Admiral´s Cup, Cowes England. Ombord 
på denna segling samlades väl förbrödrade herrar både från Finland och ärkerivalslandet Sverige. En av dessa var min 
pappa Lennart. CAN CAN kom att göra väl ifrån sig och på Fastnet Race placerade sig på en total 4e detta år.

Pappa Lennart blev så förtjust i denna båt att när hon senare blev till salu så flög han över och hade handpenning med sig, 
men vid närmare tanke tyckte Lennart att hon var lite för opraktisk för den praktiska Lennart. CAN CAN var byggd för 
racing och pappa Lennart skulle ju använda henne för familjesegling också.

-----------------------------------------------

Sedan gick det flera decennier och en kväll hösten 2011 fick jag syn på en annons via internet. Nu var CAN CAN under 
annat namn och låg nere i östra Italien. En österrikare hade blivit förälskad i båten och köpte henne 2008/2009, tagit ner 
henne till Österrike för renovering.

Jag kunde inte låta bli att kontakta mäklaren och det tog mindre än en timme innan ägaren själv ringde upp mig och efter 
många och långa segdragna förhandlingar kunde vi skriva kontrakt i mars 2012 och båten bytte således husse. Så på gott 
och ont så drabbades båten av orkanvindar (BORA BORA) och togs till varv och jag skulle då godkänna varvet för 
stundande reaparation. När killarna som ägde varvet presenterade sig och visade vad dom gjort med träbåtar, så föll jag 
direkt och båten sköts än idag av samma varv AA Custom i Monfalcone, som har flygplats och som ligger endast 10 
minuter m bil från varvet så det är väldigt bekvämt / nära att komma till och ifrån varvet.

Efter att betalat och gjort rätt för mig kontaktade jag varvet, Wihlenius Båtvarv, Borgå i Finland, fann adressen till Ernst 
änka Maja Kindberg, 91 år. Nog kom hon ihåg mig allt och på min förfrågan om jag fick ta tillbaka deras namn CAN CAN så 
sa hon utan betänketid att det skulle nog Ernst tycka vara trevligt, varpå logotype beställdes per omgående.

. 



Renoveringen
2012 / Utvändigt
- Botten, vattenlinje, skrovsidor, valv, ruff & sittbrunn slipas rent och oljas / lackeras
- Vattenlinje höjs 4 cm för ”lättare look”
- Sittbrunn får ny sarg, gamla skotsystem för genua- och storsegel återskapas… dock med lite modernare snitt
- Gamla ratten bort (50cm) och ny vit (100cm) installeras. Lereras av CARBONAUTICA i Kroatien
- 2 nya winschar från HARKEN installeras
- Nytt storskotssystem från HARKEN installeras
- En del gamla block byts ut och HARKENs bästa monteras
- Septitank får motorstyrd tömning
- 2 nya spinnakerbommar via HARKEN 
- Spinnakerskot och HARKEN hakar levereras från HARKEN
- Ny pedistal för instrument avseende navigationsintrument/ motorreglage / strömuttag byggs 
- Nytt fäste på akterdäck för landgångsbrygga
- Ny sprayhood
- Ny backstagssträckare från HARKEN

2012 / Invändigt
- Nya stuvfack i byssan
- Hyllor / förvaringskåp byggs på WC
- Nytt navigationsbord i teak installeras
- Nya gröna dynor sys till samtliga madrasser
- Ny köksutrustning / grytor, stekpannor, glas, tallrikar, bestick,

2013
- Elektriskt ankarspel i stäven byggs inklusive rymlig box under däck
- Båten läcker från ovan! Nytt lätt däck appliceras, målas vitt
- Nya segel från TUSS Sails införskaffas
- Lazyjacks installeras
- Inre förstag monteras med HARKEN specialvantskruv

2014
- Byte av batterier
- Nya stoppers
- Solpaner införskaffas fall ström uteblir
- Nytt utebord för fler personer

2015
- Ny mast, bom, kick samt spinnakerbom beställs från PAUGER, Ungern / Vitt för den classiska looken
- Nytt storsegel då nya mast och bok är lite större beställs från TUSS Sails
- Skrovet får nya ytskikt både under och ovan vattenlinje
- Lätt motorrenovering
- Nya Lazyjacks (pga längre bom / större storsegel)



Ägare

1 Ernst Kindberg, Helsingfors Finland 1966 – 1968

2 Olle Rynne, Stockholm Sverige 1968 – 1989 

3 Oscar Leitner, Järfälla Sverige 1990 – 2009

4 Christian Stadler, Österrike Österrike 2010 – 2011

5 Claes Brunnhage, Lidingö Sverige 2012 –



Specifikation / Fakta / Utrustning

Objekt Laurinkryssare one off 40 fot                                                                                                
Konstruktör Arvid Laurin
Byggd 1965
Längd 12.05 m
LVL 9.24 m
Bredd 3.16 m
Djup 1.85 m
Deplacement appr 8 000 kg
Kölvikt 4 000 kg
Skrov Mahogny
Däck Målat / white

Mast Bom, kick & spinnakerbom / Kolfiber // Allt vitmålat för classic look
Tillverkare Pauger, Ungern
Rigg Rod / Wire / Dynema
År 2015
Extra 2 st spinnakerbommar / Kolfiber
Rullfock system Furlex 1999

Segel TUSS Sails, Ungern
År 2013  * Genua I     - 54 kvm

Genua II    - 42 kvm med UV filter / skydd = crusing genua
Genua III   - 32 kvm
Genaker    -103 kvm 
Spinnaker  -125 kvm

2015 / Nytt storsegel  - 46 kvm då nya masten höjdes 90 cm och bom blev 40 cm längre

Motor Bukh 3 cylindrig, diesel 1984 DV 36 MV // Renoverad 2016
Styrka 36 hkr, sötvatttenkyld
Bränsletank 70 L
Propeller Folding, 3-bladig
Marschfart 6,2 knop vid 1 800 varv/h

Navigation Raymarine Radio Transceiver
Raymarine TriData
Raymarine Auto Pilot, stulet hösten 2015 – nytt 2016
Raymarine Plotter, stulet hösten 2015 – nytt 2016

Antal kojer 6 personer

Spis / Ugn Ja, gasol / 2 * 6 kg
Värme Vattenburen, Vebasto
Vatten Ja, elektrisk
Tankar 2 st / ca 75 l & 150 l
Varmvatten Ja ca 50 l
WC Ja
Septitank Ja, elektrisk tömning
Dusch Ja, på akterdäck / varm / kall

Länspumpar 2 elektriska 
1 manuell

Landström Ja, 220 wolt Converter
Gummijolle Ja
Motor Mercery 4 hkr

Storskotsystem Nytt 2012 – Harken
Winschar 2012 – 2 st nya Harken

Ratt Ny större i kolfiber, 90 cm, vitmålad, CARBONAUTICA i Kroatien

Skot Från Harken
Block Från Harken, men även en del gamla hederliga Casselblock

Ankare Plogankare med kätting på ankarspel i stäven, elektriskt
Fendrar ca 10 st
Förtöjningslinor Många



Lite Gott å Blandat

CAN CAN i sin hemmahamn 
Monfalcone 2012
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