
r Vem har inte svettats i tunga flytoveraller? 
Den tiden kan snart vara ett minne blott. 

Det är i alla fall vad Pitebon Ola Eklund hoppas 
och tror. Han har utvecklat ett underställ som 
både värmer, flyter och andas.

Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen har 
redan handlat av honom och när Fiske för Alla 
träffade honom hade han precis återvänt efter 
möten med räddningstjänsten i Norrbotten.

– Det är ganska mycket just nu, för intresset 
är stort. För att inte säga väldigt stort, säger Ola.

Två år har gått sedan han hittade ett sätt att 
behandla flytmaterialet så att det andas. 

I dag har han världspatent på sin uppfinning 
och sedan augusti i fjol tillverkas bland annat 
tröjor, västar och byxor. Tanken är att kläderna 
ska värma och andas som ett underställ men ha 
flytkraft som en flytoverall. 

Olycka födde idén
Allt började för 20 år sedan när han var med 
och bärgade två vänner som ramlat i vattnet 
och frusit ihjäl i samband med löjfiske under 
hösten. Då började han fundera kring hur man 
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Ett underställ som 
värmer, andas och 
är smidigt, det har vi 
läst förut. Men att 
samma underställ 
även f l y t e r ! Det 
är något nytt. Möt 
Ola Eklund som jobbat 
i 20 år med att få fram 
flytunderstället.

T E x T  & f OTO 
J Oa k i M  N O r D lu N D

Understället svensk 

världs-

nyhet

skulle kunna höja säkerheten.
– En kompis till en av killarna som frös ihjäl 

hittade en flytoverall i England. Vi köpte sådana. 
Men sedan började jag själv göra egna modeller 
och har tagit fram sju-åtta modeller under de 
17 år som jag höll på, säger han.

Under de åren träffade han tusentals använ-
dare. 

– Det var ständigt samma synpunkter som 
återkom. Folk tyckte att de var tunga och klum-
piga. Sedan andades de inte och de var dessutom 
styva och prasslade. De var också missnöjda med 
att de inte kunde simma på mage, berättar Ola 
Eklund.

Han räcker fram en svart jacka med ett 

rutfärgat mönster. Kanotisten och långfärdsskrid-
skoåkaren Oskar Hederyd, som fått det delikata 
uppdraget att göra ett snabbtest av produkten, 
känner på plagget.

– Det här är ju något helt annat än det man är 
van vid, säger han och väger jackan i handen.

Den genomsnittliga vikten på en flytoverall 
är 3,5 kilo men ett flytunderställ som består av 
långärmad jacka och byxa väger endast 450 gram.

större rörlighet
En halvtimme senare stod Oskar Hederyd på 
stranden med plaggen på sig. Vårsolen tittade 
fram men vattentemperaturen låg fortfarande 
någonstans mellan fyra och fem grader.

som håller dig flytande!

Flytkraft som en flytoverall

Ola Eklund håller upp sin unika 
produkt, som nu finns att köpa.
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Materialet i understället 
håller dig varm och flytande.



Understället som håller dig flytande

– Jag har varit försiktig med att säga hur länge 
man kan ligga i sånt här kallt väder eftersom 
det är helt beroende på hur van man är och hur 
man beter sig. Med vanliga kläder klarar man sig 
inte länge, men med de här kläderna på har jag 
tillbringat cirka 30 minuter i en isvak, säger Ola 
Eklund.

Oskar Hederyds första ansiktsuttryck vitt-
nar om att det är kallt. Men efter den första 
köldchocken lägger han sig på rygg och flyter.

Sedan rullar han runt på mage och provar på 
att simma.

– Att simma bröstsim med en flytoverall är i 
stort sett omöjligt men här går det, konstaterar 
han.

Någon längre simtur handlade det dock inte 
om utan han valde rätt snart att söka sig mot 
värmen. Väl uppe på stranden tog han av sig 
plaggen.

– Jag kände att de värmde när jag kom upp, 
men den första kylan när jag väl klev ned i vatt-
net var den samma som när man hoppar i med 
vanliga kläder, säger Oskar.

Sedan tillade han:
– Kläderna är smidiga och lätta att röra sig i.
Just det är en viktig punkt.

– Kör en skoteråkare ned i en isvak med en 
gammal skoteroverall, så är de första 30-40 
sekunderna ofta helt avgörande. När overallen är 
fylld väger den 70-80 kilo och då är det i princip 
omöjligt att ta sig upp om man inte har isdubbar. 
Att ta sig upp i en båt med en tung flytoverall är 
heller ingen lek. Det här är smidigare, förklarar 
Ola Eklund.

hUvUdet Ovan vattenytan
Ola Eklund har mötts med viss skepsis när han 
visat produkterna.

– När jag håller upp en av mina tunna 
och lätta västar och säger att med den här på 
kommer du inte ned med huvudet under vat-
tenytan, så tror de flesta inte på 
mig. Därför är det roligt att 
se deras min när de själva 
upptäcker att det stämmer.

Vilken marknad ser du?
– Alla som vistas på fru-

set eller öppet vatten, ingen 
nämnd, ingen glömd. Främst 
ska produkterna lanseras i Sverige, Norge och 
Finland. I nästa fas blir det England, Holland 
och Tyskland. 

så fUnkar det

Lätt att röra sig i
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På väg upp ur vattnet kan vi 
konstatera att det är lätt att 
simma och röra sig i stället.

Värmefodret, som är tillverkat av polyety-
lenskum med slutna celler och utmärkta 
värmeisolerande egenskaper, är mycket 
lätt, smidigt, stötdämpande och åldersbe-
ständigt. Materialet är ”självvärmande” och 
innebär i detta fall att det värmer bättre än 
de flesta andra material oavsett om det är 
vått eller torrt. Microceller i fodret värms upp 
av kroppsvärmen och bildar därigenom en 
mycket varm isolering (våtdräktsfunktion). 
flytunderstället kan du använda under vilka 
kläder som helst. 

Extremt hög flytförmåga

Unika patenterade 
andningsegenskaper

Smidig

Tjocklek 3 millimeter

Mycket mjukt material, prasslar ej
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