
Till höger: Essbåten Micky
från 1933 har renoverat skrov
och en ny Gray Marine-motor
på 100 hästkrafter som innehåller delar från fyra andra
motorer. Toppfarten ligger på
strax över 20 knop, vilket
ungefär motsvarar vad båten
presterade som ny.

Passbåt
Passbåtar brukar man kalla alla snabbgående båtar
som inte är racerbåtar men heller inte inredda eller
beboeliga. Det finns i princip inga stuvutrymmen
eller plats för att övernatta i en passbåt. De ser ofta
ut som en blandning mellan en ruffbåt och en racer
eller en förvuxen campingbåt, och de är i första
hand avsedda för snabba och enkla persontransporter. Ibland gränsar de till rena sport- eller racerbåtar.
Designen och inredningen påminner en hel del
om bilar vad gäller passagerarutrymmet och instrumenteringen. På engelska kallas passbåtar för runabouts. Typiska passbåtar är Gideon Forslunds Essbåt och Storebros Vindö, som ritades på femtiotalet
av Einar Runius och såldes i över tusen exemplar.
Andra passbåtar med stor spridning var modeller
från amerikanska Chris Craft och Gar Wood eller
italienska Riva.
Passbåten är i regel motorstark, omkring 6 till 7
meter lång och halvplanande för farter upp emot
20‒30 knop. Den har så gott som alltid vindruta och
stor öppen sittbrunn och motorn under luckor på
för- eller akterdäcket.
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Denna relativt enkla och typiska
passbåt ritades  av Carl
Plym som året innan tagit över
det berömda Neglingevarvet
efter sin far, August Plym. Till
skillnad från fadern som var helt
inriktad på segelbåtar ritade
Carl Plym många motorbåtar
under sin tid på varvet, bland
andra de så kallade Plymdroskorna som användes för
passagerartransport under
Stockholmsutställningen 
och flera framgångsrika tävlingsbåtar. Carl omkom i en
sjöflygplansolycka  endast
trettioett år gammal.

