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 M öjligheten att kunna ersätta 
skadade öljetter förlänger li-
vet på en begagnad vinter-

presenning. Men redan innan ori-
ginalöljetterna slitits loss i vinden 
kan extra öljetter appliceras i fö-
rebyggande syfte, för att fördela 
belastningen och skona presen-
ningen. Det går också att skapa 
nya fästpunkter för att exempel-
vis göra en presenning mindre. 
Tack vare att de flyttbara kläm-
morna är så fiffigt konstruerade 
håller de i många fall bättre än 

originalöljetterna på en presen-
ning. 

Den bästa konstruktionen hit-
tar vi i Holdon Midi. En väl ge-
nomtänkt och patenterad kläm-
ma med rötter i Västra Götaland. 
Namnet tycks anspela på engels-
kans ”hold on”, men det är inte 
hela sanningen. Enligt historien 
var det nämligen en lantbrukare 
från den lilla orten Hol utanför 
Göteborg, som i slutet av 1990-ta-
let konstruerade den första ver-
sionen. Därav namnet på ”donet”. 

Idén går ut på att en kil i kläm-
man låser fast presenningen un-
der drag och att låsningen blir 
starkare ju högre belastningen är. 

Patenterad kilklämma
Holdon har under åren utvecklats 
och förfinats, men grundfunktio-
nen är densamma. Eftersom både 
lantbrukare och båtfolk är kon-
servativa varelser finns faktiskt 
originalklämman fortfarande att 
köpa, under namnet Sure Hold-
on.  

Men nästa generations kläm-
ma, Holdon Midi från 2005, är 
bättre på nästan allt. Förutom att 
den sitter som berget i en PVC-
press är det en av få klämmor som 
går att hantera med bara en hand. 
Lillasyster Holdon Mini sitter bra 
på tunnare pressar utan kant-
band, men uppvisar inte samma 

greppstyrka på en tjock PVC-
press. 
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, men greppet är bedröv-
ligt. 

Kräver två händer
Strong Grip i aluminium är tes-
tets tuffaste klämma. Även den är 
innovativ med en konstruktion 
som går ut på att presenningen 
viks runt en plaststav som kilas 
fast i metalldelen. Greppet är i 
klass med testvinnaren Holdon 
Midi, men Strong Grip är något 
krånglig att använda och kräver 
två händer. 

Testets kalldusch är Tarp Snap, 
som lätt går sönder vid belast-
ning och därför är svår att återan-
vända. Sju öljetter klarade frys-
testet, men tre blir spröda av ky-
lan. Generellt har nästan alla 
öljetter bäst grepp på den tjocka 
PVC-pressen och tre modeller 
klarar vår högsta draglast på 90 
kilo.

Priserna per klämma ligger 
mellan 10 och 45 kronor. Det är 
glädjande att den vinnande pro-
dukten Holdon Midi inte bara har 
en genial konstruktion utan även 
ett attraktivt pris. Som grädde 
på moset är Hol-
don dessutom 
fortfarande 
svensktill-
verkad. Det-
ta gäller 
även Strong 
Grip, en tålig pro-
dukt som får tummen upp som ett 
bra köp. 

KLÄMMANDE 
PROBLEMLÖSARE
Flyttbara presenningsklämmor är i 
flera fall starkare än originalöljetterna 
på en presenning. Dessutom är de 
återanvändbara.
TEXT & FOTO JOHANNES NORDEMAR

Så gjordes testet
Vi har testat greppstyrkan på tre olika typer av presenningar: lättvikt 120 gram, rutarmerad lenoväv 250 
gram och PVC 600 gram. Belastningen har uppmätts med en hängvåg och vi har avbrutit vid 90 kilo på 
grund av säkerhetsskäl. De flyttbara presenningsklämmorna har fästs i presenningskanten mellan origi-
nalöljetterna. Både lättviktspressen och PVC-pressen har kantband med dubbelvikt duk. Vi har bedömt 
handhavande baserat på hur lätta klämmorna är att sätta fast och ta loss, med en eller två händer. Efter-
som det ofta är frysgrader under perioden då presenning an-
vänds har vi även fryst ner klämmorna till -18 grader för att se 
hur materialet påverkas. Vi har också undersökt hur presen-
ningsduken påverkas/slits kring själva klämman. 
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Modell
Holdon  

Midi
Tarpaulin  

clips
Presennings-

klämma
Holdon  

Mini
Strong  

Grip
Tarp  
Sec

Trekants- 
öljett

Sure  
Holdon

Tarp  
Snap

Super  
Snap

Kontakt www.holdon.com www.rusta.se www.biltema.se www.holdon.com www.arolyth.se www.arolyth.se www.watski.se www.mitron.se www.bataccen-
ten.se

www.biltema.se

Förpackning 4 st 4 st 4 st 4 st 2 st 4 st 4 st 2 st 2 st 4 st

Pris 58 kr 40 kr 60 kr 40 kr 89 kr 48 kr 129 kr 62 kr 49 kr 40 kr

Pris/st 14,50 kr 10 kr 15,00 kr 10,00 kr 44,50 kr 12,00 kr 32 kr 31,00 kr 24,50 kr 10,00 kr

Material Nylon Nylon Nylon Nylon Aluminium/plast Nylon Nylon Nylon Plast Plast

Återanvändbar Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Tveksamt Ja

Nedfrysning Opåverkad Något spröd Spröd Opåverkad Hårdnar Opåverkad Opåverkad Opåverkad Spröd Hårdnar

Skadar press vid hård last Nej Nej Nej Nej Ja Ja Delvis Nej Ja Ja

Greppstyrka lättviktspress 
120 gram

Press brister Press brister 20 kg Press brister Press brister Press brister Press brister Press brister 30 kg * Press brister

Betyg grepp 120 gram 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5

Greppstyrka lenovävspress 
250 gram

25 kg 21 kg 10 kg 28 kg Press brister 23 kg Press brister 20 kg Press brister 
35 kg

17,5 kg 20 kg * 24 kg

Betyg grepp 250 gram 4 3 1 5 4 3 5 3 2 4

Greppstyrka PVC-press 600 
gram

90 kg + 58 kg 22 kg 27 kg 90 kg + 64 kg 90 kg + 53 kg * 20 kg * 37 kg

Betyg grepp 600 gram 5 4 2 3 5 4 5 4 2 3

Handhavande 5 5 3 3 4 3 2 4 3 3

Samlat betyg

Bra grepp på alla material

Lågt pris
+ Inga+

Bra grepp på lenoväv+
Inga-

Dåligt grepp

Spröd i kyla
-

Kräver flinka fingrar-

Holdon Midi
Pris: 58 kronor/4 stycken

Svensktillverkade och patentera-
de Holdon Midi sopar mattan med 
konkurrenterna, även i sina egna 
led. Med en konstruktion som till-
låter enhandsgrepp, tålig arme-
rad nylon och fina detaljer är den 
en fröjd att jobba med. En kil ser 
till att greppet blir bättre ju mer 
klämman belastas. Om klämman 
dragits åt hårt finns det ett spår 
där en mejsel kan stickas in för att 
öppna. Genomtänkt och mycket 
prisvärd. 

Presenningsklämma
Pris: 60 kronor/4 stycken

Biltemas klämma är tung och 
kraftig i materialet. Men trots 
att skruven dras åt tills fingrarna 
smärtar glider klämman av pre-
senningskanten alltför lätt. Det 
räcker att av misstag gå in i snöret, 
så ryker klämman. Förmodligen 
är det käftarna i klämman som är 
alldeles för mjukt rundade. Med 
spetsiga käftar skulle klämman 
troligen fungerat bättre. Dessut-
om blir materialet sprött i kylan, 
vilket gör att skruven går av när 
man provocerar klämman. Kräver 
två händer. 

Holdon Mini
Pris: 40 kronor/4 stycken

Minivarianten av Holdon är visser-
ligen smidig i formatet, men pre-
sterar inte lika bra som storasyster 
över lag. Det finns ett undantag, 
och det är greppet på den glatta 
lenovävsytan utan kantband. Där 
sitter Holdon Mini bättre än näs-
tan samtliga öljetter i testet. Ty-
värr är Mini inte lika lätt att arbeta 
med som Midi. Den är för liten och 
kräver därför två händer, men ma-
terialkvaliteten är i topp. 

Strong Grip
Pris: 89 kronor/2 stycken

Är det någon av klämmorna som 
skulle kunna gå i arv till barnbar-
nen så är det Strong Grip. Ytter-
delen i beständig aluminium ser 
ut att ha en obegränsad livslängd. 
Det gäller bara att hålla reda på 
plaststaven som ska föras in i kly-
kan från undersidan av presen-
ningen. Den sitter stenhårt på alla 
typer av presenningar, men fun-
gerar bäst på kraftig PVC. Tunna-
re presenningar kan gå sönder på 
grund av den lilla anliggningsytan, 
då punktbelastningen på pressen 
blir för stor. Ett bra köp till PVC-
press.

Bra grepp+
Liten anliggningsyta-

Tarp Sec
Pris: 48 kronor/4 stycken

Med hjälp av en Tarp Sec och re-
pet som ska användas för att bin-
da ner presenningen skapas en 
bra fungerande fästpunkt var som 
helst på presenningen. Presen-
ningen formas runt en knut på re-
pet som sedan träs igenom Tarp 
Sec. Det fungerar bäst på tunna 
presenningar och kräver lite lir-
kande att få ordning på. Tarp Sec 
är en förfinad variant av husmors-
knepet att lägga en rund sten på 
presenningens baksida som bildar 
en knopp och sedan surra ett rep 
runt knoppen. 

Simpel

Bra grepp på tunn press
+

Skadar duken-

Trekantsöljett
Pris: 129 kronor/4 stycken

Den här klämman skiljer sig från 
övriga eftersom den kräver skruv-
mejsel för montering. Den kom 
med i testet för att den är flytt-
bar och återanvändbar, vilket var 
kriterierna. Greppet är på topp 
för alla typer av presenningar på 
grund av att lasten fördelas så 
fint. Men den är tidsödande att 
använda och i praktiken inte riktigt 
flyttbar. För den som permanent 
vill ersätta en trasig öljett är den-
na det bästa alternativet. Men den 
monteras inte gärna loss igen. 

Mycket bra grepp+
Permanent installation

Gör hål i pressen
-

Sure Holdon
Pris: 62 kronor/2 stycken

Det här är urmodern till testets 
vinnare. Det märks att det skett en 
utveckling. Konstruktionen ser vis-
serligen stark och enkel ut, men 
funktionen är inte alls lika bra som 
nästa generations Holdon Midi. 
Klämman använder sig av kilfunk-
tion, men greppet är inte i klass 
med testvinnarens. Den kräver 
två händer och är dessutom svår 
att få loss om den belastats hårt. 
Klämman gick sönder vid 53 kilos 
belastning och tänderna är inte 
tillräckligt vassa för att greppa i 
lenoväven. 

Bra grepp på PVC+
Dåligt grepp på lenoväv-

Tarp Snap
Pris: 49 kronor/2 stycken

Den här tvådelade klämman är 
lätt att sätta fast på tunna pre-
senningar, vilket den är konstru-
erad för. Tyvärr är den alldeles för 
skör och går sönder vid relativt låg 
belastning. Efter frystestet räck-
er det med att försöka sätta fast 
klämman på en presenning för att 
den ska falla i bitar. Den här ty-
pen av konstruktion fördelar även 
belastningen på pressen på ett 
ogynnsamt sätt, vilket skadar du-
ken mer än övriga klämmor.

Inga+
Mycket ömtålig-

Super Snap
Pris: 40 kronor/4 stycken

Super Snap är mycket lik den vita 
Tarp Snap, men till skillnad från 
kusinen går Super Snap att böja 
och misshandla utan att den går 
sönder. Den blir visserligen styv 
i frysen, men brister inte vid be-
lastning. Den lilla kroken är dock 
skrattretande. Den håller inte ens 
för att dra fingerkrok. Visst skonas 
presenningen om kroken viker sig, 
men i praktiken är det bara öglan 
som bör användas. Super Snap 
kräver två händer vid montering 
och fungerar bra på tunna pressar. 

Bra grepp på tunn press+
Krånglig på PVC-

BRA KÖP

BRA KÖP
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* Klämman gick sönder i testet
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