
AKTER-
SPEGELN 

Åter har ett halvår gått, denna gång med råge. Sommaren 
med förväntad värme, sol, båtutflykter och bad förbyttes i 
regn – för min del utspädda drinkar under ett skärmtak och 
en pensionärsresa med Byfjorden till Smögen. Nådens år 
2012 har er ordförande inte ens doppat tån i vårt härliga 
hav! Det är unikt och jag får nu satsa på julskrubbningen. 

I april kom Akterspegeln 5 och nummer 6 borde kommit i 
oktober. Men! Det går inte alltid som planerat och det finns 
skäl till förseningen. Virket i oss trägubbar är inte så friskt 
som vi hade hoppats på, trots linolja och Lignu, utan några 
av våra verkliga tungviktare tvingades att uppsöka det sjuka 
huset. Vi kvarvarande som fortfarande kan stiga upp utan 
käpp har då oplanerat fått ingå i en bemanningspool.

Medlemsmatrikeln måste totalrenoveras och ni som har 
grävt i gamla vrak vet att sådant kräver en grundlig genom-
gång. Vi har nu tänkt oss följande: 1/ Nollställning vid års-
skiftet. 2/ Tidsbegränsad inbetalning av medlemsavgiften. 
Uppenbart är – enligt vår nye kassör som är utomordent-
ligt kapabel – att inbetalda avgifter ej motsvarar antalet 
medlemmar. Vi är pinsamt medvetna om att detta är vårt 
fel, då bara en del av er fått sig tillsänd en inbetalningsavi. 
Bättring utlovas, kanske till nackdel för din plånbok men 
inte för föreningens. 

OBS! Sista inbetalningsdag för bifogad avi  är 31 januari 
för att medsänt medlemskort skall gälla 2013. Vi tar för givet 
att alla ca 300 medlemmar gör detta. Endast naturlig avgång 
accepteras! 

Vår sekreterarvikarie Torbjörn A. som också är med i Aktivi-
tetsgruppen, har bifogat en enkät som han vill ha svar på. 
Frågan är enkel: Vad förväntar ni er av oss? Svara med 
era synpunkter. Detta är viktigt så att vi kan återgälda 
åtminstone lite av medlemsavgiften.
 
Hemsidan www.trabat.se har fått ett lyft och blivit ett viktigt 
medium i kontakten med omvärlden. Vi kommer att lägga in 
en Verksamhetsplan för 2013 och om du vill medverka vid 
något arrangemang, så är vi mer än tacksamma! Närmast 
i tiden ligger Båtmässan i Göteborg 2-10 februari. Vi står 
för en gemytlig samvaro och kostnadstäckning. 

Nr 6 • 2012

Hör av dig via rymdpost, telefon eller varför inte snigel-
posten... Tänk vad härligt nostalgiskt att höra brevkniven 
öppna ett kuvert!

Nu äntligen till TRÄBÅT. Genom Peter Nordbergs försorg 
har föreningen fått ett bordfyllt skrov i kärnfura, ca 20 fot, 
med bottenstockar i ek. Som jag klassade som ett amatör-
bygge efter eget tycke och smak. Ack vad fel jag hade! 
Proffsen Willy H. och den icke okände båtbyggaren Eilert E. 
klassade den visserligen också som ett amatörbygge, 
men mycket skickligt utfört. Dessutom en linjeritning och 
spantruta som en Kåg/Vässing från tidigt 1900-tal. (Peter, 
jag ber om ursäkt!) Är det någon som är intresserad av att 
slutföra detta arbete och få en unik båt? Hör av er! Båten 
ligger i Rotviksbro, bilder finnes.

Minireportaget handlar denna gång om den fiolspelande 
träbåtsgurun Sven Johansson i Gerlesborg. Som gick från 
kvantfysik över Collin Archer och vikingaskepp till den egna 
drömbåten Foxy Lady som ni kan beundra på Båtmässan.

Hösten har nu gjort sitt inträde på Orust. Hustrun har bom-
mat igen växthuset och jag har krypit ner i verkstan med 
mina modellbåtar. Där trivs jag. Hoppas det blir en lika 
maklig vinter som förra året – slapp skotta snö och slapp 
de alltför dyra elräkningarna. (Direktverkande el!) 

Avslutar med att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 
Väl mött på Båtmässan 2013!

Henån november 2012
Lars Winckler, ordförande

Prisutdelning på Träbåtsfestivalen. Lars W vid prisbordet med 
Hans Olov H och Eilert E från juryn och några av Flottans Män 
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UPPROP!!! 

HJÄLP OSS PÅ

BÅTMÄSSAN 2-10/2 

RING LARS W. 

0304-302 09 



Förutom Båtmässan i Göteborg som vi rapporterade om 
i senaste numret, har mycket hänt under året. Vi har inte 
jobbat i det tysta!

FEBRUARI
Ostindiefararen Gotheborg från en besättningsmans 
horisont – ett föredrag i Kajutan, Henån, i samarbete med 
Kultur och Fritid. Välbesökt och uppskattat. 

MARS
Lotteriekan levererades med veteranlastbil till Smögen.
Modellbåtskursen i Kungälv avslutades.

APRIL
Årsmöte. Valberedningen hittade ingen ersättare till mig. 
Bättre lycka nästa gång! 
Lotter på ekan (ny eka!) såldes på Smögenbryggan. Men 
det var för tidigt, badgästerna hade inte anlänt i detta för 
årstiden ogästvänliga väder.
(Satte potatis den 13 och glufsade i oss de första lite före 
Midsommar.)

MAJ
Peter N. fick en inbjudan till en golfklubb på Tjörn. Försökte 
sälja lotter på ekan men det var fel publikum.

JUNI
Hårdplanering inför Festivalen med en ny General. Och 
ack, vilken General! Tysk disciplin kombinerad med ett 
varmt hjärta och kamratskap. Detta måste grunda för 
ytterligare en lyckad Festival!

JULI
Träbåtsfestival i riktigt sommarväder! Det finns inte super-
lativ nog i svenska språket att beskriva denna helg. Rekord 
i antalet besökande träbåtar, rekord i antalet besökare och 
rekord i det mesta!! Till och med en blänkare i GP, förutom 

alla andra artiklar i de mindre drakarna. Tack Generalen och 
hur i h-e ska du kunna överträffa dig själv inför nästa år?

AUGUSTI
Henån - dagar med lottförsäljning som vanligt på torget. 

Men ett mörkt moln har dragit in över Orust. Den för ön 
grundläggande näringen är nu ute på ett stormigt hav. 
Konkurser/kvav skakar om. Öppet Varv i slutet på månaden 
som brukar vara en av våra inkomstkällor, hotas av total 
katastrof. Inga båtar på Henån, inga besökare. Dött. 
 Då fick Willy H. och jag kontakt med de nya ägarna av 
Najadbyggnaderna i hamnen genom ett tips från vår oför-
tröttlige Festivalgeneral. Från tanke till beslut gick det sedan 
fort. Resulat: Classic Open med utsökta klassiska skön-
heter vid bryggan och i den gamla monteringshallen. I gott 
sällskap med Ellös världspremiärer i plast, presenterade 
vi fyra nybyggda träbåtar från Lilla Kålviks Båtbyggeri på 
Orust – Båtbyggarriket.
 Besökarna hittade till Henån och vi hade en hektisk helg, 
väl i jämförelse med tidigare Öppna Varv! Tack till Orusts 
starke man Bertil i Kleva (inte politiker, men någon som 

ett aktivt och händelserikt 2012



En vacker höstdag i oktober 
åker vi till KKV, Konstnärernas 
Kollektivverkstad vid Gerles-
borg. Bland stenhuggare, 
målare och konsthantverkare 
finns också en konstnär som 
jobbar i trä. Det är Sven 
Johansson som bygger och 
renoverar båtar. Med lång 
och bred erfarenhet, en av få 
som behärskar hantverket. 

Jobben rullar in hela tiden
Inne i verkstaden pågår bygget av en ny segelbåt, utanför 
väntar en Andunge på renovering. Vi får ett samtal över en 
fika på det lilla caféet vägg i vägg.
–	 Men	först	var	det	väl	inte	båtar	du	jobbade	med?	
– Det började med att jag föddes och växte upp på Tjörn. 
Det är väldigt viktigt! Ungefär samtidigt som jag började 
intressera mig för båtar, började jag som lärare på Östra-
boskolan i Uddevalla. Jag undervisade på gymnasienivå i 
elektroteknik. Det jobbet försörjde mig under hela 80-talet, 
samtidigt som jag lärde mig bygga båtar. Jag gick ingen båt-
byggarutbildning, men det blev en kvällskurs då vi byggde 
en liten snäcka. Det var nog -82. 
–	 Du	slutade	som	lärare,	var	det	roligare	med	båtar?
– Ja, det var det! Men det var tufft att leva på några år. 
Det lossnade i och med att jag fick jobb i Norge -94. Då 
byggde jag Colin Archer-båtar i Steinkjer norr om Trondheim. 
 Några år senare blev det ett uppehåll i produktionen. 
Då fick Sven ett jobb nere på Assmunderöd på Orust. Det 
handlade om att förlänga två salongsbåtar. Den ena var 

bryr sig) och Klas Samuelsson (nybliven ägare till varvsloka-
lerna i hamnen). Kanske är ett embryo fött. Classic Open.

SEPTEMBER
Bondens och Skogens Dagar på Backamo. Vad mer 
behöver jag skriva? Helt otrolig sammankomst, på lördagen 
i strålande väder. Men tyvärr visade sig denna sommars 
väderstatistik stämma alltför väl på söndagen.
 Rolf Bjelke och Deborah Shapiro drog med sin fantas-
tiska film Vildmarkshav fullt hus på Kajutan i Henån. Till 
och med så fullt att vissa sena medlemmar blev avvisade 
för att de inte hade förköpt. Samordning med Kultur och 
Fritid, Orust kommun.

OKTOBER
En i många aspekter mörk månad, vintertid osv. Sten O. –
min vän och Mr. Modellbåt himself – mår inte så bra. 
 Eilert och jag startade modellbåtskursen 16 oktober 2001 
i min verkstad för att enligt stadgarna bevara och föra vidare 
den gamla träbåtsbyggartraditionen. En intresseannons 

infördes i Bohusläningen och gav ca 70 svar. Sex försöks-
kaniner kallades och när vintern var till ända stod Bohus-
jullarna färdiga. Det blev ytterligare en kurs i min verkstad 
och sedan flyttades allt till Bohusläns Museum i Uddevalla. 
 En av de första kursdeltagarna var den då båtlöse taxi-
chaffisen och nostalgikern Sten Olsson med en dold talang. 
Några år senare tog Sten över ansvaret och utvecklade 
kursen till en total framgång. Inför året hade han samlat 14 
deltagare i Kungälv, men har på grund av elaka mikrober 
tagit en tillfällig time out. Bemanningsföretaget kopplades 
in och de tidigare pensionerade kursledarna dammades av 
och kursen kunde planenligt starta 20 okt. Alla i föreningen 
hoppas på en snabbt tillfrisknande Sten!
 Willy H. har framgångsrikt lett halvmodellkursen nästan 
från starten 2001 till dubblering i år. Det han inte kan om 
båtbyggarlegender och klassiska båtar, kan ni inte hitta ens 
i cyberrymden. 
 Nu finns vi på Torildskolan i Kungälv lördagar 10-14. 
Besök oss gärna! Vi bjuder på fika kl 12.

Lars	W.

Hjorten, som f ö var med på Träbåtsfestivalen förra året. 
Sedan dess har det rullat på med många andra jobb.

(forts.	sista	sidan)

sven johansson 
mångsidig båtbyggare i gerlesborg

Sven	ger	sig	gärna	ut	med	sin	sköna	Foxy	Lady	 Fo
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Bohuslänska vikingaskepp 
–	 Vi	har	byggt	flera	vikingabåtar	här,	men	den	sista	
byggdes	i	Hamburgsund.	Båten	har	det	isländska	namnet	
Heigrin,	Hägern	på	svenska,	och	sköts	av	Skeppslaget	
Hägern.	
	 Det	är	en	aktiv	förening	som	träffas	varje	vecka.	På	
sommaren	blir	det	rodd	och	segel	–	om	det	inte	är	för	dåligt	
väder,	då	blir	det	kaffe...	och	båten	ska	ju	underhållas.	
Men	man	är	inne	på	att	sätta	en	elmotor	i	den	också.	
Det	är	ganska	trånga	farvatten	utanför	Hamburgsund,	så	
det	är	inte	alltid	man	kan	kryssa	sig	ut,	den	kräver	plats.	
Heigrin	är	12	m	lång,	3	ton	tung,	perfekt	för	en	elmotor.	
	 Det	är	en	aktiv	förening.	I	vinter	ska	man	ha	en	studie-
cirkel	om	sjöfart	över	Nordsjön	före	vikingatiden.	Arkeologer	
har	forskat	i	ämnet.	

Mesta materialet från närområdet
Båtar	har	alltid	byggts	i	Bohuslän	och	det	mesta	materialet	
finns	här.
–	 Till	vikingabåtar	har	vi	använt	bergtall	som	planterats	
in.	De	är	jäkligt	krokväxta,	det	gäller	att	hitta	de	som	är	
krokiga	på	rätt	sätt.	
–	 Ibland	kan	jag	få	åka	till	Orust,	ibland	kan	jag	få	tag	på	
t	ex	ek	här	uppe.	Den	fura	jag	använder	köper	jag	i	Sala.	
Det	är	norrländsk	snickerifura,	den	har	jag	både	till	spant	
och	bordläggning.	Jag	har	också	byggt	en	hel	del	båtar	i	lärk.	

Till Båtmässan i februari
Samtalet	går	vidare	och	kommer	in	på	nästa	års	Båtmässa	
som	planeras	som	bäst.	Sven	har	deltagit	med	båtar	två	
gånger	tidigare,	med	en	Vässing	och	en	Snäcka.	Nu	blir	
det	en	tredje	med	den	sköna	Foxy	Lady!	Han	medverkade	
också	på	Veterandagen	på	förra	Båtmässan.	
		 Sven	seglar	mycket	gärna,	såväl	Foxy	Lady	som	sin	lilla	
Snäcka	och	Heigrin.	När	säsongen	är	över,	kan	han	koppla	
av	med	lite	intressant	litteratur	om	kvantfysik.	Kanske	bygga	
en	fiol...?	Kanske	kan	vi	övertala	honom	att	dra	en	låt	på	
Båtmässan?

Lars W, Cia H

–	 Det	roligaste	jobbet	fick	
jag	för	5	år	sedan,	en	beställ-
ning	från	Norge	på	en	15	m	
segelbåt.	Båten	nådde	från	
vägg	till	vägg;	jag	fick	bygga	
om	porten	för	att	få	ut	den.	
	 Ett	annat	stort	jobb	var	
på	Bassholmen.	Sven	reno-
verade	Norden,	en	gammal	
fiskebåt;	han	bytte	akterstäv	
och	50	m	bordläggning.	Jobb	
saknas	inte,	det	gäller	både	
reparationer	och	nybyggen.	
Men	nu	är	Sven	nybliven	

pensionär	och	har	dragit	ned	lite	på	arbetstiden.	

Inspirationen kan komma underifrån
Det	här	med	pensioneringen	verkar	han	dock	inte	ta	så	
hårt	på.	För	nu	byggs	en	ny	båt	i	verkstan.	
–	 Jag	kunde	inte	låta	bli	att	bygga	den	här	båten,	efter-
som	det	fanns	en	järnköl	som	låg	och	väntade.	Det	blir	en	
blandning	mellan	Folkbåt	och	Drake,	ungefär.	Fast	tyngre.	
–	 När	det	gäller	Foxy	Lady,	så	fick	jag	tag	på	ett	ämne	
till	köl,	en	stålbalk.	Jag	hade	byggt	en	båt	på	80-talet	efter	
en	Colin	Archer-ritning	och	hade	tänkt	att	förminska	den	
från	10,2	till	9	m.	Jag	hade	börjat	rita	spant,	började	mid-
skepps	och	gick	framåt.	Men	så	fick	jag	syn	på	en	kanot-
häckad	båt,	ritad	av	William	Fife,	och	började	fundera...	
tänk	om	man	skulle	bygga	en	kanothäckad	båt?	Då	jag	
inte	hade	gjort	spanten	i	aktern,	fanns	möjlighet	att	tänka	
om.	Jag	ritade	om	aktern	och	så	blev	den	10	m	som	gav	
plats	för	en	mesanmast.	Men	betydligt	lättare	än	originalet.	
–	 Och	nu	vill	jag	för	allt	i	världen	inte	ha	någon	mer	diesel-
motor	i	mitt	liv!	Jag	upptäckte	att	det	fanns	färdigutvecklade	
elmotorer.	Slut	med	sölande	med	olja	och	glykol!	Motorn	
laddas	med	propellern	när	man	seglar.	
	 Flera	av	Svens	båtar	är	målade	i	en	mild	turkos	färg,	
som	Foxy	Lady.	Namnet	kommer	från	en	inspirerad	låt	
med	Jimi	Hendrix.
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