
ORUST

Allt sedan medeltiden och kanske ännu
längre tillbaka vet vi att det har byggts
båtar på Orust. Naturliga förutsättningar
som skyddade vikar och tillgång på virke
var viktiga för båtbyggeriet. Före 1900-
talet byggdes framför allt frakt- och
�skebåtar men sedan 100 år tillbaka är
det fritids-båtarna, som utgjort
huvuddelen av produktionen. Fram till
1960-talet byggde man i trä. Därefter
kom plastbåtarna att dominera
marknaden.

Kungsviken. fotograf Lars Lundborg Videomakers

Historik Träbåtsepoken
1946 fanns det 48 båtbyggerier på Orust.
1967 hade antalet ökat till 67. De �esta
av dessa var 1-2-mansföretag, ofta i
kombination med jordbruk. Ett tiotal var
etablerade yachtvarv – kända långt
utanför landets gränser, t.ex. Nötesunds
Varv, Bröderna Martinssons varv i
Svineviken, Bröderna Gustafsson på
Brattås, Thore Larsson i Kungsviken och

Harry Hallberg i Ellös.

Plastbåtsepoken
Polyesterplasten introducerades på 1950-
talet. Orust var först med att pröva det
nya materialet (Allmags varv och IW-
varvet). Snart därefter blev plasten helt
dominerande och många små träbåtsvarv
försvann och ersattes på slutet av 60-
talet med en handfull större yachtvarv,
t.ex. Hallberg-Rassy, Najadvarvet, Malö
Yacht, Vindö varvet, Rex Marin, Regina
Yachts, CR Yachts Forgus och Nord West.
Antalet anställda ökade kraftigt och
branschen blev den största privata
arbetsgivaren i kommunen. Även �era
servicevarv och underleverantörer
etablerades. I samband med �nanskrisen
2008 minskade efterfrågan på fritidsbåtar
och Orustvarven tvingades minska
produktionen. Däremot har servicevarven
expanderat,
– ”lämna båten på hösten och hämta den
på våren”.

Gösta Johansson i
Kungsviken.
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Sjösättning på Vindön 1949.Sjösättning på Vindön 1949.



Orustkvalitet
Den gedigna kunskapen och långa
erfarenheten att forma trä i båtar gjorde
att ”Orustkvalitet” blev ett begrepp inom
fritidsbåtsbranschen inom och utom
landets gränser. Orustvarven skapade
detta genom idogt arbete med
kvalitetssäkring och kundansvar under
många år. Det ska samtidigt sägas, att
bakom varvens skapelser låg ett stort
antal framför allt svenska konstruktörer,
varav många vann internationell
ryktbarhet genom de svenska
fritidsbåtarna.

Najad 570

Sjörået

Västkustens Träbåtsförening

Ett omfattande bildmaterial har tagits
fram som visar denna tidsepok.
Vi berättar och visar gärna bildspelet
(ca 1 tim.) för intresserade grupper.
Vänligen kontakta Torbjörn Andréason
0304-30496, 070-2101675 eller
Willy Halvardsson 0304-30001

Övriga aktiviteter: Båtmässan i
Göteborg, Träbåtsfestivalen i Skärhamn,
Classic Open i Henån under Öppna varv
på Orust, Kurser i hel- och
halvmodellsbygge.

Vi samarbetar i våra aktiviteter med:

Gustaf på DammenGustaf på Dammen

Pärlan

Vi är en ideell intresseförening som vill
lyfta fram träbåtsepoken och båtbyggar-
traditionerna på västkusten, som lade
grunden till de välkända varven på
Orust och dess närområde.
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