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Säsongen	börjar	på	allvar	i	samband	med	Sillens	dag	
6	juni	på	Klädesholmen.	Då	börjar	vi	sälja	lotter	på	en	ny	
segeleka som Lilla Kålviks Båtbyggeri bygger åt oss.
	 Väl	mött	på	våra	trivsamma	aktiviteter!

Anders Lidqvist, ordf, Henån maj 2018

Årsmöte 26 april
Liksom	i	fjol	ägde	årsmötet	rum	på	Stenungsögården.	
Som vanligt var mötet välbesökt. Föreningens ekonomi 
är	god,	glädjande	nog.	Valberedningens	förslag	att	öka	
styrelseledamöterna	från	fyra	till	fem	och	suppleanterna	
från en till två röstades igenom. 
	 Svante	Berner	avtackades	av	Anders	efter	flera	års	
framgångsrikt	och	konstruktivt	arbete	som	sammankal-
lande i valberedningen. 
	 Efter	mötet	bjöds	vi	på	en	välkomponerad	buffet.	Till	
kaffet	fick	vi	en	fin	presentaton	i	ord	och	bild	av	Hans-
Olov	Handmark	och	Anders	om	hur	det	gick	till	att	lägga	
nytt däck på Anders Levina.

Mats H

Vintern	i	år	varade	länge.	Den	sedan	länge	etablerade	
påsken	som	båtfixarhelg	blev	det	inte	mycket	av,	det	var	
för kallt. Sedan gick vi från svinkallt till varmt på nolltid.
 Detta har dock inte påverkat vår förening. Båtmässan 
blev	en	stor	framgång	med	fler	och	yngre	besökare.	Mässan	
avslutades	med	dragning	i	båtlotteriet.	
 I år saknade vi Mats Stefansson, en stor föreningsvän 
och	mångårig	medarbetare.	Han	har	alltid	skänkt	utsökta	
träarbeten	till	vårt	lotteri,	oftast	mahognybord,	och	ställt	ut	
välrenoverade	båtar.	Mats	dog	i	maj	efter	en	tids	sjukdom.	
Tidigare i år gick Eilert Ericson bort, se Lars W:s minnes-
ord.	Både	Mats	och	Eilerts	bortgång	skapar	tomrum	som	
vi inte kan fylla.
	 Nu	pågår	planeringen	av	festivalens	aktiviteter	under	
ledning	av	Theodor	J.	Vi	har	redan	drygt	60	anmälda	båtar,	
långt över det normala så här tidigt. 
	 Om	ni	vill	hjälpa	till	på	festivalen,	tveka	inte	att	höra	av	
er	till	Ulrika,	ulrikasillfors@hotmail.com!

Nr 17  •  juni 2018

KOM & 

HJÄLP TILL 

PÅ FESTIVALEN!  

Maila ulrikasillfors@

 hotmail.com

Sittbrunnskapellet bjöd på underhållning med irländsk 
folkmusik från Vagabond på Båtmässan – för besökare 
och på Funktionärsfesten

Lottförsäljerskan Marie-Louise Norqvist bjöd på bubbel när 
Martin Alexandersson från Öckerö hämtade sin vinst-eka. 
Bosse, Barbro och Lars hjälpte till

6	juni	 Sillens	Dag,	Klädesholmen	
6	-	8	juli	 Träbåtsfestivalen,	Skärhamn
8	augusti	 Västerhavsveckan,	Bohusläns	Museum	
24	-	26	augusti	 Öppet	Varv,	Ellös
1	-	2 september Bondens och Skogens Dag, Backamo 
15	-	16	sept	 Skördemarknad,	Sundsby	Säteri

MODELLBÅTSKURSERNA	fortsätter	i	Henån	och	Kungälv.	

I SEPTEMBER startar	nya	kurser	i	modellbåtsbygge	–	
grundkurser	och	forsättningskurser,	hel-	och	halvmodell-
bygge.	Anmälan	på	www.träbåt.se	under	fliken	Kurser.		

UNDER	HÖSTEN	2018	planeras	studiebesök	hos	några
verksamma	båtbyggare:	Thore	Berntsson,	Mellan-Restad,	
Hans-Olov	Handmark,	Henån,	Jesper	Wilén,	Grundsund	
samt Båtbyggarskolan, Henån. Mer info kommer senare.



BÅTMÄSSAN BLEV JU ÄNNU BÄTTRE! 

Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv ställde ut 
Polstjernan, en Pärejakt byggd 1919 , och

Kågen Leonora, 127 år gammal!

Modellbåtsbyggarna byggde, förklarade och visade för 
intresserade besökare

Många ville titta närmare på Hasse Westers Stella, en 
Solö Ruff 25 ”special”

Stäv mot stäv ligger Joker och Vagabond – en utomskärs motorkryssare och en Zephyrkryssare

2017	var	sista	året	i	Veteranbåtshallen.	Inför	årets	Båtmässa	
var	det	mycket	funderingar	kring	hur	den	nya	placeringen	
i	E-hallen	skulle	fungera.	Skulle	vårt	budskap	gå	fram	och	
skulle	vi	kunna	göra	de	fina	båtarna	rättvisa?	Men	visst	
fungerade	det,	det	blev	ju	ännu	bättre!	
	 Det	kom	mycket	folk	till	vår	monter	–	fler	än	tidigare	år	–	
och	vi	fick	en	fin	kontakt	med	mässbesökarna.	Tidigare	har	
våra	”fans”	alltid	hittat	oss,	men	nu	mötte	vi	också	många	
nya	besökare	–	inte	minst	yngre	familjer.	Kanske	en	effekt	
av närheten till poolerna och verksamheterna i dem.

Stella, Euphemia, Leonora, Polstjernan, Noemi, 
Jonica, Vagabond, Joker och Lilly 
Dessa	nio	vackra,	välvårdade	och	helt	unika	båtar	fanns	
utställda	i	år.	Ett	stort	tack	till	ägarna	som	lånade	ut	sina	
ögonstenar. Se www.träbåt.se/Båtmassan 2018 i bilder. 
 Våra	vänföreningar	Fyrsällskapet,	Föreningen	L.	Laurin	
och	Veteranbåtsföreningen	fanns	på	plats,	liksom	Båtbyggar-
skolan och Lilla Kålvik med en nybyggd snipa med elmotor.

Årets tema var Hyllning till Kungsviken 
Temadagen	på	scenen	och	utställningen	med	bilder	på	
Polstjernan	på	Gösta	Johanssons	varv	blev	välbesökt.

Tack alla frivilliga som arbetade och tack alla besökare!
Väl	mött	igen	2019!

Calle R



BESÖK PÅ LILLA KÅLVIKS BÅTBYGGERI ...

... OCH PÅ OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORG
Den	19	april	var	det	dags	för	årets	andra	studiebesök,	
denna	gång	på	Ostindiefararen	Götheborg.	Ett	30-tal	
intresserade	medlemmar,	några	långväga,	hade	mött	upp	
på norra älvstranden i Göteborg, denna kväll då det kändes 
att sommaren var på väg.
	 Kvällens	värdar,	riggansvariga	Marie-Louise	Edholm	
och	Träbåtsföreningens	Mats	Berggren,	som	under	bygget	
av	Götheborg	var	Sjöfartsverkets	inspektör,	berättade	kun-
nigt	och	engagerat	om	detta	unika	bygge	och	efterföljande	
seglingar	både	till	Kina	och	Vänern.
	 Att	bygga	en	replika	av	ett	historiskt	1700-tals-fartyg	
som	skulle	uppfylla	Sjöfartsverkets	regelverk	var	inte	helt	
enkelt.	Det	krävdes	uppfinningsrikedom	och	envishet.	
Mats	berättade	livfullt	om	fullskaletester	för	brandmotstånd	
i	trä,	dragtester	av	riggens	hampakonstruktioner	och	simu-
lering	av	flytande	trästock	som	eventuellt	kunde	dundra	in	
akterifrån	genom	fönstren	i	Stora	kajutan.	

	 Marie-Louise	berättade,	av	egen	erfarenhet,	om	även-
tyren	till	havs	med	Götheborg.	Om	hur	man	får	ett	gäng	
nybörjare	att	börja	samarbeta	för	att	hantera	den	tunga	
riggen	(en	rytmisk	sjömanssång,	en	shanty,	kan	vara	
lösningen)	och	varför	hängbingen	är	att	föredra	framför	
den	fasta	kojen.	Om	hur	ett	handhavandefel	av	riggen	
på	södra	Atlanten	ledde	till	tidspress	i	Kapstaden	och	hur	
man	med	nedfirade	stänger	och	kajade	rår	tog	sig	igenom	
slussarna	på	väg	in	i	Vänern.
	 På	frågan	hur	det	är	att	jobba	i	riggen	när	det	gungar,	
gav	Marie-Louise	det	helt	naturliga	svaret	”Man	håller	i	sig!”
	 Därpå	följde	ett	gym-pass	med	klättring	mellan	de	olika	
däcken	och	besök	i	skrymslen	och	vrår.	Det	blev	en	fin	
avslutning	på	studiebesöket.	Vi	kommer	gärna	tillbaka!

Calle R

Den	15	mars,	en	svinkall	kväll,	slöt	ca	30	personer	upp	i	
båtbyggeriet som ligger i en vik mot norr mitt emot Lyrön 
och	Nösund	i	rännan	från	Nösund	till	Mollösund.	Här	har	
byggts vackra båtar i många år.
	 Vi	träffade	mor	och	son,	Christina	och	Johnny	som	
berättade	och	visade	runt.	Många	nyfikna	frågor	gjorde	
att det blev en ganska lång kväll.
 Roland Persson, pappa och morfar till de båda, har en 
lång	båtbyggarhistoria	och	det	finns	en	lång	rad	genera-
tioner	i	släkten	som	har	gjort	det	samma.	Roland	började	
bygga	båt	i	Henån	1959,	varvet	brann	1963	varvid	verk-

samheten	flyttade	till	annan	tomt	i	Henån.	1979	flyttades	
varvet	ut	till	Lilla	Kålvik	där	det	har	legat	sedan	dess.
	 I	lokalen	denna	kväll	kunde	vi	titta	på	två	segelekor	
under	byggnad,	en	23	fots	snipa	med	några	av	många	
lager	lack	nylagda.	En	Andunge	i	mahogny	stod	nedslipad	
i väntan på lack. 
	 Johnny	förklarade	hur	byggprocessen	går	till.	Det	dis-
kuterades	virkesval,	basning,	limning	och	lackning.	Vi	lärde	
oss att tysk och polsk ek ger långt kvistfritt material till 
bordläggning,	svensk	ek	fungerar	bra	till	stävar	och	spant.	
Ek och ask är bäst för basning och mahogny går att basa. 
Teak är mer tveksamt.
	 Som	avslutning	på	kvällen	fick	vi	titta	in	i	en	av	de	
stora	hallarna	som	ligger	en	bit	upp	i	backen	från	vattnet.	
Troligen	är	detta	något	unikt,	en	stor	hall	i	princip	full	av	
vackra	träbåtar	–	de	flesta	byggda	på	varvet	men	även	
andra.	Många	av	dem	var	färdiga	för	sjösättning.
	 Detta	var	den	första	av	flera	planerade	nya	aktiviteter	
vi	har	beslutat	att	göra	i	föreningen.	Att	det	fungerar	får	vi	
kvitto	på	genom	uppslutningen	och	de	leenden	vi	ser	på	de	
som	får	se	och	höra	hur	det	går	till	när	vackra	båtar	blir	till.
 Läs mer på http://www.lillakalviksbatbyggeri.se/

Anders L
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Eilert Ericson från Dalby Henån har betytt mycket för 
föreningen och för mig som god vän. Först om föreningen.
	 För	drygt	två	decennier	sedan	flyttade	jag	söderut	–	
med	träbåt,	hustru	och	diverse	andra	”onödiga”	saker.		
En	av	mina	första	kunder	visade	sig	vara	gift	med	en	trä-
båtsbyggare!	Fort	av	med	den	vita	uniformen	–	och	som	
Eilert	senare	sagt	–	först	kom	vår	bil	och	en	röd	efter,	
nästan	inne	skuffen.	

EILERT ERICSON – 
EN LEGENDARISK TRÄBÅTSBYGGARE HAR LÄMNAT OSS

Det blev sedermera många fredagseftermiddagar med en 
bärs tillsammans med Eilert och brodern Folke, då vi löste 
alla världens problem. 

Jag är medlem i två föreningar 
Den	ena	är	gymnastikföreningen	Käcka	Gubbar	med	anor	
från 1921. Som namnet antyder är deltagarna enbart av 
manligt	kön	och	i	tämligen	framskriden	ålder.	Under	flera	
år	var	jag	yngste	medlem	(född	1949)	men	nu	finns	ett	par	
deltagare	som	är	födda	på	50-talet.	Hårfärgen	varierar	från		
vitt	till	obefintlig	och	gymnastikstilarna	varierar	från	mycket	
underhållande	till	dramatiskt	humoristiska.	Vid	varje	termins-
avslutning	äts	en	god	lunch	för	att	kompensera	de	even-
tuella	hälsoeffekter	som	uppnåtts	under	terminen.	Då	hyllas	
jubilarer	med	en	flaska	vin	och	ordföranden	meddelar	vilka	
medlemmar	som	avgått	permanent	och	att	föreningen	upp-
vaktat	med	en	krans.	Föryngring	sker	alltså	automatiskt.	
Terminerna sträcker sig inte onödigt långt, framförallt inte 
så att de inkräktar på sommarsäsongen. 
 Sommarsäsongen ägnas istället åt träbåtar och den 
andra	föreningen,Västkustens	Träbåtsförening,	som	har	
årsstämma på våren. När man blickar över folkhavet på 
denna observerar man att hårfärgen varierar från vitt till 
obefintlig	och	att	deltagarna	i	mycket	stor	utsträckning	är	
män.	Vi	diskuterar	ständigt	behovet	av	föryngring	och	vi	
har	faktiskt	fått	in	ett	par	ungdomar	som	ännu	inte	fyllt	60	
eller	helt	nyligen	gjort	det.	Det	har	framförts	att	vi	borde	
bilda	en	juniorsektion	för	dessa.	

FÖRENINGSLIV
I	styrelsen	diskuteras	också	behovet	av	konceptutveckling.	
Jag,	som	med	åren	drabbats	av	en	allt	djupare	konserva-
tism,	motsätter	mig	det	mesta.	Vare	sig	träbåtsfestivalen	
eller	julafton	behöver	enligt	min	mening	konceptutvecklas.	
Men	jag	har	fått	ge	med	mig	och	dessutom	erkänna	att	
viss	utveckling	är	bra.	Ett	exempel	på	en	sådan	förbättring	
stod	de	unga	ledarna	för	båtbyggaraktiviteten	vid	festiva-
len,	Bella	och	Märta	10	år,	för.	De	styrde	effektivt	bort	för	
gamla byggare och höll de yngre på den smala vägen. 
Visar	detta	möjligen	att	vi	ska	hoppa	över	försöken	att	
rekrytera	den	nuvarande,	curlande	föräldragenerationen	
och	istället	gå	direkt	på	de	riktigt	unga	rejäla	fruntimren?

Jonas, Beas husse
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En	dag	fastnade	blicken	på	en	annons	i	lokaltidningen	–	
en	träbåtsförening	skulle	bildas.	Syftet	var	lite	oklart,	men	
”bevarandet	av	kunskap	och	kultur”	tilltalade	oss.	Vi	be-
slutade	att	gå	med	i	föreningen,	även	om	varken	bröderna	
eller	jag	var	några	föreningsmänniskor.	Vid	ett	senare	
styrelsemöte	föll	lotten	på	mig	och	jag	blev	ordförande.	
Resten är historia.

Min gode vän och mentor
Kan	man	ranka	en	god	vän?	Ord	är	överflödiga	eller	ännu	
för mig okända. Egenskaper som påläst, intelligent och 
spirituell	är	bara	förnamnen.	Jag	är	glad	att	jag	har	fått	
förmånen	att	lära	känna	Eilert.	Varje	fredag	kl	22	har	vi	
under	alla	dessa	år,	oavsett	var	vi	befunnit	oss,	hörts	av	
per	telefon.	Eilert	med	sin	tvåa	whiskey	och	jag	kanske	
med	min	trea.	Detta	kommer	jag	att	sakna.
 Modellbåtar	sysslade	han	redan	med	och	fick	mig	
också	att	inse	möjligheten	att	föra	kulturarvet	vidare.	Han	
initierade	en	kurs	i	mitt	garage	som	snart	fyller	20	år.	Efter	
mellanlandning	på	olika	orter	längs	vår	kust,	finns	vi	nu	på	
Henån	och	i	Kungälv	med	många	intresserade	deltagare.
 En	iskall	februaridag	för	snart	20	år	sedan	släpades	
en snipa byggd av Dalbybröderna till Göteborg, efter 
önskemål	från	mässledningen.	Den	fick	en	undanskymd	
plats	men	uppmärksamhet	av	publiken.	Resten	är	också	
historia. 
	 Sammanfattningsvis	hade	vi	nog	inte	haft	VTF	som	
den	är	idag	utan	dig.	Tack	Eilert.	

Lars W




