
AKTER-
SPEGELN Nr 18  •  sept 2018

EXTRA

FESTIVAL-

NUMMER!

I din hand håller du en extra utgåva av Akterspegeln. 
Det är ett specialnummer om Träbåtsfestivalen som vi 
arrangerade 6-8 juli i Skärhamn. Den blev så bra att vi 
gärna vill ge dig berättelsen ur några olika perspektiv, 
ihop med några härliga bilder. 
 God förnöjelse och tack till alla er som ställde upp 
och gjorde det möjligt – ingen nämnd och ingen glömd!

Anders Lidqvist, ordförande
Augusti 2018 

I förra numret av Akterspegeln ondgjorde jag mig över 
den kalla våren och den ansträngning det innebar med 
arbetet inför sjösättningen i år. 
 I detta nummer blir det helt tvärtom; nu är det värmen. 
Den i sig gör inte något så svårt, men det är exceptionellt 
med en sommar som denna. Vi stackars svenskar som 
förr (innan denna sommaren) satte upp tält i trädgården 
för att skydda mot regnet när det skulle vara kalas, nu 
gör det för att skapa skugga. Precis som på kontinenten.

Många njöt i solskenet när invigningen av den 12:e 
Träbåtsfestivalen i Skärhamn gick av stapeln

Theodor och Anders assisterade när Benita Nilsson 
från Tjörns kommun vant kapade trossen och därmed 
invigde festivalen

HANNA MARIA – med hemmahamn Hovås – vann Traditionsbåtklassen. 
Ritad och byggd av ägaren Peter Ottosson 1989-1995 



Mats Berggren sitter på 
en stol på berget vid Gäst-
hamnskontoret hela freda-
gen och hälsar alla båtar 
välkomna. Han berättar om 
båtarna när de kommer 
in i hamnen – ett nytt och 
mycket uppskattat inslag.
Kvällen avslutas på bryggan 
då alla besättningar bjuds 
på räkor med tilltugg och 
musik.

Lördag – Festivalen invigs och allt drar igång
Klockan 10.00 på lördagen är det invigning. Jag säger 
några ord och Benita Nilsson från Tjörns Kommun 
inledningstalar och avslutar med att hugga av ”festival-
repet” med en yxa. Nu är det igång! Fint väder, ett myller 
av människor och aktiviteter, TräDattons spelar och alla 
är glada. 
 Nytt för i år var att vi stängde av Södra Hamnen för 
trafik, detta gav vägföreningen och polisen sitt tillstånd 
till. Det skapade ett lugn för gående men innebar att 
vi också fick verka som trafikvakter. Alla trafikanter var 
inte nöjda med detta arrangemang, så här gällde det att 
vara tydlig men också något selektiv. Vi släppte igenom 
ambulanser, handikappade, kunder till fiskaffären, ett 
bröllop med tillbehör och andra ömmande fall.
 Sveriges avancemang i VM och dess förevisning 
på storbildskärm i hamnen blev ett annorlunda inslag. 
När startsignalen ljöd var det rymligt på bryggorna. 
 Lördagen avslutades som vanligt med fest för alla 
deltagare som bjöds på fisksoppa i Tjörns SS lokaler. 

Söndag – Årets Båt-vinnare och avslutning 
Dagen började med Träbåtsmässa för vissa. Vädret var 
fortsatt fantastiskt. 
 Efter lunchen räknade vi röstsedlar i Publikens Val. 
Vi fick in ca 800 röster. Strax efter kl 15 drog vi vinnar-
na i Skeppsklockelotteriet under översyn av Notarius 
Publicus från den norska båten Slowfox.
 På slaget 15.30 inleddes avslutningen. Juryn delade 
ut priser samt hedersomnämnanden i Årets Båt. Vi fick 
höra många intressanta berättelser och öden från de 
prisade båtarnas besättningar. Kantippa blev utsedd till 
Publikens Val och övriga lotterivinnare prisades.
 ”Tack och Hej! Välkomna tillbaka nästa år, då blir vi 
mer än 100 båtar!”
 Efter avslutningen tog vi ner tält och packade kärror 
och bilar. Vid 19-tiden var det klart och vi avslutade 
kvällen med en pizza i Levinas sittbrunn. 
 Festival 2018 avslutades på tisdagen i och med att 
det sista materialet var tillbaka i förrådet i Henån.

Anders Lidqvist, juli 2018

SÅ RODDE VI FESTIVALEN I HAMN
Vi har i föreningen styrelsemöten ungefär 5-6 gånger 
per år. Då följer vi en fast agenda där vi går igenom 
våra aktiviteter för att kolla status och om vi kan hjälpas 
åt med något.
 Theodor är projektledare för festivalen. Jag har i 
styrelsemötena frågat honom om hur det går med pla-
neringen. Han har i samtliga möten fram till festivalen 
sagt ”Inga som helst problem”. Vem som helst skulle 
kunna bli orolig för det, men inte jag. Theodor kan detta, 
han har gjort det förut. Vårt samarbete med Södra 
Bohuslän Turism och Karolina Neary fungerar utmärkt. 
Theodor och Karolina har delat upp projektlednings-
ansvaret mellan sig på ett bra och tydligt sätt.
 Då jag tog över efter Lars Winckler för drygt ett år 
sedan tog jag också över Lars ansvar i festivalen. Detta 
handlar t ex om att samla juryn som ska bedöma båtarna 
och ordna lotteri- och polistilltånd för festivalen. 
 Sedan tidigare är jag också tältansvarig. Men nu 
handlar det enbart om att resa ett tält, det stora röd-vita 
sekretariattältet. Till skillnad från förr, då vi hade 11 tält 
att resa och riva.

Lastning på onsdag, packning på torsdag
På onsdagen före festivalen lastar vi kärror och bilar 
med den utrustning som ska med från förrådet i Henån. 
Vi är 6-7 personer som kånkar och bär på bord, stolar, 
tält, hyllor, lådor och allt möjligt. Den nya lotteriekan 
står i förrådet och ska också med.
 Dessutom packar vi ett 100-tal välkomstpåsar till de 
gästande båtarna.

På fredag ställs allt iordning och avslutas med 
räkfest på bryggan
Väl framme med min båt Levina i Skärhamn på fredagen 
går jag in på anvisad plats. Sedan på med förenings-
skjortan och börja jobba! Vi reser sekretariattältet och 
tömmer kärror och bilar. Resten av dagen ägnas åt att 
se till att allt är förberett och på plats.



TRÄBÅTSFESTIVALEN 2018 
– UR JURYORDFÖRANDENS PERSPEKTIV

Mats Stefansson har sedan lång tid varit den som 
sammankallat och drivit träbåtsfestivalens juryarbete. 
Juryn har under några år haft ambitionen att höja blicken 
en aning för att både lyfta fram stort som smått och hitta 
spännande och intressant historik kring båtar – som kan 
skapa ökat intresse, nyfikenhet och glädje kring båtlivet 
och kring träbåtar i synnerhet. 
 Mats Stefansson visste sommaren 2017 att hans 
hälsa var vacklande och att någon annan snart skulle 
behöva ta hans roll i juryn. ”Nästa år är det du som är 
sammankallande” sa Mats till mig när 2017 års festival 
var slut.
 Detta var inget som jag direkt tackade ja till. Men 
under våren 2018 gick Mats bort och frågan kom om 
jag kunde leda juryns arbete under 2018 års träbåts-
festival. Vilket förtroende och vilken ära att tillsammans 
med otroligt kunniga och ambitiösa jurymedlemmar få 
leda juryn för att hitta årets trämotorbåt, träsegelbåt och 
traditionsbåt – samt några båtar som juryn själv vill lyfta 
fram. Juryns arbete är en process och börjar redan 
innan de första båtarna anländer till festivalen. 
 Det är väldigt spännande när man har varit med och 
tagit på juryglasögonen ett antal gånger. Genom dessa 
har vi fått se hur antalet båtar på festivalen ökat för varje 
år, kvaliteten på båtarna har höjts och det finns en 

känsla av att fler och fler yngre har börjat renovera och 
vårda träbåtar. Kvinnor börjar visa att de är minst lika 
passionerade och kunniga som männen, det kommer 
långväga gäster, etc. Ja, det är spännande glasögon 
man tar på sig och väldigt inspirerande det man får se 
genom dem. 
 Ett sinne till som är aktiverat  är hörseln. Som jury 
får vi höra historier där man fylls av en oerhörd respekt 
för den kunnighet, innovations- och uppfinnaranda som 
finns. Men även gripande och känslosamma historier om 
öden, projekt och anekdoter som är häpnadsväckande. 
Detta går inte alltid att se p g a den blanka lacken eller 
avsaknad av densamma. 
 De livsöden eller gärningar av olika omfattning som 
döljer sig bakom skrovet är något som vi under senare 
år velat lyfta fram som en del i utnämnandet av Årets 
Båt. Detta genom att ägare eller besättningsmedlemmar 
får tillfälle att dela med sig av sin kunskap kring båten 
och dess historik och på det viset förmedla varför just 
den här båten är värd att vårda. 
 Nu har 2018 års Träbåtsfestival avslutats och jag 
tror att Mats Stefansson skulle ha varit väldigt nöjd och 
sagt: ”Jag tror att detta har varit den bästa festivalen 
hittills”. 

Anders Lindstam, juryordförande Årets Båt

GILL vann första pris i 
Motorbåtsklassen. En f d 
polisbåt, byggd 1948, 
troligen i Långedrag. Efter 
många års förfall har Emil 
Kristoffersson och hans far 
renoverat till nuvarande 
skick.

STOREBRAND fick ett 
hedersomnämnande. Ett 
f d räddningsfartyg, byggt 
1936 i Risør av Hans Chris-
tensen. Ägare Olav Rye 
från Fredrikstad. Båten är 
väl bibehållen, mycket är i 
originalskick både utvändigt 
och invändigt. 



Som sagt, placeringen är en matematisk uppgift. Lite 
grand som att spela Tetris, ni vet det där TV- och data-
spelet som kom på 1980-talet och gick ut på att packa 
olika fallande figurer. Men i Tetris finns inga höga kajer 
där det inte är lämpligt att 
lägga småsnipor! Och det 
kommer inga sms om båtar 
med motorproblem som 
inte hinner fram innan den 
extra flytbryggan dras på 
plats. Inte heller telefonsam-
tal om båtar som sjunkit och 
därför av naturliga skäl inte 
kan ”dyka upp”.
 Det blev nödvändigt att 
ta fram ett beräkningsverk-
tyg för att i förväg kunna 
planera och snabbt ompla-
nera utställningen. Mått på 
Skärhamns bryggor och 
kajer, båttyp, bredd och längd (i förekommande fall 
inklusive klyvarbom) på anmälda båtar var grunden 
till beräkningarna. För att inte tala om fendrarnas dia-
meter! Hamnskisser med platsanvisning till deltagande 
båtar blev resultatet.
 Att sitta med laptopen hemma under sena vårkvällar 
eller i ruffen på Kaprifol några dagar före festivalen och 
planera och virtuellt befinna sig i Skärhamn är lite speciellt. 

ETT ”TETRISKT” BÅTPUSSLANDE
Det började tidigt den 1 januari med ett pling i telefonen. 
Något yrvaken efter nyårsaftonens skumpa och fyrver-
kerier insåg jag efter några minuter vad det handlade 
om. Den första anmälningen till Träbåtsfestivalen 2018 
var ”i hamn”. 
 Under hösten hade styrelsen diskuterat hur vi skulle 
bli bättre på att marknadsföra sommarens Träbåtsfestival 
i Skärhamn. Resultatet blev en blänkare i december-
numret av Akterspegeln och på våra sociala medier:
”STARTA DET NYA ÅRET med att anmäla dig till 
Festivalen 6-8 juli 2018. Då kan du vara ganska säker 
att få plats! REDAN DEN 1 JANUARI ÖPPNAR VI FÖR 
ANMÄLAN . . . . ”. En present utlovades till de 10 först 
anmälda båtarna som dessutom kom till Skärhamn. 
 Den 1 januari kom det in 11 anmälningar, vid Båt-
mässan i februari var antalet uppe i 18 och sen rullade 
det bara på. Efter midsommar, knappt 2 veckor före 
festivalen, tog vi ett beslut vi aldrig tidigare tagit: vi 
stängde anmälan! Det var fullt! Närmare 100 båtar 
fanns då på anmälningslistan.
 Att placera så många båtar vid Skärhamns bryggor 
och kajer är en matematisk uppgift. Längd, bredd och 
båttyp är kända och det gäller att skapa en ”utställ-
ning”, naturligt trivsam både för publik och deltagande 
besättningar. Tidigt insåg vi att den plats vi disponerat 
vid tidigare festivaler inte skulle räcka. Tack till Bengt 
Olsson på Skärhamns Båtförening som hjälpte oss 
med extraplatser!

I Tetris vrids och vänds på 
de olika fallande figurerna



 Fredagen den 6 juli stävade deltagande båtar i 
Träbåtsfestivalen 2018 majestätiskt in i Skärhamn 
(nåja, några hade kommit redan på torsdagen) och 
blev mottagna av speakern Mats och hamnvärdarna i 
de skära varselvästarna. De flesta båtar kunde förtöjas 
direkt vid anvisad plats, några fick vänta tills den extra 
flytbryggan var på plats. 

 Men teori är en sak, praktik en annan. En vecka 
före festivalen hade alla deltagande båtar fått ett mail 
med praktisk information och platsanvisning. Hamnvär-
darna Birgitta, Tore, Mikael, Per och undertecknad var 
på tå. Nu gällde det! Skulle planeringen hålla och det 
vackra vädret stå oss bi?

Rätt båt hamnade på rätt plats med hjälp av en hel del beräkningar och excelark

 I slutändan fick vi göra några justeringar men allt 
fungerade mycket bra, inte minst tack vare alla trevliga 
och kompetenta besättningar! Tack!
 Lördag morgon räknade vi och kunde konstatera att 
det låg 96 festivalbåtar förtöjda!

Calle Rydström



STELLA vann Segelbåtsklassen. Byggd 1896 i Kungs-
viken som garnbåt. Ruffen byggdes på lastbrunnen i 
slutet av 60-talet. Ägare Tom Hemréus

Fyra båtar kom från Frederikshavn Træskibslaug. Birger 
passade på att segla runt några dagar i den bohuslänska 
skärgården 

KANTIPPA vann Publikens Val. En Kristinehamnare 
byggd 1939 i Hondurasmahogny. Ägare Claes Fröberg, 
hemmahamn Vindön på Orust

De riktigt unga fick bygga sin egen båt – det är nog så 
vi vinner nästa generation träbåtsentusiaster!

I Atenemagasinet pågick modellbåtsbygge och fina 
färdiga alster visades upp

Utanför ringlade en lång kö till ångaren Bohuslän som 
anlände och avgick med festivalgäster



Norska RABELLE som 2016 fick pris i motorbåtsklassen.
Det mesta är i original från 1953. Hon har fem ägare, 
hemmahamn är Høysand i Skjeberg Østfold

Två norska unika skönheter. BETTY ANN, en Chris Craft, 
byggd -54, den enda kvarvarande Express Cruisern och 
JOHANNE, en ”one-off”,  byggd -48 i Köpenhamn

Hedersomnämnande till BELE av Hasselösund, byggd i 
Marstrand. Denna 101 år gamla ombyggda fiskebåt har 
haft samma hemmahamn i 100 år!

Det var trångt på bryggorna – alla ville gå runt hamnen 
och titta närmare på de välputsade skönheterna

NÅGRA FUNDERINGAR
Så är då 2018 års träbåtsfestival avslutad. Enligt många 
en succé och kanske den bästa hittills med rekordmånga 
båtar och ett fantastiskt väder. Jag är benägen att hålla 
med efter att ha varit med nästan alla år i Skärhamn. 
 Vad är det då som gör en träbåtsfestival så speciell 
att det lockar nästan 30 000 besökare på två dagar? 
För de som kommer med sina båtar är det ett tillfälle att 
träffa likasinnade och samtidigt visa upp sina ”älsklingar” 
– för det är de ju. Många har lagt ner tusentals och åter 
tusentals timmar på renovering och underhåll, ofta under 
mörka vintermånader. 
 För alla besökare handlar det till exempel om nos-
talgi, ”en sådan seglade jag när jag var liten”, eller att 
bara njuta av alla flytande skönheter. 
 Apropå det kom jag att tänka på en händelse för ett 
antal år sedan i Skåpesund när jag och min fru kom i 
vår lilla oansenliga campingbåt i mahogny. Vi mötte då 
en trevånings-motorbåt i mångmiljonklassen och skep-

parn saktade ner farten och tittade ner på oss och sa 
”fan vad vacker hon är”. Om det var båten eller min fru 
förtäljer inte historien men jag har mina gissningar.
 Det här leder mig till slutsatsen att vi som är enga-
gerade i Västkustens Träbåtsförening ägnar oss åt 
kulturvård och kanske skulle vårt valspråk vara ”Vi vårdar 
vårt kulturarv”. Träbåtsfestivalen handlar egentligen 
om att visa upp en del av detta kulturarv för så många 
människor som möjligt och berätta om vad det betytt 
under de över 100 år som vi haft fritidsbåtar.
 Min nästa slutsats är att det här kulturarvet borde 
visas upp mer permanent. Det sker idag i liten skala 
på flera håll, bland annat i Uddevalla, Västerås och 
Härnösand. Men någon riktig satsning på ett fritids-
båtsmuseum har vi inte numera när Båthall 2 i Stock-
holm är nedlagt. Det kanske är dags för ett upprop att 
starta ett fritidsbåtsmuseum på Västkusten där en stor 
del av vårt kulturarv finns!

Axel Wenblad, styrelsemedlem
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NÅGRA MINNEN AV MATS STEFANSSON
Jag träffade Mats första 
gången år 2010 när han 
var ordförande i juryn som 
valde ut prisvinnande båtar 
vid Träbåtsfestivalen. När 
priserna delades ut stod 
han där på scenen i sina 
svarta jeans, sina boots och 
sina svarta glasögon och 
med mustaschen ordentligt 

trimmad hela vägen ner på sidorna av hakan. Han ut-
strålade beslutskraft och auktoritet hämtad i decennier 
ända från Elvis dagar.
  När min båt behövde ny motor något år senare frå-
gade jag Mats om det gick bra att ta in den hos honom 
under lågsäsongen, dvs mitt i sommaren, när det ändå 
kanske var ganska tomt i lokalerna. Det gick bra och 
Mats försäkrade också att det inte inkräktade på någon 
semester. Han tog ingen semester. Arbete och hobby 
var samma sak för Mats. Han älskade arbetet med 
båtarna och kände inget större behov av att använda 
några båtar för egen del. Det hade han haft nog av 
tidigare i livet sa han.
 På varvet hos Mats stod det ett gigantiskt tomt 
plastskrov uppallat. Efter diverse turer blev det mitt och 
därmed inleddes en lång relation mellan mig och Mats. 
Mats var uppenbarligen frustrerad när jag bredde ut nya 
omgångar med ritningar klockan nio dagligen när han 
egentligen ville ägna sig åt kaffet från Perkulatorn och 
dagens frukost, ofta bestående av väl avsköljd Mästar-

makrill från Abba eller en bit julskinka och en limpskiva. 
”Nu får du börja bygga. Du kan inte bara hålla på och 
rita hela tiden”. ”Ja men jag måste ju rita innan jag vet 
hur jag ska bygga”. Och när jag så småningom kom 
igång med byggandet och ändrade mig och rev och 
gjorde om när det blev fel: ”Du måste ju veta vad du 
ska göra innan du gör det”. ”Ja men jag fick ju inte hålla 
på och rita längre.”
 Under fem år gnabbades vi på Mats kontor under 
morgonens frukosthalvtimme, nedanför väggen med 
50-talsbilar, uppstiftade t-shirts i taket och diverse min-
nen från Spotniks, Shadows och Elvis. Vi skojade friskt 
om hur det skulle bli när en av oss satt i rullstol med en 
roller med bottenfärg uppsträckt i luften och den andre 
rullade in honom under min båt. Mina tidsbedömningar 
misstroddes alltid och alldeles korrekt av Mats. Han var 
säker på att jag aldrig skulle bli klar. Än så länge har 
jag inte överbevisat honom.
 Vid något tillfälle talade vi om hur lång tid man kan 
förvänta sig att leva när man kommit upp i 70-årsåldern. 
Mats halade då upp tumstocken och satte tummen på 
70 cm och så pratade vi om hur liten skillnad det egent-
ligen var om man skulle få vara med 5 eller 10 cm ytter-
ligare. Det mesta har man ju redan levt i alla fall. 
 Jag träffade Mats sista gången ett par veckor innan 
han gick bort. Då frågade jag hur han tänkte sig att 
kundbåtarna skulle hanteras. Han svarade då att ”han 
funderade på om han kanske skulle lägga ner verksam-
heten”. Full fart in i det sista.

Jonas Olsson, augusti 2018

ANMÄLAN till studiebesöken sker till mailadressen: 
sekreterare.vtf@gmail.com eller mobil 070-779 74 69

I SEPTEMBER startar nya kurser i modellbåtsbygge 
– grundkurser och fortsättningskurser, hel- och halv-
modellbygge 

ANMÄLAN på www.träbåt.se under fliken Kurser

15-16 september Skördemarknad, Sundsby Säteri
10 oktober kl 19 Föredrag ”Svenska Amerikalinjen” 
 Kajutan, Henån. Avg 60 kr inkl fika
17 oktober kl 18 Studiebesök båtrenoverare   
 H-O Handmark, Henån
 Avg 50 kr inkl fika
15 november kl 18 Studiebesök Jesper Wilén 
 Classic Yacht Service, Grundsund 
 Avg 50 kr inkl fika

AKTIVITETER HÖST 2018

Mats Stefanson, mer känd som Mats Snickare. 
Snickra och renovera båtar från vrak till rena skönheter, 
det kunde han verkligen. 
 Mats, om jag minns rätt, träffades vi på Båtmässan 
-99 i Göteborg. Din son Micke ställde ut sin egenhändigt 
byggda eka och fick (under protester) inviga mässan i 
en skylift. Själv var jag med en träbåt från Dalby hänvisad 
till källarplanet.
 Det var båtar och trä som förde oss samman. Vilken 
tur, både för mig och för Träbåtsföreningen. För mig att 
få förmånen att lära känna en av de finaste personer jag 
träffat. För föreningen med alla givande möten med 

goda råd, fika och tillbehör – i ditt 50-tals dekorerade 
kontor med alla fina gitarrer på väggarna. Och din juke-
box, en stämningshöjare på Båtmässorna! 
 Du har varit en av grundstöttorna med din suveräna 
kunskap om båtar till Båtmässorna, Träbåtsfestivalerna, 
Classic Open, besiktning osv. Inte att förglömma alla fan-
tastiska bord du gjorde och skänkte till våra lotterier. Fast 
du drev kursverksamhet själv, fick vi som jobbade i en lite 
mindre skala alltid tillgång till dina maskiner och virke. 
 Mats, du hade ju alltid vinflaskor med Elvis bild på. 
Ingen av oss gillade innehållet, men vi gillade ELVIS!

Din gode vän, Lars W




