
Halva augusti har passerat, än finns tid för träbåtsåkande. Vår 
förening har efter ännu en lyckad träbåtsfestival mest vilat ut efter 
ett välförtjänt arbete men också deltagit i en träbåtsträff i 
Fredrikshavn och sålt lotter på segelekan vid ett par tillfällen. Nu 
går vi in i avslutningsfasen på 2019, detta genom 
Tändkulemotorns dag, Öppet varv, Träbåtsträff i Uddevalla, 

Bondens dag i Backamo och slutligen 
Skördefest på Sundsby. Vill du hjälpa till, 
tveka inte att höra av dig till någon av oss i 
styrelsen.  
Anders Lidqvist, Ordförande, augusti 2019
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Vi som åkte ner till Skärhamn 2019 för Veteranbåtsföreningen, var 
Leif och Ewa Persson från Stockholm. Nu för andra året. När man 
som vi upplevt något speciellt och särskilt fint undrar man ibland 
om det går att återuppleva. 2018 års festival var ju något alldeles 
speciellt med oavbruten högsommarvärme och den klaraste blåa 
himmel man kan tänka sig. Redan på fredagen kunde man då 
räkna in mer än 90 båtar vilket var nytt rekord. På lördagen 
sprängdes sedan 100 gränsen. Sveriges landslag spelade VM 
semi mot England och hela Skärhamn snackade båtar och fotboll. 
I år, 2019 var vädret annorlunda, det blåste rejält dagarna innan 
och inte minst under fredagen när de första båtarna började 
anlända. Vi tänkte nog att det blir nog inte så många som vill 
trotsa västkustens hav och ta sig till Skärhamn.  

Kyrkesund.  
Vi bestämde oss för 
att ta oss till 
Kyrkesund för att 
kolla, dvs den norra 
infarten till Skärhamn. 
Här fick vi återigen 
uppleva en alldeles 
fantastisk miljö. Efter 

att vi från P-platsen 
försökt oss på en genväg till själva Kyrkesund Brygga, och tappat 
bort oss i ett vackert fjälliknande landskap bland klippor och 
mossar förstod vi att här var det inte riktigt som på ostkusten. Vi är 
ju vana vid att man nästan alltid kan ta sig fram till fots via en 
strandlinje. Men icke, här var det alldeles för höga klippor och så 
var det privat egendom ända ner till vattnet. Nåväl en mycket 
trevlig kvinna och markägare med starkt Göteborgsmål 
förbarmade sig över oss och lotsade oss över ytterligare privata 
ägor ner till den lilla vändplatsen och bryggan mitt i sundet.  
Bele, Där låg hon, den gamla 100 åriga Bele med sin släkt och 
familj ombord som vårdat henne ömt i många år. Vi blev 
omedelbart bjudna ombord. Från Beles stora och generösa däck 
hade vi full koll på båtarna som nu började komma in mot 
festivalen. Vi fick kaffe och nybakade bullar av Rita. Bröderna Kjell 
och Tommy Andersson visade med stolthet hela fartyget inklusive 
som dom sa ”en underbar finess”. Den underbara finessen var en 
Whiskeybar med belysning och fjärrstyrd upp/nersänkning i en 
köksbänk. Vi var väldigt nära att tacka ja till deras erbjudande om 
att få mönstra på för ingång till Skärhamn, men kom på att vår bil 
stod kvar på parkeringen. Synd. Under de två kommande dagarna 

träffade vi besättningen åtskilliga gånger nu utökad med 
ytterligare bror och fruar. Tack alla i Beles besättning, det var 
fantastiskt att få lära känna er. 
Festivalen i Skärhamn. Besökarna var även i år så många att 
bryggorna fick enkelriktas och regleras där man släppte på nästa 
grupp i längre eller kortare intervaller. Detta pågick oavbrutet i 
dagarna tre. Restaurangerna, mycket bra och trevliga sådana, 
hade också fullt upp långt in på kvällarna. Själva hamnområdet för 
träbåtsfestivalen var full av aktivitet ända till midnatt. Det är tydligt 
att träbåtsfolk har mycket energi och tycker om långa dagar. 
Regnet kom och gick men det verkade inte störa. 
Utställarna där vi från Veteranbåtsföreningen var en av många 
hade fullt med folk hela tiden, faktiskt så mycket att det blev svårt 
att prata i lugn och ro. Det tidvis kraftiga regnet gjorde ju att ännu 
fler ville in i våra tält. Vi kunde även i år notera att många redan 
var medlemmar hos oss men vi kunde ändå få in ett antal nya. 
Vårt bord med böcker och tidskrifter visades stort intresse. 
Speciellt då den nya HOLM boken.  
HEDERSPUMPEN 2019  
Träbåtsfestivalen i Skärhamn blev också det perfekta tillfället att 
uppmärksamma och dela ut ”hederspumpen”, MSF’s 
hedersutmärkelse, till årets pristagare Lars Winckler. Utdelningen 
genomfördes i direkt anslutning till invigningsceremonin där 

Kommunstyrelsens Ordförande talade. Det var en påtagligt rörd 
Lars som tog emot priset. Jag intervjuade honom om hans liv och 
gärning där på scenen. Det var tydligt att det var en mycket aktad 
man som emottog priset. Stora applåder och Hurra med fanfar. 
ars emottog dessutom HOLM boken som extra gåva. 

Hederspumpen på Träbåtsfestivalen i Skärhamn 2019  
GÄSTSKRIBENT LEIF PERSSON, FÖR STYRELSEN VETERANBÅTSFÖRENINGEN



Publik på bryggan.  
 
Dagen efter kom han till vår monter och ville ha den signerad (då 
jag glömt det). Jag skrev i den med mycket stor glädje. ”Till Lars 
från Veteranbåtsföreningen”. Det var tydligt att jag träffat en 
person som betytt väldigt mycket för våra träbåtar.  
En stor kulturgärning och stort tack till dig Lars, från oss alla, 
träbåtsvänner. År 1994 bildades Västkustens Träbåtsförening vid 
ett sammanträde i Ellös. Några år efter bildandet blev Lars 
föreningens andre ordförande. Från början var Träbåtsföreningen 
en ekonomisk förening som under Lars ledning omvandlades till 
en ideell förening. Omvandlingen var genomförd omkring år 2000. 
Lars var föreningens ordförande fram till 2017 då han valde att 
trappa ner sin verksamhet pga. familjeskäl. Föreningen har endast 
haft tre ordföranden varav Lars innehaft den längsta tiden.  
Lars har också under sin tid vid rodret tagit initiativ till den 
kursverksamhet som föreningen bedriver för att sprida kunskap 
om båtbyggande i mindre skala. Lars är själv en duktig 
modellbåtsbyggare och har under alla år som kursverksamhet 
pågått varit en av lärarna. 
För att sprida kunskap om träbåtsepoken på västkusten och för att 
slå ett slag för tillverkning av träbåtar så har Träbåtsföreningen 
deltagit vid Båtmässan i Göteborg, samt varje år arrangerat en 
Träbåtsfestival i Skärhamn. Denna har genom åren utvecklats och 
blivit ett stort evenemang med träbåten i centrum.  
Båtarna och besättningar, ja, här fanns allt representerat från 
snipor o jullar till stora vackra havskryssare som var fullständigt 
bländande i former, yta och detaljer. Något som fastnade på 
näthinnan speciellt i år var det stora antalet riktigt STORA 
JULLAR. 

Besättningarna var en härlig blandning av nya och unga 
entusiaster till de mer garvade som ägt och putsat på sina båtar i 
generationer. Hela familjer, kompisgäng eller ensam skeppare.  
Kvinnor och tjejer. Också detta år påtagligt och mycket glädjande 
för landets träbåtar och deras framtid var att ett flertal båtar kunde 
ståta med kvinnliga ägare och skeppare. Vi pratade med flera av 
dessa och kunde notera en väldig entusiasm och stolthet. Att 
kvinnor/tjejer skaffar eget är det bästa som kan hända om vi skall 
fortsätta bevara landets alla vackra båtar och dess kultur. 
Om Skärhamn och träbåtsfestivalen. Återigen, det finns bara en 
sak att säga, åk hit och upplev något fantastiskt. Om man av 
någon anledning blir trött på att snacka båtar så kan man 
exempelvis på 10 minuter köra till Klädesholmen eller till 
Kyrkesund. Här är alla husen vita och ligger tätt på varandra med 
en känsla av att vara mitt ute i det stora havet. Västkust så som 
man fantiserar om. 
Stort tack till Västkustens Träbåtsförening. Hela arrangemanget 
andades trots vädrets makter som inte var helt med på noterna, 
optimism och lokalt samarbete. Duktig styrelse, glada funktionärer, 
fantastisk speaker, suverän orkester och massor med fin humor. 
Förra året skrev jag i entusiastiska ordalag om ett djupt och 
dynamiskt samarbete med Tjörns kommun. Jag skrev också att 
denna i huvudsak icke kommersiella festival torde skapa 
betydande mervärde för inte minst besöksnäringen. Jag får en 
stark känsla av att festivalen i Skärhamn också inspirerat andra 
delar av landet, då det i sommar hållits liknande men betydligt 
mindre evenemang runt om i landet. Detta kommer att fortsätta 
växa och dra till sig ändå mer folk. Med detta kommer också fler 
båtar att vårdas. 
Men oavsett, träbåten i Sverige är en djupt rotad kultur, ägare som 
lägger sin själ och sitt arbete, besökare som drömmer och 
fantiserar om att en sådan skulle jag vilja ha, inte för att den är 
stor och dyr, utan just för att det är så vacker. Vackra båtar seglar 
väl.



Årets träsegelbåt
Årets Pristagare

1 Svanen 
SVANEN, en Furuholmen 
plattgatter, ägs av Terje Spydevold och Henning Bergum från 
Eidsberg, Norge. Hon är byggd 1956 i Tønsberg av båtbyggare 
Berg Olsen.

2 My af Hälsö 
MY AF HÄLSÖ Är en julle byggd 1978 av Arvid Berntsson. 
Måtten är 9 x 3,8 m, djupgåendet 1,3 m och deplacementet  
7 ton.  Ägare är Jakob Sandberg från Hälsö

3 Inga 
INGA är en snipa med 
hemmahamn Fjällbacka 
ägd av Josefine, Anders 
och Vega Carli. Hon mäter 6,8 x 2,3 m och under 
durken sitter en VP MD2B.   

Familjen Carli har ägt INGA sedan 2011.

Hon är, enligt flera källor, troligen byggd någon gång 
mellan 1966-1969 av bröderna Johansson, Gustav 
och Abel, Henån. 

1 Minetta 
Minetta är en 
segeleka byggd 
vintern 2009 av 
ägaren själv, 
Erik Tullock. 
Modellen är 
tagen från den 
försovjetiska 
båttypen Ruppa 
från Estland  
men till skillnad 
från originalet 
så har han bla 
monterat 
centerbord. 

2 Irene 
IRENE är en öresundskoster 
byggd 1939 på Kuggeboda varv 
i Blekinge. Hon mäter 9x 2,75m 
och väger 5,5 ton. Segelarean är 
35 m2. Ägare är Markus 
Berntsson från Stora Höga 
som köpte henne 2017. 

3 Namnlös 
Båten med namnet 
NAMNLÖS är en Vindö 30, 
byggd 1964 på Hallbergs 
båtbyggeri på Orust.

Ägaren Lennart Isaksson från 
Torslanda har ägt båten sen 
1977. 


Årets trämotorbåt



1 Arwen 
1900 ritades 
Eliboubane, en sk 
sardin-fiskare från 
Bretagne. 2007 
sjösattes, efter 3,5 
års byggande på 
Eliasson Båtvarv i 
Varberg, en replika 
av Eliboubane 
som fick namnet 
ARWEN. 
Byggtekniken är 
sandwich, 
divinycell + GAP. 
”Vi är imponerade 
av båtens 
egenskaper i sjön 
och undersegel”, 
säger Göran Nordbladh, som skickat in 
anmälan. Svante Gårdh tog emot priset 
som representant för föreningen

2 Anne-Marie af Råå 
ANN-MARIE AF RÅÅ är en 2-mastad Colin 
Archer ägd av Alf och Eva Eriksson från Råå.  
Måtten är 15,5 x 4,4 m inkl klyvarbom med en 
segelyta på 110 m2. Hon sticker 2 m och har ett 
deplacement på 20 ton. Förlagan var den norska 
redningssköyten RS12 Svolvare. Anne-Marie och ett tiotal andra 
byggdes i glasfiber med Svolvare som "plugg".

Årets traditionsbåt

3 Jennipher 
JENNIPHER en daycrusier byggd 2014. Hon mäter 8,5 x 2,6 m, 
sticker 0,9 m och har ett deplacement på 2,6 ton. Motorn är en 
VP D6 370 hk. 
Thore Berntsson från Mellan-Restad  som har byggt båten 
berättar. ”Jennipher är byggd i vacuuminjicerad Epoxy med 
glasfiber och kärnmaterial med en 2,5 mm tjock mahognyhud. 
Högsta toppfart 48,7 knop.  

1 Bea 
Bea är en sk ”runaboat” byggd av 
ägaren Jonas Olsson på vinterkvällar 
under 8 år.. Hon är helt byggd i tunt 
trä sammanfogat med epoxi och 
innehåller endast ett fåtal skruvar.Bea 
är byggd på ritningar från 1923 av 
Richard G Furuholmen något 
modifierad. Bea varit med på alla festivaler i Skärhamn sedan 
2010, då hon vann priset som bästa trämotorbåt.

Publikens val

2 Christie  
CHRISTIE är 
en daycrusier 
byggd 2000 
av Bengt 
Malmborg på 
Djupviks varv. 
Hon mäter 9 x 
3m, sticker 1 
m och har ett 
deplacement 
på 3 ton. 
Motorn är en 
Volvo Penta 
5,7 gxi 
bensin. 
CHRISTIE 
köptes 2008 
av nuvarande 
ägare Lars 
Ekberg från 
Trollhättan.

3 Jennipher 
Är en daycrusier 
byggd 2014. 
Närmare 
presentation finns 
under ”Årets 
Traditionsbåt”.



I Danmark finns DFÆL (Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer), 
en paraplyorganisation för flera träbåtsföreningar. Bland annat 
anordnar man ett ”sommerstævne” (sommarmöte, 
sommarstämma) på olika ställen i Danmark då en förening på 
plats tar hand om arrangemangen, liknande det vi kallar 
Träbåtsfestival.  

2019 var det VTF’s vänförening 
”Frederikshavn Traeskibslaug” 
som var arrangör och deras 
formand Birger B. Pedersen var 
projektledare. Birger, skeppare på 
båten Malusi, känner vi igen från 
flera träbåtsfestivaler i Skärhamn.                             
Skärhamnsfestivalens deltagare 
fick tidigt en inbjudan att delta, till 
slut blev vi 4 båtar från Sverige 
som korsade Kattegatt, Johanna, 
Katinka II, Irina och Kaprifol.  

Platsen för evenemanget var Fredrikshamn, en mycket levande 
industrihamn. Alla deltagande lystfartøjer låg förtöjda i den före 
detta fiskehamnen med promenadavstånd till festivalhallen. 
Hallen (Frederikshavn Bedding) används för förvaring och 
underhåll av äldre båtar och blev i detta sammanhang en mycket 
inspirerande miljö. Här var samling för invigning, gemensam 
grillning, föredrag osv.  

Fredagen den 12 juli ägnades först åt studiebesök på Martec, 
som visade räddningsutrustning, därefter en guidad stadsrundtur 
med buss till Kruttornet, Fredrikshamns kyrka samt till 
Pikkerbakken, på höjderna söder om Fredrikshamn. Här har man 
utsikt över staden, hamnen och de närliggande Hirsholmarna. 
Vid klart väder ser man också till Säby, Skagen och Läsö. 

På lördagen var det kappsegling för segelbåtarna och utflykt/
parad till Hirsholm Havn (ca 4 M nordost om Fredrikshamn) för 
motorbåtarna.  

1850 fanns här 175 invånare, idag finns här mest 

semesterboende och många fåglar. 

Åter i hamn var det dags att fräscha upp sig till avslutningen med 
festivalmiddag, prisutdelning samt sång och musik i 
festivalhallen. 
Tack alla, ingen nämnd och ingen glömd, för ett mycket trevligt 
och välordnat Sommerstævne 2019. Välkomna till 
Träbåtsfestivalen 2020!  

Text Calle Rydström, foto Margareta Rydström och Birger B. 
Pedersen  

Sommerstævne i Fredrikshamn 2019! 

Juryns val
I denna kategori har juryn valt att, utan inbördes ordning, 
premiera Sjörået, en Stortumlare ägd av Torbjörn Andréason, 

Be-Bop-A-Lula II, en Coronet ägd av Mikael Eliasson samt 
Betty Ann, en Chris Craft ägd av Torbjørn Lensebakken.



Jai Kallin, en av våra trogna medlemmar drabbades av den 
totala avsaknaden som man ibland får av Classic Open som vi 
hade när Öppet Varv var i Henån. Detta till den milda grad att 
han beslöt att ordna en träff i hemstaden Uddevalla. Jai pratade 
med de som bestämde och vi fick låna gästhamnen inne i 
Bäveån utan kostnad.  

Ett Classic Open eller en Träbåtsträff är inte en festival med 
fullmatat program, det är ett möte mellan båtar och människor 
där samtalen driver tiden framåt. Vi umgås och pratar strunt och 
andra viktigheter. Ortsbefolkningen kommer självklart förbi och 
tittar, beundrar och frågar. Vi båtägare svarar stolt och framhäver 
givetvis vår egen båts förträfflighet framför grannens. 

Vi var några som åkte gemensamt efter samling vid Kalvöns 
södra spets, en 5 båtars eskader! 
Vi var totalt 17 stycken som samlades fredagen den 30 augusti 
långt in i Bäveån, nära Västerbron under vilken Bäveån rinner ut 
i Byfjorden.  

Väl inne i hamn var huvudmålet att backa in, det var lite lurigt 
med utåtgående ström och vind utifrån och in. Allt gick väl och 
fredagen kunde avslutas i god och trevlig ordning. 

Lördagen bjöd på vackert väder och mycket folk på bryggan, 
vissa gick upp i centrum och shoppade, andra satt i båtar eller 
stod på bryggan och pratade, detta från morgon till kväll, flera 
båtar fick gäster på kvällen och det blev sent både här och där. 

Det utlovade busvädret uteblev, söndagen innebar mulet och 
regnskurar, vi bröt upp fram på förmiddagen, båtar skulle till 
Fjällbacka, Henån, Stillingsön, Fiskebäckskil och andra ställen, 
fjorden ÄR lång. 

Tack Jai för en mycket god ide´. Det måste vi göra om, vi tar med 
detta i planeringen inför nästa år 

Anders Lidqvist, Text och foto

Lördag 31 augusti stod Tjörns Roddarförening värd för årets SM 
i rodd med Tiohuggare. Det har körts varje år sedan 1985. I år 
var det 7 lag som ställde upp en solig men blåsig lördag. Tre 
damlag, Henån, Tjörn och Öckerö. Fyra herrlag, Henån Tjörn, 
Öckerö och nykomlingarna Kungälv. De har ingen egen båt så 
det fick bli uppsamlingsheat för herrarna inför finalen. Under 
förmiddagen kördes försöksheat så att man fick ”känna” på 
varandra. På eftermiddagen gick så finalerna. 
Båtarna är kopior på en marinens skeppsbåtar, ca 8,4 x 2,6 m 
och väger ca 1 ton tom. Med 10 roddare med åror och Cox blir det 
ca 2 ton. Banan är 800 m och klaras av på ca 4 min. 

Efter en rafflande slutstrid stod Röde Orm från Skärhamn som 
vinnare i damklassen med vår Ulrika Sillfors som jagande Cox.  

Efter analys av målfotot visade det sig att de vann med ca 40 cm.  

I herrklassen vann Henån ganska klart som så många gånger förr, 
med sin hårt drivande Cox Christian Åberg. 

Träbåtshelg i Uddevalla 

SM i tiohuggare i skärhamn
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aktiviteter hösten 2019
14 - 15 sept Skördemarknad Sundsby Säteri 

2 oktober kl 18 Studiebesök på Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv i Kungsviken. Föreningen bildades 2005 med syfte att   
  bevara den unika och de båtbyggartraditioner den representerar.                    
  Avg 50 kr inkl fika 

4 december kl 18 Studiebesök på Ostindiefararen Götheborg. När vi var där våren 2018 var framtiden osäker för skeppet. I somras  
  kunde vi läsa i pressen att finansieringen var säkrad så att hon skulle kunna segla igen. Kom och hör historien om  
  bygget och det senaste inför kommande seglingar 2020, 2021.                   
  Avg 50 kr inkl fika 
 
ANMÄLAN till studiebesöken sker till Jessica Andersson, mail: persika@mail.com eller mobil 072-312 96 90 

I SEPTEMBER startar nya kurser i modellbåtsbygge – grundkurser och fortsättningskurser, hel- och halvmodellbygge. 
ANMÄLAN på www.trabat.se under fliken Kurser Se
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Jessica Andersson 

”Jag är positiv och tycker om 
att hugga i när jag kan, 
kanske kan jag komma med 
lite nya idéer och tankar ”. Så 
blev det lovande svaret på 
frågan hur Jessica Andersson 
ser på sitt kommande 
styrelsearbete.  
Jessica är uppvuxen på landet 
utanför Örebro. 2009 flyttade 
hon ut till havet i Göteborg och fick vi ett tillfälle följa med en 
granne på hans båt. 
”Sen dess var jag såld på båtar och båtliv, jag skaffade en egen 
20 fots segelbåt”. 
I starten var det Google som gällde för att lära sig allt om 
förtöjning, tampar, knopar och uttryck men det höll ju inte i 
längden. Jessica tog förarintyg och därefter Fartygsbefäl klass 7 
på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Parallellt plöjde hon mycket 
litteratur, både fackböcker och seglingsskildringar. ” Jag tycker 
fortfarande det är så otroligt intressant, särskilt gamla båtar och 
sjömanshistorier från förr”  
Efter utbildningen blev det jobb som däcksman på bl.a. 
Börjessons sjötaxi. Dessutom ideellt arbete på Färjan 4 och 
Ostindiefararen Götheborg. Sedan 2013 är Jessica anställd inom 
Kustbevakningen på fartyget KBV 032 i Lysekil.  
Segelbåten på 20 fot är numera utbytt mot Laban, Sjöfartsverkets 

fd fyrtjänstebåt byggd 1958. Jessica köpte Laban 2014 och 
beskriver skicket vid köpet som en "motor med tillhörande båt". 
Efter en omfattande renovering är Laban idag en väl fungerande 
båt med styrhytt och stort öppet fördäck som vann 3:e pris i Årets 
Trämotorbåt på Träbåtsfestivalen i Skärhamn 2018.  

Tore Kristiansson  

Tore har varit medlem i 
Västkustens Träbåtsförening i 
många år. De senaste 6-7 åren 
kan man ha träffat honom som 
hamnvärd på Träbåtsfestivalen 
och kanske fått hjälp med en 
tamp. Eller också på Båtmässan 
i Göteborg säljandes lotter på 
en eka. Han tar ett tag där det 
behövs. Alltid med ett stort 
leende. 
Tore är född i Fagerfjäll på Tjörn, bondson säger han själv, och 
flyttade 1977, till Skärhamn med Monika. Och Skärhamn har Tore 
och Monika med sina tre pojkar varit trogna i alla år. 
Kemanord numera Inovyn, kemiföretaget i Stenungssund, har 
varit Tores arbetsplats ända fram till pensionen i år efter 43 års 
skiftarbete. Först var det lite blandade arbetsuppgifter, ex 
truckkörning, men snart blev Tore processoperatör och utbildare.  
”Idag är hela processen dataövervakad, i början var det en tavla 
med en massa mätare, kranar och ventiler och visst hände det att 
man öppnade fel kran ibland”, säger Tore leende. 
För 20 år sedan köpte Tore sin tredje träbåt, jullen Ida, byggd 
1967 av Idor Karlsson i Hallsbäck. 2017 blev hon trea i klassen 

Årets Trämotorbåt i Skärhamn.  I somras såldes Ida till en familj 
på Hisingen. Jobbigt, tyckte Tore, men när kvinnan i familjen 
utbrast ”Jag älskar den! ” kändes det bättre. 
Förutom intresset för båtar och fiske är buggdans Tores grej. Han 
och Monika tar husbilen och besöker dansfestivaler, senast var 
det Malung.   
Men till våren kanske det blir en båt igen, man vet aldrig.

Presentation av nya styrelseledamöter


	Vi som åkte ner till Skärhamn 2019 för Veteranbåtsföreningen, var Leif och Ewa Persson från Stockholm. Nu för andra året. När man som vi upplevt något speciellt och särskilt fint undrar man ibland om det går att återuppleva. 2018 års festival var ju något alldeles speciellt med oavbruten högsommarvärme och den klaraste blåa himmel man kan tänka sig. Redan på fredagen kunde man då räkna in mer än 90 båtar vilket var nytt rekord. På lördagen sprängdes sedan 100 gränsen. Sveriges landslag spelade VM semi mot England och hela Skärhamn snackade båtar och fotboll.
	I år, 2019 var vädret annorlunda, det blåste rejält dagarna innan och inte minst under fredagen när de första båtarna började anlända. Vi tänkte nog att det blir nog inte så många som vill trotsa västkustens hav och ta sig till Skärhamn.
	Kyrkesund.  Vi bestämde oss för att ta oss till Kyrkesund för att kolla, dvs den norra infarten till Skärhamn. Här fick vi återigen uppleva en alldeles fantastisk miljö. Efter att vi från P-platsen försökt oss på en genväg till själva Kyrkesund Brygga, och tappat bort oss i ett vackert fjälliknande landskap bland klippor och mossar förstod vi att här var det inte riktigt som på ostkusten. Vi är ju vana vid att man nästan alltid kan ta sig fram till fots via en strandlinje. Men icke, här var det alldeles för höga klippor och så var det privat egendom ända ner till vattnet. Nåväl en mycket trevlig kvinna och markägare med starkt Göteborgsmål förbarmade sig över oss och lotsade oss över ytterligare privata ägor ner till den lilla vändplatsen och bryggan mitt i sundet.
	Bele, Där låg hon, den gamla 100 åriga Bele med sin släkt och familj ombord som vårdat henne ömt i många år. Vi blev omedelbart bjudna ombord. Från Beles stora och generösa däck hade vi full koll på båtarna som nu började komma in mot festivalen. Vi fick kaffe och nybakade bullar av Rita. Bröderna Kjell och Tommy Andersson visade med stolthet hela fartyget inklusive som dom sa ”en underbar finess”. Den underbara finessen var en Whiskeybar med belysning och fjärrstyrd upp/nersänkning i en köksbänk. Vi var väldigt nära att tacka ja till deras erbjudande om att få mönstra på för ingång till Skärhamn, men kom på att vår bil stod kvar på parkeringen. Synd. Under de två kommande dagarna träffade vi besättningen åtskilliga gånger nu utökad med ytterligare bror och fruar. Tack alla i Beles besättning, det var fantastiskt att få lära känna er.
	Festivalen i Skärhamn. Besökarna var även i år så många att bryggorna fick enkelriktas och regleras där man släppte på nästa grupp i längre eller kortare intervaller. Detta pågick oavbrutet i dagarna tre. Restaurangerna, mycket bra och trevliga sådana, hade också fullt upp långt in på kvällarna. Själva hamnområdet för träbåtsfestivalen var full av aktivitet ända till midnatt. Det är tydligt att träbåtsfolk har mycket energi och tycker om långa dagar. Regnet kom och gick men det verkade inte störa.
	Utställarna där vi från Veteranbåtsföreningen var en av många hade fullt med folk hela tiden, faktiskt så mycket att det blev svårt att prata i lugn och ro. Det tidvis kraftiga regnet gjorde ju att ännu fler ville in i våra tält. Vi kunde även i år notera att många redan var medlemmar hos oss men vi kunde ändå få in ett antal nya. Vårt bord med böcker och tidskrifter visades stort intresse. Speciellt då den nya HOLM boken.
	HEDERSPUMPEN 2019
	Träbåtsfestivalen i Skärhamn blev också det perfekta tillfället att uppmärksamma och dela ut ”hederspumpen”, MSF’s hedersutmärkelse, till årets pristagare Lars Winckler. Utdelningen genomfördes i direkt anslutning till invigningsceremonin där Kommunstyrelsens Ordförande talade. Det var en påtagligt rörd Lars som tog emot priset. Jag intervjuade honom om hans liv och gärning där på scenen. Det var tydligt att det var en mycket aktad man som emottog priset. Stora applåder och Hurra med fanfar. ars emottog dessutom HOLM boken som extra gåva.
	Publik på bryggan.  Dagen efter kom han till vår monter och ville ha den signerad (då jag glömt det). Jag skrev i den med mycket stor glädje. ”Till Lars från Veteranbåtsföreningen”. Det var tydligt att jag träffat en person som betytt väldigt mycket för våra träbåtar.  En stor kulturgärning och stort tack till dig Lars, från oss alla, träbåtsvänner. År 1994 bildades Västkustens Träbåtsförening vid ett sammanträde i Ellös. Några år efter bildandet blev Lars föreningens andre ordförande. Från början var Träbåtsföreningen en ekonomisk förening som under Lars ledning omvandlades till en ideell förening. Omvandlingen var genomförd omkring år 2000. Lars var föreningens ordförande fram till 2017 då han valde att trappa ner sin verksamhet pga. familjeskäl. Föreningen har endast haft tre ordföranden varav Lars innehaft den längsta tiden.  Lars har också under sin tid vid rodret tagit initiativ till den kursverksamhet som föreningen bedriver för att sprida kunskap om båtbyggande i mindre skala. Lars är själv en duktig modellbåtsbyggare och har under alla år som kursverksamhet pågått varit en av lärarna.
	För att sprida kunskap om träbåtsepoken på västkusten och för att slå ett slag för tillverkning av träbåtar så har Träbåtsföreningen deltagit vid Båtmässan i Göteborg, samt varje år arrangerat en Träbåtsfestival i Skärhamn. Denna har genom åren utvecklats och blivit ett stort evenemang med träbåten i centrum.
	Båtarna och besättningar, ja, här fanns allt representerat från snipor o jullar till stora vackra havskryssare som var fullständigt bländande i former, yta och detaljer. Något som fastnade på näthinnan speciellt i år var det stora antalet riktigt STORA JULLAR.
	Besättningarna var en härlig blandning av nya och unga entusiaster till de mer garvade som ägt och putsat på sina båtar i generationer. Hela familjer, kompisgäng eller ensam skeppare.
	Kvinnor och tjejer. Också detta år påtagligt och mycket glädjande för landets träbåtar och deras framtid var att ett flertal båtar kunde ståta med kvinnliga ägare och skeppare. Vi pratade med flera av dessa och kunde notera en väldig entusiasm och stolthet. Att kvinnor/tjejer skaffar eget är det bästa som kan hända om vi skall fortsätta bevara landets alla vackra båtar och dess kultur.
	Om Skärhamn och träbåtsfestivalen. Återigen, det finns bara en sak att säga, åk hit och upplev något fantastiskt. Om man av någon anledning blir trött på att snacka båtar så kan man exempelvis på 10 minuter köra till Klädesholmen eller till Kyrkesund. Här är alla husen vita och ligger tätt på varandra med en känsla av att vara mitt ute i det stora havet. Västkust så som man fantiserar om.
	Stort tack till Västkustens Träbåtsförening. Hela arrangemanget andades trots vädrets makter som inte var helt med på noterna, optimism och lokalt samarbete. Duktig styrelse, glada funktionärer, fantastisk speaker, suverän orkester och massor med fin humor. Förra året skrev jag i entusiastiska ordalag om ett djupt och dynamiskt samarbete med Tjörns kommun. Jag skrev också att denna i huvudsak icke kommersiella festival torde skapa betydande mervärde för inte minst besöksnäringen. Jag får en stark känsla av att festivalen i Skärhamn också inspirerat andra delar av landet, då det i sommar hållits liknande men betydligt mindre evenemang runt om i landet. Detta kommer att fortsätta växa och dra till sig ändå mer folk. Med detta kommer också fler båtar att vårdas.
	Men oavsett, träbåten i Sverige är en djupt rotad kultur, ägare som lägger sin själ och sitt arbete, besökare som drömmer och fantiserar om att en sådan skulle jag vilja ha, inte för att den är stor och dyr, utan just för att det är så vacker. Vackra båtar seglar väl.

