
Båtmässan

Nr 24 Mars 2020
Dagarna blir ljusare, i bägge ändar. Fortfarande mycket vind och regn 
innan vi känner att den är på väg, våren alltså. 

Vi klarade av Båtmässan i år också, ett fantastiskt förarbete av vissa, 
väl genomfört på mässan av flera.  
 

Visst är det vi som är magneten, dvs det är vi som gör att alla 
människor kommer till mässan?   

Träbåtsfestivalen är i år den 3-5 Juli, I Skärhamn som vanligt. Innan 
dess har vi årsmöte den 23 April samt vår träbåtsresa i början av Maj. 
Välkomna!  
Anders Lidqvist Ordförande, Mars 2020

Kika in på vår hemsida 

Där finns allt det som inte fått 

plats i Akterspegeln och 

mycket mer. Ännu mer från 

Båtmässan och våra 

modellbyggare Tex.

Veckan före Båtmässan öppnar är det inflyttning. Båtarna transporteras från sina vinterplatser 
för att bli en del av utställningen ”Klassiska Båtar”. På bilderna ser vi jullen ”My af Hälsö”, 
NC-kryssaren ”Juli”, skeppsbåten ”Martin” och stortumlaren ”Sjörået” på väg in. 

Sång och musikgruppen ”Styrbords Halsar” 
underhöll på förhandsvisningen. 

Varje dag är det 
morgonsamling. Alla 
funktionärer träffas, 
fikar, och får en 
genomgång av 
dagens schema.

I tombolan kan man vinna allt mellan en nalle och 
en fullriggare. Och vinner gör man alltid, säger 
Rune Härsjö som anordnar lotteriet. Men ibland 
blir det ett par lakritsbåtar!



Båtbyggarskolan i Henån hade tagit med sig verktyg, virke och elever 
och visade hur man i praktiken bygger en doris, en mindre klinkbyggd 

båt med flat botten. Ett 
uppskattat inslag bland alla 
färdigbyggda båtar.

Detaljer i hantverket och fantastiska lackningsarbeten är verkliga dragplåster. T ex är alla beslag på L:a Kålviks nytillverkade snipa specialtillverkade 
i mässing. Och Hans Fricks lackning av sin NC-kryssare ”Juli” fick många besökare att stanna till. För at inte tala om modellbåtsbyggarna med sin 
detaljrikedom i byggena. 

”Vad skall jag göra om jag vinner den?” eller ”Den är alldeles för fin 
att sätta i sjön” är vanliga kommentarer som våra lottförsäljare på 
Eka-lotteriet kan svara på. Och sälja lotter är de bra på, de 7000 
lotterna tog slut 2 dagar före dragningen.

Ett populärt inslag i vår monter är ”Speakers Corner”. Bengt 
Johansson berättade om verksamheten på Utbildningsrederiet, Marie-
Louise Edholm informerade om Ostindiefararens kommande seglingar 

och Christina Stenberg berättade om ”The Ohlson Project”. Torbjörn 
Andréason skildrade livet ombord på Sjörået och Lasse Snygg blev 
intervjuad av Mats Berggren om familjens Realloy Pilen, Iris.

Även i år är vännerna från 
Fyrsällskapet med och berättar om sitt 
viktiga arbete med att dokumentera och 
bevara ett kulturarv, Sveriges fyrar.



Sångduon ”In Bloom” underhöll på funktionärernas traditionella avslutningsfest. Tjötet kom snabbt igång vid borden och alla lät sig väl smaka av 
diverse sill- och strömmingsinläggningar med tillhörande dryck. Ordförande Anders Lidqvist tackade alla för årets Båtmässa.  

Veteranbåtsföreningen är en mycket viktig spelare i Träbåts-Sverige. De deltar för 17:e gången 
på Båtmässan i Göteborg och informerar om sitt viktiga arbete, bl a om ritningsarkivet. 

Söndagen den 9 februari är 
det dragning i Eka-lotteriet. 
Notarius Publicus Börje 
Karlsson ser till att allt går 
rätt till. Jakob Ryder från 
Svenska Mässan agerar 
Herr Fortuna, Anders 
Lidqvist och Calle Rydström 
biträder vid dragningen.

Klockan 18 sista söndagen bryts förtrollningen. Det som 
alldeles nyss var en fin utställning med intresserade 
besökare blir helt plötsligt en arbetsplats. Allt skall packas 
ihop och båtarna skall transporteras tillbaka för ytterligare 
en tids vintervila. Tack för i år!



Gretagrip, -det ekologiska lättviktsankaret 

En nyhet som ger en mängd fördelar för den miljömedvetne och 
omtänksamme båtägaren! 

Kraftigt minskad risk för skador på båten vid ankring och upptagning 
av ankaret 
Kraftigt minskad risk för sträckningar, ryggskott mm vid all hantering 
av ankaret 
Kraftigt minskad risk för att ankaret fastnar i botten och blir svårt att få 
loss 
Mycket liten påverkan av bottnar, t ex skyddsvärda ålgräsängar. 
Enkelt och smidigt att ta hem för vinterförvaring inomhus 

Gretagrip väger1,5 kg i samma storlek som ett järnankare på ca 30 
kg. Ankaret tillverkas av prima norrländsk tätvuxen gran. Axeln mellan 
stock och flyn tillverkas i svarvad ask. Skruv och schackel i syrafast 

rostfritt stål. All tillverkning 
klimatkompenseras. För varje 
100-tal tillverkade ankare 
planteras en gran på Sveaskogs 
ägor i Västerbotten 
Gretagrip kan redan nu 
beställas för direkt leverans från 
fabriken på Tjörn och kommer 
framgent att lagerhållas på 
Båtcentrum i Skärhamn. Vidare 
upplysningar lämnas av 
tillverkaren på telefon 
0705-670804 (Jonas Olsson) eller genom direkt hänvändelse till 
Båtcentrum. 

Gretagrip - ankaralternativet för den moderna miljömedvetna 
båtmänniskan!

Modellbåtskurserna fortsätter i Henån och Kungälv. I september 
startar nya kurser i modellbåtsbygge. Anmälan på www.träbåt.se 
under fliken Kurser.       

26 mars kl 17.30 Studiebesök Kustbevakningens fartyg KBV032,  
  Lysekil. Avg 50 kr inkl fika 
28-29 mars Göteborg Modell och Hobby mässa, Aeroseum.  
  Föreningens modellbåtsbyggare ställer ut 
23 april kl 18 Årsmöte, Stenungsögården, se separat kallelse i  
  detta utskick  
28 april kl 17.30 Studiebesök Fiskemuséet Hönö + besök   
  båtbyggare. Avgift 50 kr inkl fika 
7-9 maj   Studieresa till Robbe & Berking Shipyard,  
  Flensburg, se detaljerat program i detta utskick  

6 juni   Sillens dag, Klädesholmen 
3-5 juli   Träbåtsfestivalen i Skärhamn.    
   Anmälningsfunktionen på vår hemsida www.träbåt.se är  
   öppen.Vi har redan över 30 båtar anmälda!!     
   Välkommen med din anmälan! 
28-30 aug   Träbåtsträff Uddevalla 

ANMÄLAN till studiebesöken sker till Jessica Andersson, mail: 
persika@mail.com eller mobil 072-312 96 90 

ANMÄLAN till studieresan sker till Torbjörn Andréason, mail: 
thunderbear44@hotmail.com eller mobil 070-2101675 

Med reservation för eventuella ändringar                  Ma
rs 
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Gretagrip

Nu träffar vi en annan 
rutinerad 
modellbyggarfantast, 
Olof Pihlgren, som 
hunnit bli 75 men är 
fortfarande 15 i sinnet. 
Åtminstone får man det 
intrycket i samtalet. 
Han är urgöteborgare 
och bor på Öckerö och är 

självlärd åkare eftersom han växte in i det då ”farsan” var åkare. Han 
lärde sig själv att köra på grusgången hemma som pojk. 
Lumpen gjorde han på A 6 i Jönköping och ställde till det så, att det 
numer är nedlagt och blivit köpcenter. Provat på lite andra jobb också, 
bla på varv, murade en skorsten på Eriksberg 1963-64. Men som sagt 
sedan åkare med egna bilar och kör ibland idag också. 
Modellbygge då! Det har han hållit på med sedan liten pojk. Först var 
det modellflyg, men det är det inte så många kvar. Många kraschade 
eller blev uppeldade. Men har har många motorer mm kvar. En lördag i 
Henån hade vi båda plockat med oss gamla grejer, glödstiftsmotorer, 
dieselmotorer mm för att visa upp. Det var mycket nostalgi. 
Mycket av intresset fick han av att studera Wentzells hobbykatalog 
som han samlat på sedan 1951. Allt om Hobby som han haft sedan 
1978 påstår han att han har slängt. 
Att han har vana av modellbygge och är noggrann behöver man inte 
betvivla när man ser modellerna. Allt gör han själv. Att handla färdiga 
grejer är inte hans grej

träbåtsföreningens modellbåtsbyggare

Ilse, lotsbåt från Väderöarna 
är ett pågående projekt. 
Obs borrmaskinen för hål till 
dymlingar Detaljrikt, se bara 
på inredningen. Däcket lagt 
planka för planka

A 22:a, ett annat projekt som pågår samtidigt. En i 
en serie som byggts av flera av våra 
modellbyggare. Obs luckan med ”galler”.

aktiviteter vår & sommar 2020


