
AKTER-
SPEGELN 

Så var det dags igen för ett livstecken från er ordförande, 
som mår som han förtjänar. Kan dock inte riktigt förstå vart 
tiden tar vägen. Det är måndag och i ett huj så är det fredag 
och nu är det redan höst. En årstid som många klagar på – 
det blir mörkt, regnigt, kallt och eländigt i största allmänhet. 
 För mig är hösten helt acceptabel. Sommarens alla 
måsten reduceras till dammsugaren på fredagar och fram-
förallt kan jag krypa ner i verkstan. Lyssna på musik, bygga 
på mina modellbåtar och ibland dela en öl med min vän 
Eilert. 
 Men vilken underbar sommar vi hade! Kan inte minnas 
en dylik på många år. Blomstren i trädgården suktade  efter 
vatten men sedan dess nu har himmelens portar öppnat 
sig och hotat att dränka vår ö. Tur att det var ostlig vind 
med lågvatten så vårt salthav kunde spädas ut.
 Efter en heroisk insats av vår sekreterare är numera 
matrikeln verkligen uppdaterad. Som bieffekt blev det lite 
klirr i föreningskassan. Även redovisningen funkar bra tack 
vare en lika föredömlig insats av vår kassör. Nu har vi en 
bra översikt över var det läcker och var det ska tätas så 
inte skutan sjunker. 
 Lotterier – kölbulten i vår ekonomi där lotterigeneralen 
Rune H skall ha ett stort tack! Utan hans insats vore vi ute 
på ett osäkert hav ekonomiskt sett.

Nr 10  •  nov 2014

 Hemsidan är välbesökt och inhystar många positiva 
kommentarer. 
 Den till föreningen skänkta Folkbåten kommer att auk-
tioneras ut under Båtmässan i Göteborg; tyvärr fanns det
ingen medlem som hade intresse av att fortsätta vårda 
denna gamla grandiosa dam. Ekan som skänktes till 
föreningen, och som var första vinst i en fisketävling på 
60-talet, hittade en ny ägare och kom geografiskt tillbaka 
till närheten av sitt ursprung. Till sommaren ska den sjö-
sättas för tredje gången i sitt sjöliv.
 Både Festivalen och Classic Open blev publika dunder-
succéer som du kan läsa mer om längre fram. Vi avslutade 
aktivitetsåret med Bondens och Skogens Dagar i Backamo
 – även då strålande väder, många besökare och ett stort 
antal lotter sålda.
 Modellbåtskurserna pågår för fullt både i Kungälv och 
Henån på lördagar och beräknas avslutas i april.
 Till sist vill jag uppmärksamma en ytterst vital 90-åring 
som länge varit medlem och aktiv inom modellbåtbyggeriet. 
Grattis John A. i Hålebäcken!
 Minireportaget handlar denna gång om Båtvårdsvarvet 
i Svineviken på Orust.
 Efter detta lyckosamma år vill jag önska er alla en 
Fröjdefull Jul & ett Gott Nytt År!

Henån november 2014 
Lars W, ordförande
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BÅT-

MÄSSAN

31 jan – 8 febr

Kom och hjälp! 

Ring Lars W! 

Träbåtsfestivalen i Skärhamn. En inlånad flytbrygga knöt ihop 
bryggorna så att man kunde gå runt och beskåda skönheterna



FESTIVALEN MOT NYA HÖJDER! 

Åh hej! Att ro i takt är inte enkelt! Många ville prova i Tjörns 
Roddarförenings 10-huggare Röde Orm 

Och rätt vad det är bjuds på levande musik – lika roligt som 
oväntat!

Strålande väder, vackra båtar, fladdrande flaggspel och 
nöjda festivaldeltagare – bättre kunde det inte bli!

En liten ångslup på sightseeing i hamnen. Den prisbelönta 
S/S Ninna kan snart beskådas på Båtmässan

Den oefterhärmelige tillika underhållningsansvarige Mats 
Berggren bjuder på västkustskt ljudkåseri från scenen

Kustbevakningen finns inte längre i Skärhamn, så vid den 
kajen låg de stora båtarna

Rekord i det mesta som vanligt! Härligt väder, många 
besökare och många vackra välvårdade båtar. Noterbart 
är att kvaliteten på deltagande båtar har stegrats under 
åren. Kanske är det omgivningen som inspirerar – eller är 
det priset Årets Båt som sporrar? Bilder och vinnare i de 
olika deltävlingarna finns på vår hemsida.
 Den inlånade bryggan var en succé och förhindrade 
blöta besöksfötter då det fanns gott om plats för alla. 
 Däremot fick vi inte tillgång till Monumentkajen. En 
utländsk seglingseskader hade aviserat sin ankomst men 

bara ett par båtar kom dit. 
 Antalet utställare hade utökats med ett tält och ut-
ställarna var som vanligt mycket nöjda med arrangemangen.
I år bjöds de in tillsammans med båtägarna till gemensam 
fest på lördagskvällen. Underhållningen och stämningen 
var på topp (även om maten tyvärr inte levde upp till för-
väntningarna). 
 Stort TACK till generalen Theodor J. och generalskan 
Maria O. för en mycket väl arrangerad festival!



Nu är planeringen i full gång för Båtmässan i Göteborg, 
31 jan - 8 febr. Vi kan utlova en mahognypärla från Sjö-
express, en Drake, en nu färdigrenoverad Chris Craft, en 
Pedrazzini, auktion av Folkbåt och mycket mycket mera. 
 VI VÄLKOMNAR alla frivilliga arbetsmyror! Hela eller 
halva dagar. Förutom trevligt sällskap bjuder vi på middag 
fredag kväll och givetvis fritt inträde och parkering. 
 Ring Lars 0304-302 09, 0708-68 38 76 eller meila: 
lars.winckler@gmail.com, tack!

Under Öppna Varv på Orust fick vi även i år tillgång till Orust 
Yacht Service lokal i gamla Najadhamnen. Ett 10-tal utsökt 
välvårdade klassiska båtar låg vid bryggorna och inomhus 
delade modellbåtsbyggare, repslagare, hantverksutställare 
och lotteriförsäljare m fl på utrymmet. En lokalt tillverkad 
delikat fisksoppa avnjöts under fredagskvällen. Det är för-
vånande att så många besökare hittade till Henån då Ellös 
med Hallberg-Rassy är navet i denna aktivitet.

GAFFELKUTTERN RAVN

CLASSIC OPEN NY BÅTMÄSSA 

Vi skrev i förra numret om detta unika bygge. Kanske såg 
ni den på Båtmässan 2014? Jan och hustru Mai D´Arcy 
har under drygt 20 år, själva och på traditionellt sätt, byggt 
denna 30 fots kutter i ek. En prestation utöver det vanliga! 
 Ravn (korp på svenska) har sjösatts i Göteborg och 
ska färdigställas inför kommande äventyr på de vida haven. 
Sjösättning och dop skedde under värdiga former i ett 
strålande väder på Nya Varvet i Göteborg. Första turen i 
sitt rätta element fick de bogserhjälp av en välkänd med-
lem, då elmotorn inte var färdig.  
 Lycka till på de kommande resorna! Kanske kan ni 
skriva några rader i Akterspegeln om era äventyr?

Gott om plats för såväl modellbåtar som loppis och utställningar

Klassiska båtar av alla slag fanns på plats i Henån Leif Martinsson och hans Koster Elinor som du kan titta 
närmare på på Båtmässan nästa år

Studieresa våren 2015

Torbjörn A planerar en repris av den uppskattade 

Stockholmsresan, troligen till vårt grannland i norr. 

Mer info på hemsidan när planerna tagit en fastare 

form – håll koll!

Korpen flyter!



I rummet för lackning fyller de på med inredningsdetaljer 
som ska lackas – jobb nog för en man nästan hela vintern. 
Också vad det gäller lacker är det viktigt att välja rätt sort i 
olika sammanhang – annars kan resultatet bli helt fel.

Kunskap, erfarenhet och hantverksskicklighet
Förutom ”nedärvda” kunskaper har de gedigna båtbyggar-
utbildningar och erfarenheter från olika varv, bl a Rassy. 
Johannes berättar att i varje ”pojkekull” fanns det en som 
blev smed; farfar och far var smeder, och nu är det Urban. 
När företaget startade hade de mycket nytta av det då de 
gjorde vagnar och en hel del andra svetsjobb. 

 Johannes visar sina 50 år gamla hyvlar. Han gjorde 
dem när han började på Båtbyggarskolan, men det var 
hans äldste farbror Karl som var läromästare som lärde 
honom göra hyvlar. Men den allra minsta kommer från 
Tyskland där den används vid fiolbygge. Johannes ritar 
och berättar om tekniken att bygga kravellbåtar och hur 
hyvlarna i olika storlek med olika former kommer till an-
vändning. 

 Han berättar också om båtbygge förr i tiden – om hur 
man bordlade, galvaniserade, tätade, om fukthalten i trät, 
att varje varv hade sina egna knep och verktyg (och drar 
en och annan vals för oss...). ”Träbåtar byggda i mitten på 
60-talet på riktiga kvalitetsvarv, med lamellimmade spant, 
det var nog kulmen av båtbyggeri i Sverige”. 
 Det ser inte ut som om de är på väg att sluta ännu på 
länge av åldersskäl. Och Lars konstaterar att det är ju 
många bröder som jobbat ihop men kommit ihop sig och 
inte pratat med varandra på flera år – men ni jobbar på...? 
”Jaja”, säger Johannes, ”men vi har inte sett slutet ännu!”

På Båtvårdsvarvet i Svineviken på Orust ligger många av 
västkustens finaste båtar upplagda under vintern. Varvet 
startades 1975 och drivs alltjämt av Johannes och Urban 
Martinsson. Här har släkten funnits sedan 1786, då en 
förfader kom hit och startade ett båtvarv. De här bröderna 
Martinsson är båtbyggare i sjätte generationen! 

Båtvård behövs i alla tider
Varvet erbjuder vinteruppläggning, ombyggnads- och 
renoveringsarbeten. Om båtbyggare har svåra tider nu, 
så gäller inte det Båtvårdsvarvet. De har fullt upp och 
kunderna står på kö. 

 Här finns ett 50-tal båtar i olika hallar. Uppställningen 
har de löst smart genom att båtarna står på vagnar med 
”som mest en sliten 5:a mellan varje” i hallar med skjut-
dörrar som gör att de lätt kan dras ut när de ska jobbas 
på eller sjösättas. Urban visar på en båt som han nu går 
igenom för att planera vad som ska göras nästa höst. 
 Här jobbar också Ingemar Karlsson sedan 16 år. Där-
emot lejer de bort elektronikjobb och större motorarbeten 
som tas om hand av kusinerna på grannvarvet. (Jo, båt-
byggare på Orust är ju i regel släkt!) 

Mycket plast – på utsidan
I en hall finns nästan bara stora plastbåtar, upp till 50 fot. 
Men plastbåtar har ju oftast mycket trä i inredningen. Och 
det finns också några träbåtar, bl a från Hjalmar Johanssons 
varv i Långedrag och Storebro. Den senare är försedd med 
skoningar i hörnen på aktern. De har Urban satt dit och han 
förklarar att när man tar en båt på en vagn ligger trycket på 
kölen. Men idag lyfts nästan alltid med band och då fort-
plantar sig trycket från botten och det vill röra sig. ”Kanske 
inte det grannaste, men det håller perfekt.” 

Med rätt känsla för trä
Perfekta är också de nya teakräckena. ”Det gäller att vara 
observant när man köper teak så man får bra kvalitet – 
tillgången har minskat så konkurrensen har ökat. Om du 
släckte ljuset när du stod vid bandsågen på 60-talet, såg 
du gnistor av hartsen. Om du handhyvlade så var hyveln 
slö efter två tag. Den teaken är inte lätt att hitta idag.”
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BÅTVÅRD HOS BRÖDERNA MARTINSSON

Johannes förklarar tekniken att bygga en kravellbåt, Ingemar 
hade inget att invända

Urban och en Storebro som renoveras




