
AKTER-
SPEGELN 

Sjuan slörade in i er brevlåda i den kalla vårmånaden 
april. Skulle den kommande sommaren bli en upprepning 
av blasket och blåset från 2012? Nu har vi facit i handen, 
eller rättare sagt i minnet. Äntligen en sommar värd namnet! 
Det är nog många år sedan vattenkannan blivit så utnyttjad. 
Båtbranschen, som i sin helhet verkligen har befunnit sig 
på ett stormande hav, har med all säkerhet fått en törn i 
rätt riktning. E6:an utanför kusten  klarade sig med nöd 
och näppe utan trafikljus. I skrivande stund varnas nu för 
den första höststormen. Klass tre denna gång. Simone 
valde dock en annan bana – missade Bohuslän, träffade 
Halland och avtog efter hand. Kvinnor kan man inte alltid 
lita på och det borde SMHI ha lärt sig. Tack i alla fall Simone 
att du valde att besöka oss så sent på hösten. De flesta av 
våra kära  flytetyg låg tryggt på land under ett skyddande 
täcke.

Under året har föreningen, taxiresenärer på Orust och 
Tjörn och många fler drabbats av en stor förlust. Vår gode 
vän Sten Olsson har avlidit efter en tids sjukdom. Stens 
stora intresse och kunskap om träbåtsmodeller omsatte 
han på ett utomordentligt sätt. I föreningens regi ledde han 
framgångsrikt ett flertal kurser i Uddevalla och Kungälv. 

Nr 8 • nov 2013

Hans omtanke och underhållning i taxibilen är väl ihåg-
komna av många. Vi alla saknar dig, Sten. 

Utbudet av modellbåtskurser har ökats. Grundkursen, 
där man lär sig bygga en Bohusjulle på traditionellt sätt 
vad gäller bordfyllning, spantning osv, går vidare i Kung-
älv lördagar kl 10-14. Efter nyår på Kvarngården, inte på 
Thorildskolan. 

Nytt för i år är en fortsättningskurs ledd av legandarerna 
Eilert Ericson och Willy Halvardsson. Tanken var att erbjuda 
deltagare från tidigare kurser en möjlighet att förverkliga 
sin drömbåt. Kurslokalen är perfekt – Båtbyggarskolan 
i  Henån. Kursen hålls var tredje lördag 9-16. Intresset 
var så stort att det lite oroade de kursansvariga, men det 
löser de säkert. I en bisats kan jag minnas Eilerts råd från 
första kursen 2001: Bygg modellbåtar för att behålla och 
visa kulturen för kommande generationer. Lite virke och fel 
”korrigeras” lätt i den öppna spisen. Willy, med halvmodel-
ler, helmodeller och geniala kunskaper, anslöt till kurs-
verksamheten några år senare. Fel hos honom behöver 
definitivt inte korrigeras för dom existerar inte.

forts.
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UTFLYKT! 

Vi åker till Stockholm 

i maj och kollar Nya 

Djurgårdsvarvet.

Häng på!

Båtbyggare och anhöriga till båtbyggare samlades när utställningen Orust Båtbyggarland invigdes. 
Från vänster: Orvar Olsson, Eilert Ericson, Ingemar Andersson, Gösta Dalborg, Lennart Abrahamsson, Kurt Gustafsson, 
Hugo Gunnarsson, Gunnar Gustafsson, Gösta Karlsson, Åke Arvidsson, Helge Jakobsson, Yvonne Hallberg (skymd), 
John Gustafsson, Karl Erik Carlsson, Sten Martinsson, Jan Hallberg, Benny Hallberg, Johannes Martinsson, Willy Halvardsson



många projekt roddes iland under året!

Minireportaget skildrar Nötesundsvarvet och Carl Anders-
son, skrivet av Torbjörn Andréason och Willy Halvardsson. 

Med förra Akterspegeln fick ni en enkät om vilka aktiviteter 
vi borde satsa på. Vi fick ganska många svar som nu har 
bearbetats. Många förslag var snarlika – underhåll hade 
vi på Båtmässan och flera föredrag har vi också haft. Man 
får hålla koll på hemsidan och ställa in GPS:en på Kultur-
huset Kajutan i Henån. Mer om detta på nästa sida. 

Nu planerar vi en studieresa till våren! En bussresa till vår 
huvudstad med övernattning på ett flytande vandrarhem. 
Guidat besök på Nya Djurgårdsvarvet och på återresan 
besöker vi Veteranmuseet i Västerås. Inklusive shopping 

för de som har den läggningen. Mer info i nästa nummer. 

Preliminär intresseanmälan till:
Torbjörn Andréason, Bergsvägen 10, 473 33 Henån
0304 30496, 0702 101675, thunderbear@tele2.se

Bifogar denna spegel den för oss så viktiga avin. Utan din 
medlemsavgift kan vi lika gärna dra ur dyvikan. Betalning 
före januari månads utgång. TACK.

Önskar er alla en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År – 
utan skeppsmask och annat otyg.

Henån november 2013
Lars Winckler, ordförande

FEBRUARI
Båtmässan i Göteborg. Rapport i sjuans spegel. 

MARS
Vi gjorde föregående Spegel, med intervju med bröderna 
Mattsson. Men Börjes dialekt stökade till det för Cia. Under-
tecknad ”nolhötte” översatte så gott det gick.

Medverkade två dagar på Bohusläns Museum – Maritimt 
på Hyllan – och informerade om föreningens aktiviteter. 
Anordnade ett anförande på Kulturhuset Kajutan i 
Henån. John Brovik kåserade och visade bilder. Tema: i 
Evert Taubes fotspår. Egentligen en fortsättning från förra 
året då John inte hann runt hela kusten. I år avslutade han 
dock på västkusten. Så välbesökt att en del medlemmar 
som inte hade förbokat inte fick plats ... vi påminner om att 
samtliga aktiviteter annonseras på vår hemsida i god tid.

APRIL
Årsmöte i Skärhamn. Inget uppseende att rapportera. 
Den gamla styrelsen fick ansvarsfrihet och en nygammal 
valdes. Namnen finns på hemsidan. Ingen frivillig – eller 
kanske klok nog – hade anmält sitt intresse att ta över 
ordförandeskapet, så ni får dras med mig ett år till.
Modellbåtskursen avslutades med ett studiebesök hos 
Christina och Jonny Andersson på Lilla Kålviks Båtbyggeri. 
Ett av de absolut sista aktiva träbåtsbyggerierna i Sverige.

MAJ
Hantverksutställning under dagarna två på Nääs Slott. 
Sillens Dag i Lysekil. Stod på torget och krängde lotter 
på ekan med framgång. Lottförsäljning på Smögen-
bryggan under pingsthelgen. Kassaskrinet blev inte fullt, 
men många norska kronor och det var bra då vi kör med 
växlingskursen 1:1.  

Festivalbryggan lockade som alltid många besökare i alla åldrar



orust båtbyggarland 
bildutställning om ett imponerande förflutet

JUNI
Orust Båtbyggarland på Kulturhuset Kajutan, Henån. 
Bildutställningen belyser träbåtstillverkningen på Orust 
1920 – 1970, dvs före övergången från trä- till plastbåtar. 
Den är föredömligt sammanställd av Torbjörn Andréason, 
Willy Halvardsson och Marianne Lundberg. De flesta nu 
levande båtbyggare kom till vernissagen 29 juni, se bild 
första sidan. 

JULI
Bildutställningen var bemannad under bibliotekets öppet-
tider. Fantastiskt vilket genomslag vi fick både i press och 
bland besökare; ca 1 400 besökare hittade hit! 
I anslutning till vår utställning ordnade vi ett antal föredrag 
kvällstid på varierande maritima temata. Dougald Macfie 
– med segelbåt på dödens kanal – fyllde salen med åhörare 
som bl a fick lära sig att det är möjligt att segla Norden runt; 
Finland, Ryssland, Vita Havet, Norge och åter.  
En annan som fyllde salen var den icke okände mannen 
Sven Yrvind. Han ska snart segla, eller kanske driva med 
strömmarna, jorden runt non stop i ett flytetyg som väl 
både i form och storlek kan liknas vid ett ordinärt svenskt 
badkar. Utan att gå iland någonstans. Ja, ja!

Träbåtsfestivalen i Skärhamn – med vackert väder, 
vackra båtar och många besökare – erbjöd ett digert utbud 
av utställare, underhållare och öppna butiker. Glädjande 
nog var det ännu fler norska och danska båtar som hittat 
hit. Det bjöds på varierande underhållning dagtid – och 
en fantastisk grillkväll för besökande båtbesättningar. Nej, 
bättre än så här kan det knappast bli. Peter, vår festivalge-
neral, överträffade sig själv – igen! 

AUGUSTI
Västerhavsveckan på Torps Köpcenter och Bohusläns 
Museum. Vi demonstrerade bygge av modellbåtar.

Classic Open i Henån under helgen Öppna Varv på Orust. 

Det sista ett arrangemang av Sweboat som de bör döpa 
om till Öppet Varv då det bara finns en plastbåtstillverkare 
kvar här på ön. Många andra varv ställde ut sina båtar, 
men man kan konstatera att omfattningen har krymt.
Vi hade samlat in ett femtontal båtar av ypperlig kvalitet, i 
havet och på land. Det var andra året vi genomförde detta 
evenemang, nu med benägen hjälp av sponsorer, bl a 
Orust Yacht Service som upplät en hall för delar av vår 
bildutställning, modellbåtar, loppis etc. Vi bjöd deltagarna 
på en delikat, lokalt producerad fiskgryta på fredagskvällen. 
Stort besökarantal i ett otroligt vackert sommarväder.

SEPTEMBER
Backamo lägerplats, Skogens och Bondens Dag. 
Lottförsäljning. Ett verkligt familjearrangemang som i år 
lockade rekordpublik, 25 000 besökare. Lotterna gick åt 
som smör i solsken och sken gjorde verkligen solen. 
Start av modellbåtskurser i Kungälv och Henån.

OKTOBER – DECEMBER
Planering inför Båtmässan i Göteborg 1-9 feb 2014, där 
vi förhoppningsvis ses. 
– Har du möjlighet att bidra med en hjälpande hand eller
muskelkraft? Hör av dig!                                        Lars W 

Här presenteras gångna tiders båtbyggeri, då skickligt 
hantverk och skarpa ögon skapade vackra båtar för arbete 
och fritid. Några båtbyggare kommer vi att presentera i 
framtida Akterspeglar, vi börjar i detta nummer med Carl 
Andersson på Nötesundsvarvet. 

Orust har ett stolt förflutet. För 50 år sedan fanns här 
75 varv med en eller fler anställda som huvudsakligen 
livnärde sig på träbåtsbyggande. Torbjörn Andréason och 
Willy Halvardsson började med stort intresse och ett lika 
stort kontaktnät för knappt två år sedan ett omfattande 
arbete att dokumentera varvens historia. 

Nu finns en utställning över ca 30 varv som i somras visa-
des på Kulturhuset Kajutan i Henån. Texter, bilder, ritningar 
etc har anhöriga bidragit med och under årens lopp har 
mycket information också saxats ur tidningar. Tanken är 

En 50-årig Bohuseka från Henån bjöd in till utställningen.

att övriga kända varv också ska betas av så småningom. 
Delar av utställningen visades på Classic Open och finns 
med på Båtmässan i februari nästa år.
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Carl Andersson föddes 1893 i Svineviken på Orust, där 
hans far byggde båtar för fiske på Shetland. Carl fick tidigt 
börja hjälpa sin far. Det första han prövade på var att med 
farfars hjälp tälja enepinnar till båtar.

De första grundläggande kunskaperna i båtbyggeri fick 
alltså Carl hos sin far i Svineviken. Vid 14 års ålder bygg-
de han sin första båt själv. Att bygga en båt på den tiden 
innebar att fälla lämpliga träd i skogen, såga det till bräder 
och när virket torkat bygga båten. När den var klar, rodde 
han över till Lysekil och sålde den – för 14 kronor.
 Snart förstod Carl att han måste skaffa sig mera kun-
skaper inom båtbyggeriet. Han for till Göteborg och fick 
arbete på Liljegrens varv. Kvällarna använde han till att gå 
på kurs i skeppsbyggnadslära vid Slöjdföreningens skola – 
Valand.
 Under första världskriget arbetade han i Stockholm, 
först på Stockholms motorbåtsvarv sedan på Ramsövarvet 
i Vaxholm. Hans mål var att återvända till Orust, när han 
skaffat sig tillräckligt med kunskaper.
 1918 kommer Carl tillbaka till Svineviken och startar 
sitt första båtvarv. Under denna tid deltar han med egen 
båt i traktens segeltävlingar. Intresset för nöjesbåtar och 
kappsegling hade väckts under stockholmstiden. Han kom i 
fortsättningen framför allt att satsa på byggen av nöjesbåtar. 

Det var nytt för båtbyggarna på Orust, där man av tradition 
alltid byggt båtar för frakt och fiske, dvs bruksbåtar.
 Efter första världskriget följde några svåra år. Carl 
startar då tillsammans med en annan båtbyggare ett varv 
– Killingholmen – i Billdal söder om Göteborg.
 Efter några år återvänder han på nytt till Orust där han 
1926 köper mark vid Nötesund på Vindön. Han flyttar dit 
med sin verkstad från Svineviken och startar åter en varvs-
rörelse, Nötesunds Varv AB. Här bosätter Carl sig med sin 
familj och bygger båtar av alla de slag. Först olika båtar i trä: 
folkbåtar, kostrar och liknande; senare de välkända Vindö-
kryssarna. Det var till Nötesunds Varv som Christoph Rassy 
kom 1960 och påbörjade sin svenska båtbyggarbana.
1960 överlåter Carl varvet till sin son Karl-Erik. 

nötesundsvarvet 
carl andersson – båtbyggare och konstruktör

En Vindö 30 sjösätts vid varvet i Nötesund (mitten 1960-talet)

Kay, en 14 m lång specialbeställd segelyacht, 
var en av Olle Enderleins första konstruktioner 
som  byggdes i Nötesund (1949)

Carl fick låta bygga de populära Vindö 28 och 30 på flera 
varv, här IW-varvet i Henån (mitten 1960-talet)

Som pensionär övergår han till att konstruera båtar – fram-
för allt segelbåtar. Serien med s k Vindökryssare vinner 
stora framgångar inom och utom landet. Först byggdes de 
med träskrov men 1966-67 gick man över till plastskrov 
men behöll under alla år ruffsargarna i mahogny. Det 
skulle ju vara en Vindöbåt! 
 Carl Andersson var aktiv ända fram till sin död 1979.

Vi vill passa på att tacka döttrarna Marianne Lundberg och 
Britt Johansson för hjälp med utställningsmaterial och ett 
mycket uppskattat föredrag i samband med utställningen.




