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AKTERSPEGELN

Hej! Åter har ett halvt år spolats upp på glömskans klipphylla. I förra Akterspegeln efterlyste jag berättelser och
bilder från era öden och färder med era kära flytetyg. Att
ni skulle dela med er av den där härliga seglatsen en stilla
sommarkväll med nygrillad, nyfångad makrill som etsat sig
fast i minnet och på minneskortet i kameran. Uppenbarligen
har ni inte haft några äventyr? Jag gör ett nytt försök med
en vädjan, annars får ni ju bara stå ut med mitt ”tjôt”!
Det är inte utan att vi numera med stolthet kan säga att
vi är medlemmar i Västkustens Träbåtsförening – en liten
lokal ideell förening som har blivit nationellt känd i media.
Det är inte många som har lyckats med detta konststycke!
De tre stödben som föreningen än så länge tryggt vilar
på är Träbåtsfestivalen i Skärhamn, Båtmässan i Göteborg
och Modellbåtskurser i Kungälv.
Genomförandet och planeringen av dessa har rönt
stor uppmärksamhet och spridit sig som ringar på vattnet.
I begynnelsen var det ett fåtal dåvarande ynglingar som
drog och slet för att få dessa projekt i hamn. På senare tid
har besättningen ökat och framförallt marginellt föryngrats.
Vår förhoppning är givetvis att denna trend skall hålla i sig
och att aktivitesgrupperna fortsätter med sina betydelsefulla
uppgifter och får support från er. För ditt engagemang som
medlem är oerhört viktigt. På båtmässan dök flera upp som
inte deltagit tidigare, det var uppskattat!
En verksamhetsplan föreligger för 2012. Om du har
möjlighet att ställa upp på någon aktivitet så välkomnar vi
med ett glatt humör och en öppen famn! Planen kommer
att finnas på vår hemsida.
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Jag skrev också att jag har suttit som kapten i många
år och att det behövs en föryngring i både tanke, aktivitet
och ålder. Jag blev omvald men skulle fortfarande inte ha
något emot att få lämna över roderpinnen till någon annan.
Vi får se vad valberedningen har för förslag på kommande
möte. Jag kommer dock inte att lämna föreningen drivande
på ett stormpiskat hav.
Slutade årskrönikan med en förhoppning att ni skulle
njuta av kalla, vita och gnistrande vinterdagar. Det blev
inte riktigt så. Tror inte att jag har skottat snö en enda
dag – och jag är inte ledsen för det. I skrivande stund har
våren kommit till Orust och de första vita, gula och blå
blommorna sticker upp ur rabatterna.
Minireportaget handlar om Gunnar Johansson på Slussen,
ännu en av de legendariska båtbyggarna på Orust. Många
förknippar nog Gunnar med Bohusekor, stävekor och
dingar, men det är långt ifrån hela sanningen.
Ett i båtbyggarkretsar ofta citerat svar är Gunnars på
frågan hur lång tid bygget tar och det underfundiga svaret
var: – Det beror på hur bråttom vi har!

FEBRUARI

Båtmässa i Göteborg. Rekord som vanligt på alla håll
och kanter. Nu börjar detta bli stort. Givetvis roligt men
man får lite kalla kårar inför nästa mässas planering. Kan
det bli bättre? Orkar vi?
Henån mars 2012
Lars Winckler, ordförande

nytt publikrekord på båtmässan – igen!
I år kom närmare 35 000 besökare till Veteranbåtshallen!
I samarbete med Svenska Mässan visade vi upp vackra
träbåtar och bjöd på aktiviteter, framträdanden, tändkuledunk och annan marin nostalgi. Så trots färre besökare på
Båtmässan totalt, kom fler än någonsin till oss.

Bryggdäck med ljugarbänk

Nytt för i år var att besökarna såg båtarna uppifrån ett
rejält bryggdäck. De hängde på räcket eller slog sig ned
på en ljugarbänk och njöt av anblicken av de blänkande
farkoster som får många hjärtan att klappa lite extra.

Där fanns de två förstapristagarna från fjolårets Träbåtsfestival – Kostern Nymlan (störst i hallen) och motorseglaren
Katinka II – liksom en
genuin Bohus-Julle och
dito Snipa, en Solö 25, en
nybyggd segeleka och en
Andunge. Och så en Fluga
– en liten plywoodbåt från
50-talets Hobbex-katalog.
Föreningens eldsjäl Mats
Snickare hade som vanligt tillsammans med sin stab
trummat ihop de utställda båtarna. Båtägare berättade
från scenen och illustrerade med filmer och bildband sina
båtupplevelser och historier. Mats själv bidrog med båtar,
personal och inredning. Vid caféet strömmade musik från
hans jukebox laddad med skivor från 40-talisternas ungdomstid. Väggen bakom pryddes av en tidig Hagström
elbas och gitarrer (som han lyckligtvis inte spelade på).

Flera båtbyggen på gång

Vid bryggan pågick också ett spännande renoveringsarbete ”live” – när Markus Berntsson lade ett nytt teakdäck
på en vacker Vindö 30.
Det fanns också båtbyggande i mindre skala. Modellbåtsbygge pågick kontinuerligt alla nio mässdagar. Många
uppskattade att få prata med byggarna och se det pilliga
hantverket på nära håll.

Några båtvarv och kunnandet finns ännu kvar

På Orust fanns förr (1800 - 1900-tal) ett drygt 30-tal båtvarv. För att belysa historien hade Torbjörn Andréason ställt
samman ett bildcollage och berättade om svunna tider.
Christina Andersson och sonen Johnny på Lilla Kålviks
Båtbyggeri hade byggt den 13 fots Bohuseka som många
köpte en lott på – och en liten läcker segeleka som man
bara måste känna på med handen.
På Veteranbåtsdagen intog Träbåtsföreningen Båtmässans stora scen. Anna Karin Öjerskog intervjuade bl a
Eilert Ericson som ni kunde läsa om i förra Akterspegeln.
Han byggde båtar tillsammans med sin bror Folke, de
byggde alltid var sin sida och höll noga koll på att den
andre inte slarvade. Det visades också en gammal film
med bröderna där man såg dem gå ut i skogen och välja
ekar till båtvirke och berätta lite om hur man går till väga.
Många av bröderna Ericsons båtar har fått fina utmärkelser under årens lopp.
Båt-Jonas berättade om bygget av den Zita-båt som nu
går som taxibåt mellan Kungshamn och Smögen.
Förra året visades en Folkbåt, byggd 1948 av Harry
Hallberg, i ett bedrövligt skick. Den var nu renoverad av
Båtbyggarutbildningen på Orust i samarbete med Svenska
Mässan och bjöds ut till högstbjudande. Behållningen gick
till Bancancerfonden – det värmer i själen!

Vad vore en Båtmässa utan tändkuledunk?

I år stod Föreningen L. Laurin för det regelbundna dunket.
Ett par gånger om dagen drogs motorn igång och varje
gång samlades människor runt maskinen. Snacka om
marin nostalgi!
Några inlånade motorer från Volvomuseet – bland
annat Volvo Pentas första marindiesel typ MD1 – väckte
också stort intresse.

Flera inbjudna utställare och många lotterier

För att bredda utbudet ytterligare, deltog Tjörns kommun,
Fyrsällskapet och Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar
som bl a diskuterade klassiska ritningar.

Nästa höjdpunkt i år – Träbåtsfestivalen!

Sten Olsson samlade ett gäng modellbåtsbyggare och
visade hur hantverket går till

Den går i år av stapeln 14-15 juli i Skärhamn. Som vanligt
med fina båtar från när och fjärran, blandad underhållning
för stora och små, repslagning, marknadstält, ångbåtsfärder och mycket mer. Och så avslutas lotteriet på Mats
Snickares glänsande pelarbord i mahogny med kompassros i intartia. Du hinner köpa en lott. Varmt välkomna alla!

händer under året
April
Årsmöte onsdag 25/4 i Kajutan Henån 19.00.
Valborg måndag 30/4 – preliminärt: Lotterieka på Smögenbryggan utanför Göstas Fisk. Vem är intresserad av att hjälpa
till?
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Lördag-söndag 14-15/7 –
Träbåtsfestivalen Skärhamn.
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Öppet Varv i slutet av månaden. På samma plats på Henån
eller flytta till Ellös dit de flesta besökarna söker sig? Eget tält?

September

Lördag-söndag 1-2/9 – Skogens och Bondens Dag i Backamo
– en helt galen helg för hela familjen. Allt från sockervadd till
Lokomobil och en Bohuseka tillvekad av gran, fur och ek.
Modellsbåtkursen drar igång? Sten och Willy.

November

Börjar vi samla tankarna inför Båtmässan 2013.
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Högtryck. Planering inför Båtmässan 2013.
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gunnar johansson
båtbyggare på slussen

En tidig vårdag i mars hälsar
vi på hos Gunnar och Ingrid
Johansson på Slussen. Från
huset är det en fin utsikt i
den låga solens sken över
området kring Runns vatten
med sitt rika fågelliv.
Gunnar föddes på Häröd
på Orust 1925. Till Slussen
kom han och hustrun Ingrid
1950. Tre år senare byggde
de sitt eget hus och här bor
de kvar. Och här växte deras
tre barn upp. De båda sönerna blev allt båtbyggare de
också, menar Gunnar, även om de har andra yrken. Under
sin uppväxt hjälpte de till mycket i verkstaden.
Gunnar tycker själv att det var lite konstigt att han blev
båtbyggare – egentligen var han ju född bonde. Av alla
elva syskon i familjen var det bara han som valde detta
yrke. Annars var många bönder på sommarhalvåret men
båtbyggare på vintern när det inte fanns så mycket att
göra. Men Gunnar blev båtbyggare året om – och det
förblev han i mer än 60 år!
Båtbyggarbanan inleddes sommaren 1945
Det började hos Arvid i Torp, svåger och mentor. Samma
höst kom han till Otto Hallberg på Ekeliden som startade
serietillverkning av passbåtar. Året därpå, 1946, blev det
lumpen på I17 i Uddevalla ett år, sedan åter till Hallberg
där han byggde små passbåtar och en julle som han kal�lade RJ-julle.
På Slussen köpte Gunnar några år senare ett sädesmagasin nere vid vattnet där han inrättade sin verkstad.
Det låg vid ångbåtsbryggan nära Slussens pensionat.

Båtar byggdes på beställning och på spekulation.
Om det var lugnt på hösten och vintern så byggde Gunnar
båtar och lade upp på vinden. Sädesmagasinet rymde tre
våningar med luckor i taket som man skickade ned säden
genom.
(forts. sista sidan)

SAGA, halvdäckad Kostersnipa i ek med teakdäck
Längd 6,5 m, bredd 2,5 m, djupg. 1,1 m, depl. 2,1 ton
Konstruktör Thorwald Karlsson / Sven Nilsson
Båtbyggare Gunnar Johansson Slussen, Henån
Byggår 1987 / 88 vintern. Reg-nr. SEN 59

I båtvarvet på Slussen byggde Gunnar många fina träbåtar

– Då tog vi upp båtarna först på andra våningen, sen
upp på nästa våning efterhand. Man fick passa på när det
kom några starka gubbar förbi som kunde hjälpa till. Men
båtarna var inte kvar där länge. På våren blev det rusch –
då såldes allihopa.
– Senare tog jag bort en våning för att få bättre takhöjd. Jag skulle ruffa en båt, och det gick inte. Jag höjde
också taket senare, ändrade lite och satte in några fönster.
Det fanns också hål med luckor som gick att öppna i
bägge ändar av huset för att få plats att hyvla.
Material från när och fjärran
Gunnar köpte stockar av bönderna och sågade mycket
på vintern på Ålgård på andra sidan Assmunderödsjön.
Önskemålet var att ha ask i spanterna, men ibland fick
det bli ek. När Abrahamsson satt upp sågen och tog hem
stockar kunde man åka dit och ta ut en stock mahogny
eller Oregon pine och såga upp den. Den kunde sedan
ångtorkas eller sommartorkas. Ek gick bra att själv lägga
på sommartork.

Medhjälpare, lärlingar och Ingrid som nagelapa!
Gunnar hade anställda medhjälpare och lärlingar emellanåt. Senare kom ju barnen och hjälpte till. Även Ingrid
ställde upp ibland som ”nagelapa” (som inte har något
med manikyr att göra..!).
När Gunnar blev pensionär och ensam på varvet, blev
det mest dingar och de rönte stor uppskattning. En såldes
till Amerika, en annan hade Träbåtsföreningen med på
Båtmässan där den såldes direkt!
Till Hällevikstrands livräddningsbåt gjorde Gunnar
stävekor i mahogny som skulle placeras på däck. De var
10 eller 12 fot och de passade perfekt. Trots att han – som
så många andra genuina båtbyggare – hellre byggde efter
huvudet än efter ritningar.
Det blev många olika båtar med tiden
Det var ingen båt som var roligare att bygga än någon
annan; det var intressant vilken som. Men det gick väl inte
riktigt alltid som planerat, och visst kunde det bli bekymmer ibland när det blev galet – när man skulle basa och
borden flög all världens väg...
Bastrumman stod på utsidan för den alstrade så mycket
ånga som hade givit fukt och elände om den varit inne i
verkstaden. En gång när det rök och bolmade alldeles
kolossalt när Gunnar kokade och basade – bastrumman
var väl inte heller helt tät – tyckte en tant från Pensionatet
som gick förbi att det rök lite
väl mycket. En kille som var
där den sommaren och hjälpte till, sa att ”Nu är käringa
galen, nu tror hon att det
tagit eld!”
– Jag har alltid tyckt att det
varit roligt att bygga båtar,
säger Gunnar. Så länge man
var pigg och kry så väntade
man ju på söndag att det
Kranen vid varvet finns kvar skulle bli måndag och äntligen dags att få bygga igen!
2008 sålde Gunnar varvet till Ströms samfällighet som nu
har annan verksamhet där.

VÄLKOMMEN
Ekor, snipor, dingar – och en plastbåt???
Gunnar har byggt mest Bohusekor och stävekor i verkstaden på Slussen, men också större båtar, bl a några snipor
på 25-27 fot.
Det blev också många Långedragsekor med segel
och centerbord (klassade) till Mats Seldén; 8-10 st årligen
under ett 10-tal år. Långedragsekan var en konkurrent till
– och tävlade många gånger mot – GKSS-ekan som med
sin köl var svår att lägga till och komma iland med. Och
Gunnar byggde en däckad Koster.
Så var det då det här med plastbåtar? Jo, det var
färdiga plastskrov från Otto Hallberg som Gunnar byggde
klara. Sonen Lasse lackade på lördagarna när han var
ledig från skolan.

TILL TRÄBÅTSFESTIVALEN
hälsar årets
festivalgeneral
peter nordberg.
anmäl gärna dig
och din båt redan
nu på trabat.se
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Lars Winckler, Cia Hylander

