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Först några ord om den praktfulla färgfantasi hösten har
bjudit på. Har nog aldrig upplevt en sådan färgexplosion
i strålande solsken som den västsvenska skogen uppvisade. Synd att vi missade att bjuda in Lars Lerin.
Klockan är omställd till normaltid, vad nu det ska vara
bra för. Har inga kossor att mjölka. Dahlior, pelargonier och
annat frostkänsligt grönt är parkerade i vinterförrådet.
Bilen är omskodd och hustrun har inlett höststädningen.
Själv sitter jag mest i verkstan med modellbåtar och svarar
i telefon på frågor: ”Vad kan den ärvda träbåten vara värd?
Hur kan jag bli av med den? Vad är det för båt?” Och så
vidare. Men uppringarna blir nog inte mycket klokare av
mina svävande svar.
Vet ni att det ﬁnns över 300 ord för snö på lulelappska
(ursäkta samiska) allt efter egenskaperna (enligt Yngve
Ryd och renskötaren Johan Rassa). Här på Västkusten
kan vi bidra med Vänersnön som kom i dagarna.
Sedan förra numret har vi i stort genomfört det som
angavs i verksamhetsplanen. Ett jättestort arrangemang
var den 10-årsjubilerande Träbåtsfestivalen i Skärhamn.
Festivalansvariga Maria och Theodor stod för en massiv
arbetsinsats och ﬁck hjälp av många slavarbetare. Ett 80tal båtar och uppskattningsvis drygt 20 000 besökande!
Mycket lyckat! Lite i skymundan ﬁrade vi även ett 20-årsjubileum: första Festivalen på Vindön 1996.
Tyvärr blåste två tält sönder i stormvindarna i Skärhamn tidigt lördag morgon. Det ena hamnade efter vinglig
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luftfärd på en lyxbil – tur att vi hade en försäkring! Hjälpsamma medlemmar säkrade tälten och plockade ihop två
trasiga till ett.
Förra numrets inledning: ”Otursnummer! Vad ska nu
drabba oss?” – nu vet jag! Men det har inte med otur att
göra utan snarare med den tilltagande åldern och orken
hos våra hårt arbetande medarbetare. På Vindön kom det
kanske 10 båtar och ett hundratal besökande. Festivalen
har vuxit för varje år och nu orkar vi inte längre utan ”någon
annan” får ta över. Hur detta ska gå till vet jag inte, men vi
har en positiv diskussion med Tjörns kommun och Företagarföreningen.
Nästa stora event är Båtmässan i Göteborg 4-12 feb.
Vi disponerar som vanligt V-Hallen och är i full gång med
detaljplaneringen. Men nästa år ska hallen troligen rivas,
så även med mässledningen har vi inlett diskussioner om
framtiden och vet inte var vi hamnar. Vi kan ju inte vara
inne på mässan, där spricker båtarna för oss.
Ja, som ni märker är framtiden något osäker och oviss.
Vad vi verkligen skulle behöva är en betydande sänkning
av medelåldern – inte bara i styrelsen utan även i arbetsgrupperna. Vi måste komma under 70-årsgränsen!!!!
Känner du dig kallad? Kul! Ring snarast undertecknad
0708 68 38 76 eller Svante Berner 0708 18 38 06 som är
valnämndens ordförande.
God Jul & Gott Nytt Båtår!
Henån i november 2016
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Tidig Festivalmorgon, båtarna speglar sig i det stilla vattnet.
Till höger Albertina från 1920

TRÄBÅTSFESTIVALENS JUBILEUM FI
I år ﬁrade Festivalen 10-årsjubileum i Skärhamn och vi tog
ut svängarna lite extra. Detta lockade ﬂer än någonsin – ett
80-tal båtar mötte upp.
Vi hade även i år lånat in en extra ﬂytbrygga så att man
kunde gå runt och titta på båtarna, som också låg utmed
två andra kajer. Det är en fantastisk syn med alla dessa
välvårdade träbåtar – allt från bruksbåtar till eleganta havskryssare, motoryachts och stora skutor. Det är nog unikt!
I tävlingen Årets Båt har vi breddat underlaget från

Veteranbåts- till Traditionsbåtklass, båtar byggda i ”traditionsenlig anda”, t ex med ett annat skrovmaterial än trä.
Festivalen bjöd på mycket underhållning, storbildsskärm,
lotterier, marknadstält, tiohuggarrodd, ångslupsturer, båtvrickning, repslagning, båtbyggare som visade hur man
drevar bordläggning, de Blinda Båtbyggarna, modellbåtbyggare, försäljning av båtprylar, båtbassäng för barn m m
På www.träbåt.se ﬁnns ﬂer bilder från Träbåtsfestivalen,
deltagande och vinnande båtar.

Maud, byggd i USA 1895 men nu hemmahörande i Norge,
är alltjämt en skönhet. Hon vann två priser i Årets Båt!

Moa från Tjörn började byggas i Norge -89 och blev klar
först i år i Sverige. Tvåa i den nya Traditionsbåtklassen

Vi hade ett särskilt tema, Lilla Kålviksbåtar. Åtta båtar
hörsammade inbjudan och lade sig snyggt på rad

Vi disponerade nästan hela Monumentkajen och här låg
också lite större båtar

Även i år var det många norska deltagare, närmast
Rabelle som vann andra pris i Motorbåtsklassen

Knopar båd´högt och lågt – Västknoparna var som vanligt
på plats

IRADES INTENSIVT – MED EXTRA ALLT!
ALLT!

Bottle Neck John och Anders Sundkvist bjöd på härlig
blues med taktfast komp av ...

... tändkulemotorn ombord på K-G Aspenlids julle med
Bohusläns egen ﬂagga i aktern

vinnare årets båt 2016
SEGELBÅTSKLASSEN
1 La Nova, Koster K25, byggd 1967
2 Stormfågeln, NC-kryssare, byggd 1966
3 Queen Ingela, byggd 1996

MOTORBÅTSKLASSEN
1 Maud, Norge, byggd i USA 1895
2 Rabelle, Norge, byggd 1952
3 Albertina, CG Pettersson, byggd 1919

TRADITIONSBÅTKLASSEN
1 Irene, Mistral 33, byggd 1974
2 Moa, byggd 1989-2016
3 Acajou, Arcona 32, byggd 1984
Vid prisutdelningen ﬁck också båtbyggarna Christina och
Johnny från Lilla Kålvik en liten gåva innan Flottans Män
tog i från tårna i välbekanta sjömansvisor

PUBLIKENS VAL
Maud, som även vann Motorbåtsklassen

CLASSIC OPEN I HENÅN
I samband med Öppna Varv på Orust anordnade vi Classic
Open 26-28 augusti. Det har numera blivit tradition sedan
vi fått låna både båtplatser och båthall av Orust Yacht
Service i Henån. Det är vi tacksamma för!

I hamnbassängen visades träbåtar av olika slag, speciellt
inbjudna till detta tillfälle. I hallen fanns mycket att titta på:
modellbåtbygge, sjömansarbete, båt under renovering och
glaskonst – liksom loppis, tombola, lotterier m m.
Vi ﬁck många intresserade och imponerade besökare.

De vita skönheterna är från vänster en Mistral 33 ”Irene”,
Torbjörn A:s ”Sjörået” och en C/R ”Gro X”, byggd -51

Draken Aramona som vi gärna vill låta ﬂer titta närmare
på. Hon deltar på Båtmässan i Göteborg i februari

CLASSIC YACHT SERVICE
– varvar spännande nybyggen med gedigna renoveringsjobb
För många båtbyggare har båtintresset gått i arv. Jesper
Wilén är inget undantag. Hans föräldrar startade Wilén
Marin i Kolmården, med uthyrning och försäljning av små
båtar. 1987 ﬂyttade de till Grundsund. Jesper var då 19 år.
Han ville gå på Båtbyggarskolan, men hamnade först
på en kurs hos Sven Johansson i Gerlesborg. Där jobbade
han ett halvår och lärde sig mycket. Sedan kom han i alla
fall till Båtbyggarskolan och 2002 gjorde han sitt gesällprov,
en segeleka.

Några nya båtar blir det emellanåt
På senaste Båtmässan kunde Jesper visa upp den första
nya Stjärnbåten som byggts på många år. Året dessförinnan
en White 23, också byggd på beställning. En dagseglare
med centerbord och fällbar mast.
Under ytan kan man möta riktigt svåra utmaningar
”Det är svårt att lämna pris på en reparation i förväg. På
mindre grejer kan det gå, men på större jobb ... Man öppnar och ser att det kanske tar tre dagar till innan man ens
kan påbörja det man tänkt göra!”
Tulljakten Heia är ett skolexempel på det, renoveringen
var ett jättejobb. ”När jag rivit det som var dåligt var det inte
en däckbalk kvar, inte ässingen, ingenting – det var som typ
en vikingabåt!” Heia blev klar 2009. Läs mer om hennes
spännande historia på cys.se!
Allt ﬂer jobb får Jesper på båtarna som vinterförvaras.
Just nu har han också hyst in en engelsk båtskoleelev som
renoverar en gammal lotsbåt.

Lars W och Jesper på väg in i båthallen för lite båtprat
Tre bröder med skilda verksamheter
Från början drog Jesper och hans bröder igång ﬂera
verksamheter, de byggde Triton-båtar och nytt snickeri
för inredningarna. Sen rasade hela båtmarknaden och båtbyggandet och snickeriet avvecklades.
Idag driver bröderna olika verksamheter i Grundsund.
Wilén Marin, med de välkända båtbommarna som tillverkas
i Lysekil, kör storebror Pontus. Lillebror Jonas driver Grundsunds Marina med uthyrning av båtplatser och vinteruppläggning. Och Jesper har sitt Classic Yacht Service, där
båtbyggen varvas med renoveringar.

Jesper har många järn i elden. I vinter ska han ägna
sig åt reparationer, lackjobb och teakdäck och börja samarbeta på teakdäcken med en kollega. Det ser han fram
emot. Och att rycka in och bygga husfönster på ett snickeri
när de får för mycket att göra. Och att rycka ut när Borgarbrandkåren kallar!

studieresan till saxemara och marinmuseum i karlskrona
I maj gjorde vi en utomordentligt trevlig resa till Saxemara
båtvarv mellan Karlshamn och Ronneby. Här pågår full
verksamhet med båtbyggeri och renoveringar.
På Marinmuseet, som utsågs till Årets Museum 2015,
ﬁck vi också en guidad tur. Övernattning och middag på
Ronneby Brunn. Besök i Glasriket på hemvägen.
Som vanligt hade vi en strålande busschaufför i Theodor.
Vi var ett 40-tal mycket nöjda och glada deltagare som ser
fram emot ﬂer resor!
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Båtbyggare, återförsäljare, snickare, brandman ...
Jesper säljer en polyuretanlack, XtreemCoat, som inte behöver slipas ned och göras om varje år ... Lite annorlunda
att stryka på, men många lager att öva på. Sen sitter den i
många år. Han visar oss en eka som han jobbar på.

