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AKTERSPEGELN

Otursnummer! Vad skall nu drabba oss? Lugn
bara lugn. Jag spottar inte heller när en svart
katt går över vägen. Då vore jag rätt muntorr i dagsläget.
Våran kisse är nämligen nästan svart.
Mina långkalsonger har faktiskt kommit ur byrålådan
denna vinter, om än under en mycket begränsad period.
Snöskyffeln fick också plockas fram i slutet på den mörka
årstiden. Just nu i dagarna knackar våren på dörren och
talgoxen sågar så Werner i Varekil med sågverket ligger i lä.
Våra spanska grönsaksätande migranter kan skatta
sig lyckliga efter denna i stort sett milda vinter. Tänk vilken
lycka om EU stängde gränserna för dem.
Förra numret av Akterspegeln utkom i november och
fram till dags datum har vi genomfört ytterligare en båtmässa i Göteborg och uppdaterat vår hemsida, som du ju
också når på www.träbåt.se.
Båtmässan blev mycket lyckad, med något undantag.
Jag börjar med det positiva. Drygt 40% av besökarna
till Båtmässan hittade ner till oss i V-Hallen! Det innebär
i storleksordningen 27 000. Det är väl ett gott betyg på
intresset för trä- och veteranbåtar!
I A-hallen hade vi också en monter som drog folk i
mängder. Tre blinda herrar i övre medelåldern – med alla
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fingrar i behåll – visade upp sin egenhändigt byggda eka.
En bedrift som man har svårt att ta in. Men så lever de efter
devisen– allt är möjligt, det tar bara lite längre tid. Ekan
då? Det finns många ekor som kvalitetsmässigt ligger i lä.
Har ni inte sett den, så kom till Träbåtsfestivalen i Skärhamn 16 – 17 juli och beundra en verkligt len båt!
Det negativa var att efter lottdragningen på ekan, som
för övrigt gick till en stockholmare med sommarställe på
Orust, stals två vinster – en modellbåt och ett rephandtag.
Vi får väl hoppas att den långfingrade besökaren har en
hedersplats i sitt hem åt dessa föremål.
Nu till det i förra numret annalkande ovädret – Sociala
Media. SMHI har sin vana troget nedgraderat till en 1:a.
Facebooken har Anders L och Mikael Andersson med
bravur tagit hand om. Själv har jag fått en massa förfrågningar på min rymdapparat om jag känner den eller den,
vilket jag inte gör – undantaget den gode Svante B. Trevligt
att så många i rymden tydligen känner mig, men något
konto har jag inte.
Jag önskar er alla en härlig sommar! Vi kanske ses?
Tag del av verksamhetsplanen, vi behöver all hjälp vi kan få!
Henån april 2016
Lars W, ordförande

På Båtmässan startade elever och lärare från Båtbyggarutbildningen på Orust bygget av en Kyrkesundsdoris.
Här berättar eleverna Lucas Dahlberg och Nils Faure om båtbygget

”NEJ, NU GÅR VI NER OCH TIT
Ovanstående citat avlyssnades på Båtmässan. Och det
var till Veteranbåtshallen de var på väg.
Vi visade nio träbåtar och en Coronet med nyrenoverad
träinredning. Förutom två nybyggen från Lilla Kålvik, en Andunge och en Snipa, hade samtliga båtar en hel del år på
nacken.
Men de hade åldrats med värdighet – och mycket vård
och omsorg. Utöver de som syns på bilderna fanns bl a
högsjösnipan Levina byggd -78 på Lilla Kålvik samt en

Coronet 32 Oceanfarer, byggd -74. Vi är verkligen glada att
få ha lånat dessa klenoder, utan er positiva båtägare stode
vi oss slätt!
Utställningen Orust Båtbyggarland hade tema Kungsviken. Dessutom fanns modellbåtsbyggare på plats och från
scenen berättade båtägare om sina båtars historia. Tändkule- och Albinmotorer drogs igång med jämna mellanrum
och med mer ojämna jukeboxens stämningsskapande hits.
Till alla som medverkat riktar vi vårt stora TACK!

Michael Bossen i sin egenhändigt renoverade Långedragsjulle J14 Tora, byggd -47 av Harry Hallberg i Kungsviken

Eir, en tävlingsutrustad IOD byggd -60 i Norge, har vunnit
många kappseglingar och 2015 Årets Båt/Publikens val

Wallis, en klassisk Snipe segeljolle byggd -67, renoverad
av ägaren Nils Faure på Båtbyggarutbildningen på Orust

Det byggdes båtar även i mindre skala. Anders Berglund
demonstrerade detta speciella hantverk

Pedrazzinin, byggd i Schweiz -65. Nu i kanonskick,
fenomenalt renoverad av Mats Snickare

Bättre kan det inte bli! En nybyggd Andunge från Lilla Kålvik – nu enda varvet på Orust som bygger nya båtar i trä

TTAR PÅ DE RIKTIGA BÅTARNA!”

Svea lastas in under överinseende av Ingemar Pålsson.
Eilert och Folke Ericson på Dalby, Henån, byggde Svea 1975,
beställare var Åke och Bengt Jonasson. Men hon blev kvar
på land i drygt 20 år. En träbåtsfantast från östkusten köpte
Svea 2004 och gjorde en genomgripande ytbehandling.

Erik och Pia Forberg köpte Svea 2011 och körde tillbaka
henne på Göta Kanal till västkusten där hon ju hör hemma.
Hon är i mycket gott skick. Det kunde också bröderna Åke
och Bengt med glädje konstatera när de återsåg henne på
Båtmässan!

HÄLLEVIKSSTRANDS VARV
– nu inne på 4:e och 5:e generationen

Vi träffar Christer Oscarsson som sedan början av 80-talet
leder varvet som hans farfars far Oscar Augustsson startade
i början av förra seklet.
Oscar hade då varit till sjöss på olika segelfartyg och
arbetade som timmerman när han gick iland. På vintern
reparerades skutor. De kölhalades, krängdes ned på sidan,
så att halva bottnen i taget kunde drevas och målas. Det var
ett krävande och riskfyllt arbete. Oscar insåg nyttan av en slip
och han hittade det perfekta läget – en vindskyddad klova
med djupt vatten längst ut på västra Orust. Där byggdes
varvet för mer än hundra år sedan. Och där lever det vidare.
– Det var min målsättning från början att fortsätta det
värv som mina anfäder startade, säger Christer.

På kontoret hänger ett stort foto av varvet från 1920talet, då allt till varvet kom sjövägen. Det var tungt. Först
- 69 byggdes den sista delen av vägen.
Varvet har haft olika verksamheter, parallellt med fartygsreparationer. Fram till slutet av 60-talet var bygget av fiskefartyg den bärande delen. Till det kom bl a motorinstallationer
och förbyggnader av kuttrar (skrovet höjdes några bord).
Det var så Christers farfar på sin tid fick stil på Lord Nelson
som nu ligger i hallen, möjligen i väntan på bättre tider. Båthallen över stapelbädden och slipen byggdes på 40-talet.
Christer började på varvet -71 och första båten var en
minsvepare. Nu har varvet utvecklat sin kompetens inom
reparation av fartyg, så som det en gång startade.

Lars W och Christer Oscarsson, Westkust på ”slippen”

Westkusts akterspegel renoveras

– Jag fick gå i lära hos farsan som jobbade kvar till mitten
av 80-talet. Nu har jag drivit det i mer än 30 år. Men det är
tufft, man vet ju inte om man har försörjning nästa år. På
våren och sommaren är det inga problem, men på vintern
kan man inte göra vilka jobb som helst. Mindre jobb kan
man alltid få, men vi behöver ett ordentligt jobb som sysselsätter 4-5 man under vintern.
– Att vi kunnat hålla på beror på en målmedveten satsning. Den stora utmaningen har varit att kunna behålla folk,
det har varit hård konkurrens från industrin.

Ny hamnanläggning och ny räls på slipen
Varvet har byggt en stor hamn för fritidsbåtar utanför varvet.
– 2010 började vi lägga ut betongelement för den nya
hamnen med plats för 75 båtar.
– 2006 fick vi ett haveri på slipen. Det blev kritiskt och
kunde blivit slutet för oss. Tusen timmar tog det att skifta ut
all räls – 50 m ut i vattnet!

Ett av få kommersiella varv som jobbar med trä
– Vi är sex man och det är på fartyg vi jobbat mest. Vi
har och har haft stora uppdrag på skolfartygen. Nu jobbar vi
på Westkust, sedan kanske det kan bli en del på Britta (som
farsan byggde som fiskebåt -56!) och Kvarsita.
– Vi har utvecklat fler ben som företaget står på för att
kunna behålla det. Det har gällt att hitta en balans mellan
olika sorter jobb, säger Christer.  

Familjeföretag i framtiden också?
Christer är 60 i och han ”börjar se pensionshorisonten”. Har
du barn som vill ta över?
– Jag har två söner, min kollega och syssling Nils-Rune
har en son, och alla gillar att hålla på med detta. De är duktiga, så det är inga problem. Men att driva företaget idag är
svårt. Jag vill inte styra pojkarna, det här måste vara ett fritt
val och man måste vara väldigt motiverad.
På frågan om han har något drömprojekt, berättar Christer
att han har fyra båtar själv, så det skulle nog vara att kunna
ägna sig åt dem. Och hinna få någon av dem i sjön!

Träbåtsfestivalen 16-17 juli firar 10 år i Skärhamn och i år
siktar vi på ett 100-tal besökande båtar! Vi har ett tema:
båtar från Lilla Kålviks Båtbyggeri och hoppas kunna samla
riktigt många vid samma brygga.

Ett förslag är att nästa år utveckla definitionen på en
veteranbåt i tävlingen Årets Båt.
Hör av dig till info@trabat.se eller Lars W om du har
några synpunkter på detta:

”Vi välkomnar också ”traditionsbåtar”, båtar byggda i ”traditionsenlig anda” att delta i Festivalen,
t ex båtar med ett annat skrovmaterial men med ett tydligt traditionellt/klassiskt formspråk och med
hantverksmässig användning av trä i överbyggnad och andra detaljer. Båtens ålder är oviktig. Det är
deltagaren själv som avgör om hens båt passar in i Festivalens anda av hantverk och tradition.”

VERKSAMHETSPLAN 2016
Modellbåtskurserna fortsätter
6 - 14 februari Båtmässa Göteborg
21 mars
Kajutan, Henån. Lasse Swahn kåserar
9 - 10 april
Hobbymässa, Aeromuseum, Säve
18 april
Årsmöte. Villa Sjötorp, Ljungskile
13 - 14 maj
Studieresa till Saxemara Båtvarv
28 maj
Sillens Dag, Lysekil
11 - 12 juni
Maritiman, Upplevelsecentrum, Gbg
16 - 17 juli
Träbåtsfestival, Skärhamn
6 augusti
Henånkalaset

19 - 21 augusti Öppna Varv – Classic Open, Henån
3 - 4 september Bondens och Skogens Dag, Backamo
Om du vill och kan hjälpa till vid våra aktiviteter så är vi
mycket tacksamma! Hör av dig till Lars W.
I september startar nya kurser i modellbåtsbygge i Henån
och Kungälv; grundkurser och forsättningskurser, hel- och
halvmodellbygge. Anmälan på träbåt.se under fliken
Kurser. Välkommen!
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10-ÅRSJUBILERANDE FESTIVAL!

