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Nian kommer nu slörande till er en bit in på sommaren.
Vintern kan vi alla glömma, förutom elbolag och de som
hugger ven. Men den värmen blir ju dubbel till elbolagens
förtret. Ja, den enes vinst kan generera den andres förlust
och vise versa. Har endast styrt undan några fjuttiga snöflingor med piasavakvasten. Vilken skillnad mot när jag
bodde i Sorsele och fick byta ut den kortbenta Taxen mot
en långbent Stövare för att slippa skotta upp i harspåret.
För att inte tala om de härliga sommartemperaturer som
härskade under påskhelgen. Sedan blev det ett kort bakslag. Lagom till starten på lotteriförsäljningen på den nya
Ekan vaknade vinterguden i form av en isande nordanvind
som drabbade mig på ett torg utan någon chans till lä.
Hemkommen i form av ett isblock övervägde jag alternativen att kränga in kroppen i micron eller placera den
i duschkabinen. Valet var enkelt då jag insåg att kroppsformen inte överensstämde med utrymmet i ugnen som
dessutom hängde under en hylla. Men lottförsäljningen
gick dock bra trots stelfrusna fingrar.
Vad har då hänt under tiden sedan åttans Spegel? Börjar
med det tråkiga. Peter N som med bravur har ansvarat för
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Festivalen har avböjt fortsatta uppdrag för föreningen av
personliga skäl. Som tur är har Theodor Johansson och
Maria Oscarsson gemensamt axlat Festivalgeneralsmanteln
i år och snart är Festivalen igång! I år länkar vi ihop besöksbryggorna med ytterligare en brygga. Då kan beökarna
enkelt gå runt och titta på alla båtarna.
Årsmötet valde undertecknad till ordförande för ännu en
period. Vilken gång i ordningen har jag tappat räkningen
på. Om detta skall tolkas negativt avgör ni. Men så länge
jag kan bidraga med något konstruktivt och inte får alltför
många ruttna tomater eller tårtor i ansiktet ställer jag gärna
upp. Föreningen har gett mig så mycket. När jag var yrkesaktiv slapp jag tänka på Karius och Baktus hela tiden och
som pensionär fyller jag delar av min nyvunna fritid med
något meningsfullt. Framförallt har det gett mig möjlighet
att göra många intressanta bekantskaper.
Jag önskar er alla en härlig sommar! Jag tror, eller snarare
vet, att den blir lika fin som den förra. Vi hörs till hösten.
Henån i mars - juni 2014
Lars W, ordförande
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Med på Båtmässan fanns Mona II – en Skärgårdskryssare A22 från 1958 med bl a fyra SM-medaljer ombord.

JOBBIGASTE MÄSSAN HITTILLS!
Båtmässan i Göteborg ligger nu några månader bakom oss.
Nytt för i år var layouten i V-hallen. Bryggdäcket låg i mitten
men farhågorna att vi då skulle få in färre båtar besannades
inte. Dessutom fick vi tillgång till en yta uppe i A-hallen för
kommersiella utställare. Det var mycket lyckat, då en vällackad mahognypärla visade vägen ned till Veteranbåtshallen. Besökarna var ännu fler i V-hallen i år och mässan
i sin helhet relativt konstant jämfört med föregående år.

livbåt, kommer att visas på Träbåtsfestivalen i Skärhamn
den 12-13 juli. Från scenen hölls många intressanta föredrag.
Fler bilder från Båtmässan finns på www.trabat.se.
Som ett brev på posten kom efter avslutad mässa löfte om
att även 2015 få deltaga.
Jag vill från mässgruppen framföra vårt tack till alla frivilliga
slavarbetare som gör denna aktivitet möjlig för oss!

Tolv båtar ställdes ut. Allt från en fantasisk A-22 på ca
40 fot till båtar av bohusekans storlek. Bland nybyggena
fanns en typisk Snipa från Lilla Kålviks Båtbyggeri och en
Gaffelkutter byggd under 20 år av en glad amatör med
support av hustrun. Härligt med dessa entusiaster som
aldrig tröttnar!
Årets tema var ”Förverkliga dina båtdrömmar!” Många
renoveringar pågick; Båtbyggarskolans objekt Skalet var
ett av de mer udda. Den auktionerades ut och för de slantarna
fick eleverna en resa till London. Båten, som är en gammal

Ännu bättre överblick med båtar på båda sidor av däcket

Båtbyggarelever jobbade hårt för att få Skalet i säljbart skick

Jan och Mai D’Arcy notar däcket på Gaffelkuttern Ravn

aktuella aktiviteter
Även i höst planerar vi att genomföra modellbåtskurser i
Kungälv och Henån, under förutsättning att vi får nog med
deltagare. Ett gyllene tillfälle för den som vill lära sig hur en
träbåt är konstruerad eller för den som vill ha eller förfina
en hobby! Mer information finns på vår hemsida.
Bildutställningen Orust Båtbyggarland finns nu digitaliserad på en sk Sticka (f..n vet jag vad det är men inte tror jag
att det är en sådan man tyvärr ibland får i fingret). Vi ställer
gärna upp för ett föredrag på någon lämplig sammankomst.
Om du vill medverka vid något av dessa arrangemang
så är du mer än välkommen! Vi behöver hjälp för att kunna
genomföra planerna. Kontakta Lars, tack!
Vi har fått erbjudande att under hösten arrangera föredrag i Kulturhuset Kajutan, Henån. Tacksam för förslag!
Boken En industrialisering efter industrialiseringen
av Lars Nyström – där första hälften på ett föredömligt sätt
behandlar båtbyggeriet på Orust – finns att köpa för 150 kr.
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Lörd 28 juni
		

Kulturdag Mollösund
med Ångaren Bohuslän

Lörd 12 – sönd 13 juli

Träbåtsfestival i Skärhamn

Tisd 5 augusti
		

Västerhavsveckan,
Bohusläns Museum, Uddevalla

Lörd 2 augusti

Henånkalaset

Fre 22 – sönd 24 aug

Classic Open, Henån

Lörd 6 – sönd 7 sept

Bondens Dag, Backamo

September
Start av fem modellbåtskurser:
Grundkurs och Fortsättningskurs i Kungälv
Halvmodellkurs, Grundkurs och Fortsättningskurs
på Henån

STUDIERESA TILL STOCKHOLM
Vi har varit på studieresa till Stockholm och Västerås. Det
var ett önskemål i vår enkät som skickats ut tidigare. Visst
fanns det fler förslag, men resan drog det längsta strået
och den blev i stort sett fulltecknad.
Den 9 maj hämtades vi från Uddevalla i norr till Göteborg i
söder av en buss med den ypperligt kompetenta och lugna
medlemmen Theodor J vid ratten. Ett antal odramatiska
timmar senare fann chauffören vårt mål – vandrarhemmet
af Chapman. Men jag ger mig sjutton på att Theodor hade
smugglat med sig en dama då vi med jämna mellanrum
hörde en svag röst viska: sväng vänster eller sväng höger.

Sedan bar det av till Stockolms Båtsnickeri AB i Saltsjöbaden där Anders Millde inte bara visade verksamheten
utan även besvarade ett antal mer eller mindre kluriga
frågor. Imponerande! Det finns bevisligen även på Sveriges
baksida mycket kunniga båtsnickare!
Hemresa via Västerås med besök på det lite överfulla
Fritidsbåtsmuseet, men det har sin förklaring. Museet fick
med kort varsel ta över samlingarna från Fjäderholmarna.
Tack Torbjörn för detta mycket uppskattade initiativ – det
gav mersmak!

nordisk folkbåt till högstbjudande?
Under alla år har har jag fått samtal från båtägare som av olika skäl
vill bli av med sin ögonsten. De beskrivs nästan alltid vara i gott skick,
men bäst-före-datum är oftast sedan länge passerat. Eller så är
priset ägarens önskedröm. Förklarar därför att föreningen inte kan
ta hand om eftersatt vård och omsorg. Men det finns undantag. En
Nordisk Folkbåt Nr 5, som Mats Snickare renoverade för några år
sedan, vill ägarna utan förbehåll skänka till föreningen.
Tre båtkunniga styrde kosan mot Kungshamn för besiktning.
Enhälligt utlåtande blev att det är visserligen en gammal båt, men i
mycket bra skick. Komplett, vårutrustad och med ny el-motor.
Vi planerar att auktionera eller lotta ut den. Men först undrar vi
om någon i föreningen känner för att föra detta kulturarv vidare?
För närmare info ta kontakt med mig, Lars W. 0304-302 09

Ombord på ångaren Stockholm
avnjöts en förträfflig ångbåtsbiff
Vacker syn utanför Stockholms Båtsnickeri

Besök på Nya Djurgårdsvarvet, med Europas längsta ljugarbänk. Beckholmen var förr centrum för becksjuderiet i Stockholm

Samtliga bilder från Stockholm Patrik Olsson

Efter en natt utan sjögång på fullriggaren, startade en
intensiv och ytterligt intressant dag som avslutades med
ångbåtsbiff på S/S Stockholm under gång till Vaxholm.
Torbjörn A hade ordnat en guidad (Gustav Bråkenhjelm)
visning av kollektivet Nya Djurgårdsvarvet inkl Beckholmen.
Vilket föredömligt kulturarbete han och hans medarbetare
har lagt ned! Kan varmt rekommenderas vid besök av
huvudstaden. Det fanns också en mysig taverna – Tackel
och Tåg – med utsökt mat.

HARALD SEGELMAKARE
– Man kan ju inte lägga ut ett segel på golvet som du
lägger ut en duk på bordet. Du måste spänna upp det så
att det står som när det ska arbeta; ibland är det en kurva
framåt och ibland en kurva bakåt... Man får också titta på
inslaget av varp och hur det har skurits.
Segel till nya, gamla och lite udda båtar
Harald har mest arbetat med de mindre båtbyggarna.
– Jag har sytt segel till det mesta men inte till de jättestora
båtarna, det var jag inte så där överdrivet angelägen om.
Men till Colin Archer och lite andra udda båtar. Som till
vikingaskeppet Vidfamne, en nybyggd fullskalekopia av
Äskekärrsskeppet. Den utrustades med ett stort röd-vitrandigt råsegel i linne.
– Och jag minns en gång då det var några som skulle sy
seglet själva. Men så kom de efter några år och undrade
om vi kunde justera det, för det var ingen fason på det alls.
Nej, ett segel får nog vara ett segel, det går inte med ett
lakan!
Harald har många olika symaskiner för att klara olika
tjocklekar och material. Till nya båtar används syntetiska
material, men till gamla försöker Harald få tag på bomullsväv. Det är inte lätt, man får söka på internationella spotmarknader. Mycket kommer från engelska väverier – något
svenskt som funkar finns inte längre.
Harald började som många andra med att spika lådor i
Bleket några år. Sedan blev det trålbinderiet på Stranne och
där var han till -75. Att gå på sjön var aldrig aktuellt, han fick
inte för morsan ”som nog var rädd att hon skulle bli ena”.
Det började med ett kapell till jullen
– Lite av upprinnelsen till att jag började sy, var att vi skulle
ha kapell till vår julle. Helge på Skärhamn hjälpte mig och
han skaffade mig en maskin, för 150 kr. Samtidigt startade
Allmogebåtar och de behövde segel till en julle. Jag gick
till Helge igen. ”Jag har ett här som hunna har skitt på, det
kan du ta.” Och han berättade hur jag skulle lägga tyget
och så vidare. Det var så det började det egentligen. Föreningen Allmogebåtar har gett mig ett bra kundunderlag.
Verksamheten startade hemma i källaren, men sedan
början 90-talet jobbar Harald i välanpassade stora lokaler i
huset vid hamnen i Rönnäng som han låtit bygga. Under
åren har han jobbat ensam ibland, ibland haft medhjälpare.
Kunderna är många och små
Uppdrag har det alltid funnits, året om. Men de som vill ha
ett kapell sytt när det är dags att sjösätta, borde få böter.
– Jag känner ju folk, det går från mun till öra. Gjorde jag
kapell på ett ställe så kom det alltid en gubbe och sa kan
du göra till mig med... så går det till. Jag har klarat mig
utan de stora företagen och det är bra, för de har ju inte
alltid betalat sista räkningen. Det är farligt att satsa allt på
ett företag.
Det är en konst att sy segel
Det är många punkter att ta hänsyn till för att mäta upp
segel, men man måste ju också ha blick för det.
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Kapellsöm kräver en bra mall
Harald har sytt väl så många kapell som segel. Också där
är det mycket som förändrats med åren. Förr fanns inte
ventilationer t ex, det behövdes inte på bomullskapell, men
akryl blir för tätt.
– Sen får folk lära sig att inte koka potatis eller öppna ölburkar mot kapellet för då blir det jordslag!
Mallen gör han alltjämt i papper.
– Jag tar mallen själv, ut och mäter på båten. Men det har
varit ett halvt helsike genom åren när det blåser!
En segelmakare lär sig själv
Idag finns knappt något annat segelmakeri kvar. Men
Harald har ordentligt ont i ryggen och jobbar ”bara marginellt”. Kapell gör han inte längre, men att sitta vid symaskin och sy segel, det går ju.
Nu har han en medhjälpare som han lär upp. Christoffer
Åström pendlar till Harald någon dag i veckan för att lära
sig sy segel. För det finns ingen utbildning i segelmakeri.
Harald berättar att förr i tiden ville segelmakaren inte
avslöja hur han gjorde. Han jobbade ensam och lade ut
seglen på natten i högar till dem som skulle sy dem. Men
det fanns ändå alltid någon som ”hade blicken” och kunde
se hur han hade gjort. Det var på det viset man lärde sig.
Så var det då! Tur att han delar med sig till Christoffer av
sina gedigna kunskaper och erfarenheter.
Efter en givande pratstund tackar vi för oss. Vi har fått
svar på många frågor, men missade den om var han
gjorde av prillan...?
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Vi åkte till Rönnäng för att träffa en segelmakare. Harald
Karlsson, alltså Harald Segelmakare, är en av de sista.
Han är väl känd bland båtbyggare och har jobbat med
många under årens lopp. Nu finns det knappt varken båtbyggare eller segelmakare kvar.

