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SÅ VAR DET DAGS IGEN att försöka aktivera de snart
utslitna hjärncellerna! Sommaren 2017 var väl inte någon
höjdare. Faktiskt skönt att inte ha någon båt och att slippa
vara ute i blåst, regn och rusk. Jag är dock övertygad om
att en del av er har upplevt vackra dagar och ljumma kvällar
med sommarvärme framför grillen.
Det var en lite negativ inledning, men jag har ju gått i
pension. Inte bara från jobbet utan även från föreningen.
Och då ska man gnälla. Många frågar mig hur det känns
och det är tudelat. Min gamla rymdapparat har tystnat och
det är bara skönt, för den har jag aldrig kommit överens
med. Eller kan det vara tvärtom – att den inte tycker om
min hantering? En fördel är att jag har mer tid för mina
modellbåtar, Båtmässan och kär hustru. Dessutom börjar
åldern ta ut sin rätt även på en gammal kämpe. Summa
summarum: det känns skönt. Fast benen borde vara mer
flexibla och lyda signalerna från hjärnkontoret. Men som
skrivet, cellerna är väl förbrukade ...
Svante B:s önskemål i valberedningen att föryngra
styrelsen tycker jag var klockrent – och kom i rätt tid med
rätt personer. Jag önskar den nya styrelsen allt väl. Ni har
övertagit en ideell förening med goda anor, gott renommé
och god ekonomi. Förvalta och utveckla detta!
Jag saknar er, men vi ses på Båtmässan i Göteborg
3-11 februari nästa år och då i nya fräscha lokaler i Ehallen! Har du möjlighet och lust att hjälpa föreningen på
Båtmässan i Göteborg? Hör av dig till undertecknad.
Mini-reportaget denna gång handlar om Hans-Olov
Handmark, båtrenoverare i Henån.
Därmed överlämnar jag skriften med varm hand till
min gode vän och er nye ordförande. Lycka till!
Lars W • 0708 683876

Den nye ordföranden loggar in
SEDAN UNDERTECKNAD och den nya styrelsen tog
över efter ”Lars & Co” i våras, har vi inte ändrat på något
märkbart för utomstående. Vi har organiserat oss, till viss
del strukturerat arbetsflödet och satt upp en lista med
tänkbara förändringar och nya upptåg.
Våra stadgar styr oss i vad vi gör i föreningen, inga
ändringar här. De stora evenemangen som Båtmässan
och Träbåtsfestivalen fortsätter som tidigare.
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”Lars & Co” har inte lämnat föreningsarbetet, det är tack
vare att de alla ställer upp på ett mycket bra sätt som
förflyttning av ansvaret har gått så bra. Tack för det!
Jag själv är uppvuxen med träbåtar, pappa var en träbåtstok ... När jag var 18 köpte jag min första egna träbåt,
en Skärgårdskryssare (40:a). Hon var byggd 1918 och
krävde mycket kärlek – men en sådan segelbåt det var!
Sedan dess har ett antal jullar och en och annan plastbåt
funnits i flottan. Min nuvarande båt sedan 14 år är Levina,
en 31 fots motorseglare byggd på Lilla Kålviks Båtbyggeri
av Roland Persson. Hon är min ”höst, vinter och vår-terapi”
och min och Bettans (min fru) sommarnöje. Den gånga
vintern fick Levina ett nytt däck, detta till mycket stor hjälp
av Hans-Olov Handmark, som vi kan läsa mer om i denna
publikation. I år sjösatte jag veckan efter Träbåtsfestivalen,
men jag kommer igen nästa år. En positiv sak med detta
är att jag slapp det dåliga
vädret i början av sommaren. I båthuset är det alltid
samma väder.
Årets Träbåtsfestival
i Skärhamn var mycket
lyckad trots ett kraftigt
regnväder på söndagen.
Nytt för i år var att vi inte
ansvarade för tälten och
dess fortlevnad under
helgen. Det var bra. Nytt
var också ett tätare samarbete med Södra Bohuslän
Turism och Företagarföreningen i Skärhamn.
Våra bryggvärdar gjorde
ett mycket gott jobb med
planering, båtplaceringar
och allt kring detta.
Stort tack till alla som
Anders L vid prisutdelning
gjorde
Festivalen möjlig!
av Årets Båt på Festivalen
Nästa evenemang är Båtmässan i Göteborg. Vi syns i
februari, i E-hallen denna gång. Välkommen!
Anders Lidqvist • 0708 800346
ordforande.vtf@gmail.com

FESTIVALEN SOM BARA BLIR BÄTTRE!
Det är bara att konstatera – detta var sommarens bästa
träbåtsevent! Igen! Om vi trodde att det skulle bli svårt att
leva upp till förra årets Jubileums-Festival, så hade vi fel. I
år kom 75 båtar, det blev svårt att hitta bryggplats till alla!
Ryktet om vår Träbåtsfestival sprider sig också i Norge
och i år kom ännu fler vackra skøyter och fyllde halva
Monumentkajen.
Mottagandet gick smidigt, då alla redan fått besked om
var de skulle ligga. Efteråt bad vi båtägarna om synpunkter
på arrangemangen och fick idel lovord. Kul!
Kommersen flödade i det stora marknadstältet. På
Hantverksgatan byggde Stellan Hermansson på en Orustjulle med förlaga från 1920-talet och barnen byggde små
båtar som de sedan provade i en liten bassäng.

På lördag kväll bjöds båtarnas besättningar traditionsenligt på supé. Så fick alla chans att träffas och umgås under
sällsamt trevliga former. Nästa morgon vaknade de av att
en påse med bröd och tidning landade på däck. Gissa om
det uppskattades!
Varmt tack till Festivalgeneraler, Hamnvärdar och
övriga Funktionärer för strålande insatser!
STARTA DET NYA ÅRET med att anmäla dig till Festivalen
6 - 8 juli 2018. Då kan du vara ganska säker på att få plats!
REDAN DEN 1 JANUARI ÖPPNAR VI FÖR ANMÄLAN
på hemsidan www.träbåt.se.
DESSUTOM – de 10 först anmälda båtarna får en
present vid ankomsten till Skärhamn. Väl mött!

Vy från Södra Hamnen. I förgrunden ligger norskbyggda skönheten Gro X 9m C/R, som tog hem 1:a pris i Årets Båt,
segelbåtsklassen

Från Norge kom Jan Eilif och Åse-Mona Johansen med
Veronica som vann motorbåtsklassen

Som alltid vackra båtar, glada människor, underhållning
och mest soligt väder

BÅTMÄSSAN 3 - 11 FEBRUARI 2018!
Nästa års Båtmässa är så gott som färdigplanerad. Vi
gläder oss åt att få visa upp flera vackra och intressanta
båtar. Några har varit med på Träbåtsfestivalen och vunnit
pris i tävlingen Årets Båt – dem kan du titta närmare på
och kanske byta några ord med ägarna när de är på plats.
I år är läget ett helt annat. Vi tar plats längst in i E-hallen
intill bassängen. Det innebär att ännu fler kommer att hitta
oss. Och normalt kommer ca 25 000 besökare!

Vi får ett stort antal entrébiljetter av Båtmässan, så vi
kan nog bjuda på din biljett! Läs hur du kan ta del av detta
erbjudande i medföljande brev.
Om du kan hjälpa till på Båtmässan – kortare eller
längre tid – är vi mycket tacksamma! Ring Lars Winckler
0708 683876, eller Calle Rydström 0707 797469 eller via
mail: sekreterare.vtf@gmail.com.
Välkommen!

VERKSAMHETSPLAN 2018
3 - 11 februari
2 - 11 mars
		
15 mars
24 - 25 mars
5 april
		
19 april
26 april
10 - 12 maj
		
6 juni
6 - 8 juli
8 augusti

Båtmässa Göteborg
Marknadsföring av Träbåtsfestivalen i
Skärhamn på ”Allt för sjön” i Stockholm
Studiebesök Lilla Kålvik Båtbyggeri
Hobbymässa, Aeroseum, Säve
Filmvisning, föredrag av Armin Mueck
”Norges Vintervalar”, Kajutan, Henån
Studiebesök Ostindiefararen Götheborg III
Årsmöte, Stenungsögården
Studieresa till Walsteds Båtvarv, Svendborg, Danmark
Sillens Dag, Klädesholmen
Träbåtsfestivalen, Skärhamn
Västerhavsveckan, Bohusläns Museum

24 - 26 augusti Öppet Varv, Ellös
1 - 2 september Bondens och Skogens Dag, Backamo
15 - 16 sept
Skördemarknad, Sundsby Säteri
MODELLBÅTSKURSERNA fortsätter i Henån och Kungälv.
I SEPTEMBER startar nya kurser i modellbåtsbygge –
grundkurser och forsättningskurser, hel- och halvmodellbygge. Anmälan på www.träbåt.se under fliken Kurser.
UNDER HÖSTEN 2018 planeras studiebesök hos några
verksamma båtbyggare: Thore Berntsson Mellan-Restad,
Hans-Olov Handmark Henån, Jesper Wilén Grundsund
samt Båtbyggarskolan Henån. Detaljerad information om
detta senare.

Med reservation för ev ändringar

HANS-OLOV HANDMARK –
möbelsnickaren som kan det mesta om båtar
Vi träffar Hans-Olov i hans verkstad i Lundens industriområde i Henån. Lokalen är han mycket nöjd med.
– Så det är den här lokalen som Bertil Karlsson släpade
hem från Göteborg, undrar Lars Winckler.
– Ja, men den här lilla hörnan är specialutbyggd för
Båt-Jonas från början. Det är en jättebra lokal. Ljus, med
dagsljus högt uppifrån och utan fönster åt söder. Nu jobbar

Lars W och Hans-Olov framför den välvårdade Vindöbåten

Jonas mer på Vindö Marin, men ibland gör vi jobb tillsammans, säger H-O.
– Berätta lite om din bakgrund, ber Lars.
– Jag är född i Stockholm. Jag blev intresserad av båtar
genom sjöscouterna. Jag tyckte segling var kul och när
jag var 19 år fick jag en träbåt.
– Och på den vägen är det!
– Jag höll på mycket med den båten, en Internationell
5:a och jag renoverade nog tio sådana. Sen var jag på
Tyresövarvet, där fanns mycket jobb på R8:orna Katrina
och Ann-Sofie.
– Du har barn som seglar också?
– Ja, de håller mycket på med segling, särskilt min dotter
som gärna tävlar. Idag ska vi till Stockholm och segla Laser.
– Sen kom du till Västkusten och jobbade åt Charlie?
– Jag jobbade på CR Yachts i tio år, det var så jag kom
hit.
– Men då hade du ingen träbåt med dig, utan en väldigt konstig båt.
– Jag höll på med en plastbåt, en Litorina (se mer på
http://rtc.se/sv/hyr-bat-i-sverige/sok-batar/batvy/boat/6164)
som jag tänkte skulle bli lika attraktiv som en träbåt om
man lade ned lika mycket jobb på den. Det gick väl sådär.
Den är modern, men den var dyr och tog tid att bygga.
Men jag har haft den i 17 år och är mycket nöjd med den.
Jag har nu även en Andunge som jag helrenoverat.

– Jag är ju egentligen möbelsnickare. Jag har aldrig
byggt nya träbåtar från grunden, men jag har renoverat
ganska många med slät bordläggning. Men klinkbyggda
båtar skickar jag till Jonas.
Roligast att renovera tillsammans
Två båtar står uppställda här, en Vindö 50 och en P28.
– Min specialitet är att renovera båtar tillsammans med
ägaren. Vindöbåten här har jag jobbat mycket på genom
åren. Jag renoverar, betsar och lagar det som behövs,
slipar och lackar mahognyn varje år.
– Hittills har vi gjort nästan allting. Plastat alla skott,
renoverat värmesystemet och åtgärdat läckage. Vindö har
ett system så att kondensvatten från rutorna ska rinna i en
liten kanal ut i sittbrunnen. Men vattnet rinner in i hörnen
där och orsakar stora rötskador. Båten bredvid har liknande problem i hörnen.
– P28:an, byggd på Hallberg-Rassy, är ett renoveringsprojekt med familjen som äger den. Den är inte så himla
skadad, men det har varit hål i alla hörn i rufftaket. I och
med att det är enkelskrov så går det att laga och det håller
hur länge som helst. Båten är så klassisk i formen att den
alltid kommer att vara attraktiv.
Epoxy är numera räddningen för många båtar
– På 60-talet hade båtindustrin en övertro på lim – om

Viktigast är att träet är torrt
– Det gör inte så jättemycket om man hoppar över
lackningen något år. Viktigast är kapell över sittbrunnen
och helst på ruffen också.
– Trä som är torrt, 10-15%, förändras inte alls. Det ska
komma upp i en fuktkvot på 20% för att det ska ruttna. Men
fukten stannar inte kvar i trät – när det blir varmt vandrar
den ut och då lossnar fernissan. Eller så fryser det och blir
iskristaller på baksidan av lacken. Så det är det viktigaste
jobbet – att det blir tätt så att det inte kommer in fukt.
– Ventilationen har stor betydelse. Om båten har vatten
i kölsvinet och solen ligger på, dunstar det. Då är det viktigt med ventilation, annars kan man få svartmögel i båten.
Lösningen är naturligtvis att inte ha något vatten nere i
kölsvinet. Men det kan också bli problem om det kommer
in varm fuktig luft i båten också.
– Nu när vi gjort det här jobbet på P28:an tillsammans,
tycker ägaren att det är jättejobbigt när han ser många av
sina grannbåtar med svarta fläckar!
Studiebesök till hösten
Hans-Olov är en skicklig båtrenoverare. Nu har han lovat
att ta emot intresserade föreningsmedlemmar på studiebesök. Vi återkommer senare med detaljer om detta.

studieresan till kungsörs båtvarv och hjälmare kanal
I maj besökte vi Kungsörs Båtvarv, eller Schelins Båtvarv, i
Mälaren. ”Sveriges äldsta familjeägda båtvarv” är idag ett
modernt varv, känt för renovering och reparation av riktiga
träbåtspärlor. Vi tittade bl a på en Day Cruiser byggd i
Henån och SK75:an Baccant som nyligen kom hem till
Sverige efter många år i USA. Hon har genomgått stora
renoveringar både på Djurgårdsvarvet och Schelins varv.
Vi åt gott och sov över i Kungsör.
Dagen därpå beskådade vi Hjälmare Kanal. Sedan
vände Theodor bussen hem igen med ett drygt 40-tal
glada resenärer, mycket nöjda med denna givande utflykt.
NÄSTA ÅRS STUDIERESA 10-12 maj går till Danmark!
Vi besöker Walsteds Båtvarv i Svendborg på Fyn.
Mer info på sep blad och hemsidan. Anmälan till Torbjörn A,
thunderbear@tele2.se, 0702 101675 senast 15 februari.

Black Max, byggd av Herbert Arvidsson på Anneberg. Nu
totalrenoverad efter många år på Medelhavet (St. Tropez)
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H-O har huggit in ett spår i taket för att kunna gömma in
epoxy-väven under spacklet och sedan slipa på. Den här
konstruktionen skulle alla med sådana rufftak lära sig!

man bara limmade behövdes inga skruvar eller någonting
mer. Men med tiden håller det inte. Epoxylim håller, men
det fanns inte då och för båtindustrierna har det inte varit
tradition att använda det. Men det gör båtrenoverare.
– Jag blandar epoxy med mahognyslipdamm och textilfibrer och gör liksom en gröt av det som är lite mahognyfärgad. Sen är det bara att limma med lite glipa, så man
kan fräsa ur och spackla i det. Det blir väldigt bra. Sen
kan man betsa om man vill.
– Till såna här vita tak använder vi björkplywood i två
lager; det första är lite tjockare. Man rollar med epoxy två
gånger och slipar på det med slipmaskin. När man slipar
med maskin på epoxy får man en liten ojämnhet, det blir
lite liv i ytan. Sen målar man tre gånger med vit blank
2-komponentsfärg. På insidan taket är det jättebra med 2k
färg, där blir det alltid kondensvatten.

