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I veckan som gick hade vi tre älgar som åt upp nedfallna äpplen i
trädgården, hunden och frun var lite uppjagade. Älgarna kanske blev
lite uppspelta. Sådant händer när löven fallit och mörkret lagt sig.
Båtarna är uppe och inpackade efter ännu en säsong. Året var först
kallt och sedan jättevarmt.

Nr 19 Dec 2018

Från föreningens sida gick 2018 sista praktiska arrangemang av
stapeln nyligen, det var ett välbesökt studiebesök hos Jesper Wilén
på Classic Yacht Service i Grundsund. Det kan ni läsa mer om på vår
hemsida. Nu laddar vi för Båtmässan 2019. Till dess vill jag tacka för
året som gått, ingen nämnd , ingen glömd. God Jul och Gott Nytt år!
Anders Lidqvist, Ordförande, November 2018

BÅTMÄSSAN 2-10 FEBRUARI 2019!
Planeringen inför den kommande Båtmässan i Göteborg är i full
gång. Precis som förra året kommer vi att hålla till i E-hallen bredvid
”prova-på-bassängen” och den nyöppnade restaurangen ”Beachclub”.
2019 firar Båtmässan 60-årsjubileum och man kommer göra en digital
fotoutställning. Har du gamla båtmässebilder som mässan får låna,
ring Björn Bjelkevik 070-757 26 00.

Flera båtägare håller i detta nu på att slipa och lacka för att göra sina
båtar fina till mässan. TACK för att ni gör er det besväret och lånar ut
era fantastiska flytetyg. Minst 10 intressanta och vackra båtar
kommer att visas, några av dem pristagare i ”Årets Båt” på
Träbåtsfestivalen i somras. Även i år har vi fått ett antal entrébiljetter
av Svenska Mässan att dela ut till våra medlemmar. Kontakta Calle
Rydström sekreterare.vtf@gmail.com eller 070-779 74 69 om du vill
ta del av erbjudandet. En biljett per medlemskap, först till kvarn . . . .
Välkommen!

träbåtsfestivalen 2019!
Tiden går fort. Om knappt 7 månader är det Träbåtsfestival i
Skärhamn igen, närmare bestämt den 5-7 juli 2019. Ett av årets
teman kommer att vara ”Båtbyggare Arvid och Thore Berntsson”.

På nyårsdagen när 2018 precis övergått i 2019 öppnar vi
anmälningsfunktionen på vår hemsida www.träbåt.se
De 10 först anmälda båtarna får en present vid ankomsten till
Skärhamn. Välkommen med din anmälan!

träbåtsföreningens modellbåtsbyggare
Under den här rubriken kommer vi i varje nummer beskriva vad som
händer i Kungälv och Henån.
Vi börjar i Henån där vi mött tre nybörjare.

Ted Nydegger, Mikael Carlstedt och Thony Magnusson.
De började i höstas och bygga halvmodeller med Tommy Andersson
och Willy Halvarsson som kursledare.
Första uppgiften är att bygga en halvmodell av en Nordisk kryssare 5
1/2. Från en linjeritning tar de fram mallar för några spant på en
pappskiva som sedan används för att prova och veta när rätt

skrovform uppnåtts på en träbit som är hoplimmad en undervattens
kropp i lind, vattenlinje i tex ek och fribord i mahogny.
Efter att den blivit färdig och lackad och uppmonterad på en tavla kan
man gå vidare med en egen vald båtmodell.
Ted har fortsatt med en Misil 2, Mikael med en utmaning i form av en
CG Petterson Wiking IX och Thony med en modell av sin sedan 50 år
egna Laurinkoster K 36, ett Tore Larssonbygge.
Ted är processingenjör har seglat Spigg och även inrett och seglat en
Comfort 30. Byggt modellbåtar tidigare, bla en drake (Billing Boats)
en 3/4 fiskebåt, skrov till en Spicabåt avsedd för
RC.
Mikael är en västgöte, gillar trä och som ville göra
något med händerna. Han är produktionschef på
Kinnarps Kontorsmöbler och säger att han inte
kan något om båtar.
Thony är också västgöte, fd idrottslärare i
Lidköping. Jobbar mycket i trä. Han fick kursen i
present av sina barn på sin 80-års dag.
Mats B

västkusten träbåtsförening åkte till
svendborg, danmark i maj 2018
Vi var inalles ca 40 personer, 10% av föreningens kapital som
hoppade på bussen, de första i Uddevalla, den sista i Ängelholm.
Theodor satt som vanligt vid ratten i en vit buss.
Resan företogs under Kristi himmelfärds helgen, dvs i maj månad
när det är som finast, nygrönt och fågelkvitter. Första stopp blev på
Hallandsåsen, en tidig lunch blev det då vi förväntade oss delvis
stängda men också fulla vägkrogar i Danmark, detta på grund av
helgen.

Efter avslutat besök bjöds det på kaffe och Danska Wienerbröd av
reseledningen, humöret nådde oanade höjder.
Väl tillbaka på hotellet bjöds det på en smörrebrödslunch, detta
innan bussen far vidare till Ring Andersen skutvarv på Fredriksö, en
ö i hamninloppet till Svendborg.
Här har det byggts och underhållits skutor i fem generationer, ett på
många sätt fascinerade verksamhet. Idag är det mest underhåll av
båtar, både skutor och även fartyg i stål. www.ring-andersen.dk

Över bron och förbi Köpenhamn på vägen västerut, vi tog en
kaffepaus vid Kongsted rastplats, Reseledare Torbjörn med fru Bitte
hade mycket förtjänstfullt tagit med vatten på termos och bullar till
detta, mycket uppskattat.

Vi kom fram till Svendborg sen eftermiddag och installerade oss på
hotellet. Enligt plan var det fria aktiviteter, hotellet gav oss en lista på
öppna restauranger att välja bland. Nu kom åskan, en lång och
ihärdig sådan, med mycket regn. Vi lånade paraply av hotellet och
alla gick på upptåg i små grupper i syfte att äta lite kvällsmat.
Det blev Fredag, solen stod högt och efter frukost satte vi oss på
bussen, vi åkte till Walstedts Båtbyggeri.

Efter besökt på varvet tilläts friare tyglar, vissa av oss gick till fots
tillbaka till centrala Svendborg på egen hand. Fria aktiviteter var nu
tillåtet före middagen.
Middagen serverades i hotellets restaurang, en gemensam tre
rätters middag, en trevlig och god stund efter en dag full av intryck
och fint väder.
Lördagen mötte oss även den med fint väder, klockan 09.00 satt vi
på bussen igen för hemfärd. Den gick genom ett vackert Danskt
landskap mot Helsingör och färjan till Sverige.

Här fick vi föredrag och förevisning, varvet har byggt många och
stora träbåtar under åren, idag är det mest reparationer och
båtuppläggning. Varvet ligger mycket fint och lägligt på ön Thurö
sydväst om Svendborg centrum.
www.walsteds.dk
Vi hann med en kaffepaus på en cykelbana strax söder om Roskilde,
med fara för allas liv kom hurtiga danska motionärer rakt genom
kafferepet, vi höll utsikt och klarade oss igenom det.
Tack Torbjörn och Bitte för utmärkt planering och genomförande,
Tack Theodor och Kurt för säkert busskörande.
Vi ser fram emot nästa resa. / Anders L (text & bild)

båtbyggare thore berntsson
- ”jag är i grunden lat”
Ett tema på Träbåtsfestivalen i Skärhamn
2019 kommer att vara ”Båtbyggare Arvid och
Thore Berntsson”.
Vi träffar Thore en novemberkväll i hans
verkstad för en intervju. Thore berättar att
han redan som 13-åring började sin bana
som båtbyggare hos farbrodern Arvid. Detta
tack vare en framsynt far som förstod att
trähantverket skulle passa Thore som var intresserad av att hålla på
med trä.

Gullefjun byggdes för
drygt 30 år sedan. På
frågan hur Thore
skulle byggt henne
idag med dagens
möjligheter funderar
han länge. ”Jag skulle
nog göra henne
kallbakad, slät på
utsidan, tunnare bordläggning, samma styrka.”

Arvid, äldst i en syskonskara på 11 barn, hade startat varv på
Kalvsunds södra udde i Göteborgs skärgård redan på 30-talet. Här
byggde man stort som smått bland annat J10.
Vid ett tillfälle kom ett fiskelag från Träslövsläge för att beställa en
fiskebåt med ovanliga mått, längd 41-42 fot och bredd 19 fot. ”De ä
bare en sag ja vel ha sagt o de ä att rövstråt ska va å eg” kom det från
en av gubbarna. Det s.k. ”rövstråt” var någon slags bom som stack
akterut som man skotade med.

Själva ”tänket” i jobbet är viktigt för Thore. Att göra en sak enkel
kräver mycket tanke. Hur mycket kan man förenkla t.ex. i design och
material och ändå bibehålla en hög nivå?
”Överarbeta kan man alltid göra, att göra en sak enkelt är riktigt
besvärligt” säger Thore.
”JAG ÄR I GRUNDEN LAT” är kanske ett sätt att beskriva detta.
På frågan om allt är möjligt blir svaret. ”Det finns ju saker som inte
nämnts och som jag kanske inte petat i men………. Ingenting är
omöjligt.”

Under tre sommarlov bodde Thore hemma hos Arvid med fru Otelia
som 1951 flyttat till Burås på Orust. Det var här, i källaren på gården,
som Thore tog sina första steg i yrket. Första sommaren var det
hugga och svarva enepinnar och hålla i ”ännen på halsen när det
skulle basas”. Andra sommaren var det samma sak men också att
lära malla bordgångar och tredje sommaren fick Thore malla själv.
Arvid berömde inte så ofta men när han var nöjd kom det ”Jadu, detta
ser inte så gart ut du”.

Thore gillar nya utmaningar. ”Saker som är gjort 2-3 ggr börjar bli
tråkigt”. På hemsidan http://www.berntssonboat.se finns ett flertal
exempel på detta inom vitt skilda områden.
Titta exempelvis på projektet med den 500 m2 stora, sfäriska
projektionsytan på Tekniska muséet i Stockholm. Kraven på
brandsäkerhet var mycket höga. ”Det kommer inte att fungera” sa
experten. Båtbyggaren Thore från västkusten löste problemet.

Thore startade eget vid 24 års ålder. ”TBB, Thore Berntsson
Båtbyggeri” i Mellan-Restad. Här har byggts många båtar bl.a
”Gullefjun”, familjens egen 37 fots motorjulle.

Ett annan utmaning var projektet Jennipher, en 28 fots daycruiser.
Båten är en sandwich-konstruktion i glasfiber och vacuuminjicerad
epoxi med mahogny som yttersta lager i epoxi med
2-komponentlack.

En dag i november 1985 kom Arvid på besök för att titta på bygget
som då var bordfyllt. Efter en halvtimmes noggrann inspektion slog
han med sin starka näve i bordläggningen och sa med ett leende ”Ja
du, här har jag inte mer att lära ut”. Och så ett slag med den andra
näven. Detta var beröm med stort B.
Hur ser man då att en båt är byggd av Arvid eller Thore? Det kan
illustreras med följande historia. Scenen är Lilla Kornös hamn. Thore
med familj är på semester med Gullefjun. En äldre herre tittar länge
på båten och frågar till slut ”e detta Arvides båd?” När Thore svarar
nej säger mannen ”könstigt för je känner igen ràga”. (Ràga är
bohuslänska för akterspegel.)

Här nöjer vi oss att försöka beskriva arbetet med ”utsidan”, dvs
mahognyn. Ytorna som skulle täckas är dubbelkrökta och bredden
varierar i båtens längdriktning, spetsig för, mest fribord midskepps och
avsmalnande akterut.
Thores ambition var att mahognyns ådring skulle följa linjespelet i
harmoni med designen i båten.
Metoden blev att klä med 2,5mm tjocka, 27mm breda lister, många
avsmalnande mot ändarna.
Här kom intresset för matematik och kemi till nytta. ”Det är vansinnigt
intressant, det är ju det jag pysslat med i hela verksamheten”
Det fantastiska resultatet kan beskådas på bilden härintill.

Thore visar på två kännetecken för sina och Arvids båtar. Det första är
”ràga” som bygger ut lite extra i höjd med vattenlinjen eftersom
närmsta bord, vändgången, ansluter både på akterstäv och
akterspegel. ”En fullständig mara att göra det, krök på alla håll”, säger
Thore.
Det andra är den utpräglade drevpallen i för och akter, se nästa bild.

Text: Calle Rydström Bild: Mats Berggren

största möjliga tystnad
den är så liten att den
kan monteras helt under
durken och att den är
helt ljudlös. Jullen blev
genom att den gamla
Albin O11 byttes ut
plötsligt riktigt rymlig
vilket inspirerade mig
och min svåger att segla
Orust runt. Vi behövde två övernattningar och vi sov under ett lågt
sittbrunnskapell. Trangiakök och glas och porslin förvarades i en rejäl
trälåda som lyftes iland i sin helhet vid matlagning.
När jag såg Mats Berggren övernatta i en GKSS-eka på festivalen
kom minnena strömmande från långseglingar i riktigt små flytetyg.
Mats berättade att han inte kunde vända sig under den aktra toften
och därför tvingades sova i ryggläge hela natten, vilket bara är ett
exempel på de vedermödor små båtar utsätter en för.
Jag och min då tonårige son seglade en gång ut på äventyr i en eka
som var snäppet mindre än GKSS-ekan. Den var utrustad med ett
sprisegel ungefär i samma storlek som ett ordinärt lakan och en
klyvare som möjligen var en kvm stor. Övernattning skedde på en ö i
Stigfjorden. Vi hade liggunderlag och sovsäckar samt s k
fjällkondomer, dvs yttersovsäckar med en liten kapuschong med
myggnät för ansiktet. När mörkret föll och vi skulle gå till sängs insåg
jag att det gick kor på ön. Tanken på att ett obekymrat kringströvande
nötkreatur skulle sätta en klöv med ett par hundra kilo ovanpå i någon
av våra gröna sovkorvar, gjorde att jag beordrade sömn ombord. Så
jag vet vad det innebär att sova på durken i en eka. All min beundran
går till Mats som klarade tre nätter.
Familjen innehar förutom BEA och ett antal dingar också en 15 fots
Rånäsjulle. Denna utrustade jag med en elektrisk inombordare för
sådär 10 år sedan. Fördelen med elmotor i en båt är framförallt att

Ett problem med att sova under ett kapell är att det blir oerhört varmt
när solen går upp (något som Mats säkert fick uppleva i sin eka). Och
det gör den som bekant väldigt tidigt mitt i sommaren. Andra natten på
vår långsegling låg vi vid Smögholmarna i sällskap med ett stort antal
mer rimligt isolerade båtar och vi vaknade vid 5-tiden av den
tryckande värmen. Lika bra att äta frukost direkt och ge oss iväg.
Matlagning med trangiakök, aluminiumkastruller och äkta glas och
porslin är inte helt ljudlös. Inte heller har min svåger eller jag någon
större talang för smygning och viskning. Troligen gnisslades en och
annan tand i grannbåtarna redan i detta stadium av våra förberedelser
för avgång. När jag sedan placerade trälådan på en något för kraftigt
lutande klipphäll, vilket ledde till att den elegant sjösatte sig själv och
drev iväg med hela köksutrustningen och svågern, som är en
utomordentligt skicklig simmare, fick hoppa i och rädda den, hade vi
nog väckt de allra flesta i kringliggande båtar.
När vi slutligen med viss möda tagit oss själva ombord, kastat loss
och fått upp draggen, yttrade min käre svåger den oförglömliga
meningen ”de som ligger här vet inte vad riktig tystnad innebär”,
syftande på elmotorn som ljudlöst puttade iväg oss i den nu stilla
morgonen. Endast mitt lätt hysteriska skratt störde friden.
Jonas

studiebesöken 17 okt & 15 nov
Reportage med bilder av de två studiebesöken har vi av platsskäl fått
lägga enbart på vår hemsida. Men den skall ju ni ändå besöka

eftersom den uppdaterad med lite nya bilder och annan intressant
information.

aktiviteter vinter 2018 & vår 2019
Vinter o vår
Modellbåtskurserna fortsätter i Henån och Kungälv
16 jan
1-10 febr
30-31 mars
3 april
25 april
maj

Studiebesök Båtbyggarskolan, Henån
Båtmässa i Göteborg
Hobbymässa, Aeroseum, Säve
Studiebesök Utbildningsrederiet, Göteborg
Årsmöte Stenungsögården
Studieresa till Åland

Med reservation för eventuella ändringar

Sommar o höst
25 maj
Havets Dag, Rönnäng
6 juni
Sillens Dag, Klädesholmen
5- 7 juli
Träbåtsfestival, Skärhamn
3 aug
Henånkalaset
augusti
Västerhavsveckan Bohusläns Museum
16 - 18 augusti
Sekelskiftesdagarna i Marstrand
23-25aug
Öppet Varv, Ellös
7-9 sept
Bondens och Skogens Dag, Backamo
14-15 sept
Skördemarknad, Sundsby Säteri
Under hösten 2019 planeras 2 studiebesök för medlemmarna. Mer
information om detta senare.
I september startar nya kurser i modellbåtsbygge. Anmälan på
www.träbåt.se under fliken Kurser.

December 2018 Foto: Anders Lidqvist, Mats Berggren

Den 26 November bygger Västkustens Träbåtsförening upp en utställning på Kajutan i Henån på inbjudan från Orust Slöjd.
Vårt utställningstema är träbåtar och framförallt modeller. Öppet från den 27 November till den 12 December. Vi har troligen bemanning på plats
under helgerna, mer sporadiskt på vardagar. Kom och titta!

