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Det har blivit ljusare ute, dagarna blir längre i bägge ändar. Det ger
hopp till människan. Du har nu första numret av Akterspegeln 2019
framför dig, tidigare än vanligt. Vi har beslutat att öka utgivningen från
2 till 4 nummer per år.

Vårt arrangemang på Båtmässan i Göteborg var en succé, både
publikmässigt och genomförandemässigt. Stort tack till alla som
bidragit och medverkat, det är så här en förening fungerar som bäst.
Anders Lidqvist, Ordförande, Februari 2019

träbåtsfestivalen 2019!
Tiden går fort. Om knappt 4 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”.

Anmälningsfunktionen på vår hemsida www.träbåt.se är öppen.
Vi har redan över 50 båtar anmälda!!
Välkommen med din anmälan!

träbåtsföreningens modellbåtsbyggare
Denna gången har vi gjort nedslag i Kungälv där vi hittade nytill-komna
modellbåtsbyggare som givit sig på att bygga ”helmodeller”.
Mats Carlsson bor i Hindås. Seglare.
Seglade som 12-åring GKSS eka 156,
fortsatte med Trapez sen blev det
träbåt, en 19 1/2, norsk spissgatter.
Hade senare en 30 ft plasthavskryssare byggt i Piteå. Kappseglat som
gast mycket i Nordisk Folkbåt, bla 2:a i
SM med Peter Abelo och Eje Hedlund.
Han berättade om VM-kappsegling i
San Fransisco där lottningen resulterade i en båt, som pga ström
påverkat nitar så att båten läckte. Förutom ösning gick båten också då
tungt i vattnet. Blev inte så mycket segling efter 2000, då han jobbade
med logistik för Volvo i Holland, Thailand, Indonesien. Fick möjlighet att
pensionera sig vid 55, men startade då grävarfirma. Körde du
grävskopa frågar jag. Nä jag grävde för hand! Grävde där det inte gick
att komma åt med maskiner. Då behövde du inte gå på gym sa
båtbyggargrannen till vänster. Varit intresserad för båtmodeller och
blev sugen på båtmässan 2018 och anmälde sig då till kursen som
började i höstas. På frågan om det
svårt att bygga svarar han,..j-igt
svårt, värst är det med
bottenstockarna.
Bengt Paulsson
Bor i Varekil. Har varit lantbrevbärare
i Stenungsund. Är seglare och haft
en Enderleinritad koster Malin 7,3 m
i fur på ek och med ruff i mahogny i

30 år. Hade den liggande i Trossöhamn i Stigfjorden. Deltog även i den
första träbåtsfestivalen på Vindön med sin båt.
Har blivit medlem nu igen efter många år. Som många andra började
han att bygga modeller som barn och har spanat in våra
modellbyggare på båtmässorna och även på Bohusläns museum. Blev
sugen på att börja igen och har nu kommit en bra bit på väg med
förstlingsverket som alla får börja med, en vacker julle.
Nästa projekt blir en modell av Malin, sin tidigare koster.
Bengt ljunggren
Bor i Göteborg och numer på Brännö.
Kallar sig själv plastgubbe. Har aldrig
haft träbåt. Har en styrpulpetbåt för att
komma ut på havet, så ofta han kan.
Det blir en så fin avkoppling.
Har jobbat/jobbar med IT som konsult,
för bla HM och med elutrustningar bla
för Telia elektroväxlar. Är fortfarande
aktiv, nu med betalningar på nätet.
”Kom därför sent idag”.
Har alltid varit intresserad att arbeta
med trä. Byggt mycket möbler, tex
kökssoffa mm.
Blev intresserad på båtmässan förra året och anmälde sig till kursen
med början i höstas. Vad är svårast att göra på modellen? Jag har ju
inte hunnit så långt men passningen av bordläggningen till stäven var
svårt.
I nästa Akterspegel får vi träffa Björn Janson och Anders Johansson
som också är nya i Kungälv.

Båtmässan

Ljungströmaren ”Vingen 10” lyfts av bilen med säker hand

En ovanlig detalj, halv
”svanhals” i mässing på ”Gill”

”Gill” iklädd sin kjol med luftfuktare under för att undvika sprickor

Kostern ”Taifun”, byggd 1937, K-märkt 2017

Matroserna, alltid lika glada, underhöll på VIP-kvällen

L:a Kålviks båtbyggeri visade en
andunge och en bohusjulle

Siv Åhs tillsammans med Taifuns ägare Lars
Urban Helje på båtmässan 2019. Siv var gift
med Stig “Åhsan” Åhs som samägde Taifun i
olika kamratkonstellationer mellan 1947 och
1957. Med sig till mötet hade Siv några
kappseglingspriser erövrade med Taifun.
Siv har själv seglat med Taifun och som hon
själv säger haft mycket roligt med den
båten.

Mikael Söderholm berättade om båttypen
Ljungströmare. Här, t.v, i sen egen ”Vingen 10”
Solö 25:an ”La
Taret”´s högblanka
styrbordssida

Femcylindrig bensinmotor från en
Volvo 850 GLT i ”La Taret”

Lotterna på ekan gick åt som smör i solsken
Fin inredning i traditionsbåten ”Mia”, en Coronet från 1966

Långedragsekan ”Malin” med hissade segel

Panorama med ”Gill” i fonden

Marie-Louise
Edholm från
SOIC berättade
om att vara
kvinna på en
ostindiefarare
Draken ”Da Capo XXV” 57 år. . .

Anna Hult berättade
engagerat om facebokgruppen ”Vi som älskar
träbåtar”

. . . och kappseglingsutrustad

Västkustens Träbåtsförenings
skickliga modellbåtsbyggare

”En sommar-morgon i
Smögen” med Mats Berggren

Mats Hylander
och Bengt-Arne
Runnerström
spanar in
Julleregistret på
skärmen.

Lubbe & Friends underhöll på
avslutningsfesten
Full
koncentration
vid dragning i
Eka-lotteriet

Lubbe kan inte bara
hantera kostern ”Taifun”
Sillbuffén smakade gott
på avslutningsfesten

Funktionärerna njöt av
god mat och dryck

Herrarna
”Fortuna” och
”Notarius
Publicus” ser
till att allt går
rätt till vid
dragningen . . .

. . . och
publiken
håller också
ett vakande
öga

Båtmässa
Det är väldigt speciellt att få vara med på en mässa och ännu mer så
när man deltagit i förberedelserna. Calle på Näset verkar närmast
rörd när alla båtar står på sina platser. Exakt de platser han och Mats
H med flera har ritat sig fram till. Mässan medför mycket osynligt
arbete, mycket tänkande och engagemang för en väldigt
tidsbegränsad händelse.
I år bör jag och två Björnar få en del beröm för den vackra tejpningen
av de hängande blå tygskynkena. Dessa avser sannolikt att förmedla
en känsla av nedsänkthet i vatten, men framförallt döljer de den tunna
plastfolie som först tejpas runt träbåtarna och som är till för att hålla
kvar ångan från luftfuktarna under båtarna. I alla år har Mats H kånkat
runt på dessas vattenbehållare, allt för att klenoderna inte ska
torrspricka. Och de syns inte överhuvudtaget. Endast vi invigda
känner till dem. Betänk detta!
Viss dramatik uppstod vid tejpningen i år. Efter att vi hängt skynken
på några båtar insåg jag att tejpen inte kommer att räcka och frågade
Mats H hur många rullar han köpt. Fyra svarade han. Varför inte
tjugofyra frågade jag spydigt. För att de var jättedyra sa Mats, men
åkte milt förorättad iväg och köpte ytterligare sex rullar. När den sista
båten var tejpad fanns det två meter kvar av den fjärde rullen och jag
fick be om ursäkt för min tvärsäkra felbedömning. Om vi förvarar
rullarna säkert har vi alltså sex dyra och bra rullar till nästa mässa.
Och med denna publika dokumentation av åtgången behöver jag inte
räkna fel igen.
Kvällen innan
mässan ska
invigas och visas
för pressen ser allt
ut som en kaotisk
byggplats. Truckar kör runt, nya golv läggs, en ung kvinnlig målare
använder en bred pensel och bättrar den turkosa färgen på
restaurantens väggar samtidigt som hon surfar på telefonen med
andra handen, erfarna bygglag smäcker upp läktare och trappor,
säkerheten inspekteras. När jag går för kvällen undrar jag hur detta
ska sluta.
Och varje år är det en välordnad och välkomnande miljö som möter
besökarna nästa dag. Calle säljer lotter på ekan, Rune tronar bakom
tombolan, Willy och Torgny i en lång prydlig rad med modeller och

modellbyggare, Mats B skymtar förbi i verkligheten med ett jätteskägg
och i bildspelet på en skärm tillsammans med en gråtrut. Mats med
truten, ingen låter som han. Och sen har vi de utställda båtarna med
förväntansfulla båtägare beredda att tjöta med
varenda besökare under 10 dagar. Överallt prickat
med röda skjortor, en del i den gamla vinröda nyansen
trots påbud från styrelsen om ny klarröd modell.
Några bär till och med de helt oreglementsenliga blå
eller grå. När man bevarar gamla båtar, jobbar med
trä, sparar och är försiktig med den svindyra
mahognyn, då kan man inte bara sluta använda den helt outslitliga
vinröda skjortan man fick för
tio år sen. Kanske har det
med ålder att göra. En varm
känsla av trivsel sprids i
kroppen vid denna syn.
I år är andra året utan Mats
Stefansson och första året
Lars Winkler jobbar hemifrån som seniorkonsult. Vi saknar dem på
mässgolvet hos oss.
På lördagen är stämningen lite däven ute bland de vanliga montrarna
med plastbåtar och vaxer. Intaget av starka drycker kvällen innan tar
sin tribut. Dock inte i vår del av mässan. Nya ansikten ovanför röda
skjortor, samma trivsamma stämning, samma glada skaror som
stryker över ekans lack, skakar beundrande på huvudet och köper
lotter fast de försäkrar att de inte kommer att kunna ta hand om en
träbåt.
Båtägarna berättar gärna hela mässan om sin ögonsten, men börjar
mot slutet bli lite hesa och tröttnar kanske en aning på alla dem som
ställer en inledande fråga om den utställda båten för att sedan ge sig
in i en lång redogörelse för farfars båt, som på långt håll hade vissa
likheter med den utställda. Helt säkert var den av trä i alla fall.
När avslutningssöndagen kommer är stämningen bland alla utställare
lite vemodig och det märks att det har varit hårt arbete i 14 dagar.
Besökarna är fåtaliga och det ligger uppbrott i luften.
På måndag körs det ut båtar och lokalerna rensas. Nästa event ska
förberedas. Utställarna ska tillbaka till fabriker och butiker.
Vi börjar så smått längta till Träbåtsfestivalen i Skärhamn.
Jonas Olsson

Vinnare av lottekan
” Nu har den lycklige vinnaren i Västkustens Träbåtsförenings Ekalotteri hämtat sitt
förstapris. Hans Andersson från Säve hämtade ekan vid förrådet i Henån för vidare
transport till sin sommarstuga vid sjön Mjörn i närheten av Alingsås.

Vi önskar Hans stor lycka till med den vackra ekan från Lilla Kålviks Båtbyggeri

aktiviteter vinter, vår & sommar 2019
Modellbåtskurserna fortsätter i Henån och Kungälv
30-31 mars
3 april
25 april
2-5 maj

15 maj
25 maj

Hobbymässa, Aeroseum, Säve
Studiebesök Utbildningsrederiet, Göteborg*
Årsmöte Stenungsögården
Studieresa till Åland. Anmälan senast 22 mars till
Torbjörn Andréason 06702-101675 eller
thunderbear44@hotmail.com
Studiebesök Båtbyggarskolan, Henån*
Havets Dag, Rönnäng

6 juni
5- 7 juli
3 aug
augusti

Sillens Dag, Klädesholmen
Träbåtsfestival, Skärhamn
Henånkalaset
Västerhavsveckan Bohusläns Museum

*Anmälan studiebesök 070-7797469 eller sekreterare.vtf@gmail.com
Med reservation för eventuella ändringar
I september startar nya kurser i modellbåtsbygge. Anmälan på
www.träbåt.se under fliken Kurser.

Mars 2019 Foto: Anders Lidqvist, Mats Berggren, Mats Hylander

Hans med hustru köpte 4 lotter på Sillens Dag på Klädesholmen den 6 juni 2018. En av
dessa var vinstlotten.

