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November passerade med mycket regn och lite sol, behövs
verkligen den månaden?
Vi har nu i början av December precis fått det glädjande beskedet att
Tjörns Kommun sponsrar oss inför Träbåtsfestivalen 2020. En sista
pusselbit fattas dock för att vi skall vara helt säkra, men vi tror och
hoppas verkligen att det blir festival i Skärhamn 2020. I så fall som
vanligt första veckoslutet i juli, dvs den 3-5 Juli.
Mer info kommer via våra vanliga kanaler.
Före det har vi som vanligt vårt engagemang på båtmässan,
tveka inte att kontakta någon i Styrelsen om du vill och kan
vara med på mässan.
Även i år har vi fått ett antal fribiljetter av Svenska Mässan att
dela ut till våra medlemmar.

Nr 23 Dec 2019

Maila Calle Rydström sekreterare.vtf@gmail.com
ring 070-779 74 69 om du vill ta del av erbjudandet. En biljett per
medlemskap, först till kvarn gäller.
Jag vill här och nu tacka Er alla medlemmar för Ert bidrag till
ett fantastiskt lyckat år för föreningen.
2020 kommer att innebära mycket som är lika men också en
och annan nyhet, för närvarande planerar vi att sjösätta en
renoveringskurs av träbåtar i fullskala, vi återkommer i
ärendet.
Tack för 2019, God Jul och Gott Nytt härligt Båt-år 2020
Anders Lidqvist Ordförande, December 2019

träbåtsföreningens modellbåtsbyggare
I Henån har vi hittat en av de mer
rutinerade modellbyggarna. Anders
Berglund, född i Skellefteå, gick maskin
på KTH och började med utveckling av
stirlingmotor i Huskvarna, några år, blev
sedan Electrolux, hushållsmaskiner, i
Jönköping trogen till pension. Var mest
engagerad i diskmaskiner och innehade
befattningen kvalitetschef. Har aldrig haft
egen båt, men varit intresserad av båtar sedan -73 och byggde i
början köpebyggsatser i trä. Så småningom köpte han trä och byggde
efter ritning, bla engelsk tulljakt i päronträ. Tog 10 år. Har egen
verkstad hemma i en ”walk in closett”, och fick så småningom en extra
garderob av sin mycket
förstående hustru.
Började kurs hos
Träbåtsföreningen 2013
för att ”lära sig” att bygga
modellbåtar! Kör från
Jönköping ToR Henån!
Nuvarande projekt är en
Vätternskuta, ”Victoria af
Jönköping. Finns
beskriven i boken ”Dom seglade på Vättern”. Modellen är i stort sett
spantfärdig. Till spanten har han använt äppelträ.
Projektet innan var en typ Electrolux campingbåt där han gjort allt ,
tom utombordaren, Det tog 3-4 år.
Inspirationen fick han av en båt ritad av Tiedeman 1949 som hans
morbror byggde själv i furu och åkte med på Kågefjärden utanför
Skellefteå.

Med minnesbilderna
från den har han
skapat alla detaljer
med små låsbara
luckor och”handskfack”
mm.

Wire för styrning
av utombordare
och naturtrogen
pollare.
För att inte tala
om utombordaren,
som in i minsta
detalj är en kopia
av originalet. Det är till och med så att om du
vrider på svänghjulet snurrar propellern.
Vi har flera rutinerade modellbyggare här i
gänget som vi kommer att presentera i
Akterspegeln. /Mats

Båtmässan 2020
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för det!
Under hösten ökar detaljeringsgraden i arbetet. Layouten skall
fastslås (vi blev nöjda först efter femte layoutidén), en optimerad
transportplan tas fram, utrustning (ex bryggor, monterväggar, bord
och stolar) skall beställas, försäkringsvärde på båtarna skall fram,
skyltar designas osv.
I E-hallen där vi bygger upp utställningen finns också några av våra
vänföreningar representerade. I år är det Veteranbåtsföreningen och
Fyrsällskapet. Västkustens Träbåtsförenings egna
modellbåtsbyggare bygger och visar sina alster och Båtbyggarskolan
i Henån kommer under mässdagarna att bygga en platteka, en s.k.
doris.

Da

På Träbåtsfestivalen i Skärhamn och i vårt nätverk brukar finnas flera
intressanta båtar för mässan. Det kan vara prisbelönta festivalbåtar,
båtar som representerar någon speciell händelse, båtar som
storleksmässigt passar på mässan osv.
Och så är det ju det där lilla tillägget att ”båten skall vara möjlig att
transportera samt rustad för utställning i månadsskiftet januari/
februari när vintern är som kallast, mörkast och ibland snöigast”.
Som tur är finns det entusiastiska båtägare som gärna lånar ut sin
ögonsten och därför tar i lite extra för att få båten klar i tid. Stort tack

Sk nega an

D

Mitt i högsommaren, då solen värmer och brisen svalkar, startar vårt
arbete med att planera Båtmässan. Nåja, kanske inte hela mässan
utan avdelningen för ”Klassiska Båtar” som Västkustens
Träbåtsförening fått förtroende att ansvara för.
Vi är tre medlemmar från föreningen som arbetar med detta, Mats
Hylander, Jessica Andersson och undertecknad. Från Svenska
Mässan har vi fantastiskt stöd speciellt från Jakob Ryder och Zvonko
Hvizdak.

Veckan före mässan råder det febril aktivitet. Båttransporterna är på
ingående, båtar skall placeras på rätt plats i hallen, bryggor byggs,
monterväggar kommer på plats och det pyntas och fejas. Allt sker i
samklang med andra utställare. Här gör Mässans personal en
fantastisk insats. Det är tunga och besvärliga lyft, truckförarna
hanterar sina fordon med stor skicklighet, det går lugnt tillväga.
Båtägarna börjar dyka upp och putsa på sina båtar.
Till pressvisningen fredagen den 31 januari skall allt vara klart, på
lördagen öppnas portarna för allmänheten. Då har vår
personalstyrka utökats och vi står beredda att informera om båtarna,
om föreningen och dess aktiviteter, sälja lotter, bygga modellbåtar
och prata med alla människor. Av erfarenhet vet vi att många
besökare söker sig till avdelningen för ”Klassiska Båtar”
Här skulle man kunna fortsätta beskrivningen med vad som planeras
hända de följande dagarna. Men bäst är att, om möjligt, själv besöka
Båtmässan 2020.Om du inte har möjlighet att besöka Båtmässan så
kommer det ett reportage i marsnumret av Akterspegeln om vad som
egentligen hände de där dagarna i början av februari när 2020 års
båtsäsong startade.
Calle Rydström

Besök på Kulturföreningen Gösta Johanssons varv
Dan berättade också många
roliga historier om Taube
och hans Monsunen som
byggdes om och rustades
på varvet.

Dan Nilsson välkomnade cirka 25 medlemmar och berättade mycket
fägslande om varvets historia, men också om Kungsviken och alla de
båtbyggare som hade sina rötter där men startade båtbyggerier på
andra ställen på Orust. När jag frågade om det fanns någon grupp av
båtbyggare på ön som inte hade några trådar till Kungsviken blev det
helt tyst. Så det är uppenbart så att själva genbanken för
träbåtsbyggare på Orust ligger i Kungsviken.

Varvet har alltid varit
grönmålat eftersom Gösta
inte ville att det skulle se ut
som en lagård. Ett mycket
uppmärksammat bygge var den
första ”spårvagnen” för linjen KoönMarstrand och vinsten från detta lade
grunden till den fina uppsättningen
maskiner från Jonsered som
används än idag.
Träbåtsföreningen tackar Dan för en
trevlig, roande och upplysande kväll!
Jonas

Båtarna
- My af Häls
- Juli, NC-kry
- Doris, coro
- Karin, CG P
- Daisy, Cykl
- BEA, runab
- Lotten, VTF
- Kålvik, nyb
- Mattias, sk
- Iris, realloy
- Sjörået, sto
- Platteka by

Studiebesök Ostindiefararen
Götheborg 4 december 2019
Och så stod vi där igen, nästan 1,5 år sen senaste studiebesöket.
Den gången var skeppets framtid höljt i dimma, nu ser det betydligt
ljusare ut vid horisonten. Finansieringen är säkrad för segling
sommaren 2020 och 2021 av företaget Greencarrier AB.
Glädjande nog hade så många som drygt 35, varav flera nytillkomna
medlemmar, mött upp denna mörka kväll i december.
Marie-Louise Edholm, rigg- och
underhållsansvarig, inledde med
att berätta om de kommande
seglingarna och om alla
förberedelser som måste göras, ex
höstens dockning på Gotenius
Varv. Mer om detta i reportaget ”En
dag som volontär på en
ostindiefarare”, nedanför.

Ofta var
empiriska
metoder
lösningen på
problemet,
exempelvis
provdragning
för att visa att
användning av
hampa i riggen
är nog så bra
som vajer. Tack
Marie-Louise, Björn och Mats för era inspirerande berättelser om hur
det var och hur det kommer att bli!
Calle Rydström

Sen var det dags för kringvandring
(läs klättring) mellan de olika
däcken och besök i diverse utrymmen. Kaffe med fralla satt fint efter
den fysiska aktiviteten.
Tillbakablicken till bygget av skeppet stod Björn Florin,
produktionsansvarig samt Mats Berggren, Sjöfartsverkets
representant, för. Att producera en replika från 1700-talet som
uppfyller myndigheternas krav 300 år senare är minst sagt knivigt.

En dag som volontär på en ostindiefarare
Ostindiefararen Götheborg
ligger på varv. Doften av tjära
blandat med dy och
musselskal slår emot mig när
jag kommer till Gotenius varv
där Ostindiefararen ligger
torrlagd under 4 veckor. Den
ser hög ut, det är nästan lika
mycket båt under vattenytan
som över. Det är arbete på
skrovet under vattenlinjen som är
prioriterat, och även fast klockan
bara är strax efter 8 så hörs det
hammarslag från många par händer
samtidigt på vardera sidan. Jag och
tre andra tjejer får idag i uppgift att
ta loss mer av förhydringen på
skrovet, som är långa plankor som
sitter för att skydda skrovet. Vi får en
varsin hjälm, en spikutdragare i ena
handen och en kofot i den andra, en
kort förevisning och sedan är det
”bara” att börja. Det tar en stund
innan man får in tekniken med
spikutdragaren, men sen går det
lättare. När plankorna är borta får vi
dra loss tjärpappen som är
därunder, och sedan skrapa så att
vi ser skrovet ordentligt. Man får
passa sig så att man inte skräpar
för mycket på de stackare som står
nedanför oss. Vi får nu istället en
bunt med smala linoljade pinnar och

en hammare, och där spikhålen efter
förhydringen suttit ska vi hamra in
pinnarna så att det blir tätt. Det är
många spikhål, och båten känns
väldigt stor. Bredvid oss går många
och drevar, dels 4 stycken
professionella från Hönö, och dels
anställda på Ostindiefararen. Vissa
lagar ruttna plankor undertill vid
kölen, och ligger således och krälar i

den bruna musselsoppan som
bildats när de rengjort botten med
högtryckstvätten. Skrovet ska
inspekteras av besiktningsmän och
hittills ser det mycket bra ut.
Tidigare läckor har lokaliserats och
tätats. Det är febril aktivitet och
positiv och god stämning bland alla
deltagare,
äntligen, äntligen
ska hon få komma
ut och segla igen
och certifikaten
ska åter förnyas.
När klockan slår
16 så samlas alla
på däck för att
stretcha och stämma av hur dagen har gått, och den goda
kamratskapen gör att man går därifrån med ett brett leende på
läpparna!
Jessica

Kåseri Festivalen 2019
Skönhetstävling är en lek
Det har varit festival. Massor av människor har tittat på våra båtar
och suckat beundrande över det orimliga underhållsarbete som
träbåtsägarna lägger ner på sina båtar varje år.
Under hela festivalen har vår jury obemärkt minglat i publikhavet och
fört diskreta noteringar om båtarnas möjligheter att vinna pris i de
olika klasserna. I hemliga möten har de sedan nått enighet om vilka
som ska hedras (jag utgår ifrån att de inte ägnar sig åt
majoritetsbeslut utan når konsensus). Juryn står stolt och fri i sina
bedömningar och låter sig inte påverkas av vare sig mutor eller
administrativa inskränkningar, t ex om vinnarbåten deltar i tävlingen
eller inte.
För ett par år sedan gick förstapriset i motorbåtsklassen till den
trevliga lilla ångbåten S/S Ninna ägd av Conny Svensson. Båten var
där för att frakta glada festivalbesökare runt i hamnbassängen och
deltog inte i tävlingen. Conny blev förstås mycket glad men
framförallt överraskad när han vann.
När någon deltagare diskret påpekade att priset kanske borde gå till
någon som deltar i tävlingen, svarade vår förre och synnerligen
uppskattade ordförande Lars Winckler, att vi alla måste komma ihåg
att detta är en lek.
I år utsågs Minetta till segrare i segelbåtsklassen, vars ägare i ett
humoristiskt tacktal förundrades över att båten vann, då den
uttryckligen inte deltog i tävlingen. I juryns motivering ingick också en
beundrade fråga om hur han lyckats få båten att se ut att vara
hundra år gammal fast den är nästan nybyggd. Svaret var att den
legat i ägarens fars blomsterrabatt tills han hade blivit strängt tillsagd
att avlägsna den.
Våra tankar går igen till vår kloke Lars W.
Jag själv vann priset PUBLIKENS VAL! Detta har jag kämpat länge
för genom att aktivt ägna mig åt publikfriande aktiviteter som att
starta motorn och imponera med det mullrande ljudet från V8:an,
demonstrera min extremt komplicerade och fiffigt utfällbara badstege
samt uppträda i halmhattar av olika typer. Den mest avvikande och
sannolikt mest röstdragande har varit en Stetson med helt plan kulle
och helt plant brätte, populär i barbershopsångarkretsar och använd
av Kalle när han cyklar på höghjuling för att uppvakta Kajsa och
dansa till swingmusik. Man måste jobba lite om man vill vinna

publikens pris! I år
hamnade t ex
Jennifer, byggd av
den inte helt okände
Thore Berntsson, på
tredje plats. Vid en
jämförelse av själva
båtarna känns BEA
som en T-ford och
Jennifer som en
Ferrari, vilket ju bekräftar min tes. Möjligen ger också det faktum att
även tvåan, Christie, var en racerbåt, viss anledning att misstänka att
röstningen kan ha
snedfördelats av en
ungdomligt
dominerad vilja att
överhuvudtaget
lägga en röst.
Inför dessa
erkännanden om
avsiktlig
manipulering och
röstfiske är det
viktigt att återigen
erinra sig Lars ord.
Själva pokalen, som inte är ett vandringspris och således kommer att
finnas kvar i vårt hem under överskådlig tid framöver, för tankarna till
Starwars eller Kapten Zoom (barnprogram från 70-talet med Anders
Linder som rymdhjälte). I ett hem, som i övrigt är helt tomt på
idrottsliga utmärkelser, väcker den uppseende. Det är inte utan att
man undrar hur traditionen att formge idrottspriser har uppstått och
hur det ser ut hemma hos en idrottsutövande och framgångsrik
person. Det finns dock en marin anknytning i
själva utförandet. Den är självlänsande och
därmed befrämjande för ett nyktert sjöliv.
Vi låter Lars numera bevingade visdomsord
sväva över alla glada besättningar och ser
fram emot nästa festival!
BEA-Jonas

Tycker du om att skriva? Bli gästskribent i Akterspegeln. Berätta om
den pågående renoveringen, semestern i snipan eller något annat
trevligt. Få inspiration av Jessicas berättelse som volontär på en
Ostindiefarare. Kontakta Mats mazberggren@gmail.com eller Calle
sekreterare.vtf@gmail.com

För att få en snabbare och säkrare fakturahantering har vi från och
med 2020 infört OCR-nummer på fakturan. OCR-numret är ett slags
id-nummer som gör att en betalning knyts till en speciell faktura, i
detta fall medlemsfakturan.
Eventuella frågor besvaras av Erik
Forberg, kassor.vtf@gmail.com, 0703-91 31 24

Kommande aktiviteter 2020
Modellbåtskurserna fortsätter i Henån och Kungälv
1-9 feb
April
23 april
April/maj
Maj

Båtmässa i Göteborg
Studiebesök Hällevikstrands Varv
Årsmöte Stenungsögården
Studiebesök Kustbevakningens fartyg KBV032,
Lysekil
Studieresa till Flensburg. Anmälan senast 1 mars
till Torbjörn Andréason 0702-101675 eller
thunderbear44@hotmail.com

Maj

Havets Dag, Rönnäng

6 juni
3-5 juli

Sillens Dag, Klädesholmen
Träbåtsfestival, Skärhamn

*Anmälan till studiebesöken sker till Jessica Andersson, mail:
persika@mail.com eller mobil 072-312 96 90
Med reservation för eventuella ändringar.

December 2019 Foto: Mats Berggren, Mats Hylander, Jessica Andersson, Jonas Olsson

Kortnotiser om det ena och det andra

