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Båt m r u a ri!
i fe b
Nr 30, september 2022
Augusti har passerat, den
vackra Ljungen på öarna
samt turisterna har försvunnit.
I helgen som gick var min
bättre hälft och jag ute i Levina,
en mörk och ngt kylig kväll
är också trevligt. Snart åker
hon upp, för hösten kommer,
det vet vi. Men, vi hann med mycket i sommar,
vi genomförde en mycket lyckad Träbåtsfestival
i Skärhamn, vi har varit med på flera evenemang

och sålt lotter, vi var med på Sekelskiftesdagarna
på Marstrand för första gången (med mersmak).
Vissa av oss åkte på Jôlleveggan. Öppet Varv är ett
återkommande event, säsongen avslutades med
Träbåtsträff i Uddevalla första helgen i september,
du kan läsa om mycket av detta i denna den 30:e
upplagan av Akterspegeln, hela 12 (!) sidor med
mycket att läsa och titta på. Mycket nöje!
Livet ska levas i fem knop
Anders Lidqvist, september 2022

Träbåtsfestivalen i Skärhamn
8-10 juli
Äntligen! Vi kom tillbaka till Skärhamn i år, detta
efter två år bortavaro av kända skäl.
Samarbetet med Södra Bohusläns Turism,
Tjörns Kommun och Skärhamns båtförening har
fungerat utmärkt. Vi från Västkustens Träbåtsförening ansvarade för bryggor, båtar och ett säkert sätt
att slussa besökare på och av bryggorna.

Vi gick ut med inbjudan till båtarna i februari, vi
hade då mottot ”100 träbåtar i Hamnen”, detta då
vi faktiskt var mycket nära 100 båtar på festivalerna 2018 och 2019. Vi märkte senare under våren
att det inte var lika lätt att få många båtar. Flera
som varit med tidigare saknades. Men glädjande
nog har flera som inte varit med tidigare tillkommit.
Bådar gott inför framtiden.

Deltagande båtar välkomnas av vår speaker
Mats Berggren.

TräDattons spred glädje och musik fredag em och
hela lördagen. Sicket gott gäng.

Festivalen började fredagen den 8 juli i och
med att vi fick tillgång till bryggorna närmast Gästhamnskontoret. Andelen plastbåtar minskade vid
bryggorna i takt med att träbåtarna började anlända.
Vår Konferencier Mats Berggren gav besökarna i
hamnen data och fakta kring båtarna i takt med att
de kom in i hamnen. Samtidigt med detta var det
en mängd förberedelser som pågick på kajerna.
Under eftermiddagen anslöt också TräDattons, ett
sjumanna-band. De är ett härligt gäng som består
av ett par halvproffs och resten glada lirare som enligt egen utsago, har några fru- och mjölkfria helger
då de spelar. De spelar träbåtslåtar och kända låtar
med träbåtstexter till massorna stora nöje.
Vid 18-tiden kom extrabryggan som vi lånar av
SF Pontona. Den bogserades från Wallhamn och
sattes på plats för att säkerställa enkelriktad gångtrafik på bryggorna.
Kvällen avslutades för besättningarna med en
”Epifanes kväll” vid Gästhamnskontoret. Den
Holländska Lack-leverantören finansierade en räkafton vid Gästhamnskontoret, TräDattons spelade,
en riktig ”musikalafton” med hög stämning.

Lördag morgon och vi delar ut frallor till båtarna.
Klockan 10.00 var det stor invigning med tal av bl a
Kulturnämndens ordförande Benita Nilsson. Hon
högg av invigningsrepet och sa; ”Nu börjar det”.
Det var knallar på kajerna och massor med folk,
vi hade placerat vår lotteka (Segeleka från Kålviks
Båtbyggeri) alldeles vid ”ingången” till bryggorna.
Här sålde vi mycket lotter. Någon kommer att vinna
denna fina segeleka, och vi har en officiell dragning
på båtmässan i februari 2023.
Vid ingången hade vi också vakter som säkerställde
enkelriktningen och lagom mycket folk på bryggorna. TräDattons spontanspelade under dagen med
mycket och glad publik. Sicken festdag.
Under dagen gick en grupp mystiska män omkring på bryggorna, det var vår Jury i jakt på att
hitta pristagare i våra klasser: Årets Roddbåt, Årets
Trämotorbåt, Årets Träsegelbåt samt Årets Traditionsbåt. (Traditionsbåt är en båt som kan vara
byggd när och av vad som helst men den ser ut
som en riktig klassisk båt)
Lördagen avslutades i Segelsällskapets lokaler,
med en ”Ecoparkväll,” syntetdieselleverantören
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Kulturnämndens ordförande Benita Nilsson.

Galeasen Elmy från Gotland.

Den gaffelriggade kostern
Albatross välkomnas med
rungande hej från
massorna.

Överst: Det immateriella världsarvet - den klinkbyggda
båten. Underst: Kontrasten till den kravellbyggda
mahognybåten.

Lördag kväll, Ecoparaftonen, inmundigande den goa
fisksoppan.

Kågen Minnie, byggd 1890 i Kungsviken av Lauritz
Johansson.

De båda ”systrarna” Kantippa och Siv, båda sk ”Kristinehamnare” med alltid glada goa besättningar.

Årets spjut, A 22:an Camé, ritad av Harry Becker och
byggd i Karlsborg 1936.

Vinnaren i klassen Trämotorbåtar Roger Ingar Lunde
mottar priset av vår ordförande Anders Lidqvist.

stod för en god fisksoppa (dock utan ingredienser
av Ecopar, även om den går att dricka). Soppan
med tillbehör hade Sixten och Anki, traditionsenligt
tillagat och som alltid ljuvligt god. TräDattons spelade till maten.
Söndagen innebar fortsatt jättemycket besökare.
Avslutningen började vid 14.30 då Juryn delade ut
priser och diplom till de vinnande båtarna. Besättningarna till de vinnande båtarna får bra med tid att
berätta historien om sin båt.
Prisutdelningen avslutades med att Publikens val
avslöjas. Vilken båt tyckte besökarna var finast?
Här hade vi i år en nyhet, det gamla systemet med
papperslappar i brevlådor hade bytts ut mot ett digitalt dito, en QR kod scannades och du la din röst
på den båt du tyckte bäst om.
2022 års vinnare hittar du på sid 6.
Klockan 16.00 kopplade vi loss extrabryggan och
båtarna började sin resa till sina hemmahamnar.
Festivalen i år var en succé efter två års bortavaro. Uppskattningar gav att vi hade ca 35 000
besökare över helgen. Det är rekord. Bengt, vår
fantastiske hamnkapten sa att han aldrig sett så
många besökare tidigare.
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Joker, ritad av CG Pettersson och ägd av Roland
Caspersson sedan 1966, har besök av barnbarnen.

Objektet med en aldrig sinande ström av besökare, vår
lottbåt, en segeleka byggd av L:a Kålviks Båtbyggeri.
Mikael Söderström, ”Sudde”, nyanländ i sin Ljungströmmare Vingen 10. Trogen deltagare i festivalen.

Festivalens minsta träsegelbåt, Zaritza III av typen
Lowell Gradner Skiff/Sail Androw, med sin skeppare
Öystein Johannesen
Svanen ritad av R Furuholmen och ägs av tidigare pristagare Terje Spydevold från Norge.

Vi fick ihop 53 båtar vid bryggorna, att det inte
blev fler tror vi beror på det faktum att pandemin är
över, många är ute och reser helt enkelt.
Vi hade ett uppföljningsmöte i organisationskommittén veckan efter festivalen. Vi siktar nu på
att vara åter nästa år i Skärhamn, notera helgen 7-9
juli i kalendern.
Välkomna!
Anders Lidqvist
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2022 års vinnare

Blandat från festivalen

Mäktiga motorseglaren Martina byggd 1976 av
Carl Gustav Larsson i Kungälv.

Årets Träsegelbåt - Anna Belle, en Olle Enderleinritad mahognysegelbåt.

Årets Trämotorbåt - Rabelle, en Furuholmare,
byggd 1953 på Helle Arendal, Norge.

Galjonsfigur på galeasen Elmy.
Ingemar och Inga Pålsson med Kostern
Nymlan trixar sig in på sin kajplats.

Årets Traditionsbåt - Johanna, byggd 1968 av
Lundfeldts Båtbyggeri. Hon köptes i ett ej sjödugligt skick år 1995 och renoverades under fem år
fram till sjösättning år 2000.

Årets Roddbåt - Lärkan, byggd 2007. Förebilden är
en Doris byggd av Hilmer i Änga som levererades till
Lennart Svensson på hans 18-årsdag den 3/2 1941.

Traditionsbåten Minne, en gång ritad av Ocke Mannerfelt
som snabbgående Commuter. Pengarna försvann och
skrovet blev stående hos Mats Snickare på Tjörn. Jonas
Olsson har byggt en klassisk motorjakt på det skrovet.
Otroligt välgjort.

En annan av Jonas Olssons praktskapelser, den onödiga båten BEA,
modifierad Furuholmare.

Kristinehamnaren Kantippa anländer till festivalen med Claes Fröberg
som även ingick i Juryn.
Storebro 34:an Anja av Fotö med sitt vackra teakdäck.

Publikens Val - Cobra, en Nordisk kryssare,
byggd 1933 av Hjalmar Johansson i Långedrag.
6

7

Jôlleveggan 27-31 Juli

En fin naturhamn vid Buröarna
med runda släta klippor.

Fredag förmiddag blev det ett träningspass uppe på ön
lett av Anna Hult.

Väl samlade på Gullholmen.

Kantippa i täten.

Samling i Kungshamn.

Jôlleveggan 27-31 juli
Detta är ett evenemang som har hållit på sedan
2009, undertecknad har inte varit med tidigare men
viljan har funnits där, jag har lockats av staturerna
för övningen att vara en motvikt mot den på den
tiden kallade Seglarveckan, detta med krav som
”ingen skumpa, och ingen dunka- dunka”.
Vi samlades i Kungshamn den 27 juli, med på
Levina var min gode vän Jean, sonen Jeppe och
Doglas, vår snart 15 åriga Cocker Spaniel.
Vi samlades vid kajen i Kungshamn, köpte T-shirts
och tog en gruppbild, vi var ca 10 träbåtar av olika
slag och storlek, Jullar, Snipor, Segelbåtar och
Grosshandlarbåtar.
Färden startade norrut genom Sunnepina
(Hasselösund) och Sotenkanalen, en båt trodde sig
tappa propellern vid inloppet till Soten, det visades
sig senare inte vara så.
Vi landade på Aspholmen utanför Bovall, detta
efter ett ärevarv inne i Hunnebo, bara för att vi kunde, det blev en trevlig och fin kväll på en gammal
stenbrottsö.
Vi hade faktiskt en plastbåt med i eskadern,
Daniel som normalt åker i Petra fungerade som
förtrupp och letade platser för oss.
Dag 2 började med fint väder och en glassbåt kom
till viken, därefter stävade vid söderut igen, med ett
badstopp strax norr om Soten, sedan söderut via
Sunnepina, målet var ”någonstans söder om Fisketången”. Flera av oss stannade i Kungshamn för att
bunkra, Daniel hade gått före och strax fann vi en
fin naturhamn vid Buröarna, en fin hamn med runda
släta klippor, bättre underlag för Doglas och Sigge
(jaktlabradoren från IOR).
Dag 3 som då var en fredag började med att
Magnus med besättning lämnade tidigt, de skulle
på en MC-träff i Borås. På förmiddagen blev det
ett träningspass uppe på ön lett av Anna Hult som
uppenbarligen gör sådant. Uppslutningen var god
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Genom Soten.

men inte total. Avfärden innebar en fin gång väster
om Malmön och Kornöarna med riktning Gullholmen, vissa seglade, andra inte. Väl framme la vi oss
i fotogeniska positioner väl samlade. Många av oss
planerade mat vid ett bort på restaurang, långa köer
men också ”maten är slut” gjorde att det blev mat i
båt för många av oss.
På Lördagen gick vi i hyfsat samlad trupp ut mot
Vasholmarna, Kantippa var först och pekade ut var
vi skulle ligga. Våra vänner från norra Bohuslän och
Norge började sin hemfärd och blev avvinkade. En
något opraktisk ö för människor och djur, men det
fungerade, Det blåste från väster men vi låg fint.
Kvällen blev trevlig i goda vänners lag.
Avslutningsdagen var lite mulen, och västanvinden
låg på. Efter frukost kastade vi loss och gick hemåt.
En trevlig Jôllevegga var det, den gav mersmak,
tack!
Anders Lidqvist

Projekt Gandul
i samarbete med
Utbildningsrederiet
Västkustens Träbåtsförening har det stora nöjet
att meddela: Vi drar igång en renoveringskurs
i Oktober på Ringön i Göteborg. Tanken är att
kursen i huvudsak skall läggas på vardagskvällar,
någon lördag kan också bli aktuell.
På plats hos Utbidningsrederiet står Gandul,
byggd 1895 av Agust Plym, hon skall under några
år renoveras åter till ett fullgott skick, Vi i föreningen har bjudit in hugade individer som vill vara med
och rädda denna dam. Bord- och spant-byten,
nåtlimning och annat står på schemat. Detta mot
ett självkostnadspris.
Kursen är redan fulltecknad för hösten men det
går bra att anmäla sig inför vårens kurs. Skicka ett
mail till info@trabat.se och anmäl ditt intresse.
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Träbåtshelg i Uddevalla
2-4 september

Sekelskiftesdagarna på Marstrand
5-8 augusti
Vi blev kontaktade av arrangörerna i Juni månad,
budskapet var; ”Kom med era Träbåtar och höj
stämningen”. Vi blev erbjudna att ligga vid evenemangskajen Fredag till Söndag, helt utan kostnad.
Vi fick också möjligheten att komma med lottekan
för att sälja lotter på Kajen.
Väl på plats med närmare 10 båtar som med
flaggspel och annat gav en fin välkommande bild för
alla gäster på ön. Lördagen innebär fint väder och
väldigt mycket folk på kajerna. Skådespel, musik,
kungligheter och annat förgyllde dagen. På det hela
ett arrangemang som gav mersmak, vi har nu blivit
inbjudna att vara med i planeringsgruppen inför
nästa år. Vår tanke är att göra detta till ett återkommande träbåtsarrangemang på västkusten, Notera
helgen 4-6 augusti 2023 i kalendern.

12:an Northen Light som renoverats på Vindö Marin
och deltagare i 12-meters seglingarna på Marstrand
Det finns gott om plats för våra träbåtar inför nästa år.

Kostern Albatross närmast och Styrbjörn med arrangören Jai Kallin som skeppare.

Stämningshöjare på sekelskiftesdagarna

Åsså våra trogna lottsäljare med vår segeleka.
Ångaren Bohuslän, byggd 1914 passar väl in i temat.

Detta var den fjärde gången vi gjorde det, inte
ens Pandemin har stoppat det. Vår vana trogen
går vi från hemmahamnar på fredag fm och samlas under Uddevallabron för en gemensam färd
in itill Bäveån och gästhamnen som ligger längst
in. Det var Kantippa, Siv och Levina som bara för
att vi kunde svängde av in mot Gustafsberg och
Strandpromaden så vi kunde ge flanerande Uddevallabor lite fin utsikt.
Väl på plats i hamnen händer ingenting planerat,
vi pratar strunt, har roligt och tittar på varandras
båtar, många får besök av vänner och familjer.
Lördagen kom med tydliga signaler om att det
skulle bli en festlig kväll i Uddevalla, en scen var
uppbyggd i Museiparken och här samlades 6000
personer på kvällen för att lyssna på Uddevalla
sönerna NewKid och Thomas Stenström. Vi som
låg i båtar behövde inte lösa biljetter, det hördes
väl så bra ändå.
Vi blev ca 10 båtar i år, något färre än tidigare
år, en blandning av Grosshandlare-, Allmoge- och
Segelbåtar.
Söndagen bjöd på fantastiskt fint sensommarväder, hemgång över blanka fjordar, håll uppsikt,
vi gör det igen nästa år.
Anders Lidqvist
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Nya skammar
Flygskam, dieselskam, milskam osv. Dessa
skamkänlsor drabbar oss lite då och då i dessa
dagar av annalkande klimatkatastrof. Det kanske
kan vara skönt att rysa en stund åt några näraliggande och högst konkreta skamkänslor.
Den första är säkerligen bekant för många i
denna speciella läsekrets, nämligen grundstötningsskam. Jag har förstås gått på grund ett antal
gånger under mina båtår, men då har det alltid
varit med en båt som har propellern väl skyddad
bakom en lång köl så att skadorna inskränkt sig till
lite avskavd bottenfärg och en eller annan flisa ur
döträet. Men numera har jag två båtar där lägsta
punkten är propellerns nederkant och nästan lika
djupt hänger det balanserade rodret. Efter årets
träbåtsfestival körde jag hemåt med BEA genom
ett sund söder om Lilla Askerön där jag tidigare
kört ett antal hundra gånger. Uppenbarligen fanns
det ett nytt spår att välja. Det small till, mina kinder färgades skära och en viss smärta förnamns i
bröstkorgen. Rodnaden alltså pga skam, smärtan,
inte som man kanske gissar pga av en påbörjad
infarkt utan pga hårdhänt kontakt med en rutram.
Jag och ett medföljande barnbarn insåg att det
var bogsering som gällde. En passerande båt tog
oss på släp. Ett öskar räckte väl för att kompensera för lite inläckande vatten. I Stenungsund mötte
Simon på Ellen Yachting med sin monstertruck
och lyfte behändigt upp henne ur vattnet. När jag
hämtade MINNE efter ett motorhaveri, som hade
avhjälpts av samme man tidigare i somras, frågade jag om de nu skulle gå semester nu när de
flesta båtar kommit i sjön. Skojar du, sa han, det
är nu den intensiva tiden med korkskruvsliknande propelleraxlar inträder. Jag hade inte tänkt att
det skulle vara jag som inledde denna lukrativa
säsong i båtreparatörernas värld. BEAs axel, propeller, stödbock och roder förde tankarna till en
god vän som tjänstgjorde i flottan. Efter en grundstötning med ett stort örlogsfartyg döks det för att
fastställa skick på utrustningen under vattnet och
rapporten till fartygschefen löd med lätt utstofferad militär precision: Babords propeller liknar en
tulpan och styrbords hylsrör är vakant.
Så det kunde blivit värre med lilla BEA. Tanken
på att även proffsen går på grund bleker mina
kinder igen. Mina revben läker sakta och smärtsamt. Barnbarnet fick ett skavsår på foten men
är en härdad fotbollsspelare. Snart är mitt vanliga
självförtroende tillbaka.
Bogpropellerskam uppstår när man i hög ålder
plötsligt innehar en båt med bogpropeller. Alla har
hört och skakat på huvudet åt det fåniga skrikande ljudet när amatörerna behöver sin bogpropeller
för att utföra även de enklaste tilläggningar. Norrmännen med sina stora Furuholmenbåtar ser det
som en sport att lägga till i stark sidvind bara med
hjälp av naturens krafter (undantaget Rabelle som
med hjälp av sitt Kitchenrudder manövrerar bättre

än alla moderna båtar). Själv har jag alltså undvikit att använda bogpropeller och rent av glömt av
att jag har en ibland. Inte alltid med eftersträvade
manöverutfall.
Min omvändelse kom när Hans-Ove, chef för
Ellen i Henån, körde MINNE från gästhamnen till
upptagningskranen. Jag frågade om allt gått bra
och han svarade jodå allt gick fint. Fast förresten,
la han till efter en stund, du har ingen styrning.
Vad tusan säger du sa jag. Nä det händer inget
när man snurrar på ratten. Men du har ju en bra
bogpropeller så det var inga problem att köra
över. Numera använder jag bogpropellern varje
gång jag backar och varje gång jag lägger till.
Utan att skämmas. Det är som att börja med stavgång. Det gäller att ta sig över fåntrattströskeln.
Jonas

Vad händer mer under 2022 ...
Modellbåtsbyggarna är igång och håller till i
Häggvallsskolan på Tjörn. Både halv- och helmodeller byggs varannan lördag med start 1 oktober.
Båtrenoveringskursen startar 5 oktober på
Utbildningsrederiet på Ringön och pågår varje
lördag fram till början på december.
Nr 30, september 2022, foto: Mats Berggren,
Reino Virtanen m fl

