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NÄRMARE 100-TALET 
träbåtar var anmälda 
till festivalen. På grund 

av dåligt väder under lördagen 
samlades cirka 75 båtar till ljudet 
av tändkulemotorer och doften 
av tjära. Bryggorna var dock fyll-
da med intresserade besökare, 
som fick uppleva Västkustens 
träbåtsbyggartraditioner på nära 
håll. Traditioner som har legat 
till grund för de välkända varven 
på Orust. 

Bland alla uppslagna tält på 
kajerna med försäljning av alla 
tänkbara prylar med båtlivsan-
knytning fanns ett loppisbord 
med begagnade båttillbehör som 
under många år samlats på hög 
hos ett par äldre båtägare från 
Rönnäng. Deras avsikt var att dela 
ut halva vinsten till Tjörns Segel-
sällskap. Kanske något även för 
andra båtklubbar att fundera på.

En av utställande båtbyggare 
var Thore Berntsson, idag en av 
några mycket skickliga båtbyg-
gare som fortfarande för träbåts-
byggartraditionerna vidare. Han 
hade samlat sju vackra träbåtar, 

Populär träbåtsfestival
Den 5–7 juli var det trångt på bryggorna i Skärhamn. Västkustens Träbåtsförening arrangerade 
då sin traditionsenliga träbåtsfestival, som har hållits sedan 1994. Text & foto: Lars Afzelius

alla släkt med varandra, varav 
en var Thores Berntssons första 
byggda båt. De låg förtöjda bred-
vid varandra. 

Som 13-åring fick Thore 
Berntsson sitt första sommar-

jobb. Hos farbror Arvid Bernt-
son, som då var en etablerad 
båtbyggare med skeppsverkstad 
och smedja, skulle Thore svarva 
enepinnar. Följande somrar väx-
te uppgifterna till att också malla 
formar och välja ut virke på såg-
verket. Som 17-åring hade han 
byggt sin första Bohusjulle.

EFTER EN TVÅÅRIG träteknisk ut- 
bildning och diverse verksstads-
jobb började Thore i slutet på 
1980-talet att bygga bruksbåtar 
i olika storlekar i egen regi. Fort-
farande finns också i familjens 
ägo Gullefjun. Det är en 37 fots 
motorjulle, byggd 1985, som är 
en stabil och mycket rymlig fri-
tidsbåt för hela familjen. 

Thore hävdar att han är lat till 
sin läggning, men det är bara ett 
utryck för att han i förväg nog-
grant tänker igenom alla processer 

Många vackra båtar i strålande solsken och bryggor fyllda med intresserade besökare.

Thore Berntssons skapelse Jennifpher.
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Båtbyggare Thore Berntsson vid en av sina rariteter.

som ett avancerat båtbygge 
innebär och därigenom totalt 
sett spar tid som kan användas 
till annat. Han har även genom 
smarta tillverkningsmetoder 
levererat alla teakdäck till Store-
brovarvet 1997–2002. 

ETT STORT INTRESSE finns också 
för konstruktioner i andra mate-
rial, till exempel komposit och 
epoxi, vilket 2012 resulterade i ett 
stort uppdrag för Wärtsilävarvet 
i Finland. Det innebar del i en 
totalrenovering av fem finska 
minsvepare. Thores företag sva-
rade för all bärande inredning i 
skroven och materialet var just 
komposit, vars egenskaper Thore 
efter noggranna beräkningar 
kunde utnyttja på ett unikt sätt. 
Senast byggda skapelse är  
Jennipher, en 28 fots daycrusier 
byggd i vacuuminjicerad epoxy 
med glasfiber och mahogny som 
yttersta lager. Hon är lackad med 
2-komponentlack tio gånger  
och sprutlackad ytterligare fyra 

gånger. Toppfarten anges vara 
över 47 knop.

SEDAN TRE ÅR tillbaka tillverkar 
Thore även den stora och magni-
fika skylt i mahogny som Båtliv 
varje år överlämnar till Årets  
Båtklubb vid en ceremoni på  
Båtmässan i Göteborg. 

Bara denna fantastiska skylt 
borde inspirera fler klubbar att 
slåss om den fina utmärkelsen! ✪

Lars W Gustavsson och Jan Claesson 
sålde begagnade båtprylar och läm-
nade del av vinsten till Tjörns SS.

Denna fantastiska skylt i mahogny har tillverkats av Thore Berntsson och 
överlämnades till Lommabuktens Seglarklubb på Båtmässan i Göteborg 
2017 då klubben utnämnts till Årets Båtklubb 2016. 
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Ny båtbottentvätt 
i Simrishamn på 
Österlen

Välkommen till Simrishamns 
miljövänliga båtbottentvätt!

Till båtsäsongen 2019 kommer en ny 
båtbottentvätt vara på plats i Simrishamns 
gästhamn. Du bokar via vår hemsida: 
simrishamn.se/hamn/smabatshamnar

Kontakt 
E-post: port@simrishamn.se
Telefon: 0414-81 92 02/17

Mer service 
i gästhamnen

Här kan du tanka diesel och 
bensin, här finns automatiska 

system för el och vatten och själv-
klart har du ortens alla krogar, 
affärer och annan service inom 

bekvämt avstånd.

Simrishamn på Österlen
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