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EN FAMILJEAFFÄREN FAMILJEAFFÄR
FÖR TRÄBÅTARFÖR TRÄBÅTAR

TRADITIONER AV TRÄ

DET ÄR TYST och lugnt 
innanför dörrarna till 
Lilla Kålviks båtbyggeri 

på Orust. Precis som det ska vara 
på ett litet båtvarv där vackra 
båtar växer fram med hjälp av 
skickliga hantverkare.

En känslig näsa kan säkert 
nosa sig till dofterna från olika 
träslag som ligger på tork, nog-
grant staplade med klossar  
emellan. Solen skiner in genom 
de stora fönstren och lyssnar 

Lilla Kålviks båtbyggeri står bakom några av de vackraste träbåtarna vi har. Byggmetoderna 
är traditionella på detta varv med anor från 1700-talet. Text & foto: Jerker Norlander

man noga så hörs det stilla surret 
från en slipmaskin. 

Här har det byggts båtar i 
åtta generationer. Idag är det 
Christina och Johny Andersson 
(mor och son) som för traditionen 
vidare. De är båda välkända  
profiler och medverkar med  
sina vackra båtar på Båtmässan  
i Göteborg.

1740 BYGGDE ANDERS SVENSSON 
en ”backebåt” för långrevsfiske 

och därefter har det bara fortsatt. 
Båtarna blev stabila jullar, många 
byggdes utomhus och helt utan 
mallar. Ett skickligt båtbyggar- 
öga hade både mått och mönster 
i händerna. 

– Varvet låg länge i Kungsvi-
ken och drevs av Thore Larsson. 
Det brann ner 1963 och byggdes 
upp igen i Kålvik av Roland Pers-
son, som skulle säga morbror till 
Tore Larsson. Det var på farmors 
torpställe, berättar Christina 

Larsson, som är dotter till  
Roland Persson. 

– Pappa och hans bror Ante 
byggde snipor på upp till 30 fot, 
fortsätter hon. Alla båtbyggare 
hade sina egna detaljer som de 
använde på båtarna. Linjerna 
gick alltid igen och båtarna skilde 
sig i åt i till exempel pollare och 
fotlister. Mönsterskydd hade 
ingen hört talas om. Det var alltid 
egna konstruktioner och jag kan 
se på långt håll när det är en båt 
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som kommer från oss. 
Sniporna från Lilla Kålvik får 

alltid en lite uppnosig ankstjärt 
som avslutning i aktern. 

– Det är efter mormors häck 
brukar vi säga, skrattar Christina. 

Hon var 16 år när hon bör-
jade jobba på båtbyggeriet och 
därefter har det bara rullat på. 
Christina är en mästare med 
lackpenseln. Först olja och sedan 
lackas skroven med sju lager Epi-
fanes med olika förtunning för 
varje lager. 

– Pappa var duktig som lärare 
och blev det fel så var det bara 
att göra om, berättar hon. Något 

slarv fick aldrig någonsin lämna 
båtbyggeriet. 

EFTER EN SVACKA för träbåtar på 
1970-talet pekar kurvan bara rätt 
upp nu. Två års väntetid på en båt 
har nu blivit tre år. 

– Jag har aldrig varit med om 
ett sådant tryck, säger Johnny 
Andersson. 

Västkustens Träbåtsförening 
och Träbåtsfestivalen i Skär-
hamn har betytt mycket för att 
träbåtsintresset har ökat. 

De flesta båtar som byggs på 
Lilla Kålvik är yrkesbåtar. Det blir 
två båtar per år och så kan det fin-

nas plats för någon minde båt. 
Snipa eller julle kan det 

diskuteras om hur länge som 
helst, liksom klink eller kravell i 
skrovet. På Lilla Kålvik byggs det 
bara båtar på beställning och då 
blir det både snipor och jullar, 
stävekor och den välseglande 
Andungen. 

– Nästan allt, lägger Johnny 
till. Kommer kunden med en rit-
ning som vi inte gillar så blir det 
nobben. Ofta har en kund sett en 
färdig båt och vill ha en likadan. 
Ibland kommer de bara med ett 
mått och ett användningsområde 
och vill ha en båt efter det. För ett 

tag sedan kom det en man från 
Ostkusten med en öka på kärra 
efter bilen. Han ville ha en kopia 
av båten, fast tio procent större. 

EKEN TILL SKROVEN kommer från 
Polen, men övrigt trä har vuxit  
på Orust. 

– Den polska eken är tjockare 
och mer högvuxen. Då kan vi 
få ut ett helt skrov från samma 
stock med samma färg, förklarar 
Christina. 

Den svenska eken har en  
tendens att växa som en  
”Sparbanksek”. 

En julle på 20 fot brukar  

VM i Andunge. Andungeklubben arrangerar varje år ett populärt VM, som 
ska tolkas som Västkustmästerskapet för Andunge.

Christina och Johny Andersson för traditionen vidare på Lilla Kålviks varv 
på Orust. Byggtakten är två nya träbåtar varje år. 

Det är alltid båtar på gång i det lilla varvet. 
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behöva 1 500 arbetstimmar för 
att bli färdig. 

– Det är tur att vi har ett leve-
ransdatum, annars kunde man gå 
här och pilla på finishen hur länge 
som helst, skrattar Johnny. 

Ett skrov till en julle sätts ihop 
med 1 600 nitar. Sedan blir det 
ytterligare 250 nitar i spanten. 

Kopparnit eller enepinnat har 
också en tendens att bli diskute-
rat in absurdum. 

– Enepinnat brukar hålla längre 

än båten, säger Johnny.
Vid bryggan ligger Andunge 

nr 99. Nr 100 är på gång, men 
sedan kan det bli huvudbry för 
Andungeförbundet med num-
rering. När Andungen började 
byggas i plast startade man på 
segelnummer 101 för plastvari-
anterna. Då, i början på femtio-
talet när Thore Larsson började 
bygga Andungar, hade väl ingen 
räknat med att det skulle byggas 
100 stycken Andungar i trä. ✪

Christina lackar det mesta. 

Andunge nummer 99. 

VÅRENS TILLBEHÖR PÅ 
BRYGGDELAR.SE

Bryggdelar.se erbjuder ett brett och utvalt sortiment av bryggdelar till båtklubbar, 
marinor och privatpersoner. Beställ redan idag för snabb leverans.  

Trygg e-handel. 30 dagars ångerrätt. Alla priser är inklusive moms. 
Surfa in på bryggdelar.se

BRYGGDEL AR.SE ÄGS AV SF PONTONA AB
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