
Träbåtskulturen lever i Domsand!
Av Magnus Juvén.

Att segla en träbåt är att ta del av en kultur som vilar på nostalgiska minnen 
av den tidens stora konstruktörer och segelbåtsteorier. Hantverket är många 
gånger av en kvalitet som man sällan ser idag och dofter som linolja, tjära och 
fernissa är i sig en njutning. Att båtarna dessutom många gånger är oerhört 
vackra och drar blickarna till sig är en ren bonus. 
Båtåret för träbåtsägarna är indelat i en seglande och en vårdande säsong och 
att skilja på vilken som är roligast kan ibland vara svårt. Under vintern 
genomförs underhållet men även olika förbättringar som prövas under 
kommande segelsäsong. Det finns en stark gemenskap bland träbåtsvårdarna 
och kulturgärningen betyder ofta mycket för att orka hålla på. 
Kostnadsmässigt är träbåtarna billiga att både köpa och äga men kräver i 
gengäld hantverks-kunnande, tid och intresse. 

Nog om det poetiska med att segla en gammal brädhög...

Den här artikeln kommer att handla om några av de ”ungdomar” som ramlat 
dit och nu är fast i träbåtskulturen. En kultur som sträcker sig utanför själva 
båten och i hög utsträckning även finns på internet i form av forum och 
bloggar. 

Magnus & Mikael, Folkbåt , ”Rödnäbba”

Historien om hur vi (Mikael och 
Magnus) blev med folkbåt 
började våren 2010. Det var 
grannen, Jonas Gustafsson som 
tyckte att vi skulle ta över en av 
de båtar som stod på hans tomt 
som en vän hade ”fått på köpet” 
när han köpte båtkärra.  Båten 
hade han inga planer på att 
behålla utan  kanske sälja den 
eller möjligen elda upp. 

Själv hade Magnus gått och tittat 
på den flera gånger och tänkt att 
den är väldigt vacker, den där båten…

När Jonas en dag frågade om inte jag skulle skaffa båt och om jag isåfall ville 
ha folkbåten som stod på hans tomt, gratis, så försvann förståndet ur huvudet 
på mig som en blixt;

-Jovisst, klart jag ville HA DEN! En gratis båt! Hur skulle man kunna säga nej?

   Mikael Johansson & Magnus Juvén



Tursamt nog frågade jag även min svåger Mikael om inte han också ville vara 
med.

- Annars eldar dom upp den, sade jag. 

De som känner Mikael vet att han har ett 
stort hjärta för att ”ta hand om” gamla 
saker. 

Med det så var vi överens. Båten skulle 
räddas!

Båten togs hem till tomten och vi byggde 
ett rejält båttält i lärk och började gå 
igenom båten.

Det visade sig att båten hade 22 knäckta 
spant, var helt rutten i kölplankan och 
däcket saknade dukning. Utöver det var 
inte riggen komplett och det saknades 
segel från modern tid. 

Dock inget som avskräckte två unga, något naiva herrar i trettioårs-åldern. Det 
skulle tvärtom vara lite ombytligt från småbarnen att ha något att pyssla med, 
eller?

Efter att ha gjort en noggrann och till och med lite optimistisk plan på allt som 
behövde göras insåg vi att Folkbåten inte skulle segla på många år. 

Men vid det laget var vi fast... 

Bibliotekens hyllor med träbåtslitteratur fick se sin största utlåningsboom på 
länge, samtliga träbåtsannonser 
på blocket följdes dagligen och 
varje ledig tanke ägnades åt 
träbåtar. Vilken sommar!

Framåt slutet av sommaren hade 
vi hittat en annan folkbåt i 
Karlstad som inte krävde år av 
arbete innan den kunde seglas. 
Det visade sig att den också var 
byggd på Stensunds Båtbyggeri i 
Vagnhärad, som ”vår” första båt. 
Varvet byggde totalt 5 stycken 
Folkbåtar under några få år i 
slutet av 40-talet och blev mest 
känt för att ha byggt 
vikingaskeppet Ormen Friske. 
Det totala antalet folkbåtar som 
byggts i Sverige är över tusen 
stycken. -Vilken slump att två 
folkbåtar från samma varv 
hamnade på en gräsmatta i 
Ebbarp sommaren 2010!

Faktaruta 

Nordisk Folkbåt ”Rödnäbba” S-210

Längd: 7,64 m

Bredd: 2,20 m

Djupgående: 1,20 m

Deplacement: 1930 kg

Kojplatser: 2 + förpik

Byggår: ca 1950

Konstruktör: Tord Sundén. Entypsbåt. 

Byggplats: Stensunds Båtbyggeri, Vagnhärad.

Konstruktion: järnköl, furu på ekspant.  

Segelarea: 24 m².

LYS: 0,97

Folkbåt S-210 Rödnäbba



Den första folkbåten skänktes åter till ”tillverkaren”, som är en folkhögskola 
med inriktning mot bla. träbåtsbyggeri och därmed räddades båten till 
eftervärlden. 

Säsongen 2011 sjösattes S-210 Rödnäbba i Domsand och båten har varit en av 
de flitigaste deltagarna vid onsdagsracen. Resultatmässigt avslutades 
säsongen med en näst-sista plats. Vårt bästa resultat hittills. 

Vi har även en blogg för båten. Att blogga om sitt intresse har många fördelar. 
För oss är det ett sätt att dokumentera det arbete vi utför under vintern men 
också för att kunna njuta av reprisen av sommarens seglingar. Nätkulturen för 
träbåtsentusiaster är ganska omfattande och ger energi och idéer till mycket 
av det arbete som läggs ned. 

Följ gärna vår blogg på: http://s210.wordpress.com/

Jonas Gustafsson, Mälar 30 ”La Vie” & R7:an ”Wayana”

För Jonas började det med en 
motorseglare i trä vid namn 
Camilla för tolv år sedan. En båt 
som köptes billigt ihop med 
Marcus Källner för att pröva på 
om båtlivet var något för dem. 

Egentligen var det en slump att 
det blev Camilla, då man 
egentligen åkt för att titta på en 
båt som inte alls var vad de ville 
ha. Det visade sig då att säljaren 
även hade en annan båt. En 
kosterliknande träbåt med 
bomullssegel...  

Sedan den dagen var Jonas fast. 

Som utbildad möbelsnickare är det egentligen en självklarhet med träbåt. Ett 
material som är levande och växer då man arbetar med det. På en träbåt finns 
det oftast inte en enda rak linje. -Konsekvensen av hantverk och att dåtidens 
konstruktörer ofta var lika mycket konstnärer som båtbyggare. 

Beställarna var i början av 1900-talet många gånger mycket välbärgade. De 
beställde båtar lika mycket för bryggsegling och allmänhetens beundran som 
för rekreation och tävling. Detta syns inte minst på skärgårdskryssarna där 
friborden är låga och linjerna långa. Oftast var det tävlingsbåtar byggda på 
marginalen och gjorda för snabb segling inomskärs och för beundran vid 
bryggkanten. 

Jonas Gustafsson

http://s210.wordpress.com/


Under åren har Jonas hunnit med ett flertal segelbåtar i trä. Det som började 
med en motorseglare blev snart en B22:a ”Eva”, i samband med att han 
flyttade till Stockholm. Båten köptes i Göteborg och drogs på en släpkärra till 
Stockholm. Efter kölbultsbyte och renskrapning sjösattes båten som var allt 
annat än tät. I två månaders tid ägnades varje morgon till att länspumpa en 
sjunken segelbåt. Till slut gav han upp och köpte en annan båt. 

För 4000 kr hittade han en Mälar 22:a i riktigt risigt skick, men som lovades 
vara tät. Båten tokrenoverades i många hundra timmar. Bland annat byttes 20 
spant, som basades i 4 timmar vardera! Båten renskrapades och även nytt 
däck lades. Därefter var det dags att sälja den båten till priset av 20 000 kr... 

Båtlös gick Jonas omkring på varven i 
Stockholm och sneglade på en Mälar-30 som 
någon gett upp hoppet om. Båten hade dock 
precis sålts till en herre som redan hade tre 
båtar. Turligt nog ingrep mannens fru och 
menade att det fick räcka med tre ”projekt” 
och på så vis blev Jonas lycklig ägare till ”La 
Vie”. 

Även denna gång blev det många hundra 
timmar med renovering av allt ifrån 
bottenstockar till renskrapning med 
åtföljande 18 strykningar linolja.  

Över åren har det faktiskt blivit cirka tio 
gånger fler timmar på renovering än segling. 
Egentligen är det nog snarare arbetet med 
båten som lockar. 

 

Mälar-30 La Vie

Faktaruta:

Mälar-30 ”La Vie” S-67

Längd: 11,5 m

Bredd: 2,06 m

Djupgående: 1,40 m

Deplacement: 2350 kg

Kojplatser: 4

Byggår: 1945

Konstruktör: Lage Eklund. Entypsbåt. 

Byggplats: Skönvik, Privatbyggd av E.S 
Nästren

Konstruktion: järnköl, furu på ekspant.  

Segelarea: 30 m².

LYS: 1,15



-Att ta fram skönheten i något som med åren blivit försummat och slitet; 

- Att arbeta med ett levande material och återställa den själ som en träbåt till 
skillnad från en i plast faktiskt har.

Under höstens pappaledighet kom Jonas till insikt att han behövde en större 
båt med inombordare. Det blev ännu en Skärgårdskryssare, R7:an ”Wayana” 
med ett deplacement på sju ton och egentligen alldeles för mycket segel. 

Om allt det arbete som säkert väntar med den båten kan ni läsa mer om på 
Jonas blogg. Bloggen skriver Jonas för att att kunna dokumentera de 
renoveringar han utfört men också för att kunna blicka tillbaks på allt det 
roliga han haft undertiden.

Följ Jonas blogg på http://m22-m30.blogspot.com/ eller ännu hellre, köp hans Mälar 
-30 så att han får en chans att segla och inte bara renovera under 2012!

 Marcus Källner, SK 55 ”Aida”

Om man kommer ned till Domsands uppställningsplats under vinterhalvåret är 
sannolikheten stor att det lyser i Marcus Källners båthus. Där pågår 
omfattande renoveringar och förbättringar av skärgårdskryssaren Aida. 

Marcus fastnade i träbåtskulturen då 
han tillsammans med Jonas köpte 
Camilla för 12 år sedan. Att det den 
gången råkade bli en segelbåt var en 
slump men är något som idag är det 
stora fritidsintresset.  Efter 
motorkryssaren fanns en önskan om 
en snabbare, slankare båt och Marcus 
köpte en Mälar 22:a, ”Vera” som han 
seglade och renoverade under några 
år. Båten såldes senare till Finland. 

Med ett växande seglingsintresse kom 
en önskan att kunna kombinera 
träbåtsrenovering under vintrarna med 
kappsegling och semestersegling 
sommartid och därför köptes den 
större skärgårdskryssaren Aida. 

Aida är byggd på  Degerby varv på Åland och ritad av Carl Björkman, som var 
Ålands första lantråd, dagens motsvarighet till statsminister. Mahognyjakten 
byggdes troligen runt 1908 och beställare var någon ur den yttersta 
societeten. 

Marcus tog över båten för en i segelbåtssammanhang billig peng och har under 
åren uppgraderat med inombordare, förbättringar på rigg  och omfattande 
konstruktions- och inredningsrenoveringar.  

Marcus Källner

http://m22-m30.blogspot.com/


För Marcus började träintresset tidigt. 
Redan i 10-års åldern köpte han sin första 
svarv och under åren har han byggt upp en 
omfattande snickeriverkstad som kommer 
väl till pass vid renoveringsarbetet. 

I Marcus ögon är den som kan bygga och 
renovera en segelbåt i trä den absolut 
duktigaste hantverkaren som går att hitta. 
En typ av hantverk som idag knappt inte 
finns. Det är kombinationen av 
genomtänkta materialval, passningar och 
konstruktionslösningar som skall klara 
tuffa påfrestningar och samtidigt vara en 
skönhet för ögat som gör hantverket så 
komplicerat.  

Tillfredsställelsen att själv kunna genomföra och bli nöjd med de många 
renoveringar han gjort är det som driver honom att fortsätta. Ett arbete som 
är ”säkrat” under många år framöver med ”Aida”. 

Det är inte enbart hantverket som lockar. Även själva seglingen är en passion 
och för säsongen 2011 seglades det över 700 sjömil och Aida deltog i de flesta 
av Domsands onsdagsrace liksom Holmgrens Kors och Tvärs. 

Faktaruta

Skärgårdskryssare SK55 ”Aida”

Längd: 10,5 m

Bredd: 2,5 m

Djupgående: 1,60 m

Deplacement: ca 4,5 ton

Kojplatser: 4 + förpik

Byggår: ca 1908

Konstruktör: Carl Björkman, 

Byggplats: Degerby, Åland.

Konstruktion: Blyköl, Hondurasmahogny på 
askspant. 

Segelarea: ca 50 m². Ursprungligen Gaffelriggad. 

LYS: 1,09

SK55 Aida



Att tävla med en segelbåt som har 100 år på nacken ger andra utmaningar än 
dagens plastsegelbåtar erbjuder och de som gastat med Marcus vid något 
onsdagsrace känner också till tävlingsmänniskan i honom. Är det tävling så är 
det tävling och inget annat som gäller. Den något blygsamme Marcus 
förvandlas raskt till en skeppare med auktoritet som skarpt kommenderar 
varje gast att göra sitt yttersta för att vinna. 

Den disciplinen och de många förbättringar som genomförts har med åren gett 
resultat och numera återfinns SK 55 Aida inte längre sist i resultatlistorna. 

Även Marcus bloggar men då främst för att rapportera om de längre seglingar 
han och familjen gör, som ett sätt att uppdatera vänner och bekanta. 

Bloggen kan ni följa på http://kallner.wordpress.com/

Detta var en liten inblick i några av de träbåtsentusiaster och deras båtar 
Domsands Båtsällskap rymmer. Vi hoppas självklart att det blir fler klassiska 
segelbåtar vid bryggorna och att vi i framtiden kan ordna med träbåtseglingar. 
Eftersom det händer en hel del under vinterhalvåret med våra träbåtar är det 
heller inte omöjligt att vi återkommer med någon berättelse om ”vår” 
vintersäsong.

http://kallner.wordpress.com/
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