Träbåtens dag 14 april 2018 kl. 11.00-14.00
I Roslagen finns det en lång tradition av seglation och båtbyggande. Man färdades med båt mellan öar och vikar, man fiskade och jagade säl och sjöfågel och
man seglade till Stockholm med fisk, jordbruksprodukter, ved, sten, sand och
grus. Det har funnits många både större träbåtsvarv och duktiga båtbyggare.
Träbåtstraditionen vill vi uppmärksamma och inbjuder till Träbåtens dag
hos oss på Båt & Byggnadsvård i Roslagen.
Tillsammans med båtfolk från bygden och några av våra leverantörer visar
vi olika båtar, hantverk, verktyg, material och litteratur.
På plats finns följande båtar:
Emvika, Rådmansö hembygdsförenings 21-fots skötbåt av Singötyp,
en riggad mellanöka och en Gräsöeka.
Föreningen Allmogebåtar visar en av sina båtar och säljer diverse hantverk.
Jaktkanoten Kristina kommer stå klädd med rigg och segel. Lasse Jäger visar
hur det kan gå till att böja bord och sarg.
Postrodden - minnen från förr
Klockan 13.30 kan vi lyssna till en panel med några erfarna personer som berättar
minnen från postrodden. Thord Jansson, Arne Fredriksson, Göte Andersson och
Lena Svenonius finns med i panelen.

Sandkilen Helmi från Blidö

Barkning: ”Tre solröda segel…. ” Seglen har fått sin röda eller bruna färg i bad av
bark och kemikalier. Lena Svenonius kommer sitta utanför och visa och berätta om
barkning.
Köp och sälj. Ta med eventuellt överblivna båttillbehör som du vill sälja under
dagen. Meddela oss om du vill ha ett eget bord.
•

•

Fredrik Blomqvist från Sjöhistoriska museet finns på plats för att berätta och Skötbåten Emvika från Rådmansö
svara på frågor om K-märkning av fritidsbåtar.
Kom och prata båt med en mångsidig båtkonstruktör, Jürgen Sass.
Flera föreningar, med anknytning till båtar och sjöfart finns representerade, bland annat Veteranbåtsföreningen,
Föreningen Allmogebåtar och Föreningen Helmis vänner.
Diskutera båtfernissa och andra båtvårdsprodukter med en representant från Epifanes.

•

Se hur handgjorda tågvirkesfendrar tillverkas av Gösta Ulvfot

•
•

5-15 % rabatt på några utvalda produkter bland annat båtkitt från Walle Viking
Kaffe med dopp finns att köpa.
Hjärtligt välkomna!
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