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Nybyggen sällsynta
Reparera och renovera är Jan Bengtssons vardag. Beställning av nya 
träbåtar är sällsynt nu, men i Borstahusen och hamnarna i  närheten 
är det många som behöver hjälp. Att lägga teakdäck hör till de 
 roligare arbetena. Det ser kanske enkelt ut, men är både spännande 
och kvalifi cerat. Ett 40-tal har det blivit hittills. Det största var till 
en norsk 40 fots Colin Archer. Annars är det mycket arbete med 
båtarnas inredning och så förstås båtägare och andra Borstahusbor 
som behöver nya fönster och dörrar i de gamla husen. Då är det inte 
fråga om fabrikstillverkning utan här är det måttbeställning och 
bevarande av gamla former som ska tas tillvara. Lite möbelsnickeri 
blir det också däremellan.
En höjdpunkt i Jans karriär kom för några år sedan. En i Göteborg 
hemmahörande Riva, racerbåtarnas Rolls Royce, behövde nytt  för- 
och akterdäck. Båten byggdes 1958 till direktören för italienska 
Fiat. Den hade en 185 hästars motor och var god för 50 knop. Jan 
 Bengtsson tog sig an jobbet med glädje. 

 H Nybygning er sjælden
At reparere og renovere er Jan Bengtssons hverdag. Bestillinger 
af nye træbåde er sjældne nu om dage, men i Borstahusen og de 
nærliggende havne er der mange, der har brug for hjælp. At lægge 
et teakdæk hører til de sjovere opgaver. Det ser måske nemt ud, 
men det er både spændende og kræver kompetence. Indtil videre er 
det blevet til omkring 40. Det største var til en norsk 40 fods Colin 
Archer. Ellers handler arbejdet meget om bådenes indretning, og 
så selvfølgelig bådejernes og andre Borstahusen-borgeres behov 
for nye vinduer og døre i de gamle huse. Og her snakker vi ikke om 
fabriksfremstillede varer, men snarere om specialfremstillinger og 
bevaring af de gamle former, som man ønsker at bibeholde. Lidt 
møbelsnedkeri bliver det også til indimellem.
For et par år siden kom et af højepunkterne i Jans karriere. En Riva, 
racerbådenes Rolls Royce, hjemmehørende i Gøteborg skulle have 
nyt for- og agterdæk. Båden blev bygget i 1958 til direktøren for 
italienske Fiat. Den havde en 185 hestes motor og kunne gå 50 knob. 
Jan Bengtsson påtog sig jobbet med glæde. 
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Her er rammerne for en vellykket ferie 
for alle – uanset vind og vejr. 
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– Den välkända rundade formen var en extra utmaning för att inte 
tala om den fantastiska fi nishen. När däcket var på plats hyrde jag 
en lokal där jag kunde lacka utan risk för onödigt damm. Efter 14 
lager lack, med slipning mellan varje, så tyckte jag att Rivan nästan 
var som ny. Idag fi nns den i Båstad, för säkerhets skull i garage, 
säger Jan.

Jobb i Danmark
Men visst har Jan byggt nytt också. Ett 20-tal båtar har det blivit 
genom åren, de fl esta i trä. Han gjorde överbyggnad och inredning 
till en 37 fots segelbåt i Dragør. Då bodde han på Strandhotellet 
och fi ck frukost, smørrebröd till lunch, middag och rum allt för 80 
kronor. För en annan dansk beställare, som hade ritat plastbåten 
Darina 24, gjorde Jan inredningarna till en serie på 16 stycken i 
danska Svanemøllen. 
Bland det roligaste är bygget av tre ”Svanshalls-snipor”. Det fi nns 
ett gäng entusiaster som tävlar med snipor varje sommar. Jan 
fi ck bygga en åt en beställare från Stockholm, som han vann fl era 
 tävlingar i följd med. Efter några år kom det en ny beställning och 
första gången de båda sniporna var med och tävlade så vann den 
senast byggda. 
– Gissa om kunden var nöjd, säger Jan och ser fi nurlig ut.
– Jag har sagt till min son Christian, som håller på och bygger en 
jolle till sig själv, att han ska sälja den och sedan bygga en till. Den 
andra blir nämligen alltid bättre och det går fortare andra gången. 
Men han gör det bara för sitt nöjes skull, han tycker det är roligt att 
bygga båtar, men är inte intresserad av att ta över varvet.
Det är väl så med många hantverk – plötsligt en dag så existerar 
de inte längre.

 H – Den velkendte rundede form var en ekstra udfordring, for ikke 
at tale om den fantastiske fi nish. Da dækket var på plads, lejede jeg 
et lokale, hvor jeg kunne lakere uden risiko for unødvendigt støv. 
Efter 14 lag lak, med slibning ind imellem, syntes jeg, at Rivaen var 
så god som ny. I dag befi nder den sig i Båstad, i en garage for en 
sikkerheds skyld, siger Jan.

Job i Danmark
Men Jan har selvfølgelig også bygget nyt. Gennem årene er det 
 blevet til omkring 20 både, de fl este i træ. Han lavede over bygningen 
og indretningen til en 37 fods sejlbåd i Dragør. Dengang boede 
han på Strandhotellet og fi k morgenmad, smørrebrød til frokost, 
 middag og værelse for i alt 80 kroner. For en anden dansk kunde, 
der havde tegnet plastbåden Darina 24, lavede Jan  indretningerne 
til en serie på 16 stk. i Svanemøllen. 
Blandt det sjoveste var byggeriet af tre ”Svanshall-sniper”. En 
gruppe entusiaster konkurrerer hver sommer med sniper, og til en 
kunde fra Stockholm skulle Jan bygge en båd, som kunden så vandt 
fl ere konkurrencer i træk med. Efter nogle år fi k han en ny bestilling, 
og første gang de to sniper konkurrerede, vandt den sidst byggede.
– Gæt engang, om kunden var tilfreds, siger Jan med et listigt 
 udtryk.
– Jeg har sagt til min søn, Christian, der er ved at bygge en jolle til 
sig selv, at han skal sælge den og derefter bygge en til. Den  anden 
bliver nemlig altid bedre end den første, og det går hurtigere 
 anden gang. Men han gør det kun for sin egen fornøjelses skyld. 
Han synes, det er sjovt at bygge både, men er ikke interesseret i at 
overtage værftet.
Det går vel sådan med mange håndværk – pludselig en dag 
 eksisterer de ikke længere.
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