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DJUPNÄS II
Hur Ängelsberg blev med kyrkbåt
En sammanställning av Jan Klasson
idégivare och projektledare
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En idé
I boken ”En socken och en sjö” kan man läsa om den kyrkbåt som förde
folk från Djupnäs över Åmänningen till socknens kyrka i Västervåla.
Båten som inte verkar att ha fått något namn byggdes på Sollerön 1858.
Den tjänstgjorde fram till en bit in på 1900-talets början som kyrkbåt, men
också som transportbåt för allehanda produkter. Det sägs att den bl.a. förde
säd till Västanfors längs Åmänningen och upp genom Kolbäcksån och
Strömsholms kanal till Aspens norra ände. Lite ovanligt för en kyrkbåt,
men då antagligen med stöd av segel om vinden var i rätt riktning. År 1924
fraktades båten på landsväg med häst och släde till Vallby museum i
Västerås. Man hittar den, efter visst sökande, förvarad i det medföljande
båthuset nere vid Svartån lite undanskymd från övriga sevärdheter inom
museiområdet.
Jag besökte Vallby muséum och hittade efter ett tags letande den gamla
kyrkbåten i en mindre värdig miljö. Båthuset var kringvuxet av högt gräs.
Myrorna hade hittat fint tillhåll i de nedre timmervarven. Därtill verkar
båten ha blivit målad med Falu rödfärg. Stödvaggan hade också fått
rödfärg på sig vilket tyder på att färgen kommit dit efter att kyrkbåten
anlänt till museet. Sannolikt en av få båtar som behandlats med röd
slamfärg (bild lite längre fram). Jag tog då, år 2005, kontakt med Katarina
Frost, chef för Vallby museum och Karl Magnus Gagge chef för
länsmuseum angående återflyttning av Djupnäsbåten till Djupnäs eller
Västervåla. Länsmuseichefen ansåg en återflyttning som omöjlig med
tanke på att kyrkbåten är ett av de första objekten som kom till Vallby.
Diskussionen ändade i tanken att försöka framställa en så identisk kopia
som möjligt av museiföremålet.
Med mitt intresse för sjö och båtar fastnade idén, att på något sätt få till en
kopia av Djupnäsbåten. Som ordförande i Engelsbergsbygdens
Intresseföreningen kunde det vara möjligt att få igång tankar och vilja till
något som för lång tid framöver skapar gemenskap med historisk
anknytning.
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I ” En socken och en sjö” kan man vidare läsa: I Västmanland har det
funnits båtar som tjänstgjort som kyrkbåtar, men som man tror, av olika
utföranden. I Vretarne på Åmänningens västra sida vet man tämligen
säkert att kyrkbåtar av annan typ har använts. I byn Djupnäs köpte byborna
1858 en kyrkbåt av Siljanstyp från Sollerön. På vinterföre fraktades den
ner till Djupnäs, där byborna gemensamt svarade för kostnaderna, 120
riksdaler för båt inklusive transport. På Båthusudden ett stenkast från
systrarna Erikssons hem nedanför byn hade man redan tidigare uppfört ett
båthus för en storbåt av annat utförande. 1859 samlades hela byalaget,
helgdagsklädda män, kvinnor och barn för att skjuta ner båten i vattnet och
anta jungfrufärden.
Kyrkbåten i Djupnäs hade sex årpar ( tolväring på dalmål, tolvhuggare
inom marinen) för tolv roddare, två på varje toft. Ofta tycks pigorna ha
suttit vid årorna. Lite osäkert då varje roddare hade sin nummergivna plats.
Bröderna Olsson i Halvarsvikens farfar Anders Olsson hade plats nummer
6 och var således taktroddare. Det sägs att han var en duktig dansare med
fint taktsinne och då gav det sig självt. Vid rodret satt, ” den som åldrigast
var” när man styrde ut från Djupnäslagunen. Åldermannen styrde med
största sannolikhet inte med ”roder”, utan med en styråra som är brukligt
på kyrkbåtar av Siljansmodell. Roder tycks ha kommit dit betydligt senare
i tiden. Detta diskuterar vi nedan. Färden mot Västervåla Kyrka gick till
Långgärdsviken eller till Skrivargårdslandet som man också sade. Matilda
Johansson från Trummelsberg berättade vid tillfälle om den majdag 1890
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när modern Charlotta dog och fördes till vila med kyrkbåten
Djupnäsbåten var alltså från början en typisk kyrkbåt enligt Siljansmodell.
Med tiden har man ändrat på vissa detaljer efter eget kynne. Således har
en mastfot kommit till. Man har haft behov av att segla, kanske speciellt
vid transport av gods då det kan ha varit svårt att ha tolv roddare i båten
samtidigt. Årtullarna som på originalet varit holktullar, dvs urtag i
tullbordet för lösa åror, har ersatts av fasta smidda tullar så att årorna satt
där man ville. Antingen tyckte man att detta stämde bättre med vad man
var van vid, eller hade man ofta något annat att stå i vid transporter av
olika slag. Så det här med rodret. Båten var vid leveransen spetsgattad
såväl i fören som i aktern. Något har hänt med tiden. En skröna säger att
båthuset var för kort och därför sågade man av båten i aktern så att den
gick in. (tur att inte fören stack ut, ff anm) . Det här verkar inte sannolikt.
Men tittar man på båthuset och båten på Vallby så ser man att båten i
original inte skulle ha fått plats. Riktigt så långt. Det troliga är ändå att
aktern stuckit ut från båthuset och att väder och vind fördärvat akterpartiet
och att man då sågat av den tärda delen och satt på en akterspegel. Med
detta kom också rodret in i bilden. Ett roder som dessutom var behändigare
när man seglade. Med segel och roder kunde nu båten gå fram med en eller
två gubbar som besättning. En speciell detalj i sammanhanget är att
styråran i original hade sitt beslag på babords sida, så som är brukligt på
alla kyrkbåtar på Siljan. Lite för sig, men ingen har förklarat varför.
Styråran sitter normalt, som man ser på alla vikingabåtar, på styrbords
(höger) sida. Inte undra på att man kallar denna sida för just styrbord. Obs
att också på Siljansbåtar heter det babord och styrbord på samma sida som
på andra båtar.

Några nymodigheter som kommit till med tiden
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Båten till Vallby.
Sven T. Kjellberg, grundare av Vallby museum år 1921, skriver att
Henning Andersson i Djupnäs erbjuder Vallby att köpa kyrkbåten med åror
och tillhörande båthus. Kjellberg reste till Djupnäs samma år, köpte båten
och kom överens om nermärkning av båthuset. Båthuset ägdes då av
Barkens Sågbolag, Färna och Fagersta Bruk. Hur kom det sig att tre stora
aktörer tillsammans ägde båthuset, en inte speciellt imponerande
byggnad?
Kjellbergs dagbok säger 19/ 1923: Lyckades per telefon träffa
vederbörande som skänkte båthuset till oss. Brev till Andersson att börja
nedtagningen. Västerås Spedition skall på pråm frakta allt till Vallby för
250 riksdaler.
21/11: Vågar inte skicka någon pråm till Åmänningen med risk att den
fryser inne i den starka kylan.
7/1 1924: Överenskoms med Andersson om frakt av båt och båthus för 300
riksdaler.
12/1: Kyrkbåten nedkörd på släde till Vallby. Svår väg mellan Ramnäs o
Skultuna på grund av snömängden.
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Kjellberg ordnar vidare med affären vad gäller nedtagning och frakt till
Vallby. Det gick inte med pråm i kanalen med tanke på isen och i stället
blev det släde i mycket snö. Dokumenten som följer berättar:
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Så här skrevs ”Djupnäs” en gång i tiden
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Båtmässan i Älvsjö.
Under ett antal år har vi, några stycken från Ängelsberg, gjort en resa till
”Allt för sjön” i Älvsjö.
Lasse Fröjd arrangerar och bjuder in till en trevlig dag för båtälskare. Här
kan man häpna över båtar som man undrar om det är båtar. Här häpnar
man också över flytetyg till priser, höga som kyrkbyggnader. Klart man
kan se ”vanliga” båtar också, sådana man tror sig kunna ha, även om inte
alla skulle platsa i Åmänningen.

Konstruktören av den här skapelsen anser att detta är en båt. Här inne finns
lite av varje, t.o.m. en minibastu. Högst upp i huvudet på konstruktionen
ser vi kommandobryggan. Undrar hur kaptensmössan ser ut. Vill minnas
att skaparen hette Alexander. Båt eller inte?
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En avdelning ställer ut historiska båtar, som Petterssonbåtar med flera.
Snygga hantverk. I samma hörna hittar man också allmogebåtar. Det var
här jag kom i samspråk med Preben Möller från Stensunds Folkhögskola.
Skolan har specialiserat sig på att utbilda och förmedla kunskap och känsla
för den äldre båtbyggarkonsten. Särskilt inriktar man intresset mot
allmogebåtar.
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Årets skörd av småbåtar. Tittar vi lite närmare, så kan vi urskilja fem olika
modeller. Samtliga allmogebåtar från olika trakter där lokala behov har
bestämt utformningen.
Eftersom jag nu året 2005 hade pratat med länsmuseichefen Bagge, där
samtalet fört tankarna till att bygga en kopia av Djupnäsbåten, så klart att
jag tog upp tråden med Preben som blev eld och lågor över idén.
Stensund har byggt små allmogebåtar av en mängd typer. Man har också
byggt större, till exempel långbåtar. Man har byggt båtar för rodd och för
segel. Men ingen kyrkbåt. Alltså en ny utmaning. Nu är det givet att man
inte kan komma överens om detaljer så här på stående fot. Först måste
skolans program för året avslutas. Sedan skall en ny kull elever inspireras
till förslaget. Ett bygge skall passa in i den nya elevgruppens
intresseinriktningar och så småningom när alla de bitarna kommit på plats
kan man gå in i en djupare diskussion. 2007 mognade frågan till något som
kunde bli ett projekt. Under tiden hade vi i EI haft frågan uppe på våra
styrelsemöten, där i alla fall majoriteten visat positivt intresse. Någon röst
ansåg det självklart som omöjligt med både det ena och det andra. Men så
ser det normalt ut i en styrelse, om den inte är av politisk art, där man
mår bäst av att inte avvika i sin åsikt.
Här ett par engagerade styrelsemedlemmars röster inför förslaget:
” Jag tycker det är en utmärkt idé, väl underbyggt med din förstudie. Ett
samarbetsprojekt med VHBF tycker jag också är positivt” .
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Och en annan röst:
” Jag känner att jag inte kan ha en åsikt i denna fråga. Kanske jag sovit på
mötena de senaste åren, men jag kan inte minnas att vi diskuterat frågan.
Bestäms det att en kyrkbåt skall byggas så stöder jag det och bestäms det
inte så stöder jag det. Det enda jag vet är att jag inte är intresserad av att ta
hand om en båt som inte är min egen”.
Vi tog beslut att gå vidare. Många samtal med Preben. Många
förberedande studier. Många undersökningar om vägar till rätt material etc.
Med allt förberett på papperet så var det dags för en penningstark finansiär.
Det är här Fagersta Kommun kommer in i bilden. En förfrågan till
Sollerön för bra många år sedan hade gett kostnadsförslaget, SEK300.000.
Fullständigt omöjligt. Stensunds Folkhögskola erbjöd sig att bygga vår
kyrkbåt för 60.000 kronor, dvs. vad som behövdes för att skaffa fram
material av rätta sorten. Inte omöjligt. Detta tillfälle borde vi inte missa.
Vårt kommunalråd Stig Henriksson kom snabbt in på samma tankegång.
Finansiering av projektet.
Eller hur får vi ihop pengar till båten?
Som nämnts ovan, tog vårt kommunalråd emot vår fråga mycket positivt.
Jag lade fram det helt genomarbetade underlaget, jag redogjorde för
Stensunds Folkhögskolas planerade insats, vår insats med strukturerade
förslag på alla problem som behövde lösas. Kommunalrådet hade tidigare
visat att det bara inte går att be om pengar utan man måste åstadkomma
något själv också. Jag uttryckte det så här: ” Med tanke på att ett tidigare
kostnadsförslag hamnat på 300.000 så borde vi inte missa det här
tillfället”. Kommunalrådet: ”rätt det här får vi inte missa”. Fagersta
Kommun utfäste en garanti på 60.000 med kravet att Västanfors –
Västervåla Församling bidrog inom ramen, för att, ” det är ju ändå en
kyrkbåt”. Efter ett tags betänketid och efter att kommunalrådet avgett sin
syn i insändare, beslutades om ett bidrag från kyrkan på 10.000.
Kommunens anslag blev alltså 50.000. Stort tack till bägge som gjorde att
vi kunde trycka på startknappen. Nu var ju detta belopp inte hela behovet.
Stensund kunde inom ramen för projektet inte åta sig att hålla med alla
tillbehören, såsom åror, förtöjningslinor, förankringsboj med mera. Så hur
får vi till resten? Stensund gjorde en mönsteråra och en styråra till oss.
Mönsteråran hade ett sexkantigt skaft. Vi skulle då själva tillverka tolv
likadana och vi erbjöd då alla i Ängelsberg att för 250:- få sitt namn
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inbränt på en av dessa sidor. Alltså tolv åror med sex sidor vardera
multiplicerat med 250 kronor. Det blir pengar det. Därtill har båten sex
tofter med tolv roddarplatser. Dessa platser erbjöds till företag med flera
för 1000 kronor med ingående graverad mässingsplåt. Styråran blev
graverad för 1000 kronor. Egelsbergsbygdens Intresseförening och
Västervåla Hembygdsförening avsatte vardera 10.000 för kommande
behov. Som en extra överraskning fick vi ta emot en rejäl slant från
Köksflygeln Guiderna.Vi tackar och presenterar våra sponsorer senare i
berättelsen. Villigheten och glädjen över att få bidra till att bygden fick en
kyrkbåt gick inte att ta miste på. Båten blev en samlande faktor.
Här skall vi särskilt komma ihåg Per-Axel Hildemans önskan inför sin
sista tid, att man som minne skulle stödja Djupnäs II med ett ekonomiskt
bidrag i stället för blommor eller liknande. Detta bidrag blev ett
betydelsefullt tillskott till det fortsatta underhållet
Uppmätning
I mitten av augusti 2008 avsatte jag, Anders och Preben med nu formerat
bygglag, en dag som passade alla. Som vanligt är det inte helt lätt att hitta
en gemensam tidpunkt när många är inblandade. Det visade sig ha ett
problem. Jag kontaktade ledningen för Vallby Museum och meddelade att
vi ville komma på datum och klockslag enligt den med Stensund
överenskomna planen. Den gamla Djupnäsbåten hade legat där lite i
skymundan sedan 1924 så det gick inte att ana svårigheten med att få
tillträde för uppmätning. Men så: ”Den dagen är vi på konferens, ingen på
Vallby kan låta er få tillträde till båthuset, någon elsladd för belysning med
tanke på elfaran är ingen möjlig tillgång och ni får absolut inte ensamma
vidröra föremålet”. Goda råd är dyra, men lite civil olydnad kanske löser
problemet. Med tanke på att dagen med Preben var avtalad och att vi från
vår sida hade lika svårt att hitta ny besökstid och att projektet skulle bli
avsevärt försenat så ändrade vi inte på den avtalade besökstiden. Ledning
med personal var ju bortresta, strålkastare och ett bilbatteri tog vi med oss
och tillgången till båthuset utan att göra åverkan hade jag säkrat tidigare.
Ingen tycks ha noterat att originalet i lugn och ro blev uppmätt under den
dagens arbete.
Det är ett komplicerat stycke att mäta upp en båt. Det krävs en mycket stor
erfarenhet att på en gång få med alla nödvändiga mått.
Dessutom hade vi vissa detaljer som kommit till efteråt, så som kapning av
aktern så att den blivit plattgattad, ett annorlunda tullbord, en mastfot mm.
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Men med erfarenheten hos våra båtbyggare och lite extrapolering så löste
det sig. Vi hade under diskussionerna pratat om huruvida vi skulle få till en
kopia av båten som den låg på Vallby, eller om vi skulle återskapa båten
som den var vid ankomsten till Djupnäs. Det verkade för oss självklart att
det ursprungliga skicket skulle gälla. Detta förde med sig att vår båt blev
nästan en meter längre än den gamla på Vallby. Inget roder, men styråra på
babord sida, ingen mastfot men tullbord för lösa åror. Ett annat avsteg
berörde hopdragningen av borden. Originalborden har, som brukligt sedan
vikingatid, fogats i hop med smidda järnmärlor. Vi undersökte marknaden
som visade sig vara tom på sådana. Att anlita en smed för uppdraget var att
gå för långt, så vi valde en senare metod med kopparnit. För övrigt är
Siljansbåtarna i dag nitade på samma sätt av av samma skäl. Det här förde
med sig att även klinken fick göras enligt senare utformning. Ursprunget
har, som vanligt på äldre Siljansbåtar, något som närmast kan beskrivas
som halvklink. Några mått fick kontrolleras i efterhand, också dessa lite
enskilt och utan problem.
Anders Preben Clara Daniel Johan

En första begrundan
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Och nu kör vi igång med uppmätningen

Allt skall dokumenteras, alla mått skall läggas in i ett byggschema
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Lite obekväm mätställning – eller ”ser jag pennan där nere?”
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En påstruken båt med Falu rödfärg. Färgtypen får ses som något ovanligt
för en båt. Det syns på vaggan att inte Djupnäsborna stått för bragden.
Museet har antagligen missuppfattat en uppgift som säger att kyrkbåten
var röd. Sannolikt var den tjärad men i så fall med rött tullbord.
Stensunds Folkhögskola bygger en kyrkbåt.
Så fort uppmätningen var klar och fäst på arbetsunderlag, satte Clara och
Daniel som andraårselever, med Johan och Finn som förstaårselever, i
gång med själva bygget under Prebens ledning. Gruppen gjorde inför
uppgiften bland andra studier, också en resa till Roskilde i Danmark för att
läsa in en gammal Siljansbåt i original. Den båten har av någon anledning
hamnat på museum där.
Intressant i sammanhanget, här fanns också de ursprungliga årorna kvar
för måttagning och avritning. Djupnäsbåtens åror sägs ha blivit stulna.
Kanske till något annat ändamål än ursprungligt. För vem har behov av
tolv kyrkbåtsåror om man inte har en kyrkbåt som är utan?
Vi, några stycken från Ängelsberg gör då och då besök till Stensund för att
glädjas åt båtens framväxt. Att se Clara, Daniel, Johan och Finn jobba med
skaparglädje, flit och noggrannhet var en upplevelse i sig, och att se båten
växa fram bord för bord satte nog en liten tår i ögat på oss lite till mans.
Bilderna nedan säger vad som behövs utan allt för många ord.
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Kölsträckning. En god början.

”Den kommer inte att
gå in i båthuset så….. ”

Tur att dom stoppade tilltaget.
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Koncentration - noggrannhet – precision
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Det närmar sig med raska steg

Tr

ött?

Nej, noggrann!!

Efter 8 kanske 9 månader, var så båten färdig.
Några smådetaljer återstod.
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Nästan klar för sjösättning. Det glada byggargänget kunde pusta ut och vi
kunde känna på träet, spana in dom vackra linjerna och förundras över
skapelsen. Tänk vad det kan bli av en hög brädor. Jag märkte tydligt att
byggarlaget kände samma som vi.

Clara arbetar. Hans o Erik tittar på.

Vi är färdiga nu. Kan vi få en kopp kaffe?
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Årorna
Under tiden hade vi hos oss också lite att stå i. Således hade vi på vår lott
att få fram 12 st, 3,6 m långa åror, plus 2 i reserv, med Stensunds
tillverkade åra som förlaga. Jaha, årtillverkaramatörernas högtidsstund var
inne. Ritning, diskussioner, virkesanskaffning, hopfogning och formning
stod på programmet. Det gick, och faktiskt riktigt bra. Hedin bjöd oss på
finfint granvirke. Glasmästare Gustafsson som hade ett finsnickeri bakom
affären bjöd på limning och kontursågning av ämnena. Jag hade anlitat
Gustafsson för en del finjobb när jag rustade Halfvägs, och visste vad han
kunde och vilket positivt sinnelag han hade. Vi, ett antal gubbar, delade
upp ämnena mellan oss och formade till med glada tillrop. Det blev bra,
faktiskt riktigt bra. Om nu någon mot förmodan har något att säga mot
utförandet så är årskaftets ände försett med ett nummer som leder till
utformaren enligt nedan.
Ett extra problem när man har lösa åror
som nöter både åror och tullar, är frågan
om slitskyddet. Traditionellt är då
stycket som vilar i tullarna beslaget med
läder. Snyggt men lite jobbigt att få till.
Jag gjorde så på en åra med läder,
fastnaglat med kopparspik, och insåg
komplexiteten. Kom plötsligt att tänka
på krympslang. Jag var van vid
materialet men bara upp till ca 10mm i
diameter, och här handlade det om ca 9 cm. Lite sökande och en leverantör
som importerade liknande, skaffade fram vad jag behövde, och för en
rimlig peng. Krympslang är för den som inte känner till materialet, en
plastslang som krymper till bortemot 30% av sin ursprungsdiameter när
man värmer den med tex en varmluftpistol. Sagt och gjort, lätt som en
plätt. Kanske inte som utförande enligt 1858, men ändamålsenligt. Tror
heller inte att någon oinitierad ser skillnaden på plasten och en eventuell
svart läderskoning. Kanske om någon promt saknar kopparspiken.
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Det var årtillverkarmästarna här nedan som gav årorna sin slutliga form.
Vilka som färdigställde reservårorna 13 och 14 har vi dessvärre missat i
bokföringen.
Årorna har nummer 1-15 .Årorna 13-15 reserv.
1. Jan Klasson
2. Hans Pernäng
3. Åke Söderkvist
4. Hans Pernäng
5. Hans Pernäng
6. Hans Philip

7. Hans Philip
8. Hans Philip
9. Anders Olsson
10. Anders Olsson
11. Anders Olsson
12. Jan Klasson

Långt senare har det på begäran tillkommit ett par kortare åror, dom
längsta som fanns hos Biltema. Några av våra kvinnliga roddare tyckte att
båtens åror var för långa och för tynga, och eftersom alla skall vara glada
så blev det så. En kyrkbåt är lite hög i friborden och med en roddare per
åra så har årorna normalt en anpassad längd, ca 3,5meter, så man når ut i
vattnet med bladet. Våra damer blev förtjusta i dom kortare årorna.
Sjösättningen.
Lördagen 16 maj 2009 på Stensunds Folkhögskolas stora dag för
sjösättning av årets utmaningar, kom hon i sjön, vår kyrkbåt. Detta var
högtidligt - för Preben, för eleverna och för oss som kom från Ängelsberg.
Iförda folkdräkter eller andra passande kläder var vi 23 förväntansfulla
som tagit oss dit. Årorna, 12 till antalet, tillverkade efter förlaga från
skolan fraktade vi med oss. Granvirke hade vi fått av Hedins. Gustafssons
Glasmästeri i Fagersta hade hjälpt oss med limning och profilsågning.
Vi tågade parvis mot båten där den låg vid sjökanten medan vi sjöng
sången om Åmänningen.
Framme vid båten bildade vi häck med korslagda åror över båten och
båtbyggargänget sköt ut den i sjön till näverlursfanfar av Preben. Pampigt.
Traditionell rodd kring en utlagd krans i sjön blev nästa steg och därefter
bordade vi Ängelsbergare båten för en kort roddtur. Styrman medföljde
från skolan. Bra, vi skulle ju komma iland också. Dagen blev minnesvärd
med högtidligheter, strålande sol, gemyt och god mat från grillen. Alla var
glada.
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I väntan på havet
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Våra byggare i
feststämning.
Kanske lite
vemodiga över
att lämna
skapelsen.
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”ÅÅÅ Hej” till sång och skyldring.

Dagmar Magnussons dikt ”Åmänningen” ,
tonsatt av Kristin Kalmelid inför sjösättningen av kyrkbåten
vid Stensunds Folkhögskola lördagen 16 maj -09.
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Vi har en sjö så fager ibland sjöar
som ligger här i Bergslagsbygdens famn
med sina holmar, stugor och små öar.
Åmänningen är insjöns vackra namn,
vars vågor kluckar emot täcka stränder,
med uddar, vikar vart jag blicken vänder.
Så Landsberget, som stolt sin hjässa höjer
liksom ett skydd, när hotfull sky jag ser,
när granar, tallar sina kronor böjer
och stormen hotar dem som brytas ner.
Men alltid vackrast då, när solen strålar,
och vårens sköna färg naturen målar.
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Spänning. Förväntan. Hur skall det gå?

Hon flyter !! Hurra !!

31

Kransen hänger på förstäven. Traditionen säger att kransen
skall läggas i sjön och att den sjösatta båten skall gå ett
varv runt som en välgångsrit.
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Det finns två riskabla moment med en kyrkbåt
när flytväst verkligen behövs:
1.
2.

När man skall i.
När man skall ur.

Vi hade inga flytvästar. Men det gick bra ändå. Alla är i båten!
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Beth, Åke, Anders, Nils, Erik, Hasse och främst Daniel.
Han i hatten längst bak är båtbyggare och rorsman Johan. Vi skulle ju
komma i land också.
Damen i röda jackan ännu längre bak är inte med, hon står på bryggan.
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Vi pustar ut och väntar på grill o sallad
Närmast i bild; Agneta, Erik o Jörgen
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Så här hämtar man hem en kyrkbåt.
Nästa utmaning väntade. Hur hämtar vi hem båten? Inte utan att detta
artade sig till ett problem. Olika möjligheter utvärderades och förkastades.
Ingen kunde tillhandahålla ett släp som kunde ta en 11,5m lång båt. En idé
om att vi skulle ro henne hem var upphetsande men inte fullt realistisk.
Häst och släde enligt originalfärden kom inte ens upp som tanke nu när det
började blomma i hagen. Men plötsligt fick Anders napp. En åkare i en
grannkommun erbjöd en för ändamålet specialbyggd ( kanske inte just för
vår kyrkbåt, men ändå) lastbil till överkomligt pris. Som vi grubblat, och
nu löste sig allt med hydraulik utan att vi behövde lyfta ett finger. Prata om
medvind. Lika enkelt sattes båten i sjön vid Framnäs båthamn här i
Ängelsberg.

En stor bil.
En liten båt 11,5m
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En kran
En båt
En Åmänning
Saken är klar
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På plats vid Intresseföreningens egen brygga. Besöksbryggan nära
Petrolialäget.

Vår kyrkbåt har ännu inte fått sitt namn. Men det kommer, som det mesta i
övrigt.
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Oljeöns Dag 31 maj.
Eller kyrkbåtens dag
Nya högtidligheter. På Oljeöns Dag 31 maj, som man nästan skulle kunna
kalla ”kyrkbåtens dag”, var dopet utlyst. Först avverkades den numera
traditionella roddkampen med de inhyrda kyrkbåtarna av finsk modell.
Segrade gjorde Fagersta kommuns lag. Men inte med så mycket som
befarat. Ängelsbergslaget, för dagen hopsatt av glada amatörer utan
roddvana tog silvret med endast halvannan båtlängd till segraren. Här
föddes roddarlaget ”Engelsbärgarna”. Så till dopet. Kommunalrådet Stig
Henriksson talade väl till bygdens och kyrkbåtens ära. Socialist som han är
så kunde han inte hålla inne med en passus i talet: ” Det bär mig något
emot att tala till en båt som för folk till kyrkan, men till min oförställbara
glädje kommer den att föra minst lika många därifrån också”. Vår
församlingspräst Li Lundberg välsignade och önskade lycka på färden över
sjö och vatten. För säkerhets skull var champagnen väl inslagen i
plastpåsar. Tre slag av Li mot stäven utan synbart resultat. Ett järnrör som
slagmotstånd, en ordentlig golfsving av Li och med den omskakande
laddning som champagneflaskan hunnit få så blev det en smäll som ekar
över Åmänningen än i dag. Detta var i full enlighet med vad som brukar
hända vid fartygsdop. I alla fall som mängder av skämttecknare sett på
saken.
Vi hade diskuterat vilket namn vi ville att båten skulle få och kommit fram
till att ursprunget på något sätt skulle komma med. Den gamla kyrkbåten
har, som vi förstått, inte haft något namn. Det är annars vanligt att båtarna i
Siljan ges namn som ”Brudpiga” , ”Sturgubben” och liknande.
Vi enades om att vår båt skulle få namnet ”Djupnäs II” med anspegling på
originalet.
Vår båt fick namnet ”DJUPNÄS II”.
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Li välsignar:
”Jag ger dig namnet Djupnäs II”

Det finns många skämtteckningar som beskriver ett fartygsdop.
Vi bidrog på vårt sätt.
Efter fjärde dunket i stäven med champagneflaskan
väl omskakad, small det ordentligt.
Sprut o glassplitter!!
Visst blodröde uppstod
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Vårt kommunalråd Stig talade väl till Djupnäs II,
som just fått sitt namn. Hans tal präglades till viss del av den
inställning, han med sin politiska identitet har till det kyrkliga.
Stig kände stolthet för att kommunen kunnat bidra till II:ans tillkomst.

Champagnekorken och en resumé över dagens stora händelse.
Om nu inte texten kan läsas tydligt, så hänger tavlan på biblioteket.
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Premiärturen efter dop och tal med en glad Preben vid styråran.
Vardagen
Efter alla festligheter kommer så vardagen. Hur förvarar man en kyrkbåt?
Hur sköter man en kyrkbåt? Hur använder man en kyrkbåt? Hur hanterar
man säkerheten?
En båt av den här typen skall helst inte ligga i sjön på vintern med tanke på
att isen bryter mot skrovet och utsätter båten för onödiga spänningar.
Annars mår en båt bättre av att ligga i vatten än på land. Det som bryter
ner en båt på sommaren är i första hand solljuset, särskilt på lackade båtar.
En kyrkbåt som ligger i vatten på sommaren bryts inte ner särskilt fort men
får ganska snabbt en åldring som kan ses som en skönhetsupplevelse för
den som så vill. Å andra sidan mår inte en träbåt riktigt bra av att ligga i
förråd över vintern med risk för torrsprickor. Men ändå till frågan om
vinterförvaring. Ett båthus? Var? Hur? Kostnad? Var och en förstår att
dessa frågor blev stora och svåra att få svar på, så här omgående. Men
precis som vid en hel del övriga diskussioner dyker det plötsligt, med lite
vind i seglen, upp en elegant idé. Vedboden på Ojleön! Vi inspekterar och
finner tanken angenäm. Bra läge. Nära till vattnet. Tillräckligt utrymme. Vi
kontaktar Kommunalrådet och får muntligt medgivande. Vedboden
används ju inte till något annat ändå, förutom som förvaringsbod för
sådant, som man inte vet var det skall läggas i övrigt.
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Så kom frågan om hur båten skall komma upp från sjön på hösten, och hur
den skall komma ner i vattnet på våren. Vi vet ju att svenska Vikingar drog
i österled längs floder och på land långt ner mot Turkiet. Enkelt på vattnet,
dom hade ju båt. Men på land lär man ha släpat båten på stockar eller
plankor som man antagligen till viss del förde med sig i båten. Jag
tillverkade en stadig vagga med fyra hjul, och med ett styrspår för kölen
som gör att båten är hyggligt följsam när den dras upp. En enkel ramp vid
strandkanten hade varit till hjälp, men nu är Oljeön en ömtålig sak, så det
får gå ändå. Vi tror ändå att vi har det lättare än Vikingarna.
Skötseln av båten består av i huvudsak tömning på sommaren. Den tar inte
in vatten underifrån, men ibland massor uppifrån. Med 11.5 m i längd och
2m i bredd så tar hon mot mycket vatten som efter lite arbete bör hamna i
Åmänningen. En enkel länspump och ett bilbatteri gör att man kan njuta av
utsikten medan vatten nivån stiger i Åmänningen. (Den som räknar på det
här ser att jag har fel på det där med nivån).
På våren efter att isen gått och det är lite rimligt arbetsväder åker vi ut, ett
gäng på sex- sju gubbar, för en lättare inoljning och eventuell förbättring
av den vita sargen och det röda tullbordet. Tullbordet blev rött eftersom
man ansett att den gamla Djupnäsbåten skulle ha varit röd? Den vita
sargen kom till för att vår båt skulle se lite gladare ut. Siljansbåtarna har i
allmänhet en färg på sarglisten. När det sedan, en bit in i Maj, är dags att
lägga i henne, har inoljningen dragit in och färgen har torkat.
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Här tar gubbarna i. ÅÅÅ Hej för nu ska hon i.
Jörgen, Jan Gunnar, Hasse o Nisse
På hösten blir det något mer att göra med rengöring av allt trä, skrov
inklusive trallor och tofter, åror och linor. Åmänningen är inte snäll mot
skrovet. Det sätter sig järnhaltig algbeläggning på utsidan och en mängd
föroreningar på insidan. Sädesärlan gillar att sitta på det röda tullbordet.
Efter ett par veckors torrläggning så får hon en påstrykning av
Roslagsmahogny. Det är i de proportionerna som Hasse Alfredsson
beskrev om mammas kroppkakor. I vårt fall: hälften tjära, hälften linolja
och hälften terpentin. Så småningom har vi minskat lite på tjärmängden
och i bland ersatt linoljan med kinesisk olja. Mycket för att inte bygga på
ett för tjockt lager. Så behandlas den på så väl ut- som insidan. Årorna
oljas och linornas tvättas. Godnatt, vi ses till våren.
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Yvonne, Erik o Agneta har ”skrubbat däck” eller skurat båt.

Nils, Sven, Örjan, Olle, Hans plus två gastar
som jag inte kommer Ihåg vad dom heter.
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Jobbet brukar gå fort, för när vi är färdiga bjuder Yvonne på kaffe.
Vi har då spenderat nästan två timmar av vår dyrbara fritid.

Djupnäs II blev långt innan tillkomsten tänkt att användas till egentligen
lite av varje. Kanske inte som fraktbåt, men till utflykter med oss själva i
Ängelsberg, för turistgrupper, för företag som skulle lära sig ”att ro åt
samma håll”, till uppvisning och ”prova på” vid Oljeöns Dag, till
bröllopsfärder mm. Omgående kom färden, tredje söndagen i augusti, till
friluftsgudstjänsten hos Hildemans i Djupnäs, att bli en tradition.
Detta blev en äkta kyrkrodd för Djupnäs II. I övrigt har alla förutsedda
händelserika turer inträffat, utom då bröllopsfärd. Det är antagligen för få
som gifter sig i Ängelsberg. Medelåldern hos oss talar sitt tydliga språk.
Bland de mer spännande turerna kan nämnas, när vi tillsammans med våra
vänner från Söderbärke och Hallstahammar gick i kanalen från Söderbärke
till Borgåsund. Vi från Ängelsberg satte ner II:an i Skantzensjön i Hallsta
och avslutade i Borgåsund dvs. den sista av de fyra dagsetapper som hela
turen tog i anspråk. Apropå II:an så har vi med tiden benämnt Djupnäs II
så, med tanken att det blir lite lättare att tala om henne. För att kunna
transportera II:an hade Jörgen, med mig som hantlangare, konverterat ett
gammalt släp för ändamålet. Ett par meters förlängning, nya hjul och lite
till gjorde susen.
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Här och framöver kommer några bilder från utflykter

Ett glatt gäng som hyr vår båt för några fina timmar på sjön.
Turen gick till Dunshammar och sjömalmsmuseet.
Vi gick i land vid bryggan som vi lade dit för ett antal år sedan under ett av
de våldsammaste åskoväder i mannaminne. I dag var det sol.
Jan Gunnar och Erik förstärker.
II;an hyrs alltid ut med en av våra styrmän som ansvarig.

47

I Strömsholms Kanal 26/7 2015
En kanaltur som vi inte glömmer i första taget genomfördes söndagen 26
juli 2015. En strapatsrik, spännande, trevlig, vackertvyrik mm färd på
kanalen från Skantzensjön i Hallsta till Borgåsund. Vi deltog här i sista
sträckan i en fyradagarstur där Söderbärke -och Hallstagänget gått från
Söderbärke med de två Barkenbåtarna. Första sträckan, den 23:dje, gick
från Söderbärke till Västanfors. Så från Västanfors till Virsbo med nästa
dag till Hallsta där vi anslöt inför sista etappen. Vår eminenta båtkärra fick
visa mästarprovet genom att bära II:an från Ängelsberg till Skantzensjön.
Det gick bra, men hade kunnat sluta i katastrof. En bit upp på Tre Backar
Lång hoppade hansken av kulan. Men erfarne Pernäng hade säkrat med en
länk och II:an hängde kvar i draget på min bil. Höger baklyckta fick en
smäll, men II:an hamnade inte i den kolossalt djupa branten som slutar i
skogen. Resten gick bra, ibland lite över 30, men det kan vara svårt att titta
på både väg, båt och hastighetsmätare samtidigt.
Väl i Hallsta satte vi i II:an snyggt och elegant för att starta rodden. Den
blev nu inte så lång, för strax vankades stärkande läckerheter i Skantzens
restaurang. Vi mötte nu våra vänner i de andra två lagen. Kul, pratade
rodd, slusserfarenhet, gamla minnen och hade allmänt trevligt innan vi
satte oss i båtarna för strapatserna vi hade framför oss. Här väntade slussar
i mängder, knepiga strömmar och trånga passager. Vi var väl inne i
albuskarna vid något tillfälle, men vi kom ut igen. Lite knepigt att
manövrera när det är trångt och strömt. Med alla åror ute så behöver vi
bortemot sex meter fritt vatten för full aktion. Men så var det inte alltid. I
slussarna var det definitivt inte plats för tre kyrkbåtar med alla årorna ute.
Trångt, spännande och pirrigt när vattnet släpptes på. Men så storslaget
med tre slussar på höjd. Stort utifrån men ännu större mitt i det brusande
vattenfallet. Vi kom till Borgåsund, välbehållna och i tid till den goda
maten. Tänk vilket annorlunda intryck man får sjövägen jämfört med vad
man ser när man åker landsvägen. Det kan ofta vara svårt att orientera sig,
men när Strömsholms slott, i vackert solljus, lätta sommarmoln och kor på
ängen, dök upp som en målning över ängarna, då var det ingen tvekan om
positionen. Middag, glada miner, tack för äventyret och så det ”bistra
återtåget”.
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Här går vi stilla mak i ett av de enklaste och lugnaste partierna. Stilla
flyter Kolbäcksån genom kulturlandskapet . Söderbärke i täten, tätt
följt av Hallstagänget och Djupnäs II framför bilden.
Notera utrymmet som behövs för ett årtag.
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Rast vila. Skönt att skaka lite träsmak ur rumpan.
Här pustar vi ut efter slussning och är mogna för nya tag.
Frågan är om det inte kom en liten regndroppe.
I övrigt var det en riktig väderturdag

50

I konung CARL XV:s sluss. Lite trångt, men det går.
Hade vi kunnat knöka in en till?
Djupnäs II, Hallsta och Söderbärke från vänster i nu nämnd ordning.
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Dramatiskt med allt vatten, bruset och höjden.
Det gick bra, inga fingrar mellan båt o vägg.
Ingen yrsel eller andra påslag.

Nils-Olof Olsson tog bilden

Triss i sluss.
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Lite udda att få se en kyrkbåt som bärgar en kanalhaverist.
Drevet hade gått åt pepparn. Men man tager vad man haver.
Bilden är från året innan, men bra ändå. Undrar vad Jörn Donner
skulle haft för kommentar till det här, i skildringen av ”Skilsmässodiket”.
Det året blev jag inbjuden att sköta rodret på en av Söderbärkes båtar
från Fagersta till Virsbo, med paus på Oljeön.
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Säkerheten
Säkerheten är inget man fuskar med även om en kyrkbåt är ett mycket
sjösäkert flytetyg.
Men här har vi ofta att göra med roddare och passagerare som inte alla är
så sjövana. Den mest riskabla situationen uppstår då man skall ombord
eller stiga i land. Det är noga med att någon mer van hjälper till med
handräckning och instruktion, att det hela går lugnt tillväga och att inte alla
kliver i eller ur på en gång och att alla därefter sitter i båten, undantag att
rorsman tillåts stå av nödvändiga skäl. Rorsman med vana från oss själva
är obligatoriskt vid alla turer. Vi hyr ut II:an till grupper inklusive rorsman.
Vidare skall man förstå att rorsman tillika fartygsbefäl har ansvaret och tar
alla beslut, ej förhandlingsbara. Flytvästar är ett måste. Vi har 15 stycken
och tar med ett par extra vid behov. Vi har satt antalet 18 i båten som gräns
för säkerhet och utrymme. Någonstans finns en uppgift på att originalet
skulle ha tagit så många som 50 personer till kyrkan. Det tror vi inte på,
även om man kan se bilder från Siljan där folk sitter på sarger och tofter
mellan roddarna. Det var då, innan säkerhet stod lika högt på listan som
den gör nu. Räknar vi på möjligheten att proppa II:an full med folk så som
vi kan se på gamla bilder, kommer vi fram till max 35 i båten, roddare och
passagerare i allt. Skulle vi minska antalet roddare så får vi i några fler
men långt ifrån 50. Både personer och båt är fullförsäkrade i Svenska Sjö,
det enda bolag som accepterade att försäkra en ”roddbåt”. Till skrivandets
stund har inget allvarligare än blåsor i händerna drabbat oss. Handskar är
bra, gärna cykelhandskar.
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Konsten att ro.
Det är egentligen inte särskilt svårt att ro vare sig en vanlig liten roddbåt
eller en kyrkbåt. Men ändå. De gångna årens exempel skulle möjligtvis
bevisa motsatsen. Hur kan då svårigheterna kunna beskrivas? En
grundläggande hållning hos samtliga roddare skall vara att alla skall hålla
takten. Låter enkelt, men ack. Det kliar i nacken. Man ser något på sjön
som man vill förmedla. Man sitter och småpratar. Man är lite seg och
hinner inte med. Man kanske har dåligt taktsinne eller lite svårt med
koncentrationen. Mycket kan göra att det klonkar bland årorna. Svaret är
antingen split vision eller hög koncentration. Det anses allmänt att ett visst
kön bara kan göra en sak i taget. Då ordnar det sig om detta ena kön
koncentrerar sig på den viktiga saken och att det andra koncentrerar sig på
bägge, eller om det nu handlar om fler ändå. Har man dåligt taktsinne blir
det svårare, men försök i alla fall. Man håller takten genom att slaviskt
följa taktroddaren. Taktroddaren sitter längst akteröver på styrbords (höger
på båten, vänster för roddaren) sida. Vad nu taktroddaren än gör med sin
åra så skall alla andra göra lika dant i rak framrodd. Roddaren på
taktroddarens toft följer och gör det lätt för babords roddare att följa. Vid
särskilda manövrer ger rorsman kommandon i förhållande till läget.
Att hantera själva åran är det som kan vara svårt för en ovan, särskilt som
II:an har lösa åror liggande i urtag i tullbordet. Kroppen fram för årtag.
Årbladet med ¾ i vattnet, alltså inte för djupt. Kroppen kraftigt bakåt med
sträckta armar. Armarna med kraftigt drag intill kroppen. Ryck upp åran ur
vattnet samtidigt som man vinklar handlederna. (som man gasar en
moppe).
Fram för nytt tag. Det det där med att rycka upp åran med
handledsvinkling är till för att att årbladet inte skall skära ner i vattnet,
med följden att man får årskaftet i magen, hamnar på rygg och kanske
bryter sönder både rygg och tullbord. Rorsman ropar, om det händer,
”bromsa” och vi tar om det från början. En bra sak som inte alla anser som
särskilt nödvändigt är att ha ett litet rörelsestopp med åran i raktutläge
inför nästa tag. I kungsrodden är denna paus 6 sekunder. Antagligen för att
det skall se högtidligt ut.

55

I marin transportrodd håller man 1 sekund. Till och med i tävlingsrodd
kan man skönja en kort nästan omärklig paus. Varför? Jo, varje tag är en
helt ny fristående rörelse, och dessutom kommer alla att hinna med om
man nu ligger lite fel i takten.

Det kan vara lite viktigt att lyssna på instruktionerna, annars kan det gå
som det går. För moderna människor som är vana att göra som dom vill
och ”jag tycker det går bättre så här”, kan det bli svårt. Vi hade ett sällskap
på ett ”starting up” - ”come together”, med avsikten att alla skall ”ro åt
samma håll”. I vissa företag anser man att denna hållning kan vara av visst
värde. Nåväl. Jag förhörde mig om det var någon som var van vid att ro.
En kraftigt bygd man med vikt, av skandinaviskt ursprung och med
tydlig stämma anmälde sig. Jag fick intrycket att han var chef för
sällskapet. Men nej, det visade sig vara en något klenare byggd ung dam
som för tillfället höll sig lite mindre påtaglig. Vår vän som var van, blev
taktroddare som då alla skulle följa. Vi hade noga gått igenom det där med
att få upp åran ur vattnet i tid. Efter ca hundra meters rodd kom första
haveriet. Den kraftige mannen fick årskaftet i magen och damp baklänges
ner på durken. Skratt och applåder och turligt utan skador. Detta
upprepades en gång till. Men sen gick det bättre. Tyckte mig se ett
försmuget leende hos den unga chefen, hon kanske kände sin medarbetare
sedan tidigare.

Längre ner följer en kortfattad instruktion tagen ur ett lite blad som man
kan få som roddare.
Men kommandona är hämtade ur den marina kommandolistan, så vi har
förenklat språket och vi använder oss av termer som inte kräver så lång
utbildning. Det blir lättare då. Vi kör med glada tillrop enligt följande:
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Rorsman ger:
Årorna upp
snygga rader

här reser alla årorna så att de står rakt upp i två raka

Årorna ut
rakt ut.

här fäller alla ut årorna, lägger åran i urtaget, håller den

ÅÅÅ – Hej
på ÅÅÅ, kroppen framåt. På Hej, kraftigt årtag.
Tillbaka till rakt ut.
Vila
årorna rakt ut. Kan ges med tecken för styrbords eller babords
sida eller alla.
Bromsa
ner med åran i vattnet och håll emot. För styrbords,
babords sida eller alla.
Backa
sida eller alla.

på ÅÅÅ Hej ror alla ”baklänges”. På styrbords, babords

Rorsman gör sitt bästa att på detta sätt få båten dit den skall. Det har gått
bra för det mesta. Resultatet skall förhoppningsvis bli det samma
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Här är det lilla bladet som en gäst kan få för att studera i enrum.
Vi har som nämnts ovan förenklat till ett någotsånär begripligt språk.
DJUPNÄS II
1858 byggdes en kyrkbåt på Sollerön vid Siljan för att de människor i
Västervåla Socken, som bodde i Djupnäs på Åmänningens västra sida,
skulle kunna ta sig till kyrkan på sjöns östra sida. Denna kyrkbåt kom att
användas som renodlad kyrkbåt men också för andra transporter till en bit
in på 1900-talet då den 1924 fördes till Vallby friluftsmuseum i Västerås
där den fortfarande kan beskådas.
Under 2005 togs tankar upp i Engelsbergsbygdens Intresseförenings
styrelse, kring möjligheten att bygga en kopia av den gamla kyrkbåten.
I kontakt med Stensunds Folkhögskolas båtbyggarlinje kom dessa tankar
att realiseras med det fantastiska resultatet att en förebildslik replika kunde
döpas och sjösättas på Oljeöns Dag den 7 juni 2009.
Kyrkbåten fick under högtidliga former namnet DJUPNÄS II.
Engelsbergbygdens Intresseförening och Västervåla Hembygdsförening
äger och förvaltar Djupnäs II i full gemenskap.
Fören

Babord

Styrbord
Aktern

Fiskargubben till turisten:
”De här ä fören å de här ä aktern å där i mitten ä masten”
”Ja-ja-ja”
”Om nu vinden kommer akter om tvärs..”
”Vadå”???
”Ja, vet du inte dä då kan du aldrig lära dig å segla
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KOMMANDON
”Bemanna båten”
”Res årorna”

Gå ombord.
Sitt ner med näsan mot aktern
Årorna rakt upp

”Lägg ut årorna”

Årorna rakt ut

En annan term ”Falla”.
”Över allt hal ut”
”Ens rodd”

Starta rodden på kommando
Håll takten.
Följ Aktre man, styrbords sida.

”Ligg”
”Årorna i vattnet”

Årorna rakt ut
Bromsa

”Stryk”

Backa

”Styrbord stryk- Babord hal ut”
Exempel på kommandon
som manövrerar båten
”Lyft”
Som ”Res årorna”
”Lägg in årorna”

Årorna läggs med bladet mot aktern
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Instruktion i rodd: Kopierad ur marinens Manual:
Den som står vid rodret är fartygschef och ger order:
(Alltså inga övriga synpunkter från besättning eller passagerare).
Lossa förtöjningen
Res årorna, (årorna skall stå rätt upp och ner i båten) Årbladen skall
vara resta så att den ”flata” sidan är mot utsidan på båten, alltså
färdiga
att lägga ut.
När båten är fri från kajen, (man kan behöva en båtshake för att
komma fri)
(Om man ligger långsides ett fartyg eller kaj så använder man
vanligen årorna att
bära sig fri. EJ ÅRBLADEN)
Använd kommandoordet: ”Lägg ut årorna” (Årorna skall då läggas
ut i årklykorna)
Rodden börjar med Kommandoorden: ”Överallt - hal ut”
Om roddarna kommer i otakt kommenderas ”Ens – Rodd”
Rodden avbryts med kommandoordet ”Ligg”
(Årorna ligger då kvar i årklykan, rakt och fint)
När farten skall upphävas kommenderas ”Årorna i vattnet”
(Årbladen rakt ner i vattnet, ej för djupt)
När farten skall minskas kommenderas ”Sack – rodd!”
(Det är detsamma som att man ror akteröver)
Om båten skall föras akteröver kommenderas:
”Överallt – stryk”
Andra vanliga kommandoord för att manövrera båten är:
”Styrbord (Babord) Stryk”
”Babord(Styrbord) Hal ut”
”Styrbord (Babord) Sack rodd”
”Babords (Styrbord) åror i vattnet”
”Förrodd (Akterrodd) Ligg (Håll ut)”
Tofterna numreras förifrån.
Så kallade plikthuggare är de två som sitter längst akteröver. En av
dessa, taktroddaren på styrbords sida, är den som håller takten.

60

Resor på havet.
Under de tio år som gått har II:an fått vara med om många trevliga turer.
Varje år sedan vi fick hit henne har vi gått över Åmänningen till Djupnäs
på tredje söndagen i augusti, till den friluftsgudstjänst hos familjen
Hildeman som hållits där mycket längre än den tid vi har haft II;an. Till
skillnad mot förr har vi nu bilar och fina vägar som gör det lätt att runda
sjön. Med bil tar det väl en halvtimme så där. Med II:an korsar vi
Åmänningen på en styv timme, med någon liten vilopaus och en
dryckespaus i lä på lämpligt ställe. Vi ror väl inte heller så att
det går svallvågor efter oss. Dom flesta överlever rodden helskinnade.
Vädret har hittills varit på vår sida. Inga besvärliga vindar och mestadels
sol på himmelens. Varje ankomst till Djupnäs har varit högtidlig, men
särskilt första landningen fick något av ett religiöst skimmer över sig.
Etthundrafemtio år efter att den gamla båten förde folk till kyrkan i
Västervåla så kommer nu Djupnäs II med besökare över Åmänningen till
gudstjänst i motsatt riktning. Dagen var strålande med sol och nästan ingen
vind. Vi lirkade oss förbi stenarna in i Djupnäsviken i sakta mak. Svenska
flaggan i aktern vajade stillsamt och hela scenen speglade harmoni. På
stranden hälsades vi välkomna av värdfolket och alla som kommit
landsvägen. Detta var ett historiskt ögonblick, där leenden och tårar
präglade ansiktsuttrycken. Väl mot bryggan brakade applåderna loss och
jag tror att vi i II:an kände oss som om vi kommit hem från en mycket lång
resa.
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”Årorna upp” Vi har just lagt ut från hemmahamnen
på väg mot Djupnäs. I dag är det Sven som är kapten.
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Vi är nu 17 vuxna i båten och det ser väl inte ut som om så många fler
skulle få plats. Vi får nog omvärdera vad skrönan vill berätta, att ända
upp till 50 personer var med till kyrkan. Lastar vi i som man har gjort i
Siljan på den tid det begav sig så kan det gå att knöla ner nästan 35.
Men då utan flytvästar, som inte får plats.
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Lars hade länge sett fram mot att få åka med kyrkbåten till Djupnäs.
Hela försommaren hade han pratat om att han så gärna ville.
Lars var på väg att fylla 101 år, så varför skulle vi inte göra vad vi kunde
för att uppfylla hans önskemål. Med lite hjälp av vänner, Lars egen
envishet och några starka karlar, kom Lars att få hedersplatsen i fören. Bra
stöd för ryggen och med stabila armstöd, eller sargstöd. Resan gick bra och
Lars njöt för fulla muggar. När vi skulle hem sa jag till Lars :
” Jag hörde att du skulle åka bil hem”.
Då säger Lars med fast stämma, nästan upprörd:
” Nej fn heller, jag åker med kyrkbåten”
Så dä så. Lite rörelse i sjön fick vi på hemvägen. Det berörde inte Lars,
men med sidsjö som vi hade en bit, plaskades det med årorna då och då.
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En tur till. Här under en liten paus med något att dricka.
Turen till Djupnäs har gått tio gånger så här långt och det är inte
helt lätt att minnas till vilket år bilderna tillhör.

Plikthuggare Sven och taktroddare Hasse. Rune släcker törsten.
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Taktroddare Hasse. Han är bra på det där.
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Vi kom fram till Djupnäs också. Och här angörs en brygga. Eller?

Men! Är det rorsman, tackroddaren och
andre plikthuggare som har lämnat skeppet först.
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Per-Axel Hildeman fick uppleva lyckan av att få se kyrkbåten komma
till Djupnäs och gudstjänsten före sin bortgång. Han gick bort i
februari 2015. Per-Axels hustru Ann-Marie följde sin make blott
en månad senare.
)
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Ett vant öga lokaliserar vana roddare.
( Hövdingen i vikingabyn på Frösåker hade lånat ut båten till ett större
sällskap nybörjare som rodde i väg ” Det såg ut som en drogad spindel”).
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Diverse bilder i fullständig oordning

Vi ser ljuset i tunneln.

Demonstration av ett av de två riskmomenten.
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Två glada slussvakter

En glad slussfarare, Ulf Hugo
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Några glada segrare i Oljeön Runt

Några glada barn
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Alice upplevde det underbara ögonblicket
då Engelsbärgarna segrade i Oljeön Runt.

Den hårda bataljen. Vi hann i fatt Söderbärke lite väl hårt.
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Hur fn skall den där sitta??

(Ja inte så i alla fall).

Det är bra att veta hur man gör. Knutar på snörena tex.
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Kan man ro så behövs inte så många. Varför då tio till?

Tja, man kanske skulle bygga sig en egen såndär.
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ORANISATIONEN
När vi väl hade bestämt oss för att slutföra projekt kyrkbåt, startades ett
arbete som skulle garantera ett fortfarighetstillstånd in i framtiden. Jag
ställde omgående kravet att kyrkbåten skulle samägas av minst två
föreningar i Ängelsberg. Ingen enskild förening skulle behöva komma på
iden att den skulle kunna inbringa pengar. Naturligast var att
Engelsbergsbygdens Intresseförening samägde båten med Västervåla
Hembygdsförening. Så beslutades.
Här är den väl genomarbetade planen:
"Rederiet" Engelsbergs Intresseförening och Västervåla
Hembygdsförening
Noteringar från möte om kyrkbåtsprojektet 2009-02-10 klockan 18:30 i
Biblioteket
Närvarande: Jan Klasson, Anders Olsson, Hans Pernäng, Åke Söderqvist,
Jan-Gunnar Berggren, André Maslennikov, Erik Jidhamre, Jonas Swärd,
Hans Philip
Båtens längd

År-ämnen
Årtillverkning

Vilket skäl fanns till att gamla
kyrkbåten var plattgattad? Kan det ha
med slussarnas längd att göra eller med
det faktum att den var försedd med
mastfot och därmed avsedd att segla
med? (Idag är maxlängd i kanalen 18
m, varför det förefaller vara en dålig
förklaring; sekr anm)
Anders skall sondera möjligheten att
köpa lämpliga ämnen för åror i dim
5"x5", utvald gran.
Jan skall fråga en
glasmästare/finsnickare som han redan
haft kontakt med, om denne kan
tillverka färdiga åror åt oss och i så fall
till vilket pris.

Anders
Jan
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Sponsring

Sjösättning

Ytbehandling

Vi diskuterade en idé om att sälja
sponsorsandelar på årorna, tex 250 kr
per fjärdedel av en åra. Då skulle
sponsorn få sitt namn inbränt på en av
de åtta sidorna på årans skaft. André
visade gott föredöme och köpte
omedelbart en andel!
Vi diskuterade också att sälja
sponsorsandelar av roddarbänkarna
efter modellen 500 kr per halv bänk.
Detta antages vända sig företrädesvis
till företagen. Namnet skulle kunna
brännas in på motsvarande sätt som på
årorna.
Sponsorernas namn som sålunda märks
ombord, kommer ju inte att synas när
båten ligger förtöjd. Vi diskuterade
därför att det vore önskvärt med en
anslagstavla vid bryggan där alla
sponsorer kan räknas upp.
Flytvästar borde också vara lämpliga
sponsorsobjekt: kan Länsförsäkringar
tänkas vara intresserade?
Sjösättning av båten sker på Stensund
den 16 Maj. Dom vill sedan disponera
båten någon vecka för sjöprov och
eventuella justeringar.
Båten kommer att levereras helt
linoljad. Vi diskuterade om översta
bordet skulle ges någon lämplig färg
genom att pigment blandas i linoljan.
Tänkbara färger skulle vara vitt eller
rött. Det lär finnas en gammal
anteckning om att när den gamla
kyrkbåten levererades, var översta
bordet rött och resten svart. Jonas gör
ett försök att få fram information
genom kontakter på museet.

Jonas

77

Frakt

Förtöjning

Ansvar &
försäkring

Vi diskuterade olika möjligheter att
Jan
frakta hit båten. Att ro den hit förefaller
inte realistiskt eftersom vi vill ha den på
plats i slutet av Maj. Lastbilstransport
torde bli dyrt. Den firma som tidigare
har hyrt ut kyrkbåtar för kapprodden
runt Oljeön har en släpvagn som kan
dras efter vanlig bil. Jan kontrollerar
om det finns möjlighet att hyra den
kärran. Båtens vikt i nyskick antages
vara ca 3-500 kg.
Vi diskuterade båtens förtöjning vid
Hans
gästbryggan i Ängelsberg. Den måste
ligga diagonalt ut från bryggan för att
inte störa annan sjöfart. Det är också
önskvärt att den kan halas ut från
bryggan en bit, så att det blir svårare för
obehöriga att ta sig ombord. Den
ursprungliga tanken var att placera en
pollare i sjön, men några invände att en
korrekt anordnad boj vore säkrare.
Vattenhjupet antages vara ca 4 m, varför
bojstenen inte bör påverkas av isen.
Hans åtog sig att kontrollera
existerande rekommendationer om
bojstenar och kättingar.
Vi diskuterade behovet av kapell över
båten när den ligger vid bryggan. Syftet
skulle vara att undvika att regnvatten
samlas i den. Dels kostar kapell en hel
del, dels blir ett så stort kapell
svårhanterligt. Delvis är detta en fråga
om hur fort vi vill att båten skall få
patina.
Vilket ansvar ikläder sig "rederiet" vid
uthyrning av båten? Det förutsättes
alltid ske med styrman från oss. Hur bör
båten vara försäkrad? (Styrman för
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Delsbobåten har telefon 070-382 35 06
och han antages veta hur dom har det
ordnat)

Noterade gjorde Hans
Efter mötet hittade jag följande rekommendationer:
Båtvi Tågvirke
Kätting Bojsten av
kt
Polyestersi
betong
lke
1 ton 12 mm
11 mm 560 kg
2 ton 14 mm
11 mm 560 kg

Öglebult i
bojsten
25 mm
25 mm

79

Kommentarer till planen ruta för ruta.
Varför ursprungsbåten blev plattgattad står inte att finna i
dokumenterad form. Diverse
gissningar har lagts fram, men en ”trolig”
förklaring har jag getts i inledningen. Aktern hade tagit stryk av ett för kort
båthus. Och vad gör man?
Lämpligt virke till årorna fick vi av Lars Hedin.
Glasmästare Gustafsson bjöd på limning och kontursågning.
250 x 4 kr/åra med namn och 1000kr/roddplats för företag med
mässingsplåt.
En tavla med tack till alla sponsorer sattes upp vid bryggan.
Flytvästar köptes för sponsorpengar.
Sjösättningen i Stensund enligt plan.
Ytbehandlingen utfördes med Roslagsmahogny, för att skapa
originalpatina.
Tullbordet fick engelskt röd färg linoljefärg och sarglisten målades
senare vit.
Transporten gick med en specialbyggd lastbil för ett mindre belopp.
Förtöjningen enligt plan ca fyra meter utanför besöksbryggan. Försök
med kapell men utan större framgång. Fullföljdes inte.
Båten hyrs ut med rorsman och försäkring i Svenska Sjö
Till detta sattes en arbetsgrupp ihop med två gubbar från
Intresseföreningen och två från Hembygdsföreningen. Det blev jag Jan,
Sven Danielsson respektive Nils Olsson och Hasse Sörengård. Ett väl
sammansvetsat gäng som hanterat II:an med den äran.
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DJUPNÄS II
2009 byggdes kyrkbåten DJUPNÄS II av båtlinjen på Stensunds
Folkhögskola, helt som en kopia av den ursprungliga Djupnäsbåten.
Originalet byggd 1858 på Sollerön i Dalarna förde under mer än 50 år
sockenborna över Åmänningen till kyrkan och finns nu sedan 1924 på
Vallby museum i Västerås. Djupnäs II ägs och förvaltas gemensamt av
Engelsbergsbygdens Intresseförening och Västervåla Hembygdsförening.
Sponsorer:
Med mässingsplåtar på tofterna. Roddplats Nr:
12
11
10
9
8
7

Ann-Marie o Per-Axel Hildeman
Odensnäs Herrgård
Sirius International Försäkrings AB
Lilla Slaggarboden
Hans Sörengård - Anneli Johansson

1
2
3
4
5
6

Köksflygelguiderna
Kulturföreningen Mjölkerskans Arv
Åke Altan
Kurt o Åsa Ericsson
Bröderna Holmström Ombenning
Anders o Olle Olsson

Med graverade namn på årskaften. ÅraNr:
1
2
3
4
5

Erik Jidhamre
Saga Åkerström
David Åkerström
Helena Skagerberg
Anita Lilja
Lars Lilja
Anita Lilja-Stenholm
André Maslennikov
Lena Carsall
Gudrun Söderberg Karin o Lars Larsson
Jan-Gunnar Berggren
Hans Philip
Britt-Marie Philip Calle”Mellanäng”
I.S.Sågholmen
Hans Pernäng
Nils Olsson
Carl-Lennart Jivmark
Nils-Åke Holmström
Kent Ringholm
6 Sonja Mobrin
Sven Danielsson
Sonja Karlsson
John Wetterskog
7 Ylva Esserwall Arne Norling
Rune Widén
Stefan Emanuelsson
8 Maria Persson
Ingrid Edlund
Jörgen Fröjd
Margoth o Sven Hansson
9 Beth Söderkvist Åke Söderkvist
August Band Kero
Elias Band Kero
10 Birgitta Seidel
Gert Seidel
Ann-Marie Sennerfeldt Per Sennerfeldt
11 Ulla Lexell
Allan Johansson
Kerstin Karlsson
Sven Karlsson
Gun Wretskog
Hugo Wretskog
12 Johan Söderholtz Staffan Söderholtz Elsa-Britt Söderholtz
Magnus Söderholtz
Magdalena Söderholtz
Styråran Jan Klasson, idé och projektledning

Med stort tack till Fagersta Kommun och därtill Västanfors-Västevåla
Församling, Gustafssons Glasmästeri och Hedins Trä, som tillsammans med
medlemmar i föreningarna, övriga sponsorer och ytterligare ett stort antal
intresserade, gjort det möjligt att föra kyrkbåtstraditionen vidare.
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Några ord på slutet
Det är inte utan att jag anser allt arbete med att få fram en kopia av
kyrkbåten från Djupnäs, som ytterst meningsfullt. Jag ser att vi i
Ängelsbergsbygden visat ett stort och engagerat intresse i att Djupnäs II
kom till. Alla har genom sina bidrag, såväl ekonomiskt, som med konkreta
arbetsinsatser, övertygat mig om värdet av projektet. Vår tid har i mycket
missuppfattat vad som menas med projekt. Men ett projekt besår av en idé,
en realistisk bedömning av utgången, en genomtänkt plan, en förankring,
en finansiering och slutligen ett genomförande. Utan att alla är aktivt med
i båten är varje projekt dömt att misslyckas.
Djupnäs II som projekt har lyckats.
Förutom tillfredsställelsen av att se Djupnäs II på sjön Åmänningen, att se
lyckan hos alla och inte minst hos Djupnäsborna, så har det gett mig
massor av nya kontakter och nya erfarenheter. Samarbete med
kyrkbåtsfolket kring Strömsholm Kanal och tillhörande sjöar har
medverkat till båtbygge, tävlingar, kanalfärder och andra evenemang.
Hur ser då framtiden ut? Ja säg det, men man kan ju alltid hoppas att
Djupnäs II används och sköts i likhet med den gamla kyrkbåten. Den
tjänstgjorde i alla fall i femtio år, kanske mer, innan den fick pension.
Jag minns en röst som sa:
” Det känns ju säkrare att ha sitt namn på en åra än på en gravsten”.
Jag hoppas att entusiasmen håller i sig, att någon tar ansvaret undan för
undan, så att traditionsfärden till Djupnäs får fortgå för många år framöver.
Att man tar turer på sjösystemet vid sammankomster, vid födelsedagar
eller tom bröllopp, om det skulle ske en föryngring i bygden. Eller bara för
en fikatur i vackert väder.
Navigare necesse est

Jan
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