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DE SOM SKA TILL JOBBET har lämnat hol-
men för dagen. De tar småbåtarna från sina 
egna bryggor över till fastlandet. Man kan 
tydligt se vilken ström och vind man kan 

kvarglömda verktyg, men hittar bara handblåsta tomrör 
som kanske Olle tog om lördan. Han sägs ha byggt ett 
tiotal Dorisar innan han gick bort. Alla pinnade. En lig-
ger kvar i Skräddarevikens varv. Den byggdes 1910 och 
är 95 år gammal. I två år har den stått på land, så snart 
ramlar den isär, tror Harry.

Olle härstammade från Enedaln. Han seglade tim-
merman på fartygen på den tiden. Erik Lachonius berät-
tar att han var nere i affären hos sin far den dagen som 
Olle slutade som dorisbyggare. Olle gick i båten nere vid 
Källa, där det var allmän tilläggsplats. Han satte i årorna 
och rodde mot Änga. Efter en stund började han ro med 
bara den ena åran. Båten gick i cirklar och Olle togs i land 
av Erik och hans far, handlanden Alexis, som fraktade 
hem honom till Antons i Klämma. Där låg han i ett par 
tre dagar innan han rodde in i Dorisarnas evighet den 
29 maj 1913. Han var då 63 år gammal.

Om Olle var den som byggde de finaste Dorisarna, ek-
pinnade och med vackra skrov, får nog Martin Johansson 
på Härön sägas vara den som förde båttypen till holmen. 
Han hade varit i USA på 1890-talet och sett ”lillebåtar” 
som användes till torskfisket. Dessa var just Dorisar. De 
fanns från 15 till 19 fot, och om de var stora var de ”two-
man dory” eller ”double dory”. När Martin kom hem 
1895 gjorde han en modell. När han försökte sig på att 
göra den i skala ett till ett var det det första försöket att 
bygga en Doris från Herrön. När Hilmer i Änga hade sett 
den försökte han förbättra den. Det sägs att han gjorde 
om det inte mindre än 204 gånger, och därmed blev han 
öns främste dorisbyggare.

Johan Olsson i Brevik, 1891–1987, har byggt många 
Dorisar på Lyrön för kunder i området här omkring, 

Sund och småbåtar

Skuggövning i Kyrkesund.

förvänta sig under dagen bara genom att se hur öborna 
har förtöjt! Ligger småbåtarna norr om ångbåtsbryggan, 
väntar västanväder och sydlig ström, men ligger de mot 
hamnplan kan det tänkas bli stilla eller möjligen nordlig 
vind. Finns det båtar på båda ställena blir det ostlig vind. 
Numera är det bara en öbo som kör sin klassiska Härö-
Doris varje dag. Den är i de rätta färgerna med vitt skrov, 
gröna relingar, grå tofter och durk, och matchas prydligt 
med en korpsvart femhästars Mercury på akterstammen. 
De flesta har lagt upp sina Dorisar för gott, men det 
finns några som envisas. Båda mina grannar har varsin, 
men den ena ligger på Grönskär, lastad till de sargade 
relingarna med gamla kupor av korg och härven med 
tjärad backelina. På sjuttiotalet började Smögen 45 och 
Kosterfjord 46 att ersätta Dorisarna här i sundet. På åttio-
talet var det Örnvik, Uttern och Askeladden som gällde. 
På nittiotalet köpte de flesta Cresent 465. Vågar man 
hoppas på att någon tar tag i nytillverkningen av Dorisar 
på samma sätt som man gjort med till exempel trissjol-
len på sistone? Man kan fråga sig om det skulle kunna 
finnas ett intresse för plast-Dorisar, som det gör i USA.

Jag sitter på verandan tillsammans med Harry i 
Klämma. Utanför ligger Kyrkesundet. Husen klättrar 
på Sumpensidans västsluttning, och i söder syns Kros-
sefjord. Vi pratar om Olle vid Grinna. För en timma 
sedan gick jag förbi platsen här på Härön där de många 
Dorisarna byggdes och tänkte på fawset, fähuset, som 
en gång stått här. Jag rotar i kulturförnan efter några 
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den första så tidigt som 1921. Varvet på Lyr kom 
igång på allvar under 50-talet. Han byggde tre till 
fyra stycken varje vinter och genom åren blev det totalt 
ett femtiotal. Abel Larsson i Sumpen och Axel i Myra 
har även de gjort minst lika många var. 

En Doris har tre bordgångar och en hög stråkköl som 
sträcker under hela skrovet, från den plattgattade aktern 
fram till förstäven, som sticker ut en smula från borden. 
Sidorna är ordentligt utlagda och botten är lagd av tvärgå-
ende bottenbord. Dorisen kunde riggas med ett sprisegel 
som stod i masttoftens hål och stötte i en nagel som var 
mastfot. På så sätt löpte masten igenom ett hål i mittsitsen 
och förankrades i ett mothåll på båtens botten. 

Den som vill se en gammal Doris kan ta sig till Bo-
husläns Museum, där skepparen Mandus Martinssons 
Doris finns utställd. 

Börje Ek på Härön har byggt 115 modeller av Dorisar,  
alla 29,5 cm långa. Han kom till Härön sommaren 1960, 
direkt från staden Sudbury i Norra Ontario, Kanada. 
Där arbetade Börje som gruvarbetare i bolaget Inter-
national Nickel, som producerade större delen av all 
världens nickel. Börje är uppväxt med skogen i Närpes 

i Österbotten, mitt emot Sundsvall, så han började som 
huggare i Kanada. De första båtbyggena blev till när 
Börje hjälpte en sommargäst med en stäveka byggd i 
vattenfast plywood i mitten av femtiotalet. 1960 fick han 
jobb i Kungälv och fick då börja med att göra plastbåtar. 
Han byggde 300 trissjollar och gjorde dessutom pluggen 
till stortrissen. Verkmästaren på ABC ś snickerifabrik i 
Ytterby ville att Börje skulle fortsätta att arbeta på be-
ting i Kyrkesund. I Williams sjöbod byggde Börje tre 
båtar i veckan. Man kan känna igen hans mästerverk, för 
namnskylten  från Williams backefiskefartyg ”Rockall” 
sitter numer över dörren från bryggan. Det bör nämnas 
att min svärfar red ut några stormar under den skylten på 
femtiotalet tillsammans med William. Det blev som sagt 
många trissjollar totalt och ett oräknerligt antal släpjol-
lar mellan 1960 och 1963. 1963 började Börje bygga 
träbåtar hos Harry Hallberg. P28 byggdes för 6,50 i tim-
men. Det var på den tiden landets förnämsta segelbåt i 
kravellbyggd mahogny. 

Börje anlitades för att byta första bordgång och akter-
spegel samt för att bottna om ett tiotal Dorisar på sjuttio 
och åttiotalet. 

Kyrkesunds-Doris.

Doris under segel mot 
Krossefjord , efter en bildidé 
av Christer Matthiasson.
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Sumpen på fastlandssidan mittemot Härön.


