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Ship ahoy landkrabbor 
Sa var da batsasongen slut for i ar. K l 11 
lyfles Krabaten ur sitt ratta element och 
placerades pa vagnen for transport till 
vinterkvarter. 
Hogtryckstvattade och skurade hela baten, 
bytte olja samt filter, korde farskvatten i 
systemet och tog ur impellern. Den senare 
ser fortfarande ut som ny trots art den har 
anvants i sex sasonger. 
Ingen segling blev det av i ar. En fallande 
trend helt klart. A andra sidan var det inte 
sa manga dagar pa sjon over huvud taget. 
Dorjde makrill bara vid ett tillfalle exv. 
I morgon tar jag en liten biltur till Clas O i 
Uddevalla och koper en elektrisk skrapa for 
att aviagsna bottenfargen med. Ska aven 
inhandla en "roterande Blaster" fabrikat 
Perago for att se om det ar ett effektivt 
verktyg. 
Funkar inte ovanstaende tar jag till 
blastring, det gjorde jag ju sist (1985) pa 
forsta baten. 
Om det blir lackering av friborden far vi se, 
men att det behovs ar bortom allt tvivel. 
Claes 

Batmote i Kullavik 
Kallelse hade utgatt till samtliga 14 med-
lemmar i Kullaviksgruppen per postalt vykort i 
god tid innan motesdagen 14 augusti.. 
Tyvarr fanns det manga forhinder ty endast 4 
besattningar kom till Kullaviks hamn aktuell 
dag kl 11. Av dessa hade en besattning annat 
program aktuell dag sa tre batar gick for motor 
ut till Fjordholmarna och hittade den absolut 
lagligaste platsen vid hela 6-gruppen. Efter 
fortojning badades det och sa var det tid att 
plocka fram lunchkorgarna. 

Stamningen hos de sex deltagarna var 
synnerligen god, det ats och tjotades med god 
aptit och berattades historier. V i larde karma 
varandra och det blev nog en god borjan till 
sammanhallning i fortsatta utfarder. Vid 16-
tiden seglade vi hemat med en god akterlig 
vind och fortqjde pa vara platser i Kullavik. 
Deltagande batar var 204, 629 och 1040. 

Goran Falke 

Mitt liv med MS-20 
1975 kopte min bror en MS-20 av arsmodell 
1973. Tank er en endast tva ar gammal MS-20. 
Valskott och fin. Orange skrov och beige 
overbyggnad. Utrustad med MD1 A, krysstall 
med genua och drifter, i ovrigt 
standardutrustad. Baten doptes till 
"NAJADEN" och var i nans ago i 31 sasonger 
for att da saljas till J-E Lindmark. 
Jag var nu bara 18 ar ung och fraste omkring 
med min Crescent 415 med en 20-hastars 
Mercury pa. akterspegeln. 
Aren kom och gick och sa 1978, 21 ar ung, var 
det dags att bli MS-20-agare. Ringde pa en 
annons till nagon i Habo, men tyvarr var baten 
said, Men saljaren berattade att han hade en 
bekant som skulle salja sin MS-20, men ej 
annonserat annu. Fick numret till hans bekant, 
tandlakare Reinulf vill jag minnas. Joda, baten 
var till salu och hade inte varit i sjon pa ett tag 
da han kopt en HR-26. MS-20:n var av 
arsmodell 1973 med segel- och skrovnummer 
94, dopt till "KLUNKEN". Motorn var en 
MD1A tillverkad i Mexiko. 
Tid bestamdes for besiktning och sa blev det en 
resa till Vatterns strand. Saljaren bodde i Habo, 
men baten stod uppstalld i en smabatshamn 
norr darom. Jag var ju totalt gron som bat-
besiktare sa det var ren tur att allt var i sin 
ordning. Aven baten var gron, med beige 
overbyggnad. Vi tog i hand pa affaren och 



troligen fick saljaren en handpenning. Lysekils 
lokale battransportor engagerades och nar baten 
skulle hamtas sag jag till att vara med vid 
lastningen och overlamnade da en postvaxel till 
saljaren. 
Efter hand gjordes arbeten och investeringar pa 
baten, som nu dopts om till "JARRAMAS". 
Motorn anvandes nastan bara till att komma ur 
och in i hamn, segling var det som gallde. Ofta 
var jag ensam, men ibland var polaren Kent 
med. Han var (och ar sakert fortfarande) en 
hejare att segla, synnerligen taktisk. Han var 
rorsman och jag gastade. 
Motorn utrustades omsider med vaxel-
stromsgenerator och farskvattenkylning med en 
hembyggd varmevaxlare. I borjan av attiotalet 
skrapades botten ren fran ett antal lager med 
bottenfarg. En slapjolle inhandlades till ett 
formanligt pris. Vintern 85-86 vatblastrade 
brorsan och jag vara MS-20 i botten. Hans bat 
hade plastpest och jag gjorde en forebyggande 
behandling. 
Av familjeskal salde jag min forsta MS-20 
sommaren 1986. Koparen var en Orebroare 
med sommarstalle i Fjallbacka och dar skulle 
baten ligga pa redden. Under nagra ar sag jag 
da och da min gamla MS-20 i Fjallbacka. 
1996 var jag plotsligt nyskild. En ny kvinna 
dok snart upp i mitt liv och hon tyckte om 
batlivet med tillbehor. Marknaden dammsogs, 
men inge MS-20 hittades. Jag gav upp hoppet 
och sokte efter en 20-fots motorsnipa istallet. 
Alvarbatar i Norrkoping befanns ha en snipa, 
men vad battre var; de hade aven en MS-20 
som saldes for kunds rakning. 
Pa nyaret 1999 akte frun och jag upp till 
Norrkoping for att syna baten i sommarna. En 
ganska ostadad, snuskig och sonderborrad bat 
motte oss. Ett par dagar senare gav jag per post 
ett bud pa baten. 
Varvet gick emellan och affaren lostes. Akaren 
som forslat hem min forsta bat stallde upp 
derma gang ocksa och en tidig vardag 1999 
stod mitt livs andra MS-20 pa garden. 
Ett omfattande stadnings-, reparations- och 
renoveringsarbete tog sa sin borjan och detta 
arbete fortgar an idag fast i lugnare takt, Den 
hel-beiga baten doptes till "KRABATEN" och 
fick ganska snart en egen hemsida. Omsider 
hittade jag Marieholm 20 Eskadern pa internet 
och blev medlem tidigt ar 2000. 
Claes, medlem #23 

Fototavlig for Almanackan 
2011 
Nu ar det att dags att ta bilder infor almanackan 
2011. V i vill garna ha in bilder pa Marieholm 
20-batar i alia vader och under alia arstider. 
Vintriga bilder till sjoss ar speciellt 
eftertraktade, men passa aven i sommar pa att 
fotografera din favoritbat. Vinnaren belonas 
med ett pris! 
Har kommer lite onskemal om kvalitet, storlek 
pa bild etc: Vanlig 10xl5-kopia, negativ eller 
diapositiv gar utmarkt. Fotar du digitalt b6r 
bilden vara minst 1800x1000 pixlar, vilket 
motsvarar bilden fran en 2,2 megapixels 
kamera. 
Tank pa att bilden kan behova tala forstoring. 
Huvudmotivet bor ta upp storre delen av 
bilden. Ange var bilderna or tagna sa vi kan 
skriva det under bilderna. 
Sand in dina bilder till: 
Claes Andersson, Stenhuggaregatan 26, 
453 34 Lysekil, eller mejla till: 
c 1 acs.andei'sson a leiia.com. 
Senast 1 november 2010. 
Claes Andersson 
Hemsida, teknik- och almanacksansvarig 

Onskas kopa 
Ibland kanske man maste ge upp, 
har haft min gamla MD1 A19 femton ar. 
Totalt har den anvants sedan 1972 
Kanske maste jag skaffa en annan motor. 
Har du kannedom om en MD 6 kan det vara 
ett bra alternativ. 
Steve Dempe 
E mail dempe@swipnct.se 
tel 070+ 554 0 654 

Marieholm 20: a 
medlemsblad for 
Marieholm 20 Eskadern 
c/o Goran Falke 
Angsvagen 3 429 31 Kullavik 
Postgiro 159 35 30 -7 
Redaktorer Curt Almgren E-postadress: 
cs.almgren@comhem.se 
Agneta Dalvag 
aen eta.dalva g@.astrazeneca. c o m 


