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Tankar i sittbrunnen

Årsmötet april 2021
Eskaderns första, enbart digitala, årsmöte 
avklarades 17 april.

Som mest var vi 19 medlemmar sam-
tidigt inloggade med Google Meet som 
fungerar utmärkt och gratis.

Det var de vanliga ärendena som kla-
rades av och alla valdes om. 

Vi hälsar nye styrelseledamoten Ulf 
Johansson med ombord. Ulf har varit en 
aktiv medlem i många år och kommer, 
initiellt, att ta över framlidne Lars Nord-
ströms uppgifter i styrelsen.

Verksamhetsberättelsen upplästes och 
likaså den ekonomiska berättelsen.

Mötets höjdpunkt är revisor Stig Eg-
nells skaldekonst där han på finurlig vers 
ger sitt godkännande av alla ekonomiska 
förehavanden.

Så var detta årsmöte för Eskaderns 22:a 
verksamhetsår till ända och ordförande 
Janne tackade de medverkande.

Som avslut visade jag en film jag klippt 
ihop från olika YouTube-filmer. Visande 
elände och tokerier med båtar inblandade.

Claes

”Nu är det gott att 
leva på en som-
mardag” sjöng Olle 
Adolphson i en visa 
från 1974. Visan 
handlar om glädje 
att leva, återför-
enas och att åter 
känna igen sig och 

för att kämpa vidare. 
Nu när vaccination och smittan går åt 

rätt håll får vi hoppas att denna sommar 
blir just början på en tid som vi åter kan 
få leva med hyffsat normala umgänges-
former med familj, vänner och bekanta. 
Till dess håll ut, håll i och håll avstånd. 

I skrivande stund (maj 2021) har sty-
relsen beslutat att årets eskadersegling 
flyttas till augusti, se blänkare i detta num-
mer. Då hoppas vi på att de flesta är vac-
cinerade och sugna på att segla och umgås 
tillsammans på ett för alla acceptabelt sätt. 
Att våra Marieholmare är populära visar 
sig i att Eskadern under året fått många 
nya medlemmar. Mycket båt för peng-
arna. En båt som sticker knappt under 
en meter och går lätt att hantera. En båt 

som kommer in i många fler naturhamnar 
än de flesta av dagens större segelbåtar. 
Något att dra nytta av när det blir trångt 
i gästhamnarna.  I detta nummer får du 
bekanta dig med ett antal naturhamnar 
som våra medlemmar delar med sig av 
med kodinater i RT90 systemet som lätt 
kan användas på Eniros sjökort och med 
beskrivning hur du angör och lägger till. 

Det finns flera publikationer med guide 
till många naturhamnar. De mest kända 
är Svenska Kryssarklubbens olika natur-
hamnsguider som täcker det mesta av 
Sveriges kust. Norska Hamnguiden från 
Skagerrak Förlag täcker sträckan Göte-
borg till Svinesund samt Norska kusten 

från Svinesund till Bergen. Båda publika-
tionerna beskriver naturhamnarna med 
flygfoton och sjökort samt bra beskrivning 
om hur du angör. Vill man ha ytterligare 
mustiga beskrivningar av Bohuskusten får 
man inte missa Ted Knapps nu klassiska 
bok ”Längs kusten i Bohuslän. Vi hop-
pas att sommaren bjuder dig på ett rikt 
båtliv, även om det i rådande coronatider 
förväntas bli trångt i de allra flesta hamnar.

Styrelsen planerar att höstens nystart 
av mötesverksamhet kommer att locka dig 
med ett intressant och givande innehåll, 
något som vi även försöker göra för dig 
som kan komma digitalt. Mer info i kom-
mande M20:a.

Janne

Vi har glädjen att under perioden februari – maj 2021 hälsa följande medlemmar 
välkomna:  Michael Hansen, Gentofte, Danmark; Lars Simonson, 
Åsa; Göran Andersson, Skärhamn; Mats Högström, Malmö; Fredrik 
Carlsson, Trollhättan; Anne-Maj Magnström, Leksand; Christoffer 
Olofsson, Jörlanda samt Rebecca Delldén, Stockholm.

Vid periodens slut var antalet medlemmar 217 st.
Willy Nilsson

Registeransvarig
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Anvisning: 
1. Gå in på hemsidan eniro.se 
2. Klicka på Karta i rubriken och 
    sedan på sjökort eller flygbild. 
3. I sökfältet skriver du in de  
    koordinater som anges här intill 
    samt under respektive bild. 
    Skriv in koordinaterna på samma 
    sätt som de anges, med  
    kommatecken och mellanslag. 
4. Klicka på förstoringsglaset. 
5. Nu visas en markör på kartan den 
    exakta platsen på kartan/sjökortet.

Naturhamnar och bekvä-
ma tilläggsplatser
Vilket är vårt önskemål när vi lägger till 
vid en holme med våra båtar?

Själv vill jag gärna vara ifred och inte 
ligga inpå andra. Bra är det också om det 
är lätt att ta sig mellan båt och klippa.

Meningen var att det digitala bryggmö-
tet skulle avhandla just detta men mötet 
fick ställas in då för få anmält sitt delta-
gande. Så bryggmötet äger rum i tidningen 
så att säga.

För att visa platserna måte du ha till-
gång till internet och en dator, smart-
phone eller surfplatta fungerar ej.

Onsalalandet
6367363, 1266896 Min favorithamn 
ligger på sydvästsidan av Onsalalandet. 
Där finns en fin naturhamn mellan 
Hamnholmen och Öckerö med flera bra 
tilläggsplatser på båda sidor av viken. 
Bra ankarbotten. Skyddad för de flesta 
vindar. 

Gåsö norra
6466708, 1240742 Tjällsö holme. Mot 
berget med egen bergskil och ankare.
6466533, 1240687 Tjällsö holme. Många 
platser i viken, SXK har satt i dubbar i 
berget att förtöja i tillsammans med eget 
ankare. Kommunalt torrdass nära.
6466257, 1240928 Bockskär, en liten 
holme. Dubbar att förtöja i på vissa 
ställen
6466411, 1241247 Tornholmen. Mot 
berget med egen bergskil och ankare. 
Nästan bara vid den markerade udden 
man kan ligga.
6466157, 1241247 Ängholmen, flera 
ställen att ligga på. Dubbar i berget.

Väster Kornö
6472519, 1238190 Brandskärs hamn, 
många platser i viken, SXK har satt i 
dubbar i berget att förtöja i tillsammans 
med eget ankare. Kommunalt torrdass.
6471805, 1237628 Västingskär, mot ber-
get med egen bergskil och ankare.

6471667, 1237728 Västingskär, mot 
berget i SXK dubbe och ankare men 
det finns även dubbar från SXK på flera 
ställen.
6471306, 1237914 Gråurn, mot berget 
med egen bergskil och ankare. Vackra 
klippor, väl värt en promenad runt ön.
6471302, 1238365 Borgmästaren, mot 
berget med egen bergskil och ankare 
men det finns även dubbar från SXK här 
och var.

Nordväst Kornö
6473829, 1241068 & 6473884, 1240985 
samt 6473938, 1240907 Bläckhalls insi-
da. På den sista koordinaten finns dub-
bar i berget och på de andra ställena får 
man ha egna kilar. Bra ankarbotten.
6474205, 1241009 Flatholmen, mot ber-
get med egen bergskil och ankare. Flera 
ställen nära den angivna koordinaten.
6474956, 1240886 Lindholmen. Många 
platser i viken, SXK har satt i dubbar 
på flera ställen att förtöja i tillsammans 
med eget ankare. Kommunalt torrdass 
finns.
6474893, 1241115 Mariaskären, SXK 
har satt i dubbar på flera ställen att för-
töja i, tillsammans med eget ankare.

Marstrandsskärgården
6423087, 1249584 & 6423248, 1249972 
Söder om Marstrand ligger Klåverön ett 
härligt utflyktsmål och naturreservat. 
På södra sidan hittar du viken Utkäften 
En perfekt naturhamn som är väl skyd-
dad från västliga vindar men passa dig 
för sydvästen. Inseglingen är problemfri 
men se upp för grundet på 1,5 m söder 
om inloppet. På babords sida hittar du 
Utkäften A. Längst in i viken på styr-
bords sida hittar ni Utkäften B. På båda 
ställen finns förtöjningsdubbar. Botten 
består av lera och sand ger bra ankar-
fäste.
6428905, 1255729 Lammholmen. 
Nordost om Marstrand vid insegling 
Hakefjorden ligger Älgö. Syd om Älgö 
ligger Lammholmen. På Riddartången 
invid Lammholmen fanns framtill 1986 
”Älgö Piba” en 40 meter hög skorsten 
från den gamla guanofabriken. Utmärkt 
naturhamn och natthamn. Minsta djup i 
sundet är ca 3 meter.
6447955, 1253062 Hälsön, Stigfjorden. 
Intill farleden längs Stifjorden ligger 
Hälsön på östra sidan finns en skyddad 
vik för västliga och östliga vindar. Det 
går även att förtöja på utsidan vikens 
östra sida. Det finns dubbar både i och 
utanför viken. Botten är sand och lera 
som ge bra grepp för ankaret.

Inför 2022 års vägg
almanacka

Nu är det HÖGSOMMAR, så 
kom ihåg att ha med telefonen/ka-
meran på båtturen. Ta många bilder 
för att få DEN bilden som vinner 
ära och pris.

När du mejlar så låt inte pro-
grammet slänga någon information, 
har du många bilder så mejla ett 
par i taget.

Mejla bilderna till: claes.anders-
son@telia.com

Göteborgs norra skärgård
EN hamn - då blir det Rörö! Affär, die-
sel, GLASSKAFÉ med mycket god glass. 
Långgrund badstrand för barnen en bit 
västerut.
Rörö är den nordligaste bebodda ön i 
Norra Skärgården här i Göteborgstrak-
ten.
- Vill du ha ett tillfälligt kaffestopp och 
kommer söderifrån så är Bohus Björ-
kös nordostsida, BOVIK (6410505, 
1255125), att rekommendera - bara 
bryggan är ledig. Här ligger en mycket 
gammal hussamling med upprinnelse i 
trankokerier. Ett annat namn var skär-
gårdsverk och ett av dessa här besöktes 
av Gustav III år 1787. Titta på GPS:en 
när du går hit så går det bra!
- Väl igenom Boviksundet har du Risö 
norrut. Här kan du lägga till längs ostsi-
dan (1) om vinden är på väst och på den 
ostliga udden (2) om vinden är mer på 
norr. Dock, om det är fuktigt väder kan 
det svarta på berget nere vid vattenytan 
vara halt.

6495767, 1235448 Stora Flatskär söder 
om Dannemark. Dubbar i berget och 
kommunalt torrdass.

Vid Heestrand

Det skulle vara trevligt med förslag 
på fina naturhamnar från medlem-
marna. Kanske skulle vi kunna samla 
dessa i ett häfte eller på hemsidan.
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6466708, 1240742 Tjällsö holme

Utkäften B 6423248, 1249972Utkäften A 6423087, 1249584

Risö, norr om Bohus Björkö  
6412568, 1254622

Rörö glasscafé 6413111, 1250819

6471302, 1238365 Borgmästaren

6471667, 1237728 Västingskär 6473938, 1240907 Bläckhall

6471306, 1237914 Gråurn

6367363, 1266896 Onsala: Mellan 
Hamnholmen och Öckerö Kalv.

6474956, 1240886 Lindholmen

6471805, 1237628 Västingskär

6472519, 1238190 Brandskärs hamn

Älgön

Lammholmen

6447955, 1253062 Hälsön, Stigfjorden

6428905, 1255729 Lammholmen

Risö 1

2
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Revisorskväde för  
Marieholm 20 Eskadern år 2020
Ett år har gott som inget annat, 
då många sociala kontakter tyvärr har stannat.
Till Facebook och nätet vi därför riktar ett tack, 
som tillåtit bilder och trevligt snack.
Ett temamöte hann vi dock med i sista stund, 
med info om fock och segel av Rasmus från Lundh.
Enbart en eskader i år men med egen tur i seglarställ, 
följde vi under sommaren råden från herr Tegnell. 
Tjugan kom som vanligt säsongsvis med intressanta tag, 
i kuvert med vackra märken av många slag.
Flera kamrater har slutat men många kommit till nu, 
så medlemsantalet är hela tvåhundrasju.
Årsmöte och seglingsstory blev sent inplanerade, 
med deltagare på plats och andra vid egna datorer placerade.
Bokföringen var som vanligt helt klar och rätt, 
med debet och kredit redovisade på bästa sätt.
Årets positiva resultat blev tvåhundrafyrtiotvå 
och behållningen i kassan är på en betryggande nivå. 
Så på beröm vill jag ej heller detta året pruta, 
och därför nu som revisor vill jag åter sluta, 
med eloge till styrelse med flera 
samt ansvarsfrihet för år 2020 rekommendera!

Stig Egnell
Revisor

Presentation
Hej Jag heter Ulf Johansson, 70 år fyllda, gift med Britt-

Marie, min personliga IT-tekniker och gast. Uppvuxen i 
Lerum men sedan 20 år bosatt i Göteborg, Olskroken. 

Byggnadssnickare eller byggnadsträarbetare, som det då 
hette 1968. Slog i min sista spik 2018.

Vi köpte båten 2006 en AC20.  Hittade av en slump hem-
sidan och blev medlemmar 2008, efter att ha törstat efter 
goda råd och tips. 

Så började resan till att bli en nördig Marieholmare. Till 
historien hör att jag aldrig tidigare seglat men innehaft ett 
flertal mindre motorbåtar. 

Vår Britta har fått mycket kärlek genom åren och är döpt 
efter svärmor, Britta.

Förhoppningsvis kommer ni att se mig bakom kaffebryg-
garen vid nästa fysiska möte.

Ulf

1971 byggdes den första MS-20 på  
Marieholms Bruk

Där fick jag mitt första jobb och jag har  
arbetat vidare med Marieholmsbåtar  

sedan dess. 
Numera med originaltillbehör och  

reservdelar till båtarna.
MARIEHOLM  
STRÖMSTAD  

MARINA
Göran Helmer AB 

Box 30, 452 21 Strömstad. Tel. 0526-139 60
www.marieholmboat.se 

marieholm.goran.helmer@marieholmboat.se

S W E DEN

M
A

R

IE
HOLM BO

A
T
S

M
A

R
IE

H
O

LM
 STRÖMSTAD

 M
A

R
IN

A

MS-20 AC-20 S-20

Augustiseglingen
Eftersom allt hänger i luften detta år - verkar det som - kanske 
vi tar en längre augustisegling istället? 
Eskadersegling 8-14 augusti. 

Vi samlas i Skärhamns gästhamn söndag den 8 augusti. 
På kvällen gör vi ett gemensamt besök på Skärhamns sjöfarts-
museum med en go efterföljande grillafton i gästhamnen.

På måndag går vi norröver. Ett etappmål kan vara Lyse-
kil med någon intressant gemensam aktivitet, Claes ordnar. 
Natthamn i Lysekil eller på någon av Kornöarna. 

Tisdag efter ett glasstopp på Smögenbryggan, Sotekanalen 
med natthamn i Hunnebo och kanske gemensam pizzakväll. 

Onsdag norröver mot Fjällbacka, innan dess en rundtur 
i Fjällbacka-arkipelagen, en tur förbi vinterns uppskattade 
SVT program ”Lerins sommarö” (något som jag: Björn lovat 
min gast att segla förbi) 

Torsdag går vi söderöver förbi Gorch Fock:s grav som 
ligger på Stensholmen en krigsbegravningsplats från Skage-
raktsslaget 1916 och är en minnesplats från både första och 
andra världskriget.

Vi kommer också försöka genomföra årets VM-segling 
(västkustmästerskapet) för Marieholm 20 under eskaderseg-
lingen men även utdela Dagens Hjälte-pris - vem som nu har 
prispokalen i sitt hägn sedan Kosterseglingen 2019?

Hänger du med? Anmäl dig i så fall till Björn  på  
bj.he@telia.com eller 070-261 30 18.

Väl mött önskar

Björn och Janne


