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Tankar i sittbrunnen

Med hopp om en  
God Jul och ett  

Gott Nytt år 2022 
önskar styrelsen  
genom Janne

Vi närmar oss 
slutet på det kne-
piga året 2021 Året 
som började med 
fotsatta restriktio-
ner om försiktighet 
för att träffas, um-
gås, och om så var 
fallet, armlängds 

avstånd till våra nära och kära. Lära om 
handhygien och många tankar runt coro-
napandemin till ett förhoppningsvis fung-
erande vaccin och en tanke om att kanske 
kommer snart det att gå att leva normalt 
igen. I augusti började Tegnell o Co lätta 
på restriktionerna och det verkade som 
om pandemin hade vänt. Vi håller alla 
tummarna. Trots ovissheten om det består 
har vi ändå efter detta lyckats starta om vår 
mötesverksamhet och kunnat genomföra 
två seglingar i eskaderns regi. En kortare 
junisegling med restriktioner, till augus-
tiseglingens med mer normalt umgänge. 
Från det digitalta årsmötet i april med 
digitalt föredrag med maritima youtube-
klipp till det tekniska mötet i oktober där 

vi fysiskt kunde mötas och tillsammans 
umgås. Styrelsen har haft ett antal digitala 
möten men även ett utomhusmöte i juli 
hos Stig i Hamburgsund Vi hoppas att 
vaccineringen är hållbar och hjälper oss 
ut ur pandemin. Ta gärna en dos till.

Trots det knepiga året 2021 har vi fått 
många nya medlemmar som vi hoppas 
kunna välkomna in i kommande eska-
derverksamheter. Vi har försökt att ta del 
av den digitala mötestekniken som vuxit 
fram under pandemin. Vi kanske inte har 
blivit fenor på tekniken ännu men vi hop-
pas är vi en lärande organisation. Med 
hopp att den digitala tekniken kan vara ett 
komplement till kommande mötesverk-
samhet då många av våra medlemmar inte 
befinner sig vid runt om västkusten utan 
att vi hoppas att du känner dig välkommen 
att i så fall komma med digitalt.

För 2022 planerar vi först ett temamöte 
i februari och då i samband med båtmäs-
san och då är tanken att vi tar tempera-
turen på havet. Vi bjuder in en sakkunnig 
föreläsare som kan besvara frågan Hur 
mår havet? Ett årsmöte i april planeras 
och då kanske locka med ett intressant 
seglingsföredrag. Bryggmötet återkommer 

vi med men vi ligger redan i startgroparna 
med planering av två eskaderseglingar och 
då med David Anthins bok På kryss med 
Taube som inspiration för kommande 
strandhugg. Vi hoppas att du känner dig 
kallad och vill delta i kommande verk-
samheter.

I skrivande stund har vi just haft ett 
styrelsemöte hos Claes i Lysekil med 
summering av verksamhetsåret 2021 och 
planering av 2022 samt val av bilder till 
almanackan 2022 som du nu kanske har 
i din hand i och med detta nummer. Vi 
gratulerar vinnare och vinnande bidrag 
till årets bild. Vi tackar för alla bilder ni 
har bidragit med till årets almanacka och 
hoppas den kommer att pryda din vägg.
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Vi har glädjen att under perioden augusti – november 2021 
hälsa följande medlemmar välkomna:

Tommy Johannesson, Jönköping; Göte Dahlqvist, Västerlanda; 
Oskar Djerf, Norrköping samt Roar Holtborg, Harstad Norge

Vid periodens slut var antalet medlemmar: 220  st.
Willy Nilsson Registeransvarig

Han kom som ”av ett bru-
sand’ hav”, litteratören 
Anthin till vårt höstmöte. 
Litteraturvetaren David Anthin gjorde 
ett starkt intryck på oss alla. Med hjälp 
av sin forskning kring Evert Taubes väst-
kustdikter i form av vistexter och prosa 
tog han med oss på en resa i ord från Tau-
bes barndomslanskap i västkustland till 
hans senare ungdoms och vuxenliv, från 
söder Brännö och Vinga i Västergötland 
till Koster i norra i Bohuslän. 

Resan gick från barndomen på Vinga 
till ungdomsåren till havs och i Bohus-
län och senare till seglats i Ranrike med 
kostern ”Monsunen av Sjösala” eller som 
den också hette ” Svanen av Grebbestad” 
under andra världskriget. Davids Althins 
föreläsning gav oss en inblick i Taubes pro-
saskrivande, eller som han själv beskriver 
när ”Taube blev Taube” med sin publik 
och som med sina många mustiga berät-
telser med delvis självupplevda historier 
som botten i sitt diktande. 

Evert Taube tillbringade mycket av sin 
ungdomstid tid runt om och i Smögen. 
Flera av hans släktingar var involverade i 

kustens fyrverksamhet. Pappan på Vinga 
morbror på Hållö och andra morbröder 
längre norröver. 

På Smögen levde Evert det glada livet 
med sång, umgicks både med dåtidens 
badturister och lokalbefolkning och di-
kande och sjöng. I Smögen debuterade 
Taube inför publik 1918. Några historier 
som litteratören Althin förmedlade var 
när Evert i Smögen lånade Rosa Stran-
nes dragspel sommaren 1918 och blev 
därefter tillfrågad om att segla med en båt 
till Norge, han ville då fortsatt låna Rosas 
dragspel för att underhålla ombord på 
resan. Rosa var av annan mening och sa 
motvilligt ”ja” till lånet om Taube lovade 
”att inte pantsätta spelet i Norge” Han höll 
löftet men pantsatte dragspelet i Strömstad 
istället. 

Eller som i sitt ungdomssvärmeri i Ska-
gen 1919 uppvaktade Ingeborg Östergaard 
en mycket omtyckt och uppvaktad dam i 
Skagens umgängesliv och där den för de 
flesta den okända dottern Kirsten senare 
föddes. Troligen fick vaggvisan ”Byssan 
lull” en ny mening för Evert, en visa som 
först just för första gången framfördes i 
Skagen 1919. 

Under andra världsskriget blev Bohus-
län för Evert ett kärt återseende. Taube 
som då mest intresserade sig för befolk-
ningen och deras leverne och där många 
av Everts skildringar av Bohuslän kom 
att skildra just vardagslivet inte turismen. 
Den uppdiktade visan ”Blue Bird of Hull” 
en visa som för oss alla ger en stark upp-
levelse om vad som hände med briggen 
Blue Bird, och svensken Karl Stranne som 
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David Anthin berättade målande om Taube och den resa i Taubes fotspår som han var med och genomförde.

Davids bok som rekommenderas!

FOTO: Oscar Norberg / Sjöhistoriska museet

”Han fick Hållö-fyrs blänk
Fast av snöglopp och stänk
Han stod halvblind
Han fick den i lo
Och i lä där låg Smögen
Hans hem där hans mor
Just fått brevet från  
Middelsborough”

surrades till rors, öde i dikten Visan kom 
till redan 1929 och kanske skildrar en om-
skrivning av Everts äldre bror Fredriks 
öde 1906, där tre backfiskare drunknade 
utanför Hållö, varav Fredrik var en av 
dem, troligen gnagde detta i hanns inre.

 Det blev många härliga mentala 
strandhugg under kvällen och allt utifrån 
Anthins nyskrivna bok ”På kryss med 
Taube” En bok som troligen blir en bra 
reseplanerare för kommande junieskader 
i Ranrike. Många medlemmar passade på 
att inhandla sitt eget exemplar av boken 
direkt av författaren innan han tog tåget 
hem till Falköping 

Till mötet, det första efter pandemiut-
brottet, kom tjugoåtta troligen väl vacci-
nerade medlemmar som bara hade väntat 
på att få träffas och umgås i eskaderns 
regi. De erfarenheter vi hade av våra tidi-
gare digitala medlemsmöten hade varit 
positiva och nu ville vi också pröva på att 
genomföra denna möjlighet på ett fysiskt 
möte. Nio medlemmar anslöt sig digitalt 
och kunde på så sätt delta och lyssna på 
Davids föredrag.

Efter Davids Anthins Taubeföredrag 
serverade nya ”klubbmästaren” Ulf oss 
kaffe och te med gott kaffebröd och gôtt 
tjöt. 

Efter paus fortsatte mötet med pre-
sentation av lämpliga kartplottrar för vår 
båttyp.  Med hjälp av vår teknikkunnige 
Claes som kvällen till ära monterat loss sitt 
eget plotter och med hjälp av den och ett 
MC batteri förevisade oss de olika funk-
tionerna i plottern. Vi fick vi hans och 
andras erfarenheter av olika plottrar och 
installationer, bra erfarenheter för den 
som står i begrepp att skaffa ny naviga-
tionsutrustning. 

Planen var från början att Mattias 
Bergendal från Erlandsons brygga skulle 
förevisa plottrar på mötet. Istället blev 
det ytterligare ett tekniskt möte en vecka 

senare hos Erlandsons i Sisjön som du kan 
läsa mer om i Claes artikel i detta nummer. 

Avslutningsvis fick vi tyvärr strul med 
ljudet till de som följde mötet digitalt.  
Något som vi tekniskt försöker ändra på 
tills nästa gång vi använder denna form. 
Vi hoppas att vi kan kompensera de som 
missade plotterföredraget med filmen om 
plottrar från Erlandsons brygga som finns 
på eskaderns Facebooksida.

Janne
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Stormarknaden för båttillbehör

Inger på Erlandsons Brygga i  
Sisjön har mångårig erfarenhet 

som riggare.
Eskadern kan varmt rekommen-

dera ett besök här för att  
förnya din rigg. 

Kanske vill du byta vantskruvar 
och justera måtten en aning? Det 
mesta är möjligt för Inger att lösa!

Specialpriser t.o.m. 1/2 -2022:
Undervant-par ca ...................800:- 
Toppvant-par ca ................... 1100:- 
Förstag ca .................................550:- 
Akterstag ca .............................500:-

Ta med dig dina gamla vant och 
vantskruvar för att få rätt längd.

Erlandsons Brygga har  
även allt annat  

du behöver för båtlivet!

Erlandsons Brygga
Mindre än en vecka efter Tekniska Mö-
tet har Eskadern ytterligare ett Tekniskt 
Möte!

Men nu hos Erlandsons Brygga i Si-
sjön, Göteborg. Man kan säga att detta 
var en fortsättning av mötet den 26:e med 
tema kartplottrar.

Inte mindre än 17 medlemmar mötte 
upp och butikschef Håkan Sjögren hälsade 
oss välkomna. Vi började med ett formligt 
ymnighetshorn av fikabröd, kaffe, thé och 
frukt, allt på butikens bekostnad! 
GPS - Kartplotter

Butikens expert på marin elektronik. 
Mattias Bergendahl, redogjorde kunnigt 
om för- och nackdelar med olika plottrar.

Ni som är med i Eskaderns facebook-
grupp kan se en filmupptagning från mö-
tet. Logga bara in på Facebook och leta 
upp filmen.

Viktigt när man ska välja kartplotter är 
att tänka på var man ska ha den monterad. 
Kan man på det avståndet se skärmen 
tydligt? Hur stor skärm ska man satsa på? 
Har man för avsikt att koppla den till yt-
terligar utrustning, t.ex. en autopilot eller 
en ekolodsgivare?

Man bör också ha i åtanke att en kart-
plotter drar en gnutta ström, beroende 
på modell och inställning, mellan 0,5-1 
ampere (6-12W). För en fungerande dy-
nastart är detta inte något problem.
Riggverkstad

Efter en omfattande genomgång av 
Mattias var det nu Inger Meijers tur att tala 
om sitt favoritområde: riggning. Inger är 
riggare och har varit så i många år. 

Hon gick igenom vad man ska titta på 
i form av skador på stående rigg. Inger 
rekommenderade de med behov att ta med 
de gamla och eventuellt skadade detaljerna 
till ”hennes” riggverkstad i Erlandsons 
butik så tillverkar Inger nya stag. I första 
hand brukar man byta undervanten.
Lotteri

När vi närmade oss slutet på detta trev-
liga besök var det dragning i ett lotteri. 
Varje deltagare fick, av butiken, var sin 
lott, alldeles gratis, med chans till fina 
priser. Tre nöjda medlemmar åkte hem 
med bl.a. ett set med bergskilar och en 
verktygsväska.
Rabatt

Under besöket hade vi möjlighet att 
handla i butiken med upp till 25% rabatt!

Vi i Marieholm 20 Eskadern tackar alla 
er på Erlandsons Brygga 
för ert varma mottagande 
och all proffsig informa-
tion!

Claes

Häftigt fikabord!

Mattias pratar plotter.

Inger snackar riggar.

Tid fanns att handla!

På min MS20 hade jag en Garmin 
176c kartplotter i en hembyggd hål-
lare och strömförsörjd via kabel. Jag 
kunde därmed alltid ha plottern där 
det passade mig. Den var även kopp-
lad till autopiloten. Det var lätt att 
ta med plottern hem i en passande 
(kamera-) väska. Dagens plottrar är 
större men detta arrangemang borde 
ändå fungera. Claes

Filmen som spelades in under mötet  
kan ses på Eskaderns Facebook-sida.
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Planering för 2022
Temamöte Vecka 6 
”Hur mår havet?” Det är vår avsikt att mötet ska handla 
om hur havet mår och kanske även vad vi i det lilla kan 
göra för att det ska må bättre. Vi räknar med att även 
sända mötet digitalt för de som vill vara med via dator, 
surfplatta eller smartphone.

Årsmötet 2022 
Preliminärt i vecka 16. Vi räknar med att även sända mö-
tet digitalt för de som vill vara med via dator, surfplatta 
eller smartphone.

Bryggmöte 
Preliminärt i vecka 20. 

Eskaderseglingen i Juni i vecka 23-24 
Temat för seglingen är ”På kryss med Taube”

Augustiseglingen 
Vi räknar med att denna segling ska äga rum i vecka 33.

Håll utkik på hemsida och Facebook-sida för mer  
information efter hand.

SÄLJES
En flexibel och stabil kärra som passar mindre båtar.  
Jag har haft min MS20 och transporterat långa sträckor.
Kontakt: Birger Wahlman, Vaseliden 13, 438 91 Landvetter 
0705 897273 - birger.wahlman@gmail.com

Vinnaren i årets 
bildtävling blev...
...Sølvi Jacobsen & 
Ulric Björcks bild
från en härlig tur på Tele-
markskanalen. Ett pris kom-
mer att sändas över till dem.

Styrelsen
VV Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Mars 2022

 28 1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31 1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 Albin, Elvira Ernst, Erna Gunborg, Gunvor Adrian, Adriana Tora, Tove Ebba, Ebbe 

Camilla Siv, Saga Torbjörn, Torleif Edla, Ada Edvin, Egon Viktoria, Regina Greger 

Matilda, Maud Kristoffer, Christel Herbert, Gilbert Gertrud Edvard, Edmund Josef, Josefina Joakim, Kim 

Bengt Kennet, Kent Gerda, Gerd Gabriel, Rafael Marie bebådelsedag Emanuel Rudolf, Ralf 

Malkolm, Morgan Jonas, Jens Holger, Holmfrid Ester, Noa

01 Fettisdagen  
08 Internationella kvinnodagen 
12 Kronprinsessans namnsdag 

20 Vårdagjämningen 
27 Sommartid börjar
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Marieholm 20 Eskadern
www.marieholm20.com

Årets vinnarbild av 
Sølvi Jacobsen & Ulric Björck

Del av Telemarkskanalen

God Jul  God Jul  
och och 

Gott Nytt ÅrGott Nytt År

Komplettera ditt  
båtbibliotek
Kompletterande manual, 16 sid A5 helt i 
färg. Tips och trix för den som vill ta hand 
om sin båt på ett bättre sätt. 65 kr.

Original handbok. Nytryck av hand- 
bok, A5, häftad, 36 sid. 130 kr.

El ombord i din Marieholmare; 
24-sid A5 helt i färg, om förslag på 
förbättringar och ombyggnation av 
båtens elsystem. 100 kr.

Vid beställning av två häften: fraktfritt.  
Annars tillkommer porto om 13:-.

Sätt in beloppet + ev. porto 13:- på  
PG 159 35 30-7 och märk med titel/titlar.

KLUBBVIMPEL, den numrerade klubb-
vimpeln håller hög kvalitet men till slut 
tar tiden ut sitt rätt. Vill du ha en ny vim-
pel, med ditt medlemsnummer, inför 
2022 måste du beställa senast 20 februari. 
Det är lång leveranstid (och hög ställ-
kostnad). Det finns onumrerade vimplar för omg. leverans.  
Kontakta Willy: 0707 537 153 eller: willynilsson237@gmail.com


