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Föreningen 

Skonaren Ingos Vänner 
 

Kontoret är bemannat på oregelbundna tider. För kontakt skicka ett e-mail eller 

tala in ett meddelande på telefonsvararen så återkommer vi så snart som möjligt. 

 

 Kontorist:   Miyo Schmidt  

 Telefon:  031-14 25 01 
 Fax:   031-14 25 03 

 Hemsida:  www.skonaren-ingo.org 

 E-post:  kontoret@skonaren-ingo.org 

 Adress:  Lundby Hamngata 40 

   417 54 GÖTEBORG 

 Fartygstelefon:  0708-36 63 09 

 Organisationsnummer:  857204-5717  

 Bankgiro:  488 3377 

 

 Ordförande:  Otto Stryhn 0706-23 90 64 

 
 Vice ordförande:  Oscar Lexell  0703-88 14 80 

 

 Kassör:  Per Petersson  0703-81 45 22 

 

 Sekreterare:  Lennart Lundgren 0707-65 91 88 

 

 Ledamöter:  Malin Lindau 0735-04 86 28 

 Julius Laurell 0760-97 06 98 

 

 Suppleanter:  Eigil Sörensen 0736-16 91 55 

 Jan Willstrand 0706- 53 90 34 
 

 E-post:   förnamn.efternamn@skonaren-ingo.org 

 

 DP (ingår ej i styrelsen): Kristian Stryhn 0704-83 00 57 

 

 Redaktör Bogsprötet:  Malin Lindau 0735-04 86 28 

 Jan Isakson 0735-35 46 42/ 031-18 42 04 

 

 Omslagsfoto:  Ingo i Sjötorp juli 2012 under medlems-

seglingen ”The lake Vänern small ships race”. 

    Foto: Malin Lindau 
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Ordföranden har ordet 

Skonaren Ingo blir bara bättre och det ska kunniga hantverkare på Hälleviksstrands Varv 

se till. Från oktober 2012 till mars 2013 sker en omfattande reparation av babord sida. 

Renoveringen av skrovet, som nu blir fint hela vägen runt är resultatet av en långsiktig 

planering. Det ser man av historiken på Ingos hemsida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Otto Stryhn inväntar med stort lugn Ingos passage genom 

slussarna upp mot hamnbassängen i Sjötorp. 

            Foto: Malin Lindau 

 

1995 - 96 byttes bl.a. stäven ut på Öckerö Varv. 

2001 - 2002 utfördes ett omfattande reparationsarbete av styrbord sida och stora delar av 

akterskeppet byttes ut på Strandby Varv i Danmark. 

2003 spikades och drevades hela botten om av Sæby Verft i Fredrikshamn, Danmark. 

Vi har också byt en del bordläggning 2008 på Hälsö och 2011 på Hälleviksstrands Varv. 
 

Finansieringen sker med eget kapital, lån och bidrag. Tack vara en aktiv ungdoms-

verksamhet har vi haft möjlighet att få en hel del bidrag som möjliggör fortsatt förenings-

verksamhet samtidigt som vi kan göra direktavsättning till reparationskontot som vi med 

glädje ger vidare till duktiga hantverkare för vinterns nödvändiga skrovrenovering. 
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Vi får i gengäld ett fint fartyg som vi kan segla med långt in i framtiden. Så var det nog 

inte tänkt 1922, när Ingo byggdes. Då var man säkert nöjd om skutan kunde hålla i 30 år. 

 

Men 2012 uppnådde Ingo den avsevärda åldern av 90 år. Jubileet blev firat med en segling 

i Vänern som till följd av en noggrann planering blev något alldeles extra. Flera 

vänerskutor seglade tillsammans och blev festligt mottagna i alla hamnstäder. 

 

Även nästa år blir det jubileum.  Då blir Föreningen Skonaren Ingos Vänner 30 år. Det ska 
vi också fira. 

 

2012 kom ett nytt ord in på Ingos ordlista: ”IBAWKU”. U står för utbildning och övriga 

bokstäver representerar var sin västkustskuta. Det är en instruktörsutbildningssegling en 

helg i maj som skutornas ungdomar planerar och genomför. 

 

Jag hoppas IBAWKU fortsätter även 2013. Samarbete mellan skutorna är helt nödvändigt. 

 

Otto Stryhn                                                

Ordförande Skonaren Ingo     
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En arbetshelg på Gotenius varv 

I våras när INGO låg i docka på Goteniusvarvet ringde Otto Stryhn en dag och ville att jag 

skulle hjälpa till med att måla bordläggningen. Självklart var jag med på detta och slöt upp 

i ett litet gäng bestående av Rose-Marie McVeagh, Christina Birgersson, Alvin Pohlman, 

Love Björkman Bylund, Eigil Sörensen, Göran Ohlsson och Kristian Stryhn. 

 

Två viktiga projekt hade vi framför oss; att montera den nya klyvarbommen samt att 

skrapa bort lös färg från bordläggningen och täcka den med ny vit färg. Åtminstone då 

inser man att båten faktiskt är rätt stor. Vi skrapade och skrapade. Jag hade färgflagor till 
och med innanför skjortan när jag kom hem och klädde av mig. För att kunna arbeta i 

dockan disponerade vi två stycken s.k. flygande mattor vilket är detsamma som en 

eldriven hiss som man kan köra omkring med. Fordonet är inte helt lätt att manövrera och 

man bör inte köra den i högt läge.  

 

Det gungade litet grand när man var två personer upphissade på högsta nivån och man var 

tvungna att samordna sina rörelser. Troligtvis skulle inte maskinen välta men det var 

ganska otrevligt ändå. Istället för att sänka ner hisskorgen för att kliva ur och ta oss upp 

via trappor i dockan tog vi därför vägen upp på båten via relingen och likadant tillbaka när 

kafferasten var avklarad. Kristian Stryhn såg detta och ropade att den som ramlar ner och 

dör får stryk efteråt. 

 
Vi insåg snart att här gällde det att jobba på. Båten är som sagt rätt stor och vår del av 

jobbet skulle vara klart på söndagen så att varvets personal kunde spruta på bottenfärgen 

under veckan. Otto for på med penseln så det borde ha stänkt färg till andra älvstranden. I 

något ögonblick slängde jag locket till burken för att han inte skulle trampa på det och 

föra omkring färgen nere i salongen när vi var där för att äta. 

 

Nere i byssan stod Iben Villumsen förberedd med ärtsoppa alternativt mannagrynsgröt, 

men några kaffefilter stod inte att finna. Man kan naturligtvis inte arbeta utan kaffe så 

Iben satte igång en heroisk jakt ut på stan. Om jag minns rätt så var hon inne på ett kafé 

och bad att få låna filter och det gick bra. Väl åter upptäckte vi att det fanns en jättelik 

trave på bänken lite dolda bara.  
 

Jan Isakson 
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Staffan för befälet på Ingo  

Denna artikel var tidigare varit publicerad i TTELA den 20 juli 2012. 

Genom ett mycket vänligt bemötande från deras redaktion har vi fått 

tillstånd att använda artikeln i sin helhet. 
 

I går visade en klassisk Vänerskuta upp sig för Vänersborgarna. Skonaren Ingo låg i 

gamla hamnkanalen och allmänheten var välkomna ombord. 

  – Det är alltid roligt när folk är intresserad, säger skepparen Staffan Wilske. 

 

 
    90-ÅRIG FARTYGSJUBILAR. På fartyget Ingos jubileumsresa är Staffan      

    Wilske skeppare. Tillsammans med sin besättning och passagerare ska han   

    bland annat besöka Sjötorp där skonaren en gång byggdes.   

       Foto: Tommy Feldth 

 

På söndag firar skonaren Ingo 90 år i staden för sin tillblivelse, Sjötorp. På vägen dit la 

Ingo igår till i gamla hamnkanalen i Vänersborg.     

   Skeppare ombord på den här resan är Staffan Wilske. Han har börjat trappa ner efter att 

ha varit med kring skonaren i många år, bland annat som ordförande i föreningen som 

sköter den. Men ett 90-års-jubileum vill han förstås inte missa. 
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Stor besättning 

Färden på kanalen började i Trollhättan i går förmiddag. 

  – Det har gått bra, men det var lite segt att komma in i slussen vid Ström, säger Staffan 

Wilske. 

   När man anlände till Vänersborg var besättningen runt 20 man stark men skeppet går att 

segla med mindre bemanning. 

  – Sex man är ett minimum, men då ska de vara rätt duktiga. Båten är väldigt speciell att 

manövrera, den har ett stort vindfång och ingen bogpropeller. 
   Under sin tid som fraktfartyg byggdes Ingo om flera gånger. 

  – Men fartyget har återställts i ursprungligt skick så gott det har gått, säger Staffan 

Wilske. 

 

Tidigare fraktfartyg 

Tillsammans med två andra har han skrivit "3-mastskonaren Ingo, ett seglande kulturarv" 

på Göteborgs universitet. Och han har hur mycket som helst att berätta när han visar runt.  

   Ingo tjänstgjorde under många år som fraktfartyg på bland Vänern och Östersjön men 

har också fungerat som fiskebåt. 

  – Sommartid gick Ingo på Islandsfiske med drivgarn, säger Staffan Wilske. 

   Vid midsommar bar det av med 1 000 tomma tunnor i lastrummet och när vädret blev 
för besvärligt fram i september gick man tillbaka med tunnorna fulla av sill. 

   När fartyget var nytt ansågs det mycket modernt, bland annat på grund av att det var 

utrustat med motor. 

  – Det var första fartyget som byggdes i Sjötorp med maskin. Den kostade nästan lika 

mycket som resten av båten, säger Staffan Wilske. 

 

Mycket folk 

Från 1922 har fartyget haft flera ägare och 1976 slutade den gå som fraktfartyg. 1985 tog 

"Stiftelsen för Skonaren Ingo" över. Stiftelsen är fortfarande ägare och föreningen står för 

skötseln.  

   Under eftermiddagen i går kom en hel del folk ombord för att ta sig en titt. 

  – Vi behöver mycket uppmärksamhet för att klara ekonomin, säger Staffan Wilske.  
   Att hålla Ingo i skick kostar i genomsnitt en halv miljon kronor om året. Nu närmast är 

en stor reparation på 2,2 miljoner på gång. För att ha råd med den räcker det inte bara med 

inkomsterna från den charter man har. Bland annat får man hjälp av Riksantikvarie-

ämbetet och Statens maritima museer. Men för att nå ända fram måste man också ta ett 

lån.  

   På förmiddagen i dag går Ingo vidare ut på Vänern tillsammans med fartyget Christine 

af Bro som anlände till Vänersborg tillsammans med skonaren. Nästa anhalt är Lidköping 

och när man kommer fram till Sjötorp ska ytterligare tre fartyg ha mött upp. 

 

Niklas Johansson (TTELA 2012-07-20) 
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-  -  -  -  - 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

 

Grattis Ingo 90 år! 
 

 

 

 
 

Här firas 90-årsdagen i Sjötorp med nötmarängtårta bakad av 

Charlotta Esbjörnsdotter samt sång till ackompajemang  

av Yngve Viktor Gotliebs och hans dragspel! 
Foto: Malin Lindau 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

-  -  -  -  - 
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After work 

I våras provade vi något nytt två fredagar, nämligen after work-segling. Första gången vad 

den 11 maj och andra gången den 8 juni. Skutan seglade dit vinden bar för kvällen eller dit 

kapten kände för att åka med motorns hjälp. Ni vet ju hur det brukar fungera. 

Uppslutningen var god och många som aldrig tidigare seglat med Ingo följde med. Några 

av dom kunde vi med glädje även välkomna som nya medlemmar i föreningen. 

 

Den andra av kvällarna var vädergudarna verkligen i sitt esse. Hela dagen hade bjudit på 

strålande sol och över 20 grader. Eftersom hela veckan hade bjudit på fint väder och fler 
after workare var anmälda än vid förra tillfället var det välladdat i matväg med bl.a. 

grillad kyckling. En timme innan avsegling hände det som inte får hända. Molnen  på 

himlen drar ihop sig, stora och svarta, och vrider ur sig ordentligt över Göteborgs hamn. 

Fler än väntat dök dock upp, vädret till trots. När vi var i höjd med Öckerö sprack 

molntäcket upp igen och solen tittade fram och vi fick en sagolik kväll ändå. 

 

Nedan kan ni läsa vad som publicerades under ”Senaste Nytt” på Ingos hemsida efter den 

första kvällsturen. 

 

På återseemde nästa säsong/ 

Malin Lindau 

 
 

Lyckad after work segling med Skonaren Ingo! 

 

Ingos första after work segling genomfördes en blåsig fredagkväll den 11 maj 2012. Till 

seglingen anslöt 30 modiga människor som var nyfikna på skutsegling. Flera av dessa 

hade aldrig tidigare seglat med Ingo eller liknande skepp. I den hårda vinden sattes två 

revade gaffelsegel, stagfock och en klyvare. 

 

På och under däck minglades det, avnjöts god kokt korv med bröd, dracks kaffe och enligt 

ett obekräftat rykte spelades det även gitarr. Den hårda blåsten gjorde seglingen till en 

unik och äventyrlig upplevelse. Flera av deltagarna var nyfikna på Ingo och frågade om 
allt möjligt. 

 

Tack alla som var med för ert intresse. Vi hoppas på snart återseende. 

 

MVH Besättningen 

2012.05.13 
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Nordisk seglats 2012 – del 1 

Här följer två betraktelser från Nordisk seglats från två av dem som var 

med. En händelse av sådan dignitet bör självklart skildras från flera håll. 

Resten av deltagarna har med säkerhet ännu flera minnen. 
 

Den 25e juni 2012 satte jag 
för första gången fötterna på 

klippans ångbåtsbrygga och 

gick utåt mot den plats där 

Ingo skulle ligga förtöjd. Jag 

gick ombord på en, för mig, 

enorm skuta och visste inte 

riktigt vart jag skulle ta 

vägen. När jag förstod var 

lejdaren ner under däck fanns 

stack jag genast ner huvudet 

och tittade  efter hur det såg 

ut. Här möttes jag av en skara 
människor jag aldrig tidigare 

sett. Vissa stod nyfikna och såg sig trevande och blygsamt omkring. Andra var fulla av 

förväntan. För dem var detta början på ännu en segling med skonaren Ingo, en skuta de så 

många gånger tidigare besökt. För dem var det en början på två veckor av hårda nätter, 

svettlukt och skutbaggar i kojen. Två veckor av underbar segling helt enkelt. Men det 

visste jag inte än. För mig var det fortfarande en helt ny skuta och helt nya människor.  

 

Det var tur sådär i början att jag möttes av mycket värme och skratt vart jag än vände mig. 

Första intrycket är allt brukar man säga och den här gången stämde det verkligen. Det är 

svårt att känna sig trygg med nya människor på en ny plats. Men ombord på Ingo 

upplevde jag tidigt en sådan trygghet. 
 

Den nybörjarsegling jag anmält mig till var svår att märka av. Det visade sig tidigt att 

många i besättningen hade seglat förut, särskilt under den första dagen då segel hissades 

och skotades för första gången under seglingen. Det gick snabbt och lätt och vi började 

direkt vår resa från Göteborg mot Danmark och vårt första mål, Läsö. Vi hade en otroligt 

fin segling över Kattegatt med strålande solsken. Väl på Läsö utmanade vi Athenes 

besättning i diverse lekar. Detta trimmade besättningen ytterligare för Nordisk seglats som 

snart skulle gå av stapeln med start i den danska hamnen Hals. Den viktigaste interna 

kampen var i form av dragkamp. Här fick vi på Ingo ett härligt besked då det visade sig att 

vi även i år var överlägsna Athene i råstyrka. 
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Tidigt nästa dag fortsatte vi tidigt mot Anholt. På färden fick jag för första gången styra 

båten och jag insåg direkt hur svårt det är att styra en så stor och tung skuta. Jag fick dock 

god hjälp av styrman och kände mig ganska snabbt tryggare vid rodret. Den här gången 

fick vi även besök av Atlantica i hamnen.  

 

När vi nästa dag satte segel mot Hals gick vi igenom båten för att allt skulle vara i ordning 

till tävlingen. Vi satte upp focktoppen som inte använts tidigare under säsongen. Efter 

nästan en hel dags segling kom vi fram till Hals. 
Framåt kvällen kom många deltagande båtar dit 

och andra låg redan vid kaj. Här genomförde vi 

något som jag tycker var det bästa under hela 

resan och förtjänar en särställning. Precis innan 

man gick in i hamnbassängen fanns en lite större 

bassäng där man kunde lägga sig för att ta ner 

segel och starta motorn för att sedan styra in i den 

lilla bassängen. Nu bestämde vår kapten Kristian 

Stryhn att vi skulle segla in med fullt ställ på en 

slör och sedan bärga seglen snabbt för att vända 

runt båten som i ett slag och sedan gå in i 
hamnbassängen. När vi kom i rätt position för 

den svåra manövern satt jag i riggen, redo att 

beslå stortoppen. Plötsligt började Kristian lova 

och skrek sedan "bärga allt!" varpå både försegel, 

toppsegel och gaffelsegel nästa föll ner i däck. 

Jag hade aldrig trott att Ingo kunde vända så 

snabbt. Det kändes som att endast tio sekunder 

hade förflutit innan alla segel var nere och båten 

hade vänt. Min tidsuppfattning var kanske inte 

den bästa just då eftersom jag var väldigt exalterad      Elin Olsson, Stina Ströby och 

och glad, men snabbt gick det verkligen!                  Agnes Palm hissar segel. 

 
Som sagtvi kom in sent och skulle ganska snart sova. Dagen därpå låg vi till kaj. Vi visade 

upp båten och sedan ställde vi i besättningen  upp i tävlingar mot de andra besättningarna. 

Det gick otroligt bra för oss och vi kändes redan som ett sammansvetsat gäng efter bara 

två dagar. När det var prisutdelning visade det sig att även om det gick bra för oss så gick 

det bättre för andra. Men vi vann ett tröstpris i form av Coca Cola, främst tack vare 

lagkaptenen Philip Roos enorma engagemang och peppande skrik genom tävlingarna. På 

kvällen tog vi chansen att titta på de andra båtarna inför båtbytardagen som skulle komma 

senare. Mitt intresse drogs främst till den danska barkentinen LOA. Väldigt fin skuta med 

en trevlig besättning som man visserligen inte förstod så väl. Efter detta la vi oss att sova. 

Tävlingen skulle starta morgonen efter. Jag somnade spänd och förväntansfull. 

 
Nästa morgon var det full fart på besättningen och alla skyndade sig för att vi skulle 

komma ut till starten så snabbt som möjligt. Vi var något för odisciplinerade för att kunna 
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genomföra en bra start och kapten fick till och med komma fram på fördäck för att vi 

skulle förstå att det var på allvar. Vinden låg på bra så att vi fick en fin slör ner mot det 

första rundningsmärket. Alla hade gott humör när vi gjorde oss klara för att sikta tillbaka 

mot Sverige. Men, som alltid på havet, kan man inte lita på att vinden går ens väg och 

plötsligt låg vi och guppade i totalt bleke. Fortfarande positiva tog vi fram badstegen 

medan de andra båtarna trots hårda ansträngningar misslyckades med att komma framåt. 

Plötsligt kom det svarta moln på himlen och med dessa även stark vind. Mitt i dessa                             

vindar fick jag och Love 
Björkman klättra upp i 

masterna som toppgastar i ett 

slag. Jag som inte varit uppe 

i riggen så mycket innan var 

lite orolig när det blåste så 

mycket, men när jag kände 

mig som mest osäker hörde 

jag hur Love började sjunga 

en mast framåt. Hans alltid 

så glada inställning fick mig 

genast säker på vad som 
skulle göras. Lite sång 

betydde mycket för min 

känsla där uppe i masten.         

    Rasmus Hagberg och Waldemar Sjöblom tävlar              När vi kom ner avtog vinden    

    påhejade av Stina Ströby och Elin Olsson.                 i lagom tid till att styrbords- 

               vakten skulle gå av. 

 

När vi vaknade låg vi absolut sist i tävlingen. Vi fortsatte ändå mot Sverige och ville gärna 

genomföra hela etappen. Men detta tyckte inte Jupiter, som var tävlingsledning, och när vi 

började närma oss Sveriges kust blåste de av tävlingen och vi gick för motor till 

Uddevalla. Väl där fick vi en stund att se på staden och att ta tid för oss själva men snart 

gick de flesta för att sova. De som stannade uppe var ankarvakter och även busmakare 
som dagen efter stolt visade upp bilder på de andra båtarnas nya rekvisita. Ett exempel var 

nya ankare, i form av kundvagnar. Till alla våras glädje berättade de om sina räder från 

natten vid frukosten. 

 

I Uddevalla låg vi sedan en dag till och nu hade vi tid att visa upp Ingo för nyfikna 

besökare och även tävla med de andra besättningarna. Uddevalla var en trevlig stad att 

vistas i och vad jag såg så var alla nöjda med vår vistelse där. 

 

Nästa morgon gick vi mot en naturhamn. Denna dag fick besättningarna också byta båtar. 

Jag tillsammans med Sara Bökmark, Anton Matsson och Linnea Jensen seglade ombord 

på LOA som jag skrivit om tidigare. Det som främst lockade ombord var råseglen som var 
helt nya för oss. Dagen var solig och vi fick en väldigt fin segling ombord. Framåt kvällen 

kom vi fram till vår destination. Det var en vacker syn att se alla skutor ligga uppradade i 
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viken. Och inte blev det ett sämre panorama när solen just skulle gå ner. Besättningarna 

fanns i land där vi åt mat och lekte lekar. Det bjöds även på högklassig sång från vår 

alldeles egen besättning. Men även idag fick vi dra oss tillbaka tidigt för att inte vara trötta 

när den andra etappen skulle starta följande morgon. 

Starten gick men inte en enda 

båt var över start-linjen 

förrän 10 minuter efter att 

signalen hade gått då det inte 
var någon vind att tala om. 

När vinden senare kom med 

sjöbrisen såg det ut att gå 

riktigt bra för oss. Genom 

kapten och styrman som 

skickligt valde vår rutt efter 

omständigheterna och gjorde 

några taktiska pärlor ledde vi 

vi tävlingen inför natten då 

jag skulle sova.  

Anton Matsson och Sanna Nomark.  
 

När styrbords vakt steg upp fick vi dock se att tävlingsledningen lagt om banan till vår 

nackdel och vi låg sist som i den första etappen. Med slokande huvuden beräknade vi 

målgången till klockan 06.00. För att det skulle gå så snabbt som möjligt satte vi upp egna 

presenningssegel och även en presenningsblinda. Detta i kombination med gott trimmande 

gjorde att vi ständigt höll en riktigt bra hastighet. Oscar Lexell som stod som styrman 

hade ett evigt planerande framför sig och vi i besättningen gjorde allt vi kunde för att 

segla så båten så snabbt som möjligt med en trimmrunda var femte minut. Allt slit gav 

också lön för mödan. Vid målgång låg vi 300 meter före Westkust. En intressant detalj är 

att våra presenningar kan ha räckt för att vi skulle vinna med en så liten marginal. Tack till 

innovativa instruktörer för detta!  

 
Vi var alltså framme i Risör och alla var nöjda med seglingen och det var ett glatt humör 

ombord. Vi lekte lekar, skrubbade däck och sov, allt i lugn takt. Framåt kvällen spelade vi 

båtboll på en fotbollsplan och gick runt i staden tillsammans. 

 

Eftersom tävlingen var slut kände många sig sugna på att vara vakna länge den här 

kvällen. Vi ombord var också väldigt intresserade av att busa lite med de andra båtarna. 

När natten började närma sig och klockan blivit två skred vi till verket och sprang iväg 

längs kajerna för att genomföra bus av olika slag. Vi bytte ut fockedrevsudd mot bananer, 

tog ner flaggor och bäst av allt gjorde vi en stor räd mot Jupiter  som hade förstört vår 

segling. Två i besättningen paddlade fram till Jupiter i Dingo. De tejpade längs babord 

sida upp texten ”Los Ingolidos”. Strax därefter gick vi ombord på Jupiter och tog ner 
deras ljusslinga. Denna fästes sedan i Jyllands rigg och genast var det jul ombord på den 

skutan. Natten var i busväg den bästa hittills och vi kunde somna gott om än bara för 
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några få timmar.  

 

Dagen efter gick vi en lång parad som var fint 

ordnad, detta till minne av slaget i Lyngör som 

ägt rum 100 år tidigare. Framåt eftermiddagen 

skulle alla skutor också delta i ett stort iscensatt 

sjöslag. När vi fick se planeringen för detta 

bestämdes dock snart att vi skulle avgå direkt 
och ta sikte mot Sverige och Strömstad. 

Regissören hade tänkt att vi skulle ligga still i en 

timme på däck alldeles tysta mitt i det fyra 

timmar långa skådespelet. Detta i kombination 

med att ta upp ankaret var något vi inte skulle 

hinna med så vi satte helt enkelt kurs mot 

Sverige. Den här sista seglingen var väldigt kul, 

det blåste mycket och alla var glada. Men det 

jag minns allra mest av var hur instruktörerna 

hade tillagat en festmåltid till resten av 

besättningen. Detta som tack för en fin segling. 
Här fick man goda chanser att prata med de 

andra innan vi skulle skiljas dagen efter. Det var 

alltså samtidigt som en fest också ett avslut på 

en underbar resa som vi gjort tillsammans. 

Maten och samtalen var de allra bästa under            Björn Lindahl tittar på när Stina  

resan.          Ströby och Sanna Nomark viker segel.

   

Den sista turen in till Strömstad gick otroligt snabbt. Knappt hann jag tänka innan vi la till 

i Strömstad och skulle börja städa. Allting gick väldigt snabbt och det tog inte lång tid 

innan folk började försvinna. Här slutade årets ungdomssegling och vårt deltagande i 

Nordisk seglats. 

 
Det jag kan säga nu efter att ha seglat på Ingo är hur fantastiskt bra jag blev bemött. Som 

ny ombord fick jag samma glada behandling som alla andra. Jag har lärt mig otroligt 

mycket och fått en ny bild av vad skutsegling innebär. Två veckor till havs, utan telefoner 

och en ständigt stressande verklighet är något som alla borde få uppleva. Denna 

avslappning kan man nog inte få på ett bättre ställe än en seglande skuta. En segling på 

Ingo var en fantastisk upplevelse och något jag gärna gör om. Jag är säker på att jag 

kommer tillbaka till skonaren Ingo och dess vänner. 

 

Rasmus Hagberg (foton: Mathias Kindberg) 
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Ingo – en Vänergalliot 

Något av det bästa jag gjort på senare år var då jag tillsammans med Per Henriksson och 

Maria Björnstam deltog i en studie på Göteborgs Universitet om Båtar, Fartyg  & Skepp. 

Resultat blev en uppsats som finns att köpa och som heter 3-mastskonaren Ingo – Ett 

flytande kulturarv. Där beskrivs allt från Ingos byggnad på varvet i Sjötorp till seglatser 

under 8 olika ägare och hur hon slutligen hamnade i Skonaren Ingos Vänners vård. 

 

Jag deltog även i en fortsättningskurs där jag försökte finna hur denna unika skrovtyp som 

kallas Galliot kunde hamna på Vänern, Den utmärkes av den rundade aktern och fallande 
stäven. Ingo är den enda bevarade skutan med denna skrovform, som var relativt vanlig 

för ca 100 år sedan. Jag fann en linjeritning på en skuta som byggdes vid floden Eider som 

nästan helt överensstämmer med Ingos linjer. Ritningen är från 1880-talet. Eider är 

gränsfloden mellan Slesvig och Holstein. Detta var ju danska områden fram till mitten av 

1800-talet, då Danmark i krig fick lämna dessa områden till Preussen. Hur 

skeppsbyggnadskonsten sedan spred sig från Danmnark via varven i Göta-Älvdalen till 

Vänern och slutligen till Sjötorp blev dock en övermäktig uppgift att slutföra, Den sista 

Gallioten byggdes 1935 i Forsvik av en skeppsbyggmästare som hade kommit från 

Sjötorp 

 

Här finns tydligen uppgifter för nya friska krafter att ta vid! 

 
Staffan Wilske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Håll ögonen öppna – 
 

inom kort läggs 2013 års  
 

seglingsprogram ut på 
hemsidan 

 

 

Håll ögonen öppna – 
 

inom kort läggs 2013 års  
 

seglingsprogram ut på 
hemsidan 
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Reparation av babord sida vintern 
2012-2013 

Under september månad har det varit full fart nere vid Lundbyhamnen efter att årets 

seglingssäsong avslutades ovanligt tidigt. I en rasande fart riggades Ingo ner, inredning 

revs och till och med två master togs ner. De som var nere i Ingo på slutet kunde få sig en 

riktigt bra uppfattning i hur det såg ut i lastrummet på den tid Ingo gick som fraktskuta. 

Måndagen den 1:e oktober lämnade Ingo vinterhamnen med destination Hälleviksstrand. 
 

I vinter ligger Ingo på 

Hälleviksstrands varv för att 

förnya stora delar av babord 

sida. Liknande förnyelser har 

genom åren genomförts i kölen, 

fören, styrbord sida och aktern. 

Nu är det alltså sista steget som 

tas för att skrovet skall vara i 

fullgott skick och säkert att 

segla med även i framtiden. 

Detta jobb är det sista stora 
steget i en renoveringsplan som 

påbörjades 1991. 

 

 

Det mesta av virket som skall bytas sitter innanför bordläggningen. Själva bordläggningen 

är i bra kondition och endast ett 30-tal meter behöver ersättas vilket beror på att 

bordläggning är det som är mest utsatt och därmed är mycket redan bytt sedan tidigare. I 

sämre skick är spanttoppar, slagvägare, balkvägare, skarndäck, däcksbalkar och garnering. 

Däremot ser spanten ut att vara friska vilket kan förklaras av att de ligger i en saltare 

miljö. Mycket av det virke som nu ska bytas är 90 år gammalt och har alltså varit med 

under hela Ingos liv. 
 

Totalt räknar vi med att byta ut: 

Bordläggning: 3 ¼ ” 34 lptr furu 

Brädgång: 14 – 15 lmtrfuru ( 5 plank) 

Däcksstöttor: 10 st, 1,5 lptr 6 ¼” ek 

Skarndäck:  10,3 lptr, 10” * 4” ek 

Skarndäckslist: 10,3 lptr, 4” * 4” ek 

Däcksbalkar: 2 st, 7 lptr 8 ½” * 8”  furu 

Halvdäcksbalkar: 10 st. 1,40 lptr 8 ” * 7½” furu 
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Knän: 13 stycken i gran eller stål. 

Balkvägare: 1 st. plank  11lptr 10” * 5”  furu  

Balkvägare: 1 st. plank  9lptr 10” *  4”  furu 

Slagvägare:  4 st. plank 11 lptr 8” * 3½”  furu 

Garnering: 12 st. plank 11 lptr 8” * 2 ¼”  furu 

Spanttoppar:  50lptr  6 ¼”, ek 

Däcksplank: 140 lptr   6” * 2 ¼” furu 

 
Och vad betyder då alla dessa begrepp? Jag nöjer mig med att förklara de viktigaste. 

Bordläggning är plankorna på utsidan. Brädgång är plankorna mellan däck och relingen. 

Reling, räckstöttor och brädgång skapar det trästaket vi har på Ingo och som hindrar oss 

från att trilla i havet. Skarndäck är den däcksplanka som är längst ut och är mycket 

kraftigare än övriga däcket. 

Skarndäckalisten ligger utanpå 

skarndäck och på den är sedan 

avbärarlisten av stål spikad. 

Däcksbalkarna är de balkar 

som däcksplankorna vilar på. 

Knän är de vinklade 
förstärkningar som du kan se i 

salongstaket.  

 

Vi har som mål att knän i 

salongen ska vara av gran om 

vi får tag på lämpligt knävirke. 

Spant och spanttoppar är 

fartygets revben och i dessa är 

bordläggning spikad. Garnering 

är ungefär som bordläggning, fast på insidan spanten. Balkvägare är en kraftigare planka i 

garneringen som sitter strax under däck och däcksbalkarna vilar mot denna. Tillsammans 

med skarndäck utgör denna balk en viktig långskeppsförstärkning. Slagvägare är en 
kraftigare planka i garneringen som ligger i slaget, alltså där skrovet böjer av ner mot 

kölen. Dess främsta uppgift är att förstärka skrovet. 

 

Då mycket av detta är osynliga detaljer kommer många inte ens att märka att vi genomfört 

en enormt stor restaurering. Men då det är bärande delar som är delvis angripna av röta 

och därmed försvagade är det mycket viktigt att vi gör detta nu, innan Ingo riskerar falla 

isär.  

 

Exakt hur reparationen kommer att gå till är upp till varvets yrkesmän att besluta. Den 

senaste planen var att byta lite i taget då det är svårt att få skutan att hålla ihop om allt tas 

bort samtidigt. Vi uppdaterar regelbundet hur det går till på varvet via föreningens 
hemsida samt facebook.  
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Det ni kommer att märka till våren är de förbättringar i inredningen som vi passar på att 

göra när den ändå är riven och skall återuppbyggas. Vår förhoppning är att många 

kommer med idéer och förslag på förbättrad inredning. Det nylagd däcket kommer synas 

och även märkas genom mindre läckage. Ny garnering kommer att synas som ljusare trä i 

salongen och den gamla unkna skutlukten ersättas med doften av färskt trä och trätjära. 

 

Även när Ingo är på varv är det 

massor att göra i verkstan 
hemma i Göteborg. Rundhult 

ska lackas, wire kläs om, 

däckshus slipas, och målas. 

Nya kranbalkar ska byggas och 

ytbehandlas. 

 

Uppe på varvet kan vi jobba 

med styrbord sidan; skrapa, 

slipa och måla. Strax innan 

sjösättning kan vi även 

behandla babord sida och måla 
botten. Barlasten är när ni läser 

detta flyttad så att varvets 

timmermän kommer åt att byta slagvägare och garnering. I vår ska vi göra en kraftsamling 

och lyfta tillbaka all barlast. Så denna vinter behöver vi mer än någonsin tidigare hjälp 

från medlemmarna med arbete i verkstaden och på varvet. 

 

Reparationen innebär även stora kostnader och vi kommer att behöva avbetala på ett lån 

under tio års tid, så det gäller att vi är sparsamma och att alla hjälps åt att hitta nya och 

gamla charterkunder som gärna vill segla med Ingo. Ingo 2013 kommer vara bättre än 

någonsin tidigare då mycket förnyas. 

 

Skrovgruppen genom Oscar Lexell (foton: Otto Stryhn) 
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Skonaren INGO skall repareras 
 

 
 
Den tremastade skonaren INGO som var den sista lastförande träskutan i Sverige 

lever ännu. Hon har inte blivit ett kajförtöjt museiföremål vilket är fantastiskt med 

tanke på att hon är helt och hållen byggd i trä och har varit i funktion sedan 1922. 

Hon är idag K-märkt och traditionsfartygsklassad och seglar återigen med sin 

ursprungliga rigg, omfattande 10 segel vid full sättning.  

 

Tiden, hon fyllde i somras 90 år, har ändå tagit på skrovet och nu är det dags för 

en stor reparation. Under vintern 2012/2013 skall stora delar av babords 

bordläggning, garnering och en del spant bytas ut. Även om mycket gott 

renoveringsarbete utförs av Föreningen Skonaren Ingos Vänner behöver hon 

denna gång läggas upp på varv. Till detta behöver fartyget sponsorer och detta har 
vi tänkt oss att man kan åstadkomma genom att sponsra renoveringen per 

löpcentimeter och det är där ni kommer in i bilden. Totalt skall 468 löpmeter bytas 

ut och du kan välja hur stor del du vill hjälpa till med. 

 

Självklart kan du pussla ihop hur många cm-längder du vill men vi ser helst att ditt 

bidrag inte är mindre än 2 cm. Det kostar att administrera också. Som ett litet tack 

för ditt bidrag kommer ett signerat diplom tryckt på fint papper att skickas ut 

under hösten. 

 

Vi uppskattar om du sätter in ditt bidrag på BG 488-3377. Märk   inbetalningen 

med ”Bidrag skrovreparation”. Namn och adress är också viktigt.  

Skonaren INGO skall repareras 
 

 
 
Den tremastade skonaren INGO som var den sista lastförande träskutan i Sverige 

lever ännu. Hon har inte blivit ett kajförtöjt museiföremål vilket är fantastiskt med 

tanke på att hon är helt och hållen byggd i trä och har varit i funktion sedan 1922. 

Hon är idag K-märkt och traditionsfartygsklassad och seglar återigen med sin 

ursprungliga rigg, omfattande 10 segel vid full sättning.  

 

Tiden, hon fyllde i somras 90 år, har ändå tagit på skrovet och nu är det dags för 

en stor reparation. Under vintern 2012/2013 skall stora delar av babords 

bordläggning, garnering och en del spant bytas ut. Även om mycket gott 

renoveringsarbete utförs av Föreningen Skonaren Ingos Vänner behöver hon 

denna gång läggas upp på varv. Till detta behöver fartyget sponsorer och detta har 
vi tänkt oss att man kan åstadkomma genom att sponsra renoveringen per 

löpcentimeter och det är där ni kommer in i bilden. Totalt skall 468 löpmeter bytas 

ut och du kan välja hur stor del du vill hjälpa till med. 

 

Självklart kan du pussla ihop hur många cm-längder du vill men vi ser helst att ditt 

bidrag inte är mindre än 2 cm. Det kostar att administrera också. Som ett litet tack 

för ditt bidrag kommer ett signerat diplom tryckt på fint papper att skickas ut 

under hösten. 

 

Vi uppskattar om du sätter in ditt bidrag på BG 488-3377. Märk   inbetalningen 

med ”Bidrag skrovreparation”. Namn och adress är också viktigt.  
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Du är viktig!  

Medlemmarna är föreningens viktigaste tillgång bortsett från skutan själv.  Utan 

medlemmar finns nämligen inte Föreningen Skonaren Ingos Vänner som är själva 

grunden för Ingos bevarande. Vi är i dagsläget ca 650 medlemmar i föreningen.  Ingo ägs 

av Stiftelsen Skonaren Ingo men drivs och förvaltas av Föreningen Skonaren Ingos 

Vänner där just DU är medlem.  

 

Det är ett näst intill monumentalt arbete som ideellt läggs ner av föreningens medlemmar 

på att hålla vår skuta seglande vilket ger både oss som medlemmar och allmänheten glädje 
år efter år.  

 

Det finns flera sätt att som medlem 

stödja föreningen och därmed 

Skonaren Ingos fortlevnad, allt 

ifrån ett stödjande medlemskap till 

att aktivt arbeta inom föreningen 

med alla de göromål som krävs för 

att hålla både förening och skutan 

vid liv. Varje person som väljer att 

stödja föreningen och dess uttalade 

mål och syfte genom ett 
medlemskap stärker föreningens 

position i samhället och därmed 

möjligheten att värna om vår kära 

skuta.  

 

Detta första steg i medlemskapet, 

som vi kan kalla ”stödjande   

medlemskap”, kräver minimalt   

engagemang och görs enkelt genom  

att sätta in medlemsavgiften på         Medlemskategorier 

föreningens bankgiro.   
  

Det andra steget, låt oss kalla detta för ”deltagande medlemskap”, är att som medlem 

utnyttja sitt medlemskap och delta i föreningens aktiviteter och medlemsseglingar. För 

föreningen är detta viktigt då vi på så sätt kan sprida kunskapen och glädjen att segla skuta 

samt naturligtvis få täckning för de kostnader som varje segling medför. Förhoppningsvis 

skapar detta också nyfikenhet och därmed ett större engagemang vilket kanske leder till 

att man påbörjar resan mot ännu större delaktighet. 
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Det tredje steget, låt oss kalla detta för ”aktivt medlemskap”, är att själv engagera sig i 

föreningen, allt ifrån att segla som besättning under sommarhalvåret, delta i underhålls- 

och renoveringsarbete under vintern, ta på sig eller delta i ett ansvarsområde (det finns 

många som behöver fyllas) eller ta plats i föreningens styrelse. Utan medlemmar som är 

villiga att ta på sig detta engagemang har vi, som alla föreningar, svårt att överleva. 

Förutom att det faktiskt lönar sig att förflytta sig till denna medlemskategori i form av 

rabatterade medlemsseglingar så är det ju faktiskt både roligt och lärorikt att vara delaktig 

i föreningens arbete. Man träffar mycket nytt folk, man lär sig mycket som att segla skuta, 
navigering, träarbeten, maskin, styrelsearbete, IT, matlagning…ja, listan kan göras nästa 

hur lång som helst. 

  

Ponera att vi för varje hundratalet medlemmar föreningen har så får vi ca 5-6 stycken som 

tar steget upp till att bli aktiva medlemmar. Detta är livsnödvändigt för föreningens 

överlevnad. En första sak vi alla kan göra oavsett delaktighet i föreningens verksamhet är 

alltså att försöka värva ytterligare en medlem. Om vi gjorde detta skulle vi gå från 650 

medlemmar som idag till 1300 medlemmar. Tänk vilken styrka vi skulle få av detta. 

  

Precis som i alla ideella föreningar är det ett mindre antal personer som drar det tyngsta 

lasset men varje medlem är viktigt oavsett nivå av delaktighet i föreningens verksamhet. 
Vi återkommer alltså till artikelns titel - Du är viktig! 

  

Är du redo för att ta nästa steg i föreningen? Varför inte börja med att värva en ny 

medlem! 

 

Jan Willstrand 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Har du julklappsångest? 
 

Då har vi lösningen!  
 

Varför inte ge bort ett  
 

PRESENTKORT 
 

i valfri valör från Skonaren Ingo 
 

 

 

Har du julklappsångest? 
 

Då har vi lösningen!  
 

Varför inte ge bort ett  
 

PRESENTKORT 
 

i valfri valör från Skonaren Ingo 
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Nordisk seglats 2012 – del 2 

Nordisk Seglats i år var för mig en helt fantastisk resa. Jag och Erik blev instruktörer, 

vilket var riktigt kul. Jag tror vi båda växte mycket i vår roll som ledare under denna 

seglats. Vi började med att segla till Danmark. Vi kom till Läsö och Anholt innan vi begav 

oss till Hals för att möta upp resten av Nordisk-båtarna. Alexander och jag bänslade 

toppsegelfallet mitt i natten men kakfickan full av Mariekex under en stjärnklar himmel. 

Alvin riggade Dingo med oss och vi seglade ut ur hamnen för att njuta av lite Dingo-

segling i solnedgången. Det gick förvånansvärt bra! På dagen var det tävlingar i hamn 

mellan skutorna, Ingo var självklart bäst. Alla verkade ha så roligt tillsammans och 
samarbetet mellan eleverna var på topp.  

 

Första etappen gick till Uddevalla. Jag var taggad till tusen. Vi satte upp en blinda (råsegel 

under peket) gjord av Dingos mast, en presenning och kastlinor som brass och skot. Vi låg 

länge tvåa i klassen, med ett 

rejält försprång till Westkust 

och Jylland som låg bakom, 

men vinden dog och båtarna 

drev okontrollerat iväg. Ingo 

kom sist.  

 

Väl i Uddevalla steg jag och 
Anton upp klockan 5 på 

morgonen för att baka bullar 

i mängder till frukost åt 

eleverna. Det var riktigt 

roligt! Med kinapuffar, 

förkläde och mjöl på 

kinderna började vi knåda deg som aldrig förr. Under dagen hade vi öppet skepp och folk 

strömmade ombord för att beundra vår skuta. Sveriges Radio intervjuade mig och 

Alexander och vi fick berätta varför vi tycker så mycket om livet ombord på vår fina båt. 

 

Vänskapsseglingen gick från Uddevalla till en naturhamn, Getevikssund, som ligger 
mellan Lysekil och Bassholmen. Väl i natur-hamnen samlades alla skutor för att grilla och 

leka tillsammans. Helt fantastiskt mysigt och vackert. Morgonen därpå gick starten för 

den andra etappen till Risör, Norge. Vacker start, alldeles vindstilla. Ingo seglade riktigt 

bra, vi låg först i racet men banan ändrades till vår nackdel och vi hamnade trea med Loa 

och Westkust framför oss. Men, taggade som vi var såg vi till att styrbordsvakten 

trimmade och trimmade och trimmade alla segel om och om igen under hela sex-

timmarsvakten. Detta resulterade i att vi tog tillbaka andraplatsen. Vi gick om Westkust en 

bit innan mållinjen mitt i den brandgula soluppgången. Det var mäktigt! 
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Många stannade uppe sent den sista natten för att busa med andra båtar. Atenes rigg 

spändes fast med hänglås, tävlingsbåten Jupiters hela styrbordssida blev täckt av svarta 

sopsäckar med med ett vackert budskap skrivet på: "Los Ingolidos". Alexander och jag 

bestämde oss för att sova på däck. Att sova ute är något av det bästa som finns för mig så 

även om det hann bli ljust innan vi somnade sov jag ändå som en stock, nöjd och glad. Vi 

vaknade vid åtta med nybakade frallor och kaffe. Esmeralda vet hur frukostar skall lagas. 

På  kvällen blev det 

instruktörsmiddag 
under sjögång. Vi 

dukade upp långbord i 

salongen med 

ballonger, girlanger, 

partysugrör och 

hemgjorda hamburgare 

och marängswisch till 

efterrätt. Björn var 

lekledaren. Jag lade 

mig på däck i regnet 

och blåsten och njöt av 
att vi ännu inte nått 

sveriges kust. Det sista 

jag ville var att komma 

                                        ”Los Ingolidos”          fram.            

                

Sara Bökmark (foton: Mathias Kindberg) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Vi har två sidor på facebook: 

”Skonaren Ingo” - som är en extern sida som 
vem som helst kan ”gilla”. 

”Älska Ingo” – som är den interna sidan 
främst för medlemmar och där man måste 
göra en medlemsförfrågan. 

 

 
Vi har två sidor på facebook: 

”Skonaren Ingo” - som är en extern sida som 
vem som helst kan ”gilla”. 

”Älska Ingo” – som är den interna sidan 
främst för medlemmar och där man måste 
göra en medlemsförfrågan. 
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Ingos klyvarbom 

Ingos klyvarbom, eller vad har Ingos vänner för gemensamt med Adolf Hitler och Josef 

Stalin? Först lite begreppsförklaring. Spiran (spirorna) som sticker ut i fören på ett 

segelfartyg kan allmänt kallas för ett peke. Om det är en spira kan den även kallas för en 

klyvarbom. Om det som på Ingo varit två spiror 

kallas den översta för klyvarbom och den undre 

för bogspröt. Bogsprötets ursprungliga uppgift 

var att leda bolinerna till ett råsegel så långt 

förut som möjligt. Ingos klyvarbom och 
bogspröt var från början en spira, som delades, 

och var från början bramstång i Hitlers 

Reichmarines skolfartyg, barken Gorch Fock, 

sjösatt 1933 från Blohmund Voss varv i 

Hamburg. orch Fock är pseudonymen för en 

tysk författare, Johann Kinau, som omkom i 

Skagerrakslaget 1916 ombord iSMS 

Wiesbaden. Gorch Fock visade sig vara ett 

lyckat koncept och då Kriegsmarine (nytt namn 

efter 1935) var i behov av fler skolfartyg 

byggdes ytterligare fyra systerfartyg; 1936 

Horst Wessel (numera USCGCEagle), 1937 
Albert Leo Schlageter (numera Sagres III 

Portugal), 1938 Mircea för Rumänien och 1939 

Foto: Jan Willstrand            Herbert Norkus. Alla från Blohm und Vossvarv.  

 

Efter  krigets slut övertog USA Horst Wessel som blev skolfartyget Eagle i US Coast 

Guard. Josef Stalins Sovjetunionen övertog Gorch Fock och namnade om henne till 

Tovaritch (ryska förkamrat) och hon blev skolfartyg för Sovjetunionen. När så ryssarna av 

säkerhetsskäl ville byta ut de två gamla bramstängerna till bramstänger av stål i slutet av 

70-talet gick uppdraget till riggarfirman Albrechtsson och Hasse AB i Göteborg.  

Minnesgoda göteborgare kommer ihåg Tovaritch när hon låg vid Stenpirens västra kaj för 

bytet. Dom gamla bramstängerna av trä fick Albrechtsson och Hasse behålla och en av 
dem blev så småningom, efter delning, bogspröt och klyvarbom till den 1976 inköpta 

fraktskutan Ingo. Den senare barken Gorch Fock byggdes 1958 också på Blohm und Voss 

och är sedan dess skolfartyg för tyska Bundesmarine. Tovaritch kom efter Sovjetunionens 

upphörande på ekonomiskt obestånd, underhållet missköttes och hon fick nyttjandeförbud 

i engelsk hamn. Hon övertogs senare av tyska intressenter, omnamnades till Gorch Fock 

och ligger numera som museifartyg i Stralsund. Ingos klyvarbom byttes ut våren 2012 

efter en skada. Undras hur länge den kommer att hålla? 

 

Stephan Gyllenhammar  f.d. ordförande i Ingos Vänner. 
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The lake Vänern small ships race 

INGOS 90-års jubieum firades med att ta oss upp kanalvägen till Vänern 

och vidare till Sjötorp där hon byggdes. Mellan 18-28 Juli besöktes 

Trollhättan, Vänersborg, Lidköping, Kristinehamn och Karlstad. Med oss 

på resan hade vi följe av andra anrika skutor under olika etapper. Dessa 

var CHRISTINE AF BRO, POLSTJÄRNAN, MINA och OSCAR II. 
 

Här byggdes hon alltså 
Dockan där Ingo byggdes är idag en ganska trist och sorgsen plats. Halvtrasiga baracker 

och skrothögar. En enorm bassäng med rester av gamla sliprars och byggställningar. 

Numera står dockan torrlagd men i ena änden finns där slussportar som kan öppnas för att 

släppa in vatten. Undrar när de användes sist. Enligt vad som någon beskrev så byggdes 

båtarna uppe på kanten av bassängen och skjuvades ner när det var dags för sjösättning. 

På detta sätt kunde anläggningen användas för flera byggprojekt samtidigt i olika stadier 

av färdigställning. Ett till synes hopplöst renoveringsobjekt i form av en skuta, något 

mindre än Ingo, dominerade scenen. Man måste verkligen lyckönska dem som höll på 

med projektet, alla planer att bevara en skuta skall naturligtvis uppmuntras och det sista 

som dör bör vara hoppet. 

 

Medresenär på andra båtar   
En av idéerna med det samordnade 

arrangemanget var ju att vi besättningar 

skulle kunna följa med på varandras 

båtar och på så sätt stärka gemenskapen. 

Christina Ohlsson var till och med 

besättning på ångbåten POLSTJÄRNAN 

som eldare. Vi andra nöjde oss med att 

följa med som besökare under en dag. 

Jag själv följde en dag med ombord på 

CHRISTINE AF BRO. Hon är en exakt 

replik av en typ av fraktfartyg som 
trafikerade Vänern under 1600-talet. 

Skutan är helt modernt utrustad men 

håller ändå en pietetsfull stil. Jag hajade               Skeppare Jörgen Wessman på 

till  ordentligt när en av dem plötsligt                             Christine af Bro 

släppte ratten för att visa mig någonting.  

”Ingen fara”, sa han, ”vi har autopilot!” En annan i besättningen var bror till skepparen 

och ville höra min åsikt om hur man hanterar råsegel. Det finns ett sådant i riggen men 

han kände sig väldigt osäker på hur det fungerade. Jag var tvungen att avböja det 

smickrande förtroendet med att detta var första gången jag såg ett sådant på nära håll. 
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Deras storsegel saknade för övrigt ordentlig skotpunkt. Tåget fästes helt enkelt på en 

mindre knape och jag undrade vad som händer om en kraftig kastby fick tag i seglet. Den 

skulle ju aldrig hålla. Jodå under vintern skulle detta göras om. Större delen av deras 

charterturer företogs dock när vinden var lugn eller obefintlig, bl.a. med rullstolsbundna 

passagerare. För detta syfte hade en elegant anordning byggts som kunde transportera 

rullstolarna ner i salongen. 

 

Speciell besättningsman 
 

 

Staffan Wilske 

och Yngve 

Viktor   

Gotlieb 

underhåller 

medlemmar  

och dags-

resenärer med 

sång och 
dragspelsmusik. 

 

 

 

 

Under resan upp till Sjötorp fick vi celebert besök. Ombord kommer självaste Yngve 

Viktor Gotlieb. Hans hustru/flickvän var med hon också och klev ombord i högklackat! I 

sanningens namn så bytte hon om till mera sjömässiga skor dagen efter men det såg lite 

oerfaret ut. Hennes sjö-kunskap vet jag  inte så mycket om men däremot kan väl ingen 

tveka angående Yngve Viktor. Vi som var med på seglingen till Stavanger, Tyborön och så 

småningom Halmstad 2006 kommer aldrig att glömma denne man. Han är ökänd skeppare 

på skutan ”Baltic Beauty”, eller som hon ibland kallas ”Scandal Beauty”, och försvinner 
inte precis i mängden. Hans berättelser, eller snarare skrönor, bör tas med ordentlig nypa 

salt men underhållande är de definitivt. 

 

Slussarna 
Jag hade aldrig tänkt på att det var så många slussar upp till Trollhättan. De här slussarna 

är ju stora nog att ta in mindre fraktfartyg och erbjöd inget hinder för Ingo. Ibland kunde 

vi trängas med ganska många fritidsbåtar i slussen och en stor del av dessa hade utländska 

besättningar. Visst är det fantastiskt att det svenska innanhavet Vänern lockar tyskar, 

danskar, belgare med flera. Många människor från kontinenten söker sig ju till Sverige för 

att söka ödsligheten och tystnaden i fjällvärlden men den hittar de ju inte i den här delen 

av landet. Det måste vara något annat som drar. I deras ögon kanske Sverige är spännande 
och färgstarkt. Om vi sedan kunde upphöra med dessa evinnerliga pizzerior och istället 

servera svensk husmanskost på matställena skulle hela Centraleuropa strömma hit! 
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Det om detta, åter till slussningar. Den sluss som definitivt erbjöd dramatik var den som 

tog oss till just Sjötorp. Det stod klart från början att här skulle det bli trångt. Det var pr 
ecis här i Sjötorp som Göta kanalbygget började och helt klart var det mindre fartyg man 

då avsåg skulle användas i kanalen. Den första av de två slussarna var så kort att dingen 

inte fick plats så den fick tas ner. Då vi kom in i slussen höll Staffan Wilske och Per 

Petersson som stod vid ratten väldigt låg fart, närmast kryprörelse. Trots detta fortsatte 

båten mot stenkanten. Alla insåg att 

ankaret på styrbords sida inte låg bra till. 
Det fanns ju inte tid att få undan ankaret 

utan det fastnade en aning och bräckte 

därmed sönder kranbalken. Stopp ropade 

en åskådare på land men hur gör man det 
med ett fartyg? Det knakade och brakade 

men vi kom i alla fall rätt i slussen. Ingo är 

en gammal fraktskuta och sådana får tåla 

lite skavanker CHRISTINE AF BRO  hade 

det säkert lättare, hon har ju bogpropeller. 

 

Broarna 
På vägen hem från Karlstad passerade vi två stycken broar som förtjänar att omnämnas. 

Båda ruskiga maskinerier från till synes passerade epoker i industrialismens historia. Den 

första strax utanför Karlstad är i själva verket helt ny och invigdes 2001. Det är den enda 

konstruktionen av sitt slag i Sverige och fungerar så att hela körbanan hissas upp med 
hjälp av motvikter så högt att Ingo kunde passera under. Maximal seglingsfri höjd är 27 

m. Man kan med lite fantasi föreställa sig det jättelika maskineri som krävs. 

 

Den andra bron var inte mindre imponerande. Den kallas helt enkelt för järnvägsbron och 

byggdes 1916. På den vippas körbanan upp. En hiskelig betongmotvikt stor som en liten 

stuga gör att rörelsen blir mjuk och kontrollerad. Uppe på konstruktionen finns en helt 

modern display av den typen där texten flyter fram. Normalt skall den väl visa 

öppningstider eller liknande men den här dagen var buskapet ”MEMORY EMPTY”. 

Kontrasten mellan den imponerande järnkonstruktionen från anno dazumal och texten 
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som genererats i ett datorchip i mikrometerskalan som var ungefär hundra år yngre tyckte 

jag var rörande och ganska komisk. 

 

Vänern 
Nå men seglingen då? Det påstods från många personer att sjön på Vänern är krabb. Jag 

känner inte att jag är kapabel att avgöra skillnaden. Kanske kan någon av våra tre 

sjökaptener avgöra saken? Maria Björnstam kallar i alla fall Vänern för Grodhavet och 

påstår att man kan få  näckrosmalaria om man tillbringar för mycket tid där.  
 

Resan var ju upplagd med en bestämd rutt och det 

var trevligt med de olika hamnarna men då vart 

det ju osäkert med vinden. Såhär hade de det förr 

kan man ju tänka sig. Låg vinden fel, ja då blev 

leveransen försenad. 

Ingo körde ordentligt fast vid en plats som kallas Karen-Ekens skärgård. Platsen består av 

fyra stenkar som förr i tiden användes av segelfartygen för att förhala sig igenom det 

trånga sundet. Vinden hade tagit tag i Ingo men med lite hjälp fick vi vänt fören rätt. Priset 

blev dock en klotfender som sprack då vi gick emot en av stenkistorna följt av Eigil 

Sörensens kommentar: - ” Ja där gick några tusen till”. 

 

Avslutningen  

Trots att vi startade väldigt tidigt från Vänersborg så hann vi inte i tid för Göta älvsbron 

som jag envisas med att kalla för Hisingsbron eftersom det känns mera logiskt. Någon har 

förklarat för mig att den gamla bron hette så men den var ju från före 1939, och då fanns 

inte jag. Nåväl bron var alltså inte öppen och skulle inte öppnas på ett par timmar. Vädret 
var väldigt fint och vi fick vackert finna oss i att bli liggande på Hisingssidan strax bortom 

Gotenius varv. Det gick ju inte någon direkt nöd på oss, vi hade massor av frukt kvar och 

timmarna fram till öppningen var ganska trevliga. Undrar om INGO någonsin har haft 

någon tilläggning som legat så nära hemmahamnen? 

 

Jan Isakson (foton: Malin Lindau) 
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Seglarskola för vuxna 

Första helgen i juni var Skonaren Ingo fylld med vuxna passagerare som ville lära sig 

segla skuta. Roligt att notera är att det var ungdomarna som var våra instruktörer och de 

gjorde ett fantastisk arbete. På fredag eftermiddag gav vi oss iväg mot Öckerö för första 

övernattningen samt för att plocka upp vår styrman...eller jungman...eller vad det nu det 

heter. Fia Linblom heter hon i alla fall, det minns jag. Jag minns aldrig alla nya ord. Så är 

det med mig, Allt jag lär mig en säsong faller ur mitt minne lagom till nyår. Varför är det 

så? Är ju inte ens 40 fyllda...än. Så det är bara att börja om varje vår.  

 
Utanför Göteborgs hamn ligger 

en annan segelskuta för ankare. 

Och inte vilken som helst, utan 

självaste Sedov som är en av 

världens största, för den som 

inte visste det. Minns tillbaka 

till året innan då hon mitt i 

natten seglade förbi oss på nära 

håll ute på Nordsjön under Tall 

Ships Race. Innan vi drog ut på 

kvällen för att göra pubrunda a 

la Öckerö delades vi in i 
styrbord- och babordsvakt. 

 

Tidigt lördag morgon var det  

avsegling med destination Läsö                          Ett gäng trötta instruktörer! 

i Danmark. Hela helgen bjöd på  

strålande sol och fina vindar, men kallt som bövelen var det. Sjön böljade ordentligt och 

några blev sjösjuka. Framme på Läsö spreds vi på olika håll. Vissa gick på promenad,  

andra för att köpa öl eller vilade och fräschade upp sig inför kvällen. Jag och Lotta drog 

till playan och la oss i en sanddyn med varsin påse godis och låtsades att det var en så där 

30 grader, men att bada giddes vi inte.  

 
Efter middag var det lek på däck. Kristian och Oscar delade in oss i två lag som fick ställa 

sig på led förut. En från varje lag fick i uppgift att snabbast ta sig till det på båten som 

nämndes. Dom var rättvisa och gav oss uppgifter utifrån vad vi rimligen borde kunna. 

Ungdomarna, våra instruktörer, var med i leken och dom fick de svåraste uppgifterna som 

de inte alltid kunde lösa. Vilken befrielse, tänkte jag, inte ens dom kan allt som ändå är så 

duktiga. Tvillingbröderna Mattson fick tävla mot varandra att snabbast klättra upp i en av 

masterna. Vem vann tror ni?  

 

Text och foto: Malin Lindau 
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Skutsegling 

Artikeln var införd i INGONytt december1998. Den återges här med 

författarens tillstånd. Originalartikeln hade flera mycket eleganta 

illustrationer som vi tyvärr inte lyckats återge. 

 
För att segla dit vi vill behöver vi känna till lite om fysiken kring segel och fartyg. Luften 

består av ett oändligt antal molekyler. Ju varmare det är desto glesare ligger dessa. På 

grund av jordens rotation och uppvärmning förflyttar sig luftmassorna över jorden med 

olika hastighet och kraft. 

 

I Sverige talar vi mest om vindens kraft mätt i Beaufort. Vid samma hastighet utöver 

vinden en större kraft ju kallare det är, då molekylerna ju ligger tätare. För att segla 

behöver vi fånga vinden i segel. Det finns olika typer. Seglet ställs i sådan vinkel mot 
vinden att det blir ett undertryck på ena sidan (läsidan). Motsatt sida kallas för lovart. Den 

kraft som då uppstår drar i seglet, vinkelrätt mot bommen. För att båten skall gå framåt – 

och inte driva i riktningen vinkelrätt mot seglet – måste den ha en köl. Kölen bromsar den 

kraft som kraft som drar i sidled. Är båten lång och smal begränsar också detta avdriften. 

 

För effektiv framdrift skall vinkeln mellan seglet och vinden vara cirka 170o. Vid hårdare 

skotning blir avdriften onödigt stor och framfarten lägre, vid lösare skotning uppstår inte 

maximal fart. Man får testa sig fram vilken skotning som ger bäst verkan. Praktiskt sett så 

skall seglen skotas så att de nästan bubblar sig vid masten, eller så att det nästan fladdrar 

vid akterliket, då man seglar för halvvind eller högre (bidevind). Har vi ett fartyg med 

flera segel skall dessa skotas så att vinden från förligare segel leds in på läsidan av det 

nästkommande, dock inte så att det slår back i detta. Alltså: skota hårdare i fören än i 
aktern. 

 

Avdriften skall elimineras av kölen och skrovformen. Ett brett fartyg med liten köl har 

större avdrift än ett långsmalt med djup köl. Lastskutor driver mycket, i synnerhet om de 

kränger. En segelskuta skall därför inte krängas för mycket. Det är heller ingen idé att 

segla närmare den relativa vinden än cirka 60o. Även om det kan upplevas som om det går 

bra att segla högre, blir avdriften så stor att resultatet är sämre. För att styra skutan är det 

inte endast rodret, utan också segelkombinationen, som bestämmer vart vi kommer. Har vi 

för mycket segel akterut eller skotar för hårt på mesan blir båten lovgirig (strävar efter att 

komma upp i vinden). Om vi stället har för mycket försegel eller skotar dessa för hårt blir 

hon fallgirig (fören vill åt lä). Jämför med en gungbräda; en tjock person kan kompenseras 
av en smal längre ut eller med flera på samma avstånd från vippstället. När man skall 

manövrera gäller det att utnyttja dessa krafter. Exempelvis då vi hissar eller bärjar segel. 

Om vi skotar mesan för att lova samtidigt som vi backar med förseglen kommer fartyget 

att ligga ganska stilla. Detta kallas att dreja bi. 



- 32 - 

Stagvändning – vända genom vinden: Det sker på kommandot ”vi vänder” eller ”ror i lä” 

(avser rorkultens läge). Ratten vrids åt lovart, i normal hastighet (för häftig rodermanöver 

leder till att rodret bromsar farten). Mesanseglet skotas samtidigt så hårt det går. 

Stöttetaljan sätts åt lovart, när det börjar fladdra i seglet. Detta bräcks med hjälp av taljan. 

Stagseglets skot lossas så fort båten börjar lova. Gaffelfocken kan firas ut något och säkras 

med stöttetalja. Focken kommer då att först fladdra för att sedan – när vi kommit upp i 

vind – bräcka. När vi kommit nära vindögat skotas åter stagfocken som tidigare, för att så 

fort båten gått över stag skotas för den nya vinden tillsammans med de övriga seglen. 
Storseglet behöver ingen större passning, men kan skotas för maximal framdrift. Börjar vi 

backa får rodret skiftas till andra sidan (dock inte så mycket) för att backa runt. Så snart 

skeppet kommit runt styr vi för den nya kursen. Dirkarna skiftas. 

 

Gipp/kovändning- vända undan vinden: Detta är dock en manöver som skall undvikas i 

hårt väder eftersom masterna är dåligt stagade åt aktern. Man lägger då skutan på 

plattläns, varefter seglen skotas över. Börja med segel som fladdrar. 

 

Hissa segel 

Gaffelsegel: Förbered genom att slacka på skotet cirka 1 fot. Sätt stöttetaljan i brädgången 

åt blivande lä. Lossa nedhalaren (toppsegelskotet), lossa på gaffelgärdarna och lossa 
sejsningar (den mittersta just som seglet skall hissas). Placera 2-3 personer vid varje fall, 

lossa dessa. Hissa med gaffeln hängande horisontellt, för att tyngden skall bli lika på klo- 

och pikfallen. Rullar skeppet måste gärdar passas och hållas sträckta. När klon är uppe, så 

att mastliket är väl sträckt, pikas seglet så att inga så att inga rynkor syns i duken. Belägg 

och skjut upp. Akterliket får inte sträckas för hårt; då töjer det sig och seglet får en felaktig 

buk. Slacka ut på lä dirk så att det kan bildas en jämn buk i seglet. 

Stagsegel: Lossa beslagslinan och fäst denna i halshornet. Lossa nedhalet och skotet. 

Hissa med 2 personer. Skota efter vinden. Skjut upp allt tågvirke och snygga till på däck. 

Toppsegel: 1-2 personer klättrar upp i salningen och fäster sig väl, 1 står vid masten på 

däcket. Beslagslinan lossas och knopas fast i eselhuvudet. Skotet lossas vid masten samt 

från gaffeln och hugges i halshornet. Halsen släpps ned varvid varningsropet ”hals i däck” 

ropas. Seglet hissas, skotas och halsas. Detta kan göras på olika sätt. Fråga skepparen hur 
han vill ha det. Obs! då skeppet skall läggas för nya halsar måste toppseglen skiftas över 

mellanstag (borgstag). 

 

Bärga segel 

Toppsegel: Lossa hals och skot. Om giggtåg finns används detta för att samla in seglet. 

Dra in seglet till masten , släpp fallet och bärga resten. Vik ihop seglet så att vatten inte 

rinner in i det. Beslå. 

Stagsegel: Lossa skot och fall, dra ner. Finns nedhal används detta. Beslå. 

Gaffelsegel: Om möjligt skall skeppet ligga dikt bidevind. Bommen skotas hem och 

stöttetaljan huggs i ring på däcket. Dirkarna sträcks. Löpande gods läggs ut på däck. 

Fallen lossas och firas ut. Gärdarnahålles sträckta. Då gaffeln firas skall klon vara lägre än 
piken. Då klon nästan ligger mot mastringarna är det bra. Piken firas tills gaffeln är 

horisontal med bommen. Gärdarna sträcks och sätts fast så att gaffeln hänger rakt över 
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bommen. Lazyjacksen lossas och seglet beslås. Allt löpande gods skjuts upp på sina 

platser. 

 

Martin Nilsson 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



- 34 - 

Tordenskjöldsslaget i Göteborg 

INGO med en tämligen liten besättning har återigen deltagit i ett sjöslag. Motparten var 

som tidigare gånger en dansk flotta ledd av Tordenskjöld. Ett tidigare slag mot denne 

danske sjöbefälhavare utkämpades i Fredrikshamn nu i våras. Tack och lov kämpade 

INGO denna gång för de svenska styrkorna. Förra året var det rent bedrövligt då vi hade 

lierat oss med danskarna och tvingades beskjuta ostindiefararen GÖTHEBORG, förtöjd 

mitt i hamnen.  

 

INGO var den gången full av danska soldater. I år var det betydligt bättre. De fyra 

kanonerna som satts ombord hanterades av pålitliga svenska landsmän. Skall man vara 

pedantisk kan man ju förstås irriteras av att vi hade en dansk skjutinstruktör ombord. Det 

är inte så väldigt lätt att hantera kanoner och i sanningens namn så var ju dansken både 

trevlig och en utmärkt instruktör för batteristerna. Vi upplät dessutom hela båtens 

kojplatser till en samling danska tonårsflickor iklädda gammaldags eleganta klänningar. 

Några yngre danska pojkar iförda flotta officersuniformer var också med. Trots att de ju 

representerade fienden var de faktiskt både trevliga och diskreta. Sjöslaget blev en 

kraftfull uppvisning. Hela hamnen låg i krutdimma. På söndagsmorgonen var hela kajen 

vid Operan full av bortkastade hörselproppar. 
 

Jan Isakson (foto: Mathias Kindberg) 
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Notiser 

 VERKSTADEN 

Huset där föreningen har kontor och verkstad har fått en liten renovering 

Fönstren är målade och trapphuset är ommålat. Det är vi tacksamma för och 

dessutom betyder väl det att någon rivning i alla fall inte är nära förestående. 

Nästa steg får gärna bestå i att de lägger om taket på verkstadsdelen. Där regnar 

det in på sina ställen. 

 

 PENGAR; PENGAR, PENGAR 
Pengar har vi ju alltid brist på och speciellt ett år som detta då Ingo ska renoveras 

för ca 3 MSEK i runda slängar. Som tur är har vi snälla bidrags-givare och 

sponsorer . De två största bidragen i år är 260 000 kr från Riksantikvarieämbetet 

och 150 000 kr från Statens Maritima Museer (Fartygsstödet). Vi tackar alla som 

gett ett ekonomiskt stöd till vinterns reparation, stort som smått.  

 

 INGO-NYTT 

Vi arbetar med att scanna in föreningens tidigare medlemsblad (föregångaren 

till  tidningen du håller i din hand) för att lägga ut dessa på vår hemsida. Dock 

saknar vi vissa årgångar (83, 84, 89 samt 03). Kanske DU har just dessa       

liggande i dina gömmor. Hör i så fall av dig till Jan Willstrand på 0706-539034 
eller jan.willstrand@skonaren-ingo.org . Och håll utkik på vår hemsida efter 

dessa tidiga, och läsvärda, nyhetsbulletiner.  

 

 SEGLINGSPROGRAM 

Seglingsprogrammet för 2013 är i skrivande stund inte klart, men kommer läggas 

ut på hemsidan så snart det är det. En enkät mailades under hösten ut till våra 

medlemmar samt lades ut på facebook för att samla in önskemål om vilka 

seglingar som önskas nästa säsong. Vi fick in ett femtontal svar. Så håll utkick på 

hemsidan under vintern. Vi kommer även att avisera på facebook samt skicka ut 

mail när det publicerats. Du får väl våra nyhetsbrev? 

 

 NYHETSBREV 
Om du inte får några nyhetsbrev från oss via mail kan det bero på att du inte 

anmält din e-mailadress. Detta gör du genom att gå in på hemsidan 

(www.skonaren-ingo.org), klickar på "Nyhetsbrev" i vänsterspalten och anger 

din e-mailadress. 

 

 FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK 

Ni vet väl om att man kan följa Skonaren Ingo på facebook. Den externa 

hemsidan heter "Skonaren Ingo" och det är bara att gå in och gilla sidan. Denna 

mailto:jan.willstrand@skonaren-ingo.org
http://www.skonaren-ingo.org/
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sida har drygt 150 medlemmar. Den interna sidan heter "Älska Ingo" och har 

nästan 200 medlemmar. Den får man begära att bli medlem i. Dela gärna den 

externa sidan och evenemang som läggs upp där för att sprida information om 

våra aktiviteter i föreningen. Detta är ett bra sätt att öppna fler människors ögon 

för vår skuta och förhoppningsvis locka till oss nya medlemmar. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

God Jul 

och 

Gott Nytt År 

och 

God Fortsättning 

Vi ses 2013! 
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Vi utför kompletta el- och

teletekniska installationer

Affärsenhet Göteborg

Hildedalsgatan 2

Box 8019, 402 77 Göteborg

Tfn 031-65 90 00, Fax 031-65 90 90

www.emillundgren.se

E-post  emil@emillundgren.se

 

 

Hyra 
Skonaren 

Ingo? 
 

Fyller du jämt, ska du 
gifta dig eller söker 
din arbetsplats en 

annorlunda 
mötesplats? 

 

 

Hyra 
Skonaren 

Ingo? 
 

Fyller du jämt, ska du 
gifta dig eller söker 
din arbetsplats en 

annorlunda 
mötesplats? 
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Succeé Event & Catering erbjuder helhetslösningar kring 

catering, fester & event. 

 

Vårt fokus ligger på matlagningen och genomförandet 

av er tillställning. 

 

Vi engagerar oss alltid helhjärtat för att tillfredsställa era 
önskemål. 

 

Vi  välkomnar er även till PRIPPENS RESTAURANG på  

J A Prippsgata 2 där vi serverar  

hemlagad husmanskost till lunch. 
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Segla 

med 

Skonaren 

Ingo! 
 

 
 

 

Vi erbjuder företagscharter, kick-off, fester, lägerskolor. 

Tala om dina önskemål och vi arrangerar! 
 

 

 

 

 

Vi har plats för 26-30 övernattande gäster. 

 

I salongen kan vi duka för 45-50 personer. 

 

På en dagstur i skärgården kan vi ta med  

75 gäster. 
 

 

 

 

Titta in på vår hemsida www.skonaren-

ingo.org och ring gärna till kontoret på 031-14 25 01 så berättar vi 

mer! 
 

Foto: Digitalfotografen AB Ulrik Södergren 


