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Staffan Wilske, ordförande: 

Mötet med Fair Isle en höjdare 
 
 
 

i kan snart lägga ännu ett verksamhetsår bakom oss. En sak är 
säker, att hur man än mäter verksamheten så blir den mer och 

mer omfångsrik Det gäller såväl intäkter som utgifter, såväl antalet 
seglingsdagar som seglad distans och antalet aktiva medlemmar på 
såväl arbetsdagar som medlemsfester (83 kom på lussefesten). 
 

Våren 
Varför kommer alltid våren mycket snabbare än man tänkt sig? Trots 
noggrann planering och stora arbetsinsatser är likväl båten halvfärdig 
då det är dags för provtur. Ibland får man en känsla av att allt blev 
klart först då det var dags för avriggning. Vis av skadan är nu plane-
ringen för vinterns arbete betydligt mer omfattande och vi ser fram 
mot lugnt och metodiskt vinterarbete som leder fram till en mindre 
stressig vår 2005. För första gången i Ingos historia hade vi två skep-
pare anställda under säsongen nämligen Göran Ohlsson och Stig 
Grönlund och styrman Maria Björnstam. Detta underlättade plane-
ringen med bemanningen avsevärt. Att Karin Forsbergs vänliga röst 
på kontoret utgör smörjan i maskineriet står väl klart för de flesta. All 
heder åt dessa fyra  medarbetare som gjort ett mycket gott jobb. 
 

Sommaren 
Nytt för i sommar var deltagandet i Kieler Woche. Under 10 dagar 
seglade vi med tyska turister i Kieler Förde. Detta gick i stort sett bra, 
frånsett att det regnade så gott som varje dag och vi saknade regn-
skydd för våra passagerare, som ändå verkade nöjda. I juli visade Ingo  
upp sig i Marstrand tillsammans med bland andra visgruppen KAL 
och vårt eget mästarband Plingo. Allt mycket uppskattat av åhörarna 
på kajen.  
   Sommarens medlemssegling blev en verklig höjdare. För mig var 
mötet med Fair Isle som helt plötsligt dök upp ur dimman en fan-
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tastisk upplevelse. För andra var resans höjdpunkt kanske att få stiga 
in i en boning där det bodde människor för 6 000 år sedan – eller 
kanske att se havet uppfyllt av lekande delfiner. Att Nordsjön kunde 
vara ett exempel på det som i Beauforts vindskala är beskrivningen av 
havet vid vindstyrka 0: ”like a mirror” – var det väl ingen som hade 
trott, men medge att det låter vackert. (Vad vore Ingo utan 
järngenuan?) 

Hösten 
Även hösten bjöd på flera välfyllda medlemsseglingar. Ett par endags-
turer med cirka 60 deltagare i lagom vind var mycket uppskattade, lik-
som höstens Oktobersegling. Samling i Marstrand med sedvanlig fest. 
På lördagen blåste en SE-lig vind – perfekt för Ingo. I stort sett hela 
flottan lämnades akteröver. Pelle på Tärnan var vid ett par tillfällen 
och nosade oss i häcken, men Havden och Westkust – våra närmaste 
konkurrenter – såg vi inte skymten av. Endast seglarskolans kuttrar 
och Athene kom före oss i mål. Med tanke på att vi två gånger fått pris 
för att vi kommit sist kände vi oss mycket nöjda denna gång då vi fick 
pris för vackraste tilläggning vid den avslutande ceremonin i Fiske-
bäckskils kyrka. 
   Den efterföljande helgen var det avriggning under segling till Mar-
strand. Allt gick som en dans. På lördagen togs alla segel ner och på 
söndagen den löpande riggen liksom bommar och gafflar. Allt togs 
iland i Lundbyhamnen.      
   Första veckan i november dockade Ingo på Gothenius varv. Inhyrt 
folk från Hönö drevade och beckade alla laskar i botten. Roder och 
propelleraxel demonterades. Till vårt stora bekymmer visade det sig 
att de frätskador som åtgärdades förra året på varvet i Frederikshavn 
hade förvärrats och axeln nu måste bytas. Arbete pågår nu att finna ett 
lämpligt ämne för en ny axel. 
   Utan axel och roder bogserades Ingo tillbaka till Lundbyhamnen. 
Där ligger hon nu väl täckt i sin vintervila och väntar på att många 
flitiga armar skall göra så att hon vaknar upp till nästa vår i oöver-
träffad skönhet.  

 
Till sist: Ett stort tack till alla som hjälper oss i vårt  

arbete med detta vackra skepp. 



Danny Andersson, vice ordförande:                                                                                   

Öppenhet och gemenskap 
 

i som arbetar aktivt med skonaren Ingo är ett antal entusiastiska 
medlemmar som hela tiden ökar i antal. Vi kämpar på med en 

inte alltid så stor ekonomisk budget, men vi har alltid trevligt tillsam-
mans. Vi behöver bli fler aktiva, du behövs i någon av våra grupper, 
hör av dig till kontoret! 
 
   Merparten av mitt eget engagemang har varit att organisera före-
ningen och marknadsföra Ingo. Vi har tillsammans arbetat hårt med 
att skapa arbetsgrupper och att fördela alla arbetsuppgifter inom dessa 
grupper. Ett fåtal kan inte hålla i allt. Vi har marknadsfört Ingo och 
Ingos Vänner genom att PRINGO har deltagit på TURist-mässan och 
på Swedish Match på Marstrand, vilka ger många nya möten och kon-
takter. Vår hemsida ger god information. Där kan blivande kunder 
enkelt nå oss och medlemmarna informeras löpande om vad som är på 
gång. Avståndet till alla blir kortare. Vidare har vår satsning i Tysk-
land utvecklats väl. Vi är i år bokade både under Kiel-veckan (10 da-
gar) i juni och på Hansa Sail i Rostock i augusti, med bra inkomster. 
 
   För att arbetet skall fungera har vi har sedan några år delat upp an-  
svaret för föreningens olika delar i styrelsen och för att devisen     
”Beslut skall tas där kunskap finns – inte där makten är placerad”  
har vi arbetat vidare med att skapa arbetsgrupper med delansvar. Des-
sa grupper med var sin gruppledare planerar, ansvarar för och utför 
arbetet och därigenom blir många fler medlemmar engagerade och en 
värdefull kunskapsbank tas tillvara. Läs vidare under rubriken ”Ar-
betsgrupper Projekt Ingo”. Tänk nu efter vilken grupp du vill 
tillhöra. 
 
   Detta bidrar också till att vi får en förening med större öppenhet. Jag 
beskrev i förra numret av Bogsprötet den slogan som vi arbetar efter 
och som lyder: Management By Friendship. 
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   Vad menar jag med det? Jo, detta är den bästa arbetsformen, över-
lägsen allt annat. Den går ut på att alla är välinformerade, alla vet vårt 
mål, vi har klara linjer och besked, arbeten sker tillsammans i grupper, 
man vet vad som skall göras, alla känner sig behövda, en trevlig stäm-
ning breder ut sig och då ställer man upp. Inget tjafs utan många frukt-
bara diskussioner uppstår som leder fram till bra lösningar! 
 
   Målsättningen med seglationsåret är att vi delar in antalet möjliga 
seglingsdagar i fyra delar: 
 

• Ungdomssegling, Medlemssegling, Lägerskolor och 
Kundcharter  

 
Ungdomsseglingar är en av de viktigaste aktiviteter vi gör. För 
genom en bred och öppen ungdomsverksamhet får många unga 
människor möjlighet att uppleva samarbete ombord, ansvar i före-
ningen och inte minst det stora äventyret som segling ger. Ungdo-
marna har en egen sektion med en egen styrelse och två representanter 
i föreningens styrelse. Detta för att ungdomarna är skonaren Ingos 
Vänners framtid, så vi är rädda om dom och satsar på dom! 
 
Medlemsseglingar är för de flesta av oss ”lön för mödan”.  Oavsett 
om det är en seglats en söndag runt Vinga fyr eller en 14-dagars seg-
ling som nu i somras till Shetland, Fair Isle och Orkney. Känslan av 
att segla och äventyret tillsammans med trevliga vänner i ”vår” egen 
båt är underbar! 
 
Lägerskolor är också en ungdomssatsning. Många lärare återkommer 
år från år med en ny skolklass för att visa på den underbara upple-
velse som segling är. Harmoni, kamratskap och samarbete som måste 
till för att föra skutan framåt är lärorikt för en skolklass att ta med sig 
hem. Genom alla lägerskolor får föreningen ett bidrag till underhåll av 
Ingo, vi tackar och bugar. Lärare och föräldrar, boka Ingo och upptäck 
den enorma sammanhållning som kan skapas genom segling. 
 
Kundcharter  är den del där många företag, organisationer och privat-
personer utnyttjar Ingo för att uppleva saker tillsammans. Inom företa-



get, avdelningen eller gruppen. Det finns många namn för detta, team-
bildning, kickoff, fest, konferens, vigsel, 50-årskalas, kompissegling, 
med mera. Denna unika upplevelse går inte att hitta någon annanstans, 
fråga dina kollegor eller vänner vad man minns! Genom att hyra ut 
Ingo så får vi in medel till föreningen för att kunna fortsätta att under-
hålla och hålla denna vita skönhet i skick år från år. Boka Ingo, sprid 
budskapet till många! 
 
Ju mer tid du som medlem lägger ner på Ingo ju billigare seglar 
du! Systemet med att ”logga tid” för att segla billigare verkar ha ut-
fallit bra. Allt arbete räknas! Skrapa båten, sy överdrag till dynor, 
arbeta i styrelsen, hjälpa till med bokföring, måla skrovet, göra service 
i maskin, bygga om och laga segel. Hämta din arbetsbok i verkstan 
eller på kontoret. Arbetstiden för kommande seglingssäsong räknas 
från maj 2004 till april 2005. 
 
Minnen från 2004. Att starta seglingssäsongen med en härlig provtur 
upp till Marstrand sista april, vara med på en underbar Pingstsegling 
med middag och salsakurs i Skärhamn, hård segling ner till Kiel i juni, 
en oförglömlig medlemssegling till Shetland och sist men inte minst 
att få vara med om att segla hem ett 6:e pris i skutracet i oktober är 
bara några av alla de minnen jag fått av Ingo säsongen 2004! 
 
   Som ett led i att skapa god stämning i föreningen känns det natur-
ligtvis helt underbart att få vara med och fira Lucia med nästan 100 
Ingovänner. Tillsammans hade vi en Luciafest ombord på Fryken med 
information om den kommande seglingssäsongen, bildvisning från 
sommarens segling till Shetlandsöarna, en god julbuffé från Succeé 
samt sång och musik av Ingos eget husband PLINGO! 
 
   Till sist vill jag på föreningens vägnar tacka alla medlemmar, 
sponsorer och kunder som bidrar till att skonaren Ingo får leva vidare i 
en förening som skapar så mycket gott! 
 
   Till alla ni som läser detta, häng på och kom med i vårt gäng! 
 



 Karin Forsberg, ”Kontorskan” Ingos kansli: 

Medlemmarna gör Ingo! 
 
 

ag har varit anställd av föreningen i två år för att sköta den löpande 
administrationen. De flesta medlemmar har jag nog träffat, eller pra-

tat med i telefon eller via mail. Jag tänkte skriva om lite formella ting 
som rör kontoret och kontakten med medlemmar. 
 
   Telefontid och besökstid är måndag till onsdag kl.10–14. (Ring gär-
na innan du kommer, ifall jag är ute.) Den övriga arbetstiden flexar jag 
så att det skall passa de övriga personerna jag arbetar med, till exem-
pel kassören Claes Ohlson, som kommer varje vecka. 
  
   Jag tycker att mail-kontakten med medlemmarna fungerar bra. Har 
du inte fått svar på ett mail du skickat inom ett par dar, så hör av dig 
igen. 
  
   När vi för ett år sedan började med det nya programmet SPCS-före-
ning, tog jag över “skötseln” av medlemsregistret. Uppdatering av re-
gistret jobbar jag med hela tiden. Det förändras ju ständigt. En del 
“gamla” medlemmar har varken telefonnummer eller mail-adress. Hör 
gärna av er om ni har ändringar på gång. 
 
I registret finns även behörigheter med. Om du har tänkt segla be-
sättning i sommar är det bra om din behörighet finns i registret så du 
får det brev som går ut i samband med besättningsplaneringen. När du 
betalar in din medlemsavgift måste du skriva AVI-nr; står på inbetal-
ningsblanketten. Det är detta nummer jag bockar av när jag bokför i 
det nya programmet. 
 
   Om du tar med en ny medlem, be då personen gå in på hemsidan 
och där fylla i sina uppgifter under rubriken “ny medlem”. När jag får 
in den nya medlemmen ringer jag upp eller mailar för att hälsa väl- 
 

J 



 
 
Bra att börja i tid – tillsammans med Karin kollar  blivande 
besättningsmedlemmar hur det går. 
 
kommen och komplettera eventuella uppgifter som exempelvis be-
hörigheter. Jag frågar även om intresseområden. 
 
   Det stora som har hänt i organisationen 2004 är väl bildandet av oli-
ka arbetsgrupper. Själv är jag med i den grupp som heter “medlem-
mar”. Kanske kan man döpa vår grupp till “Medingo” eller Melingo”. 
I medlemsgruppen har vi gått igenom rutiner för hur vi skall ta emot 
nya medlemmar. Jag lägger in den nya medlemmens e-postadress un-
der nyhetsbrev på hemsidan så att all löpande information kommer 
direkt via e-post. 
 
Den medlem som vill ha hjälp med att få nyhetsbreven inlagda på sin 
mail-adress – hör av dig så ordnar jag det. Du som inte har mail, tänk 
efter om du inte har någon vän som kan ta emot dina mail. Ett annat 
sätt att få information är att titta in på verksta´n. Ta en kopp kaffe, läs 
på anslagstavlan och kanske ge Egil Sörensen ett handtag. 
 



   Kommer man som ny medlem är det inte så lätt att veta vad man 
skall göra. Stora arbetsdagar är bra. Då är allting organiserat och det är 
lätt att komma in i arbetet. Vi har pratat om fadderverksamhet. Jag 
tycker det bästa är om en ny medlem får en fadder, som ingår i den ar-
betsgrupp den nya medlemmen vill tillhöra. Att tillhöra en arbets-
grupp är ett bra sätt för alla medlemmar att hitta sin uppgift och att lä-
ra känna varandra lite bättre, och så blir det gärna väldigt roligt. Man 
kan självklart byta grupp när man vill! Om du har idéer eller vill vara 
med i medlemsgruppen så hör av dig. 
 
En annan arbetsuppgift som ligger på mig är att ta emot anmäl-
ningar till medlemsseglingar. Gå in på hemsidan och läs under SEG-
LINGSSCHEMA. Där finns alla typer av seglingar beskrivna. 
 
   Blanketten SEGLING/KURSANMÄLAN fylls i och mailas, postas 
eller faxas in till mig. Det är viktigt att ungdomar har målsmans un-
derskrift. Denna blankett är inte nödvändig för endagsturer. Om man 
ringer in och anmäler sig till en segling, betraktas det som en intresse-
anmälan. Man är inte anmäld förrän man har betalat in minst 30 % av 
totalbeloppet – samt 10% av totalbeloppet om man önskar avbeställ-
ningsskydd. Har man avbeställningsskydd får man tillbaka hela be-
loppet om man inte kan följa med, har man inte det får man inte tillba-
ka det man betalat in.  
 
 Det finns en turordning, de första 16 anmälda får hyttplatser, sedan 
blir det plats i salongen och därefter eventuellt på durken. Samma be-
talningsregler gäller vid endagsseglingar. Självklart vill vi segla full 
båt, så det går alltid att höra av sig även i sista stund om huruvida det 
finns platser kvar. 
 
   Jag vill avsluta med att önska alla arbetsgrupper lycka till. Det är ett 
projekt som jag tror är vägen till målet; att hålla INGO flytande och 
att få segla henne och att ha ROLIGT tillsammans med en massa män-
niskor som man aldrig hade fått träffa annars. 
 
   Med Ingos väl för ögonen – alla gör Ingo! 

 



Att arbetsdagarna på Ingo under våren 2004 blev en 
framgång är ju helt klart. En kommentar som man 
hörde allt oftare under slutet av april var just ”att så 

här tidigt har vi aldrig varit klara tidigare”. 
 

Arbetsdagarna på INGO 
 
 

tt det också sades av medlemmar som är nästan lika gamla som 
båten, tyder väl på att det ligger en del i det. De har ju en del er-

farenhet av både det ena och det andra. 
 
   Det hela började en dag i verkstaden när vi satt och talade om hur 
mycket det var kvar att göra. Man tyckte ju att listan var längre än 
tiden som fanns och undrade hur allt skulle hinnas med. Vi kom inte 
fram till något vid det tillfället. Några dagar senare ringde Danny full 
av sin vanliga entusiasm och sade ”att vi naturligtvis gör några 
arbetsdagar under våren. Vi kraftsamlar vid några få tillfällen, med så 
många medlemmar som möjligt.” 
  
Det lät ju rätt vettigt  så vi samlade ihop ett möte med dem som 
skulle kunna ha insikt i vad som fanns kvar att göra under våren. Med 
på mötet var Egil Sörensen, Per Henriksson, Staffan Wilske, Hans von 
Borstel, Danny Andersson och Claes Ohlson. Resultatet blev en lång 
lista med både stora och små saker som fanns kvar att göra och i vil-
ken ordning som det var lämpligt att göra dessa saker. Datum för ar-
betsdagarna bestämdes till 20 mars samt 17 och 24 april. 
 
   Med utgångspunkt från listan för 20 mars kollades det av att allt som 
behövdes fanns hemma och att det som saknades införskaffades. Sam-
ma sak skedde inför 17 april då vi kollade vad som hanns med 20 
mars och så gjordes en ny lista för nästa arbetsdag 17 april och så 
vidare. Eftersom medlemmar som arbetar behöver mat under dagen så 
involverades Iben Willumsen och Eivor Baude i den frågan. De fixade 
såväl frukost som lunch och den avslutande middagen efter de bägge 
arbetsdagarna. 
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   Kvar var nu bara att informera medlemmarna om att det skulle bli 
arbetsdagar med en grundlig planering som grund. Information gick ut 
via Internet, lappar i verkstaden och genom att alla som talade med till 
exempel Karin på kontoret fick veta att nu behövde vi all hjälp som vi 
kunde få i en gemensam kraftsamling vid tre tillfällen. 
 
Alla dagarna var mycket välbesökta med ett 40-tal medlemmar varje 
gång. Vi samlades i verkstaden vid en gemensam frukost. Under den 
fick några medlemmar uppgifter att som arbetsledare svara för att 
vissa saker blev gjorda och resten av medlemmarna fördelades ut på 
de olika arbetsledarna allt efter förmåga. Exempelvis blev Micke 
utsedd att leda arbetet med att lägga ner 800 kilo bly under durken i 
skansen och förankra dem. Till sin hjälp hade han två starka kvinnor.  
 
   När frukosten var klar tog arbetsledarna sina grupper och skred till 
verket. Vid elvatiden såg INGO ut som en myrstack, där det kryllade 
av folk överallt som arbetade för fullt. Svetten lackade, skratten hör-
des vida omkring och i ärlighetens namn så hördes väl en och annan 
svordom också. 
  
Arbetslistorna satt anslagna på stormasten så att när en uppgift var 
klar kunde man bara gå dit och se vad som fanns kvar på listan att 
göra. Avbrottet för lunch vid tvåtiden var välkommet. Vi åt i 
verkstaden på arbetsdagen i mars, men i april kunde vi avnjuta 
lunchen på däck och kaj. Men det tog inte lång tid innan 
medlemmarna var i full gång igen och arbetet flöt vidare.  
 
   Redan fram emot klockan fyra var uppgifterna på upphällningen och 
man började förbereda sig för den gemensamma middagen som 
avnjöts i salongen. Men som alla vet så tar arbete på krafterna så en 
del blev trötta och åkte hem, andra blev mindre trötta och för dem 
fortsatte kvällen på någon av pubarna inne i stan. 
 

Claes Ohlson 
 

 



Detta är berättelsen om en fiskeresa till Island med 
m/s Ingo av Mollösund 1955. Det är snart femtio år 

sedan, men jag skall så gott jag kan minnas och skriva 
ned vad som hände. 

Fiskeresa till Island 
 
 

 
esättningen bestod av nio man: Skeppare Gustav Andersson, 
Tongen, Mollösund, Gustavs bror styrman Erik Andersson, 

Tongen, Mollösund, äldste man ombord Sten Karlsson, Tanum (tror 
jag), Henning Börjesson (jag själv), 20 år Förlösa, Kalmar. Övriga 
namn har försvunnit ur minnet, så jag kan inte säkert återge dem, men 
de var alla från Orust. Det var bara jag som var bondpojke från 
Småland. 
 
   Den 22 juli avgick vi från Haugesund och började fiska några dagar 
senare nordost om Färöarna. Vi satte garnen och fiskade om nätterna. 
På dagarna tog vi hand om eventuell fångst, som insaltades i tunnor. 
Samtidigt sökte vi oss norrut upp mot Islands östkust. Då havererade 
Lidan, vinschen som användes för att dra in garnen, och vi var 
tvungna att gå in till Seydisfjördur på östra Island för reparation. 
    
Just när vi siktat land fick vi brand i maskinrummet. En hopvikt 
presenning hade kommit på glid och lagt sig mot avgasröret. Det var 
nödvändigt att gå ner i maskinrummet för att koppla in pumpen så att 
vi kunde få vatten i spolslangarna. Jag tror det var Erik A som gick 
ner trots all rök. Han var tvungen att hålla andan och känna sig fram 
för att kunna koppla in pumpen. Därefter kunde vi släcka branden. Det 
var sotigt, svart och blött i maskinrummet, men vi upptäckte inga 
större skador. Vi fortsatte in till Seydisfjördur där vi fick vinschen och 
skadorna från branden reparerad. Innan allt detta hände hade fisket 
varit rätt dåligt öster om Island, så när vi var klara med reparationerna 
sökte vi oss norrut i hopp om bättre fångster. Vi gick ensamma och 
hade ingen kontakt med andra båtar på hela tiden. Vi fiskade och 
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körde nord till ost tills vi siktade Jan Mayen. Fisket var halvbra, men 
vi hade fint väder. En natt med vindstilla och slätt vatten var vi 
tvungna att sträcka ut länken genom att köra helt sakta back med 
maskinen hela natten för att näten inte skulle klumpa ihop sig. 
 
Under natten hörde vi ett malande ljud från maskin. Det lät inte så 
bra. Så när länken var intagen på morgonen gick Erik och jag ner i 
maskin för att kolla. Maskinen, June Munktell på 150 Hk, hade två 
fristående cylindrar med ramlager åtkomliga emellan dem. När vi 
lossade oljepluggarna blåste det ut metallspån. Det visade sig att alla 
tre ramlagren, som var av rullagertyp, hade havererat helt. Där låg vi, 
”underbart” ensamma, utan radio, utan hjälp och med över trehundra 
sjömil till Island.  
 
   De enda instrument vi hade var kompass och en radiopejl. Med dem 
lyckades vi pejla in en norrman, han fanns utom synhåll inte så långt 
från oss. Vi satte de få segel vi hade och seglade mot den inpejlade 
båten. Eftersom Ingo vid den tiden var riggad med två master hade vi 
endast fock, storsegel och mesan, men vinden var bra och vi seglade 
med mellan två och tre knop. Frampå eftermiddagen kunde vi sikta 
norrmannen och blossade på hjälp. 
  
De upptäckte oss och kom upp långsides så att vi kunde förklara vårt 
problem. Norrmannen hade radiosändare, men på den tiden var det 
något slags kristallsändare och norrmän och svenskar hade olika ka-
naler och kunde inte prata med varandra. Men de lyckades få kontakt 
med svenska flottans minsvepare Hanö som var stationerad på Island 
som stöd för det svenska fisket med läkare och maskinpersonal 
ombord. 
 
   Under radiokontakten med Hanö kom vi överens om att vi med det 
väder som då rådde i området skulle segla mot Islands ostliga udde 
med tre knop. Vår position var rätt säker, eftersom vi sett Jan Mayen 
några dagar tidigare. Hanö räknade på dessa uppgifter och meddelade  
via norrmannen att de skulle möta oss kvällen därefter klockan nio på 
den position de räknat ut. Därefter sa vi tack och adjö till norrmannen 
och seglade syd till väst mot Dala Tangi. Vi riggade nödrigg och syd-
de segel av all presenning som fanns ombord. Vinden var god och 



vädret fint så vi seglade med väl tre knop. På kvällen, när vi skulle 
möta Hanö var vädret fortfarande fint. Vi började göra i ordning bloss 
och nödraketer för att de skulle se oss. Då upptäckte vi att nödrake-
terna var skadade. De hade legat i ett bänkskåp i styrhytten och rullat 
fram och tillbaka i sjögången så att stubintrådarna blivit skadade. 
 
Vid niotiden på kvällen anropade Hanö oss. Vi kunde höra dem, men 
vi kunde ju inte svara. Hanö uppmanade oss att skicka upp nödraketer. 
Men trots upprepade försök kunde vi inte få raketerna att tända. Vi till 
och med eldade med fotogenbloss under dem. En enda raket tände, 
men då var den inte monterad på ställningen och for efter några rundor 
på däck rakt ner i sjön. Dessutom blossade vi med en stor spann med 
trasor och brännolja upphissad i riggen. 
  
   Men allt var förgäves. Hanö meddelade oss att de inte kunde se oss 
på uppgiven position och sa: Vi går runt i cirkel och letar efter er. 
Klockan elva var cirkeln avslutad och Hanö sa: Ni är ej på uppgiven 
position och vi har ett viktigt möte att passa på Island så vi återvänder. 
De kunde inte finna oss trots modern utrustning som radar med mera. 
 
   Man kan säga, att läget kunde ha varit bättre. Det var bara att fort-
sätta på kursen söderöver och hoppas på det bästa. Vi seglade i tre 
eller fyra dygn, jag kan inte komma ihåg exakt. Men vi kom rakt på 
Dala Tangi, så vår position och kurs hade varit rätt. 
 
   Vi fortsatte längs kusten söderöver till Seydisfjördur. Infarten till 
fjorden är en rund bukt kantad av höga berg som stupar rakt ner i 
havet. Längst in i bukten finns en trång öppning in till viken där stan 
ligger. När vi kom in under bergen i bukten dog vinden ut. Vi låg och 
drev närmare bergväggen. Det fanns en fyr uppe på berget på syd-
sidan.  Vi blossade och flaggade på hjälp men såg inga tecken på att 
någon upptäckt oss. 
 
Läget var allvarligt.  Det var då cirka 150 meter kvar till bergväggen 
och goda råd behövdes verkligen. Vinden hade dött ut helt och hållet 
och sjön låg slät, men med rätt djup hajning. Livbåten sattes ut och vi 
gjorde ett försök att bogsera Ingo genom att fyra man åt gången rodde 
i tjugominuterspass. Utan någon som helst framgång. Vi kom bara 



närmare berget. Försöket övergavs. Vi hade nu en sextio meter till 
berget och började göra oss klara att lämna Ingo för gott, för vid ber-
get hade hon inte blivit gammal. 
 
   Just då fick någon en idé. Vi hade ju stannat maskinen. Den var ner-
körd, men kanske skulle det gå att starta den. Erik och jag gick ner och 
preparerade den så mycket vi kunde. Den startade! Rosslade och 
skramlade, men den gick. I tjugo minuter gick den. Då var vi inne i 
viken och i stort sett säkra. Precis när maskinen dog, fick vi se Hanö 
komma emot oss i full fart. De bogserade oss till kaj. 
 
Folk på fyren hade kontaktat Hanö. De var iland och spelade fot-
boll mot isländare. Det var därför det tog så lång tid för dem att 
komma. När vi förtöjt gick vi upp på kajen, sträckte på benen och 
pustade. Då sa Gustav A: Nu kan det fan ta mig räcka med äventyr för 
ett tag. Samtidigt kom en stor passagerarbåt som hette Gullfos och 
gick runt kusten med last och passagerare. Just när hon skulle förtöja 
för om oss kom det en vindkörare ner från bergen så Gullfos akter 
drev in och krossade kranbalken på Ingo och en del av brädgången på 
styrbords bog. Bara elände. 
 
   Därefter hade vi möte med Hanös befäl om räddningsoperationerna. 
Det framkom att det var Hanö som räknat fel på vår position och 
skepparen där, som för övrigt även han kom från Mollösund, bad om 
ursäkt och lovade oss så mycket hjälp som möjligt med reparationen 
av vår maskin. Men först måste vi ha tillstånd från isländska myndig-
heter att lossa en del av lasten på kajen. Det var förbjudet för utländs-
ka fiskare att hantera silltunnor och garn på isländskt vatten och land. 
Olovlig hantering betydde att last och garn togs i beslag. Men vi fick 
tillstånd eftersom vi var en haverist. 
 
Därefter kunde reparationen påbörjas med hjälp av Hanös maski-
nister. Nytt lager och nya delar beställdes från Jönköping och levere-
rades med flyg och post till oss. Det var tungt jobb. Bara svänghjulet 
vägde cirka ett ton. Men det gick bra och vi fick ihop grejorna. Dock 
visade det sig vid provkörning att allt inte var som det skulle. Stödlag-
ret på propelleraxeln var gånget, det var det som orsakat skadorna på 
ramlagren. 



  
   Ännu en beställning från Sverige. Och ännu mer problem. Vi var 
tvungna att skjuta propelleraxeln akteröver så att det gick att få isär 
den och montera det nya lagret. Men rodret satt i vägen. Eftersom det 
inte fanns någon slip för landsättning återstod bara att lasta så mycket 
vi kunde föröver för att få upp aktern så mycket som möjligt. 
 
De övre rodersprintarna var lätta att få bort, men med den som satt 
nere i  skäddan var det värre. Det krävdes flera dyk med slägga, utan 
dykutrustning i åttagradigt vatten, innan sprinten släppte och rodret 
lossnade så att det kunde tas upp. Ingos konstruktion, utan överhäng, 
gjorde detta möjligt. Med många andra fartyg hade det varit omöjligt. 
 
   Därefter monterades det nya lagret och axeln kom på plats igen. 
Sedan skulle rodret på plats, vilket var rätt besvärligt. Med hjälp av 
flera stödtaljor, många dykningar och mycket svärande lyckades det. 
Nu fungerade allt. Dags att lasta tunnor och garn för att komma ut och 
fiska och tjäna lite pengar.  
 
   Vi fiskade någon vecka öster om Island, sedan styrde vi ostsydost 
hemåt. Vi hade 700–800 tunnor fin sill ombord. Trots allt inte så illa. 
Vi ankom till Mollösund den 1 oktober och motboken var avskaffad 
så vi kunde hålla en anständig fest efter alla äventyr. 
 
                                                           Henning Börjesson 
 
 

 

 



Pingsten 2004 – Ingo läcker 
 
 
 

 förra Bogsprötet beskrev jag min första pingst och segling med 
Ingo och talade också om att jag fått förtroendet att ansvara för 

årets. Så detta börjar bli lite som en följetong. Hur gick det? 
 
Först och främst så lade vi det där med tjejsegling åt sidan. Ingen 
diskriminering här inte! Min lilla programgrupp tänkte till och kom 
fram till att vi skulle se till att det blev mycket segling och helst 
många slag. En grillkväll med diverse upptåg i naturhamn och en ute-
ätarkväll i trevlig hamn skulle det bjudas på. Det programmet drog 
tydligen för seglingen blev snabbt fullbokad. 
 
Glada i hågen drog vi iväg till Marstrand fredag kväll. Skönsjung-
ande gänget var med vilket verkligen förhöjde stämningen ombord. 
Några var lite piggare frampå natten än de flesta andra, vilket föranlett 
att vi nu diskuterat hur vi hanterar krav på skälig sovtid och andra 
trivselfrågor. 
 
   Av naturhamn blev intet. Ingo sprang läck! Det fick bli Mollösund i 
stället. Planerade lekar genomfördes på hamnplan till glädje för förbi-
passerande. Dragkampen blev en hård historia ända tills vi upptäckte 
att motståndarlaget förtöjt i en pollare! Problem med bortglömd grill 
löste Otto galant genom att ”vraka” efter diverse grilliknande skräp. 
  
   Kvällen avslutades på pub med trubadur. Jag har en känsla av att 
ägaren är tacksam för Ingogängets besök. Vi fick igång en härlig 
stämning som säkert bidrog till att lokalen blev ”knökafull”. Den 
stackars trubaduren fick inte en chans till paus en gång. Varje gång 
han började se lite trött ut försåg vi honom med Coca-Cola. 
 
Pingstdagens hamn blev som planerat Skärhamn. Kristjan hade  
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Klart för avsegling. Fr v maskinisten Kristjan ¨ryssen¨ Andersson, 
skepparen Anders Edvardsson och styrmannen Maria Björnstam.  
 
med hjälp av sin stora vighet och liten spegel lokaliserat läckan som 
snabbt tätades av bussiga dykare.  
 
   Kvällsaktiviteten var inbokad i det vackra B&N-huset. Efter urgod 
fisksoppa skulle vi så lära oss att dansa salsa. Vår egen danslärare 
Åsa-Kajsa med förkylning och feber i kroppen gjorde ett fantastiskt 
jobb. Det beror absolut inte på henne om inte alla lärde sig. Det är en 
svår rytm i den dansen! Några lade krokben på sig själva men några, 
och bland dem sådana som man minst anat, blev riktigt proffsiga. Jag 
som älskar att dansa hörde till de obildbara! 
 
   Solig segling hemåt avslutade en lyckad helg. Att den var det sluter 
jag mig till av det faktum att jag utsetts att vara ansvarig för pingst-
seglingen 2005 också. Tack Iben och Otto för den goda maten! Tack 
Karin och Martin för god seglingsinstruktion och proffsigt leklederi! 
Tack Anders för ditt kaptenskap! Tack allesammans som var med – 
det är ju vi tillsammans som gör en sådan här helg till något speciellt! 

  
 Ingrid Andreasson 



 
Lägerskola 

 
 

lockan är åtta på morgonen en sen septemberdag. Ingo ligger 
förtöjd vid ångbåtsbryggan i Klippans kulturreservat. Klippan 

har varit en levande hamn i flera århundraden. På 1700-talet ankrade 
ostindiefararna här utanför i Göta älv. Fartygen lastades och lossades. 
Lasten fördes till kaj och in till staden Göteborg med pråmar. På Klip-
pan fanns magasin och verkstäder för allt som behövde repareras i 
segelfartygen. De hade ofta varit till sjöss på årslånga seglatser. 
 
   Det blåser från väst. Solen tittar fram då och då. Väderleksrapporten 
förutspår tilltagande vind med dragning åt sydväst och regnskurar.  
Besättningen är fem man idag: skeppare, styrman, maskinist, matros 
och ”jungman”. Vi kollar upp att navigationsutrustningen och 
maskineriet fungerar, att vatten och gasol finns ombord. Ingo är 
sjöklar. 
 
I blåsten längs kajen kommer en liten karavan av tjugofem fjorton-
åringar. De är tungt lastade med ryggsäckar, sovsäckar och väskor. De 
är relativt ”tama” och tysta när de går ombord. Två föräldrar och två 
lärare är med den här klassen. De övervakar stuvning av mat och 
packning och fördelar kojerna.  
 
   Skepparn samlar alla på däck, hälsar välkomna och går igenom de 
viktigaste säkerhetsföreskrifterna. Styrman går till hotellet Novotel 
och faxar passagerarlistan till kustbevakningen. Övrig besättning 
kopplar loss elkabeln, vattenslangen och tar in landgången. Vi lägger 
loss, gör en 180-gradersgir i älven ut under Älvsborgsbron och vidare 
västvart. Det blåser rätt emot. Vi väntar med att sätta segel. Det blir 
genomgång av livvästar, indelning i skeppsnummer och uppställning 
av styrbords och babords vakt. Och ni får inte använda mobiltelefoner 
på däck! Varför det? Jo, ni måste höra vad vi säger. Fler frågor: Ska vi 
segla? Får vi klättra i riggen? Får vi gå ut ”där framme” (på 
bogsprötet)? Svaren är ja. Och – nu kommer första lektionen i 
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seglingsteori; det går inte att segla rätt emot vinden. Och – ni får 
klättra när ni vet hur säkerhetsselarna fungerar. 
 
   Det blåser 10–12 m/s. Vi ska sätta segel i lä av Fotö. Besättningen 
förklarar segelsättningen. I dag sätter vi bara inre och yttre klyvare, 
gaffelfock och storsegel. Vi visar hur man tillsammans hissar i ett 
tungt fall och hur man belägger en tamp med kraft i på en nagel. 
 
Vi saktar ner, går upp i vind och så kommer ordern: sätt segel! Nu 
får vi se vilka som lyssnat och förhoppningsvis förstått något av 
genomgången. Det är kul! Ett par stora killar med långa armar och ben 
ska hissa i klofall och säger till kompisarna: det här fixar vi själva. 
Och det gör dom – sådär en sex–sju tag. Det går långsammare och 
långsammare. De flåsar och blir röda i ansiktena och säger: nu får ni ta 
över till kompisarna. Då gäller det att vara där och se till att fallet lig-
ger med ett avhåll under nageln och att nya fräscha ungar hissar på rätt 
sätt. När de väl har fattat och fått in tekniken kommer de tunga gaffel-
seglen upp. Ungarna är svettiga, men så kikar de uppåt och ser stolta 
ut; ser ut som om alla tänker: detta fixade faktiskt vi! 
 
   Maskin är avstängd och vi slörar nordvart för babords halsar 
innanför Hönö och Öckerö. Vi gör åtta knop. Inte dåligt för en 
gammal dam på åttiotvå vårar! Ett gäng har varit sysselsatta i byssan. 
Kaffe- och te-termosar och bullar kommer upp på däck. Det blåser 
bra. Det är blåa fläckar på himlen. Stundtals värmer solen riktigt gott. 
Vi bestämmer oss för att gå ut vid Stora Oset. 
 
Nu börjar det rulla . Sjösjukepiller! Nej, säger vi. Ingen idé nu när ni 
redan är sjösjuka. Kom upp i friska luften, sätt er midskepps och spy i 
lä. Och förresten: sjösjuka går över för mer än 99 procent av alla 
människor. Men sjösjuka är mycket smittsamt – psykiskt! 
 
   Några har i alla fall lyckats hålla sig nere i byssan så lång stund som 
det tar att koka spagetti. Den serveras nere i salongen till köttfärssås. 
De flesta föredrar att ta med sig sin portion upp på däck. En del 
hamnar väl i magarna, en del blåser bort. Men resterna på tallriken? 
Var finns soptunnan? Men snälla! Varför ska den resten gägga i 



soptunnan och bäras iland? Mata krabborna istället! Det är sop-
sortering. 
 
Nu är vi ute ”på stora sjöhavet”. Ett gäng sitter uppe på däck och 
kurar, är lite sjösjuka och huttrar. De flesta har bra sjökläder, men 
några fryser ordentligt i tunna modejackor och jeans. Många är fort-
farande pigga och vill hjälpa till med segeltrimning och rortörnar. Vi 
försöker hålla ett vaktsystem med utkik och rorsman. Det där med att 
styra är ett knepigt kapitel. En del lär sig med en gång, andra faktiskt 
aldrig. 
 
   Nu fler frågor: När är vi framme? Får vi gå iland? Finns det kiosk? 
Vi bärgar segel utan problem och lägger till i Åstols lilla hamn vid 
halv sex-tiden. Jo, dom får gå iland och kiosken har inte stängt. Sedan 
blir det middag ombord och alla är jättehungriga. 
 
   Kvällen ägnas åt ”fria aktiviteter”. Detta stavas med stort D. Det är 
Dusch eller Disk som gäller. Det blir rusning till duscharna iland. 
Renhet är väl en dygd, men, men … Flertalet hade väl redan duschat 
en gång den dagen. Disken är ett evigt gissel och kan ta hela kvällen 
om inte någon av de vuxna rycker in och hjälper till. 
 
   Det dukas upp för en kvällsmacka i byssan vid tiotiden. Klockan 
elva ska det vara tyst ombord. Det är nu det börjar sorla ordentligt. 
Ungarna ska rulla ut sina sovsäckar, klä om till pyjamas, borsta 
tänderna. Det är kö till toaletterna. Kläder och skor ligger spridda 
överallt blandat med godis, fruktskal, tidningar, kortspel, walk-man 
och liknande små ”hörapparater” med tillhörande sladdar och laddare. 
 
Senare på natten när det har tystnat smyger jag mig ner. Borden i 
salongen är staplade på varandra och durken är täckt med madrasser 
och sovsäckar med ungdomar som sussar gott. 
 
På morgonen frukost och avgång. Det är fortfarande västlig vind. Vi 
går ut och uppåt i Hakefjorden, sätter segel och vänder efter en stund. 
Vid manövrarna börjar vi se vilka som är med och är intresserade. 
Kroppsstorlek, flicka eller pojke gör ingen skillnad här. En del börjar 
fatta att det går att ta sig fram med vinden som drivkraft om man 



använder seglen på rätt sätt, att det finns både logik och teknik i 
seglandet. 
 
   Vinden drar mot sydväst och det stampar i motvinden när vi motor-
bidevindar ner mot Marstrand. Vi bärgar segel i lä om ön. Alla är 
instruerade och fördelade till fallen. Trots det är det någon som inte 
har ett ordentligt avhåll runt nageln till storpiken. Gaffeln faller ner 
som en skadskjuten fågelvinge. Rop och skrik. Vem i h-e? Spelar 
ingen roll. Vi får i alla fall ner seglet. Ingen är skadad och ingenting 
har gått sönder. 
 
I Marstrand ska klassen upp och titta på fästningen. Innan vi hunnit 
få ut landgången har några redan hoppat över relingen, ner på kajen 
och sprungit iväg till godiskiosken. 
 
   Efter ungefär en timme blir det avgång igen. Vi går ner igenom 
Albrektsunds kanal. Där är det smalt och det är svårt att se över Ingos 
höga stäv. Ännu svårare blir det när alla ställer sig på backen för att se 
bättre, tror de. Nu får vi ryta igen: ingen får gå för om livflottarna! Ni 
ser lika bra om ni sitter på bänkarna midskepps. 
  
   Vi går för maskin ner mot Göteborg. Skutan städas och alla packar 
ihop sina grejor. Nu är också tid för det efterlängtade riggklättrandet. 
De flesta förstår snabbt hur selarna ska användas. Vi förmanar: klättra 
inte högre än ni känner att ni vill. Ett par av de ivrigaste ska natur-
ligtvis tävla om vem som är först upp. Det går långsamt för den ene. 
På femte vevlingen kryper han närmare riggen med hela kroppen, 
håller i sig krampaktigt och benen börjar skaka. Den andre har klättrat 
som en liten apa och sitter redan uppe på vantspridaren.  
 
När vi förtöjer i hemmahamnen Klippan har det börjat regna. 
Nerpackade regnkläder packas upp igen. Men trots det sura vädret är 
det glada, uppsluppna men kanske lite trötta ungdomar som går i land. 
För de flest har detta varit en ny och annorlunda upplevelse, kanske 
lite spännande. Förhoppningsvis har seglingen stärkt kamratskapet i 
klassen. Kanske har några fått lust att segla mera?  
  

 Maria Björnstam 



Dags att hissa segel, chans för den som ville att stå till 
rors. Och så att komma underfund med vad olika 

master, segel och annat ombord i ett segelfartyg kallas.  

En seglingsdag med mersmak 
 

ntligen söndag den 29/8 och man ska få trampa däck på Ingo igen. 
Den här gången har jag även nöjet att få ha med mig några 

förväntansfulla kamrater. De har fått stå ut med att höra mitt tjat om 
Ingo en längre tid.  
 
   Vi träffades vid restaurang Sjömagasinet och tog sällskap ut till 
skutan. Vädret var inte det bästa tänkbara, lite småkallt och blåsigt, 
bara det inte börjar regna tänkte jag.  
 
Väl ombord, så visade jag runt. De var lite imponerade av ytorna 
under däck. När vi kastat loss så var det frukost nere i salongen. Skönt 
tyckte de flesta eftersom inte vädret var det bästa. Medan vi åt frukost 
så klarnade det fantastiskt nog upp, så det var solsken när vi kom upp 
på däck igen. Underbart, vi får en fin seglats i dag, tänkte jag.  
 
   Vi satte segel strax innan Vinga. De som ville var med och hissade 
segel och efter en stunds arbete så var seglen uppe.  Men vad betyder 
”stå i gaffeln”?  Sen var det dags att bara sitta och njuta och emellanåt 
trimma segel. Vi satt och pratade och pratade och efter en stund så 
märkte vi att det började faktiskt gunga lite. Kapten, Staffan Wilske, 
lugnade oss emellertid med att om en kvart så kommer vi att gå 
inomskärs och då kommer det att lugna ner sig. Det gjorde det också. 
 
Lite senare fick en av mina kamrater, Gunnar, höra att man fick 
prova på att stå till rors. Då försvann han som en oljad blixt bort till 
kommandobryggan. Där stannade han kvar en god stund och njöt av 
att få stå till rors på en så stor skuta.  
 
   Jag försökte lära mina andra kamrater namnen på de olika masterna 
och seglen, efter en stund så var de riktigt duktiga. Sjön suger som det 
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heter och det var dags för en god lunch på däck i strålande solsken. 
Därefter blev det dags att bärga och beslå segel. Det var bara att sätta 
igång med att rulla segel och beslå dem. En annan av mina kamrater, 
Inger, klättrade upp på bommen och hjälpte till med att beslå. Det 
tyckte jag var modigt gjort av henne. Alla var helt nöjda med dagen 
när vi lade till vid Klippan igen och några hade även fått blodad tand 
och kommer säkerligen att gå med som medlemmar så fort som 
möjligt. Det är ju just det här, att få vara med ute med Ingo en dag och 
prova på det man känner för, som gör att dagstursseglingarna är så 
viktiga.  
 

Eva Åhlin 
 
 

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

 
Ja, nu är det länge sen det var sommar. Sitter och läser igenom 

utvärderingarna från årets nybörjarsegling och funderar på vad 
vi gjorde egentligen? Liten sammanfattning: 

 
Segling = skåj skåj skåj 

Byssan = mindre roligt om man är där 100 timmar i sträck, men mat 
är gott. 

Gemenskapen på Ingo = wonderful. 
Fiska makrill = kul de första 50, sen är det ganska äckligt. 

Instruktörerna = wonderfully good (ibland i alla fall). 
Instruktörseleverna = MVG (ibland i alla fall). 

Attackdykare i överlevnadsdräkter när man sitter ankarvakt = 
hepp? 

Ryssen = en bra pinne när man leker irländsk julafton. 
Ryssen = mr. Crazy, hej och hå. 

Toaletterna = … 
Att vara utkik = oerhört spännande. 

Tack, alla som var med och gjorde sommarens seglarskola 
kanonlyckad! Hoppas vi ses snart igen. 

 
Ungdomssektionen 



Jag nappade på extraerbjudandet att vara med och 
segla ner Ingo till Kiel. Där skulle vi roa tyskar med 

äkta skonaresegling under Kieler Woche. 

En hiskelig färd 
 
 
 

i hade hoppats att kunna locka tyskar att mönstra som passa-
gerare ner, men så blev inte. Jo, en skulle komma med Kielfärjan 

samma morgon och bli mött av Hans von Borstel försedd med skylt. 
På något sätt fungerade inte detta. Men rätt som det var så stod Mar-
tina där på däck. Hon hittade själv och detta var den tjejen i ett nötskal 
skulle det sedan visa sig. Knappt 40-årig lyxhustru (hennes egen be-
skrivning) lades i min hytt tillsammans med instruktör Magdalena och 
Lilian von Borstel (tyskaproffs). 
 
   Vi hade lockats av härliga beskrivningar om ljum grillkväll på Hal-
lands Väderö och kanske håll-i-gång i Köpenhamn. Startdagen bjöd 
dock på styv kuling. Det var inte läge att ge sig ut på Kattegatt. Vi 
gick ut till Kalvsund för att invänta mojnande vind. Där blev vi väl 
mottagna av Jan Maesel, som visade sitt smugglarmuseum. Vid tre-
tiden var det lite lugnare och DMI lovade fortsatt avtagande vind så vi 
satte segel med rev och gav oss i väg. Vågorna gick höga och de flesta 
av oss tog sjösjukepiller. Så tidigt på säsongen har inte de riktiga 
sjöbenen utvecklats. 
 
Detta blev en färd som vi sent ska glömma. Vår skuta rullade kraftigt 
och vatten sköljde över däck, som så tidigt på säsongen inte hunnit bli 
så tätt som det kan bli. Den mojnande vinden kom aldrig utan den blev 
i stället tilltagande med storm i byarna stundtals. Några segel skörades 
och det behövdes tuffa tag för att bärga. Vi, som stod på benen, delade 
upp oss i babords- och styrbordsvakt med 4-timmarspass. Under fri-
vakten låg vi på madrasser på salongsdurken ”pissblöta”, men så                                            
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trötta så det bekom oss inte. Första middagen blev aldrig tillagad för 
kockan Iben drabbades även hon av sjösjuka. Byssan är inte kul i så-
dant väder! Vi livnärde oss på skorpor och knäckebröd. När jag gick 
på kl 24:00 fick Hans v B för sig att vi behövde något varmt. Det sura 
örtte´et som han bjöd på medförde att även jag fick hänga över re-
lingen. 
 
   Efter 24 timmar nådde vi Karteminde på Fyn. Som vanligt när vi 
kommer till hamn samlas en massa åskådare. Denna gång fick de se 
en av våra medlemmar som första man springa över landgången och 
liggandes raklång kyssa marken. Samme man klagade mycket över att 
han kände möglet växa på sig. Han hade oturen att ligga i en koj som 
inte tillhörde en av de torrare precis. 
  
I hamn utvecklades ett mönster som sedan gällde för såväl Marstal 
som Kiel. Var fanns dusch och var kunde man se fotbolls-EM? Iben 
och Otto försåg oss med goda middagar, en gång till och med älgfärs-
biff (tysk favorit?). Som alltid fylldes salongen kvällstid av sång och 
musik och historieberättande. 
 
   Martina möttes av make och två småttingar när vi anlände till Kiel. 
Resan var en present av maken för att hon skulle få vila sig lite från 
hem och barn! Särskilt mycket vila blev det inte, men hon var ändå 
mycket nöjd med detta äventyr. ”Det känns som jag fått en andra 
familj”, var hennes avskedsord. 
 
   Vi har pratat mycket efteråt och alla känner vi en styrka av att ha 
klarat sådana här strapatser. För mig personligen blev upplevelsen ett 
kvitto på att jag skulle greja Shetland/Orkneyresan senare på somma-
ren galant. Fast det lutade så mycket och rullade så häftigt och slog in 
så mycket vatten, så kände jag mig aldrig någon endaste stund orolig 
över att Ingo inte skulle klara detta. Kombinationen av denna trygga 
skuta och duktiga, hjälpsamma medlemmar kan ta oss precis vart som 
helst känns det som! 
 
                                                            Ingrid Andreasson 
 



Anna Rogdes Vänner 
 

 
Härliga tider! Äntligen var det dags. Med förväntan och nyfikenhet 
stod vi på däck. Det sista av förnödenheter och packning kom ombord 
och stuvades undan. Vilka skall vara med och vilka är bara här för att 
vinka av? Vilka får vi som manskap? De flesta stod i små grupper, 
småpratade och sneglade nyfiket på dem som de inte kände. 
  
   Den här sommaren var vi ett 30-tal deltagare, varav ungefär hälften 
inte hade seglat med Ingo förut. Av dem var det ett antal som aldrig 
seglat förut.  
 
Efter en den obligatoriska säkerhetsgenomgången kom vi äntligen 
iväg. Väl ute ur hamninloppet satte vi segel. Det gick väl lite si och så, 
men seglen kom upp och vi fick ändå beröm från manskapet. Stäm-
ningen höjdes markant när motorn stängdes av och vi seglade. 
Underbart! 
 
   På kvällen ankrade vi upp mellan några öar. Det hade blivit rätt sent, 
så efter att vi ätit var det dags att gå till kojs. En lista för ankarvakten 
sattes upp och några fick förmånen att sova någon timme mindre den 
natten. 
 
   Nästa dag var det soligt och lagom “början på veckan-vind”. Seglen 
kom upp mycket smidigare denna gång och vi började fundera på 
toppseglen. De satt inte uppe i masten utan hittades nere i salongen. 
Tyvärr fanns inga halsar och dessutom saknades schackel på två av 
dem. Efter lite letande hittade vi schackel och nya halsar tillverkades 
av tågvirke. Så ni som undrade vad det var för klåpare som surrat 
toppseglen så konstigt till salningen vet nu vilka.  
 
   Så seglade vi. Vinden var nordlig och vi funderade på vart vi skulle 
segla. Ingo är ju som bekant inte den snabbaste på kryss och eftersom 
kusten ned mot Varberg är inte så spännande tog vi sikte på Danmark.  



 
 
   Lite grand från ovan.  Utkiken har fattat posto i salningen..  



 Vi fick några timmar lugn segling då gitarrer och rephantverk åkte 
fram medan vi satt på däck och myste i solen. Väl i hamn duschade vi, 
köpte glass och spanade efter danska “Hund i snor”-skyltar. Under 
natten mojnade tyvärr vinden och vi blev tvungna att gå för motor 
tillbaka. 
 
   Senare i veckan kom vinden, som vissa dock tyckte var starkare än 
nödvändigt. Medan de låg på däck njöt vi andra av vinden, vågorna 
och saltstänket.  
 
   Bäst under veckan var: Gemenskapen – otroligt hur kort tid det tar 
innan man känner sig som en stor familj. Segelvinden – det har varit 
dåligt med vind på “våra” veckor senaste åren. Kapten Dans fram-
förande av sången “Grisögon blå”. 
 
För er som är nyfikna på vad vi är för ett gäng, vill jag berätta lite 
om oss. Föreningen Anna Rogdes vänner fungerade tidigare som 
stödförening till skonaren Anna Rogde. (www.annarogde.no). Skutan 
bytte tyvärr ägare i slutet av 80-talet och föreningens verksamhet låg 
nere.  
 
   Efter några år började dock seglingsabstinensen bli för stor och man 
började se sig om efter alternativ. Föreningen hade redan tidigare haft 
kontakt med Ingo och det var därför naturligt att vända sig dit. Vi har 
nu seglat med Ingo en vecka om året i ett 10-tal år. Föreningens enda 
nuvarande verksamhet är just att anordna detta segelläger. Mål-
gruppen är ungdomar från gymnasieålder och uppåt, men alla är 
välkomna.  
 
   Stort tack till Dan Wilske med familj, Maria Björnstam, Claes 
Ohlson, Annika Kjellandsson och skonaren Ingos vänner för en lyckad 
segelvecka. 
 

 
Anders Gille 

 
 



 

En dag att minnas  
                som blev perfekt … 

 
 

Från början så hade vi bestämt oss för att vårt bröllop inte 
bara skulle vara en speciell dag för oss båda utan också något 

väldigt speciellt för våra gäster. 
 

Till slut så hittade vi den rätta upplevelsen och valet föll 
självklart på skonaren ”Ingo” som passade oss med tanke på 
antalet gäster, att kunna vara under samt på däck med tanke 
på vädrets makter. Så lördagen den 21 augusti så hyrde vi 

Ingo för vårt bröllop. 
 

   Med oss hade vi cateringföretaget SUCCEÉ som verkligen 
gjorde skäl för sitt namn. Vad sägs om chokladdoppade 
jordgubbar, champagne, hälleflundra med smörstekta 

kantareller & potatisgratängsbakelse och flervåningstårta 
som avslutning. 

 
   Det blev en helt underbar dag där kaptenen med besättning 
gjorde allt för att vi skulle trivas och vi märkte knappt av att 
det blåste. När vi gick iland vid 23 tiden så blåste det 17m/s 

men det var ingen som hade märkt det! 
 

   En helt fantastisk dag som blev mycket minnesvärd för oss 
och våra gäster. 

 
   Ännu en gång varmt tack till alla som gjorde dagen till vår 

dag. 
Anna & Guy 

”  



 

 
 
 



I somras förenade Ramböll AB nytta med nöje  
och lät en projektgrupp inleda sitt arbete ombord på 

Ingo under en segling i Bohuslän. 

 
Seglats i Bohuslän 

 
 
Under ett par dagar i september samlades vi – deltagarna i en 
projektgrupp – i Göteborg för en avstämning utanför kontorets väggar. 
Ingen visste vart vi skulle. Deltagarna kom från Luleå och Sundsvall i 
norr till Malmö i syd. 
 
Vid Klippan vart det bara glada miner. Ingo låg där och guppade i ett 
glittrande hav och önskade oss välkomna ombord. 
 
Efter en liten säkerhetsgenomgång gav vi oss av. Vindarna blåste 
precis rätt och snart fick vi sätta segel och verkligen delta i arbetet 
ombord. Kökslaget fick servera fika och lunch till övriga som drog i 
tåtar och gjorde sitt bästa för att smälta in. 
 
En del sjögång blev det trots måttlig vind på vägen till Gullholmen där 
vi skulle övernatta, men ärtsoppan i Kyrkesund kommer ingen att 
glömma! Garanterat! 
 
Efter en uppsluppen kväll på Skottarn, Gullholmen, (inklusive 
kvällsdopp i mareld för en del modiga) vände vi Ingo mot Göteborg 
igen. Mönstrade av i ett soligt Marstrand och tog oss an arbetsupp-
gifterna i projektet med nyladdade batterier och kameror fulladdade 
med bilder värdiga att vara vykort allihop! 
 

En oförglömlig upplevelse! 
 

”  



Ett Pringo-arrangemang i Marstrand under Swedish 
Match-veckan sommaren 2004. 

 

SAMARBETE – 
Javisst! 

 
 

et började egentligen tidigt i våras. Redan på Turmässan blev jag 
presenterad för Gunilla, den drivande kraften hos Göteborgs 

Maritima Centrum (GMC). Vi började spåna i stora drag om vad vi 
har gemensamt, inom vår och deras organisation. 
 
   Vi har många gemensamma nämnare och dessa kom i dagen vid ett 
flertal senare möten.  
   GMC skulle ett par dagar under Swedish Match i Marstrand stå som 
värdar ombord på Ingo. De gjorde inbjudan till deras gamla och 
blivande kunder, där även vi fick vara med. 
 
Så på söndag eftermiddag den 4 juli, lastades Ingo fylld till bredden 
i Lundbyhamnen. Tjejerna i GMC’s cateringfirma, med Helen i 
spetsen hade bunkrat upp med mat och dryck till alla de inbjudna 
gästerna samt all personal. 
   Coverbandet DRIVE, med hela sin musikanläggning och alla 
instrument, samt valda delar av PLINGO (Ingos eget husband) var 
också redan på plats. Det blev en härlig eftermiddagstur, i strålande 
väder mot Marstrand. Förhoppningarna steg.  
 
Måndag morgon skulle allt riggas upp i all hast, informationsdisk 
monteras ihop och så vidare. De första gästerna skulle komma redan 
vid lunchtid. 
 
   Ljuva toner från Drive’s & Plingo´s musik lockade till sig en massa 
folk på kajen. Lite väl mycket musik tyckte hamnkaptenen, som fick 
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för sig att vi måste vända högtalarna ut mot vattnet, i stället för mot 
publiken på kajen! Detta för att inte utöva konkurrerande verksamhet 
mot Swedish Match’s tävlingspublik. Men vi resonerade och löste allt. 
 
  En mängd gäster kom och gick under hela dagen. Många nya 
medlemmar och på kvällen var det vår tur att koppla av lite. Med två 
orkestrar ombord, Drive & Plingo, kan ni tänka er hur det blev. Det 
var nog den bästa, mest spontana jamsession vi haft ombord. Med 
synt, bas, gitarr och razzel och till toner av allt från blues till Taube, 
ända fram till 02.00.  
 
På tisdagen var det dags för fler inbjudna gäster. Underhållare denna 
dag var Visgruppen KAL. De höll igång publik och personal med 
visor och skoj. Mycket uppskattat givetvis. 
 
   Efter två soliga, vänliga och välbesökta dagar var det så dags att 
packa ihop. Hoppas vi sått ett litet frö med nya samarbetspartnern 
GMC. Framförallt bevisat:  Man kan lyckas tillsammans. 
 

 Ellen Eliasson 

***  
 

 
 



Efter en regning och blåsig sommar anlände vi till 
Klippan den 26 juli för att mönstra på Ingo, med 

regnkläder och regnstövlar i högsta hugg. 
Ingo till Aalborg 

 

 
i skulle ge oss över till Ålborg. Då kom det fina vädret. Solsken 
och värme, men absolut ingen vind. Det hela började klockan 

10.00 då vi blev indelade i styrbords- och babordvakter. Men Ingo var 
inte klar att gå så vi hade lite lektioner ombord till en början. Till slut 
kom vi iväg, och satte kurs mot Lysekil. Där tillbringade vi vår första 
natt. Som kvällsaktivitet hade vi lekar för att lära känna alla igen. Den 
populäraste leken var ”Polis och Demonstrant”. Kanske främst för att 
den är en så stillsam och kramgo lek, där man lär känna varandra in på 
djupet. 
 
   På morgonen (dag 2) vaknade vi av en relativt snäll väckning. (För 
er som aldrig varit med på en segling brukar dessa genomföras med 
grytlock sång och annat oljud). Morgonens stora händelse var att alla 
på båten fick se en Sjömus. Även fast Stephan Gyllenhammar lärde 
oss mycket om den så började det gå rykten om dess identiska bakte-
riekultur med filmjölk samt dess jättelika tunga. 
  
Under dagens segling fiskades det makrill och det blev mycket mak-
rill, så mycket att det blev middag till alla. Dagens mål blev en fallfär-
dig brygga i Åbyfjorden. Kvällens aktivitet blev lekar, lägereld med 
sång och några bjöd på en eldshow.  
 
   Dag 3 blev det morgonbad för många och de som inte badade var 
manetvakter. Sedan bar det av till Danmark. Även denna dag fiskades 
det och eftersom det fanns en flyttunna ombord gjordes den till Ingos 
eget akvarium. Men eftersom efterfrågan på pool var stor gjordes den 
om till saltvattenpool, vilket utlöste vattenkrig.   Det blåste inte så 
mycket den här dagen, så Ingo kom inte upp i högre fart än 3 knop  
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I Aalborg hade mängder av segelfartyg samlats i samband med Tall 
Ships Race, bland dem norska råseglaren Statsraad Lehmkuhl från 
Bergen. 
 
 
(det kanske också berodde på att de som fiskade inte ville gå fortare 
för makrillen nappar inte då). Detta innebar nattsegling och när solen 
försvann bakom horisonten försvann även vinden, så den knop som vi 
tidigare gått framåt gick vi nu bakåt med strömmen. Detta innebar mo-
torgång hela natten. I Ingos kölvatten badade den gröna uppblåsbara 
Gringo under hela nattseglingen. 
 
   På förmiddagen (dag 4) anlände vi till Hals i Danmark. Då var det 
bad igen som gällde. Nästan alla ungdomarna gick iväg för att försöka 
leta upp ett bra badställe, vilket inte var det lättaste. Det var nämligen 
en bit att gå och att förstå vägbeskrivning på danska var inte det            
 



lättaste. Men även om det var varmt och vägen var lång, så blev det 
definitivt sommarens bästa bad.  
 
När vi kom tillbaka hade Astrid Finne anlänt och då var det bara 
uppgjort för en brännbollsturnering på kvällen. Men för att spela 
brännboll behöver man brännbollsträn, vilket inget av fartygen hade 
ombord. Därför fick vi använda tränaglar och tjocka träpinnar, vilket 
var riskfyllt eftersom det inte var så bra grepp. Sedan, när besätt-
ningen på Astrid Finne hade gått och lagt sig, var det dags för ”Polis 
och Demonstrant” igen. Då kom det fram en tysk från en annan skuta 
och frågade vad vi gjorde. Vi förklarade leken och han var sedan med 
i den oskyldiga leken ”Irländsk Julafton”. Några av oss blev riktigt bra 
polare med honom, så vi bjöd med honom på morgondagens segling. 
 
   Dag 5 upptäcktes ett fruktansvärt mord. Vår uppblåsbara maskot 
Gringo var halshuggen! Han genomgick några operationer, men till 
slut insåg vi att det var lönlöst. Mördaren är fortfarande okänd. Men 
trots detta blev det en fin och lärorik seglingsdag. Vi tränade nämligen 
slag. Även den här dagen blev varm så det har passat bra med den nya 
poolen även om ”Tysken” har tyckt att vi är lite konstiga som badade i 
en solblekt, blå plast tunna. 
   
  Sorgligt att säga, så blev detta den sista seglingsdagen. Det var dags 
att ta sig till Ålborg. När vi kom dit var där massor av andra skutor 
eftersom det var Tall Ship Race.  Sista kvällen gick alla runt och spa-
nade in dom andra båtarna.  
 
   Dagen efter var det dags att åka hem, utom för dem som skulle fort-
sätta till Shetland. Vi åkte buss och båt hem till Göteborg, vilket var 
varmt och tungt. Och nu till skvallret: Det blev tre par/romanser under 
seglingen. Och Henrik har hela sitt garage fyllt med akvariefiskar 
(dom trivs antagligen bättre än vad makrillarna på Ingo gjorde). 
     
                                                                    
                                                                     Klara Rosenberg 
                                                                     Jenny Rignel                            
                                                                             



Utdrag ur dagboken som fördes under seglingen till 
 

SHETLAND,  FAIR ISLE 
och ORKNEY 

 
(inzoomat av Lena Alfredsson och Ingrid Andreasson) 

 

   
31 juli  Vi, 16 förväntansfulla “seglare”, påbörjade vårt Shetlands-
äventyr med samling på Stena-terminalen, Stena Danica till Fredriks-
hamn och bussresa mot Aalborg. Aalborg som var i festivalstämning. 
Folk i massor! Solen, glassen och pölserna flödade på kajerna, som 
var klädda med stora fina segelfartyg från hela Europa. Tolv man (o. 
kvinnor) på Ingo, välkomnade oss. Kvällen gav fria aktiviteter för ut-
forskande av stad och hamn och olika ”vattenhål”. Några av oss fick 
förmånen att komma ombord på fullriggaren Christian Radich och be-
kanta oss med hela det välordnade och minutiöst iordninghållna gamla 
norska fartyget. 
  
1-2 aug Till middag bjuds på pinfärsk makrill, vilken ”stor-fiskarn” 
Per försett oss med på Thyborön. Ljuvligt. Nu är vi ute på Nordsjön, 
inget land i sikte åt något håll, bara horisonten. Det är lite Utvandrar-
känsla över det hela. För övrigt krymper mitt perspektiv till här och 
nu. Omvärlden känns långt borta. På frivakten blir de svåra besluten 
om jag skall läsa, umgås eller sova. På vakten handlar det om gröna 
och blå trasor. Sista vakten 20.00–24.00. Farten varierar mellan fem 
och två knop. Vi får se solen gå ner i väster och månen upp i öster! 
Den lämnar en gata av guld i vattnet. Det är vackert och det är fint att 
få uppleva. Lycka! 
  
3 aug Halva besättningen föll över bord för en halvtimme sedan. Detta 
till följd av resans första (ev. enda) gymnastikpass. Våra instruktörer 
hade komponerat ihop ett seglingsinspirerat aerobicpass med öv-
ningar såsom ”hissa segel” och ”ta avhåll” till tonerna av YMCA. För 
att kunna svalka av våra svettiga kroppar hängdes lejdaren ut och det 



var bara att kasta sig ner i Nordsjöns kalla vatten. Vi kom fram till att 
det var cirka 18° C  skönt. Det vackra vädret håller i sig, men vinden 
sviker oss. Så vi har tvingats skota in midskepps och slå på motorn. 
Nu skrålar Taube för att försöka överrösta oljudet från Volvo Pentan. 
Eivor, Erling, Danny, Claes, Stefan och Kjell har fixat så att vi kan 
käka makrill på nattmackan i kväll igen. Mmmm! 
 
4 aug I dag blev jag väckt cirka 1 timme före vakten genom att Martin 
sade att det var delfiner längs hela bogen. Först trodde jag att han sko-
jade, men jag gick upp för att vara säker på att jag inte missade något. 
Han skojade inte. Det verkligen kryllade av delfiner längs bogen. De 
hoppade och simmade alldeles i ytan intill båten så att man verkligen 
kunde följa hur de simmade bredvid varandra. Det var ett stort stim på 
cirka 50 delfiner som simmade med oss omkring en halvtimme. Det 
var helt fantastiskt att titta på hur de hoppade högt över ytan. 
    
   Förutom att skåda delfiner har dagen även bjudit på brandövning 
och ytterligare makrillfiske.Vi har även nästan blivit rammade av en 
lyxkryssare med nyfikna turister. Vädret har blivit sämre och det har 
varit kallare och halvmulet. Vi får hoppas på det bästa. 
  
5 aug N 59° 38,96′  WWW 000° 36,832′. En longitud som börjar med 
000°, det har jag aldrig sett förut! Vi har alltså passerat nollmeridia-
nen. Vi seglade över! Någon vind har det inte kommit så det ser ut att 
bli motorgång resten av seglingen. Med den här farten, 6,9 knop, kom-
mer vi att vara framme vid tvåtiden om allt går enligt planerna. Bikini-
väder är det inte längre att tala om. Solen skiner förvisso, men det 
känns att man kommit upp på nordligare breddgrader! 
 
   Klockan 08.36 ser de med kikare samt de skarpsynta land förut och 
snart kommer resans stora ögonblick. Det går att använda mobilen 
igen! Englands- och Shetlandsflaggorna hissas i fockmasten, full an-
komstsysselsättning råder. Larmet om ”späckhuggare om styrbord” 
går. Men efter en stund och efter Gyllenhammars inspektion av ”va-
larna” kommer tvivlet om det verkligen är späckhuggare. 
 
   Strax efter en god lunchomelette passerade vi in vid Mousa och kun-
de på nära håll studera det 2 000-åriga järnålderstornet Mousa Broch. 



En säl kollade att vi inte kom in på för grunt vatten. Resan fortsatte se-
dan i lugn takt mot Lerwick med det böljande, gröna trädlösa landet 
om babord och slutligen på båda sidor innan vi inför intresserade 
åskådare förtöjde vid kaj i Lerwick. 
   
   Tänk, äntligen är vi framme! Känns lite konstigt att helt plötsligt 
komma tillbaka till civilisationen, när man är van vid att bara ha öp-
pen horisont runt omkring sig. Första projektet för de flesta var att 
hitta duscharna. Lite längre bort låg ”The boat club” dit vi fick nycklar 
så att vi kunde tvätta av oss tre dygns salt.  
 
   Allt i Lerwick visade sig ligga inom fem minuters promenad. Lagom 
med säkert krypavstånd till pubarna! Jag hade föreställt mig Lerwick 
som en mycket tråkigare, gråare stad, men mina förutfattade meningar 
infriades inte. Huvudgatan ”Commercial Street” var kantad med små 
affärer och ett och annat lustigt café.   
     
6 aug Vi åkte iväg med bussen som skulle ta oss runt på ön. Chauffö-
ren var engelsman så det var mycket enklare att förstå honom än nå-
gon med riktig shetlandsdialekt. Vädret var sämre och under dagen 
skulle dimman bara tjockna. Första stoppet var i Scalloway, en liten 
”stad” med 200 invånare som tidigare hade varit huvudstaden. I Scal-
loway fanns en fräck slottsruin och ett hembygdsmuseum där vi köpte 
upp deras lager av Shetlandsmärken – snart kommer det att synas på 
våra bussaronger var vi varit. 
 
   Nästa stopp var i Sandwick där vi fikade och tittade på ytterligare 
utställning. Vi fajtades också med de lilahårfärgade amerikanska turis-
terna som kommit med kryssningsbåt tidigare på morgonen. Det tred-
je stoppet var i Jarlshof, med fantastiska arkeologiska lämningar från 
sten-, järn- och bronsåldern, vikingatid och 1500-talet. Otroligt och 
svårt att föreställa sig att folk levde där i de små husen för så länge se-
dan! Vid sidan av gick små shetlandsponnys och kossor.   
  
8-9 aug På seglingen i går från Lerwick till Fair Isle gick vi in i dim-
man. Riktigt kusligt, när ön plötsligt dök upp framför oss. Vi kom in i 
North Haven som ett ”spökskepp” enligt åskådare på stranden 
.          



   Efter födelsedagsuppvaktning blev det sväng till puben, tillika fågel-
observatorium. Fåren stod därutanför och tryckte sina små mular mot 
fönstren. Undrade väl var denna skock ölälskare kom från! Efter detta 
kröp jag trött och nöjd till kojs, konstaterande att det nog inte är så 
många som haft glädjen att få fira födelsedag på denna lilla ö mellan 
Shetland och Orkney. 
 
   I dag på morgonen lättade dimman och det blev soligt och fint. Vil-
ken tur att vi kunde gå på promenad och utforska ön. Gröna kullar, lite 
kargare klippor, får (massor!) och fåglar. Mycket annorlunda och 
vackert! Några modiga (ganska många faktiskt) badade i det iskalla 
vattnet. Andra valde att gå till kyrkan och sjunga lite. Vi hade en un-
derbar förmiddag på Fair Isle. 
 
   När vi kom ut ur den skyddade hamnen mötte vi Nordsjöns vågor 
som var betydligt större än vad vi väntat oss. En febril aktivitet utbröt 
med att ”rädda” allt som inte sjösurrats. Men när det var ordnat följde 
en skön segling i 12–15 m/s. När vi ropade upp Orkney harbour på 
VHF-radion fick vi reda på att vi kunde angöra hamnen, när färjan 
gått. Vilket innebar att vi fick ligga och driva en timma innan vi kunde 
gå in.  
 
   Att gå in i en hamn i mörker är alltid spännande, men när fyrarnas 
ljus blandas med gatljus och billyktor blir det lite svårare. Men vid 
00.30 kunde vi slänga första trossen iland. Sedan tog det inte lång tid 
innan skeppet låg tyst och alla hade törnat in. 
  
10 aug Jag blev visad min väg till turistbussen av ett helt gäng med 
mer eller mindre stressade människor. Vi kom till en 5 000 år gammal 
stenåldersbyggnad och blev runtvisade av en mycket karismatisk 
guide som berättade för oss om den  mycket avancerade byggnadstek-
nik dessa människor använde sig av. Sedan tittade vi lite på ett helt 
gäng stående stenar, något som vi sedan märkte stod lite här och var 
på Orkney. 
 
    Efter lunch var det dags för flera stående stenar och även lite 
letande efter kurrie-linjer. Kurrie-linjer är ett sorts magnetfält som 
endast kan spåras av personer med en viss positiv energi. Detta 



letande leddes av Per som, när han stegade upp, märkte att han i 
morgonhasten hade tagit på sig två mycket liknande, men dock inte 
identiska skor.    
  
11 aug Efter en trevlig rundtur på Orkney dagen innan blev det en 
tidig utpurrning. Den tidigare avgången motiverad av att få tidvatten-
strömmen med oss. Trots en svag vind mot kajen lyckades vi komma 
ut utan bogserhjälp, gick nordvart, rundade en liten ö och girade ost-
vart mot vinden och med tidvattenströmmen ”bound for Sweden”. 
 
   Facit av iakttagna arter på Shetland, Fair Isle, Orkney och Nordsjön: 
Däggdjur: gråsäl, knubbsäl, vitsiding, vitnosdelfin och späckhuggare. 
Fåglar: stormfågel, mindre lira, havssula, toppskarv, strandskata, 
tofsvipa , större strandpipare, rödbena, roskarl, storlabb, tretåig mås, 
fisktärna, silvertärna, sillgrissla, tobisgrissla, lunnefågel, klippduva, 
turkduva, stenskvätta, svartkråka och råka. Därtill en del mycket 
vanliga fåglar som vi har även mycket av i Sverige 
 
13 aug Efter att ha avsmakat en god fisksoppa var det dags att gå upp 
till solen och lyssna på motorljudet. Vinden hade vridit och avtagit. 
Den blåste rakt in i fören, och alla segel förutom focken och storen var 
bärgade. Farten började avta ännu mer och vi stod bara och trampade” 
på samma ställe, som mest hade vi 100 timmar kvar till Klippan. Vi 
började då inse att vi inte skulle nå fram till Göteborg på lördagsefter-
middagen. För att vi skulle hålla modet uppe, tog Karin fram gitarren 
och stämningen blev åter på topp. Vid fyratiden var det åter vår tur att 
gå på vakt.  
 
   Efter att ha haft kurs mot Norge utan någon större lycka, bestämde 
vi oss för att ändra kurs mot Danmark i stället med hopp om att vinden 
vrider. Klockan har precis passerat åtta och jag sitter och tittar ut över 
det glittrande havet och en mycket vacker solnedgång. Vad mer kan 
man önska sig?  
 
 
Dagboken som skrivits av alla oss som var med på denna underbara 
medlemssegling kan fås i sin helhet via kontoret@skonaren-ingo.org! 



 
 

Segelskutornas årliga höstkappsegling gick i år till 
Fiskebäckskil där hamnen fylldes av traditionsfartyg. 

 

Segelskuteträffen – 2004 
 

 
ag mönstrar på Ingo redan vid 14-tiden denna soliga höstefter-
middag. Man känner sig privilegierad av att få följa med denna 

gamla skuta en helg som verkar bli så bra som en oktoberhelg kan 
vara när den är som bäst. 
 
   Strax efter klockan 16.00 glider vi stilla ut. Vinden är svag men 
besättningen måste trimmas in, anser skepparen Staffan Wilske. 
Storsegel och klyvare sätts utan några större problem. Jag är inte 
ensam om att vara novis ombord vad det gäller skutsegling. Vinden är 
akterlig svag och vi får njuta av en loj segling mot Marstrand.        
 
   I Marstrand får jag intrycket av att ha hamnat i början av förra 
seklet. Vilken underbar vy med alla dessa riggar för att inte tala om 
Lady Ellens rår – en sådan underbar atmosfär! Sjön suger säger man 
och det kan Iben råda bot på. En sådan härlig mat denna glada kvinna 
fixar till.  
 
   Nog måste vi ha höjt stämningen rejält denna fredagseftermiddag i 
Marstrand. För att inte tala om ruljangsen på puben på Grand. 
 
Följande morgon är vi innan vi hunnit torka sömnen ur ögonen på 
väg ut på Marstrandsfjorden. Alla segel sätts och det är fantastiskt att 
se hur kapten Staffan kan få skutan att passera startlinjen endast någon 
minut efter det att startskottet gått! Det är strålande sol även denna dag 
och vi får en fin sydlig vind på runt 12 sekundmeter. Vad jag förstått 
så blir detta något av det bästa i segling som denna skuta kan prestera. 
Vi loggar runt 8 till 9 knop. 
 

J 



 

 
 

En armada av traditionsfartyg av olika slag deltog i skutseglingen 
med Fiskebäckskil som mål. För skepparen Staffan Wilske och Danny 
Andersson som rorgängare går det här snabbt för undanvind.   
 
   Det var en härlig upplevelse för mig att känna på hur det är att stå 
till rors under fulla segel. Ingo är i sitt esse och Lady Ellen försvinner  
akteröver. En novis som jag trodde ju att Lady E´s smäckra skrov 
borgade för en snabb seglats.  
 
   Staffan väljer att gå inomskärs, vilket kommer att visa sig rätt. 
Strömmen är relativt kraftigt nordlig vilket ju blir gynnsamt för oss. 
Någon chans mot Kryssarklubbens smäckra farkoster har vi självfallet 
inte, men vi är ändå nära att komma ifatt Gratia mot slutet. 
 
Att få skott som snabbaste fartyg i klassen och bli nr 6 av 26 totalt 
måste väl ändå vara en prestation! Nog är vi allt lite stolta då vi får 
 



angöra Fiskebäckskil. Staffan får visa att det går att lägga till med 
vinden i sidan och med babords låring mot bryggan. Man känner sig 
stolt över att få vara med på ett skepp med en sådan duglig kapten! 
 
   Hawila lägger till utsides om oss och håller på att sätta bogsprötet i 
sjöboden innanför. Allt slutar dock med att en flaggstång på land får 
sig en törn utan några skador till följd. Fantastiskt att alla dessa 26 
skutor får plats i Fiskebäckskils lilla hamn. Rekord? 
 
   En rolig tilldragelse inträffade efter middagen då Ellen och jag stod i 
disken. Plötsligt blir allt mörkt och enbart nödbelysningen lyser. Som 
på en given signal börjar vi sjunga Luciasången. Med Ellen före och 
jag efter skrider vi andaktigt ut i mässen där alla tystnat och får se ett 
alldeles malplacerat lussetåg passera. 
  
   Ett fängslande fackeltåg med samtliga i besättningen upp till kyrkan 
som blir full till brädden. En stämningsfull betraktelse, prisutdelningar 
och allsång. Ett minne som kommer att sitta i länge! En eloge till 
arrangörerna! 
 
Staffan får pris för visat gott sjömanskap, vilket naturligtvis 
inbegriper den fina tilläggningen. Som novis så tycker jag bestämt att 
vi borde fått pris för en mycket snabb segling för en fraktskuta som 
Ingo! 
 
  Även i Fiskebäckskil får vi möjlighet att se de andra fartygen och 
utbyta åsikter med besättningarna. Mycket folk anländer till 
Fiskebäckskil för att beskåda denna i dag så ovanliga syn. 
 
   Kanske vi kan lobba lite mer nästa skutträff  för att få lite mer 
massmedial uppmärksamhet!  
 
   Jag får tacka för en underbar helg på en underbar skuta med en 
underbar besättning! Tack allesammans! 
 
                                                                    

 Gunnar Mårtensson     



Arbetsgrupper ”Projekt Ingo”  
 

 
Under 2004 tog föreningen ytterligare ett steg framåt, för 

en bättre och mer fungerande organisation runt vår 
skonare! 

  
Alla kanske inte känner till att föreningen är indelad i 20-talet olika 
grupper med en gruppansvarig i varje. Många av er är redan med i en 
eller kanske flera grupper, därför att ni redan valt det. 
 
Vilken grupp vill du tillhöra? ALLA BEHÖVS!  
Titta igenom gruppindelningen nedan och ta kontakt med den som är 
gruppansvarig, kontoret har alla telefonnummer och mailadresser. Du 
kanske vill byta grupp inför kommande säsong, tänk igenom och 
bestäm var du vill vara med!  
 
Grupperna har träffats och arbetat fram gruppens plan 
Under september månad sammankallade alla gruppansvariga ”sin” 
grupp, för att diskutera och arbeta fram gruppens plan över underhåll 
och utveckling både för vintersäsongens arbete samt den kommande 
seglingssäsongen. Resultatet av gruppens arbete har noterats på ett 
särskilt projektblad, som den gruppansvarige lämnade in till styrelsen i 
slutet av september. Under första delen av oktober arbetade styrelsen 
med att gå igenom alla projektplaner. 
 
Ett 50-tal personer träffades på ett arbetsmöte lördagen den 23 
oktober på Eriksberg 
Arbetsmötet inleddes med en genomgång av projektet och därefter 
samlades alla i grupper där prioritering och ytterligare detaljer 
noterades. Efter några timmars grupparbete och lunch presenterade 
varje gruppansvarig ”sin” grupps förslag bestående av underhålls-
arbete, förbättringar och aktiviteter. Inom varje delprojekt har en 
ansvarig utsetts och en tidsuppskattning gjorts så tiden räcker till och 
att planen håller. Många synpunkter, förslag och frågor ställdes och 
många frågetecken rätades ut. Denna typ av planeringsmöten är 



oerhört bra därför att så många fler medlemmar får en inblick i 
varandras områden och inser att arbetet med Ingo på något sätt 
påverkar många. Teamkänslan låter inte vänta på sig. 
 
Middag med festligheter hos ”vår” cateringfirma Succeé i Högsbo 
på kvällen 
Efter dagens arbetsmöte var vi inbjudna till Succeé på middag och 
festligheter. Tack Succeé ännu en gång för en underbar middag och 
härlig stämning, hattarna var jätteroliga! Hatten av för Succeé! 
 
Här följer alla grupper med gruppansvariga: 
 
Ansvarsområde       Gruppansvarig Gruppnamn 
Ungdomssektionen        Magdalena Larsson UNGO 
Medlemmar        Ingrid Andreasson Ingos Vänner! 
Marknadsför, kunder     Danny Andersson PRINGO 
Utbildning        Lisen L-Sjöberg   KINGO 
Verkstad        Otto Stryhn         VINGO 
Säkerhet        Per Henriksson  SMS-INGO 
Nav.utrustning        Karolin Magnusson NINGO 
Ingo & Dingo        Eigil Sörensen                 INGO/DINGO 
Maskin        Annika Kjellandsson MINGO 
Rigg / Segel        Eigil Sörensen                 RINGO 
Hytt/salong/skans          Per Henriksson  HINGO 
Byssa        Eivor Baude                 BINGO 
Ekonomi        Claes Ohlsson                 KRINGO 
Bidrag, stiftelser,  
sponsorer        Anders Kilner                 KRINGO 
 
 

 
Fråga inte vad skonaren Ingos Vänner kan göra för Dig, 

utan vad Du kan göra för Ingo! 
 

Danny Andersson 



Medlemsseglingar 

2005 
 

 

Provtur/Påriggning 29/4 – 1/5 
Inför denna helg skall allt arbete med Ingo vara klart. Under denna 
helg skall allt testas, rigg, segel, maskin, byssa och säkerhet. Vi 
genomför brandövning och finslipar allt under Ingos SMS. Färden 
går till Marstrand där vi äter en god middag ombord tillsammans 
med sång, tjo och tjim. Därefter blir det säkert pubrunda på 
Marstrands nyvaknade krogar.                                                                                                                  

 

Utbildningssegling Kristi Himmelfärd 5–8/5 
Denna helg kommer både ungdomar och vuxna som deltagit i 
föreningens instruktörsutbildning under våren, att få öva och avlägga 
prov på sina kunskaper. Gruppen som ansvarar för utbildning 
kommer under våren med planering, resmål och alla fakta. 

 

Medlemssegling Pingsthelgen 13–15/5 OBS! Annandag Pingst är 
struken … 
Detta är tillfället för dig som medlem att ha en härlig långhelg på 
Ingo tillsammans med din familj och dina vänner. Gruppen som 
ansvarar för planeringen kommer under våren med resmål och alla 
fakta. 

 

Dagsturer söndagar 29/5, 5/6, 28/8 & lördagen 24/9 
Endagssegling då du kan uppleva en underbar dag på Ingo. Vi seglar 
från Klippan och dit vindarna bär för dagen. I priset ingår segling, en 
rejäl förmiddagsfika och en härlig middag med kaffe och kaka. Alla 
som vill får hjälpa till att sätta segel, styra och navigera. Passa på att 
klättra upp i en av masterna där du på cirka 20 meters höjd har en 



härlig utsikt, men bara om du törs! Ta med vänner och bekanta för att 
visa upp vad Ingos Vänner kan! Boka nu – är mycket populär! 

 

Medlemssegling till Kiel 14–16/6 
Var med och segla ner Ingo till Kiel under tre spännande dygn. Förra 
året blev Karteminde en av de mysiga danska hamnar som vi över-
nattade i, årets rutt blir minst lika fin. De som inte skall vara med 
som besättning under de kommande 10 charterdagarna i Kiel, åker 
enklast hem med Stena Line. Vi undersöker bussresa för bästa pris. 

 

Nordisk seglats, för ungdomar 26/6–7/7 
Påmönstring i Kiel och en häftig träningssegling upp till Tvede-
strand i Norge där Nordisk seglats börjar på onsdagen. Detta är en 
segling för ungdomar som har varit med förut. Här ges möjlighet att 
ytterligare förkovra sig inom sjömanskap, navigation och manöv-
rering ombord på en skuta. Tävlingen startar i Tvedestrand i Norge 
med etappmål i Lysekil i Sverige och slutmål i Hirsthals i Danmark. 
Därefter seglar Ingo hem till Göteborg. Vinner Ingo i år!? 

 

Seglarskola, ungdomar 11–17/7 
Detta är en ungdomssegling för nybörjare, där man ges möjlighet 
nybörjare att förkovra sig inom sjömanskap, navigation och 
manövrering ombord på en skuta. Detta kan bli oförglömligt. 
Bohuskusten erbjuder många sköna naturupplevelser och mysiga 
hamnar. Denna segling är mycket populär så boka in dig så snart du 
kan! 

 

Medlemssegling Östersjön 25/7–5/8 
Detta är sommarens höjdpunkt. I år är seglatsen planerad med 
följande rutt; Falkenberg, Hallands Väderö, Köpenhamn, Bornholm, 
Kolobrez i Polen, Visby och Karlskrona. Gruppen som ansvarar för 
planeringen kommer under våren att anordna en träff för alla som 
skall med. Då tar vi alla detaljer och fakta. Seglingen avslutas i 
Karlskrona där man enklast tar tåget hem om man inte vill vara med 
på tävlingen Hjorten Race över till Rostock. 



 

Medlemssegling Hjorten race Karlskrona – Rostock  7–10/8 
Tävlingen startar på söndagseftermiddagen och målgång beräknas 
ske någon gång på onsdagen. På torsdag börjar en charter som pågår 
fram till söndag. Om man inte är uttagen till besättning på denna 
charter så tar man enklast färja och sedan tåg/buss hem igen.  

 

Medlemssegling Rostock – Göteborg 15–17/8 
Efter chartersegling i Rostock skall Ingo seglas hem till Göteborg 
och här bjuds då tillfälle till några härliga dagar. Enklast är om man 
tar buss/tåg och sedan färjan till Rostock.  

 

Oktobersegling Skutracet 7/10–9/10 
Detta är enligt många årets happening. Alla västerhavets skutor, 
stora som små, träffas i Marstrand på fredag kväll. Middag ombord 
med sång och spel och efterföljande pubrunda brukar vara 
minnesvärda inslag. På lördagen, efter en rejäl seglarfrukost, samlas 
alla skutor på startlinjen utanför Skallens Fyr norr om Marstrand. 
Efter en hård tävling sker målgång utanför någon fin hamn, där 
senare kvällens gemensamma prisutdelning sker. Innan denna har 
alla på Ingo intagit en ljuvlig middag med mera sång, musik och 
fina tal. Kvällen avslutas med gemenskap, dans, skepparhistorier 
och alla möjliga upptåg. Detta får du inte missa! Boka nu!  

 

Avriggning 15-16/10 OBS! Klippan–Marstrand–
Lundbyhamnen  
Detta är den avslutande seglingen i arbetets tecken. Ingo riggas ner 
och görs i ordning inför vintervilan i Lundbyhamnen. Vi brukar 
segla till Marstrand över helgen. Väl hemma i Lundbyhamnen finns 
folk på plats för att hjälpa till med att bära iland allt som skall 
vinterförvaras i verkstan och containrar. 

 
Danny Andersson 

 



 
 

 

Är du ett  maskinistämne?  
 

 
Test: Vilket alternativ beskriver bäst din reaktion på frågan: 

”Var sitter förgasaren på en förkammardiesel?” 
a) förfäran, b) nyfikenhet eller c) gäsp? 

         
Svarar du b) är du ett ämne till maskinist. 

  
      Flertalet skeppare har maskinbehörighet, men det är mer 

eller mindre nödvändigt att någon annan i besättningen  
sköter de praktiska maskinrutinerna.  

 
För mer teori behöver du ta till exempel 

 Maskin-examen VI . 
 

Förhoppningsvis kommer det att bli tillfälle att göra detta i 
Sjövärnskårens  regi. 

Kontakta oss om hur och var.  
 

Du är också välkommen att delta i vinterunderhållet. Dessutom 
planeras en  

maskinarbetsvecka 14 – 18 mars (v. 11).  
 
 

Hör av dig till maskinansvarig 
Annika Kjellandsson på  

annika.kjellandsson@skonaren-ingo.org  
alt. 0704 – 56 58 34 

 
 



 
 

 
 

Villaolja Bunkers 
Smörjolja 

 
Frakt med tankbil och bunkerbåtar 
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