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Året 2006 med Ingo 
 
 

Vinter – vår 
Det dröjde innan vintern kom. Men sedan kom den och dröjde sig kvar 
långt in på våren. Kvällarna blev ljusa. Marken var ljus också, men av 
snö. Arbetena ombord i Ingo blev försenade. Dessutom hade vi besök av 
tjuvar som bröt sönder låsen och stal våra el-kablar och en del inventarier. 
Allt blev försenat och det blev ingen provtur 1:a maj. 
 
   Den 5:e maj var Ingo chartrad för ett 50-årskalas. Dagarna innan blev 
det plötsligt sommar och fart på arbetena ombord. Ny toppstång på fock-
masten, nya vant på toppstängerna och ny storbom, tillverkad med gam-
maldags klo, kom på plats. Dagen för den första chartern var hektisk om-
bord, allt skulle göras i sista stund. Vi fick ny kyl och frys och ny vatten-
kran i byssan. Födelsedagsbarnet själv var nere på Lundbykajen med all 
mat till gästerna. När hon fick höra att vi inte tänkt att sätta segel på 
kvällen blev hon väldigt besviken. Men det ordnade vi till. Ett gaffelsegel 
och ett av de nya förseglen slogs under i rasande fart. Många var med och 
jobbade hela dagen och hade inte tid för varken kaffe eller lunch. När fö-
delsedagsgästerna kom låg Ingo ”putsad och fin” vid Klippan. Vi seglade 
söderut i skärgården. Gästerna åt, drack och trivdes. Vinden mojnade, so-
len gick ner över ett spegelblankt hav och det var varmt i luften. Nu var 
sommaren här! 
 

Sommar 
Pingsthelgen och 6 juni råkade sammanfalla och Ingo gjorde en 4-dagars 
medlemssegling. Det blåste SV-ligt, nästan kulingstyrka. Önskemålet för 
helgen var Läsö. Den tanken övergav vi snabbt. Vi fick istället en härlig 
segling N-vart och lade till för natten i Slussen. Dagen efter hade det moj-
nat något. Vi seglade inomskärs till Smögen. Det var tidigt på säsongen 
och det fanns plats att komma till kaj. På kvällen blev det grillparty på 
klipporna. Sedan gick vi hemåt, lade till en natt på Åstol och tisdag efter-
middag var vi hemma på Klippan igen. 
 
   Den13-27 juni seglade Ingo tur och retur Kiel. I Kiel seglade vi som fö-
regående somrar dagscharter och tjänade pengar. 
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   Ingo kom från Kiel på morgonen den 27 juni. På middagen samma dag 
gick hon igen för att delta i Nordisk Seglats. Pojkarna som varit med i 
Kiel hann inte med att sova. Det var bara att åka hem och duscha och se-
dan segla iväg igen. Årets seglats gick till Strandby, Danmark och slutade 
i Risör, Norge. 
 
   Årets långa medlemssegling gick längs norska Sörlandet, ner till Dan-
mark, genom Limfjorden och avslutades i Halmstad. De som var med be-
rättar om den seglingen och allt som hände. I Halmstad seglade vi dagstu-
rer, två varje dag. Skutan fungerade tills hon skulle avgå till Göteborg 
söndag kväll. Startmotorn lade av. Ingovänner ombord och i land lycka-
des på kvällen få tag i och installera en ersättning. 
 
   Måndag morgon skulle seglarskolan starta från Klippan. Deltagarna 
samlades upp vid Klippan och för färd ner till Halmstad. Bilarna kördes 
hem av de som mönstrade av och Ingo seglade ut med fungerande motor. 
Det blev en härlig vecka. Solen bara flödade ner, milda vindar. Lite 
skvalp utanför Hallandskusten så att några hann känna på lite sjösjuka. 
Hälften av eleverna var stora och runt 16 år, den andra hälften var små 
och bara 13. Trots skillnaden kom alla bra överens och hade kul tillsam-
mans. 
 
   Det har varit dåligt med charter. Vi har ordnat ett par seglingar till bl a 
Åstol som annonserades på Sahlgrenska. I mån av plats blev det möjligt 
även för andra utomstående att segla med. De seglingarna blev 
fullbokade. Endagars medlemsseglingar drar också i allmänhet full båt. 
  
   Det har varit dåligt med lägerskolor också. Det beror inte på oss utan på 
att de flesta skolor infört nya regler om hur skolresor ska betalas. Alla 
skolor som varit med är mycket nöjda med dagarna på Ingo. I slutet av 
september fick vi helt oväntat tre seglingar med Brattebergsskolan på 
Öckerö. De seglar i allmänhet med Havila. Men Havila hade för tillfället 
inget behörigt befäl att tillgå, så det blev Ingo istället. 
 

Höst 
Skutracet gick som vanligt första helgen i oktober. Start i Skärhamn. 
Gång inomskärs N-vart. Vind SW, upp till kulingstyrka. Krock i Kyrke-
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sund. Mål syd Smögen. Parad genom Soten till Hunnebostrand. Besätt-
ningarna samlades ute i blåst och kyla för prisutdelning. Han som hade 
nyckeln till församlingssalen dök aldrig upp! Ingo kom på nionde plats i 
tävlingen och fick vandringspris för bäst kulturhistoriskt bevarade skuta – 
tack vare silltunnorna på däck som innehåller gasoltub och sopor! Helgen 
efter blev det avriggningssegling till Marstrand. 
    
   Maskineriet har krånglat vid flera tillfällen i sommar. Ett chartergäng 
fick åka hem med buss från Marstrand när motorn inte ville starta. Det var 
dags för en ordentlig service. Den har gjorts nu i höst av Yacht Service på 
Nya Varvet. Ingo har legat i docken på Gotenius varv och blivit drevad 
och bottenmålad. Nu ligger hon avriggad och vinterförtöjd vid Lundby-
kajen. Hon har fått en fin täckställning av tjocka PVC-bågar. Och äntligen 
har även presenningar kommit på plats. 
 

Verkstan - vinter 
Egil är i verkstan nästan varje dag. För den som vill är det bara att komma 
dit. Det finns alltid något att göra. Vi har gjort upp ett schema på vem som 
ska öppna upp verkstan på arbetslördagarna. Välkomna! 
  
   Till sist ett stort tack till alla frivilliga, arbetsvilliga som ställer upp. 
Utan er skulle vi inte kunna segla Ingo. Och det är ju det vi vill!! 
 

Maria Björnstam  
 

 

 
Ingos nya täckställning. Nu är det bara vinterkläderna som saknas!  
Foto: Otto Stryhn 
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Vinterarbetet  
2006-2007 

 
 

trax efter avriggningen gick Ingo till Nya Varvet för att få motorerna 
ompysslade av Yachtservice. Cylindrarna på hjälpmaskinen byttes ut, 

så nu är det slut med den hemtrevliga kolmonoxidberikade rökridån i ma-
skinrummet. Huvudmaskinen fick också en nödvändig överhalning. 
Mycket impellermaterial hade fastnat här och var. Med en ny vattenpump 
och nya rutiner för impellerbyte ska problemen vara lösta. Tyvärr visade 
det sig att den ”nya” begagnade startmotorn som så hastigt monterades 
under seglingarna i Halmstad, var utsliten efter bara tre månader och 
måste bytas ut. 

S 

 
  ”Nu har Ingo ett maskineri som förväntas hålla i många år under förut-
sättning att det sköts med regelbunden översyn. Stefan Fredrickson kom-
mer att ombesörja att ett schema tas fram för när impellerbyte, oljebyten 
etc ska ske. En loggbok ska föras och alla åtgärder ska signeras” (Citat 
från styrelseprotokoll 2006-11-28). 
 
  I början på november var det dags för att komma i flytdocka på Gotenius 
varv. Ingo var finare i botten än man hade väntat sig tack vare bottenfär-
gen Hempels A/F Olympic, men det var mera drevningsarbete än förvän-
tat. Aktiva medlemmar målade vattenlinjen och bottenskrapade Ingo un-
der ett par arbetslördagar och söndagar. 
 
  Laskar och nåt drevades om av folk från Hönö. De ska också byta ut ett 
skadat bord under ankaret på styrbords bog. Det kommer att ske på Hönö 
under våren. Där finns nödvändig basningsutrustning. Sjöfartsverket kom 
på inspektion för bottenbesiktning och godkände Ingo u.a. 
 
  Efter varvbesöket kom Ingo till Lundbyhamnen och ligger nu (dec 06) 
vid kajen framför El-Marine varifrån vi får ström hela vintern. 
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  Ingo har fått en ny täckställning av polyetenrör sponsrad av Emil 
Lundgren. Det är samma typ av täckställning som används av 
Kryssarklubben. Polyetenrör är en hel del dyrare än aluminiumrör, men 
förhoppningsvis inte lika stöldbegäriga. För en del år sedan stals alumini-
umrören på styrbords sida innan presenningarna kom upp. 
 
  Vinterarbetet är i full gång på vardagar och arbetslördagar. Det är också 
nödvändigt om Ingo ska bli klar i tid till provturen i början av maj. Vad 
som ska göras kan man läsa på anslagstavlan i verkstan. Här kommer ett 
axplock: 
 
Inredning: Durken i gången är sliten och måste slipas och lackas. Köks-
bänkar på babords sida av spånskiva byts ut mot köksbänkar i massiv ek. 
Klädseln på dynorna i salongen bör bytas. 
Skrov och däck: Ett par däcksplankor över toaletterna ska bytas ut. Ak-
tern ska repareras. Relingen ska renslipas och behandlas med oljan Owa-
trol i stället för lack. 
Rigg: Fockseglet kommer för högt upp. Det finns ett par förslag på lös-
ningar. Nya stångvant, till mesantoppen, skall tillverkas. 
Maskin: Vattensystem ska tömmas och fyllas med glykol. Samtliga pum-
par ska ses över avseende elektrisk/mekanisk funktion. Bränsletank ska 
tömmas och rengöras. 
 
  Nytt för säsongen är att vi ska ha flera ansvariga för arbetslördagar och 
en tydligare beskrivning av det arbete som ska göras. På det sättet hoppas 
jag att många flera medlemmar kommer att delta i vinterarbetet. Det är 
helt avgörande för Ingos framtid. Den ansvariga öppnar klockan 9.00 på 
arbetslördagarna, ordnar fika under dagen och stänger och låser klockan 
15.00. Dagens arbete kommer att stå på anslagstavlan. Det ska finnas ar-
bete som tilltalar både nybörjaren och den mera erfarna. När du åker hem, 
ska du känna att du har gjort ett riktigt arbete och en viktig insats för att 
hålla Ingo flytande. 
 
Av Otto Stryhn, ansvarig för inredningen och verkstan. 
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Att segla ut med Ingo i 
företagets regi  

 
 

tt samla kunder eller personal för information av allehanda ting kan 
man göra på en mängd olika sätt. Det mest traditionella är att man 

har det på företaget, i en samlingssal, matsal eller dylikt. Ganska trist och 
också väldigt svårt att få gensvar. Vi har under en lång tid försökt med 
alternativ och sommaren 2002, i samband med omstarten av Volvo Ocean 
Race, började seglingarna med skonaren Ingo. I år hade vi en heldag i 
samband med EM i friidrott och det är om denna resa berättelsen handlar. 

A 

 
  Vi beslutade tidigt i år att göra en ganska stor aktivitet i samband med 
EM på hemmaplan, bl.a. skulle vi få möjlighet att visa företaget och vår 
hemstad för långväga kunder. Men att ”bara” gå på Ullevi en eftermiddag 
skulle inte räcka. 
Vi bokade Ingo en heldag och vädret skulle nog bli en del av upplevelsen. 
Så lät det i alla fall på sjörapporten. 
    

 
Att göra en knop under Claes 
Ohlsons överinseende 

Efter en kort ”briefing” och 
säkerhetsinformation lämnade vi 
Klippan för maskin. I höjd med 
Grötö satte vi segel, och alla 
starka karlar fick verkligen visa 
upp sig. Det här med segelsättning 
är inte så enkelt som många tror, 
och det fanns många som trodde, 
det kan jag lova! Tillfälle gavs 
också åt sjömanslära. 

 

   Destinationen var bestämd med avseende på vinden och resmålet blev 
Marstrand. Under seglatsen fick de som ville stå med kapten Göran 
Olsson och styra, samtidigt som han också berättade en massa 
sjömanshistorier, sant eller falskt, ja det får var och en bedöma som var 
med, men roligt det var det. 
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Himlen mörknar och spåmän-
nen äro många 

 
  När seglen skulle bärgas strax innan 
infarten till Albrektssunds kanal 
friskade vinden i ordentligt, svarta 
moln tornade upp sig på himlen och 
spekulationerna över väderutsikterna 
tog fart och helt plötsligt så fanns det 
en massa John Pohlman ombord. 

 
   Men på sitt vanliga lugna sätt styrde kapten Olsson Ingo genom den 
smala passagen och fram till vår beställda kajplats på Marstrand. Väl 
framme var det fullständigt kaos i hamnen. Vinden hade ökat rejält, båtar 
drev omkring och alla skulle in och förtöja. Vår förbokade plats var 
upptagen av flera stora båtar. De flesta med utländsk flagg och ingen 
visade minsta förståelse för oss. Stämningen bland passagerarna började 
bli lite hård, alla ville ju visa omgivningen vilken ”makt” man har ombord 
på ett stort fartyg! 
 
   Kapten Olsson tog det dock med ro, han gjorde konststycket att vända 
Ingo på det smalaste stället i norra hamnen, vi ville ju inte gå ut på öppet 
vatten i den hårda vinden. Till sin hjälp hade han Alvar Norrgård vid 
rodret, och han fick verkligen göra skäl för sin dagersättning.  
 

 
Kapten Göran Olsson och 
Alvar Norrgård vid rodret 

Under denna manöver stannade i 
stort sett hela Marstrand upp, alla 
ville se skådespelet, och det var 
också många som satte en peng på att 
detta inte skulle gå! När vi väl 
kommit runt och gick mot en kajplats 
på Koön, applåderade människor från 
kajerna och båtar vida omkring, så 
även våra egna passagerare. Kapten 
Olsson, lite förlägen, sa: ”Detta var 
väl inget att hetsa upp sig för.” 
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   Väl vid kaj så dukades det upp med förtäring under däck och orsaken 
till detta var ett fruktansvärt oväder. Det åskade, regnade småspik, ja även 
hagel som puttekulor kom från himlen. Vinden brallade i rejält, det 
talades om stormbyar och då var det skönt som arrangör att ligga med 
gästerna vid en säker kajplats och en rätt igenom en kolugn besättning. 
Under ovädret sjöng vi allsånger. De flesta handlade om havet samtidigt 
som maten lassades in i hungriga magar. Skonaren Ingo hade sörjt för 
catering av bästa sort och om någon gick hungrig från byssan så berodde 
det nog på annat, kanske ovanan att äta till sjöss. 
 
   Det bästa med dessa resor är möjligheterna till umgänge med alla. Det 
finns alltid tid till presentationer av och om företaget, antingen i stor 
grupp nere i salongen eller i mindre grupper på däck. Att dessutom få 
upplevelser av olika slag, inte minst vädermässigt är också helt oslagbart. 
 
Vi avgick från Marstrand efter det att ovädret bedarrat och gick inomskärs 
för maskin. Under tiden fick alla bekanta sig med Göteborgs underbart 
vackra skärgård, solen visade sig senare i all sin prakt och det fanns nog 
ingen som var oberörd av solnedgången strax innan ankomst till Klippan 
igen.  
 
Kommentar från en av gästerna, som dessutom gjorde sig som talare för 
alla: 
”Att få se Älvsborgsbron och Rivöfjorden från öst till väst ståendes på 
skonaren Ingos däck, när solen ligger och vilar på kanten, ja detta är det 
vackraste och mest minnesrika vi varit med om, vi bugar och tackar, det 
finns inget som kommer att slå detta framöver.” 
 
   Som arrangör är det bara att tacka och ta emot, men vad gjorde vi utan 
den fina skonaren Ingo och dess underbara och frivilliga besättning/ar.  
 
Stefan Fredrickson 
Affärsenhetschef Göteborg 
Emil Lundgren AB 
(även fotograf) 
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Ingo - 30 år som Göteborgsskuta 
 
Det har nu gått 30 år sedan Ingo kom till Göteborg. Det kan väl i dag 
ses som en lycklig tilldragelse? 
Min kamera har jag med mig 
vart jag än åker och så har det 
varit sedan tonåren. Så var det 
även söndagen den 14 novem-
ber 1976 – en mulen och lite 
kylig dag. Av en händelse åkte 
jag ner till Lilla Bommen och 
såg då en svart skuta komma 
sydgående under Göta älvbron. 
Det vara bara att plocka fram 
kameran och fotografera skutan 
som jag genast såg var Ingo. 
Ytterligare en person var närva-
rande och vi kom i samspråk.  
 
   Det visade sig vara Åke Jehrn, VD på Albrechtson-Hasse AB. Han 
berättade att Ingo köpts till Göteborg av företaget och att han var där och 
tog emot Ingo som då kom från Sjötorp. 
 
   Ingo förtöjde inte vid Lilla Bommen utan fortsatte ner för älven och vi 
efter. Fick en bild när hon förtöjde vid kajplats 10 på Packhuskajen 
klockan 15:10. Själv tog jag förspringet och detta var min första kontakt 
med Ingo. 
 
   Åke Jern berättade för mig att Ingo skulle bli tremastare igen och 
användas som utbildningsplattform för hans personal. 
 
   Att jag sedan var med och bildade Skonaren Ingos Vänner i april 1983 
och har varit aktiv i verksamheten sedan dess är en annan historia. 
 
Göran Ohlsson 
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En hälsning från 
Tyskland 

 
När vi körde charter i Halmstad i somras fick vi besök ombord av en 
tysk sjöman som seglat med Ingo i sin ungdom. Nu har denne sjö-
man Rolf Dieter Schmidt skrivit brev till oss. 
Hej Ingovänner! 
Jag är Rolf Dieter Schmidt och jag var, när jag var 14 år, ombord på 
Walmor av Mollösund. På våren och hösten gick vi med frakt och på 
sommaren var det Island och sillfiske. 
 
Då såg jag Ingo för första gången. Hon gick också till Island. År 1959 
låg Ingo i Lübeck. Då besökte Gustav och Erik Andersson mig och 
frågade om jag ville mönstra på för Islandsfiske under sommaren. 
 
Alltså for jag till Sverige. Den 12 juli 1959  gjorde vi allt färdigt och 
sedan gick vi till Island för sillfiske som varade ända till den 30 sep-
tember då sillen var nersaltad och lossad. Jag var även med Ingo på 
Island sommaren 1960.  
 
Sommaren 2006 återsåg jag Ingo i Halmstad efter 46 år. Hon var 
knappt att känna igen. Jag talade med skepparen som frågade efter bil-
der. Jag lovade att skicka om jag fann någon. Jag har hittat tre bilder, 
en på besättningen och två på mig. Jag hoppas att de är till hjälp för er. 
 
Hjärtliga hälsningar från Lübeck! 
Rolf  
 
 
 
 
 
Översättning: Ingrid Andreasson 
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Lägerskola på Ingo 
 
Redan 1986 började vi segla med lägerskolor på Ingo. Under dessa 20 
år har vi haft många ungdomar med som har fått stifta bekantskap 
med Ingo och Bohuslän. 
 

n lägerskola brukar oftast vara till ute till sjöss i tre dagar. En föräl-
der, lärare eller annan företrädare för klassen som ska segla brukar 

höra av sig i god tid, för det mesta redan hösten året innan. 
E 
 
   Lägerskolan brukar starta klockan 09:00 första dagen och avslutas 
16:00 den tredje. Först gäller det att få ombord all mat. Kyl, frys och för-
råd brukar vara fulla vid avgång. Sedan ska klassen bekanta sig med 
Ingo. Tjänstgörande skeppare går sedan igenom säkerhetsrutiner och 
färdplan. Vädersituationen får styra vart färden går med de förväntans-
fulla eleverna.  

 
Att ställa sig vid ratten är ett äventyr.   Foto: Jorma A 
 
 

  13



   På väg ut ur Göteborgs hamn har besättningen en genomgång av rigg 
och segel. Snart är det dags för segelsättning. För de flesta är gaffelsegel 
något nytt så det kan ta en bra stund innan det är dags att stänga av mo-
torn. Sedan följer en fridfull tystnad och man känner hur vinden driver 
fram Ingo. 
 
   Har man tur är det varmt och gott och då brukar lunch serveras på 
däck. Då smakar maten extra gott! Utkikar och rorsmän sköter sina 
sysslor och avlöser varandra under resans gång. Besättningen ser till att 
allt fungerar och har ett vakande öga och delar ut olika uppgifter för ele-
verna. 
 
   Färdmålet brukar ofta vara i Marstrandsområdet första dagen. Segel 
ska bärgas och eleverna får lära sig beslå de stora gaffelseglen. Med god 
instruktion av besättningen blir ofta resultatet väldigt bra. 
 
  När Ingo är förtöjd vid kaj brukar det bli ett besök i land innan det är 
dags att sätta igång middagsbestyren. Därefter blir det olika aktiviteter. 
Vår besättning ställer gärna upp som lekledare. 
 
   Efter en god natts sömn är det dags för frukost och därefter städning 
innan Ingo lämnar hamn. Väl ute på fritt vatten är det åter dags att sätta 
segel. Detta går nu betydligt fortare. Det är fantastiskt att se hur mycket 
eleverna lär sig och hur fint de samarbetar. På eftermiddagen är det så 
dags för en ny hamn, nya aktiviteter och sjövaggad sömn. Efter ytterli-
gare en dag till sjöss lämnar klassen Ingo efter en härlig resa.  
 
   Det finns en stor flexibilitet vad gäller programmet såväl avseende tid 
som olika aktiviteter. Därför är det bra om beställare och besättning re-
dan på ett tidigt stadium går igenom önskemål och förutsättningar. Vi på 
Ingo vill ha nöjda elever. Är de nöjda så kanske de kommer åter till oss 
och blir medlemmar i vår idogt arbetande ungdomssektion. 
 

Göran Ohlsson 
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”Skonaren Ingo,  
det är Miyo.” 

 
å svarar jag när du ringer till kontoret och vill mig något. Vad är jag för 
en konstig typ? Tja vad ska man säga? Jag har pressat mig förbi 30-

strecket och har en sambo och en unge på ett år. I mitt tidigare liv (innan 
föräldraledighet) jobbade jag mycket på hotell som receptionist och utöver 
detta har jag lyckats klämma in en massageterapeututbildning också. Alla ni 
som har ont någonstans, kom inte till mig. När jag masserar är det inte ett 
dugg skönt, förrän efteråt. Ont ska med ont fördrivas……eller hur var det 
nu? 

S 

 
   Ja, ja för att återgå till ämnet så kanske du undrar hur i hela världen jag 
fann vägen till Ingos kontor? Det där med hav och vatten förföljer mig vad 
jag än gör så det är lika bra att ge efter och bli indragen i sjölivet på riktigt. 
Förklaring: jag är vattuman, sjösjuk och bor ihop med en sjöman. Kan jag 
bli mer malplacerad? Nja, så länge jag inte måste följa med på seglingar till 
höger och vänster så är jag en trevlig människa att umgås med. Som du 
märker på min bild så finns det intressen som inte riktigt sammanfaller med 
båtar. Ja, det är jag som är på kortet. (Om det var några frågor kring detta.) 
 
Vad gör jag på kontoret då? ”Därom tvista de lärde.” Jag försöker 
upprätthålla någon form av ordning och reda bland papper, telefonsamtal 
och brev. Om du vill underlätta mitt arbete lite grann finns det ett par saker 
som kan vara bra att tänka på:  
 
• När du betalar en faktura behöver jag främst fakturanumret och i andra 

hand medlemsnumret. (Det blir lättare att hitta bland hundratals fakturor.) 
• Jag är av en generation som tycker det är lättare med mailkontakt. Jag 

kan svara på ditt mail när jag har tid och har jag många obesvarade frågor, 
slår jag en signal istället. 

• När du anmäler dig till seglingar vill jag att du antingen skickar ett mail 
eller skickar anmälan per ”snigelpost”.  
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• Ring gärna och prata lite grann om du känner för det men räkna inte med 
att jag alltid svarar. Det är ju som sagt inte bemannat varje dag men alla 
brådskande ärenden försöker jag klara av så fort som möjligt.  

 
Alla meddelande du kan tänkas lämna på telefonsvararen ska vara av sån 
karaktär att det kan vänta ett par dagar eller helt enkelt vara en god nyhet av 
nåt slag. Goda nyheter tycker jag om, det kan man aldrig få nog av. 
 
Hoppas att dessa enstaka rader har rätat ut eventuella frågetecken om mig. 
Är du nyfiken på vem jag är behöver du bara slinka förbi kontoret med lite 
fika……. 
 
Hej go´ vänner! 
 
Miyo 
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Nordisk 2006 
- ett vinnande koncept 

 
Nordisk seglats är en mycket populär segling bland medlemmarna i Ingos 

Ungdomssektion.  

 
Fantastiskt väder!                  Foto: Karoline Magnusson 

 
fter en segling från Mollösund så var vi i Strandby, Danmark. Alla de 
gamla och för vissa kanske lite rostiga seglingskunskaperna var nu rejält 

avborstade och besättningen fungerade som ett välsmort maskineri. Vinden 
hade varit frisk under den första delen av seglatsen och vi hade fått ett litet 
haveri på mesans skotledvagn men trots detta hade vi tagit oss långt före vår 
enda konkurrent i den tremastade klassen, Westkust. Jag seglade som 
instruktör ombord och var självklart nöjd med både min vakt och det faktum 
att vi skulle vinna vår klass i denna etapp. 

E 

 
Men efter regn kommer sol som man brukar säga. Denna gång var det 

dock så att efter blåst kom det stiltje och efter att ha legat och näst intill drivit 
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hela natten så var vi en av de sista båtarna som startade maskin och började 
tuffa in mot Strandby. Väl framme fladdrade Nordisk seglatsvimplarna ifrån 
riggarna på den skutflotta som låt inne i hamnen. Då och då sköts det salut 
från en kanon vid kajen och hela besättningen var nöjd och glad. Efter lite 
arbete med bland annat ledvagnen och en natts vila var det dags för tävlingar 
och spex iland. 

 
Vi gick ut hårt med två olika lag och genomförde allt ifrån skott-

kärrekörning till jollesegling. Hejaramsorna var som vanligt högljudda och vi 
kämpade, lekte och skrattade denna strålande danska sommardag. Efter dessa 
väl genomförda tävlingar åt vi middag på däck för att sedan tåga iväg mot 
stranden för att genomföra lite lekar som jag och mina instruktörskollegor 
hade planerat. 

 
Nästa dag var det dags för en ny men mycket spännande gren i Nordisk 

seglats, match race. Skutorna skulle ta sig runt en bana med bojar och tävla 
mot varandra i sina klasser och eftersom vi bara hade Westkust att tävla mot 
så blev det ett riktigt, en mot en, match race. Starten gick mellan en boj och 
följebåten Lyra och första sträckan var en bidevindssträcka vilket gjorde att 
vi försökte hålla så högt upp mot vinden som det bara gick eftersom vi var 
oroliga att vi annars skulle behöva kryssa oss upp till bojen. Detta vägval gav 
oss inte riktigt lika hög fart som Westkust som sakta men säkert drog ifrån 
oss, många med mig var lite frustrerade och vi trimmade för glatta livet, men 
inget tycktes hjälpa. I min tysthet tycke jag kanske att vi borde falla av något 
för att vinna mer fart men när väl bojen började närma sig insåg jag att 
Staffan Wilske som kapten naturligtvis hade gjort rätt val. 

 
Westkust klarade inte att runda bojen och först såg det ut som om inte vi 

heller skulle göra detta men vi lyckades pressa upp Ingo några grader till mot 
vinden och kunde precis runda bojen med bara någon meters marginal, hela 
besättningen jublade och vi fortsatte längs banan medan Westkust tvingades 
att göra om rundningen och hamnade hjälplöst efter oss.  

 
Ombord under racet hade vi även fotografen Monno Rienks som arbetade 

med den nu färdiga boken ”My Voyage,” vilkens framsida en Ingo för fulla 
segel pryder. Vi vann alltså även denna tävling och när vi kom iland på 
kvällen för prisutdelning så tilldelades vi även förstapriset i de tävlingar som 
vi under gårdagen hade deltagit i iland. 
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Med inställningen, stolta men ändå inte nöjda, gick vi in i nästa etapp där 

målet var Risör på Norges ”Sörland”. Etappen startade inte helt perfekt för 
Ingo och vi hamnade lite efter de flesta andra men när vi väl kommit förbi 
startlinjen hade vi en behaglig halvvind och vi började ganska snabbt ta in på 
de andra skutorna. 

 
Själv tyckte jag att det kändes riktigt bra när vi seglade om dem en efter en 

och det enda som avbröt min vakts gedigna arbete att försöka få seglen att stå 
så bra som möjligt var, att då och då ställa oss längs relingen och göra vågen 
för de omseglade skutorna. Extra bra kändes det när jag såg hur vinden gick 
ur Westkusts segel som vi gick om dem i lovart. Efter en gir vid Danmarks 
norra udde blev halvvinden till slör och mojnade också något. Kvällen kom 
och jag planade lite i kojen innan jag purrades inför nattvakten.  

 
Skagerack visade sig ifrån sin allra bästa sida denna natt. Vinden var dock 

inte så stark men vi gjorde mellan 2-4 knop och arbetet med seglen var 
ganska krävande då vi hade valt att segla plattläns med saxade segel och 
tvingades att gippa allt som oftast för att kunna hålla så hög fart som möjligt. 
Vissa andra valde istället att slöra fram och tillbaka för att utnyttja sin 
segelyta till det maximala. 

 
Vårt uppmärksamma arbete med seglen visade resultat då vi nu låg 

jämsides med Atene och långt framför skutor som Westkust och Atlantica. 
Den enda fraktskutan som låg före oss var egentligen Hawila som också 
seglade mycket bra. Vi fortsatte framåt i detta makliga tempo och snart hade 
vi gått om Atene och låg nu jämsides med Gratia. Jag tyckte självklart att 
detta var mycket kul och tävlingsmänniskan i mig var nu riktigt på hugget.  
 

Som vakten förflöt ökade vinden lite och vred nu tillbaka till en slör. I 
denna vind så klarade vi inte riktigt konkurrensen med snabbseglande Gratia 
men lyckades ändå med bedriften att hålla Atene akter om oss hela vägen 
förbi mållinjen. Vi slutade som sexa och av fraktskutorna var det endast 
Hawila som kom före oss och detta får man räkna som en stor seger för 
besättningen. 

 
  Raden av segrar kröntes av att de norrländska bröderna Björn och Johan 
vann en tävling med små segelbåtar i Risörs hamn. Och efter en hel del 
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sångskrivande, träning och uppsjungning så framförde vi vår härligt 
kaxiga shanty i den stora shantytävlingen. 
 
  Resten av seglingen blev en riktig ”solseglats” med underbart väder med 
lugna vindar och mycket bad och mysiga små hamnar på den norska 
sydkusten. Hela seglatsen avslutades i Kristiansand med en stor poängjakt 
som bland annat gick ut på att lära sig den norska nationalsången, köpa 
något så tungt som möjligt för tio kronor och fotografera sitt lag 
tillsammans med en polis i staden.  
 
  Att det hade varit en riktigt god stämning ombord hela seglingen tyckte 
jag verkligen märktes under den sista middagen då hela besättningen var 
samlade kring en trerättersmiddag hopkokad av våra styrmän och vår 
maskinist. 
 
  För att sammanfatta hela seglingen så kan jag bara säga att det för mig 
var ännu en påminnelse om hur otroligt roligt man kan ha det tillsammans 
på en skuta när samarbete, kamratskap och sjömanskap fungerar som det 
skall. Tack för en underbar segling! 
Martin Mattsson 

 

 
Kul i land också!       Foto: Karoline Magnusson 
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AB Äventyrsresor 
 

Medlemsseglingen till Norge blev ett enda stort äventyr. Här 
r utdrag ur dagboken. följe

ngo bytte besättning i Kristiansand där deltagarna i ”Nordisk seglats” 
mönstrade av och vi som skulle uppåt Norge på. Vi kastade loss vid 16-

tiden och gick för maskin till en fantastiskt vacker naturhamn som heter 
Sandöy där vi ankrade. Kvällen blev fin och stilla men halv två väcktes vi 
av ett dån - Ingo draggade! Stor aktivitet mitt i natten. Viss oro uppstod då 
vi låg mycket nära land och det var mörkt och flera timmar till det skulle 
ljusna. Vi var tvungna att flytta på ankaret och få nytt fäste. Ankarvakt fick 
sättas in på schema till morgonen.  

I 

 
En olycka kommer sällan ensam 

  Lagom till havregrynsgröten lade ”hjälpkärran” av och ingen 220-volts-
ström fanns längre tillgänglig. Illa nog. I detta fallet var dock läget än värre 
eftersom ankarspelet drivs av en elektrisk motor och denna då naturligtvis 
inte gick. En kilrem hade brustit. Egil satte genast igång att splitsa en ny 

Visst går det att få upp ankaret med hand-
kraft!                                Foto: Claes Ohlson 

rem av en tamp och se-
nare av ett nylonband 
men ingen av dem höll 
mer någon halv minut. 
Återstod alltså att veva 
upp ankaret för hand. 
Hela besättningen enga-
gerades och ankaret var 
strax uppe. Ingo var åter 
manövrerbar varför vi 
snabbt lämnade vår 
natthamn och tog oss  
till Mandal dit vi kom 
på kvällen och blev lig-
gande i två dagar på 

grund av kulingvind på havet. Final fotboll Frankrike- Italien på en lokal 
liten pub. 

  21



Skörade segel 
  På onsdag kom vi äntligen iväg men vinden låg fel. Dessutom möts två 
hav, Nordsjön och Skagerack vid Lindesnes. Jättedyningar blev resultatet 
av mötet. Resten av dagen satt vi och glodde på fem vindkraftverk. Vinden 
låg NW hela tiden och vi rörde oss knappt framåt. Farten var kanske 2 
knop. Perfekt för fiske! 37 makrillar drogs upp, främst genom Maritas och 
Malins insats. Båda tyckte det var lite äckligt att döda fiskarna varför en del 
stackare dog av kvävning och tristess. 
 
   Natt i Farsund och tidig avgång. Vädret var ostabilt med spridda skurar 
och dyningar. Ett dygns segling låg framför oss till Stavanger. På 
eftermiddagen blev det ganska hårt väder. Vid 23-tiden utbröt så kaos. Det 
började med en liten reva i en söm på focken. Revan blev bara större. 
Sekunden efter skörade seglet som fick en rekordsnabb bärgning. Vid 
beslagningen krängde Ingo så kraftigt att Torbjörn, Claes och Martin som 
var uppe på bommen såg havet under sina fötter. Torbjörn upptäckte då att 
även storseglet höll på att rämna! Ner med det också. Med mesan och 
klyvarna plus maskin fortsatte resan mot Stavanger. Ingo var riggad som 
”en tandlös kärring” men höll ändå anständig fart.  
 

Stavanger 
  Frampå efternatten när vi såg Stavangers inbjudande ljus upptäcktes att 
huvudmaskinen var överhettad. Den fick inte tillräckligt med kylvatten. 
Utan maskin kunde vi inte manövrera in i hamnen utan fick fortsätta att 
segla rakt fram. Mats blev vår räddning! Han fixade impellerbyte i tuff sjö-
gång!  Kl. 05:30 lade vi till i Stavanger på en kajplats mitt i hamnen. 
Trötta! Då en hamnofficer långt senare kom ombord mitt i middagen med-
delade han att man inte förväntade sig någon tilläggningsavgift eftersom 
Ingo var ett så grant fartyg. Snygg gest!  
 
  En segelmakare upphittades som  tack och lov kunde ta sig an focken på 
direkten. Den mindre revan i storseglet lagade vi själva med textil-lim och 
stark tråd. 
 
  Stavanger visade sig från sin bästa sida, soligt och vänligt och dagen gick 
åt till att shoppa, läsa eller bara lata sig. Själv köpte jag en norsk ylletröja 
som ersättning för den jag glömt hemma i högsommarvärmen. Jag köpte 
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också en bit valbiff som vi provsmakade till middagen. Inte olikt fint nöt-
kött. På kvällen pub med typiska oljeriggskillar, råbarkade typer med mas-
sor av pengar. Runt omkring dem svärmade vackra norska jenter som hade 
både flott villa och två bilar i ögonen.  
 

 
Dingo ska sjösättas i vackra Lysefjor-
den                Foto: Gunilla Wadman 

  Så nådde vi då ett av resans 
huvudmål, Lysefjorden - en 
oslagbar naturupplevelse. Plat-
sen är precis så fantastisk som 
sitt rykte. Bergväggar så höga att 
man tappar alla proportioner. 
Predikstolen, som den mest be-
römda platsen heter var så högt 
upp att de små prickarna som 
syntes på randen i kikaren i 
själva verket visade sig vara 
människor (de rörde sig en 
aning). På återvägen till Sta-
vanger möttes Ingo av segelma-
karen som från sin lilla motorbåt 
överlämnade det reparerade seg-
let. Snacka om service! Efter 
Lysefjorden mönstrade tyvärr 
elva personer av, en del för vi-
dare äventyr i Norge, andra för 
att de måste. 

 
Danmark 

   Nu kom äntligen högtrycket med sol, värme och rätt vind. Hela färden till 
Danmark gick på 36 timmar och utan ett enda slag. För att vi inte skulle 
vaggas in i vanföreställningen att Skagerack alltid är så här idylliskt berät-
tade skeppare Staffan Wilske om den gången när han gått på ett handels-
fartyg i samma vatten och då vågorna varit närmare 10 meter höga. Den 
lätta tristess som närapå hade infunnit sig av att segla med en enda vind-
riktning och solgass förbyttes i tacksamhet över att vädret var som det var. 
På kvällen i Tyborön var vi några stycken som kom i samspråk med en lo-
kal fiskare på byns fiskarpub. Hans danska dialekt var i det närmaste obe-
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griplig, men nog sa han att han tyckte att Ingo var ett riktigt vackert fartyg 
och att vi därför skulle få en låda nyfiskad plattfisk? Löftet lät ju vackert 
men ganska osannolikt. Döm därför om vår förvåning när mannen på mor-
gonen står där med en låda med 36  färdigfileade rödspättor. Färden genom 
Limfjorden gick via Nyköbing där vi fick lära oss om Aksel Sandemose 
och Jantelagen. I Ålborg uppstod tilläggningsproblem kanske beroende på 
att hamnhandläggaren hade för många streck på axeln. Nästa kväll ankrade 
vi upp vid Anholt, badade från båten och njöt av en fantastisk solnedgång. 
. 

Halmstad 
 Efter detta började charterslitet i Halmstad. Ett slit som gav många positiva 
upplevelser i form av trevligt umgänge med nöjda charterresenärer. Helgen 
skulle avslutas med en ståtlig parad ut med samtliga deltagande skutor. 
Vaktledare Ingrid Andreasson hade peppat oss så att vi skulle få upp alla 
seglen på en gång redan vid kaj. Vi behövde dock lite påputt av maskin. 
Skeppare Anders Edvardsson vred om nyckeln. Då brann startmotorn! 
Nesligt! Våra skutkollegor retades! Vi skulle vara i Göteborg tidigt kom-
mande morgon eftersom seglarskolan skulle ta över. Det blev att ordna 
transport till Halmstad för ungdomarna i stället. Och vi fick byta en fin 
nattseglats mot sömn i båten och biltur hem. 

Ja se detta var en seglats vi sent ska glömma! 
 
Nedtecknat av  
Jan Isakson med minneshjälp av Kerstin Norman och Ingrid Andreasson  
 

 

 
 
 
Ingen ro och ingen vila! Stän-
digt lika flitiga grabbar, Egil 
Sörensen och Per Henriksson, 
antingen det gäller Norgeseg-
lats eller verkstadsarbete! 
 
Foto: Gunilla Wadman 
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Möte med två saltstänkta 
grabbar 

Sitter och minns skutracet för två månader sedan tillsammans 
med Mathias 13 och hans bror Marcus 10. 

Mathias: Du mormor anmälde oss. Lät kul. Visste att det var ett race. 
Marcus: Men vi förstod nog inte vad det var. Jag har bara varit på några 
dagseglingar förut. 
Mathias: Jag var med på seglarskolan i somras. Det var jättekul. Det var 
så varmt och vi hoppade i havet från bogsprötet. 
Marcus: Jag var för liten för att få följa med. 
Mathias: Det var tur det! 
Sådana uttryck tar sig ibland syskonkärleken! Vi pratar om färden till 
Skärhamn första kvällen med tacos när vi kom fram och pubbesök senare 
på kvällen. Det var två trötta gossar som kojade in. 
 
Marcus: Jag älskar att sova i båtar. Det kluckar så gott och så fick jag 
ligga i överkoj. På morgonen fick vi havregrynsgröt. 
Mathias: Sedan skulle vi starta och det blåste jättemycket. Det 
var snyggt med alla skutorna. Och vi var med och satte segel. 

 

Marcus: Men sedan i 
Kyrkesund var det trångt. En 
båt kom jättenära och då ro-
pade dom – GÖR KLART 
FÖR KOLLISION! 
Mathias: Dom körde på oss 
och gjorde sönder en lykta. 
Och sen satte dom sitt bog-
spröt rätt in i berget. 

Det var målgång vid Bohus-Malmön. Vi kom på åttonde plats av 19. Jag 
var med och bärgade inre klyvaren. 
Marcus: Den fick jag vara med och beslå om sedan för att det skulle se 
fint ut. Alla båtarna gick i parad genom Sotenkanalen. Det var jättehäftigt 
med alla som tittade på oss och fotograferade. Och när vi kom fram till 
Hunnebo var det jättemycket folk och bilar. 
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Mathias: På kvällen gick vi i parad med Ingoflaggan till ett torg där det 
var prisutdelning. Vi fick en nagelbänk för bästa behållning av skuta. 
Marcus: Den ska gå i arv. 
Mathias: Sen gick vi på puben och tittade på fotboll Sverige-Spanien. 
Sverige vann. När vi vaknade på morgonen så blåste det jättemycket och 
några hade gjort bus. Det var raklödder på tamparna och en massa 
Zingokapsyler överallt. 
Marcus: Så hade dom satt en övningskörningsskylt i aktern. 
 

 
Vi pratar om hur jobbigt det var 
att komma från kaj. Lady Ellen 
låg i vägen och de flotta sten-
pollarna var mest som attrapper. 
De fick inte användas för spring. 
Väl utomskärs blev det tufft med 
höga vågor.  

 
Marcus: Först stod jag i fören men sedan somnade jag. 
Mathias: Jag var inte ett dugg sjösjuk. Tyckte det var jätte-
häftigt! Pappa kräktes. Och det gjorde maskinisten också. 

 

Hon som är riktig sjöman 
och som varit med på Ost-
indiefararen! Det var ganska 
många som var dåliga och 
man kunde se vad vi åt till 
lunch. På hemvägen sedan 
köpte vi kinamat. 

Marcus: Jag vill åka med fler gånger! 
Mathias: Det vill jag med!  
 

Intervjuare: Ingrid Andreasson 
Foto: Per-Arne Kindberg 
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Lyrisk avriggare 
 

 
Vad kul man har när man hjälps åt! Magdalena Larsson står på bommen 

i lämnar Klippan strax efter 10 lördagen den 14 oktober, årets sista 
medlemssegling och avriggning. Segel sätts på Danafjorden och vi 

sätter kurs mot Marstrand, en lätt bris gör att farten aldrig överstiger 3,5 
knop. Luften är klar och solen värmer. 

V 
 
   Undertecknad är ombord för första gången och får bli rorgängare en 
stund. Lyckan är total. Det blir några fina timmar inomskärs innan seglen 
hivas för sista gången denna säsong. 
 
   En tamp fastnar i propelleraxeln och febril aktivitet pågår för att få loss 
den. Propellerbladen baxas bakåt, men inget hjälper och skeppare Göran 
Ohlsson ger order om att kapa tåget. Sagt och gjort. Motorn kan startas, 
Marstrand nästa. 
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   Väl i hamn sätter de tre middagsansvariga igång med fiskgrytebestyren 
och inom nån timme kan hela gänget bänka sig till bords. Pratet tystnar 
för en stund. Sjön suger. 
 
   Mot kvällen blir det barrunda till öns två(!) öppna vattenhål. Ingos be-
sättning fyller den lilla lokalen på Grand och strax sluter fler gastar från 
andra gästande båtar upp. Natten blir lång för en del. 
 
   Undertecknad är uppe vid sju. Jag är tvungen att mönstra av vid frukost 
och tar färjan till bussen hem. Ingo är fin i morgonsolen. Jag är lite av-
undsjuk på de andra som får ännu en dag på havet med Ingo. 
Jag längtar redan... 
 

Liselotte Gustafsson (som också fotograferat) 
 

 
Kajplan i Marstrand är bra segelvikningsställe 

Göran Ohlsson och Magdalena Larsson kollar tampar 
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Nu har Ingo 
maritimhistoriska experter   

 
 

nder hösten har Maria Björnstam, Per Henriksson och jag gått en 
kurs på Göteborgs Universitet som har handlat om ”Båtar, fartyg 

och skepp” – en maritimhistorisk orienteringskurs på 10p. Vår 
främsta uppgift på denna kurs har varit att dokumentera Ingos histo-
ria. Detta har varit mycket givande, och jag hoppas kunna berätta  lite 
utförligare om vad vi funnit lite längre fram i vår.  

U 

 
   Här vill jag bara visa på ett par guldkorn. Ett fick vi från Bolinder-
arkivet i Stockholm. 
 

 
    
   Detta var den första maskinen som satt i Ingo redan vid leveransen 
1922. Denna ”lilla” maskin på 32 hästkrafter hade den imponerande 
vikten 3150 kg. Priset uppgick till 12687 kr 50 öre. Det var nästan 
hälften av den totala kostnaden för byggnationen. Den 2-bladiga pro-
pellern hade en diameter på 1100 mm, dvs ungefär densamma som 
dagens propeller. Även reversering gick till på samma sätt, med den 
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skillnaden att veven som syns på bilden har sedan 2 år tillbaka ersatts 
av en hydraulmotor. Man ser på bilden även en spak för kopplingen. 
Med denna maskin seglade Ingo i 12 år innan den ersattes av en 80 
HK 2-cylindrig June Munktell.   
 
  Det andra fyndet gjorde vi på Sjöhistoriska museet i Stockholm 

 
 
  De första ritningarna till det som skulle bli Ingo verkade till en bör-
jan  vara helt borta. Då en ny generation av familjen Groth, som hade 
haft varvet i Sjötorp i över 100 år, tog över i mitten av 40-talet, ville 
han bränna allt gammalt ”skräp”, bl.a. gamla ritningar och halvmo-
deller till fartyg som byggts på varvet. En gammal förman på varvet 
som fick uppdraget, insåg dock värdet i dessa gamla handlingar och 
sände flera gamla ritningar till Sjöhistoriska museet i Stockholm. I 
detta arkiv hittade vi de första ritningarna på Ingo. Dessa hade Gustav 
Groth sänt in till Sjöfartsverket (då Kungl. Kommerskollegium) redan 
1918. Från början tänkte han att det skulle bli en galeas. Under bygg-
nadstiden fram till 1922 ändrades dock riggen till att bli en 3-mast-
skonare, såsom Ingo ser ut i dag. Även däcket med luckor ändrades 
därmed.  
 
Skrivet i vintermörkret av Staffan Wilske 
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Det blir sommar i år också! 
 

fter lång, regnig höst och ännu inte något som liknar vinter kommer 
det att bli vår och sommar igen! Planering pågår för fullt för segel-

programmet. Eftersom Ingo kostar mycket att hålla i fint skick så hoppas 
vi givetvis på att vi ska få mycket charter och lägerskolor. 

E 
 
   Vi planerar för påriggningssegling första maj som vanligt. Då är alla 
våra jobbasugna medlemmar välkomna att hänga med! Vinnande koncept 
ska man inte ändra på så färden går säkert som vanligt till Marstrand. 
 
   Kristi Himmelfärdshelgen ska ägnas åt instruktörsutbildning/-
”avrostning”. Pingstsegling för våra medlemmar planerar vi för också. 
Sedan blir det charter till Kiel och antagligen också Fredrikshamn.  

   Ungdomsseglarskolan ska gå från Göteborg till Karlskrona mellan den 
8-14 juli. I Karlskrona startar så sommarens långa medlemssegling som är 
tänkt att gå via Gotland och Åland till Stockholm. Vi ska vara framme i 
Stockholm den 26 juli för då… 

   Ingo ska vara med i Tall Ships Race! Vi ska gå från Stockholm till 
Stettin. Vi betraktar detta som en medlemssegling med lite utökade krav 
på kompetens samt ålder. Tall Ships Race-reglerna säger att hälften av 
eleverna ska vara mellan 16 och 25 år. För vår del avslutas tävlingen i 
Stettin den 7 augusti. Sedan ska vi  ta oss hem till Göteborg igen. 

 
  Som vanligt kommer det att anordnas endags medlemsseglingar men vi 
har i skrivande stund inte satt datum på dessa ännu. 

  Vi i styrelsen hoppas på ett flitigt deltagande av våra medlemmar i de 
planerade arrangemangen! Ombord på Ingo brukar det inte vara några 
ledsamma stunder. 

Väl mött! 

Ingrid Andreasson 
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Segla 
med 

Skonaren 
Ingo! 

 

Vi erbjuder företagscharter, kick-off, fester, läger-
skolor. Tala om dina önskemål och vi arrangerar!  

Vi har plats för 26-30 övernattande 
gäster. 

 
I salongen kan vi duka för 45-50.  
 

På en dagstur i skärgården kan vi 
ta med 75 gäster.  

Titta in på vår hemsida www.skonaren-ingo.org 
och ring oss gärna till kontoret 031-142501 så 

berättar vi mer! 

  Foto: DigitalFotografen/ Ulrik Södergren 
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