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Året 2007 med Ingo 

 
et har varit ett gott år för Ingo. Hon har varit fullbokad och seglat 
hela sommaren. I våras charter, lägerskolor och medlemsseg-

lingar. Därefter var vi chartrade för Kieler-Woche. På hemvägen 
blåste storm och på väg in i Skagens hamn skörade hon storen. Nytt 
storsegel beställdes i Danmark. Tordenskjölds-dagarna är ett historiskt 
evenemang som firas i Fredrikshamn och Arendal. Ingo deltog och var 
”kuliss” i en 1700-talstablå. Den spelades upp för de skandinaviska 
kungligheterna i störtregn på kajen i Arendal. 

D 

 
  Ungdomsseglingen gick till Karlskrona. Där mönstrade medlemmar 
på. De seglade till Gotland, Mariehamn och Öregrund.  Seglingen blev 
uppskattad. Fint väder, nästan inget regn - om man kan tro de som var 
med. I Öregrund var ”öppet skepp” ombord. Många Öregrundsbor 
kom ihåg Ingo från den tid hon var hemmahörande där. 
                                                                                          
  Gamla sjömanshjärtan klappar för ett ”lucky ship”. Ingo var ett tyd-
ligen ett trevligt fartyg även när hon seglade i fraktfart. Föreningen har 
med stor glädje tagit emot en donation från en gammal sjöman. Peng-
arna ska användas till nya segel. Medlemsseglingen avslutades i 
Stockholm.                                                   
 
  Ingo deltog i Tall Ships Races från Stockholm till Stettin. Tyvärr 
blev vi tvungna att avbryta tävlingen p.g.a. dåligt väder och motvind. 
Därefter charter i Rostock.                                                            
 
  Efter två månaders segling runt Östersjön med många människor och 
besök i olika hamnar var Ingo åter i hemmahamnen Göteborg. I höstas 
var vi chartrade för en läkarkonferens och för Brattebergsskolan i flera 
veckor.                     
 
  Säsongen avslutades med det årliga skutracet. Vi gick från Marstrand 
i rosa dis och fullkomlig bleke. Vid startlinjen låg alla skutorna och 
drev nordvart! (fel håll) några timmar tills tävlingen avblåstes. Racet 
avslutades med paradsegling, segel satta och maskin igång, in i  
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Göteborgs hamn. Skutorna förtöjde i fiskhamnen. Det var en ståtlig 
syn att se alla västkustskutorna samlade där. Kvällen avslutades med 
räkkalas och prisutdelning i auktionshallen.  
 
  Till sist och återigen ett stort tack till alla frivilliga som ställer upp! 
Utan er skulle vi inte kunna segla Ingo. Och det är ju det vi vill! 
 

Maria Björnstam 
 
 
 
 

 
En vackrare häck på en gammal dam får man leta efter 

Staffan Wilske 
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The Barcelona Charter – flytande kulturarv 
 
”The Barcelona charter” antogs av EMH arbetsgrupp den 28 septem-
ber 2002 i Enkhuisen. Ändamålet är att ge riktlinjer för ägare och ope-
ratörer av traditionsfartyg. ”The Barcelona Charter” berör inte endast 
fartygen utan betonar även vikten av att bevara gammalt sjömanskap 
som under sekler utövats av seglande sjöfolk. 
 
Ett inslag är att bevarandet av det maritima kulturarvet inte endast är 
ett personligt val utan också ligger i allmänhetens intresse. Ett sådant 
erkännande är viktigt inte minst med tanke på att få undantag från 
överdrivna myndighetskrav och att även få bidrag från det allmänna 
för att kunna bevara det maritima kulturarvet. Förhoppningsvis ska re-
kommendationerna i ”The Barcelona charter” visa olika myndigheter 
att fartyg som följer rekommendationerna är värda ett erkännande 
något som idag uppenbarligen inte är fallet. 
  
Det i ingressen nämnda EMH (The European Maritime Heritage) är en 
ickestatlig europeisk organisation för bevarande av privata traditions-
fartyg liksom för maritima museer och andra föreningar som är intres-
serade av det maritima kulturarvet. EMH arbetar också inom EU för 
att skutor ska kunna besöka andra länder och att ekonomiskt stöd till 
skutbevarande ska bli en EU-angelägenhet. Det kan man läsa i en arti-
kel i SSF:s tidning Fördevind nr  2-2007 med titeln ”Vi närmar oss 
EU”. För den som ytterligare vill fördjupa sig om organisationen 
EMH finns mycket att hämta på olika hemsidor. Det gäller också för 
”The Barcelona Charter” och dess tillkomst. Blivande president i 
EMH är Per Jessing som är välkänd för många inom sjöfartsnäringen. 
 
Kanske kan man nu ha en liten förhoppning om EU-stöd till den för-
byggnad som INGO måste göra om något år! Statens Maritima 
Museer lämnar ett så kallat skutstöd på 500 000 kr totalt årligen. En 
summa som varit oförändrad i 15 år och som ska delas av många. I 
vårt västra grannland är stödet till bevarande av det flytande maritima 
kulturarvet 30 miljoner Nkr årligen. 
 

Per Henriksson
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Ungdomsseglarskola 9-15 Juli, 

Göteborg-Karlskrona 
 

egn, regn och åter regn var det enda som sommaren hittills 
levererat, men måndagen den 9 juli var det faktiskt sol! Efter att 

ha varit ute på 4 veckors chartersegling låg nu Ingo i Lundbyhamnen 
där vi alla, besättning och elever, samlades vid middagstid för att 
sedan ge oss iväg söder ut med siktet på Karlskrona.  

 R
 
Passande nog hade vi västlig vind vilken dock enligt sjöväders-
rapporten skulle vrida på syd redan nästa dag. För att inte riskera att 
behöva gå för motor med vinden rakt i stäven, bestämde vi oss för att 
försöka komma så långt som möjligt redan första dagen vilket resulte-
rade i att det blev nattsegling.  
 
Med perfekt vind och en snittfart på sju knop seglade vi söderöver och 
bestämde oss under kvällen för att sikta in oss på Halmstad. Dock fick 
vi inte tag på hamnkaptenen så det fick bli grannsamhället Båstad 
istället, där vi kom att glida in 04:00 på tisdagsmorgonen. Vårt besök 
råkade sammanfalla med Båstadveckan vilket bidrog till att hela ham-
nen var smockfull av ett gäng mycket eleganta och stora ”plastekor”. 
Väl förtöjda och sittandes på däck råkade vi kasta en blick tvärs över 
hamnbassängen där det på en av de stora båtarna kom en tjej utraglan-
des för att sedan hänga sig över relingen. En släng av sjösjuka miss-
tänkte vi starkt och gav henne en medlidande vink tillbaka. Lite smått 
överraskad över att det var så många vakna vid denna tid på dygnet 
gick hon snabbt in i båten igen.  
 
Vår nästa destination var Hallands Väderö vid vilken vi låg för ankars 
andra natten. Det vackra vädret hade nu hastigt övergått till att vara 
mycket ostadigt med plötsliga regnskurar. Detta fortsatte även under 
onsdagen då vi puttrade för motor ner genom Öresund för att sedan 
lägga oss i Dragör söder om Köpenhamn. Kvällen blev dock fin så vi 
passade på att inviga vår nya grill som smitts ihop av Kristian och 
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Linus. Anledningen till att vi fått det fina vädret tillbaka hade antag-
ligen starkt att göra med alla de solhälsningar vi utfört under dagen! 
 
Ihop med det fina vädret och perfekt vind seglade vi sedan vidare mot 
Karlskrona och vi kom under seglingen att lägga till på Bornholm, i 
Åhus samt i Karlskronas skärgård för att sedan vara framme i 
Karlskrona vid tolvtiden på söndagen. Som avslutning på seglingen 
seglade vi in i Karlskrona hamn där vi sedan med den vältrimmade 
besättningen gjorde en mycket elegant segelbärgning följt utav väldigt 
snyggt beslagna segel!  
 
Kort sagt blev ungdomsseglingen 2008 en väldigt lyckad segling på 
alla sätt. Om inte annat blev man väldigt glad när man kom hem och 
fick höra att det i Göteborg spöregnat hela veckan medan vi på Ingo 
haft solen skinande på oss nästan hela tiden!  
 

Karin Rosenberg 
 

Läsvärt 
Ett sjömansliv 

av Bengt Hubendick 
 
Boken handlar om en 15-årig bondpojke från Orust, som går till sjöss 
på en skuta 1856 och iland 1899. Han hade då seglat under segelsjö-
fartens glansperiod, under många olika flaggor, på snabbseglande 
klipperskepp, på kobraskonare i Söderhavet, på valfångare, på barkar 
till Sydamerikas västkust, på en opiumklipper, på ett kuliskepp mm. 
Under 41 år lär han känna många av världens hamnar och är under 
denna tid i Sverige endast i en vecka. 
 
I många avseenden är denna rikt illustrerade och om segelfartygster-
mer förklarande bok ett äreminne över sjömännen på däck i seglande 
skepp. De hade stor yrkeskunskap, ansvarkänsla, tålighet och uthål-
lighet under förhållanden som vi idag knappast kan förstå. 
 

Per Henriksson 
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En resa genom tiden 
Medlemssegling på Östersjön 2007 

  
Karlskrona – örlogs- och världsarvsstad 

Med förnämlig kajplats alldeles intill Marinmuseet på Stumholmen i 
Karlskrona hälsar Ingo oss välkomna till den långa medlemsseg-
lingen 2007. Bättre start på en seglats kan vi inte önska – 
Karlskrona är soligt och varmt denna regniga sommar och här finns 
också Örlogsvarvet – ett att få varv i världen där det är möjligt att se 
byggnader och arbetsplatser för seglande örlogsfartyg. 
 
Efter första kvällens umgänge med det dryga 20-talet personer som 
ska komma att tillbringa nästan två veckor tillsammans, tätt inpå 
varandra, står det klart att det här är ett härligt gäng! Somliga riktigt 
garvade och befarna, andra mindre erfarna, och vissa helt utan seg-
lingsvana. Men god vilja och glatt humör är en kompetens så god 
som någon. Varm natt och kanske lite svårt att sova för den som inte 
sovit på Ingo förr. Frukost och säkerhetsgenomgång – därefter var 
det dags. Adjö Karlskrona! 
 
Kurs söderut i stora farleden mellan Drottningskärs kastell och 
Kungsholms fort som försvarat Karlskronas inlopp sedan slutet av 
1600-talet. En mötande liten lastbåt visar sig vara Sveriges äldsta i 
bruk varande lastfartyg, M/S Sydfart. 
 
Det blev en mjuk start på resan söder om Utlängan och norrut längs 
Blekinges kust. I södra Kalmarsund hissades samtliga segel inklu-
sive toppseglen och vi seglade i fin ostvind upp genom sundet. 
Kalmar slott avtecknades som vacker siluett i skymningsljus. Av-
smalnande med en hel del sjömärken i motljus och avtagande vind 
men det gick ändå att segla under bron och ytterligare en bit norrut. 
 

Visby – världsarv och röj 
Tidig morgon och svag vind. Halvklart och mörkt, men Mönsterås 
bruk syntes tydligt. Vid vaktavgång kl 4 siktades Blå Jungfrun förut 
och under eftermiddagen förtöjde vi vid gamla oljehamnen, alldeles 
bakom färjorna, i Visby. Vi häpnade över alla stora motorbåtar av 
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sommarstugetyp med unga partymänniskor ombord. Flera av dessa 
båtar bar namn med af och sedan en högstatusort nära Stockholm.  
 
På Konsum kompletteringsprovianterades det. Det går åt mer mat än 
man tror till dryga 20-talet hungriga Ingo-seglare. Provianten skick-
ades med taxi, men tusan också! Vi glömde bakpulver! Födelsedag 
ombord stundade och ingen tårta utan bakpulver. Isbrytaren Atle, 
som under sommaren sjömäter, blev räddningen. Kockan, god och 
glad, ’lånade’ gärna ut bakpulver. 
 
Visby var varmt och skönt och trötta efter nattliga aktiviteter pas-
sade några på att sträcka ut sig i gräset i Almedalen och att bara 
vara. Andra gjorde stadsvandringar på egen hand, tittade på rosorna, 
besökte botaniska trädgården, den fantastiska katedralen eller något 
museum. 
 

Gotska Sandön – sjörövarön 
Efter två nätter i Visby avgick vi tidigare än beräknat under torsdag 
förmiddag, på grund av grov sjö från sydväst. Utsvängningen av 
Ingo gick bra trots vindpressen på fören. En bit ut sattes två försegel 
samt stor och fock. Sjön var ganska kraftig och vatten spolade 
ibland över däcket genom mellanrummet under brädgången. Några 
av oss ombord mådde illa – det gäller att hantera det på bästa sätt, 
vilket i praktiken innebär att hålla sig stilla, ömka sig själv och vara 
beredd med lämplig pyts för ändamålet. 
 
Vid kvällningen var vi framme vid nordkusten av Gotska Sandön, 
Östersjöns mest isolerade ö, enligt berättartraditioner präglad av 
mördare, sjörövare och vrakplundrare. Under natten gicks 
ankarvakter. Himlen var fin och klar och Ingo vaggade oss lite 
lagom till sömns. 
 
Nästa morgon skulle vi få ro iland – som sjörövare. Dock visade det 
sig att de, som i den första turen sattes att ro, inte behärskade upp-
giften. Årorna flaxade än i luften än i sjön, utan någon märkbar syn-
kronisering. Styrman Stryhn tog därför ett snabbt beslut och med 
segel på Dingo kryssade han raskt in alla som ville landstiga Gotska 
Sandön. 
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Dingo är riggad och styr mot Gotska Sandön   Foto: Kjell Rudensjö 
 
Självklart mål på ön var Bredsands fyr. Fyren ritades av Gustaf von 
Heidenstam vid mitten av 1800-talet och är unik i sin konstruktion 
såtillvida att den byggdes som ett lego, i delar som skulle kunna 
demonteras och monteras upp igen. Allt för att Gotska Sandön är en 
ö i rörelse. Högst upp i fyrtornet, kunde vi inte låta bli att le åt 
turister som vände sina kikare mot Ingo som avtecknade sig 400 
meter bort från ön. ”Titta, ett segelfartyg!”  
 
Den vita sanden var mjuk under fötterna, men vattnet kylslaget. Det 
hindrade dock inte vissa tappra från att bada, innan vi med styrmans 
hjälp återbördades till vår skuta. 
 
Vi seglade åt väster med tre försegel och de tre vid masterna, run-
dade Kopparstenarna och ändrade kurs till norr. Sol och lagom vind 
från babord. Ingo gjorde 6-7 knop för segel. Mot Mariehamn! 
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Mariehamn – historiens vingslag 
Lördag tidig morgon och vi passerade Svenska Högarna, som mar-
kerar den yttersta utposten i Stockholms skärgård, med den röda 
mycket speciella Gustaf von Heidenstamfyren som ett gigantiskt 
riktmärke bland de svårnavigerade skären. Under förmiddagen pas-
serade vi Lågskär mitt ute i Ålands hav.  
 
Lite norr om färjeterminalen i Mariehamn, strax söder om 4-mast-
barken Pommern, förtöjde vi och knappt var det gjort förrän repre-
sentanter från turistbyrån hoppade ombord och hälsade oss väl-
komna. Vi kom lagom till Ålands sjöfartsdagar – fritt inträde till 
Sjöfartsmuséet och segelfartyget Pommern åt oss alla! Pommern – 
vilken härlig påminnelse om den stora flotta av segelfartyg som en 
gång i tiden hade sin hemmahamn i Mariehamn! Ett unikt fartyg, 
bevarat i originalskick som lastfartyg. Vår egen kapten Staffan 
Wilske skötte guidningen galant, berättandes om handhavandet av 
råseglare, utrustningen och det dagliga livet ombord. Så påtagliga 
seglingens villkor blev då vi blickade upp mot masterna, vandrade 
genom manskapets skans, befälsutrymmen, kockans byssa där spi-
sen fortfarande stod sotig och eldningsklar. Och i de öppna last-
rummen dröjde många av oss kvar för att begrunda de fotografier 
och föremål som en gång använts ombord. 
 
Ett stenkast bort låg Ålands Sjöfartsmuseum, som domineras av 
segelfartygseran. I muséet finns också hela kaptenssalongen från 4-
mastbarken Herzogin Cecilie som redaren Gustaf Erikson lät ta hem 
efter förlisningen vid Devonshires kust. 
 
Efter all denna överväldigande maritima historia bjöd även 
Mariehamn på kvällsliv. Dans på bryggan för somliga (och mygg!) 
Park Alandia bar och trubadur för andra. Trubaduren framförde 
gärna önskade klassikerlåtar till Ingo-seglares och andras dansfram-
trädanden och förtjusning. 
 
Måndag – och redan en dryg vecka ombord. Som inneslutna i en 
bubbla där dagar och andra tidsbegrepp inte har samma betydelse 
som i det ’vanliga’ livet. Damen från turistbyrån försökte övertala 
oss att stanna lite till. Men avgången var satt till kl 11 svensk tid och 
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så blev det. Hej då Mariehamn! Och tack för ett fantastiskt 
mottagande! 
 

Öregrund – hemmahamnen 
Med saxade segel gick vi i det trånga sundet upp mot 
Öregrundsgrepen. I Roslagens famn och på väg mot Öregrund, en 
för Sverige gammal stad med stadsrättigheter från 1491. 
Liksom i Mariehamn blev vi varmt välkomnade – här av hembygds-
föreningen. 
 
Öregrund var Ingos hemmahamn åren 1929-1945, den längsta tiden 
med samma hemmahamn under hennes tid som kommersiellt fartyg. 
Såväl lokala etermedia som Upsala Nya Tidning uppmärksammade 
att Ingo var på besök. 
 
Öregrunds hembygdsgård lockade med ett sjöfartsmuseum i ladu-
gården. Där fanns mängder av intressanta föremål, bl a en stor 
modell av Ingo.  
 
Under eftermiddagen höll vi öppet skepp, med massor av folk som 
strömmade genom båten. Flera besökare kunde berätta att de haft 
äldre anförvanter som tjänstgjort på Ingo. Men det mest bestående, 
och också rörande, minnet är av den äldre man som hjälptes ombord 
och visades runt. Det visade sig att han var en verklig VIP-gäst, en 
riktig Ingo-seglare som i sin ungdom själv seglat på vår skuta någon 
gång under de år hon hörde hemma i Öregrund. Vi bjöd vår celebre 
gäst på kaffe och nybakta kanelbullar och gladdes åt att han tyckte 
Ingo var i fint skick. En annan gäst kom med Ingos gamla kokbok, 
som nu är i tryggt förvar hos föreningen. Kokboken lockade till 
många glada skratt under kvällens middag då styrman Stryhn läste 
högt ur den, bl a fick vi lära oss hur en sköldpadda slaktas och hur 
en fårskalle kokas. 
 
Avfärd från Öregrund under onsdagen var planerad att bli något att 
minnas för ortsbefolkningen. Kajen var fylld av folk och givetvis 
skulle de få ett skådespel. För fulla segel med andra ord. En bit ut 
hissades seglen och inte utan vemod vinkade vi adjö till Ingos mesta 
hemmahamn. Tack Öregrund för ett vänligt bemötande! Och ett all-
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deles särskilt tack till f d sjömannen Nils Forsman för att vi fick 
träffa Dig! 

Simpnäs – var ligger det? 
Lite av den sjörövarkänsla som funnits när vi landsteg på Gotska 
Sandön infann sig när vi förtöjde vid nästa hamn. Några kvällsflane-
rande sommargäster gnuggade sig i ögonen. En tremastad skonare 
förtöjer vid Simpnäs gamla avlysta betongbrygga! För dom av oss 
som inte visste var vi var kunde flanörerna berätta att vi befann oss 
på Björkö och att Simpnäs hör till Norrtälje kommun. Den glada 
damen i kaféet bistod med vatten nästa morgon, när vi av någon 
anledning inte hade eget vatten till kaffet och gröten.  
 
Visiten på Simpnäs blev kort, avgång för maskin genom leden in-
nanför Arholma. Därefter genom Blidösund och ut längs Yxlan till 
stora leden. Öster om Siarö med sydvästlig vind, sol och klart. Det 
blev en härlig dag med lunch, och för vissa också en slummer, ute 
på däck. 
 

Waxholm – Stockholm 
Så närmade vi oss slutet på resan. Waxholm, sista hamn innan 
Stockholm, där vi övernattade, till glädje för flera ombord som sett 
fram emot Waxholm by night. Fredag den 27 juli var den sista med-
lemsseglingsdagen med avgång för maskin in till Stockholm i mot-
vind och småregn. Helt enligt planerna förtöjdes Ingo kl 11 på 
Skeppsholmen. Några av oss skulle stanna kvar ombord, men för de 
flesta var nu resan slut och vi lämnade våra platser för de ungdomar 
som skulle delta i Tall Ships Race till Polen.  
 
Pussar och kramar och vi ses! Lite vemodigt att lämna bubblan och 
återgå till verkligheten. Men hemma var allt som vanligt, katterna 
gick förbi som om man varit inne i stan ett par timmar. 
Se det var en lyckad sjöresa! 
 

Agne Lundberg och Karin Poulsen 
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Bagerskans bästa 
 
Under Ingos Östersjösegling fanns det nybakat på borden varje dag. 
Här är två rationella grundrecept som kan varieras i det oändliga.  
 
Körschema för frukostbullar 30 st 
 
1 l vatten 
13 dl vetemjöl special 
12 dl mjöl av valfri sort, gärna flera sädesslag 
(ev en näve rågkross, russin, lingonsylt eller vad du vill) 
2 pkt torrjäst 
1 ½ dl rapsolja  
2 msk sirap (behövs för jäsningen) 
1 msk salt 
 
Börja med att brygga en kanna kaffe, men det mest troliga är att 
någon annan morgonpigg person (som Egil eller Per) redan 
ombesörjt detta. 
  
6.00 Häll alla ingredienser utom vattnet i en bunke, spara lite av 
vetemjölet till knådningen. Värm vattnet till lite mer än fingervarmt 
och slå det i bunken. Arbeta samman degen och knåda den 
ordentligt. Degen ska bara knådas en gång, så ta i ordentligt!  
6.15 Sätt ugnen på högsta värme, varmluftsläge. Stäng sky-light och 
byssadörren så jäser det bra. Under tiden går du upp på däck och 
njuter av tidig morgon och dagens första kopp kaffe. Härligt! 
6.45 Rulla ut degen till två längder och skär varje längd i 15 bitar 
som du rullar till bullar. Lägg bullarna på bakplåtspappersklädda 
plåtar. Täck med handdukar och låt jäsa igen. Nu kan du njuta av 
dagens andra kopp kaffe! 
7.15 Pensla ev bullarna med ägg och strö över vallmofrö, sesamfrö, 
musliflingor, eller något annat över. Skjuts in i ugnen! 
7.25 Bullarna bör vara färdiga – men passa ugnen, värmen kan 
variera. 
7.30 In med bullarna på frukostbordet! 
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Egils födelsedagstårta 
ca 20 bitar 
 
Bottnar 
12 ägg 
4 dl socker 
4 dl vetemjöl 
4 tsk bakpulver 
 
Fyllning 
Lättsockrat äpplemos 
4 grovt mosade eller tunt skivade bananer, blandas med ca 1-2 dl 
vispad grädde 
 
Garnering 
1 pkt djupfrysta hallon eller andra bär 
Hyvlad blockchoklad 
4 dl vispad grädde 
 
Bottnarna bakar du i två omgångar. Börja alltså med 6 ägg, 2 dl 
socker, 2 dl vetemjöl och 2 tsk bakpulver. Dela äggen och vispa ägg-
vitorna till hårt skum, vispa därefter i sockret, lite i taget under fort-
satt vispning, tillsätt äggulorna, en i sänder, och fortsätt vispa. Sikta 
ner vetemjölet blandat med bakpulvret. Rör nu bara så mycket att allt 
blir väl blandat.  
 
Smörj ett bakplåtspapper, lägg det i en långpanna och bred ut sme-
ten. Grädda i 200-250 grader tills det ser färdigt ut. Känn med en 
sticka att det är färdiggräddat i mitten. Grädda ytterligare en tårt-
botten på samma vis. Skär bort en tredjedel från varje botten (från 
kortsidan). Bred äppelmos på den första bottnen, lägg på de två 
tredjedelarna och bred på bananmoset. Täck med den sista bottnen. 
Garnera med vispad grädde, bär och hyvlad blockchoklad. Den här 
tårtan kan göras större eller mindre allt efter behov. Är ni 25-30 per-
soner  – baka ytterligare en botten och gör en större tårta.   
 

Karin Poulsen 
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RESESKILDRING 2007 
 
 

lickorna från Småland, dvs vi, skulle ut på en resa de sällan skulle 
glömma. Vi skulle mönstra på en skuta i Karlskrona, det var allt vi 

visste. I bilen satt vi och fantiserade om sjöbusar, slagsmål och stor-
miga nätter i Amsterdams glädjekvarter men Ingrid hade förvissat oss 
om att allt skulle gå lugnt till väga. Vi tyckte ändå vi var förberedda 
på det mesta men verkligheten slog alla rekord. 

F 

 
När vi blev presenterade för vår kapten Staffan Wilske förbleknade 
bilden av kapten Krok totalt. Vi stod öga mot öga med den värsta 
piratbesättningen Östersjön hade skådat. Våra knän darrade men vi 
gjorde allt för att dölja vår rädsla. Någon skulle gå iland och köpa 
farinsocker så vi kunde ana en viss mänsklighet. Det fanns hopp för 
flickorna från Småland. Besättningen gjorde ett sista besök i land på 
kvällen, röjde på krogarna och lämnade staden i ruiner! 
 
Så började vår sjöresa. Med hissade toppsegel hamnade vi i bleket i 
Kalmar sund och med stor skicklighet undkom vi kanonerna från 
Borgholms slott. Efter en natt vi sent ska glömma  blev vi hårdhänt(?) 
väckta med värmande nyponsoppa såg fastlandet för sista gången på 
mycket länge och styrde mot vårt mål Visby. Staden låg redan i ruiner 
när vi anlände och var dessutom redan invaderad av andra fiender, 
nämligen horder av ungdomar, bortskämda och med pappas kontokort 
och båt. Flockar av tonåringar, lika som bär, med kort Dior-klänning, 
högklackade skor, Armani-skjortor, ölburk i handen och stora sol-
brillor stapplade förbi där vi satt. En syn vi sent ska glömma. ”Som 
djur på  safari”, sa JanneW. 
 
Följande morgon förde vår kapten oss till den riktiga piratön, Gotska 
Sandön. En dold pärla i Östersjön. Säkert första och sista gången man 
får uppleva dess skönhet. Vi njöt av vackert väder. 
 
Vi lärde oss i rask takt att skrubba däck, hissa segel, skala potatis, 
styra, göra knopar och sist men inte minst att ta den traditionella 
”landaren”. 
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Utanför Simpnäs höll hela vår resa på att gå åt skogen – sjökortet över 
bord! Men en rask, rådig och muskulös maskinist tvekade inte en 
sekund att sätta sitt liv på spel genom att hoppa i det kalla vattnet för 
att rädda dyrgripen. Med kortet mellan tänderna simmade han så ifatt 
båten och blev därmed dagens hjälte. 
 
Nu kom vi aldrig till Amsterdams glädjekvarter men däremot tog oss 
vinden till Skeppsholmen. Den största piratträff vi hade skådat ägde 
rum och det firades i 4 dagar. Skepp från hela världen låg fredligt till-
sammans under beskydd av Stockholms slott.  
 
Där tog vår resa slut. Vi är oerhört glada och tacksamma över att få ha 
varit med på denna fantastiska resa tillsammans med skonaren Ingos 
vänner. Att vi fick dela denna gemenskap som var så fylld av värme, 
tålamod och glada skratt är något vi för alltid kommer att bära med 
oss i våra hjärtan.  

På återseende! 
Kramar 

Elisabeth och Birgit 

 
Härlig gemenskap!    Foto: Kjell Rudensjö
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Tall Ships Race – solsken, en hel del 
motvind samt en trasig buss! 

 
en 27 juli mönstrade ett härligt gäng, både ungdomar och vuxna, 
på Skonaren Ingo i Stockholm för att delta i Tall Ships Race. 

Stockholms hamn var då fylld med många stora fartyg som alla skulle 
delta i denna stora seglingstävling. I huvudstaden låg vi i tre dagar för 
att förbereda oss för en rafflande tävling. Nytt storsegel sattes upp, en 
hel del pappersarbete gjordes och i syfte att spana på våra kommande 
konkurrenter deltog vi i en parad genom Stockholms innerstad. 

D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppställning inför 
vaktavlösning 
 

 
Måndagen den 30 juli, vilket var en mycket solig sommardag, kastade 
alla fartygen loss och efter en mycket proffsig segelsättning styrde vi 
ut i en fin parad för att på kvällen ligga för ankar utanför Sandhamn. 
Vid lunchtid den nästkommande dagen gjorde Ingo en mycket fin 
start, men på eftermiddagen gick tyvärr mesanbommen sönder. Detta 
hindrade förvisso inte oss från att fortsätta tävlingen, med en revad 
mesan kunde vi fortfarande tävla. Kvällen gav oss en fin solnedgång 
och en vacker stjärnhimmel. På onsdagen ökade vinden en hel del vil-
ket ledde till att Ingos gaffelfocksegel och focktoppsegel blåste sön-
der, men som tur var så hade vi kvar det gamla storseglet som nu fick 
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bli gaffelfock. Motvind, mindre segelyta och en hel del sjö men sol 
hela etappen till Szczecin. För att vi skulle hinna in i tid var vi 
tvungna att på torsdagskvällen den 2 augusti bryta och motorsegla den 
sista delen. Den 4 augusti anlände vi till Polen efter att ha gjort en 
hjälteinsats då vi mitt ute på det stora havet, skänkte färskvatten till ett 
av de deltagande fartygen.  
 

Parad i hetta genom Szczecin 
 
I Polen blev vi liggande i några dagar, dagar som fylldes av festlig-
heter såsom parad, crewparty samt en paddlingstävling där vi på Ingo 
verkligen kämpade mot ett mycket hårt motstånd. Den 7 augusti var 
festligheterna slut i Polen och vi fortsatte mot vårt nästa mål; Rostock, 
där vi skulle lämna över den vackra skutan till en delvis ny besättning 
som skulle segla charter. Vi fick en mycket fin segling, även den bjöd 
på en solnedgång och en stjärnhimmel som jag sent kommer att 
glömma. Till Rostock ankom vi nästkommande dag och på kvällen 
var det avskedsmiddag och det stora äventyret var slut. 
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Många reparatörer slog sina kloka huvuden ihop 
 

Hemresan med buss, som jag med flera trodde skulle flyta på utan 
några större problem, blev dessvärre raka motsatsen. Då vi kom till 
Danmark stannade bussen på en rastplats mitt ute på den danska 
landsbygden, en rastplats som vi stannade på i ganska många timmar. 
Busschaufförerna gjorde en del försök att laga bussen men det gick 
mindre bra. Plötsligt stannar en tom buss på vår rastplats, alla trodde 
att han kom för att hämta oss, men han skulle bara besöka toaletten. 
Denna busschaufför var en mycket snäll chaufför, han lät oss lifta med 
honom till Köpenhamn där vi skulle åka med en buss som skulle ta 
oss till Göteborg. Trötta, men fulla av minnen, kom vi till Göteborg 
och avslutningsvis vill jag tacka alla som gjorde det möjligt för oss att 
delta i Tall Ships Race.  
 
Text: Magdalena Larsson  
Bilder: Julia Jingrot och Magdalena Larsson  
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Redaktörens betraktelse 
 

er tillbaka på min femte seglingssäsong med Ingo. Våren startade 
med en fin påriggningssegling. Därefter följde en verkligt trevlig 

pingstsegling till Läsö. Nåja segling var väl att ta i förstås. Så den 
otroligt roliga långa medlemsseglingen och därpå den fantastiska 
upplevelsen att få vara med i ett Tall ships race! Medlemsseglingshelg 
Grebbestad-Käringön-Göteborg och sedvanlig avriggningssegling av-
slutade säsongen. 

S 

 
Mitt första år med Ingo gav tjejsegling pingst och medlemssegling 
Karlskrona-Rostock-Göteborg. Så kom då år två med Kiel-charter och 
Shetland-Orkney. När jag gick omkring på den fantastiska lilla ön Fair 
Isle tänkte jag att jag aldrig skulle få vara med om något som slår den 
upplevelsen. År tre med Bornholm var väldigt fint men på ett 
annorlunda vis. Vi var ganska få men blev ett sammansvetsat gäng 
som klarade allt. Det var då jag verkligen lärde mig det mesta om hur 
det är att segla Ingo. Så kom år fyra med Stavanger och den vackra 
Lysefjorden. Och så årets upplevelse kanske toppad av att med Ingo-
tröjan på bli ”VIP” i Polen. Att se alla dessa människor som samlats 
för att fira att vi och ett ytterligare hundratal skutor har målgång i 
Stettin! 
 
Jag tror inte det går att mäta upplevelser! Det är hur det känns just här 
och nu som är viktigast! Ombord på Ingo känns det nästan alltid bra 
även om man funderar på vad man sysslar med när delikat mat hoppar 
upp igen och blir fiskföda.  
 
I sommar planerar vi för färd till ”Danmarks hjärta”. Små mysiga 
hamnar med kroer och cykeluthyrning och wienerbröd. Då får vi 
antagligen visa upp våra skeppares skicklighet i fickparkering bland 
annat. HÄNG MED! 
 
 

Ingrid Andreasson 
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””EErrtt  aarrrraannggeemmaanngg  fföörrttjjäännaarr    

aatttt  bbllii  eenn  SSuucccceeéé!!””  
 

 
VViillll  NNii  kkuunnnnaa  ääggnnaa  aallll  eerr  ttiidd  åått  aatttt  sskkaappaa  nnyyaa  aaffffäärreerr    

kkaann  vvii  hhjjäällppaa  eerr  mmeedd  ppllaanneerriinngg,,  fföörrbbeerreeddeellsseerr  oocchh  ggeennoommfföörraannddee!!    
 
 

Invigning Utbildning Konferens
  

               Jubileum      Kundevent   
  

    Catering           Sälj kick-Off     Personalfest 
 
 
 

VVaarrfföörr  iinnttee  ppllaanneerraa  iinn  åårreettss  aarrrraannggeemmaanngg  rreeddaann  iiddaagg??  
 
 

 
 
 

     Erfarenhet  av festarrangemang och catering sedan 1993. 
 

Tel: 031 – 15 00 98           mail: info@succee.se        www.succee.se 
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Vi utför kompletta el- och
teletekniska installationer

Affärsenhet Göteborg
Hildedalsgatan 2

Box 8019, 402 77 Göteborg
Tfn 031-65 90 00, Fax 031-65 90 90

www.emillundgren.se
E-post  emil@emillundgren.se
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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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