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Året 2008 med Ingo 
 

ven i år har Ingo varit fullbokad och seglat från maj till oktober. 
Hon har varit chartrad för bröllop, kalas, företag och skolklasser. 
 

Liksom föregående år har Ingo seglat charter i Kiel, Rostock och 
Halmstad. Nordisk seglats gick från Läsö till Strömstad och slutade i 
Fredrikstad. 
 
Den långa medlemsseglingen startade i Halmstad. Första hamn var 
Anholt och sedan en lång rad med danska hamnar. I Ebeltoft låg vi till 
kaj vid fregatten ”Jylland” inne på museiområdet. Hela Ingos besätt-
ning var ombord i ”Jylland”. Intressant och imponerande att se hur det 
såg ut ombord i ett krigsfartyg från 1800-talet. I Marstal samlade vi 
fler ”kulturpoäng”. Vi tillbringade en förmiddag på sjöfartsmuseet där.  
 

  
Ingo fickparkerad i Marstal. Foto: Martin Jocic    
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Jag har läst ”Vi de drunknande” av Karsten Jensen. Det är en lång 
skröna om Marstalbor, skutor och sjömän från 1848 till 1945. Den kan 
rekommenderas!  

                                                                                                       
De danska hamnarna är små och svåra att ta sig in i med en så stor båt 
som Ingo. Med beröm godkänt till våra skeppare som lyckades 
manövrera in Ingo och förtöja henne utan malörer. Vi hade mest fint 
väder. Vind emot – förstås! – så vi fick gå långa sträckor för maskin. 
Men vid flera tillfällen kunde vi duka långbord och äta middag på 
däck. 
 
Hanse-sail i Rostock var ett äventyr för de 240 skutor som var där. De 
flesta skulle ut och in vid samma tid två gånger om dagen. Det tar 1 
timme och 40 minuter att gå ut till pirarna. Det är smalt i leden och 
grunt utanför bojarna. Det blev trångt för alla skutor och krävde full 
uppmärksamhet från besättningarna. 
 
 I augusti hade vi ett kräft-knytkalas ombord när Ingo låg väl förtöjd 
vid Klippan. 
 
Säsongen avslutades med det årliga skutracet. Sedan blev det avrigg-
ning. Masterna har lyfts av och ligger på kajen. Sven och Eigil har 
gjort ny underrigg. Den gamla har stått i 25 år, lika länge som före-
ningen är gammal. 
 
Och 25-årskalas hade vi! Det blev en kul fest i december på ”Durken”, 
Nya Varvet. Vi var ungefär 100 personer från 3 till 80 år och firade 
med god mat, bildspel, historier, musik, allsång och dans. 
 
Ingo har legat på Hälsö varv nu i höst. Cirka 70 meter bordläggning 
har bytts ut. En dyr historia, men det är nödvändigt att sköta om det 
gamla skrovet så att vi kan segla säkert. 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 
 

 



Skonaren Ingos Vänner fyller 25 
 

ördagen den 6 dec. 2008 var det stor fest på Teater Durken på 
Nya Varvet. Nästan 100 personer hade samlats för att fira till-

komsten av föreningen Skonaren Ingos Vänner. Denna förening bil-
dades 1983.  
 
1976 hade direktör Jern på Albrechtsson & Hasse inköpt en gammal 
skuta i ganska dåligt skick. Skutan hade sedan sjösättningen 1922 be-
hållit sitt namn Ingo. Tanken var att de anställda i firman skulle an-
vända Ingo som fritidsfartyg under sommaren. Uppgiften blev dock 
övermäktig och företaget gick i konkurs. Personalen fick ta över 
henne och det bildades en personalstiftelse. Intresset var dock inte så 
stort förutom på några händer, som Sven Nicklasson och Lasse 
Fredriksson plus ett fåtal andra. Ett allvarligt problem uppstod i sam-
band med konkursen eftersom personalstiftelsen häftade i skuld till 
firman på över en halv miljon kronor, som var mycket pengar på den 
tiden. Efter skickligt arbete av förbundsjuristen Sören Mannheimer 
lyckades man nå en uppgörelse och skulden avskrevs. I annat fall hade 
Ingo säkert varit borta vid detta laget. 
 
Kring skutan vid Lilla Bommen sökte sig också flera andra. Det stod 
snart klart att organisationsformen stiftelse inte fungerade. Därför bil-
dades den ideella föreningen Skonaren Ingos Vänner. Skaran av in-
tressenter hade nu utökats med bland andra Stephan Gyllenhammmar, 
som kom att bli föreningens förste ordförande. Kring sig hade han 
många drivande krafter förutom de ovan nämnda från Hasses kan 
nämnas Göran Ohlsson, Anders Lennvi och Anders Ytterström. Dessa 
kom att spela en viktig roll vid bildandet av föreningen. 
 
I den första medlemsförteckningen från den 30 juni 1983 finner man 
flera kända Göteborgare såsom Lars Baecklund, med bla. a. en bak-
grund som styrman på fyrmastbarken Abraham Rydberg, rektor på 
Sjöbefälsskolan Lars Wigenius, skådespelaren Kent Andersson, för-
fattaren Anders Wällhed och djupvattenseglaren och konstnären Franz 
Glatzl för att bara nämna några. Andra eldsjälar som fanns med i 
denna förteckning var också Hans von Borstel, Margareta Öberg och 
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Ronny Sikvall. Hans har under alla år haft huvudansvaret för maskin 
och medverkade till att den gamla tändkulemotorn kunde bytas till en 
modern dieselmotor, både ekonomiskt och med handkraft. Margareta 
har varit föreningens ekonomiska guru under många år då besvärliga 
skattefrågor skulle lösas liksom den som hållit om penningpungen.   
Vad Ronny inte vet om elsystemet ombord är inte värt att veta. 
Honom ringer man fortfarande, då inte allt funkar som det var tänkt – 
och får svar! Listan upptar ett 50-tal namn varav flera än i dag står 
kvar som medlemmar.  
 
Då föreningen tog över ansvaret för Ingo låg skutan med nyttjandeför-
bud utfärdat av Sjöfartsverket och 80-talet präglades av många pro-
blem, både ekonomiska och materiella. Förbyggnaden av skrovet har 
pågått under alla år och började redan på Hasse-tiden.  
 
Under 60-talet kläddes skrovet med 
galvade stålplåtar. Dessa var i mycket 
dåligt skick då Ingo 1976 kom till 
Göteborg. Omkring 1980- 81 togs 
Ingo upp på slipen på Donsö.  
 
Plåtarna togs bort och de sämsta 
översta bordgångarna byttes ut lik-
som relingen och några av räckestöt-
terna. På sjöfartsinspektören Nisse 
Nilssons inrådan täcktes bogarna med 
nya plåtar.  
 
I föreningens regi har Ingo genomgått en mängd renoveringar. Den 
första stora förbyggnaden var 1991 då Ingo togs upp på Nya Varvet. 
Arbetet leddes av Sven Nicklasson. Den tunga tändkulemotorn hade 
gett upphov till ett kölsprång på drygt 30 cm. Stående på land fick 
detta sjunka ihop och sedan monterades ett nytt kölsvin som i sin tur 
förstärktes med en H-balk under kölen och en U-balk över kölsvinet. 
Sedan bultades dessa balkar ihop. Det skedde även en del bordbyten. 
Som ett kuriosum kan nämnas att för denna reparation utgick ett 
statligt bidrag från det s.k. skutstödet med 125 000 kronor – med den 



andra handen tog staten in över 100 000 kronor i mervärdesskatt. 
 
I föreningens regi har sedan ett flertal omfattande skrovförbyggnader 
skett. 1996 på Hälsö och 2001 i Strandby. Den senaste så sent som 
2008, åter på Hälsö. Endast tack vare en liten trogen skara som lägger 
ner ett stort ideellt arbete finns det möjligheter att driva verksamheten 
vidare. En förhoppning är att det statliga stödet skall bli lite större. I 
Norge är tilldelningen till det flytande kulturarvet ca 60 gånger större 
än i Sverige. 
 
Låt oss hoppas på att Skonaren Ingos Vänner även skall kunna få 
uppleva ett 50-årsjubileum, då man stolt skall kunna visa upp sitt 
vackra fartyg. 
 
Staffan Wilske, mångårig ordförande 
 

Svensk skonare räddade passagerarna 
på ett finskt trafikflygplan 

 
Tremastade motorskonaren Ingo av Sjötorp bärgade den 10 juli passa-
gerare och besättning på ett havererat finskt flygplan utanför Helsingfors. 
 
Ingo låg på kryss utanför Äransgrunds fyrskepp, då man iakttog, att ett 
flygpland störtade i havet. Skonaren skyndade genast till undsättning. I 
den höga sjön lyckade man icke första gången komma flygplanet nära 
nog. Vid andra försöket fick man en ända bort till de havererade, vilken 
surrades fast i flygmaskinen som drogs in till skonaren. Ombord på vraket 
voro förutom föraren och mekanikern fyra passagerare. Alla räddades, 
den siste i sista stund strax innan maskinen sjönk. Ingo satte därefter kurs 
på Helsingfors, dit de räddade infördes. 

 
Den havererade flygmaskinen tillhörde Finsk Aerotransport, och för-
modligen gick den i trafik mellan Helsingfors och Reval. 

 
Utdrag ur Svensk Sjöfartstidning nr 30 år 1928



Ingo på Hälsöslipen hösten 2008 
 
Ja så var det då dags för årets stora översyn. Efter många, och även 
långa, diskussioner beslutades vintern/våren 2008 att Ingo skulle för-
bättras avseende nya plankor både under och över vattenlinjen. Som 
många av er också vet så var det gjort en provisorisk reparation på 
styrbords bog med cement och plåt. Även detta skulle nu bytas ut. 
 

 
 
Förutom alla egna arbeten med avriggning, två master bort och allt annat 
som hör till inför vintervilan skulle Ingo köras ut till Hälsö. Ansvarig för 
denna resa var Göran Ohlsson. Efter torrsättning på slipen påbörjades 
sedan höstens stora projekt. 
 
Först ut var Sjöfartsverket som med laserhjälp skulle mäta in skrovet, 
allt för att vi skall få henne godkänd med allt vad vikt och mätetal in-
nebär. Mer om detta får någon annan som är expert på området berätta 
senare när vi erhållit all dokumentation från verket. Därefter påbörjades 
arbetet med att riva bort bräda för bräda av de som skulle bytas ut. Det 
visade sig att fler än de planerade 55 löpmeter som vi gjort affär på fick 
bytas. 



Egil Sörensen och Göran Ohlsson var i stort sett på plats alla vardagar, 
så även några lördagar när det var arbetsdagar med olika ansvariga 
handläggare. 
 

 
 
Sjöfartsverket gjorde också en besiktning av skrovet och man fann en 
allvarlig brist i drevningen mellan bottenstocken och första bordlägg-
ningsplankan. Ett fel som visat sig tidigare på Kryssarklubbens fartyg. 
  
Att hitta fel vid en besiktning leder oftast till ökade kostnader, men vem 
vill gå ut med ett fartyg som snålat med säkerheten? Tänk på damen som 
grät på bilbesiktningen för att bilen inte hade gått igenom ”vad skall min 
man säga” var allt hon fick fram och därefter var bilen godkänd. Strax 
därefter krockade hon och orsaken var undermåliga bromsar. Så vill vi 
inte ha det med vårt vackra fartyg. Fel o brister skall kontinuerligt 
arbetas bort, kostsamt, jovars, men vad kostar det inte att ha ett icke 
godkänt fartyg liggandes i Lundbyhamnen. 
 
Vi har bl.a bytt bordläggning, totalt 71,16 löpmeter. Bytt knä, rustjärn 
och öglebult. Gjort årlig skrovöversyn med drevning samt bottenmål-



ning. Avfallshanteringen blev mycket billigare tack vare hjälpsamma 
medlemmar. 
  
Vi har gjort ett Hans von Borsteljack i rodret. Det låter kanske lite 
konstigt, men för att vi skall kunna arbeta med koppling och annat 
som hör drivlinan till utan att torrsätta Ingo, togs ett jack i rodret, la-
gom stort så att spetsen på propellern passar in, och nu kan vi köra ut 
propelleraxeln för att frilägga arbetsytor. 
 

 
 
En del av kostnaderna som nu lagts ner tillhör egentligen 2009, bl.a 
bottenmålning och årlig översyn. Ingo behöver alltså inte torrsättas 
innan årets seglingssäsong. 
 
Veckan före jul var det så åter dags att skicka Ingo i plurret igen och 
allt befanns vara i bra ordning och nu ligger hon väl förtöjd i väntan på 
nya seglatser 
 
Text o bild 
Stefan Fredrickson 



En dag på Ingo sommaren 1946 
 

Detta är ett utdrag ur en berättelse av Bo Eriksson. Bo kom från 
Fardume, som ligger lite norr om Slite på Gotland. Ännu ej fyllda 15 
år började han på försommaren 1946 att arbeta på Ingo i Slite som 
kock. Året innan hade han bland annat gått och läst för prästen och 
ett par dagar i veckan jobbat på cementfabriken i Slite med att packa 
säckar med cement.  

 
 Kapten ombord var Sven J Mattsson. Besättningen för övrigt bestod 

av bästeman, även kallad styrman, Zetterberg från Öregrund. Denne 
hade varit länge ombord på Ingo och hade även hand om skötseln av 
maskin. En bror till Bo, som hette Åke arbetade sedan ett år tillbaka 
som lättmatros. Åke var 18 år. Till sist fanns också en jungman, som 
hette Bertil. Bertil och var omkring 16 år. Berättelsen som följer 
skildrar den 3:e dagen ombord för kocken Bo Eriksson. Resan har gått 
från Slite med last av cement till Värtahamnen i Stockholm. 

 
Bild från Bo Erikssons arkiv 
 
 
 



Bo Eriksson berättar:  
 
Natten blev kort. Vaknade prick 0545, hoppade upp och i kläderna 

och nu kom träskoklampet på däck (styrman Zetterberg). Jag gick upp. 
– Jaså, du är uppe? 
– Ja, vilket fint väder då! 
– Hoppas det står sig. Han gick akteröver. 
Det var bara att gå in i byssan och brassa fyr och på med pannan. 

Hämta ved och vatten och in och duka. På relingen satt fiskmåsarna 
och väntade dom också. 

Grabbar, det är dags för en ny dag ropade jag ner i skansens mörka 
hål. Det kom några otydliga läten nerifrån djupet. Återvände till ka-
byssen. Då såg jag ryggen på styrman, som slank in i mässen.  

– God morgon, hälsade jag. 
– Mja hej du, sa han lite kort. 
Jag slog upp kaffet medan han rensade sin pipa. Så satte jag mig och 

tog en skorpa till kaffet. Då kom grabbarna. 
– Det var en jävla skitfilm, ro hit lite java. Åke dunkade med 

koppen. 
– Jaså, den var inget bra? Zetterberg tände pipan 
– Nää, fy fan, sa Bertil. 
– Vi får väl ut och lucka av, dom kommer snart. 
– Det är lika bra, sa Åke. 
Dom gick ut och rev av presenningen och började plocka av 

luckorna. Då kom kapten Mattsson med hängslena hängande utmed 
sidan och skjortan utanför. 

– Blir vi klara till tolv? 
– Ja, det skall nog gå det, sa Zetterberg. 
Han kom in och satte sig i mässen. 
– Gomorron kocken. 
– Gomorron kapten, skall det vara kaffe? 
– Ja tack. Jag slog upp i muggen, sen gick jag ut och satte på 

diskvatten. Plötsligt hörde jag kranen flytta sig och gubbarna hoppa 
ombord. Dom har börjat. Kapten gick ut och ställde sig att titta. Sen 
gick han över till styrman, som dirigerade kranföraren, och pratade 
med honom medan han hissade upp byxorna och stoppade ner skjortan. 
Det stod flera bilar på kajen och väntade på lass. Nu rullar det på. Det 



är bara att börja diska för mig och bädda. Sen är det dags för frukost. 
Jag gick ner i kajutan. Där satt kaptenen med en del papper. 

– Det är dags för städning förstår jag. 
– Ja, men jag kan bädda där inne först. 
– Jag skall strax vara klar, skall upp på speditionskontoret en vända. 
När jag bäddat klart, gick han ut och jag kunde sopa och damma av 

kajutan. När det var klart var det dags för vedhuggning. Tur att den var 
sågad, så att man slapp det i alla fall. Då jag kom upp på däck, gick jag 
förut till vedhögen. Zetterberg stod vid lastluckan och dirigerade. Nu 
hade dom slinget under däck, när dom lastade. Så kom då krankroken 
med tomt sling. Gubbarna krokade av det tomma och krokade på det 
lastade slinget. Kranlinan låg nu under däck. Opp igen ropade en 
gubbe. Styrman höjde armen och roterade sakta med pekfingret 
medsols och kranvajern sträcktes. Paketet med cement åkte ut till 
mitten och sattes på kölsvinet. Så åkte det upp med fart, när styrman 
vinkat. Egentligen skulle man ha varit med, det vore roligt, men det får 
bli vedhuggning. Idag fanns det bara vrånga vedträn, dom bästa var 
tagna, så det gick knöligt. Nu är det frukost som gäller. Lite gröt 
kanske. Okey, grötkastrullen här och eld i spisen, så duka mässen – det 
börjar bli rutin. 

Gröten var klar. Nu var det bara en tidsfråga innan dom skulle 
komma. Det blev tyst därute. Styrman släppte ner en stege i lastrummet 
och gubbarna kom upp och dammade av sig.  

Jag slängde fram gröten och några överblivna strömmingar. Då kom 
styrman och kapten in. 

– Vi kanske blir klara då så vi kan gå över och lasta. 
– Vi måste väl sopa lastrummen först? 
– Ja, men det gör du och Bertil under tiden vi går dit, sa styrman. 
– Då kan du hjälpa till att kasta loss sen, Kockas, sa styrman och 

tände sin pipa. 
– Det är bara att hojta när det är dags. 
 
Berättelsen i sin  helhet, illustrerad med intressanta foton, kan 

läsas i skriften ” 3-mastskonaren Ingo - ett seglande kulturarv” som 
finns till försäljning på Ingo-kontoret. Bland annat finns bra 
beskrivning på den 15-årige kockens knep att få till en god middag 
bestående av fläsk och löksås.  

  



Funderingar om charterturer 
 

Den mycket seglingskunniga författaren har genom sitt arbete 
hamnat i Göteborg. Detta är vi i Ingos Vänner mycket glada för!  

 
appsegling är bäst! Trots detta skriver jag om charterturer här. De 
är en förutsättning för att kunna hålla Ingo i fart. 

Efter långa medlemsseglingen med medelhavsväder slog det om helt 
och hållet och blev blåsigt. Med vindbyar upp till 25 m/s fick vi vänta 
en och en halv dag innan vi lämnade Malmö. Målet var charter ’Hanse 
Sail’ i Rostock. Det var en fantastisk segling på väg till Rostock. Vi 
hissade alla segel som vi hade med och seglade med elva knop och 
stabilt läge under Öresundsbron söderut. Under natten mojnade det 
och tidigt på morgonen nästa dag kom vi till en fortfarande lugn 
stadshamn i Rostock. Men den fyllde sig snabbt med fartyg av alla 
storlekar och nationaliteter, attraktioner som på Liseberg och folk. 
 

 
Ingo under Rostock-chartern. Foto: Claudia Hak 
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I fyra dagar seglade vi ner på floden Warnow, kryssade i Östersjön 
och seglade tillbaka upp på Warnow, två gånger varje dag med nya 
grupper/företag varje gång. Vi upplevde nästan alla väderlekar som 
man kan tänka sig, men lyckligtvis slapp vi förra årets dimma. 
 
En dag var det väldigt varmt och soligt, en dag molnigt med lite regn 
och en dag blåsigt. Den dagen då det var jätteblåsigt blev det 
kappsegling på Östersjön, men på grund av vinden fanns det bara tre 
fartyg som deltog. Vi hade en stor grupp ombord som kanske inte 
varit lika nöjd om vi hade seglat utanför Warnemündes hamnmole, 
vilket visserligen hade varit skoj för besättningen. Passagerarna var 
trevliga, intresserade och sökte kontakt med besättningen. Men 
eftersom Rostock ligger i östra delen av Tyskland, där folk läste ryska 
i skolan istället för engelska, och inte alla i Ingos besättning talade bra 
tyska, var kommunikationen med folk som är äldre än ca 40, lite 
hämmad. Konstigt nog fick jag höra av flera passagerare att jag talade 
mitt eget språk ”nästan utan accent”..... 
 
Charterseglingar i Göteborgs skärgård däremot har en helt annan ka-
raktär. Man startar turen från Ingos hemhamn och de flesta passage-
rare känner eller har hört talas om båten. – På de stora evenemangen i 
Tyskland och Holland, där fler än 100 segel- och traditionsfartyg del-
tar, bokar de flesta passagerare via en bokningsagentur, där de kan 
välja bland allt mellan 4-mastad bark och kutter. Upp till 60 per tur 
bestämmer sig för Ingo, några för att de vill segla på precis en sådan 
båt, för andra händer det av en slump.  
 
 Seglingar här i området hemma i Göteborg kan äga rum på vilken dag 
som helst under sommaren och gör en vanlig vardag lite mer speciell. 
Man kan lämna jobbet lite tidigare och ser fram emot en trevlig kväll 
på havet. 
 
Claudia Hak 

 



Samsö - en dag i miljödiskussionens 
centrum 

 
Långa medlemsseglingen 2008 gick bland annat till Samsö. En 

dansk ö som är ett riktigt smultronställe. 
 

amsö är faktiskt känt över hela världen. Samsö-projektet, som 
startade 1997, innebär att öns 4 500 innevånare är självförsör-

jande med förnyelsebara energikällor - sol, vind och biomassa. All 
elektricitet på ön kommer från de egna landbaserade vindkraftverken 
och den typiske Samsöbon tycker således, liksom en seglare, att vind 
är en gåva från ovan. En stor del av husen är också försedda med 
solceller. 
 
Öns traktorer drivs med rapsolja varför man dessutom är i stort sett 
koldioxidneutrala. Är inte detta något för att stärka Ingos miljöpolicy? 
Samma olja kan dessutom användas i byssan vid matlagningen, rik på 
enkelomättat fett och hög halt av omega-3-fettsyror. Som kontrast 
köpte jag själv ett paket ”Bedstemors Fedt Med Lög”, det vill säga is-
ter med friterad lök. Något att njuta av för oss kolesterolhysteriska 
svenskar. Nästa steg blir väl att man börjar dagen med Gammeldansk 
och Wienerbröd. Fast jag tvekar, det blir nog havregrynsgröt ett tag 
till. 
 
Eddie Bengtsson, Anders Villumsen och jag hyrde oss varsin cykel för 
att göra sightseeing på ön. Jag hade självklart inte samma kondition 
som de två andra och dessutom var ramen aningen för hög så jag 
nådde inte ner med båda fötterna samtidigt. Det kunde bli ganska 
vingligt i långa uppförsbackar. Vinden på Samsö har för övrigt den 
märkliga egenskapen att man alltid har motvind hur man än rör sig. 
Förklara det den som kan! 
  
Småstäder och landsbygd i Danmark har definitivt en förmåga att ut-
stråla den fullbordade idyllen.  Längst upp i norra ändan av ön finns 
en landtunga som man kan vandra ut på och njuta av hav och solsken. 
Platsen var tyst och avskild så vi bestämde oss för att äta smörrebröd i 
naturen istället för på restaurang som var rätt dyrt. Anders och jag 

S 



gick en liten promenad för att leta efter flintbitar med hål i. Enligt 
honom var detta ett tecken på att något fossil funnits som sedan lösts 
upp till ett hål. Jag har säkert fått förklaringen om bakfoten men det 
var i alla fall rogivande och spännande att leta efter dem. När vi kom 
tillbaka så satt Eddie och diskuterade med en trevlig dansk. Han hade 
avklippta jeans på sina lurviga ben och var ordentligt orakad och ruf-
sig. Hans skjorta var varken ren eller hel. I en skottkärra hade han en 
utombordare och jag föreställde mig att han var väl en hantverkare el-
ler fiskare. Till slut så sa han att han måste lämna oss för han var präst 
i församlingen och hade ett barndop lite senare. 
 
Detta tillsammans med tusen andra roliga upplevelser gör att jag vill 
definitivt tillbaka till Danmark flera gånger. Väl hemma köpte jag en 
burk med inlagda Samsö-gurkor ”Ikke tilsat konserveringsmiddel”. 
 
Janne Isakson 

 

 
 

Så här ser husvagnarna ut på Samsö. Foto Martin Jocic 
 



 

Ungdomsåret 2008 
 

Ingos ungdomssektion har gjort en strålande insats under 2008 för 
att väcka skutseglarintresset bland stans ungdomar! 

 
nför sommaren 2008 bestämde vi oss för att göra en nyrekrytering 
av glada segelsugna ungdomar. Efter styrelsens förslag anordnade 

vi tre gratis provapå-kvällar. Karin pratade med fritidsgårdar runt om i 
Göteborg. Gunnar, Klara och Jenny informerade på skolor. Provapå-
turerna blev en succé. Soligt väder, varmkorv, lagom vind och många 
entusiastiska ungdomar. Många från ungdomssektionen och styrelsen 
var med och instruerade deltagarna i att stå till rors och klättra i rig-
gen. Sommarens seglingar fylldes till bredden och efter ankomsten till 
Halmstad från Kiel mönstrade de första glada gänget på. Efter lite 
förvirring och en promenad i den vackra sommarstaden Halmstad fick 
vi ordning på vakter och byssaschema. Nu kunde Nordisk seglats 
börja. 
 

 
Foto: Claudia Hak 

Första stoppet blev ett dimmigt 
Läsö men starten gick nästa dag i 
solsken och Ingo var självklart 
först över startlinjen. Många fina 
västkustskutor seglade tillsam-
mans ut mot det fjärran Skagen 
där en boj skulle rundas. 
 
Efter några dygn på havet an-
gjorde vi ett festligt Strömstad. 
Under vänskapsseglingen dagen 
därpå blev det bleke och Dingo 
sjösattes för att bombardera en 
motståndarskuta med vattenbal-
longer. 

 
 

I



 
Plötsligt blåser det upp och skutorna får fart igen. Besättningen på 
Dingo upptäcker då till sin fasa att den lilla båten läcker som ett såll. 
Efter en heroisk räddningsaktion av en norsk fritidsbåt kom de skräck-
slagna eleverna återigen ombord på Ingo. Men mitt uppe i tävlingen 
som vi var hann vi inte ta upp Dingo utan Gunnar fick bogseras och 
ösa resten av seglingen. Alla skutorna ankrade i en naturhamn i en 
vacker stjärnformation med pekena utåt. På kvällen grillade vi och 
umgicks med de andra besättningarna. 
 
Finaletappen till Fredrikstad blev olidligt spännande och efter hårt 
jobb och noggrann segeltrimning gick Ingo först över mållinjen. Nästa 
dag blev det parad och prisutdelning i hela två timmar där Ingo vann 
50 meter tamp. Vi seglade tillbaka till Strömstad och där mönstrade ett 
nöjt och sammansvetsat gäng av för att ge plats till en ny grupp 
ungdomar. Ungdomseglingen kunde nu börja.  
 
På eftermiddagen lämnar vi Strömstad och första natten blir Havstens-
sund där de blev krabbfisketävling. Över hundra skräckslagna krabbor 
fiskades upp och innan de fick återvända till havet valde varje lag ut 
sin mest lovande krabba för att delta i ett krabbrace. Efter tävlingen 
grillade vi och till vår stora förtjusning fick vi en stor korg räkor av en 
snäll fiskare. Vi åt så mycket vi orkade och sen fick krabborna resten. 
Glada dagar av potatisskalning, knopskola, makrillfiske och riggstafett 
fyllde veckan. En mycket lyckad seglats med stor festlig avslutnings-
dag i Stenungsund. Alla eleverna fick i uppdrag att skriva dikter, 
sånger, plocka blombuketter (inte från folks trädgårdar) och varje 
grupp tillverkade även en present till maskinisten. Allt framfördes se-
nare på festen där även den traditionella ”gissaåldersleken” avgjordes. 
Dagen därpå bar det av till Göteborg och en mycket lyckad ungdoms-
segling avslutades framför stolta föräldrar.  
 
Vi i ungdomssektionen tycker det har varit en fantastiskt fin sommar 
med många nya ansikten. Och vi hoppas att nästa säsong blir lika hän-
delserik och lyckad. Redan nu har vi fått glädjen att återse många av 
årets nykomna elever i verksstaden där vi förbereder Ingo för 2009 års 
segelsäsong.  

Gunnar, Klara och Jenny



 
Eigil -  Ingos ständige matros 

 
Det började för 10 år sedan. Eigil arbetade då på Gunnebo. Dit kom 
Janne Gustavsson, som då var skeppare, i något ärende för att träffa 
Sven Nicklasson, då han stötte på Eigil och föreslog honom att 
komma ner till Ingo. Sagt och gjort, Eigil skulle följa med Ingo från 
Klippan till Sannegårdshamnen. En buss gick fel och Eigil missade 
avgången från Klippan, men dök upp då Ingo kom in till Sanne-
gårdshamnen. Han möttes då av en utskällning från Janne: Va f-n 
tog du vägen???. Sen dess har Eigil varit Ingo trogen. 
 
För Eigil var mötet med Ingo ett möte med sin ungdoms 3-mast-
skonare, den danska ”Hans” från Egede, som han seglade på i bör-
jan av 50-talet. Sedan dess har Ingo blivit som ett gift i kroppen. En 
dag utan Ingo blir en förlorad dag. Sådana jobb som att splejsa tåg-
virke och vajer ger mest, men att se resultatet av ett vackert lack-
arbete känns även bra. Tänk bara 36 lager lack på relingarna. 
 

 
Så här ska knopen knytas! Eigil visar Alvar.  Foto Claudia Hak 



Den bästa seglingen gick från Stockholm till Stettin. Det var 5 dygn 
i sjön under tidvis hård kryss och två skörade segel. Att gå iland 
varje kväll är ingen höjdare för en gammal sjöman. En annan tuff 
segling som Eigil minns gick från Arendal till Göteborg. Utanför 
Arendal möttes vind och ström och Ingo rullade våldsamt i kuling-
vindar. Under sättningen av mesan kom en sjö in över relingen och 
fyllde stövlarna. Sådant minns man. 
 
Nedtecknat av vännen Staffan 

  
 

Enchiladas 20 personer 
 
Nedanstående blev en uppskattad rätt under långa medlems-
seglingen 2009 i Danmark och Tyskland. 
 
Bryn 2 kg köttfärs och 5 lökar 
Tillsätt: 
5 påsar Tex mex krydda, salt, peppar och 5 dl vatten 
Hacka 15  tomater och lägg i köttfärsen. Låt det koka ihop lite. 
 
Lägg köttfärsblandningen i 40 st tortillasbröd (medium), rulla ihop 
och lägg i ugnsfasta formar eller långpannor. 
 
Koka ihop: 
15 dl vatten och 5 köttbuljongtärningar 
10 msk tomatpuré 
1 liter creme fraîche 
5-10 pressade vitlöksklyftor 
5 burkar grön chili, 3 tsk oregano, salt och peppar 
 
Häll detta över bröden så att de blir blöta. Strö riven ost över och 
sedan in i ugnen 200° i 20 minuter. 
 
Kerstin Norman 



Fyn runt, en del av 2009 års 
medlemssegling 

 
I vecka 30 stävar Ingo mot Danmark och Fyn-runt. Detta är en med-
lemssegling men också en tävling mellan många skutor, mest danska. 
Fyn runt har pågått i 25 år och seglas alltid i vecka 30. Det började 
som ett sätt för skutfolket att få lite semester mellan alla chartrar, men 
har utvecklat sig till ett stort arrangemang med många deltagare. De 
fem delsträckorna seglas på dagarna och det är hård kamp i flera klas-
ser. På kvällarna samlas man till klasisk dansk hamnfest och det slutar 
alltid i Svendborg med prisutdelning. 
 
  Vi på skonaren Ingo kommer att delta för första gången och vi tänker 
att man bör vara 18 år fyllda och upplagd för att verkligen segla i täv-
ling. Det skall framförallt vara en segling för föreningens medlemmar, 
men om vi inte fyller alla platser så är det många danskar som vill 
följa med på de skutor som erbjuder platser till utomstående.  
Tävlingens olika ben är rätt korta och farvattnet runt Fyn är trångt med 
förrädiska sandbankar. Detta ger en tajt klunga och därför ett 
spektakulärt skådespel med mycket skutor i sikte. Ingo kan förväntas 
gå bra i vattnet då avståndet till land är begränsat och våghöjden där-
för likaså. Detta förutsätter som vanligt att det blåser ordentligt, eller 
nästan inget. För då går Ingo riktig bra jämfört med många andra. Är 
du intresserad kan jag rekommendera www.fyn-rundt.dk. 
Synes ombord!  
 
Kristian Stryhn 
 

Kristian lär lilla dottern Lea att 
styra Ingo under medlemsseglingen 
2008. Anders och Maria tittar på. 

 

Martin Jocic fotograferade 



 
Redaktören ser tillbaka på Ingo-året 

 
åriggning och provtur hade vi skilt på för första gången. Det 
visade sig vara ett gott beslut även om mycket återstod att göra 

innan vi kunde kasta loss. Jag var en av dem som trädde på något 
krympta och lite otydligt märkta madrassöverdrag. Träningsvärken 
dagen efter var ganska häftig.  
 
Pingstseglingen blev fin med trevliga kvällar på Marstrand och i 
Mollösund. Extra glada blev vi när vi återsåg en av ”flickorna från 
Småland” och därmed fick en påminnelse om hur lyckad och kul 
medlemsseglingen 2007 till Stockholm var! 
 
En söndagskväll var jag med på charter med känt romföretag (drycken 
alltså). Ingo blev utklädd till Söderhavsö med en anstrykning av 
piratskepp. Jag var också med på sista veckan av Kielchartern - en 
speciell upplevelse med den festklädda staden och två turer per dag 
med full båt.  Hemseglingen i härlig vind blev vidunderlig. 
 
Två kvällar har varit lite annorlunda eftersom jag fått dela min Ingo-
värld med goda vänner från andra delar av livet. En kväll anordnade vi 
en danstur med Dansföreningen Viggen. Stefan Fredrickson hade en-
gagerat två superproffsiga musikanter som verkligen kunde spela fin 
dansmusik och dessutom stå för god underhållning. En annan kväll 
gick vi ut med Benareby Aktivitetsförening. Vi tyckte att de behövde 
komma ut ur skogarna och vila sig efter allt byskolereparerande. Vän-
nerna från båda dessa föreningar var mycket nöjda och har uttryckt 
önskemål om att sådana här kvällar ska bli en tradition. 
 
Det är mycket arbete att vara med i styrelsen för en ideell förening el-
ler överhuvudtaget vara aktiv medlem i en dylik. Belöningen för 
jobbet i Skonaren Ingos Vänner är dock verkligen alldeles enastående 
- underbara seglingsupplevelser i ett gott kamratgäng! 
 
Ingrid Andreasson 

P



  
””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 



 

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



Aktiviteter ombord 

Vi på Ingo vet att en gemensam aktivitet ger mer än bara fysiskt 
välbefinnande. Alla får en chans att lära känna varandra under 
trevliga former. Här presenterar vi några av de mest populära 
aktiviteterna. 
 
Konferens 
Förena nytta med nöje. Konferera i skärgården ombord på 
skonaren Ingo. Ni är de enda gästerna ombord och kan prata 
ostört med full diskretion. Skärgården blir inramningen till en 
avstressad konferens.  
 
Önskar ni en exklusiv konferenslokal mitt i stan? Hyr skonaren 
Ingo stillaliggande vid vår brygga utanför Sjömagasinet. 
Välkommen att konferera ombord! 
 

 
 



Musik och dans ombord 
Klubben, föreningen, grannarna eller varför inte hela tjocka släk-
ten. Musik förhöjer alltid stämningen. Kanske dragspelsmusik 
när ni kliver ombord och då till en välkomstdrink. 
  
Födelsedagskalas ombord 
Fira din födelsedag ombord med mat, dryck och musik. Slår man 
ut priset för mat, dryck och lokal så blir födelsedagen ombord på 
Ingo prisvärd. 
 
Bröllop ombord 
Tänk att ha sitt bröllop ombord med alla gäster på fördäck, solen 
skiner och havet ligger blått och varmt. Inkvartering och mat kan 
ordnas ombord eller på en plats med närhet till boende och 
restaurang. Kusten har ju några pärlor Käringön, Åstol, 
Marstrand, m fl. En upplevelse att minnas! 
 
Priser och möjligheter 
Priserna baseras på arrangemang. Kontakta oss för offert. Inget 
är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid. 
 

   
                  

Vad minns man? 



 

 

 

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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