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Föreningen 

Skonaren Ingos Vänner 
Kontoret är bemannat på oregelbundna tider. För kontakt skicka ett e-mail eller tala in ett 

meddelande på telefonsvararen så återkommer vi så snart som möjligt. 

  
 Kontorist:    Madeleine Lyckner 

 Telefon:    031-14 25 01 

 Hemsida:   www.skonaren-ingo.org 

 Facebook:   ”Skonaren Ingo” och ”Älska Ingo” 

 E-post:    kontoret@skonaren-ingo.org 

 Adress:    Lundby Hamngata 40 

     417 54 GÖTEBORG 

 Fartygstelefon:   0708-36 63 09 

 Organisationsnummer:  857204-5717  

 Bankgiro:   488 3377 

 

 Ordförande:   Otto Stryhn 0706-23 90 64 

 

 Vice ordförande:  Jan Willstrand 0738-27 30 35 

 

 Kassör:    Per Petersson 0703-81 45 22 

 

 Sekreterare:   Madeleine Lyckner 0702-27 12 56 

 

 Ledamöter:   Tobias Johansson 0735-12 99 35 

     Lars Petersson 0760-69 37 56 

      

 Suppleanter:   Göran Ingren 0707-73 72 43 

Marcus Kindberg 0728-58 79 30 

Agneta Walton 0763-35 04 04 

 

E-post:     styrelsen@skonaren-ingo.org eller 

förnamn.efternamn@skonaren-ingo.org 

 

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

 

 Redaktionen Bogsprötet:  Malin Lindau 0735-04 86 28 

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

 

 Omslagsfoto:   Skutträffen 2015 

     Foto: Clara Dahlberg 

 

http://www.skonaren-ingo.org/
mailto:styrelsen@skonaren-ingo.org
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Ordföranden har ordet 

Samarbete allt viktigare - Ingo samarbetar med flera organisationer 

SSF-Sveriges Segelfartygsförening 

organiserar idag 6o segelfartyg - slupar, 

jakter, galeaser, skonare, ketchar med flera. 

Skonaren Ingo är ett av medlemsfartygen. 

Föreningen verkar för att bevara det unika 

kulturarv som skutorna utgör. Föreningen 

utger numera tidningen ”Fördevind” på 

internet som har cirka 2000 läsare, och det 

bara ökar. 

Facebook: SSF-Sveriges Segelfartygs-

förening. Hemsida: www.ssf.h.se  

Föreningen Väskkustskutorna - En ideell 

förening som bevakar gemensamma 

intressen för segelskutorna på Västkusten. 

Exempelvis säkerhetsfrågor, erfarenhets-

utbyten, gemensamma aktivister o.s.v. 

Föreningen arrangerar varje år 

”Skutträffen” vilken hålls första helgen  i 

oktober.  Vart   annat  år  är  det  ”skutorna”    Foto: Maja Francén  

från   den sydliga  delen av västkusten  som 

arrangerar skutträffen och vart annat år är det ”skutorna” från den norra delen. I år var det 

de sydliga som ordnade det och turen gick från Åstol till Göteborg med många deltagande 

skutor. Ingo utmärkte sig tillräckligt för att vinna ett av de åtråvärda vandringspriserna. En 

fin tavla. 

Under våren har vi utbildat vår besättning i säkerhet. I januari övade man på att överge 

fartyget och hantera nödsignaler, i februari var det sjukvård, första hjälpen och hjärt- 

lungräddning. I början av april lärde sig deltagarna att släcka bränder. Utbildningen är 

mycket viktig för att Ingo ska kunna segla vidare med ideellt arbetande besättning och inte 

minst för att garantera alla våra medlemmar och gäster en säker vistelse ombord. 

Utbildningen genomfördes tillsammans med T/S Westkust och T/S Kvartsita samt T/S 

Britta som ett resultat av samarbetet i Föreningen Västkustskutorna.  

Facebook: Föreningen Västkustskutorna. Hemsida: www.vastkustskutorna.se  

Maritimt i Väst - En mötesplats för det maritima kulturarvet. Maritimt i Väst är en ideell 

förening som är till för att stödja och skapa ett intresse för det maritima kulturarvet. 

Medlemmar är maritimt anknutna föreningar över hela regionen, från fyrsällskap till 
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seglarskola. Skonaren Ingo är också med i det sammanhang. Under deras flagg deltar Ingo 

tillsammans med andra skutföreningar i den årliga TUR-mässan i Göteborg. 

Ett nytt samarbete mellan Maritimt i Väst och organisationen KEKS (Kvalitet och 

samverkan i regionens fritidsgårdar), resulterade i att ungdomar som inte annars får 

möjlighet att komma ut på havet fick en oförglömlig segling ombord på Skonaren Ingo. Det 

kan förhoppningsvis öka intresset för att bli medlem i någon maritim förening. 

Facebook: Maritimt i väst. Hemsida: www.maritimtivast.se 

Eriksbergs Kulturbåtshamn - De gamla pirerna på Eriksberg är i det närmaste 

färdigrenoverade och har nu status som kulturbåtshamn. Ingo har båtplats, mitt i älven, 

längst ut på pir 5. Men har även kvar båtplats på Klippan och i Lundbyhamnen. 

Facebook: Eriksbergs Kulturbåtshamn. Hemsida: www.goteborg2021.com 

Kulturbåtsfestivalen Eriksberg, som vi i Föreningen Skonaren Ingo är med att arrangera, 

”löper av stapeln” en helg i september varje år. Det är ett mycket populärt utflyktsmål. 2015 

slog vi publikrekord.  

Facebook: Kulturbåtsfestival Göteborg 

Norra Älvstrandens Företagarförening fungerar som språkrör för alla företag, stora som 

små, som ligger inom upptagningsområdet mellan broarna på Norra Älvstranden. 

Företagarföreningen erbjuder ett stort antal kontaktskapande aktiviteter för 

medlemsföretagen, exempelvis välbesökta frukostmöten, lunchträffar och seminarier inom 

olika ämnesområden. Föreningen Skonaren Ingos vänner är naturligtvis medlem.  

Hemsida: www.alvstrandenforetag.com 

ArbetSam, arbetsmuseernas samråd, verkar för att arbetslivsmuseerna i hela Sverige ska 

synas och för att se till att det finns en organisation som kan föra deras talan. Skonaren Ingo 

är ett av arbetslivsmuseerna tillsammans med Ångaren Bohuslän, Skolseglarfartyget 

Westkust och många fler. Vi är självklart med i den Museiguide som ArbetSam utger varje 

år.  

I mars 2015 ordnade ArbetSam en kurs i Drivning och Beckning på Beckholmen i 

Stockholm i samarbete med Beckholmens Dockförening och SSF-Sveriges Segelfartyg-

förening. Vi var sex personer från Ingo som deltog i kursen, fem ungdomar och jag.  Under 

vintern är det tänkt att vi ska använda våra kunskaper till att få däcket på Ingo lite tätare. 

Facebok: arbetSam. Hemsida: www.arbetsam.com  

Vi som seglar skuta blir bra på att samarbeta. Det kan vi ha nytta och glädje av i många 

sammanhang. 

Med vänlig hälsning/ 

Otto Stryhn 
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016 

 

Kallelse till årsmöte i Föreningen Skonaren Ingos Vänner 

 Tid: Söndag den 6 mars 2016 klockan 15:00 

 Plats: SOIC, Pir 4, Eriksberg 

 Alla handlingar kommer att finnas tillgängliga  

 på hemsidan i god tid innan årsmötet. 

 Logga in som medlem på www.skonaren-ingo.org 

 

 Med vänlig hälsning/ 

 Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

Foto: Patrik Eld 

 

Val till styrelse 

Vår ordförande Otto Stryhn har under hösten meddelat val-

beredningen att han inte har för avsikt att kandidera för omval som 

ordförande vid nästa årsmöte.  

Har du förslag på ny ordförande eller ersättare till övriga i styrelsen vars tid går ut, är du 

välkommen att kontakta någon av de som utgör valberedningen. Vilka dessa är finner du 

under ”Medlem - ansvarsområden” efter inloggning på hemsidan. 

Med vänlig hälsning/ 

Valberedningen 

http://www.skonaren-ingo.org/
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En hälsning från kontoret 

Jag heter Madeleine och jobbar på 

kontoret sen ett halvår tillbaka och jag 

sitter också med i styrelsen. Det känns 

förmånligt och bra att kunna arbeta 

med och för det som också är mitt 

intresse och jag känner en stor stolthet 

över det.  Men jag önskar jag hade mer 

tid att följa med ut och segla! Jag har 

definitivt trampat däcket alltför lite 

den här säsongen...  

Jag kombinerar kontorstjänsten på 

Ingo med ett annat jobb, det gör att jag 

mestadels jobbar "mailledes". Det är 

också bästa sättet att nå mig då jag har 

svårt att vara anträffbar via telefon 

eller på kontoret under dagtid. 

 

 

Madeleine Lyckner 

 

 

 

Ny rabattmatris från 2015 

Madeleine hälsar också att hon uppmärksammat att det råder en del olika uppfattningar om 

vad som gäller rörande medlemsregler och fömåner. Från och med seglingssäsongen 2015 

har föreningen uppdaterat rabattmatrisen. Den finner du på baksidan på fakturan för 

medlemsavgiften 2015. Har du inte den kvar så finns informationen även på hemsidan. 

Klicka på ”segla” och välj ” rabatter och regler”. Där får du svar på hur arbetsåret räknas, 

hur du loggar tid, vilka seglingar du kan logga tid för, vilka som ingår i säkerhetsbesättning 

och därmed seglar gratis samt de olika rabattnivåerna m.m. 

Har du frågor kvar efter du läst detta är du välkommen att ringa eller maila Madeleine på 

kontoret. 

Telefon: 031-14 25 01 

Mail: kontoret@skonaren-ingo.org 

 

mailto:kontoret@skonaren-ingo.org
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Föreningens ekonomi 

Vår ekonomi är idag jämfört med föregående år i stora drag lika. Jämfört förra året har vi 

seglat in ca 200.000 kr mer. Både charter och undomsseglingarna har dragit in mera pengar. 

Vi har också fått in mer pengar i bidrag. Våra kostnader har dock också ökat. Bland annat 

har kostnader för rigg och däck ökat. Posten för utbildning har ökat markant och det är något 

som vi måste kalkylera med i framtiden. Kraven på besättningens utbildning och certifiering 

har blivit större. 

Vi har i år satsat på en anställd skeppare under sommaren vilket har medfört att vi seglat in 

mera pengar men samtidigt fått en ökad lönekostnad. Sammantaget har den satsningen gett 

ett plus i kassan. Det är också en trygghet att ha en fast skeppare till vår charter. Vi slipper 

jaga skeppare för varje chartertur. 

Föreningens låneskuld är ungefär 1.700.000 kr i dagsläget. Amorteringen är på 240.000 kr 

per år så vi minskar vår skuld planenligt. Jag bedömer vår ekonomi som stabil förutsatt att 

vi inte drabbas av någon större utgift orsakad av exempelvis ett maskinhaveri. Även i 

fortsättningen behöver vi dock vara rädda om varje krona samt att öka våra seglingsintäkter 

för att kunna bygga upp behövliga reserver. 

Jag tar självklart emot frågor per mail om ekonomin och förslag på hur vi kan öka våra 

intäkter eller att minska våra kostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

     Text: Per Petersson 

     Kassör 
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Ord från ungdomar 

ARVID GYLLENSTEN - På somrarna seglar jag Skonaren Ingo och på vintern arbetar jag 

i Ingos verkstad där vi gör iordning båten inför kommande säsong. Jag har seglat i två år 

nu, sedan 2014, och jag är jätteglad att jag hittade Ingo. I somras seglade jag två seglingar 

på sammanlagt tre veckor. Den första var nybörjarseglingen och den andra var Tall Ships 

Race. Jag valde att segla dessa seglingar då jag ville segla lite längre seglingar i år och det 

verkade spännande med Tall Ships Race. Varje gång jag är på Ingo lär jag mig något nytt, 

man träffar också väldigt många nya härliga människor och knyter mycket kontakter.  

Jag minns när jag seglade Tall Ship Race 

i somras och vi hade precis gått i mål som 

nummer 10 efter en väldigt bra insats av 

besättningen. Men nu var det ett ännu 

större race på G, ett race mot Atene! 

Racet var först förbi en linje som gick 

emellan Skagen och en fyr. Stämningen 

var på topp och vi stod i fören och sjöng 

Disneylåtar, vi firade tiondeplatsen med 

lite frukt och kaffe samtidigt som vi 

laddade för racet och den långa natten. Vi 

började med god vilja och lite mindre än 

en sjömils försprång, men med Atenes 

nya segel och halvvind tog det ungefär 5  

Foto: Mathias Kindberg           timmar tills hon var jämnsides med oss. 

             Det var en jämn kamp och vi fajtades mot 

vinden in i det sista. När skeppsklockan slog fem på morgonen fick vi meddelande från 

Atene, som sa att de hade passerat mållinjen. Vi hade förlorat och var tvungna att bjuda 

atenarna på kladdkaka. Så vi slog och fäste blickarna på Aalborg. 

Nästa sommar så har jag som förslag att vi ska segla till Östersjön, då jag skulle vilja testa 

att segla där och se hur skärgården ser ut! 

 

FELIX STEIJNER - Jag började segla på Ingo 2014 och ångrar inte en enda sekund jag 

har vart ombord. I år var jag med och seglade Tall Ships Race för jag älskar att segla med 

Ingo och när vi tävlar är det ännu bättre. Mitt bästa minne från tall ship är paraden när alla 

båtar åker i ett tåg från Kristiansand till startlinjen. Det var så underbart att se alla båtar 

hissa segel och tagga för race.  

Jag har valt att segla på Ingo för att det är så go stämning ombord och seriös segling blandad 

med lek och skoj. Har ett önskemål att segla i Nordsjön i sommar för att det är stora vågor 

där och den norska kusten är underbart vacker. Jag tror det det kommer bli en häftig segling 

med många vackra minnen.            
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En färgares färd 

Konstnären, textilhantverkaren och 

författaren Lina Sofia Lundin flyttade, under 

en av årets mörkaste månader 2014, ombord 

sitt arbete på Ingo i kulturbåtshamnen i 

Eriksberg, där hon skapade ett utrymme för 

reflektion och återhämtning. 

Idag produceras mesta delen av våra textilier i länder där 

den billiga arbetskraften finns. Under det senaste 

decenniet har vi börjat förstå vilka dåliga arbets-

förhållanden som råder och larmrapporterna ökar om de 

miljöfarliga färgningsmetoder som används. Vi har börjat 

söka efter nya hållbara metoder som inte sliter lika 

mycket på vår natur och våra resurser och intresset för 

etiskt hållbara kläder har ökat. 

Jag arbetar med dessa frågor som textilkonstnär och fick förmånen att under en månads tid 

visa min utställning på Ingo i slutet på förra året. Mina textila kunskaper fick här möta en 

mycket intressant plats, den gamla skonaren med sin historia, fler av er i föreningen och jag 

fick även göra mina första försök att knyta något av tågvirke. Det sistnämda, som inte var 

helt enkelt, blev ändå en hängmatta som fanns på plats under utställningen.  

Den blev en del av det kontemplativa rum som jag skapade i salongen, där jag ville ge 

besökaren en chans att stanna upp, tänka efter och begrunda de samhällsproblem vi idag 

ställs inför. Ibland är det bara så viktigt att hämta hem för att kunna skapa förändring. Den 

kan bara börja där vi står. Min metodbok i färgning och en liten film fick också plats där 

under däck som gav upphov till en rad samtal och utbyte av tankar. 

Foton: Hans Andreasson 
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Men någon hängmatta att vila i hade 

det inte blivit utan Eigil Sörensen – 

som delade med sig av sin tid och sina 

kunskaper. Splitsa, dra igenom, fläta 

upp, splitsa igen. Jag tänker såhär i 

efterhand att allt handlar om möten. 

Hans mångåriga kunskap av livet på 

sjön gjorde att jag fortsatte gå till Ingos 

verkstad under våren – där jag försökte 

lära mig att knyta ett hajnät.  Jag 

dokumenterade arbetet med min 

filmkamera som sedan visades i en 

utställning under sommaren i 

Domkyrkan.            Foto: Otto Stryhn  

Och nu äntligen fick jag chansen att tacka er för att ni släppte in 

mig så fint i er förening, trots att jag inte en enda gång har följt med 

ut på det stormiga havet. En färgares färd blev stillsam – den fick 

endast hålla till vid kajen. Men kanske kommer den dagen till slut 

när jag vågar mig ut? 

 

 

Varma tack, 

Lina Sofia Lundin 

 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

 

Bara ett par veckor före utställningen på Ingo lanserades Lina 

Sofias bok ”Naturlig färgning – Mat och Kläder i ett kretslopp”. 

En handbok innehållande grundläggande kunskap som behövs för 

att lära sig färga, enkla recept och hennes egna konstnärliga 

arbeten. På hemsidan www.naturligfargning.se kan du smygläsa 

delar av boken.  

Om du vill veta mer om Lina Sofia och hennes arbete kan du surfa 

in på hennes hemsida www.linasofialundin.com   

http://www.naturligfargning.se/
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Att sälja Ingo – på mässa med TUR 

Under de sista dagarna i mars deltog Ingo på TUR-rmässan som går av 

stapeln i Göteborg varje år. Ingo delade monter med tre andra maritima 

föreningar under samlingsnamnet Maritimt i Väst, ytterst finansierat av 

Västra Götalandsregionen.   

Hasse Andreasson hade monterat ihop en 

liten del av en reling med nagelbänk och 

tillhörande naglar. På lämpligt avstånd 

skulle intresserade besökare försöka få tre 

repringar att hamna på naglarna. Det hela 

var mycket lyckat. Vi stod i gången och 

”sjanghajade” besökarna och hade man väl 

fått tag i någon så blev det snabbt tävling i 

sällskapet. Dock ett undantag, kvinnorna, 

som ofta väldigt sa ”nä jag kan inte”.  

Foton: Maritimt i Väst 

Men när dom väl försökte efter övertalning 

så var det inte ovanligt att dom slog sina 

manliga partners! Då fick man rycka ut och 

trösta den ”stackaren”.   

För varje ring runt nageln fick man en lott 

där man deltog i en dragning om att få segla 

med Göteborgs stoltaste skepp – Ingo! 

Mässan varade från fredag till söndag och uppskattningsvis hade vi minst 3000 kontakter, 

baserat på hur många lotter vi gav ut.  

Att delta på en mässa har många syften; att allmänt visa att man finns och informera om 

verksamheten för att som i vårt fall få nya medlemmar, och inte minst få chans på mer 

charteruppdrag som är så viktig för vår ekonomi. Vad blev det för utfall, då? Ja, se det är 

närmast en tiotusenfråga. Men man kan alltid i marknadsföring konstatera att syns man – 

finns man.  

Hur är det då att stå i tre dagar och ”sälja”? Roligt vill jag säga, men 

möten med många ansikten gör att väl hemkommen slocknar man på fem 

röda sekunder, när bara skall ”vila sig litet”, fylld av historier om att 

farfar hade en skuta minsann, och själv hade man seglat som jungman i 

sin ungdom. Många levnadsberättelser och öden fick man ta del av. 

                 Text:Calle Nyquist   
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Grundläggande säkerhetsutbildning våren 2015 

Som de flesta vet har Ingo krav på att ha en välutbildad 

säkerhetsbesättning, en av de viktigaste och mer tidskrävande samt dyrare 

utbildningarna som krävs är den grundläggande säkerhetsutbildning som 

alla i säkerhetsbesättningen skall ha 

Nya regler kräver dessutom att denna utbildning skall repeteras vart femte år. För att kunna 

genomföra denna utbildning till en rimlig kostnad för de mest aktivt seglande på Ingo som 

sedan tidigare inte hade utbildningen valde vi att tillsammans med Westkust gå in i SXK 

seglarskolas utbildningsorganisation och i egen regi driva igenom denna kurs. 

Kursen började med momentet personlig säkerhet och överlevnad, en heldag med både 

teoretiska moment om överlevnad, utrustning ombord mm samt praktiska övningar som att 

simma i överlevnadsdräkt och ta sig upp i en livflotte samt handhavande av nödsignaler.  

Några veckor senare var det dags för sjukvård som omfattar första 

hjälpen, hjärt-lung räddning, anatomi, sjukdomstillstånd och en del 

teori om vilken hjälp som finns att tillgå, vad som finns ombord mm. 

Även en del moment om arbetsmiljö och trivsel stod på schemat. 

Tredje teoripasset handlade om brand och brandbekämpning, viktiga 

förkunskaper inför sista momentet med praktiska brandövningar 

förvärvades.  

Kursen avslutades med det alla väntat på, brandpraktik. Under två dagar 

övades släckning, rökdykning, sökinsats mm ute på karholmens 

brandövningsfält. 

Samtliga deltagare var mycket nöjda och kände att de efter utbildningen 

är betydligt tryggare i att hantera en eventuell nödsituation. 

 

Stort tack till lärarna som ställde upp idéellt, SXK seglarskola för att vi fick 

bli en del av utbildningsorganisationen och alla deltagare för er tid och er 

input i diskussioner.  

      Text: Oscar Lexell 

         Foton: Oscar Lexell, Malin Lindau, Kurt Sveistrup 
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Otto Stryhn 

Hur mycket vet vi om Otto? Inte så mycket faktiskt för min egen del så jag 

tyckte det var dags att ställa lite frågornu när han nu är inne på sitt tionde 

år i styrelsen och fjärde år som ordförande. 

Otto i Ingos verkstad i  Lundbyhamnen omgiven av bilder från sitt och Ibens hem i Ödenäs, där de bott sedan 1984. 

När Otto föddes 1948, bodde hans föräldrar i Hundige i Køge Bugt, söder om Köpenhamn. 

När Otto var fem år flyttade familjen till Herlev, nord-väst om Köpenhamn, där föräldrarna 

byggde hus. Där bodde Otto ända fram tills han flyttade hemifrån. När Otto var två år fick 

han en lillasyster som heter Anne. Hon bor kvar i Danmark. Mamman var hemmafru och 

pappan var målarmästare och hade egen firma. 

För att få fickpengar hjälpte Otto sin far med att måla, men han tyckte inte det var roligt. 

”Det verkade vara roligare att snickra”, säger han. Med den inspirationen började Otto på 

yrkesskola 1964, vid en ålder av 16 års, för att bli snickare. Han valde att studera på Jylland 

för att komma så långt hemifrån som möjligt. Men innan han var klar med utbildningen 

tröttnade han: ”Det var enformigt... man slår i spik efter spik, efter spik... tusentals spik... 

men nu finns det maskiner”. Men han fullföljde ändå utbildningen för att få papper på det. 

Så efter fyra års studier inklusive lärlingstjänst på ett snickarföretag tog han examen.  

Därefter var det dags för militärtjänstgöring i 14 månader och efter det studerade han på 

folkhögskola i fyra månader våren 1970. Vårat samtal fortsätter: 

Hur hamnade du i Sverige?  

Det kom sig av att min fru, Iben, inte fick fast jobb i Danmark. 

Ja, Iben, hur träffades ni? 

1971 flyttade jag till Esbjerg, på Jylland, för att läsa på fritidspedagogutbildning i tre år. Vi 

var två klasser och Iben gick i den andra klassen.  
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Berätta, hur gick det till? 

(Otto skruvar lite på sig) Anders... våra äldsta son föddes 1973... innan vi var färdiga med 

utbildningen. 

Aha, kanske ska fråga Iben hur det gick till. När flyttade ni till Sverige? 

Vi har flyttat till Sverige två gånger. Den första var 1975, ett år efter utbildningen, som sagt 

pga av att Iben inte fick något fast jobb i Danmark. Vi flyttade till Göteborg och Senapsgatan 

i Lövgärdet. 1976 flyttade vi tillbaka till Danmark, till Sjælland, under två år. Men den 

gången var det jag som inte fick någon fast tjänst så då flyttade vi till Sverige igen. Kristian, 

vår andra son, föddes 1978 när vi återvänt till Göteborg. 

Hur kom ni i kontakt med Ingo? 

Vi var nere på Ingo första gången 1981, det var innan föreningen bildades. Då var det tomt 

invändigt, ingen byssa, ingenting. Ingo var också svart då.  Jag hade en arbetskompis som 

var engagerad och som tyckte vi skulle vara med i projektet. Men vi var redan engagerade 

i Friluftsfrämjandet och hyrde ut kanoter i Vättlefjäll. Vi hjälpte till att bygga kanotstugan 

där. Paddlade gjorde vi också och hade mulleskola. 

Hur blev det sen att ni blev engagerade ändå? 

Kristian var intresserad av att segla och seglade optimistjolle i sjön Mjörn i Alingsås, men 

började växa ur det. En dag, kanske -90 eller -91, var vi nere vid Klippan och 

Ångbåtsbryggan på promenad. Där låg Ingo och vi såg att man kunde bli medlem. Kristian 

blev medlem, men inte jag och Iben. Vi ville låta honom ha Ingo för sig själv. Under arbetet 

med vinterunderhåll fanns det en del småjobb som han sa att ”Det kan farsan göra”. Och så 

blev det. 

Vintern 2000-2001 låg Ingo på varv i Strandby. Efter det var hytterna utrivna och jag 

engagerade mig i att bygga upp dom samt att bygga byssan. Den byggdes upp av 

rivningsvirke. På den tiden hade vi en brandfilt som gardin in till byssan, men Sjöfartsverket 

ville att vi skulle sätta dit en riktig ståldörr. Jag tänkte att det skulle vara en dörr med ett 

runt fönster för att det skulle bli mer sjöfartslikt, men det tyckte Staffan Wilske, som jag 

tror var ordförande då, var onödigt. Det skulle kosta lite extra. Resultatet hänger kvar att 

beskåda. 

Blev ni medlemmar då år 2000? 

Nej, det blev vi inte förrän cirka 2004.  

Hur ser din väg mot ordförandeposten ut som du snart haft i fyra år?  

2004 blev jag ansvarig för verkstan. Det var Danny som frågade. 

Styrelsen kom jag med i  2006, tror jag, så det blir totalt tio år nu i mars.  

 

Text: Malin Lindau 

Foton: Malin Lindau och Iben Villumsen 
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Ingen kan göra allt men alla kan göra något 

Ingo har nu seglat 33 säsonger i Skonaren Ingos 

Vänners regi. Det är den längsta period i Ingos 

historia under en och samma ägare.  

Att Ingo nu dessutom är i bättre skick och seglar mer aktivt än 

på mycket länge är extra roligt. Om jag räknat rätt så har Ingo 

seglat hela 108 dagar den gångna seglingssäsongen vilken 

troligen är rekord i föreningens regi.  

Att återställa Ingo i sitt exteriört ursprungliga skick som aktivt 

seglande segelfartyg i en tid då det var länge sedan träskutor 

var kommersiellt gångbara var ingen liten uppgift som 

föreningens då fåtaliga medlemmar tog sig an då den bildades 

för dryga 33 år sedan. Att sedan förvalta, renovera och 

utveckla Ingo och föreningen till vad den är idag har endast 

varit möjligt genom oändligt många timmar av ideellt arbete i 

alla dess former som lagts ner i föreningen regi genom årens 

lopp. Det är just allt detta oavlönade engagemang som gör att 

vår stolta skonare fortfarande stävar fram på böljan den blå.  

Att så många människor har arbetat så intensivt, oftast helt 

oavlönat, för ett så osjälviskt ändamål som att få Ingo att segla 

år efter år tyder på att det finns något som gör det värt all möda 

och allt besvär och det är nog detta som är tjusningen i 

föreningslivet. Min tolkning, utifrån egna erfarenheter, är att 

det faktiskt är väldigt givande och oftast väldigt roligt att 

gemensamt åstadkomma något så stort som att hålla Ingo 

seglande år efter år.  

Det är mycket som ska göras och som behöver fungera för att 

hålla Ingo i segelbart skick och vi vill ju alla att Ingo ska segla 

lika aktivt i föreningens regi lång tid framöver. För att detta 

ska vara möjligt krävs alltså minst lika mycket engagemang 

och omtanke om vår skuta som hittills varit fallet. Alltså 

hänger Ingos överlevnad på fortsatt ideellt arbete.  

Precis som för samhället i stort känner Skonaren Ingos Vänner 

av ett allt hårdare klimat för ideella föreningar. Vi konkurrerar 

om folks tid och uppmärksamhet i en allt mer föränderlig 

värld. Det finns oändligt mycket som pockar på folks 
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uppmärksamhet och tid. Vi är dock fler medlemmar än någonsin. Det finns alltså många 

som bryr sig om vår gamla skuta. Detta bådar gott för framtiden men medlemsantalet är 

bara halva sanningen för som i de flesta ideella föreningar så är det ett fåtal medlemmar 

som drar ett oproportionerligt stort lass.  Endast om tillräckligt många väljer att aktivt 

engagera sig i föreningen kommer vi lyckas hålla Ingo seglande framöver. 

Jag menar inte att vi ska lägga all vår vakna tid på Ingo. Nej, vi har alla olika förutsättningar 

för att delta mer eller mindre aktivt i föreningen men jag både tror och hoppas att det ska 

finnas tillräckligt många av oss medlemmar som tycker det är både roligt och givande att 

engagera sig i stort som smått.  

Allt engagemang är välkommet oavsett omfattning och inriktning. Alla är vi ju medlemmar 

i föreningen men kanske av lite olika anledningar även om det centrala är intresset för Ingo 

och skutsegling. Kanske är det aktiv skutsegling som lockar, kanske är det snickra, lacka 

och måla som är det primära eller kanske är det umgänget, kulturintresse eller helt sonika 

bara att stödja verksamheten och därmed en gammal skutas överlevnad. Vad skälet än är för 

att just DU är med i Skonaren Ingos Vänner så gör du en enastående insats för att bevara 

vår kära skuta. Men fundera gärna på om du skulle kunna och vilja engagera dig lite mer 

aktivt. Att få fler medlemmar att engagera sig aktiv är och förblir ett av våra mest primära 

mål för utan dessa kan vi inte fortsätta vår verksamhet. 

Känner du dig manad så ta kontakt med områdesansvarig eller med någon 

i styrelsen så guidar vi dig rätt. Välkommen med i gänget! 

Text: Jan Willstrand 

Foton: Mathias Kindberg, Åsa-Karin Gunnarsson, Malin Lindau, Kickan 

Einarsson och Maja Francén 
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Medlemssegling ”Till toppen av Danmark” 

- Häck i däck!  

Vi sliter och drar, försöker synka oss så gott det går.  

- Håll i Pik! Jobba på i Klo!! Kom igen nu!  

Till slut får vi upp seglen.  

Vi är en blandad skara 

entusiaster som gått ombord på 

Ingo för att delta i årets 

medlemssegling. Vi är 33 

personer som ska samsas på 

skeppet under en vecka. Vi ska 

gå från Göteborg in i 

Limfjorden och tillbaka. Vi är 

nyfikna på varandra. Det blir 

många intressanta samtal 

under dagarna. Många handlar 

om ledarskap. Kanske är det för att det för många av oss är lite ovant att kallas till 

uppställning och att tilldelas arbetsuppgifter som ganska strikt behöver utföras på ett 

speciellt sätt. David och Alex, våra instruktörer, lyckas bra med att få oss att inordna oss i 

rutinerna: 

- God vakt!  

- God vakt ska det vara! 

Seglingsvanan verkar vara varierande i gruppen. Själv påminns jag, Marie, om mina somrar 

med farfar på Långören i Blekinge skärgård. Fiska ål, laga nät och lära sig att där och där 

ligger det grund, turer med morfars egenbyggda lilla fiskebåt och tävlings-liknande 

seglingar till norra Danmark för ganska länge sedan. Känns härligt att vara ute mitt i vind 

och vatten igen! 

Byssan används flitigt av matlagen. Vi behöver verkligen inte svälta på den här seglatsen. 

Rop om att ”Skota hem!” och ”Nu är det fika!” blandas. Det är inte bikiniväder direkt. 

Vinden är kall men solen skiner och många har en ganska så röd färg i ansiktet på kvällarna.  

Vi går i ett sträck till Limfjorden. En natt i varje by blir det när vi tar oss längs med. På 

eftermiddagarna och kvällarna är det olika vad man gör. En del vill vara kulturella och 

besöker något museum och en del vill bara ta en öl och njuta. Vi njuter! Sist till kojs och 

först upp. Här gäller det att ta tillvara tiden! 

Vi klättrar upp i masten. Åh vad man känner sig fri! Vi hänger över bommen och på 

bogsprötet för att beslå segel.  

- Trampa inte på det nygjorda hajnätet, det finns vajrar att stå på! 
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Vi hänger och klänger och lär oss knopar och att göra fast på rätt sätt. Underbart! I hamnarna 

får vi ständigt besök av nyfikna som vill veta mer om Ingo. Känner oss stolta över att få 

vara en del av Ingo och visar runt efter bästa förmåga. På morgonen får vi i några hamnar 

färskt bröd för att vi ska känna oss välkomna. Mysigt! 

Att Ingo är av trä har sina sidor. Det är så vackert med det vitmålade skrovet och de trärena 

lackade masterna. Hon knirrar och knarrar lugnt. Som om hon andas nästan. Underbart 

sövande. En liten tupplur på däck då och då blir det. Träbaggarna som ibland visar sig och 

är helt harmlösa för människor, men inte för trä, hjälps vi åt att "ta hand om". 

Mitt under en fantastisk segling då vi 

gör nästan 10 knop bryts gaffeln på 

Mesan av. Vant hanteras situationen 

av besättningen och flera erfarna 

deltagare. Vi engagerar oss alla i 

funderingar kring hur det ska bli med 

deltagandet i Tall Ships Race, men 

inget verkar hindra Ingos 

entusiastiska besättning och vi är 

snart övertygade om att det finns 

någon lösning. 

Allt för snart närmar vi oss Göteborgs hamn. Åh! Vi vill fortsätta vidare! När vi kommer 

till Klippans kaj blir det varma farväl. Medlemmarna ska hem till sig och besättningen ska 

snabbt hem för att tvätta och packa om. Nya människor går ombord för att segla vidare. 

Vi två sitter kvar på däck. Vill inte lämna. Det har varit så kul, spännande, mysigt, lärorikt 

och givande att göra denna seglats i besättningens och Ingos trygga famn. Vilka fantastiska 

människor vi mött! Är så tacksamma att vi fått ta del av era erfarenheter och liv. Till slut 

inser vi att hemgång är oundviklig och går iland. 

Men vi säger som den gode Schwartsenegger säger:  

I´ll be back! 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

Text: Mirjam Schir och Marie Olofsson 

Foton: Malin Lindau 
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Schooner Trinovante – andra resan 

Fortsättning på förra årets segling med Trinovante, denna gång på svenskt 

vatten. 

Det blev en andra resa med skonaren Trinovante. Det började med att jag fick en fråga per 

mejl om jag kunde hjälpa dem att hitta en tilläggningsplats i Göteborg. De skulle förlägga 

årets långa resa delvis i Sverige och en etapp skulle gå till Göteborg. Otto och jag 

diskuterade frågan och tanken uppstod att de kunde ligga vid Eriksberg. Där fanns gott om 

plats. Detta var ett lyckokast eftersom det visade sig att de helt slapp hamnavgift. I 

gästhamnen hade avgiften blivit över tusen kronor per dygn. 

Så kom de då till Göteborg efter en mycket stormig resa från Norge. De hade faktiskt blivit 

strandsatta i Havsstenssund ett par dagar på grund av hårt väder. Både John och Sue är 

mycket rutinerade seglare och viker sig inte i onödan. 

Nästa möte var sedan i Stockholm där jag mönstrade på. Vi var tre betalande i besättningen 

och alla hade seglat Trinovante innan. En rolig detalj var att de fyra engelska medborgarna 

hade påtagligt olika dialekter. Detta ihop med min svengelska blev en skön cocktail vill jag 

lova. 

Seglingsrutten var bestämd så till vida att vi hade ett bestämt datum i Karlskrona där ny 

besättning kom för vidare resa mot Polen. Tyvärr hade jag inte semesterdagar nog för att 

följa med dit. Oturligt nog hade vi en stor del av tiden problem med vindriktningen så en 

preliminär avstickare till Gotland hans inte med. Två gånger ankrade vi på vägen, den ena 

gången därför att John bedömde det som extremt svårt att navigera i hård vind kombinerat 

med mycket täta grynnor. Den utmärkta farleden liknade ibland en slalombana.  

Dagen efter fick vi dock en fantastisk seglats. Sju segel uppe inklusive de roliga ”fisherman” 

seglen. De sitter mellan två master och ger en fantastisk kraft. Under dagen passerade vi 

Oskarshamns kärnkraftverk, och jag satt lite för mig själv nära fören. De andra var upptagna 

av sina matburkar. Plötsligt tittade jag upp från mina dagdrömmar och vid min sida stod 

John! Men han styrde ju sist jag såg honom. Han hade helt enkelt stöttat upp ratten med 

klyka och gått därifrån. Om seglen är väl trimmade och vindriktningen stadig så håller 

Trinovante kursen av sig själv. 

Så var de då det här med ”cleat off Jan”. Jag hade fått uppgiften att passa springet vid en 

tilläggning. Då ropar Sue just detta. Jag kan väl inte släppa av springet säger mitt inre och 

jag blir kvar i handlingen en sekund. John inser situationen och ropar 

”secure”. Exakt samma situation som förra året alltså. Nu har jag 

äntligen fått fast i mitt huvud att ”cleat off” betyder -sätt fast. 

De avlösande besättningen i Karlskrona fick jag inte träffa men jag 

hoppas att de fick bättre tur med vinden än vad vi hade. De skulle 

vidare ju vidare mot Sczcecin. 

 

     

     Text: Jan Isakson 
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Ännu ett VOR-event med Emil Lundgren och Ingo 

Det började för min del vintern 2002 när vi skulle göra ett event på havet i samband med 

Volvo Ocean Race i Göteborg. Skonaren Ingo blev då valet och vårt samarbete håller i sig  

än. Att i år få målgången i Volvos egen hemstad, ja det måste ju bara betyda en sak, stor 

hamnfest, och denna skulle vi självklart vara med på. Efter diskussioner så bokades Ingo. 

Gammalt möter nytt, Emil Lundgren var med och gjorde elinstallationerna på samtliga fem fartyg i Visby-serien 

och även en hel del på Ingo, Seafood från Öckeröfisk samt delar av SeaBlueBand 

24 juni var det Brandpartner AB som hade en heldagsvistelse ombord med massor av nöjda 

kunder. Just denna dag tillhörde nog sommarens kyligaste men humöret var ända på topp. 

(Brandpartner är numera vår leverantör av Ingo-kläder) 

Dag två var det dags för Ring-Up/Linné Kontorsservice att ha sin heldag och det blev maxat 

till antalet gäster ombord. Vädret visade från den bättre sidan och seglingen till Marstrand 

blev en upplevelse för alla, så också mat, musik och allehanda andra upplevelser som kapten 

Stryhn bjöd oss på. 

26 och 27 juni var det så dags för vårt eget event, denna gång inte bara för Emil Lundgren 

utan arrangemanget omfattade alla bolagen som ingår i Vinci Energies Nordic, vårt 

moderbolag, i vårt avlånga land. 

Fredagen bjöd på strålande väder med sol, värme och lagom med vind. Efter två vändor till 

Marstrand valde vi denna dag att sätta kurs söderut och det blev en dag som ingen glömmer. 

Kristian stannade till vid bryggan på Knarrholmen och där serverade vi, liksom alla dagar, 

Seefood från Öckerö Fisk. Det blev också rundvandring på ön innan vi satte segel och begav 

oss norrut igen.  

På kvällskvisten körde vi in till festivalområdet i Frihamnen så att alla kunde se VOR-

båtarna och vid detta tillfälle var det fullt drag på SeaBlueBand på däck. Åskådarna som 

satt på läktarna lämnade dessa för att nyfiket titta på fartyget som det rockade loss om, 

Kristian låg helt still under c:a 15 minuter och det var många avundsjuka ögon på kajen som 

gärna skulle varit med ombord.          

Till lördagen var det lovat varmt, lite mulet och ingen vind och så blev det! och detta skulle 

bli finalen på hela tävlingen jorden runt, lite tråkigt då alla var förväntansfulla på att få se 

häftiga seglingsdueller i hamnen. 
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Gästerna anlände prick på klockslaget 10.00. Dagen till ära var vår franske koncernchef 

Yvés Megnié och vår tidigare koncernchef Jean-Yvés LeBrouster med ombord, och första 

kommentaren var, fritt översatt till svenska, jösses så vacker hon är, hur bär ni er åt. 

Kommentaren gällde självklart Ingo! Båda dessa herrar var också med ombord den 8 juni 

2002 när vårt Ingoäventyr började. 

Kristian håller säkerhetsinformationen på engelska till våra franska gästers stora glädje och basisten serverar goda 

drycker medans Hasse Andersson intervjuar 

Hasse Andersson, från radio P4 Göteborg, var med ombord, han gick runt med mikrofonen 

och intervjuade gästerna som ett ”uppsnack” inför starten, det var många som trodde att 

detta var direktsändning, och den tron fick de behålla. 

Då det var fullt av fartyg på hela Rivö-fjorden fick vi långsamt köra runt för att behålla bästa 

utsiktsplats och vid ett tillfälle närmade sig Kristian det avspärrade området, fram kom en 

kaxig kapten på marinens stridsbåt 90 och mopsade upp sig, kan dock säga att det skulle 

han inte gjort! Det hela slutade till slut med att vår kapten, Kristian Stryhn, gick segrande 

ur den kampen!        

Glada gäster minglar omkring samtidigt som VOR-båtarna sakta glider fram genom vattnet bevakade av marinens 

stridsbåt 90 

Hur det sen gick i avslutningen för VOR-båtarna, ja det är en helt annan historia. 

Som arrangör under fyra dagar vill jag rikta ett stort tack till föreningen 

Skonarens Ingos vänner, besättningen som Kristian Stryhn hade 

mönstrat dessa dagar, SeaBlueBand som underhöll under udda 

förutsättningar, vår ständiga matleverantör Öckerö Fisk under ledning 

av Jonas Wikstrand samt Emil Lundgrens egen personal 

     Text: Stefan Fredrickson 

     Foto: Bengt-Åke Mardell 
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Sven Nicklasson 

... var med om att bilda föreningen Ingos Vänner och även stiftelsen som 

äger Skonaren Ingo. I stiftelsen satt han med som aktiv medlem tills 2014.  

Sven Nicklasson har jobbat som fartygsriggare 

större delen av sitt liv. Direkt efter skolan blev han 

lärling på en riggarverkstad i Majorna och där fick 

han tidigt möta sjölivet och dess människor. Sven 

gick själv till sjöss i unga år. Ett och ett halvt år 

blev det och han gick som jungman ombord på 

”M/S Minnesota” som tillhörde Trans-Atlantic. På 

sin första resa hade han oturen att komma i kläm 

med båda fötterna och blev liggande 4 veckor på 

ett sjukhus i Boston. Det blev ändå en resa till, 

denna gången på ” M/S  Colangatta”. Ombord på 

den båten såg Sven många platser i världen som Västindien och olika hamnar i Europa men 

det var nog bättre på land ändå. Sven återgick till Hasses Skeppsfurnering som så 

småningom gick ihop med en annan firma som hette Albrechtsson. De bildade tillsammans 

riggarföretaget Albrechtsson och Hasse. Här gjordes alla tänkbara fartygsarbeten och även 

segelsömnad. Sven blev riggarförman på företaget. Genom åren har det blivit en lång rad 

kända fartyg där Sven varit med att sätta upp helt ny rigg eller att renovera befintlig.  

Inte bara INGO 
De fartyg som Sven har varit med om att rigga tillhör verkligen den högre skolan. En liten 

lista på exempel är: 

BLUE CLIPPER 

Ett tremastad skonare byggt på Marstrandsverken 1990. Total längd 44 m. Byggd i stål. 

Numera registrerat i Spanien och seglar som lyxkryssare. 

SEA CLOUD 

En maltaregistrerad Lyxkryssare byggd 1931. Tre master med totalt 30 segel och runt 3000 

m2 segel. Total längd 109 m. Besättningen uppgår till 60 personer. Sven var med när de 

satte upp helt ny rigg på fartyget. Hela jobbet skedde i Neapel. 

BARKEN VIKING 

Byggd i Danmark hos Burmeister & Wain och sjösattes 1906. Har fyra master med totalt 

34 segel om 3690 m2. Fartygets totala längd 108 m. Detta fartyg är det största som byggts i 

norden. Sven var med två gånger vid riggningar på Viking. Första gången på 1970-talet och 

senare vid ombyggnaden då hon skulle bli restaurangskola. Sven var anställd hos 

Albrechtsson & Hasse och de var 4-5 man sysselsatta. 

TOVARISHTCH                                                                                                                                                                

Hette tidigare Gorch Fock och byggdes i Hamburg. Sjösatt första gången1933. Fartyget är 
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en bark med 1753 m2 segel. Hamnade som krigsbyte i sovjetunionen och hette då 

Tovarishtch. Efter att Sovjetunionen upplöstes fick hon hemmahamn i Ukraina och seglades 

som skolfartyg. Fartyget var i akut behov av restaurering och många resultatlösa försök 

pågick att finna sponsorer. Genom insats från en organisation i Hamburg hoppas man nu 

kunna få henne i seglande tillstånd igen. Numera omdöpt till Gorch Fock I. 

FREGATTEN JYLLAND 

En så kallad ångseglare byggd och sjösatt 1860. Ett av världens största krigsfartyg som 

byggts i trä. Total längd 96 m med 13 segel om totalt 2000 m2. Fartyget har vid sidan om 

dessa en ångmaskin som hade kapacitet att framdriva henne i ungefär samma fart, d.v.s. 11-

12 kn. Fartyget var i svårt förfall och lades 1984 i torrdocka. Omfattande byten av trä och 

riggdetaljer fick sättas in. Riggningsarbetet pågick i fyra år eftersom man gjorde uppehåll 

under vintern då vädret var besvärligt. Fartyget finns numera permanent utställt i danska 

staden Ebeltoft. 

Sedan har det ju varit några andra också. Företaget skulle eventuellt ha tagit sig an 

riggningsarbeten på Kruzenshtern men fick inte jobbet. Kruzenshtern är ju ett av de två 

största segelfartygen i världen och nog så prestigeladdat att ha jobbat på. Sven tyckte ändå 

att det skönt att de inte fick jobbet för maten de serverades var direkt usel. Detta var ju under 

sovjettiden och då stod nog inte trivselfrågor inte så högt på listan. 

INGO 
Historien med Ingo började 1976 då båten köptes av ägaren till Hasses riggarverkstad. 

Avsikten med köpet var att personalen, som var landstigna sjömän, skulle ha henne för 

rekreation. När Sven första gången såg henne tänkte han att det ju inte var så här de hade 

tänkt sig det. Skutan var mycket större än de tänkt sig och i ett förfärligt skick. Hon var helt 

utan fungerande rigg och skrovet i ett uselt tillstånd. Det blev Sven som konstruerade riggen. 

Efter förlaga från tidigare arbeten funderade han ut en tänkbar rigg.  En lång räcka av 

händelser tar dock vid innan Ingo blev segelbar. Om allt detta kan man läsa i den 

universitetsuppsats* som författats av tre medlemmar som seglat befäl i många år på Ingo. 

Boken finns att köpa från styrelsen för föreningen. De vanten som sattes upp kring 1980 

hade till slut gjort sitt och behövde göras om. I samband med den stora renoveringen 2012-

2013 togs både mesan- och stormasterna ner och nya vant tillverkades. Detta arbete gjordes 

återigen av Sven tillsammans med Eigil Sörensen som en gång varit hans arbetskamrat. 

Ja efter ett sådant äventyrligt liv har man gjort sig förtjänt av en lite lugnare tillvaro. Sven 

ägnar numera sin tid åt parhuset i Säve. Det är häckar som ska klippas 

och saker som ska målas. Dottern har ett barn så man kan väl anta att 

barnbarnet tar sin del av uppmärksamheten. Nyckeln till INGOs 

verkstad har han dock kvar och jag hoppas att han behåller den livet 

ut. 

* ”3-mastskonaren Ingo – Ett seglande kulturarv”. Maria Björnstam, 

Per Henriksson och Staffan Wilske. 

                  Text och foto: Jan Isakson 
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Att segla en brigg - många snören ere 

Där låg hon skönheten, briggen Tre Kronor af Stockholm, vid kaj i 

Fyruddens hamn, som är ett litet centrum i den Östgötska skärgården, 

mera känt som s:t Annas skärgård. Det är söndag em den 17 augusti och 

en snål ostlig vind drar över fjärden med Häradsskärs fyr i horisonten, ett 

Gellersteds-bygge som finns här o var runt Sveriges kuster. ´ 

Förutsättningarna var inte på 

topp för nonstop-segling till 

centrala Stockholm. Kryss är inte 

bästa egenskaperna för 

råtacklade fartyg. Så vid 

uppställningen på måndag 

morgonen meddelar kapten Ib att 

det finns ett alternativ till att ligga 

och stöta i sydostlig riktning i 2 

meters våghöjd i 10-12 timmar 

för att sedan vända upp mot 

Landsorts fyr, nämligen en slör 

Foto: Anton Stenros          genom    skärgården     upp    mot 

            Bråviken. Sagt, och det bär av. 

Att sätta segel är en hyfsat enkel sak, visserligen skall besättning upp för att ta bort 

sejsningarna först. Men sen ramlar seglen ner mer eller mindre av sig själva. Och sen skall 

det skotas via brassarna. Hur många linor och tåg är det egentligen? Jag frågar men får bara 

svävande svar. Men till varje råsegel finns det gigtåg och gårdingar, sammanlagt 8 st, det 

gör 80 tåg för de 10 råseglen. Sen tillkommer brassar och fyra försegel och en rejäl mesan. 

Så från 100 och uppåt säger vi, man tillverkade fö 250 koffernaglar att belägga dem på, vid 

bygget. Alla används väl inte, men ändå.  

Bygget ja. I september 2005 sjösattes Tre Kronor efter dop av Kronprinsessan.  Jag var en 

i den flertusenhövdade publiken och en armada av fartyg som väntande på henne.  Minns 

att det gick litet trögt i början när hon skulle ta sig av stapelbädden, men sen tog det fart 

med besked. Ett tag såg det ut som hon skulle besöka Nordiska Muséet på andra sidan sundet 

utan att betala entré, men det lugnade ner sig efter olika insatser. Vackert gungade hon sedan 

till öronbedövande sirener från de uppvaktande fartygen.  

Vi får stötta med maskin i den smala inre leden, ”sjöfyran” som vi kallar den här på 

ostkusten, men mycket segling blir det ändå. Man tar varje tillfälle att nyttja seglen, vilket 

vi gäster ju har betalt för. Skärgården från Oskarshamn till Landsort har trettio tusen öar, 

sen tar Stockholms skärgård vid med lika många, så det finns mycket att betrakta. Jag har 
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seglat med egna båtar här, men nu är man högre 

upp och det ger helt nya perspektiv. Till slut är vi 

ute på Bråviken och vänder stäven mot öster för 

att runda Landsorts fyr, Sveriges äldsta bevarade 

fyr från 1658. 

Vinden ökar och sjön börjar sätta. Fördelen vid 

sättningen byts nu till det omvända. Nu skall det 

beslås och via fotpertar hänger besättningen ute 

på rårna för detta arbete, som högst mer än trettio 

meter över havet. Sjömännen på barkar och fullriggare i atlantfart hade 50 meter ner till 

havet. Från däck ser den unga besättningen inte särskilt stor ut i alla fall. 

Briggens riggtyp ansågs ge en lättmanövrerad båt, en eftersökt egenskap innan man började 

sätta maskiner i de seglande fraktfartygen. På Youtube kan man se hur enkelt hon tar sig 

från kaj för enbart segel, exs. Detta var av nytta i mindre hamnar/lastageplatser i Östersjön. 

Men man seglade även i atlantfart till USA och Sydamerika. Hur man fick lönsamhet med 

laster på 300 - 500 ton är en annan fråga, att jämföra med fartygen som seglade på vetetraden 

till Australien, som lastade tiofalt. 

Sjön sätter hårdare och inför middagen gör vi en avstickare in i den Sörmländska 

skärgården, vilket nog i tysthet uppskattades litet här och var. När skymningen kommer 

vänder vi söderut för att runda Landsort och i mörker stävar vi in mot Mysingen med 

Nynäshamns ljus i väster. Vid midnatt kan det vara dags att ta ett par timmars sömn i den 

sköna kojen som var bäddad av besättningen när vi kom ombord. Lite före fyra väcks jag 

för att vara med om soluppgången, vi seglar för nästan fullt ställ i den ostliga vinden som 

nu avtagit rejält. Vi befinner oss på Kanholmsfjärden efter att ha passerat Evert Taubes 

sommarställe Sjösala som han besjungit. Kursen ändras västerut och i lätta vindar tar oss 

kapten in mellan det ena sundet smalare än det andra. Men så är han också lots i området.  

En känsla av andäktighet kommer till oss när vi i total tystnad glider mellan öarna i råtacklat 

fartyg på 330 ton. Man har kapacitet att segla utan hjälpkärra för elen i 22 timmar. Det 

tackar man för i detta läge! Senare, när vi passerat Waxholm sätts även ledsegel och med 

dessa passerar vi enorma kryssningsfartyg, där vi får berättigad uppmärksamhet.      

Jag vet inte hur han bar sig åt, kapten, men enligt programmet skulle vi 

vara framme 16.00, och efter supersnabb segeltagning utanför Gröna 

Lund viker vi av och tar kaj vid hemmahamnen Kastellholmen, just 

klockan 16. En minnesvärd seglats är slut, tyvärr.         

 

     Text: Calle Nyquist                             
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Bemanningen på Ingo 

Denna artikel har tidigare varit publicerad i Bogsprötet 2014 och återges 

nu i ett sammandrag 

Nyckelbesättning och säkerhetsbesättning 

Nyckelbesättning 

Nyckelbesättning är den bemanning som föreningen bedömt som nödvändig för att 

genomföra en säker, lärorik och trevlig segling. Ingos nyckelbesättning består av 5-6 

personer. Dessa är befälhavare, styrman/bästeman, två instruktörer och en maskinansvarig, 

samt på medlemsseglingar även en proviantansvarig.  

Säkerhetsbesättning 

Säkerhetsbesättning är den bemanning som transportstyrelsen kräver att vi ska ha ombord. 

Vid en resa kortare än 12 timmar är det befälhavare och jungman/lättmatros. Vid längre resa 

skall säkerhetsbesättningen utökas med en styrman och ytterligare en jungman/ lättmatros. 

Anledningen är att besättningen måste få vila, och med denna bemanning kan två vara på 

vakt och två vila hela tiden. 

Traditionsfartyg och passagerarfartyg 

Ingo är klassat som traditionsfartyg, vilket innebär att vi får segla till alla europeiska länder 

som skrivit under en gemensam överenskommelse. Som traditionsfartyg har vi möjlighet 

att bemanna med behörigheter för traditionsfartyg. Vid segling med passagerare får vi dock 

inte bemanna Ingo med personal behöriga för traditionsfartyg. 

Kraven är även olika beroende på vart vi seglar. I Svenska farvatten, inre fart, räcker det 

med en behörig befälhavare och en jungman under förutsättning att resan är maximalt 12 

timmar. Båda måste ha säkerhetsutbildning. Ska vi segla mer än 12 timmar krävs även en 

överstyrman med behörighet och ytterligare en jungman. Går resan utomlands eller utanför 

inre fart området så ska jungmännen ersättas med matros TF eller lättmatros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Text: Jan Isakson 
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Avriggning 2015 
Årets avriggning lockade en stor samling medlemmar och gäster från flera 

olika håll. Mest glädjande var väl att ett helt gäng från Ostidiefararen 

Götheborg hade hittat till INGO.  

Då vi lämnade kaj vid Klippan var ett tjugotal ivriga deltagare 

ombord. Seglatsen var bestämd till Öckerö istället för det 

traditionella Marstrand. Väl framme där visade det sig att där låg 

både Athene och Astrid finne. De höll också på med sina 

avriggningar. 

När vi så småningom på kvällen hade satt oss ned för att äta så 

dök några från Astrid Finne upp och frågade om det fanns lite mat 

över eftersom de var hungriga. Naturligtvis fanns det massor av 

mat så det var inget problem. Under kvällens lopp kom fler och 

fler besökare som var lite hungriga och till slut satt uppåt 40 

personer och käkade i salongen. 

På söndagen fick vi fint väder och nådde Lundbyhamnen i god tid 

för att packa in all materiel i verkstan. Bilderna nedan visar lite 

olika stilar som på hur man bär tågvirkesbuntar när dragkärran har 

punka. 

 

Text: och foton: Jan Isakson 
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Sjönördsquiz! 

1a - BILDFRÅGA - En detalj på denna attiralj förknippas med ett 

djur. Vilket? 

1b - Vilka andra djur kan man finna ombord på Ingo? 

1c - Hur många personer finns det plats för i livflottarna på Ingo? 

2 - En distansminut är samma sak som en sjömil och används ofta för 

att ange avstånd till sjöss. Men hur lång är den? 

3 - Vad gör man när man kvajlar? 

4 - Hur mycket är klockan när man är mitt på Götaälvsbron? 

5 - Vilket år bildades föreningen Skonaren Ingos Vänner? 

6 - Vilken fartygstyp är Tre Kronor af Stockholm och när användes den? 

7 - Vilket år sjösattes Ingo och var? 

8 - BILDFRÅGA - Denna krabat kan man stöta på ombord på Ingo, 

men vad är det? 

9 - Vad var temat för utställningen ombord på Ingo förra vintern? 

10 - Vad är en dyvika? 

11 - Vad använder man en VHF till ombord? Vad står förkortningen 

för? 

11 - Var är vattnet saltast längs väskusten? Hur djupt är det där? 

12 - Vad kallas stagfocken när man seglar slör och gaffelseglen tar all vind? 

13 - Var bor vår ordförande? 

14 - Vad heter låten av Robban Broberg där följande textrad finns med: ”Vi borde borda 

varann, gjorda för varann och köla lite grann, som bara båtar kan”. 

15 - Vad kallas en trappa/repstege med sjötermer? 

16a - BILDFRÅGA - I samband med vad vann Ingo denna tavla? 

16b - Vad föranledde detta pris? 

16c - På vilken av Ingos facebooksidor kan du se denna bild? 

17 - Vad är en lusplattings uppgift? Var finner du sådana på Ingo? 

18 - Vad innebär det att jippa? 

19 - Vad hette SVTs julkalender 2002 som utspelade sig ombord på ett skepp?  

20 - Hur många timmar behöver man ”jobba” för Ingo för att få 40 % rabatt på 

seglingsavgiften?  

21 - Går man på liksom äter? 

22 - Vem var föreningen Skonaren Ingos Vänners första ordförande? 
 

GOD JUL och på återseende 

önskar Föreningen Skonaren Ingos Vänner 
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Segla 

med 

Skonaren 

Ingo! 
 

 
 

 

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

Tala om dina önskemål och vi arrangerar! 
 

 

 

Vi har plats för 28 övernattande gäster. 

 

I salongen kan vi duka för upp till 

50 personer. 

 

På en dagstur i skärgården kan vi ta med  

90 gäster. 
 

 

 

 

 

 

Titta in på vår hemsida www.skonaren-

ingo.org och ring gärna till kontoret på 031-

14 25 01 så berättar vi mer! 
 

 

 

Foto: Digitalfotografen AB Ulrik Södergren 


